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VrJ2c?2de1i7?gen , raakende dean natuttrlyken eı~ geopenbaarcle=n Gotlsdaeanst, uitgegeeveın door IEYLER's Godgeleerd
Geíiootfcizap . Zesde Deel. Te Haarlem, by J . Enfchedé
en Zoonen, en . van Walré 1786. .Belgalven de Voorredcag , 6t bladz . in gr. quaro
en ooroordeel, 't welk nog macy al te veel ítand houd,
dat en de Wysbegeerte en de Openbaring onteert, en
tevens, ín meer dan één opzigt, van een nadeelig gevolg
is voor de beoefeniııg der Waerheid, tegen te gaen,
was, naer nitwyzen van 't Programma, het hc'ofdbedoelde van Tcylcr's Godgeleerde Geanootfchap, met de opgave
van 't volgenie Vondtel : 'ie betongen, dat de waare
TVysgeerte, uit haaren eigen aart, op geeazerleie wyze gef 1 kt is, 02a liet gezag der Opeızbaariızge te ondermynen,
eti dat ein doorgeoefeiid lvr'-ysgeer, iaa dean flerkßen zin,
een waar Christeıg zyaz kan . Men gaf te gelyk te kennen,
dat het den Leden van 't Genootfchap aeııgenaem zou
wezen, wanneer men, in 't beantwoorden aen dit Voorítel, ook, op de ene of andere wyıe, het oog vestigde
op de oorzaaken , waar tilt ditt lıaatlyk vooroordcel ontfla4;
Zu ter waaıfcho~zwinge voor de Wysgeeren, als ter kragtiger overtt~ígiaige der oazgegrondlıeid van dat vooroordeel.
Uit de over dit onderwerp ingekomen Verhandelingen, heeft men een viertal, boven anderen, waerdig geoordeeld openlyk af te geven . Ieder dezer Verhandelingen
ic in hare fonn zeer wel uitgevoerd ; en daer derzelver
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Opbellers het {łuk op gansch verfchillende wyzen bee
fchouVvd hebben, zo dıetıt deze verzameling van vier
Verhandelingen ten kragtig(ie, om den nadenkenden Lezer op het overtuigendte te toonen, hoe dit vooroordeel,
pan onder(ćheiden zyden befchouwd zynde, vol(łrekt van
alle gegrondheid ver(łekeıı is, en door alle ware hoogag .
ters der Openbaringe, ten ernhigfte, behoort cc wordeıt
tegengegaan .
Nadien ene genoegzame ontvouwing
viri 't beloop dezer Verhandelingen, welken met veel
vruchts gelezen kunnen worden, te veel ruimte zou vorderen, zien wy van ons eerst bedoelde deswegens af ; en
zullen liever den Lezer een opmerklyk voor(łel uit de
eertje Verhandeling mededoelen , dat ons ene werkzaemheid van een waar Wysgeer ontvouwt, uit welke men
kan afnemen, hoe zodanig een, boven anderen, die min
gewoon zyu gezet te denken, by nittiek gefchikt is, om
een welgegrond overtuigd Christen te worden .
„ Een Wysgeer, (dus luid liet voor(tel,) in welk eer
vreezelyk licht hy ook befchouwd ıno e worden, 't zy
door den onkundigen of den bygeloovıgen, is niets anders datı een mensch, die zyne reden in een hoogar trap
befchaafd heeft, dan zyne Iand- en tydgenooten de haare
gedaan hebben . Zyıı voorwerp is kennis , en deeze trage
hy te verkrygen langs dien weg, welken de ondervinding
geleerd heeft , de bekwaamfte te zyu , om 'er toe te geraakeır. Hierop legt zig in een zekeren trap ieder bewooncr van een befchaafd gewest toe . Zelfs de lannbouwer
etı de handwerksman leeren redeneergin over de voorwen-peil, die tot hunne bezigheid behooreu, waarmede zy
meest te doen hebben . Een mensch van deftí,er opvoeding breidt den kring zyner befpiegelingen verder uit, eii
gewent zyne gedagten aan de overweeging veelar waarheden , die voor her gemeen niet bevattelyk zyn . Van
alle doezen en dergelykea verfchilt de Wys ;eer in een
zekeren trap, maar niet li Poort . Hy vorscht de narun
der dingen dieper na, is meer afgetrokken in zyne denkbeelden, netter in zyne onderfcheidingen, ııaauwkeuriger
in zyn onderzoek van het voorgetelde , en naauwgezetter
in zyne atleidiııgen en gevolgtrekkingen .
„ Bovenal is het Bene van de weezentlyke eigenfchappen der ~Vysgeerte ; dat zy een ernhig en tandvastig oıınerzoek der waarheid te wege brengt. Zy laat niets als
voorafgaande vasttellingen toe, dan 't geen duidelyk blykbaar is ; en houdt geene gevolgtrekkingen voor wettig,
dan
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pan die uit de voorlle deden der bewysredenen ten klaaríte afgeleid zyn . Om hierin wel te flaagen , zo gaat de
Wysgeer niet dan met de uiterfte omzigtigheid voort, en
onderwerpt, alle zyne redeneeringen âan het ftrengfte onderzoek. Hoc aanneewelyk eene bewysreden zig ook irr
den eerhen opslag moge voordoen, hy is niet voldaan met
die algemeene gunflige vertonning . Hy onderzoekt ten
naauwkeurigfen de daarin gebezigde uitdrukkingen, en ís
ten fcherpfte op iyne hoede tegen alle dubbelzinnigheden
in deelven
. Hy fielt de bewysreden zelve zig op zo
veelerlcie wyzen voor, als iyne fchranderheid hem inboezemt, dat ze befchouwd kan worden, er_ hy gaat dezelve met de uiterfte oplettendheid na , onder allerleıe Poorten
van gedaante, die ze met mooglykheid zou kunnen aanvangen . Hy wikt en weegt dezelve, en in haar geheel,
en in aile haare deden . ŕ,y gaat haar nnderfcheidenlylC
na, van het hefluit tot de grondflellingen, en van de
grondflelliııgen tot het heflint . Wanneer hy overtuigd is
vaiı dc waarheid der voorafgaande vastf~ellingen, datr
gaat hy langzaam van flap tot flap voort door de verfchilleude deden der verdere uitwerkinge tot op het beiluit . Hy moet een klaar doorzigt hebben van het eerfte
voorftcl, eer hy tot een volgend overgaat ; en dan gaat
hy, met alle oplettendheid, afzonderlyk na, hoe ze onderling verbonden zyn, en van elkander afhangen . Na
plus gade ,eilagen te hebben, of ieder hyzonder voorftel
gereedlyk en natuurlyk uit het voorgaande voortvloeit, is
hy beter dan ahQorens gcfchikt, om t~ oordeelen over
het algemeene hefluit, dat trit het geheel af te leiden is .
„ Hoe groot ook deene omzigtigheid zig opdoe, en vart
hoe veel kragts zy, ter ontdekldnge der dwaalinge, geoordeeld moge worden, de waare ~Vysgeer is egter met
dat alles nog niet voldaan . Hy dringt al verder voort,
en gaat deeze vooronderflelde waarheden na in alle haare
gevolgen . lEy weet, dat 'er, niettegenf aasde alle zyne:
voorzorg, hier of daar, eenige dubbelzinnigheid in de
uitdrukking, of eeııe kleine misvatting in de eeríle voorflellingen, of verdere uitwerking, en gevolgtrekking, plaats
zou kunnen hebben , die veelligt zyne oplettendheid ontfńapt zou mogen zyn . Dit beweegt hem, om deeze
vooronderfielde waarheid te beproeven, door dezelve te
vergelyken, met zodanige welgevestigde waarheden, die
'er het naamvfte verband mede hebben . Ontdekt hy hier
eenigeu tegeníland, of iets onbeílaanbaars, dan herhaalt
A
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by zynen arbeid, met eerie verdubbelde naarltigheid en
oplettendheid, tot dat hy, door ecue gelukkiger flaagen •
de nafpooring, de verborgen dwaalmg ontdekke .
„ Eene hebbelykheid van onderzoek op deeze wyte ingerıgt, en op zodanige grondeıı Steunende , verfterkt de
vermogens der ziele, en geeft haar cene vaardige doordrırgerdheid, tot zulk een trap, dat zy daar door in Baat
getteld words , om , in de meeste om(tandigheden, het
geringste onderfcheid der zaaks, met de meeste naauwkeungheid , te hefpeuren . Dan dit is het eenige voordeel
niet , dat men uit eens hebbelykheid van wysgeerige onderzoekingen verkrygt. De vaardigheid in 't verdeelera
eerier bewysredeıı, in onderfcheiden voorilellingen, vermindert grootlyks het moeílyke van zynen taak : en ge .
merkt een Wysgeer een werker doordringender geest bezit
dan andere menfchcn, zo vindt hy zig nooit verlegen,
ııit ho Áde van de grootere bekwaamheid, met welke hy
zyn werk aanvaart .
„ Hiernevens mag mén wel voegen de omzigtigheid,
die by uitleek duidelyk doom raait, in het gedrag van ee .
ren wanren Wysgeer . De gevolgen van gevoelens, vooral dezulken die van de geringlte betekenis fchynen tezyn,
kunnen nooit met de vereischte zekerheid gekend worden,
voor dat ze aan een behoorlyk onderzoek bloot geheld
zyn geweest . Zeer veele dwaalingen en onheilen zyn 'er
in de waereid ontstaan', uit de agteloosheid of roekeloosheid van onoplettende of onwysgeerige lieden . Overtuigd
zyuçie van hun mangel aan bekwaamheid, om een behoorelyk onderzoek in 't werk te Rellen, en aan doordringendheid van geest, om het ter uítvoeringe te brengen ;
zo zyn ze altoos afkeerig van zig in te wikkelen in eens
onderneeining, die met zo veel moeite en arbeid gepaard
zou gaan . De gevolgen van een gevoelen 'moeten handtastelyk zeer gewıgtıg zin, eer zy korancri overhellen,
om dezelven ernitíg te onderzoeken . Zy vergenoegen zig
daarom gemeenlyk met een gevoelen ais by toeval aan te
ie meemen-, tot groot nadeel der waarheid, en ter oneere
ván de menschlyke rede . Doch de wanre Wysgeer heeft
zulk een tegenzin niet in deezen arbeid . Het onderzoeken is heın zo hebbelyk geworden, dat het hem gemaklyk
valse, en vermaakelyk zy . En 't is ook inderdaad niet
anders , dan eerie aangenaams werking eerier geoefende
ziele . Uit dien hoofde onderzoekt de Wysgeer natuurlyk
alles, wat hem voorkwint, met eerie voldoenende oplettend .
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tendheid en naauwkeurigheìd terwyl by ten ernftig(te
waakt tegen alle zodanige verkeerdheden, waartoe hy,
door eene overhaaste bepaaling , zou kunnen vervallen .
„ Een ieder, die de waarheid der Godlyke Openbaa
ringe erkent, moet hier terltond opmerken, dat dezelve
zeer veel voordeck erlangt van zulk eene voorbereidende
oefening . De waarheid heeft nooit iets te duren van
het onderzoek van een leevendigeıa en doordŕingenden
geest, die te werkzaam is om te berusten in de uiterlyke
vertonning der dingen ; te omzigtig om zig op een onvolkomen onderzoek te verlaaten ; en te (terk geteld op
eene juiste onderfcheiding, om zig te haten misleiden
door drogredenen, en vernuftige kunstgreepen . Zodanige
zielsvermogens zyn alleen vreezelyk voor allerlei Poort vair
bedrog, dat nimmer de ítevigheid en flerkte der waarheid
verkrygen kan . Deszelfs zwakke deelera loopera (Leeds
gevaar van opdekt te worden , door een naanwkeurig onderzoek ; en het niet zamenhangende der valschlıeid, mitsgaders de ongerymdheden, onaffcheidelyk van derzclver
natunre , kunnen , hoe vernuftig zy ook omzwagteld zyn ,
het niet ontgaaiı, dat zy,vroeger of hater, ten toon geheid worden , door de poogingen eener ziele, welke
eerie hebbelyke oefening werkzaam en kragtig gemaakt

dwaaze Maagden uit Matth .
-ı_
verklaa, •d en toegepast door p . CURTEN W s , LeeraØ in de Kerk en School te ifmfłcldam . 7e
4n2/łeldam, by J. Wesfiıng Wz. , i786 . Bekalven hei
Voorwerk, .32 . bladt . i n gr . octavo .

Ðe gelykenis der wyze En

XXV .

n een viertal Leerredenen ontvouwt de Hoogleer2er Curde opmerkelyke geiykenis der wyte eu dwaze
Maegd~n, Match . XXV . i----ts, waer nevens hy ten
laet(te ene wyfde Leerreden over het ıgde vers voegt, ter
verklaringa en aandrang der kostelyke leste van onzen
grootten Leermeester, om, uit aanmerking van de onzekerheid des tyds , wanneer hy komea zal, (leeds op onze
hoede te zyn, op dat de Heere, als hy komt, ons wakcsıde vinde . Zyn Hoogeerwaarde vorscht met veel naeuwkeurigheid den letterlyken zin, en de geestlyke betekenis
der byzonderheden, in de gelykenis -voorgedragen, oordeelki radig na ; brengt het daaromtrent- ontvouwde . gei
A 3
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moedlyk ter betrachtinge over, etı beftuit de befchouwing
vati dit alles, met een nadruklyk opwekkend voorfłel ter
Christelyke waekzaemheid. Tot een ftad der uitvoeringe
diene 's Mans volgende aenmerking , ter billykinge valt
liet gedrag der wyte maégd~n , in 't afflaen van 't verzoek
der dwaze maegden, om olie te mogen hebben uit hare
vaten, zeggende : geenszins, op dat 'er nat fclaie ;a voor ons
en voor u aszet genoeg zy : ' t welk, in den centen opflag,
aenleiding geeft tot ene tegenbedenking, welke de Iloogleeraer aldus voorfielt en beantwoord .
„ Maar hoe? Is 't dan niet der wezen aard, en is 't
niet zelvs hunne verplichting, altoos bereid te zyn, om,
zoo veel in hun is , de zwakken op te beuren, en mede
te deelen, 't gene tot onderlinge Richting dienen kan?
Zegt niet het beste deel der Bruidkerk van de kleine zuster, zoo zy een muur is, wy zullen een paleis van zilver
op Iaaaı • bouwen ; en zoo zy een deur is , die ligt bewoogen
wordt, wy zullen ze rondom bezetten met ceďere planken .
Hoogt . VIII. 9 . Vordert ook niet de gemcenfclaap der
heiligen, dat alle en elk geloovige zich moeten fchuldig
veeeten, zyue gaven ten nutte en tot zaligheid der andere
ledematen gewillıglyk en met vreugde aan te leggen?" En
was 't niet te wenfchen, dat alle helyders gelyk moeten
iłaan in dezelvde voorrechten ? Of meent men , dat dc
Sclırivt te veı geevsch zegt, de geest , die in ons woont, heeft
die lust tot nydigheid? jac . IV. g . Nu dan, betaamde het
de wyze wel alles in te houden voor de gene, die iets
noodig hadden , daar de groote Meester zelve bevolen
heeft : geevt den genen , die iets van u bidt , •en keert u
niet af va ;a den geıaen, die van ıt lemen wil. Match . V. .
Dit fchynt hard in het eerfte opzien , en niet overeenkomftig met de liefde des naasten . Maar wat dieper befchouwd zynde , zal 't blyken, dat dit inderdaad een wy~
antwoord was . Want (i) voor eerst, ais de Heiland eens
zeide , leent zonder iets weder te hopen . Luc. VI. 8g, verflaat hy dat alleen van tydlyke goederen, waaruit'de gene,
die overvloed hebben, de behoevten van hunnen evenmensch moeten zoeken te vervullen ; maar hy bedoelt daarmede geenszins eenìg geestlyk goed, waarvan de overwy.
Z i n g of overdragt onmogelyk is (e) . Ten anderen deeden
de dwaaze niet wel, dat zy by fchepzelen zochten, 't
welk een gave Gods gis . 't Was God alleen , welke van
den Geest, die op Mofes was, zoo veel heeft konner1 af,zoııdereı; , hoewel Mofes dan nog daar by geen gebrek
lecdt,

e1t

1\ŒATTH. XXV. x---I3,

leedt, om Israëls oudften den last des volks te helpen drs .
gen . Num . XI. i6, 17 . Joannes de 1)ooper zeide desgelyks : een mensch kan geen ding a meemen , zoo 't hem uit
den hemel niet gegeven zy . Joan . Iii. 27 . En derhalven„'t
was ydel, de gaven des Geestes (*) te verzoeken van
dezulken , die het niet in hunne magt hadden dezelve te
geeven . (3) Ja, fchoon men wel befcheiden en toegevend.
zyn mag, ten aanzien van zaaken, die de onze iyn, men
mag echter nooit vrede houden ten koste van de waarheid, dewyl men dus befchikking zonde maatren over het
gene ons niet toekomt . Ziet Spr . XXIII. ~3 . Zach . V11I.
Dat derhalven de wyze niet kenden befluii6, 19 .
ten om iets af te langen van hunne geestlyke olie, dat
kwam niet uit eersen korıelen aard, of uit gebrek van nıedelyden, maar voornaamlyk uit misnoegen, over cene zoo
verregaande dwaasheid , waar door men, met ter zydeftelling van God en Christus , de eer der genade meer
aan de \^Werktuigen fcheen te willen opdraagen .
„ Daar by komt nog, dat elk moet houden het geen hy
heeft, op dat niesıatzd zyne ka •o one neeme , Openb . 11 . f25III . i i . En daarop ziet dit byvoegzel : op plat 'er mis/clıieıı
gloor ons en voor u tiľet genoeg zy.
„ De geloovigen hebben genoeg tot het geestlyk beftaan,
maar ııiet te veel . Zeivs die het meeste bezitten hebben
niets over, maar zyn nog daaglyks verpíigt, den Heere te
bidden om vermeerdering van genade ; want Bene allerdoor•
dringendfte hevde tot den waaren Bruidegom, een allervuurigst verlangen naar zyne gemeenfchap , eerre onbepaalde
volvaardigheid om alles daar voor veil te hebben , en eerre
onvermoeide naarftigheid is 'er noodig, om Jefus met detızelfden yver tot den einde toe te blyven opwachten . 't Was
'er dus zoo verre van daan, dat zy iets van hunne geestlyke
gaven zouden kunnen overíteeken , dat zelvs de allerheiligfte geiloeg te doen hebben, om 1 nn eigen licht te bewaaren . Ja 't Aeene hun is toegedeeld, hebben zy overnoodig
voor zıchzelven, en konden 'er in 't geheel niets vin ont
ĺıeeren, zouden zy opwasfen, gelyk de pligt is van alle, die
zich Christenen noemen, in de genade etı kennis vaıs onzen
Heere en Zàligrıaker Jefu Christi. зΡ Petr. I11. ı8 . zouden
zy uitga~~n en toenec2nen als mestkalveren, Mal . IV. ~, nou_
den zy voortgaan van kracht tot kracht, om eens Gode welhe(*) De Olie naemlyk is hier, volgens onzen Uitlegger, ene
afbeelding van den Heiligen Geest en zyne gaven .
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behaa g lyk voor hem te verfclıynen in het Hemelfche Zion,
Ps . LXXXIV. 8 . 't Konde hun uit dien hoofde niet tets
quaade geduid worden, dat zy daarvan geen afttand wilden
doen ten behoeve der dwaze : want, hadden zy minder,
t zoude voor hunzelven niet eens genoeg zyn geweest,
om , efus, zoo als het behoorde, met hun ganfche hart,
en uit gelıeel hunne kracht, te omhelzen : of hadden zy al
iets meer verkregen, ook daarvan mogt niets afgaan, dewyl zy alles, wat zy hebben, en nog ongelyk meer boven dien, met al wat hun kon worden toegedaan , geheel
verpligt waren , om het alleen aan den dienst van hunnen
heer op te oWeren . Ja 't zoude een zotte hevde geweest
zyıı, noch met oenigen fchyn van billykheid te vorderen,
zichzelven, indien zy al konden, te berooven, en ligt
door dat middel te weeg te brengen, dat 'er t'eeııiger tyd
'voor niemand gefloeg zy .
Gelyk dan de nyze nlangden haar
verftaııd daarin getoond hebben, dat zy de olie hadden
nedcgcaornc;2 113 1lth'1/e vraten, zoo was 't nu ook nog wederom een verfche blyk van haare wysheid, dat zy niet goed
vonden aan anderen iets over te doen, waarmede toch dezelve ıiiet konden worden geholpen, en het geen zy zelve
volltrekt tot haar eigen gebruik van noodera hadden ."
Leerredenen door w . D . GRoMMıE , Predikant te Bbbekerk
en Lamberlf haeg . Te Utrecht, by A . van Paddenburg , 1786 . ~elıalven liet voorberigt. ~iO bladz . Iıı
gr, octavo .
De Christetyke

Staf2dvasti1leid in de Leere des Geloof
•, tot
affcheid van de Christelyke Synodes van Noordholland,
voor~nefleld en aangedrongen, door w . i . GROMMÉ, alr

boven:

In gr, octavo 43 bladz .

D

e hier eerstgenoemde verzameling van Leerredenen behelst zes Predicatien, waervau de vier eerít,en uitgefprooken zyn op de [jodendagen, in de jaren 1786, ı7ð5,
~ 784 en 178g, met betrekking tot de toenmalige -oınítan .
digheden . Ze hebben ten onderwerp, (a) De Alliantie .
G072 XXI . 32a , 33 • (e .) Het veiligst Vertrouwen . P_f.
XLVI . ~, 3 , (g.) De Godvruchtige Patriot . FJ LX . 3,
4 . En (4 .) De Vader, landlievende Bidder . Dan . IX . τб,
:1 7 . Ieder dezer Biddags-Predicatien is zeer wel gefchikt
naer de tydsotntandigheden,, eu zyn Eerwaerde legt het 'er
inzonderheid op toe, oØ de overwegingen van 's Lands
toi .

w.
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toehand tot°GotIsdíenftige overdenkirıgen te wenden . Met
dat oogmerk tracht hy zyue Toehoorders op te wekken,
om niet Hechts in 't middelyke te berusten, maar dit
ter harte neemende, tevens en vooral den geest te verlief..
fen tot den Albefiierder, en de aendacht recht erntlig te
vestigen, op de wegen die God met Nederland inÐaet, op
's Volks tiraflćhukdigheid, en deszells verplichting tot ene
lıartgrondige verandering van gedrag ; ten einde zy,als ware Patriotten, de Vaderlandsliefde door deır Godsdienst
mogen heiligen .
op deze vier volgt ene Leerreden,
welke ten onderwerpe heeft de Cristelyke Liefde, of de
opwekking van Paulus aen de Christenen te Epheze, Eplı.
V . 2a . Na ene beknopte opheldering van 's Apostels voornel, fchetst de Eerwaerde Gtomıné het character van enen
in de liefde wandelenden Christen ; en wyst ons verder
aen enige voorbelıoedzels, die men omtŕent de betrachting der liefde in agt heeft te nemen ; daeŕbenevens mach
hy de liefde van Christus t'onswaerds in derzelver uitnruntendheíd ; en toont ten laettle, hoe zeer de liefde van
Christus ons tot de liefde des Naesten verplichte, en in
hoe verre die ons tot een regel van navolging vcrftrekke .
--- llierby komt voorts nog ene Bevestigings Leerreden,
%v erin zyue Eerwaerde, naer aenleiding van 2 Tim . Ill . zo,
den rechtgeaerten Euangeliedienaer aftekent, of het uitman_
tend voorbeeld van Paulus, in zyn Euangeliedienst, den
Leeraren voorfielt, 't welk hy niet gepaste aenfpraken,
ten befluite , vergezeld doet gaen .
Wyders heeft de Eerwaerde Grommé nog ene Leerreden afzonderlyk afgegeven, door hem, teıı affčheid van
't laetstgehouden Noordhollandfche Synodes te Enkhuízen
uitgefproken ; waer iıı zyn Eerwaerde de vermaning en
heilwensch van Paulus neu die van Thesf tonica, s Thesf.
11 . z5- ı 7 , ontvouwt , en de daer in vervatte waerheden
ontwikkelt ; doende voorts zyne Leerreden, naer de tydsomtlandigheden, met wel ingerichte dankzeggingen, zegenwenfchen en heilbeden, afioopen .
Men vind in alle
deze Leerredelıen befiendig ene geregelde maaier van voor .
Ćlellen , ene duidelyke ontvouwing van kundigheden, cui
een ernllígen aendrang ter Godsdieniťige p lichtsbetrachtin.
g e ; zo dat ze een eigenaertigen invloed kunnen hebben
teer nutte van heuk•e n Burgerfl:aet .

$®

L VAN ALPHEN,

De Gronden mijner Geloofsbelijdenis, opeı2gelegd voor :níjs2c linderen . Door Mr . H1GROt1IJ~1US VAN ALPHEN.
ĺ`c Utreclıt by de Wed . J. van Terveen en Zoon, en
G. van den Brink , Jauzs . r78 . Bclulven liet V~ojberigt, M° b ladt . in gr . ot avo .
Mr.

n dit gefchrift levert de Heer en
van Ålphen ene
Ileerde
geregelde doorloopende ontvouwing , van het GodgKSamen(łel der Gereformeerde Kerke, welke hy ten
dien(łe tyner Kinderen vervaerdigd, en voorts ten algemenen gcbruike opénlyk afgegevęn heeft . Na ene voorafgaende inleiding, in welke hy tyne tiinderen tegen de
onverfchílligheid en het ongeloof waerfcliouwt, is dit
Gefchrift vcrdëeld in negen afdeelingeīı ; onder welken hy
de vooriìaemfłe waerheden betrekt, die hy , nu eens by
wyte van gemeenzame gefprekken , en dam by manier van
verhandelingen of brieven, voordraegx , in zodanig ene
achtervolgende orde , dat het geheel een aeneengefchakeld
verilag behelze van het Gereformeerde Samenlłel .
De eeriłe Afdeeling geef over den Feafon vaa' Jefus,
weer omtrent inzonderheid drie zaken in overweging komen . (i ) Dat Jefus 'er waerlyk geweest is. (2) Dat hy
een mensch geweest is, welke nimmer zyns gelyken gehad heeft . (3) Dat hy in nadruk de Zone Gods is . Het
derde, hier aengeduid,ıs liet onderwerp der tweede Afdeelinge, behelzende ene bėfchouwing van de Godheid van
:7 f ' Christıes, mitsgaders van dc verenigitag der twee
nasteuren . En hier aei volgt dan, in de derde Afdeeling,
ene overweging der Leere nopens dn Heiligen Geest,
vergezejd van eenige algemene aenmerkingen over de HeiV; ;e Drieeenheid. Het onderwerp der vierde Afdeeiinge
fs de Openbaring, omtrent welke de voornaemftebyzondèrheden, die deswegen in agt te nemen zyn, hier gade gefla en worden . In dė vyfde Afdeelíng word de oplettendbeid gevestigd op Jefus , al Ş den waren Mesfaas, den Za .
1mmak4r, na ene voorafgaende befchonwing van het zedelyk bederf des Menschdoans , en de Leer der toerekeninge.
Datt onderwerp word in de zesde Afdeelĩng nok nader
Overwogen, door ene verdere befchouwiıag van Jefus als
een volkomen Zaligmaker, by welke gelegenheid nagegaen word , de waerdy van den Natuurlyken Gcdsdienst ;
de verkiezing als een gevolg van Gods onaf hanglykheid en
spý~c van beflaan ; benevetrs de Leer der Verzoeninge en
de
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de Zedelyke Her/lellinge . Zulks leid onzen Autheur, in
de zevende Aťdeeling, ter voorftellinge van het Geloof,
als het middel ter vcreeniginge met Christus ; en dit doet
lıenı voorts het oog faen op eJùs als derı tweeden Adam,
met de heilryke gevolgen hier van, te veeeten ; de verzckering der Geloovigen van hunnen Genades faet, hunne
opJlandige en eetıwige lıeerlykheíd, ńt tegenoverítelling van
het allerraınpzalig/le lot der Godloozen . Wyders handelt
hy nog, in de volgende Afdeeling , van den openbaareız
Godsdienst, deszclj' plegtiglıeden , Doop en Avondmael,
en 't geen verder omtrent het Kerklyke be/lier opmerking
vordert . Lindelyk voegt hy, in de laetlle Afdeelíng,
hierby nog een vyftal van Brieven, behelzende algemene
aanmerkingen over de Clıristlyke Zedekw de ; de beoefe_
ıiing der Godgcleerel1ieid , en de voordoelen van een Godsdaeriflig leveıi .
Overeenkomflig met het eethe bedoelde van den Heer
Mr. van Alphcn, ten nutte zyner Kinderen, behelst dit
Gefchrift ene zeer goede handleiding , waervan Ouders en
Opzieners der Jeugd, íu Godsdìenilige Huisgezinnen der
Leere onzer Nederlandfche Kerke toegedaan , zich met
vrucht zullen kunnen bedienen, ter nadere onderrichtinge
hunner kweekelingen, die zich , na voorafgaande belydenis,
tot het Heilige Avondmaal willen begeven . Kundige Catechizeermeesters, die enigzins gewoon zyn regelmatig te
denken, zullen ook weldoen met dit beloop en deze maDier van onderwys na te gaan ; om daaruit te leeren, hoe
de zodanigen , die voor ene Poort elyke orderrichting
vatbaar zyn, beter, dan langs de~ı gemeen betreden weg,
tot een veriłandig begrip der Kerkleere gebragt kunnen
wc*den .
©pheØeringen der 1'/il/ge Schrifč , getrekılten uit de Nieuive Oosterfelıe Uitlegkundige Bibliathcek vave j . t . MIcHAEt:IS , door y . VAN I4MELsVELD .
I. Stuk . Te Leydeß
by W . H . Gryp, 1786 . Behalven het Voorbericht , 6z
bladt, in gr. oččavo.
het te voorfchytı komen der
Oosterfehe e,i
MetUitlegkundige
Bibliotheek van den Hoogleeraer Miehaheeft de Eerwaarde
Nieu,vc

van Hamelsveld het raadzaam
geoordeeld , by derzelver Nederduítfche vertaling, een
andereıı weg in te llaen , dan hy, by de overzetting van
des-

elis
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deszelfs vroegere Bibliotheek, gehouden heeft.
Zyn
Eerw ., naenılyk, vertaelde dezelve geheel ; maer thans
heeft hy bellooten, uit deze Nieuwe &bliotheck, alleeii
zodanige Stukken, of ook wel enige Byzonderheden, over
e nemen, dic voor den Nederduitlçhen Lezer van wezen1yk belang geoordeeld kunnen worden , of voor Godgeleerden en andere Beminnaren van Bybeloefening algemeen gewigtig zyn . Intusfchen is zyn oogmerk , ten gevalle der
Liefhebberen, echter nog telkens, in zyn Voorbericht,
ene korte opgave van alle de Artikelen, in de 1-loogduitfche
uitgave vervat, mede te deelgin . Achtervolgers dat Plan
is dit eedre Stuk uitgevoerd ; en men heeft reden om te
verwachten, dat dit Plaiı , beter dan de voorige handelwyze, de goedkeuring der Nederduítlćhe Lezers zal wegdraagen ; daer men dus in een kort heilek by een vergaderd
vind, liet teen in dat geleerd Tydfchrift bovenal merkwaerdig voorkomt : het welk in vedle byzonderheden zyne
nuttigheid kan hebben . By het doorbladeren van dit Stuk .
je zal de Lezer deswegens voldoening vinden ; doch het
geen best gelćhikt zou zyn tot eend algemeens leerzame
proeve in dezen , is te breedvoerig om lier te plaetzen : te
weten , ene verzameling van aentekeniııgen over ket Ihed~r
van Palestina, die opmerking vorderen, en welken, za
als wy met den Hoogleeraer hoopen, tot nog meerder vol •
komenheid gebragt zullen worden .
,Eer/ie Iets voor de Predikanten vaız Noordholland ; ~neá
betrekking tot liet voorgevallen,& op de twee laatfië~y4zodens
van Noordholland, in de taak var defa Rooster en 'aanlrjeeve van dien . Te boni, by L . Vermande, x756 . 'Iii
gr. o5 avo, 23 bladt .
e UitEevers van het Request der Buitenpredikanten der
fl E . Clasfıs van ĄØlterdam, nopens den hier op emelderi Roos;er, geven dietyds in hun Voorbericht te kiilien , dat zy een Piirtefuille beząxen . 't welk tamelyk voorzien is van echte Stukjes en Ånecdotes tot deze zack beborende ; (#) en thans, met de afgifte van dit Eeıjic Iets,
iiıelden ze, dat de inhoud van hun Pertefuzlle nog aenmerkelyk vermeerderd is. By dezen deelev ze uit het ĩelve
me(') zie
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Deel, bi . 509 .
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mede, In de eerfte plaetze , een zogenaemd Gedichťje ,
zynde een Inval, ıia dat de Ġecoınmıttecrden der 4/krnaarfclıe Clacfis de Noordhollatıdfclie S'rodc waren uitgegaan .
Wyders een nader Request der JIlkniaarfche
Clasfs aan (le Ed. Gr. Mog . Ileereıı Staaten van Hollaı2d es thestvrieslatid, met twee daerby behoorende Bylagen ; en eindelyk een Extract uit de Ite%httien der opgemelde Heeren Staaten , by gelegenheid van het Rapport
op de ingeleverde Doleanties . lIet een en 't ander ttaet,

nacr 't ons voorkomt, nader opgehelderd te worden, door
een Tweede Iets, dat men voorheeft vervolgens gemeen
Men fielt zich in deze verzameling
te maakes .
voor, ene huichelende Hierarchie te beftryden ; ,, en zyn",
is de tael der Uitgevers , „ en zyn onze kragten hier toe
• te klein, onze vermogens te gering, ons geduld is groot,
Hoe
., onze moed bedaard, maar tevens beftendıg .
• min gaarne wy loffpreuken op ons zelven toepasten,
,, naar waarheid mag men van ons in dit geval zeggen :
• posfiurit , luid po fc videntur."
Inleiding tot de Pathologye, of Befe1ıoııwing van liet rilenfchelyk Ligclıaam , in den Zıeken ßaat . Derde Deel.
hoor T . MACQUET . Med. Docť . 1 e Utrecht, by de
Wed . J . van Schoonhoven, i'86 . in gr . 8vo . 532 bl.

jn dit Deel handelt de Schryver over de volgende On1 derwerpen . „ Over de befchadigende vermogens ; de
• fchadelyke kragten van den dampkring ; de nadoelen
• uit fpys en drank ; het ontydig gebruik der Geneesmid,, delen ; de venynige krachten ; de afdwaalingen in de
„ dierlyke beweegıngen ; fchadelykheden uit byzondere
„ postuuren en beweegíngen ; bovenmatige oefeningen der
• Ziele ; fchadelyke kragt der ontroerde hartstogten ; ever„ maat in flaapen en waakes ; ongeregelde ontlasting en
„ inhouding ; over den (leen ; over de wormen ; zaakeıı,
• die,van buiten het Lígchaam aangebragt,fchaaden ; zaa• den der ziekte : verfcheidenheid der ziekelyke oorıaa• ken , en eindelyk over de helpende kragten der natuur ."
De Heer Macguet fchynt de gaave niet wel te bezitten ont
zyne denkbeelden duidelyk en in eene geregelde orde
voor te draages, gelyk de Leezer niet alleen uit de bovenftaande rangfchikkmg der onderwerpen, maar ook býzonder uit de behandeling derzelven, duidelyk kan opmaakera .
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ken .
Ook hebben wy by het doorbladeren verfcheiden ílellingen ontmoet, die Ivy niet liefst voor onze
rekening zouden willen neemen,
Wy willen zeer gaarne gelooven , dat het oogmerk des
Schryvers geen ander is, dan zyne verkreegen kundigheden, ten nutte van zyne Konstgenooten, medere deelev ;
dan wy vreeen , dat, daar zyne Inleiding reeds zo wydd
loopig is geworden, hy niet veele Leezers zal vinden, en
dus zyn oogmerk in deezen niet bereiken .
Verlwndelingeıl, tlitgegeeven door de Hollandfche Maat.
fchcippye der Weeteıifćhappen te Haarlem , XXII Deel'.
1 e Haarlem by J. van Walré, 176 . f ehalyen liet
hoorwerk, 479 bladz . I>ı . gr . 3vo .

T

Tweewee
Prysverhandelingen manken den aanvang der by
Stukken ia dit Deel . Ze ftrekken ter
beantwoordinge van de vraag der Maatfchappye : „ Welke
• zyn de Gronden en Kenmerken van de .dnalogie? En
• hoe betaamt liet eeuen Wysgeer zich daar van te be• dienen, by het onderzoek der Plıyfıfche en Moreelc
• Waarheden?" De lloogleeraar F, de Castillon gaat dit
voorftel onderfcheidenlyk na : hy ontvouwt, in de eeríte
plaatze, de gronden en kentekenen der Analogie , met aan_
wyzinge der gevolgen, die 'er uit af te leiden zyn . Verder toont hy aaıı, hoe men , in 't gebruiken der Analogie,
bovenal twee voorbehoedzeJs in agt behoort te neemen :
(i). Men moet de gelykenis niet vermengen met de Anlogıe. En @) men moet uit hoofde van eene of meer
eeuzelvigheden, (die de gronden der Analogie zyn,) niet
hefluiten op eene zaak, die in 't geheel niet, of ílegts
ten deele g tot deeze eenzelvigheid behoort . Dit gade geilaagen zynde, kan men, gelyk hy hierop ten laatfte toont
een zeer voordeelig gebruik van de Analogie manken ; 't
welk hy inzonderheid Qnder de vier volgende hoofden betrekt . (t) Door middel der Zintuigen, eerst zyn eigen oordeel, en daarna dat der anderen, in de naaken, die het
verfrand aangaan, te volmaaken . (2 .) Eene byzondere
waarheid algemeen te manken . (g) . De waarheid of valschlıeid van een Voorftel tastbaar te betongen, het geen
uien op geen andere wyze ftrenglyk zoude kunnen bewyzen . En (4 .) de ontdekking van nieuwe Waarheden .
De Hoogleeraar ítaaft ieder deezer gebruiken, met het
by-
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bybrengen van Natuur-en Zedekundige Voorbeelden, die
aan al het voorgeftelde veel lichts b yzetten .
in
Bene hieraan volgende Verhandeling ontvouwt de Hoogleeraar ; . Pap de Fagaras dit zelfde onderwerp omílagtiger, doch even daardoor min duidelyk ; iutusfehen levert hy een aantal van bedenkingen deswegeus, die by
de voorgaandeu opmerking verdienen . Na cene uitvoerige verklaaring van 't geen men , zyns oordeels, omtrent
de Analogie en derzelver gebruik heeft gade te Haan,
legt hy 't 'er op toe, om aan te wyzen, welke Wetten
men behoort waar te racemen, wanneer men de Analogie,
met alle haare wasre vereischten, wil toepasten op het
ontdekken eii betongen van Natuur- en Zedekundige Waar .
heden ; liet welk hy , in een aantal van voorbeelden ,
eerst in 't Natuurlyke en vervolgens in 't Zedelyke, openlegt . - Zie hier zyne opgave van de vereischten
der Analogie, dienende om waarheden te vinden, welke
hy de zaamgeftelde noemt , in onderfcheiding van de eenvoudige , die op eenvoudige en naauwkeurig bepaalde
Waarneemingen gebouwd is .
„Zy moet op vaste, wel bepaalde, en niet op twyfelagtige waarneemıngen fteunen . En zy moet op zulke toegepast worden, die, zonder fprong der Natuur, of zeiv'
van onze denkbeelden, dezelve kunnen toelasten, wyl de
Natuur van geen fpr©ngen houd . Ook moeten derzelver
paalera niet ro~keleos buiten den kring der menfchelyke
kundigheden gezet worden ; en, om een gelykenis te gisfen, o£ te hulp geroepen te worden, moeten de waarheden ons onmiddelyk of middelyk tot dezelve fchynen te
leiden, of 'er moeten zekere juiste middelen zyn, om de
Analogie , die wy vermoeden , dat er tusfchen beiden
koomt, te ftaaven, indien zulks gefchieden kan . Men moet,
niet alleen de gelykheid, maar ook het verfchic der ¿aaken, in bet oog houden , en de eigenfchappep , hier toe
betrekkelyk, nagaan ; opdat vooral de betrekkelyke eigenfchappen , die uıť onze bepaalde wyte van kennen gebooren worden, van de volftrekte kunnen onderfcheiden wor •
den . Men moet aantoonen , waar de uitwerkingen ingewikEn men moet vasátellen, dat de verkeld zyn .
fchynzelen, die tegen de Analogie fchynen te ftryden,
of met dezelve niet overeenkomen, hun beftaafı verfh'uldigd zyn aan de zamenvermenging en werkingen der verićhiende oorzaaken, of die ongetwyffeld van dezelve niet
~fhaagen . Men moet de Wet der veranderingen outdekken
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ken en de de uitwerkingen , die afhangen varı zekere oor
naaken, die aan verandering onderworpen zyn, en de
verfcheidenheden der Verfchynzelen moeten tot dezelve
gebragt worden of, indien dit niet geíćhieden kan , ten
mrn(ten die , ter welker opzigte men de overeenkomst
der uitwerkingen waarneemt, en die moeten ouderfchei_
den worden varı anderen , in w~lkerı men verfchil waarneemt .
De om1 andigheden , die voornaamentlyk
ter zaake doen, moeten van de andere zorgvuldig afgefcheiden worden ; en vooral moeten de werkingen der oorzaaken , onafhangelyk , zo veel mogelyk is , van de waarneemingen voorgelteld, en dan met dezelve vergeleekerc
worden .
De omltandigheden , die niet tot de zaak
doemen 'er echter niet koenen van afgefcheiden worden,
moet men bepaaleii , en tevens vastbellen , inı hoe verre
de we~kinger1 der oorzaaken, door zamenvoeging, veranderen . En wanneer men verfcheiden uitwerkingen tot
verfcheiden oorzaaken brengt, moet men , zo dikwils als
het mogelyk is, op derzelver hoeveelheid agt geeven ."
Benevens deeze Árysverhandelingen deelt men ons hier
mede een Onderzoek van den Eerwaarden L. Mej er,
ııopens het zedelyk lot der hinderen na dit leeven . Zyn
Eerwaarde heeft goedgevonden , dit ftnk, dat op zich
zelve een duidelyk gunftig voorkomen heeft, doch door
deeze en geene Godgeleerde Leerhellingen als in duisternisfen omzwagteld is, zo uitvoerig behandeld, dat meii
waarlyk vry wat gedulds noodig Nebbe, om alles in behoorlyke opmerking te veemen . Vooraf gaat hy na , de
verfchillende gedagten der Christen . Godgeleerden deswcgens, van de vroeghe dagen af tot op den tegenwoordigen tyd, vervolgens ontvouwt hy ons het gevoelen, dat
hem het waarfchynlykst voorkomt, met aanwyzing der
gronden, op welken het, zyns oordeels, gevestigd karc
worden : en ten laatfte, de gevoelens van anderen met befcheidenheid beoordeeld hebbende, lost hy de zwaarigheheden op, die tegen zyne denkwyze in deezen bygebrage
zouden kunnen worden .
Het gevoelen, waarvoor
zyn Eerwaarde zich meest genegen verklaart, is dat van
hun, die gunftige gedagten voeden, nopens het toekomend zalig lot der vroegge(torven kinderen, die, in den
tyd hunner onnoozelheid, voor het verkreegen gebruik der
Rede, overleeden zyn : en dat wel, zorrder onderfcheid
uit hoedanige Ouderen, 't zy geloovige of ongeloovige, zy
voortgefprooten zyn . De 1:erwaarde ,Meyer doet, in de behande•
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deling van dit Onderwerp nog wel byzonder zien , dat d#t
gevoelen geensziıı$ aanloopt tegen, maar zeer wel overeenkomt, met het aangenomen Leer(telzel der Nederlandfche
Kerke ; dat ten trooste kan (trekken voor zodan ge Oude
ren, welken, uit een ongegronder waan daaromtrent, wei
eens ongelukkig mistroostige gedrgten gevoed mogen hebben,
Wyderś behelst dit Deel, buiten de Meteorologıfche Waarneemıngen op Zwaanenburg, voor de jaaren i p . , ı 7Š ;
en I7~4. , nog een Benigt van den Heer D . de Goiter, Iz . wegens het hogeigras, een nadeelig onkruid voor het Graan ;

en verder de Be(ćhryving , en nevensgaaııde afbeelding,
van een Navel . en Buikbreukbaıid door A. de ßu .гcj n ; die
meldt , dat hy, reeds tweemaalen , den gelukkigen uituiag
vaıı dit door hem uitgedacht Werktuig ondervonden heeft,
in gevallen , daar de anders hier toe gebruikelyke Werktuigen niet voldoende waren .
Da Monde Strı~t en GefcJıiedeı~isJ n der I7ereenigde Nederlan .
dcıa, door E . M . ENGEL BERTS . Tweede Deel . Te Amßeı .
data, by J. Allart, i73G. In gr. 8vo. 415 bindt.

adat

de kundige en opmerkzaame Engelberts , in lier
1 ßer(te Deel van dit keurig uitgevoerde Werk, welks
aart en inrichting wy voorheen reeds hebben opgegeven(*)
ons den ouden Staat der Batavieren, nopens hunne
komst hier te lande , gehalte , kleeding, onderfcheiden rangen, wooningen, hulszelykebezigheden der vrouwen, mitsgaders de bedryven en tydkorting der mannen, ontvouwd
heeft, gaat hy in dit Deel over om hen in hunnen Landbouw en Veefokkery, Scheepvaart en Koophandel af te
fchetzen_, waarna hy d-eeze onze gastvrye Voorouders aaıj
hunne tafel en dlsch, daar de boordevolle Berkemeijer rond
gaat,bezoekt, voorts hen laat trouwen , en aantoont hoe de
vrouwen zich omtrent haare mannen , de mannen omtrent
hunne vrouwen, en deene beiden zich ı in de Opvoeding
van hunne kinderen , gedragen , waaruit wy leeren kunnen, hoe deeze onze Voorouders alles aanwendden, om
van hunne kinderen zo wel als van zich telven, kloeke,
nuttige , gezonde en fchoone menfchen te vormen, en ze
vooral door -het verduuren van alle de ongemakken des
oor(*) Zie t igeın . VGderi. Letteraef. VII . D . bl . 2 6 .
i1< . D EDL . N . ALG . LETT . N O. I .
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oorlogs , tot dappere verdedigers vatı Vaderland en Vry
heil op te voeden , het welk zy als de voornaamfte befiemming van den mensch aanmerkten . Deezen taak afgehandeld

hebbende,

gaat hy over tot

een

nader onderzoek

van hunne Schryfkunst, Dichtkunde, Muziek, de gezangen
der Barden, hunne Geneeskunde, Natuurkennis, Kunfleu
en Handwerken, waarna hy eindelyk dit Deel beluit met
eerre breedvoerige ontvouwing van hunnen Regeeríngsvorm en zo hooggeroemde Krygsoefeningen .
In de befchouwing van alle deeze onderwerpen mag de
Schryver zich met recht beroemen niets verzuimd te hebben, het geen kon gezegd worden van een beroemd oor .
fprongklyk volk , het welk verdiende meer by ons bekend
te worden , ai hadden wy geen meer betrekking op het
zelve dan andere volken ; zodat , uit dien hoofde, niemand,
die dit in aanmerking neemt, hem befchuldigen kan , van
zich te diep in de overweeging van zomnıige naaken te hebben ingelaaten, het geen hy vooral gedaan heeft wanneer
de onderwerpen nog naauwlyks aangeroerd waren, gelyk
de Letterkunde , - of in dit tydperk van het uiterst
gewigt waren , gelyk de Regeeringsvorm en Krygsoefeningen der Batavieren, waarachter natnurlyk eenige bedenkingen tusfchen vertrouwde vrienden over de Volksreegering
en de Nationaale Wapening valletr moesten .
Schoon het zeer moeijełyk valt uit de aangenaams verfcheidetıheid van naaken, die hier voorkomen, eti van
welken de voornaamfle voor ons kort beftek te omflagtig
vallen, eerre keuze te doen, zullen wy echter, tot een
Staaltje van 's Schryvers voordragt, hyórengen het geen
hy omtrent de Gezangen der Barden meldt, te meer daar
dit aanleiding verfchaft om den leszet eenige fraai vertaalde Stukken Uit den Dichter OSSIAN mede te deden.
ø Het fpyt my . (zegt Frederik) dat Vader my niet iets
van de oude Gedichten of Gezangen der Bardeıi kan mededeelen, dan zou ik ten hoogoen voldaan zynl
E . Men zou in dezelven niet alleen dętı aart der Gèdichten kunnen zien, maar veele gedenkwaardige gebeurtenisfen ontdekken , fchoon naar den ffyl der Dichteren
wat opgefıerd, welke ons nu geheel onbekend zyn . TaciTus zegt, onder anderen, in het flor van z yn tweede
jaarboek van A1 MPUUs, het beroemde legerhoofd der Cheruscen : „ Hy , die in de tydfchriften der Grieken,
welke alleen het hunne bewonderen, geheel onbekend, en
by de Rornci,c, weinig beroemd_is, dewyl wy de oude
din-
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dingen verheffen, en ons aan het onlangs gebeurde wei .
nig maten gelegen leggen, hy wordt nog bezongen by
de BaiĞaatfclıe volken ." Behalven ARMJNaus, op wıen de
Duitfchers nog met recht in hunne gedichten boogera,
zyn 'er zeer vielen, van welken wy niets weeten, of
alleen geringe of eenzydige berichten van de Romeinfche
Gefchiedfchryvers ontfangen hebben . Ik herinner ırtıy by
cleeze uwe angstvallige Nieuwsgierigheid, dat CICERO zich
exgens beklaagt, dat de Gedichten der oude Latynen,
welke hun ook tot jaarboeken verarekten, waren verhoren gegaan ; daar hy nog zo vedle eeuwen nader by leefde,
hoe veel minder zou het te verwonderen zyn, zo 'er niets
Evenwel zyn 'er in die aftot oris gekomen was .
gelegen hoeken van Europa, die het minst voor de aanvallen en overuiroomingen der vreemde volken bloot!tonden , nog eeııige gedenknukken opgefpoord . Men vindt
dus oude Dichtstukken uit Deenemarken, Noorwegen, en
2šland,in de Schriften van SAxo GRAMMATICUS, BARTHOıINUS, en anderen . Maar veel beter zullen u de Gezanen behangen, welke voor ruim vyfentwintig jaaren in het
oorder gedeelte van Schoth~nd ontdekt , en voor 't eerst
uit de Wallifche of Ierfche taal in het Engelsch vertaald,
en in c raar 16o tot eend proeve uitgegeeven zyn , doof
Mr . MACPHERSON .
FR .
Laat my toch iets naders van dit geval weeten
myıı Vader !
E . Zeer gaarn' ! ik zal u het bericht mededeelen , het
geen deeie ontdekking te aanmerkelyker maakt, en te gelyk
meer geloofwaardigheid byzet . Dezelve is gefchied by
gelegenheid, dat men deeie Hooglanders, welke dus ver
oiwertnengd , volgens hunne oude gebruiken, in hunne
gebetgten geleefd , en zich op eend eigen byzondere wyze
gekleed hadden, zogt te befchaaven, en naeer overeenkotnlUg met de hedendaagfbe zeeen te vormen . Men hoorde
eeralgen deezer volken fomwylen een foort via verzen opzeggen , welke allen, die hunne taal verttonden, in verrukking bragten . Men ging hierop aan 't nalpooren , en
MACPW .ERSON
vond eeralge Stukken, welke de Heer
in het Engelsch overzette, en met zo veele goedkeuring
vin zype landgenooten ontvangen wierden, dat eeralge
aanzienlyke en kundige mannen toet MACPHERSON cene
reis ondernamen om nog meer ontdekkingen van dien aart
te doen, het geen huts ook gelukt is . Deege Geıangett
zyn meerendeels oorfprongklyk van OSSIAN , teflens een
be .
B
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beroemd Oorlogsheld en Dichter, een zoon van
van wiep nog verfcheide Overleveriııgen tot op doezen.
dag bewaard worden onder de Hoog/anders , die by uitbek
op het voorouderlyke gefield zyn . In het oorfprongkelyke
treft men een eenvoudige maat aan, welke zeer aangenaam
en zagt is . De rymklanken zyn niet altoos gebruikt ; de
Ćadence en lengte der regels verfdrillen , naarmate het best
met den zin uitkomt . Volgens den bekenden Hugo Blair,
Hoogleeraar in de hraaije Letteren te Ediıtburg, zyn tederheid en verhevenheid twee hoofdeigenfchappen van de
Gedichten van ossi . Zy vertoonen niets van liet lugtige en vrolyk fchersfende ; een plegtige en ernftige welvoeglykheid breidt zich geheel over dezelve uit . Veelligt isossIA I
de oenige Dichter die nimmer tot het ligtvaardige en berispelyhe nederzonk .
Hy treed altoos in de hooge,gewesten
van het grootfche en pathetifche . Hy zet zyn toon in
lerı beginne , en behoudt hem tot aan het einde . Geene verflering wordt 'er ingevlochten , die niet (volkomen inilemt
tiet de algemeens lllclodie . I)e voorvallen , welke hy bezingt, zyn alle ernflig en gewigtig . De Tooneelen hebben
doorgaans veel van het woeste en romaneske .
Wy
treffen in nssTAN geene verbeeldingskracht aan , die met zich
zetven fcherst, en lustige kleinigheden opfıert, om de
verbeelding te vermaaken . Zyne Poezy verdient veel
meer, dan die van een ander Schryver, de Poezy des harten genaamd te worden . Zyn hart is doordrongen van
edele gevoelens, van verheven en tedere hartstogten ; een
hart dat gloeit en de Fa+ıtafıc aanneemt,
dat vol
is, en overvloeit . Om alles in één woord met den Heer
FrITH te zeggen . - „1k ken geen uitmuntender Dichter
dan OSSIAN . Men tast in zyne gedichten altyd deNatuur
zelve ; maar die oorfprongkelyke, die edele Natuur, die de
ziel onwederftaanbaar aan zich kluistert, en door haare
woeste grootheid boven den kring van tyden en menfchen
'vetheft . Waar OSSIAN treurt, treurt overal alles met hem .
Waar osSIAN Vaderlandfche grootheid bezingt, ziet overal
ėlk waars Helden voor zyne oogeu, en de geringfte van
zyne toonen wordt volmaakt door den eigen toon van
elk gevoelig hart, dat hem leest, beantwoord. Hy lıeft aan,
en geen menfchelyke ziel, die niet met hem inŒemt".
Zie daar wel het Kenmerk van egte Dichterlyke
benie.
FR . Twee getuigenisfen van zulke bevoegde Rechters
doen myne nieuwsgierigheid hoe langex hoe meer ont .
branden .
E . Ik
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E .lk zou u eenVertaaling van een brok uit deeze Gezan# gen, door dezelfde uriendelyke hand van onzen trefykeıı
I Dichter medegedeeld, kunnen laaten zien ; maar ik moet
u ~t van te voores erinneren, dat OSSIAN een Schot ,of, gelyk
n aıe~ı toen zeide, een Caledo,iier, en van laater tyden was,
t namelyk van de derde of het begin der vierde eeuw on .
2 zer jaartelling .
FR . Hy was echter zeker van een Celtifcheñ oorfprong,
e een Bard?
E . Ja dat was hy. Ik zal u dan niet langer ophouden .
.1 Hier is het Stukje .
Om hetzelve wel te verftaan,
1 moet gy veeeten, Frederik! dat de verlčhyning van geest' ten, volgens de begrippen van dien tyd , een ereheven gedeelte van de gedichten van ossiAN uitmaaken . In den
flag van CAROS verkondigt FRENMOR aan OSCAR, den zoon
v
van OSSIAN, met wier de Stam van FINCAL Onderging,
á deszelfs vast aannaderend~n dood .
„ OscAR begaf zich langzaam van den heuvel naar be„ neden. De Schrikbeelden des ııachts waarden voor zy, : „ ne treden over den grond . Hy hoorde het matte ge, ; „ murmel eetıer afgelegene beek . In honderdjaarige eiken
• „ bruischt flegts de wind . Treurig roodachtig verfchool zich
• „ de halve maan beneden achter den heuvel . Gebroken
ítemmen treffen uit de velden zyn oor . Daar trok de
a, „
„ jongeling het Staal .
,, „ Geesten der geenen , die my opkweekten , (zo klonlç
, ; „ zyn uitroep) dip de krygsbedryven van 't voorgellacht
„ voor de beheerfchers der aarde te rug nept, komt en
,, „ geeft my bericht van de daades der toekomenheid ; den
, ; „ inhoud Ivan uw vertrouwlyk gefprek, als gy het gedrag
,; „ nwes zoons in het veld der Sterken, uit uwe holen,
„ aanfclıouwt ."
,
„FRENMOR hoorde de ltemme des dapperen zoons . Van
, . „ zynen heuvel zweefde hy tot hem . Wolken droegen
, . „ hem opwaards in de gedaante van lucht . Zyn kleed wa3
,. „ nevel van La/io, den volkeren een bode des doods .
, „ De kling fcheen een verdwynende fireep van groene
• „ dampen . Zyn verdonkerd gelaat bleef onkenbaar . Zwec,, „ vend naderde hy den Held, zuchtte driemaal, en drie• „ maal verhief zk1ı het luid gebrul van den nachtwind
•• ;, in den omtrek . Veel fprak hy tot OSCAR, maar zyne
„ gefprekken kwamen verward tot ons, onverflaanbaar en
„ donker als de geheurtenisíen van verfchoove jaaren,
„ eer zich de fehemering des gezangs verhief! Nu verB 3
„ dweep
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• dweep hy langzaam als nevel, wamıeer hem de trêfl ıi• de zonnefraal op de heuvelen verteert.
• Toen ontdekten wy aan mynen zoon den eerf&i
• kommer, © Dochter van oscAR : Hem was de onder
• gang van zyn gefacht verkondigd, en diepe nadenken.
• heid misverwde telkens zyn aangezicht . Zo bewandelt
• een wolkje het gelaat der zon , echter fchouwt zy weer
• van achter de donkerheid op Conaat groenende bergen :'
FR . Dit is in de daad verheven !
E . In het tedere en aandoenlyke niuntetı deene Gezan .
gen niet minder uit .
Fa . 6 Mogt ik daar ook een Paaltje van hooren ! Heeft
Vader niet nog iets aan de hand?
E . Het zou dan de proeve eenel Vertaaiing moeten zyn
van de Liederen van Śelfna, die ook ouder de Gedichten
van OSSiAN worden gevonden , maar' als een beurtgezang
van eenige Barden voorkomen, welke, volgens enne gewoonte in het Noorden van Schotland en Ierland, op eenen pleclıtigen dag , daartoe van den Koning of hun Op .
eerhoofd beítemd , jaarlyks hunne Gezangen ophieven ,
waarvan de beste bewaard, en aan de geheugenis aanbevo!en wierden ; men magie by de wedttryden vergelyken, die
men ook in de Griekfche en Latynfclze Herderszangen aantreft . De eerfe, dien oSS1M invoert, is eerre Dichteres,
waaruit wy kunnen opmaakex , dat .de fchoone Sexe ook
onder de Barden gerekend wierd, wanneer de Natuur haar
de vereischte hoedanigheden gefchonken had .
• In haare fchoonheid trad YrNOvA'vooraan met neder .
• geflage en traanende ooggin, Heur hair vloog langzaam .,
• op den adem des winds, welke by buijen vaıı den heti,
• vel afruischt . De zielen der Helden waren treurig, als
• zy haare 'zoetluidende femme verhief. - Dikwils
,, hadden zy SALGARS graf gezien, de fombere wotning
, van de wit geboezemde COLMA . COLMA alleen op der
;, heuvel verlaaten , met al haar zangvermogen !
• SALGAR beloofde tot haar te 1leiT komen maar d.e
. Hoort coLtxa's föein
„ nacht overviel haar van rondom
• daar ty alleeti op den heuvel gezeten is .
oLăfA .
„ Het is nacht ; ik ben alleen , verlaaten pp d~çn~~ fbrm-

• heuvel,,
in het gebergte hoort men den wijd ,i• de
• berglivoQm fort van de rotzeØ af. Geene hutte er t
• my voor den segen , verlaaten op den windrigen heuvel . . .
,, a daan ! korn van achter uwe wolken te voorfchyıf ;
„ ver-
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verhef u , ô Nachtgel ernte ! dat een oenige lichtstraal
my leide tot de plaats waar myn Lieffle van de jacht
alleen uitrust ! zyn boog ongefpannen aan zyne zyde,
zyne honden hygende rondsouı hem . Maar hier moet
ik alleen zitten by den rots van den bekroosden (}room .
De (boom en de wind bruisfchen luid, maar
de tłem mynes Geliefden hoor ik n jet ! -Waarom toeft
myn SALGAR ; waarom houdt de Heer des heuvels zyn
woord niet ? Hier is de rots , hier is de boom, en hier
het ruisfchend water ! Gy beloofde my met den tıacht
hier te zyn . Ach ! waarheen is myn SALGAR gegaan ?
met u zal ik vlieden van mynen vader ; met u van myneo hoogmoedigen broeder . Lang hebben onze (tammen in vyaııdfchap geleefd , maar wy zyn geene vyanden, ď SALGAR I
„ Houdt u een weinig in , ô wind ! zyt een weinig
ßjl , ô gy (hoorn ! myne flemme worde rondsom gehoord ;
laat myn zwerver my honren I ô SALGAR ! het is COLMi, die roept. Hier is de boon
en de ròts ; SALGAtr ,
myn •l ief , hier ben ik !
waarom vertoeft gy te komen?
Zie de
(tille maan komt te vóorfehyn ; de vloed glinftert in het
dal !
de hellende fteenklompen van den heuvel
zyn_ graauw ; heaı zie ik niet op den kruin ;
zyne honden loopen niet voor hem uit ; zy kondigen
zyne naderende komfte niet !
Hier moet ik alleen zitten . . . .
„ Wie zyn zy, die daar nevens my uit op de heide liggen ? is het niet myne Lief(te en myn Broeder
(preekt maar myne Vrienden !
Zy antwoorden
COLMA niet ;
(preekt maar, ik ben alleen!
-+- vlyne ziel wordt gepynigd door vrees !
Ach !
- -- zy zyn dood I hunne zwaarden iyn rood vaıì
den tweeltryd .
Ach myn broeder, myn broeder! waarom hebt gy mynen SALGAR gedood ?, waarom
lıebt gy, ô SALGAR! nıynen broeder nedcrgelegd ? Gy
waart my beiden dierbaar ! wat zal ik zeggen tot uwen
lof ? Gy waart fchoon op den þeuvel in het midden
van duizenden ! Hy was verfchriklyk in den (iryd.
Spreekt nu , hoort myne (temme ; hoorel my, gy Zooneu myner liefde ! Zy zwygen , zwygen voor
eeuwig, ftjl ! Koud , koud zyn, hunne borften van (tof !
Ach (preekt van den rots des heuvels ;
uit den (tormenden afgrond ;
(preekt, gy geesten
B4
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der dooden ; fpreekt vry , ik zal niet fchrikken ! waar,
heen zyn zy gegaan om te rusten? In welk een hol des
heuvels zal ik de geesten der Verfcheidenen vinden ? --.
Geen zagte iłem glydt op den adem des winds I geen
antwoord , half verlooren in den florm ! "
„ lIc zit in myne fmerte ! in myce traanes verwacht ik
den morgen ! Gy , vrienden der dooden , maakt het graf
gereed I maar sluit het niet voor dat COLMA komt.
Myn leven vliegt voort gelyk een droom : waarom zou ik te rug blyven ? Hier wil ik rusten by ıiıyne Vrìenden , by den Broom van den gehúdmaakenden
Wanneer de nagt op den heuvel nederrots . daalt ; wanneer de ruifchende winden zich verheffen ,
zal myne geest op hunnen adem tweeven en den dood
myner Vrinden beklangen . De Jaager zal my uit zyne
hutte verneemen , lıy zal vreezen, maar myne ftenime
zal hy beminnen : want myne flemme zal aan mýne
Vrienden gevallen :
aangenaam warei zy aan

•

COLMA !"

„

„
•
„
•

te recht mogtdeIleer
Fg . Dit doet my aan ,Vader!
FEITH zeggen : wanneer ossiACV treurt , treurt alles met
heın ; maar ik ondereinde ook, dat myn ziel aan zyne Gedichten als gekluisterd wordt .
Schets van een groot Tafereel, of Bydraget tot de Historie
der T/ereeni~de Nederla ;2dfclte Provincien, en byzonder
tot die van Willem den V, Stadhouder, Capiu n- en
4dıniraal. Generaal van die Provinciën , mitsgaders Kapitein en Ådmiraal - Generaal der Unie, zeden het
jaar 1776, tot op deetes dag, door den Schryver der
XXX firtikelen , of nieuwe Bedenkingen over de misluk .
long der ,Expeditie naar Brest . Eeıfie eıa tweede Stuk .
In Holland den 4 September 1786. Beha/ven de Votır .
af%praak, 466 blad . In gr, wo .

D

e l3efchouwíng van alle die rampen, welke ons Vaderlanď federt -vedle jaaren gefolterd hebben , ea .
vooral van derzelver fehrikbaarenden aanwas ledert den
jasre 1776, hebben den Schryver van dit werk, ( dat
oiırŕpronglyl~ in d~~ Fraiifche taal gefchreven fehynt) aan+
gě{poord om de waste oorzaakes vtłn deene rampeai naar
tt vorfcheu, en dergelver ui wcrklèls fr een groot Tafereel
af te maaien , en dtt Waereld metre ue deeles . Dan daar,
aaıı den Benen kant, dit eeı~ werk van langen adem was,
welks
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welks wanbelang en Uitgebreidheid nog eenige jagen arbeids vorderde, en het welk boven dien door den dood
of andere toevallen, waaraan het menfchelyk leven onderbevig is, zou kunnen worden afgebroken, en daar aan de
andere zyde onze rampfpoeden door noodlottige onlusten
van tyd tot tyd zodanig aangroeiden, dat de Schiyver de
iıoodzaakelykheid gevoelde , om zo wel de oorzaaken als
de Bewerkers van zo veele rampen ten fpoedigftcn bekend
te maakgin, heeft hy het beuluit genomen , om, zonder eenige vertraagíng , de Schets van ıyn Tafereel, dat is de
verkorting van het voorfchreven werk, ten voorfchyn te
brengen, waarvan de beide Stukken, die thans het licht
zien, byzonderlyk een verflag behelzen van 't . geen hy ons,
federt den jaare 1776 tot op het einde van i 8z, is voorgevallen, en wel vooreerst, met betrekking tot den Śt~ıat,
waarin het befuur onzer Provincien in 't byzonder, en dat
van ons Gemeenebest in 't algemeen, geduurende dat tyd
ten tweeden met
vak, zich bevonden hebben ;
betrekking van onze eeruie verfchillen met Engeland ;
ten derden met betrekking tot de hinderpaaien , door de
Engelschgezinde party aan de her(lelling onzer Zeemacht
en laatftelyk,ten vierden, met betrekking tot
geáeld ;
het noodlottig be(luur dier Zeemacht, en tot de fchandelyke bedryveloosheid onzer Schepen, geduurende het eer11e jaar des oorlobs , dien wy tegen Engeland te voeren
hadden .
Schoon wy niet kunnen zeggen in dit Werk, 't welk
grootendeels uit de publieke getćhriften en nieuwspapieren van dien tyd is famengetrokken, veel nieuws ontdekt .
te hebben, heeft het zelve echter zyne verdiení en, daar
het een net aaneengefchakeld, en op een onderhoudende
wyte voorgedraagen, verhaal behelst van zaakgin, die
niet dan Stukswyıe verihooid hier en daar in publieke
gefchriften , van welhen tómmigen zelfs in weinige handen zyn, gevonden worden .
Voor het Werk zelve is een zeer breedvoerige Vooraflpraak geplaatst aan zyne doorluchtige Hoogheid den- Heer
Stadhouder Willeın den V, in -welke voorreden de Schrtyver , na vooraf opgegeeven te hebben, de uitwerkfelen,
dle onze Voorvaderen op het oog hadden, met d.e,ziclı
achtervolgende verheffingen van verfcheiden Vonten uitt
den Huize van Oranje tot die Eminente waardigheden,
welke zy bekleed hebben , aantoont, dat deene onze voorouderen Uit het gebeurde niet Prins 1JIauri~s, en het geen
ß 5
ver•
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vervolgens onder ¡1/1/km den II gefchiedde, ondervonden
hebben, hoe gevaarlyk het was den Stadhouderen een al
te uitgettrekt, of een niet genoegzaam bepaald, vermogen
te vergunııen, en dat deeze ondervinding hen tevens tijd
doen zien , wat 'er noodzaakelyk zou moeten verricht
worden, indien men immer overging ter herltelliııa eener
waardigheid, die in verfcheide opzigten zo nuttiġ, maar
tevens zo gevaarlyk, is, als zy niet befooteiı wordt binnen' de paaien, welke de voorzichtigheid daaraan op de
allerhipttte en plegtigtte wyze moest voorfchryven ; --~--dan dat verfcheidene nootlortige orn[bndighedeo , gevoegd
by de macht en Kunstgreepeu der aanhangers van Willem
den Ill, de beide Provinciën van Holland en Zeeland gedwongen hebben, om deeze waardigheid, benevens die
van Capitein Generaal, in deıı perfoon .van dien Vorst te
hertellen, op eene Commissie, die eveıı onbepaald was,
voorts,
alś die zyne voorgangeren gehad hadden :
dat fommıge der misbruiken, onder het Srad-houderfchap
van Willem den Ill, iıi de onderfcheidene gedeelten vaii
den Staat ingetloopen, na zyııen dood, geduurende eeiı
tydvak van vyfenveertig jaaren, waarin men deeie waardigheid, uit vreeıe dat derzelver herhelling de Vryheid
der Natie ten cenigen dage den doodtteek zou'geeven, onvervuld liet, bleeven voort dunren ; en dat zich hier by
misbruiken van een verfchillenden aart, gelyk de Schryver
breedvoerig opgeeft, gevoegd hebben, welke de droeviglte
gevolgen na zich lleepten ; d*t eindelyk omttreeks
den jaare 1740, eenigė braave Regenten naar een gepast
hulpmiddel uitzagen pm ons ellendig Vaderlaııd uit den
hagen Staat van vernedering en verval, waarin het , door
de handelwyıe van eeñige Regenten , welke dien naam onwaardig waren , gebragt was, weder op te beuren ; welk
hulpmiddel eigenlyk in de hervorming vaii dat geeııe, het
welk zo wel de algemeens Conftittıtie, als die der byzóndere Provincie en Steden gebreklyks hadden, en in d~
uitroeijing der daarin getlopene misbruiken behaan moest,
dan , dat, fchoon zulk Bene noodwendige hervorming op zich telven niet onmogelyk was , dezelve échter,
by gebrek vaii een edelmoedige belangeloosheid eu edelen
yver, toen . geen plaats had, zo dat de zaakes hunnen ouden
gang bleeven gaan, en vaii erger tot erger liepen, terwyl
de Party, die naar eeiie herhelling van het Stadhquderfchap, in de volle uitge(trektbeid van het gezag, waarvan
de Stadhouders voormaals bezitters geweest waren, haakte,
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te, mìddélerwyl niets verzuimde, om dat herfťel, by de
eerst voorkomende gelegenheid , die ziçh dan ook fchielyk
opdeed , te bekomen .
Na dit alles breedvoeriger gedetailleerd Ce hebben, gaat
hy over om te doen zien, by welke aanleiding en op wat
wyce liet Stadhouderfchap weder is ingevoerd, welks
hergelling (gelyk hy zich woordelyk uitdrukt) u ijider de
tutwçrking was van noodzaakelykheid en voorzichtigheid,
darr het werk van eigenbaat en heerschzucht, van list en
vierleiding,, van verblindheid en geweld , en hy toont uit
de omftandigheden valt die tyden aan,datdeNederlanders,
even gelyk zy te voorgin, na hunne halzen onder het juk
van Willem den 1H te hebben opgebeurd , van Charybdis
oh Scylla vervallen waren, zy thans door deene omwenteling weder van Scylla op. Charybdis vervielen , hierop
fehetşt hy op een vryen en fcherpen toon het character van
Willemı den. IV , en zyne aauhangelingen, benevens den
loop der naaken onder de regeering van deezeii Vorst, die
in den jasre 1757 overleed, „ zonder , gelyk de Schryver
zich uitdrukt, dat goed, of liever die wonderwerken gedaan te heben , die de Bewerkers zyner verheffing hadden
beloofd , eiı welke de blinde liatgełoovigheid 'er van verwachtte ." Daar su,onwiddelyk na den dood van Willem
den IV, de Princes, ayne Gemaalin, in hoedanigheid wan
Gouvernante , in de oefening van alle die charges en waardigheden getreden is, mct welke haar Gemaal was bekleed
geweest, en de Hertog , Lodewyk van Brunswyk , ten onzen ongeh kke, in den jasre 1750 ín dienst der Republiek
getreden, het algemeen Opperbevel over de Troupes , gedauırende de mruderjaartgheid van den tebenwoordigeiz
Stadhoudėr, had , is het zeer natuurlyk, dat de Schryver,
alvorens hy zyne . Uoìgbeid cleszelfs gehouden gedrag ouder
het oog brëngt, vooraf liet Karacter en de handelwyze der
twee evengemelde Perfonagies , kortelyk affchetst , waarop
by zich , met bétrekking tot den lastitan , te veeeten, den
Mertog van Brunswyk, zich in deeze nadruklyke woorden
ııitlaat : „ Zie daar, Doorluchtige Vorst , hoe 'er wezens
worden gevonden, welke, door de fchandelykheid hunner
bedryven, den naam, die zy voeren, bezwalken , rerwyl
anderen dıenzelfden naam door den glans hunner deugden
doen uitblinken . I-let was in den jongst verloopen winter , dat ė en Prins , uit den huize van Brunswyk , door
menschliefde bezield, zitti gnverfchrokken aan de golven
eeııcr onttuimige en overvlietende rivier bloot gaf, ter
hulp
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hulp van zyne Natuurgenooten ; dan, helaas! hy wíerá
door de wateren verzwolgen, alvorens den anderen oever
bereikt te hebben! Gantsch Europa beweende het noodlot
van dien edelmoedigen Prins , ter naauwer nood den bloem
zy nes ouderdons genaakende ; zyne nagedachtenis zal even
lang geëerbiedigd worden, als 'er braave en aandoenelyke
Zielen het ondermaanfche bewoonen . - En zyne gryze
Oom, in zich alle ondeugden van een verdraaiden geest
en verdorven hart vereenigende, maakte vierendertig jaaren
lang het ongeluk uit eenex vrye Natie, aan welke hy ten
laatlier een voorwerp van verfoeijing wierd! . . . . De
voorzienigheid haalde eenen jongen Vorst uit cfieeze waereid, wiens deugden de mensehheid vereerden , terwyl zy
nog de dagen rekt van eenen grysaard onwaardig een aanweezen bezeten te hebben ! . . . . Misfchien wil zy ons
vertroosten door het Schouwfpel, dat hy vertoont, met
zyne fchande van fchuilhoek tot fchuilhoek over te draagen ."
Dan alles wat de Schryver tot hier en verder in deeze
Vooraffpraak zyne Hoogheid voorfielt, zal zich mogelyk
meer aanbevelen door den vryen en nadruklyken toon,
op welken het wordt voorgedraagen, dan door de naaken
zelve, die , althans in onze dagen , reeds zo dikwerf, en
; echter komt er een zeer
ìiy herhaaling, tyn voorgeteld
aanmerkelyke Anecdotè in vtor wegens den berugten
Rlnnzo~ı , Schryver van het bekende N ieuwspapier , genaamd , Courier du Bas - Rhyn , die wy niet kunnen nalaaten , zo uit hoofde van derzelver nieuwheid , als om
dat zy ons het verachtlyk karakter van deezen Sarcastieien Schryver, en tevens de fonderlinge wyte, waarop de
Antipatriotfche party hem in haare belangens heeft getrokken , doet kennen, onzen leezers mede te deelev .
Het is bekend dat deeze Mk,izon geduurende de eerüe
acht maanden van den Engelfchen oorlog, tie zaakgin,
die 'er by ons omgingen , in hun waar oogpunt befchouwde, en 'er over oordeelde , zo als zulks behoorde ; doch
het is niet even bekend op welke wyte deene man eens.
klaps de onvertzaągfte verdediger van de Antipatriotlċhe
party wierd, zonder dat het toen die cabaal een enkelde
Stuiver kostte . Deeze zaak gebeurde echter, en zie hier
het raadzel opgelost .
„ ln liet begin van 't jaar 1781, (zegt de Schryver)
gebruikte deeze Schurk, die in zyn leven nooit enigen
fchroom had over de middelen, die hem geld konden ver .
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fchaffen, de list, om aan den Secretaris van den Hertog
van ßrunswyk eenera brief te fchryven, in welken by, met
vermomden Styl en hand, voorgaf, een lioekverkooper te
zyn, die van een H~llandsch particulier, mits pasíćerende
eens Obligatie van 4.00 ducaaten , een zeer hevig manufcript tegen den Hertog en andere eerwaardige perfoonen
magttg geworden was , en waaruit hy gemeend had een groot
voordeel te trekken ; doch, na zes bladen te hebben afgedrukt, hadden de hevigheid van het werk, en de wroegingen van zyn gewesten, hem aangefpoord, de onderneehu ng te laatera vaarera ; en om nu te verhoeden van daar
door geruineerd te worden, verzogt hy den Hertog, om
hem aan het Postcomtoir te 1\Tymegen te bezorgen de 4©0
ducaaten, die hy zich verplicht had te betaalen, en beloovende vervolgens het (pretenfe ) gefchrift te zullen verbranden" , enz . Zo als men alles kan zien in den brief
zelfs, die de Schryver aan het einde van zyn tweede
Stuk heeft doen drukken volgens een authentieke Copie,
getrokken uit de Secretarie van het Hof van Juflitie van
Gelderland .
• Daar nu zulke gaauwediefskunstjes al te dikwils gebeuren, om 'er zich door te laatera bedotten , en dat 400
ducaaten zo gema.kkelyk niet worden weggegeeven, liet
wyn Heer de Hertog door het voornoemde Hof een begin
maakera met de nodige nafpooringen te doen , om den Aucteur van dien brief uit te vinden , en het leed niet lang of
men vernam dat Sinjeur Manzn de man wás ." Dit kan
men insgely`ks zien uit de Authentieke Stukken der Procedunres, ten deezfen opzichte gehouden, die de Sc?nyver ook aan het einde van dit deel heeft laatera drukken .
• Een ander als deeze fchelm (zegt de Schryver) zou
xyne vermetelheid duur bekogr hebben, een enkel woord
van den Hertog aan het Prursfrsch Ministerie gefchreven,
of enkel aan den Magiftraat van Cleef, zou genoeg iyn geweegt om hem te verplętteren. Maar, in plaats van hem te
vervolgen, en de Straf te doen ondergaan, die hy verdiende, was men ín den Haag over die ontdekking zeer ir
zyn fchik , men gaf in Gelderland ordre om de Proceduure te jtaakçn, en men was blyde, om, ten pryze van een
edelmoedig pardon, een pen meer te kunnen winnen ter
verdeedãging der Cabaal ."

Ŕei-

SONNERAfs REIZE

Reize

naar de Oost .Indién

en

Clıiııa ,

in

de jaarei

1774--1781 , op iast des Ko?iings van Frankryk gedaan, doer den Heer st)NNERAT, Comınisfaris der Zeezaken , gepenfone~rd Natuurkundigen van den Koning,
Correspondent van zyner Majejieits Natuurkundig Kabinet, en van de Ko íiinglyke Academie der LVèèlenfchιap .
pen te Parys , Lid van die te Lyons , ent. (lit het
Fransen vertaald, door j . DE PASTiala . Tweede Deel.
Te Leyden , by A . en J . Honkoog, 1786 . In gr, o?c .
vo, 283 bladz.

ıj~oen wy onlangs het Eerfte Deel van dit aangeııaam et~
9 nuttig Werkje aankondigden (*) , hebben wy onze
Leezers niet alleen bekend gemaakt met den Reiziger zeiven ; maar tevens een verilag gegeeven van den aanleg en
algemeenen Inhoud van het Werk, met bygevoegde belof .
te yan , by de Uitgave van het Tweede Deel, eenige byzonderheden uit het zelve te zullen mėdedeelen ; en het
is thans , dat wy, na alvoorens een fchetze van dit Deel
te hebben opgegeeven, hieraan voldoen zullen .

Na het Raradter der Indiaanen in het voorig gedeelte
van dit Werk afgemaald te hebben, gaat de Schryver in
het derde Boek, waarmede dit Deel een aanvang neemt,
over, tot eerie byźondere befchryving van hunnen Godsdienst, en wel vooreerst van deszelfs Leerttukkeıı, welker
overeenkomst met die van alle Volkeren van Afia , met die
der Chald'eeérs, der Egyptenaaren, der Pheı~iciers, deı •
Grieken en der Romeinen , een genoegzaam bewys oplevert,
dat alle die Godsdienften , in fch y n verfchillende, cenen
zelfden oorfprong gehad hebben . De befchouwing van de
leerfluhken der Indıaanen leidt hem vervolgens tot derzeiver Offerhanden en Godsdienl } ige oefeningen, die beide
zeer eenvoudig zyn, en van welken de eer[ e in niet anders
dan ryst , wierook , vrugten , zuivel, graanen en bloemen,
en de laat(te in vsten
sten, bidden boet2Íoeningen , e vooral
in duizeııdmaal
daags , als het nlogelyk is , den naam
van den God, dien zy aanbidden, Uit te fpreeken, beHíerop gaat hy over tot de h eilige Boeken
iłaan .
der Indiaanen , en vervolgens tot hunne Tempelen, ~edenk<tukken die de oudheid , den ryk'dom, het geduld ere
de bygeloovigheid van het volk bewyzen dat dezelve geficht
(*) Zie N. 41g. Vai. Letteroef. I . D . bl. г5 3
г57.
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flicht heeft. Voorts tot htıntıe Feesten, en ceel vooreerst
van het Feest van Tirounal, of het IPagenfeest, zynde
de inwyding van den tempel ; dus het zelve geenen bepaalden dag heeft, maar tien dagen duurt, wanneer . men
in de beroemdfte Tempels, gelyk die van Clıalembron,
Cheringam, Øagrenat , enz . van alle de gedeelten van Indien
te, famen vloeit, vervolgens de Feesten van elke maand en
andere byzondere Feesten , die niet tot de jaarlykfche belıtioren . Deezen taak afgehandeld hebbende, gaat de Schryver over tot de Indifche Morsnikken, ouder welken men
h og heden heethoofdige dweepers vindt, die in de moeijelykfte opofferingen en de geftrengfte godsdienst-oefeningen
hun vermaak vinden, en welker eigenlyk Karaéter is, dat
zy een groot deel hoogmoed bezitten , vol van eigenliefde
zyn, en zich heiligen waaneu. Hierop volgt de befchouwıng der algemeene pligten, welke de Heilige Boeken allen Indiaaneu, zonder uitzondering van Caste of Stamme,
opleggen, waaruit blykt dat de Zedenleer der Indiërs zuiver is, en dat zy dezelfde deugden hebben als wy ; ook
vinden wy hier natuurlyk bygevoegd hunne denkbeelden
van de zielsverhuizing, van een Paradys, als de belooning
van hen , die de negen Broumas vereeren , en een Hel,,
als de ftrafFe der bonzen, die zich niet bekommerd hebben
de grootheid van God te befchouwen .
Voorts fpreekt
hy van den Ganges, die in Indien in heiligen eerbied ge .
houden, en door de Heidenen geloofd wordt uit de voeten van Brourna onmidlyk ontfprongen te zyn ; waarop hy
ons een omftandige befclıryving geeft van de ftelzels der
Indiaaneu omtrent de fchepping der waereld, derzelver
duuring en verfchillende ouderdommen, en, nadat hy by
deege gelegenheid gefproken heeft van de algemeene verdeelmg van dien tyd met deszelfs betrekking tot alle wezens, van den Schepper af tot den mensch toe, gaat hy
over tot de gewoone en burgerlyke verdeelmg van den
tyd by de Indiaaneu, te veeeten van eeuwen, jaaren,
maanden en dagen en derzelver vermeenden gelukkigen
of ongelukkigen invloed op hunne daadera en handelingen,
waarop hy eındelyk dit gedeelte van zyn werk befluit met
de Geloofsartikelen der ßramaanen, die wy onzen Leezers
zullen mededeelen , omdat men daaruit zien kan, dat de
bygeloovige gebruiken van het ligtgeloovig en dweepzuchtig volk, verre van de Wysbegeerte der Bramganen, welker zedekunde zeer zuiver is, verwyderd zyn .
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Het Opperst Wezen, dat wy curi N, en dat andere
vICFIENOV noemen, is het eenigst, dat wy voor den
Almachtigen erkennen ; het is het beginzel der vyf elementen, der werkingen en beweegingen, die de oorzaak en van het leven en den tyd zyn : met onze zielen
vermengd , geeft het ons het aanwezen , dus is de
zelfftarıdigheid der ziel en haare kennis niet anders
dan God zelf. Hy heeft alles gefchapen, behoudt
alles door zyne goedertierenheid, en moet aan het einde
alles verdelgen . Hy is de God der goden, God de almachtige ; by alleen is de hoogfie Heer, dit verzekeren
de (Tedams, de Tergamonss de Chw. strons en de Pour(i/202 ıs . Alle mindere godheden zyn niet meer dan
fchepfelen ; Hy heeft verfcheidene reizen de geheele
waereld verdelgd , en dezelve op nieuw herfchapen ;
Hy is een onmeetlyk wezen, era hy verfpreidt zich, ge .
l yk een licht, aiomme ; Hy is eeuwig, van niemand
geboren . Hy is alles, en zal altyd heftaan . Hy alleen kent zich zeeven , en is allen anderen onbegrypelyk .
De goden zelve bevatten zyne wezenheid niet, het is
zyne hoogfte zelffłandigheid, die de zon en de maan
haar licht geeft . Die God alleen heeft het heelal door
zyne voortbrengende macht gefchapen, behoudt alles
d oor zyne onderhoudende macht, en verdelgt alles
door zyne vernietigende macht , zodat by het is , welk en men onder den naam der drie goden, die men Tri .
moerti noemt, afbeeldt . Hy heeft de Goden, de menfchen en dieren voortgebragt, alleen om zyn goedheid
kenbaar te manken . Dan fchynt by nog gevoel noch
eenige merkbaars hoedanigheid te bezitten , dan weder ;
gelyk het vuur, dat in het hout en de fłeenen, in
het water en de lucht zit, bevindt zich God in het
binnenfis van alle dingen ; zyne wysheid, zyne macht
en zyne uitzichten zyn een onmtetelyke en onbegrens .
de Zee gelyk , welke niemand in fiant is over te trekk en of te peilen ; fchoon het hem niet eigen is een
li ghaam te hebben noch van eerre groots uitgefirektheid , noch als het kleinfłe ftofdeeltje , neemt hy echter fomwylen een gedaante aan , ten einde hun, welken
b y gefchapen heeft, en die m de duisternis gedom .
peld lagen, licht te doen genierex ; en ondanks de vere
fchillende menschlyke gedaantens, welke by aangeno_
„ men
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i , men heeft, is hy vatbaar noch voor vermaak, noclı
voor pyn ; hy is door zyne natuur vry van alle afwis
felingen . Daar zyn geen andere goden daıı hy ; niemandd kan de beguichelingen , welke lıy over de waerelıl
verfpreidt, ontdekken of onderfcheiden, of ontwyken ;
hy vervult het heelal door zyne olımeetelyklıeid , hy
is het beginnel van alles, zonder een begin gehad te
hebben .
,, God, die oneindig kleiner is dan een ftofdeeltje , is on„ eindig grooter dan het heelal : deeze onafhangklyke God,
• deze vrye God, deeze God, die alles is, behoudt al,, toos alleen, zonder eigenfchap, zonder werking, zondes
• hoedanigheid, zonder plaats of tyd onderworpen te zyn,
• zQdit hy onveranderlyk is . Dit eenig en eenvormig
• Wezen heeft geene wezenlyke verknochtheid met de
• íłof, even als de ftraalen van de Maan, in het watei
• terug gekaatst, met het water dat zich beroert, in be• wedgrog fchynen, zonder dat 'er iets wezenlyks met
• betrekking tot de Maan plaats heeft : Ziet daar het beeld
• van dat wezen met alles wat ftof eu eigenfchap, lyden~
• of werken is ; deeze vereeniging is ook gelyk aan de
• droomera, die dingen doen zien en aanraaken die niet
„ zyn . God openbaart zich in verfcheiden lichamen , gelyk
„ in verf~heidęn zielen , even als de Zon , die alleen is,
„ zyn beeld in verfcheiden vaten met water vertoont ; het
• is op zyn bevel, dat de wind wamt, dat de zon ver„ licht, dat het vuur verwarmt, dat de degen valt ; in 't
„ kort hy is de volmaaktheid, het begin, het einde, ert
„ de glorie van die hem aanbidden .
„ Wat de goden belangt, welke wy vermenigvuldigd
„ hebben., en onder zo vedle afbeeldingen aanbidden ,
,, men heeft hen dus afgebeeld alleen voor de onkundige
,, en zwakke verĺłanden ;, welker grove godsdieníłigE eid
„ iets fl4fFelyks en tastbaar behoefde . Zy zouden de goed„ heid en grootheid van 't Opperween. niet hebben kun„ nen bevatten zonder alk de vertooningeı} die hen op
„ God doen denken, als zy zyııe eigenîchappen zien , vair
„ welken men , om zo te fpreeken, zo vedle verfchillen •
,, de goden gemaakt heeft . Doch zy, daarentegen, die
„ dien God begrypen kunnen , hebben geene afgoden varı
„ doen , want de beelden , tot welkei wy onze aan biddın .
„ gen richten, zyn eigenlyk niet anders dan gelykenisfen
• van zyn wezen, in zo verre dat hy verfcheiden reizen
,~ in de waereld gekomen is onder gedaanten, weľce wy
O
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• vereeren ter nagedachtenis van zyne godlyke verfchy• hingen, en van het goed dat zy ons toegebragt hebben .
• ~-Vy gelooven ook dat de planten en dieren waarlyk
„ cene ziel hebben als wy, en om die reden dat alle le• vende dieren geëerbiedigd moeten worden ; dat zy, die
• dezelve opofíieren , Bene groote misdaad begaat .
„ ~Vy vereercn de heiligheid ven verfchillende plaatzen
• en rivieren, omdat Goal ons beloofd heeft zyne gunlten
• uit te ftorten over de geene, die dezelve bewoonen
• zouden .
• De onderfcheidingen van onze geoachten zyn op hun• Hen oorfprong gegrond : wy befchouwen de Bramrıaııc~z
• als de voornaamfte, omdat zy uit het aangezicht van
• aRoUMA ġefprooten zyn ; de Tfchattireir als de tweede
• in rang, omdat zy uit zyne fchouderen zyn voortgeko •
• men ; de Ifr2ifithien als de derde , omdat zy uit zyn
„ buik afftammen ; en de 5uttiren hebben den vierden
• rang, omdat zy uit zyne voeten herkotnfti g zyn . Mo• gelyk zyn deezė afftammiugen niet anders dan zinne
• beeldige Ergouren van de waarheid, maarwy gelooven, dat
• zyzeer wezenlykplaatshebben . Dit is ons geloof. Het is
,, niet volmaakt, omdat wy niet weeteu , hoe God beter te
• kunnen behaagen ; maar de overvloed en groothėid zyner
,, goedertierenheid vervult het geen an onzen eerdienst
• ontbreekt ; wy veeeten flegts dat wy God moeten vree,, zen en dienen ; hierin komen wy allen overeen ; on• danks het veifciıĩi onzer fecten ftenlmen wy allen in,
„ en belyden eenpaariglyk, dat zy, die het goede doen,
• volgens hunne goede werken beloond worden, maar
• dat zy, die kwaad doen , om hunne euveldaaden geftraft
• worden ; Gods goedertierenheid bindt zyne gerechtigheid
.
,, niet , en zyne gerechtigheid fczadtt zyne goedertieren
„ held niet, maar het geheim van zyn heftier is ondoor•
• grondeíyk . Wie kan de diepte zyns gerichte afmeetn?
• wy aanbidden zyne onbegrypĩykheid ."
Het volgende gedeelte van dît Werk , waarmede dit Ðeet
Neooren wordt, behelst ėenige weetenswaardige byzoriderbeden en aanmerkingen over de Chiteeen, de ftðatsomwentelingen, federt eerre eeuw in de Kotıingryken Fegzı en ı4vu
voorgevallen, en eindelyk over den grond, de voortbrengelen en bevolking van flfadagaskr , de middelen om in
dat laııd handel te dryven, de goede eıı kwaade gelłeidheid
van de lucht, e» de daar uit voorfpruitende ziekten .
ieis
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Reisbefcfıry'ìngen voor de •7 eugd, door J. H . CAMPE .
LerJle
Deel . Uit 1:et Hoogduitsch vertaald . TeÅnfłerda,n, bydcVied.
J . D6ll, 1786 . Be~halven liet Voorberigt, 2 72 . bladz . t n octavo.

deel begint de Heer Caırpe de navoering van een Plan,
Methetditwelk
hy zich voorge(leld heeft, en waarvan wy voor
eeralgen lyd gewag gemaakt hebben . (*) Om naamlyk , teıı
nutte der leergrage jeugd, „ Bene verzameling van rcisbefchry„ vingen te vervaardigen, waarby niet meerder denkbeelden
„ van aardrykskunde, waercldkunde, gefchiedkunde en andere
• wetenschappen, onderheld worden, daıı men by jonge lieden,
• die myne voorige werken gelcezen , en daarby het gewoon
• ondcrwys der Schoolera genooten hebben, onderftellen kan ."
'fer proeve hiervan verleent ons dit Stukje de eerfte reis ter
ontdekkinge in het Noorden, door 7acob Hcemsker en fl źılem
B(v eıUÍ
; waar nevens gevoegd is . een bergt der merkwaardige
gevallen van vier Rucfufche Matroozen op Spitsbergen . en verder
een verflag der cerfte reistogt langs Afrika . met het omzeilen van
dc Kaap de goede hoop, naar Oostíndie, volvoerd door 1 cisca de
Gama.
De Heer Campe beo alt zig , in t geeven van een aaneengefehakeld reisverhaal , inzonderheid tot het geen der Jeugd
een leerzaam vermaak kan geeven ; doorvlegt zyn verflag met het
ontvouwen van nutta,kundigheden , en neemt uit het voorgevallen
meermaals aanleiding, tot het mededeelen van leerzaams onder .
rigtingen - Tot een voorbeeld hiervan dienen zyne oom rkingen , by gelegenheid van het bekende geval , toen nıco , by de
overwintering op Nova Zembla, een gedeelte van de zonnefChyf boven den gezigteinder zag, veertien dagen vroeger, dan
dezelve zig in dat gewest, volgens de Sterrekundige rekening
van den kundigen Willem Bareıadsz ., kon vertoonen ; 't welk
Barcndsz . die waarneeming in twyfel deed trekken ; welker echtheid nogtans eerlang bevestigd werd, toen, na verloop van drie
dagen, by een helderen hemel, de geheele zon, ontegenfpreeklyk, voor hun gezigt, boven den gezigteinder Rond .
, . Rnreıdsz . (zegt onze Schryver, dit verhaald hebbende,)
Rondt verwonderd ; hy rekende andermaal, en vond op nieuws,
dat de zon ongelyk had, met thans reeds te voorfchyn te komen,
dewyl zy, naar den gewonnen loop der natuur, in dat gewest,
waarin zy zich toen bevonden , eerst veertien dagen daarna voor
de eethcrnaal wederom moest zichtbaar worden . Hy overtuigde
zyne reisgenooten v`an de egtheid van zyne uitrekening, en het
geheele gezelfchap Rond , even als hy , verwonderd . Hutłne
oogera getuigden, dat de zon in de daad voor hen Rond, en de
ßerrekundige rekening toondé hen de onmogelykheid der zaak.
Wlei
C') Zie .d1Z . ¡'gJ, La:e.oef. V. P . hl. 342.
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Wien zouden zy ınt gelooven? Hun veruland of hunne oogti
• Bygeloovige menfchen zouden dit raadlelachtig vcrlchyníčl
veel lpocdiger opgelost hebben . Dit is een Wonder, zouden zy
geroepen hebben . God heelt, om ons te beguıìfligen, den loop
der natuur veranderd, en zyne zon geboden , om haaren gang te
verhaasten, op dat zy vroeger voor ons zichtbaar koude worden,
dan zulks natuurlykerwys moest gefchiedeu . Hier ziet gy nu, gy
ongeloovigcn , die alles, wat in onze dagen aan den hemel en op
de aarde gelehiedt, uit natuurlyke oorzaaken wilt verklaren,
dat God ook nog hedendaags ten beste der geloovigen wonderen
verricht, en dat het godloos is, uit uwe wysbegeerte, fierrekunde en natuurkunde te willen verkluren 't geen de hand van
God zelve onnıiddelyk heeft gedaan ! -• Stc.it nu eens, dat gy, myne goede jonge Driendent zelveu
darby waart tegenwoordig geweest ; dat gy de zon met uwe eigene oogco gezien, en de egtheid van de uitrekening van dein
ecrlyken Barentsz . met uw eigen verfland erkend had ; wat zoudt
y 'er wel van gezegd hebben ? My dunkt , ik kan het in uwe
ougen leszen, dat gy daaıby in groote verlegenheid zoudt geLta ;t zyn . ik zal u oprcchtelyk zeggen, wat ik daarby zou
edcht hebben .
„ Ik weet niet, zou ík by ıııy zelveu gezegd hebben, of
• fl1 I) verfland of myne zinnen m y ınisleiden : maar dit weet
• ik niet zekerheid, dat ik geen grond heb om te gelooven,
• dat de groote en wyte Schepper de orde van zyne wacreld
• oın nıynent wil zal veranderen . Wat toch ben ik, arme worm,
• of wat zyn honderd andere van myne medewornıen op aarde,
• warmeer wy ons vetgelyken met de onmeetelykheid van het
• Geheelal, en met dc onnocmelyke menigte van andere Schep,, felen in andere waereidlichaamen ¿
wat zyn wy, dat
, . wv ons zouden verbeelden, als of God, om een hand vpl
• zodanige wormen, de beste orde van zyn groot Heelal fiooy , ren , en wonderen verrichten zoude, welke niets bedoelen
,., 't welk groot en algemeen weldaadig is, maar welke alleen• lyk zouden gefchiedeu, om cenige weinige Schepleien te be• gunftigen? Wanneer ik iets, 't welk ik niet weet te ver• klaaren, voor een wonder houden zal, zou ik eerst eens
• zeer groote eıı verhevene bedoeling, welke de Schepper daarby
• zou kunnen hebben, klaar moeten kunnen ontdekken. Maar
~, dewyl dit nu het geval hier niet is, zal ik het onbegrypelyke
,,, pan dik voorval liever als een gevolg van myne onkunde, dan
}, als cene bovennatuurlyke werking, befchouwen . 't Geen ik
• ı)iet in Raat ben te begrypen, kunnen andere menfchen, die
.,, geleerder en fchrauderer zyn dan ik, my mogelyk uitleggen .
• 1)eezen zal ik by gelegenheid hierover raadplee g en , en , tot dien
„ tyd toe, de geheele zaak onbelilìst laaien ." l t is waarfchynelyk Qat Barendsı. ook zo dacht, want ik-yiıı `1n zyn dagboek
niet, dat by de taak voor een wonder heeft gehouden . Hy teken-
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kende dezelve echter met alle zorgvuldigheid op a om eerlang, zo
't den hemel behaagde om hem weder naar Flolland te rug t~
brengen , het oordeel der Sterrekundigen daar over te hooren .
En dit was ook zeer verftandig ; want zohder deeze zyne omzig_
dgheid zou de geheele zaak mogelyk wel onbekend , en dus ook
zonder onderzoek gebleven zyn ; en wanneer de een of' de ander
van ons eens zulk een geval mogt beleeven , zouden wy liet
zelve nog niet weeten te verklaaren .
„ lblaar kan men het dan thans verklaaren ~'' Zekerlyk, lieve
Leezers! en, zo gy wilt, kunt gy - het fpreekt van zelve,
in 't klein - het zelfde won4er in uwe kamer naarbootzen .
„ ß fclııclyk ! " Niet zo driftig , kinderen ! anders ınogt uwe
proefneenıing ongelukkig afloopen . Neemt dan eens een theekopje, of legt 'er een klein ftuk gelds in . Gaat 'er vervolgens
zo verre af ftaan, dat gy zo omtrent_ tot in het midden van het
theekopje, maar niet tot op den bodem van het zelve, waar het
(tuk geld ligt,_ zien kunt? Is 't niet zo, dat gy nu van het geld
niets ziet . Maar geduid ! Laat een ander nu het theekopie vol
water gieten , maar blyft gy op uwe plaats taan en - ô wonder! eensklaps ziet gy tot op den bodem van het theekopje, en
ziet tevens het geld, 't welk gy te voorera niet kost zien . Hoc
toch mag dit toegaan?
,, Dic grenen onder u , welke, reeds van de natuurkunde
iets geleerd hebben, weeten hier van dc reden ; (') den overigen kan ik hier alleenlyk als by voorraad zeggen, dat dit wonderbaar verfchynlyk ontgaat uit het brecken der lichtftraalcn,
waarvan zy in 't vervolg meer zullen hooren , wanneer men
hen ook met de thans genoemde aangenaams weetenfchap zal
traehteiı bekend te maakera . Zo dikwerf, naamelyk, als de lichtftr,aalen uit Bene dunne ftof in eerar digtere overgaan, als , by
voorbeeld , uit de lucht in 't water, dan worden zy gebrooken,
dat is, zy racemen een anderen loop, of gaan Bene anderen gang .
Maar gelćhiedt dit, dan vertoonen zich de van hen verlichte
voorwerpeıı in eerar andere plaats, dan die, waar zy i~adedaadl
zyn . Hier, by voorbeeld, ziet mqn het Ruk geld in het midden
van het theekopje, fchooiı het eigenlyk op den bodem van het
selve ligt . Nu behoeft men Ðechts te weeten, dat de lucht,
welke onze aarde omniddelyk omringt, veel digter is, dan de
hoogex hemellucht ; dan begrypt men ligtelyk, dat de zonneftraa•
len, wanneer zy uit de fyner bovenlucht in de digter benedenlucht
van onzen dampkring overgaan, insgelyks gebrooken worden, en
plat wy by gevolg de zon, zo wel by haaren op_ als ondergang,
altyd iets hoogex aan den hemel moeten zien, dan zy telkens
Zo dikwerf als wy dus de zon des morgens
li) de daad ftaat,
zien
(Γ") Mm Zie de Ta*j,,, kundige verk1 avrin
^ık'ınЉe,I . D.b! . ı'6 .]
(

Srnit1

C3

vin

iit verfchynzel , in R .

J . H . CAMPE, RETSBESC1IR . VOOR DE JE`YOD.
zieıı opgaan, is zy dit nog zelve niet, maar hechts haar beeld,
liet welk wy in Jeıı danıpkring zien : even gelyk wy thans het
ituk geld in 't water zien op een plaats, alwaar het in de daad
ook niet is . Het zelfde gelòhiedt ook des avonds by den onder..
gang der zon : want ook daii is zy in de daad reeds onder den
gezicht&nder weggezonken, wanneer wy haar beeld nog klaar
el) duidelyk aan den hemel zien fchittereıı .
„ Begrypt gy nu, van waar het kwanı, dat men op Nova Zembiı de zon veertien dagen vroeger weder zag, dan zulks volgens
de fterrekundige berekening van Barendsa . had moeten gefchieden? De ílerrekusdige man had recht, want hy rekende de
werkelyke fťa iidpiaats der zon uit, maar de oogera van zyne me •
defchepelingen hadden ook recht, want zy zagen het bed d vaıi
de zon, het welk van de wezeniyke zon niet kan onderfeheiden
worden . En waar blyft nu het wonderbaard in dit vcrfchynzel ?
„ Op dezelfde wyte verdwynen de zotheden van de verdichtfelen der fceėn en fpooken , zo dra men dezelven met het oog
van Bene opgeklaarde reden befchouwt ."

Croıtdbeginae?eu der Zedekunde in aangenaanie Verhaaleu va~~
C, c . s .~LTZMANN .
Uit het Hoogduitsch verteld Twccde
Deel. Te 4znfťerdam, by de Wed . J. Dáll . 1786. In octavo,
543 . bladz .
e Verhaalera, in di t tweede Deel byeengebragt, zyn van een
gelykfoorıigen aart, als die van het eerftc Decl, (~) en ze
kunııen dus, nevens de voorigen, ten nutte der jeugd gebruikt
worden . De Heer SALTSMANN poogt gcıncenlyk, door leerzaaıııe Verhaales, het betragten der Deugd en het vernıydeu der
Ondeugd in te boezetnen , waarvan uit vedlen het volgende voorbeeld van dankbaard Ouderliefde tot een fi :aal kan verllrekken .
• De Heer van R . . ., een Prıпsfısch Officier had een tyd lang
te Ulm in Swaaben op werving gelegen . Hy moest echter wederom naar zyn Regimenti gaan . --- Den avond voor zyn vertrek diende zich een jongeling, die 'er wel uit zag en een fraai
voorkomen hadt, by hem aan, en begeerde aangenomen te worden . Hy !ad volkomen de gedaante van eeıı welopgevoed jongman ; maar alle zyne leden beefden, toen hy voor den Officier
tradt.
• De Officier fehreef zulks toe aan cene jeugdige befchroomdheid ; en vroeg, waar hy voor bevreesd was ? „ Dat gy my
„niet aanneemt ," was zyn antwoord ; en terwyl hy dit zeide,
rolde hem Bene traan langs de wangen . Neen, zekerlyk niet,
zeide de Offıcîeŕ ; gy zyt my vçeleer by uitftek wclkonı : hoe
D
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kunt gy daarvoor vreezen! „ Om dat het handgeld, 't welk ik
., genoodzaakt ben te vraagen , u waarfchynlykte hoog voorko• men zal." Hoe veei eisekt gy dan, vroeg de Officier . „Geene
• lange hebzucht,' antwoordde de Jongeling, „ maar Bene
drukkende behoefte noodzaakt my om honderd guldens te
•
• vraagen ; en ik ben de ongelukkigfle monsch in de waereld,
„ indien gy weigert nıy zo veel te geeven ." Honderd guldons,
antwoordde de Officier, zyn zekerlyk veel, maar ik heb behaagen in u ; ik geloof dat gy u van uwen pligt zult kwytelı, en ik
zal u niets aftrekken . Hier zyn honderd guldens . Morgen ver_
trekkeu wy . En zo betaalde hy heni de honderd guldens .
„ De jongeling was verrukt van blydlebap. Hy verzocht hier
op den Officier , dat hy heın wilde vergunnen , naar huis te gaan
om alvoorens nog zekeren heiligen pligt te vervullen, en beloofde
binnen deıı tyd van één uur weerom te komen . Deene vertrouwde op zyn eerlyk gezicht, en liet hem gaan . Maar, dewyl
lıy geloofde in zyn geheel gedrag iets buitengewoons en geheims
ontdekt te hebben , fpoorde zyne nieuwsgierigheid heni aan , om
hem van verre te volgen . En nu zag hy hem regeiregt naar de
flads gevangenis loopen, alwaar by op de deur klopte en binnen
gehaten wierd .
„ De O,l':c'er verdubbelde zyne fchreden, en hoorde, aan de deur
vau de gevangeı:ís koranende, den jongeling niet den cipier fpreeen . „ 1-Γar," hoorde hy heni zeggen, „ is het geld, waarom
myn vader in de gevangenis zit! Ik zal het by u neêrieggen ;
•
„ en breng my nu fchielyk by heuı, om herra van zyne
• bocijens te bevryden ." De cipier deed het geen by begeerde.
De Officier bleef nog oenen tyd lang {laan, om hem tyd *_e gunnen,
voor zynen Vader alleen te verfehynen ; maar hy volgde hem
(poedig. - Welk een gezicht ! łīy ziet den jongeling in de
arnıcn van zynen vader, cenen eerwaardigen grysaard , die hem
vast aan zyn hart drukt, en heni met traanera befproeix, zonder
één woord te fpreeke~i . Dus verliepen oenige minuuten, eer dat
1e Officier van tien . bemerkt wierd.
„ Aangedaan by dit tafereel, ging does lader by hen, viı Zeide
tegen derı Ouden : wees gerust ; ik zal u van zulk oenen braaven
zoon niet bomoven: Laat my deel racemen in de verdienlle vare
zyne handelwyze. Hy is vry ; en het geld berouwt my niet,
waarvan hy zulk een edelmoedig gebruik gemaakt heeft . Vader
en Zoon vielen neer voor zyne voeten . De Zoon weigerde, in
den beginne , de hem aangeboodene vryheid aan te neen-men . Hy
herai mede te racemen , en zeide dat zysa
verzocht den Officier
Vader hem rap niet meer noodig had, en dat hy zulk een gulhartig Heer _niet gaarne te Leur Belde Maar de edelmoedige
Ol&Gier drong 'er op aaii T dat hy zpu blyven ; leidde hen beiden
Uit de gevangenis, en nam by zyn vertrek de blyde bewustheid
nrıede . van twee ongelukkigen , dic beiden het zo weinig VerØicndeıı , gelukkig gemaakt te hebben .
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Lenige Eijdragez voor Genie en $Tenfcheııgevoel. Eerfle ,Stukje,
Te Utrecht, bij G. T . van Paddenburg en Zoon, 1786 . Tn
gı . octavo 143 bladz .

v

it het doorbladeren vaii dit Stukje hebben Wy afgenomen,
dat men voorneemens is, onder doezen Tytel, eeii Werkje
te vervaardigen , waarin men etlyke Gefchriften by een zal verzamelen, dic decze en gems onderwerpen, op Bene geestryke
wyte , vernuftig behandelen
Het meerondeel , althans van t
geen ons in dit Stukje voorkomt, is van dien aart ; het levert,
laar 't ons tocfchynt, en oorfpronglyke en vertaalde Stukjes,
die iii Proza of in RyUi en op Maat gefield zyn , en welken
een Mengelwerk in handen geeven , dat cene verfcheidenheid
behelst, waariıı Leezers vaii verfchillenden fınaak, de ecu in 't
een , en dc ander ín 't ander, hun genoegen zullen vinden -Zie hier, tot eerre proeve, de volgende bedenkingen over de

Vriendfcha/ .
„ Van de Vriendfchap

zegt de een , dat ze overal is ; en eeii
ander dat ze nergeııds is ; en 't komt 'er eiaar op aan, wie
van beiden 't ergst gebogen heeft
• Als gij Pieter Paulus hoort prijzen, dan zultge ondervinden,
dat Paulus Pieter weer prijzen zal , en dat hosten ze dan 'rienden . En dikwils is tusfçhe~ hen verders niets te doen, als dat
de een den anderen den rug krabbelt, om dat hij hem weer zou
krabbelen ; en zo houden ze elkander bij beurten voor den gek .
Want 't is hier, gelijk ln vedle andere gevallen : Een ieder is zijn
eigen vriend ,en niet die des anderen . Dit ben ik gewoon Flierhouts-vriendfchappen te noemen . Als ge eeıien jongen Fliertak
befchouwt, zoo ziet hij 'er goed gei eind, en grondvest, uit,
maar fıiildt hem af, dan is hij inwendig hol, en 'er is zoo een
droogs Zwamıagtige ftof in,
• Het gaat hier zeker zelden heel zuiver in 't Werk, en vaak
loopt 'er sval iets menfchelijks nıeê onder ; maar tog moet de
eerfte wet der vriendfchap zijn ; dat de een des anders vriend zij .
• En de tweede is, dat ge 't vaii harte zijl, en goed en kwaad
niet hem deelt, zoo als 't voorkomt . De delicatesfe, als men
dit of dat verdriet alleen dragen, en zijn vriend verfchoonen wil,
Is meest verkeerde tederheid ; want juist daarom is hik uw vriend,
oıp dat hij mede in 't fpel Itoomen, en 't uwe fchouders ligt maa
ken zou .
„ Ten derden, laat uw vriend u niet tweemaal bidden . Maar,
ars 'er nood is, en hij helpen kan . dan moet ge ook geen doek
voor den mond houden ; maar gaa heen, en vraag fris uit de borst
zijn hulp , even als of 't zoo wezen moest, en in 't geheel niet
anders zijn kan .
„ Heeft uw vriend iets 7n zich, dat niet deugd, zoo moet ge
't heng
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't hem niet verbergen , en 't kwaad goed heeten ; maar voor den
derden man moet ge 't verbergen en outfchuldigen .
„ Maak iemand niet fehielyk tot uwen vriend ; maar is hy 't
eens, zoo moet hik 't u, met al zijn feilen, tegen den derden
man zijn .
• Zoo wat zinnelijkheid en partijdigheid voor Benen vriend
fchilnt méé tot de vriendfchap in deze waereld te behooren . Want
wilde ge alleen de waarlijk eer- en benıinnenswaardigeeigenfchappen in hem vereeren en beminnen, waarvoor waart ge dan zijn
vriend ? Dat moet elk wild vreemd onpartijdig mensch wel doen .
Neen, ge moet uw vriend met al, wat aan hem is , in uwen
arm, ell ín uwe befcherming nemen ; het graium falis verflaat
zićh van zelfs ; en dat, uit iets edels, niets onedels worden
moet .
• Daar ls een lighamelijke vriendfchap ; volgends deze worden
ook twee Paarden, die een tydlang by een haan , vrienden, en
kunnen de een den ander niet misfee . Ook zijn 'er behaiven deze
nog nıenigerlij Poorten en aanleidingen Maar eigentlijke vriendfchap kan niet zonder veréėni,ging heftaan ; en, waar die is, daar
vormt ze zich gaarne en van zelfs . Zoo zijn lieden, die te zamen
fchipbreuk lijden , en die aan woeste eilanden geworpen worden,
vrienden . Namentlijk het zeltd~ gevoel van nood in allen, dezelfde
hoop en wensen naar hulp vereenigde ze : en dat blijft dikwils
zoo hitu gánfche leven door. - Eenerlij gevoel ,'eenerhjwenseb,
Benedij hoop vereenigt, en hoe inniger dit gevoel, deze wensen
en deze hoop zijn, des te inniger en edeler ís ook de vriendfchap,
die 'er uit voordkomt .
• Maar, denkt gij, op olie wijze moesten wel alle de menfchen
op aarde de in gfte vrienden zijn! Ja, waarlijkt_en het is mijn
fehuld tılet, dat ze 't niet zijn .
• Postfcript . Daar zijn Benige vriendfchappen, die in den
Hemel hefloten zijn en op aarde volhokken worden."

Åsmus.

Åvondtydkortingen van liet Kasteed, of Zedelyke iVěrnaa'en ten dienfże van de `j eugd. Door Meerouwe Dt GENUS, Uit het Fransrň
vep~aald. II Deelera . In 's Cravenhage by j . Yati Cleef, 1786 .
Benalven de Voorreden 848 bladz . In gr. ßvo .
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nder deeze>5 tytel heeft Mevrouw de Cenlís een leerzaam
roek voÓt e jeugd uitgçgeeven, op de vooronderfteldo gefchledeniş, dat de Marquis de Cıem're na 't Leger trek, en dat,
by di gelegenheid, zyne Vrouw en Schoonmoeder, met zyne
drie Ķínderen, benevens verdere Huisgenoten , Parys verlieten,
o ı een meer afgezonderd leeven te leiden op een Kastel, in
C $
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een afgelegen oord, daar een hunner Landgoederen tas . Gc
deurende de winterfche avonden, beftond dc uitfpanning op liet
Kastcel, iıı 't verhaalera van voorvallen aan de Jeugd, die der
zelver opmerkzaamheid konden trekken, 't welk aanleiding tut
deezen tytel gegeeven heeft. De daarin medegedeelde Verhaalen zyn inzonderheid gefchikt voor Kinderen van tien a twaalf'
haaren, van welken mei onderftcllen mag, dat zy voor een
redeneerend onderwys vatbaar zyn . Meerouwe de Genus heeft
deezen trap van vatbaarheid zeer wel waal-genomen , en de door
haar voorgetelde verhaales dienen alleszins, om de zeden der
Jeugd behoorlyk te vormen, en aan dezelve nuttige kundigheden in te boetemen . Dit een en ander wordt nog gefiadig
meer bevorderd, door onderlinge gefprekken, waartoe de verhaalbe, of andere bykomende omltandigheden, veelvuldig de
gelegenheid eerleem, eu waarvan hier op eend zeer gepaste
wyze een leerzaam gebruik gemaakt wordt : welke fehikking en
uitvoering dit Gefchrift ten hoogte nuttig doet zyn ; zelfs in zo
verre, dat het, meerendeels, ook in een verder gevorderden
leeftyd, van vedlen met vermaak en mıt geldeten kunne wor
den . - Het mededeelen van een verhaal uit het zelve zou
hier te veel plaats beflaau ; maar enen vestige, tot cene proeve
der leerwyzc, het oog op het volgende gefprek, waartoe een
voorafgaand verhaal aanleiding gaf. - Mevrouw de Eiern re
het lofiyk gedrag van eerre uitfteekende Kamenier, Marianne
gebeerde, (doch aan welke de overleddene Mevrouw geen be haan had kunnen bezorgen,) verhaald hebbende, had tevens gezegd ; dat haar, na verloop vaıı eenigen tyd, een Legaat van
tweehonderd en zestig Livres 's jaars ten deel viel ; 't welk
een haarex blocdverwanteıı, door haare Deugd getroffen, haar
nageláaten had . Dit zag de moeder aan als Bene fQort van
betonning der Deugd van Mariarne ; en hier uit ontftond haar
volgend gefprek met haare Dogter Carolina en haaren Zoon
Cæj ar .
„ Heden, Mama! (zei Caroline, op een verdrietigen toon,)
twee honderd en zestig Livres was dat de geheeld betonning
Maar, (hernam Mevrouw de Clemire,)
voor Marianne?
bedenk eens, Caroline, dat twee honderd en zestig Liges, voor
iemand van den Raat van Marianne, en dan de lust tot werken, dien zy altoos zeer yverig bel jeĺd, haar' in gene Stad als
Charleville ryker maakte, dan Bene Dapıe is, die, met een huisgezin met Kinderen, aan 't Hof vyf en twintig duizend Livres
's jaars inkomen heeft . En in 't algeıpeen geeft het geen waar
geluk, wanneer men door al te veel gelå boven on -ıen (laat
En waarom niet? ~vrocg Cæfar ) verheeven wordt .
ßnderítel eens , dat Morel , uw Lakel , hoorgen twee Millioen
Wel nu Mama! Morel zou dan zeer
uit de Lotery trok!
gelukkig zyn ; hy heeft het bes*e hart, en kon met dit geld veel
Zo ik a; eens onderhel, dat dit geval heın
goed doen .
oíct
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níct geheel veranderde, en lıenı, in plaats van nederig, weldaadig en goed, trotsch, waanwys en dwaas maakte, zou hy dan
nog niet zeer te beklaagen zyn! Morel kan leezen en fchryven ;
heeft de beste grondbcginfclcn , en hy is in zynen Rand geacht en
bemind ; tsaar welk ecne vertonning zou hy toch kunnen maaken in de groote waereld ? Aan welke beiċhiinpingen was hy
daar niet bloot gegeid' Iloe zou by toch de eer van zynen
Raat kunnen ophouden? Wat zou toch zyn onderhoud in cenen
neer belċhaafdeıı kring, wat zyne houding en voorkomen kunnen zyn Fly zou willen trouwen , en dan zeker geen Boerinnetje of Burgerdogter kunnen racemen ; by zou dan cene
voor het oog wel opgevoede Dame nıoeten vetkiezen, die heın
niet zou trouwen, dan om zyn geld, dus niet uit achting ; en
zy zelve zou hoogst verachtelyk moeten zyn en hem dus
het leven bitter maakera ; zo dat gy ziet, Kinderen, dat Morel,
met honderd duizend Livres inkomen, zo ongelukkig als belpottelyk zou zyn . Daarentegen, zo gy eens ondergelde, dat
hy uit de Lotery flegts twaalfduizend Guldens trok ; dan zou
hy een ičhoon Rukle Land kunnen koopes, een narrig Vrouwtie van zyn Raat trouwen, die wel zuinig eii werkzaam was,
cil hem daarby nog vyf of zesduizend Guldens aanbragt ; bemind en geacht va ı zyne Vrouw ; met ruimte en gemak leevende ; gečcrd by dc Hoevenaars, zyne nabouren, om dat hy
goed en liefdaadig is , en nıcer theet, dan doorgaans luiden
van zyn Raat ; zie daar liorel den gelukkigfien Man van de
Dat is waar ; maar wanneer Morel met twee
waereld!
:'lilliocnen echter in zyn vorigen Raat wilde blyven, zo hy dan
niet in ceııe Stad ging woosen, maar op het Land bleef, en
zig met cene kleine Hoeve, en Bene lieve, bekwaanıe, huishoudende Vrouw vergenoegde ; en zo hy dan verder zynen
gtooten fehat enkel aan liefdedaaden beRecddc ; dan zou men
hem niet befpotten, en hy zou gelukkig zyn!
Morel is
een zeer braaf Man, maar in dit geval zond gy hem tot een
Wysgeer, tot een Held, verheffen ; en ik geloof, dat hy noch
het een noch liet ander is. Daarby, om uwe ondergelling mogelyk te manken, zond gy ook moeten gelooven, dat zyne
Vrouw even zo heldhaftig zou zyn als hy Zelve, en zyne
Kinderen gehoorgin Wysgeeren . Zonder deeze ondertelling,
zou die goede Vrouw wel eens zeer misnoegd zyn, dat haar
waarde Man niet ten minfles zestig duizend Livres Jaarlykfche
renten oplag ; de Kinderen zullen weldra van het gevoelen
hunner Moeder zyn ; en dan zou de arme Morel in zyn huis
niet dan klagten en verwytingen hooren . -- Nu wat zwaarigheid? laat hy dan niet trouwen! - - En zo hy dit echter gaarne deed . Maar genoomen, hy trouwde niet ; dan zou
hy ook geene Kinderen hebben, en van welk een genoegen
berooft gy hem dan niet? --- Ach, lieve Mama , geef hem Bene goede Moeder, en hem zal niets ontbreeken. --- Allerlieffle
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fie Joegen 1 . . . . Maar, dit nu ook a1 eens toegeflaai, ; gy ziet,
ik neem alles aan, wat gy begeert . Ik flI dan eens, dat hy
met zulk eens braave, goede, tedere, verlłandige Moeder gezeegend was ; dat by zig met deeze geliefde Moeder op een
klein Landgoed begaf ; dat hy voor zyıı gebruik niet meer dan
twaalf of vyftíen honderd Livres hield, en dat hy het overige
aán de noodlydenden gaf, dan zie ik nog duizenden van verdrietelykheedeıı voor hem te genıoct .
Welken zyn die
dan ?
Morel heeft geen kennis van nienfchen , noch van
beflier van zaakcıı ; boze vleilende fchurken zullen zig meester
van zvn vertrouwen naaken, onder voorweudfei van hem te
oııderŕigtcn, en zyıı welmeenende yver tot het waare doelcis
de te belłieren . Morel , door hen misleid , bedrongen, beaoolen en arm gemaakt, zal, terwyl hy het goede wilde verrig :
ten, niet anders dan listige fchurken, luijaards en booswigten
vcrrykt hebben .
Maar, zo hy, in plaats van aan die, nu
niet dan aan braave lieden zyn vertrouwen gafe
Ongelukkig naaken de braven het minder gedeelte der nienfchen
uit, en dus zyn dic zeer zeldzaam te vinden. Oordeelt nu
zelfs eens, hoe vede oııwaarfchyıılykheeden en zelfs ongerynıdhceden men niet zou moeten aanneenıen, oiii te onderftellen,
dat liet mogelyk zou kunnen zyn, dat Morel gelukkig was niet
honderd duizend Livres, zo het lot heııı die ıııorgeıı fchonk .
Dat is waar, ook voel ik nu duidelyk, dat liet niet
genoeg is, om goed te doen, dat uien alleen goed is, maar
dat men ook te gelyk wys en voorzigtig moet zyn . Ook begryp ik nu klaar, liet geen Manıa daar zo even zesde ; dat het
geen voorrecht is, om boven zyıı Raat verberven te worden .
Dat is, wel te verftaan, voor ınenfchen van dien Raat, alš Merel en de deugdzaams Marianne ; voor nienfchen eigenlyk, wier
opvoeding voor een meer verheevenen Iłaat is ingerigt ; want
met deugden, oeffeııing en kundigheeden, als mede de zo
no dzaakelyke waereld- en mcnfcheıı-kennis , is men in Raat,
onı iii alle Randen niet eer te lesven en waarlyk gelukkig te zyn,
ten minilen nicn zal zig dan altoos als in zyııen eigenen oorfpronkclyken kring bevinden, en dc aangenoomeıı Raat k :u
nooit hoven den ıııan zelfs ryzen .
Het is dan wel een
overheerlyk doorr e cht., wanneer men eerre goede opvoeding heeft
Voorzoeker zy naakt ons tot alles gc
mogen genieten .
fchikt ; zy geeft ons duizend hùlpnıiddelen in den tegenfpoed ;
zy bewaart ons voor de belachelyke trotschheid, welke zo dikmaals den geest van den voorfpoedigen dwaas vermeestert, of
zy leert voor 't minile dezelve te verbergen ; zy herftelt den afftand der onderfcheidene rangen ; zy verfchaft middelen, ons ons
te doen beminnen, en de bekwaanıheeden, om de nıeııfchen te
kunnen inueemen , en door eeiie vrieııdelyke toegevendheid voor
te konen ; zy maakt ons de eenzaamheid aangenaam, en fielt
oiis in fait oiii met luister in de groots wareld te verfchynen ;

in
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in een woord ,zy befchaaft de reden ,zy vormt het hart, en ontwikkelt het verfland . Oordeelt nu zelf eens, lindeven, welk
Cene dankbaarheid een welopgevoed mensch verľchuldigd is aan
alle die geenen, welken tot zy~ie opvoeding medegewerkt hebben! -- Ja, dat is zeekei, maar inzonderheid aan zyn Vader en Moeder. Ongetwyffeld ; en wanneer men, gelyk
gy, myne Kinderen, te regt voelt, wat men hen veriċhuldigd
is , dan zal men ook insgel)+ks de meegors en toezienders, aan
wier zy een gedeelte van hunne magt hebben overgegeven, regt
eerera en lief hebben ."
GESSNER'S Werken. Met Plaaten . Drie Deelera. Te Anßerdam ,
bij J . Allart, X786 . In octavo, 8~6 bladz .
en heeft met daze uitgave de geestryke Schriften van Gesfner, netjes gedrukt, in een klein formaat, by een verzameld, dat voor vedle Leezers zyn gemak en gevalligheid heeft .
's Mans Schriften zyn, door de byzondere uitgaven van daze en
geene Stukken, die zynen naam by alle lieden van fmaak alomme beroemd gemaakt hebben, t' over bekend, om gezet flil te
{laan, op eerre melding van derzelver treffenden inhoud en hartinneemende uitvoering , waardoor het aangenaams en leer yke
by uitgek aan elkanderen verknocht is . Uit dien hoofde zou het
tok niet noodig zyn, 'er een byzonder gaal uit mede te doelen ;
dan daar we niet wel konden nalaaten van daze aanpryzenswaardige uitgave gewag te maakera ; kot 't ook naauwlyks
misten, of een of ander Stukje moest ons, onder 't doorbladeren
deezer afgifte, uitlokken, om 't hier nog Bene plaats te gaven,
of 't ook van nuttigheid mogte zyn . Van dien aart was, onder
vale andere, zyne volgende Idylle, die ons de kuifche Dãjrte,
en den tot inkeer gebragten wellustiger Nicias, zo natuurlyk
afmaalt . Dus luidt dezelve .
„ Dafne was fchoon en arm , vroom opgevo d van Bene moeder, die haar vroeg ontviel . Zij was thans de dienstmaagd vari
Mikon Hij' bouwde het landgoed van eenera rijken burger uit
Mitylene, en Dafne weidde zijne kudde . Zij ging eens, met
íl{lle tranen, naar het graf van hare moeder, goot eend fchaal vol
water uit, en hing kransten aan de takken der heesters, die zij
over het graf geplant hadde . Toen zat zij bij het graf neder, en
zij weende, en fpTak : 8 dierbaar aandenken, aan uwe deugd,
~ın aan uwe godvrees, mijne geliefde moeder! Gij, gij hebt mij
ne onnozelheid gered' Zou ik ooit uwe vermaningen vergeten,
die gij mij met oenen vergenoegden lach gegeven hebt, toen gij
aan vijven boezem nedeı`zonkt en fierft? Zou ik ooit vergeten
hoe deugdzaam gij waart ; dan, o dan mogen de goede Goden
mij vergeten, dan moge ik in ellende flerven, en uwe heilige
fehim mqge mij ontvlieden . Gij, geliefde, gij hebt mijne on_
fehuld
M
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fchuld gered' Alles , ačh alles wí1 ik aan uwe fchaduw verhalen
want ik veratene heb toch anders niemand , aan wíeıı ik met
ceıı oprecht vertrouwen mijn hart kan open leggen . Nicias, de
heer van Mikon, wiens kudde ik weide, kwam op zijn landgoed,
om de herfstvreııgd bij te wonen . Hij zag mij, behandelde mij
vriendelijk , prees mijne kudde en mijne zorge voor dezelve,
zeide dat ik een goed meisje was, en gaf mij gefchenken . Goden ik eenvoudig meisje, wat weten wij toch hier op het
land . Ik dagt, onze heer is zeer goed . De Goden mogen hem
daar voor zegenen ; ik zal tot hun voor hem bidden, dat ís alles
wat ik kan . De rijken zijn gelukkig, zij zijn van de Goden bemind, maar z j verdienen het ook, wanneer zij zoo goedig zijn
als hij is . Zoo dagt ik, erı ik deed het, wanneer hij zijne hand
in dc mijne Poot, en ik bloosde en durfde niet opzien, toen
„ Zie, op dit
hij oenen gouden ring aan mijnen vanger ftak
• Iłeentje, dit kind niet vleugelen, dat zal u gelukkig maken ."
Zoo fprak hij, en hij ftreelde mij over de blozendç wangen .
• 1s hij niet zoo goedig jegens mij, als een Vader! ô hoc kan ik
•
zoo veel goedertierenheid, van cenen zoo tijken en magtigcn
Zoo dacht ik onnozel kind ., maar ach! ik
,,'heer, verdienen
was bedrogen . Hij vond mij dezen morgen , in den hof, toen
vatte hij mij vriendelijk onder de kin . „ Breng mij, " zeide hij,
• verlche bloemen, op dat ik mij met haren geur verkwikken
•
mpg, ginds in het uıyrthenweesje." Met blijdlchap en ijver
zoet ik de fchoonlłe , en ik liep met vrolijken haast naar het
weesje. ,,, Gij zift licht áls een Zefir , en fchooncr dan de Godin
., der bloemen ." Zoo fprak hij , en -- Goden , Goden ! nog
door alle mijne beenderen , hij rukte mij op zîjncn
beef Ik,
íchoot, drukte nıij äan zijı~en boezem , e~ allerlei verlokkende
beloften , en alles wat de liefde bekoorlijke hebben kan, vloeide
uit zijne lippen . 1k weçnde , ik beefde, en acij I ik zou zeker
onder de verzoeking bezweken hebben ; en nu , ach! ongelukkig,
niet meer een onfchuldig kind geweest zijn . Maar ik dacht, ,, íu τΡ
• dien uwe vrome- moeder u tıoi oenige onkuifche omhelzingen
,, had zien dulden !" ik dacht het, ik lidderde te rug, en liep
weg! Nu kom ik , geliefde ! ik kom woonera op uw graf. Ack!dat
ik, jong kind , u zoo vroeg verliezen moest ! Ik ben een zwakke
plant, die den ftok verloor , waaraan ik mij o p hield. meze fehale
vol waters giet ik uit voor uwe eerwaardige fchim . Neem deze
kranfen, neem deze tranen) Moeten, ß nıogten zij tot uwe
beenderen doordringen . En hoor, hoor geliefde moeder! Ach
aan uwe asfehe , die hier onder de betraande bloemtjes rust, aan
uwe heilige fchim herhaal ik deze gelofte : deugd en onfchuld,
en de vrees der Goden, zullen het geluk mijnes levens wezen .
Laat mij maar arm, vrolijk en wel te vrede wezen, en niets
doen, dat gij niet, met eenera vriendelijken lach, zoudt hebben
goedgekeurd ; dan zal ik, gelijk gij eens waart , van Goden en
menfchet~ bemind worden, om dat ik eudza
, oprecht en
dienst-
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dicllstv:zardip; ben; en zal ik eens Iaehend en met vrcugdctraancll
op de wangen fierl'en, gelij~ gij gefiorven zyr.
" En l1l1 ging zij henen. Vrolijke aandoeningen van deugd
doorfiroomden llaal', en blonken uit hare betraandc oogen. Zij
was fehoon gc1ijk een Icnredag, op welken een zagtc regen vaIr.
en evenwcI de zon fehijllt; vroIijk wilde zij tot haar werkwederkeC!'en: maar Nicias kwam haal' op haren weg re gemoete.
,. Meisje," zoo fprak hij, en tranen ralden Iangs zijne
wan"cn: " ik heb U 0P het graf van uwe moeder bcIuisterd.
V;ees lIiet. deugdzaam meisje! Dank zij de Goden, dank
,. uwe deugd, gij hcbt mij regen het wanbedrijf behoed, dar ik
" mve onnozclbcid verIcid zou llebbell, Vergecf mij. kuisch
" l11cisje. verged' mij, ell \TeeS van mij gcenc nicl'we misdaad.
:: Ook mHnedeugd zeg~l1praalt. Wees braaf. en dCllgdzaam.
- maar wees ook gelukkig.Gindfehe boomrijkc velden, en de
': helft \'an de kudde, die gij gehoed hebt, zijn de uwen. D2r een
:. waardige eehtgenoor, dCllgdzaam als gij, het geluk llWCS Ievens zij! \Veen niet, deugdzaal1l meisje, neem het gefehenk,
:: dat mijn oprecht hart u geeft, en laat mij 'verder VOOI' llW gcOf Iuk zorgen; andel'S zal het
mij mijn geheele leven kwellen,
" dat ik llwe deugd beledigde. Vergeer, verg-eet mijne misdaad;
" gij hebr mij , als eene goede G-odheid I van het \'erderf gered."

Orestes ell Hermione of de kTacht der edele en zuil'cre Lie/de, j"
wcrtien Boekell, door JOfBN JACOB DUSCIl. Uit !let Hoogduitsch.
'fl'erryR.t met p.ene Voorreden van Mr. RHYNVIS FEYTH. Te A1I1.fteldam, by Willem van Vliet, I 786. Behal},eJl liet Voorwtrk.
458 Martz. III p,r. Svo.
bel'Oemde Dusch heeft in oit fraai 5tl1k eenc nicmvc
Dise proeve
gegceven van zyne ujul1untende Sehryfwyze: dezelzyner pen volkomen waardig, en de Verraaling is zo
"\IC

fraai, als' men 'er maar zeIdzaam uit het Hoogduitseh eene in '1'
Nederdllitseh ziet verfehynen: daarenboven bericht de Heer l\'Il·.
R. Feyth her algemeen van eene byzonderheid, aangaande de
Overzerting deezes bocks. die wy ons verfehuldigd aehren aan
l~er pllblick ook door ons Maandwerk mede te deeIcn. Dc Heel'
C. Groeneveld, bckend door zync Vertaaling van den Mesfias van
Klop{iok, hadr even voor zyneo dood de Vertaaling van dit \Verk
ondernomen, doeh fleehts tien bladzyden van het zclve vertaald
hebbende, rukte hem een onyerwachte dood uit dit leeven; eene
\,fOUW ell vier kleine kindel'ell agterlaarende, juist lliet in de
gunR:igfte omllandigheden. De Boekverkooper van Vliet, dit
zyn de eige woorden van den Heel' Fe'Vth, is inmiddels edeI" moedig genoeg gewecst, om ,dit werkje door eene zeer be.. kwaame hand verder te Iatell vertaaIcn, en zich omtrent de
" weduwe Groeneyetd te {;edrllgen, even, en meer, dan of haar

" Man
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Man het daadlyk geheel vertaald had ; zich billyk vleijende,
dat het niet misfes kon, of elk gevoelig hart zou, in een Land,
zo bekend door deszelfs liefdaadigheid, zeker een enkel exenıplaar van een Werk koopes , 't welk , behaiven zyne i evendi_
ge waarde, met zulk een, der menschheid verheffend, doelwit uitgegeven werd, en ik heb niet wellust myne hand willen lehnen, o1n dit aan liet Publiek bekend te maakes ."
Treurfpel . Door i'. J .
trop, I7$6. in 8vo, 94 bl.
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by W. Hol-

Veldheer van Åladyn, Koning van 7erufalem , hadr
o rites,
het heilige zwaard van Mahomet in de handen der Christeu

nen, die ,'7eı ujalem onder Hertog Godefroy belegerden, overgeleverd ;
zyne nıinnares Sofronia geeft haar aan als hadr zy dezen roof gepleegd, ter voorkoming van het plengen van al het Christenbloed
in Salem, 't geen Aladyn gezwooren hadr indien hem de daader
van die misdaad niet bekend werdt . Clorinde , een Per f?fche
Primes, en groote heldin, die Aladyn in de belegering byftaat,
en verliefd is op Olintes, vondt Olintes in ketens, om den gemelden roof, en zoekt heir te verlosten ; doch zyne liefde voor So_fronia ontdekkende, verandert haare nıin in woede tegen Olintes :
welke egter door Sofronia's grootmoedigheid zodanig vernietigd
wordt, dat zy ter redfter ftrekt van dit paar, en zich, uit hoope .
loosheid vaıı haar min jegens OUates, doorgrieft . Dit Treurfpel
doet, zo uit hoofde van deszelfs fchikking als Poëzy, den Heer
Xasteleyn eere aan .
Mvne Dicbtoefeningefl . Door DIRK KUIPERS .
H . Gryp, 1786. In gr. 8vo. 122 bl .

7e Leyden, by W,

Heer Kuipers geeft ,in deeze Dichttukken, fpreekende beD ewyzen
vin eene gefchikthe~d tot de beoefening der DichtAlle zyne verfes zyn van Benen zagten toon, en kun-

kunst . nen tot Bene aangenaame afwisfełing verftrekken van de daaglyks het licht ziende Oorlogszangen . Tot een klein proefje
ftrekke
op EEN DRINKPOCAAL.
Waarop de Vriendfchap gėfneden was,
De L'riendJchap, die by drinkcri leeft,
Is louter valsch of los,
Daar zy by 't Glas heur fchynfel geeft,
Is ze ook als Glas zo bros.

N I E U ï1' E
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LETTER - OEFENINGEN.
De Bijbel, door beknopte Uitbreidingen en ophelderend
Planmerkingen verklaerd, doorj. V N NUVE K1,I Ri NBERG,
4 . L . M. Th . et PJı . Dr . Hoogt . in de H. Godgel, c,t
Kerkt. Gefch . Csan het Illustre /Ithcnæum , ciı Predikant
in dc Gemeente te flmflerdssrs ; nsits~ adcrs Lid van liet
Zeeuwsch Geısootfchap iler [Ľ'eeteııfćlıappen te Vlisfıngen .
ĺwGelfde Øe1 . Te Árnflerdam, by J. Allart, i 86.
Belıalven het Voorwerk, 396 bladt. in gr . 8vo .
dit twaelfde Deel loopt de ontvouwing der Dicht
Metkundige
Boeken van den Bybel ten einde ; als behelzende, na ene voorbereidende Verhandeling, ene doorloopende verklaring van Salomo's Spreuken, deszelfs Pree
diker en Hooglied; waerin de Hoogleeraer Klinkenberg
zynen Bybelarbeid met de hem gewoone opmerkzaeaıheid
voortzet, van welken de Bybeloefenaer des beftendig cea
leerzeem gebruik kan maken . Tot een nieuw voorbeeld
hiervan ftrehken 's Mans niet ongegronde bedenkingen,
over zodanige plaetzen, welken in het boek Predike
voorkomen die men niet wel anders dan als aenftòotelylc
kan befchouwen ; en welken men, gelyk ıyn Hoageermet de beginfelen van zeden en :
waerde zich uitdrukt,
• Godsvrucht niel een over kan brengen, zonder den tekst
• geweld aen te doen" . Men heeft ze , naemlyk, zyns oordeels,
te befchouwen, als ene voordragt van 's Vorften over.
denklagen, geduurende zynen zondeaval ; toen hy , van
tyd tot tyd al verder afwykende , zich ín verkeerde overleggingen toegaf, en onbetamelyke dingen ter hand raam ;
't welk al mede geftrekt heeft, om hem te leeren , hoe
alles ydelheid zy . Wanneer men des Predikersvoorllellin
gen van dien aert uit dat gezichtspunt befchouwt, lateıt
ge zich gereder , dan op eengen anderen grond , verklaren;
oogleeraer fielt ons dezelven telkens in dat Zicht
çn de
yoor ; waer over men, uit tyne volgende opheldering van
Pred. iz : ix ---- t, enigermate kan oordeelen .
(gys) 12
D
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„(a) i 2 . Daar na wendde ick mij , om tefıen wìjsheijt,
oock onfınnigheden ende dwaesheijt : verg . Kap. I :
17 (e), Na dat ik, eenigen tijd, zoo veel van de vermaken dezes levens genooten had, als behoudens de wijsbeid en godsvrucht gefćhíeden kon, begon ik van het
rechte fpoor der deugd langzamerhand af te wijken .
Hiertoe werd ik vervoerd door de verleiding der vreemde
wijven : ik liet wel voor als nog den Godsdienst niet geheel varen : maer, ik nam tevens dwaze en gansch onbetamelijke dingen bij de hand . Toen heb ik de ijdelheid
der ondermaenfche dingen, in nadruk , kunnen ontwaer
wol-

Pred . I : ir, ende 7 : 2 3 .
(*) Dit voorftel Kap . I : r7, welks opheldeying wy, ten
rechten verftande van des Hooglecraers gevĺieĺen in dezen,
niet oncigen geacht hebben , hier te plaatzen, luid in zyne
uitbreiding aldus :
„ Ende ick begaf mijn herte, in het begin van mijne Iťoninglijke regeermg, ik lag 'er mij met alle mijne vermogens
op toe, om wi ;sheit ende wetenschap te weten ; om in de
kennis toe te nemen ; ook heb ik naderhand, toen mijn hart
door de verleiding der vreemde vrouwen verijdeld was, de
proev genomen van onfmuigheden ende dwaasheiit : ik heb
dwaze en gansch onbetamelijke dingen bij de hand gehad : maer,
ick beu gewaer geworden , dat ook dit een quelling des
geestes is, eene ijdele afmatting van de ziel, welke geeıı
waer genoegen verfchaffcn kan"
Naer des frloogleeraers'gedachten fpreekt de Prediker van 't
eeri#e, Kap . 2 : i-- -1 I ; en maekt vervolgens vers 12 een
eenvang van 't melden zyner ondervinding en denkwyze, geduurende den tyd van zyn afval ; 't welk voortloopt tot Kap .
Hieraen volgt een uitflap, behelzende ene aen4: 1 6
eenfchakeling, van zedelyke lesfen, Kap ~ : i 7 - 7 : 4
En nae dezėn uitflap keert de Prediker weder tot zyn hoofdon-.
drwerp Hellende eerst nog voor ene zyner overdenkingen in
de dágen zyner ydelheid, vers is -z~ : en gevende verder een
verflag zyner denkwyze en waernemingen, toen hy uit zyner
zondênflaa ontwaekte : 't welk van Kap . 7 : 23, met mvlech;ipge veler zedelyke lesfen , voortloopt tot Kap . i i : 6 : waerop
de Prediker zyn boek belluit met te leeren, hoe men wel zal flerven, en daertoe by tyds op zyn einde behoort te merken .
yders behelst Kap . ¡2 : g _r4.
Kap. t i : 7 -- . 12 : 8 .
een aanhangfel, het welk in later tydt, onzeker door wíeu,
nnogelyk door Koning Hiskias , by dit Boek gevoegd is.
(ei)

OVER DEN BIJBEL .

~ı

worden ; en die ijdelheid is ten allen tijde dezelvde :
want hoe [foude ] een menfche , die den Koningh nakomen fal [doen] ? of wat zal iemand die na mij komt
ondervinden? juist het zelvde . De gefleldheid der zaken,
gelijk ik reeds heb opgemerkt, Kap . i : ç-- ~~, verandert
niet, 't gene dat alrede gedaen is, zal ook in het vervolg gefchieden, en in de toekomende tijden zullen de
ftervelingen geen meerder voordeel hebben van hunne
pogingen, dan tegenwoordig .
13 . Doe begon ik wel van den weg der wijsheid en
der deugd af te wijken ; maer, ik was nog niet geheel
aen de dwaesheìd overgegeven, zeer duidelijk fagh en bemerkte i.ek, dat de ıi.isheijt zo veel uijtnementheijt
heet boven de dwaesĺıeijt, gelijck het licht uitnementheijt heeft boven de duijsternisfe .
'4. De oogera des wijfen zijn in fijn hooft, hy ziet
voor uıt, hij bemerkt de gevaren welke hem dreigen,
en is omzichtig om dezelve te vermijden ; maec de fot
gaet op zijnen weg zorgeloos en onbedacht voort, zonder
het nakend gevaer op te merken, hij wandelt als het ware
in de duijsternisfe : deze opmerking had mij moeten bewegen ,- om tot den weg der wijsheid en der deugd,
welken ik zoo ongelukkig verlaten had, weder te keerera ;
maer ik raekte ongevoelig al verder verdwaeld . De waerneming dat wijzen en dwazen aen dezelvde lotgevallen inn
dit leven onderworpen zijn , bracht n ij tot zeer onbetamelijke gedachten : doe beıńerckte ick oock, dat eenerleij
geval hen allen bejegent', dat beide, wijzen en dwazen,
aen dezelvde ramplpoeden van dit leven, en ten laetlteıı
aen den dood, onderwerpen zijn .
'5'. Dies feijde ick in mijn herte en bij mij telven,
Gelijk 't den 'dwafen bejegent ; fal 't oock mij felve
bejegenen : hoe zeer mijne wijsheid mij bij blijft , verg,
vs . 9, en óf fchoon ik mij aen de lešfen der wijsheid ent
der deugd boude , kan ik geenė voorrechten boven den
dwaes verwachten : weerom Nebbe ick dan doe meet
nee wijsheijt gestaan ? wat voordeel zal ik dan van de
wijsheid hebben , en weerom zal ik mij daerop langer tje=
leggen en mijnen geest kwellen ` doe fprack ick in mijn
herte, dat oock 't felve iľdelheijt was, doe yervieı ik
D2
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op die dwaze gedachten, dat zelvs de wijsheid en Godsvrucht geen voordeel kan aenbrengen . Eenmael aen de
dwaesheid een weinig bot gevierd hebbende , en mij gewend hebbende de uitkomst der dingen onder de zon, en
geduurende dit leven , te befchouwen , verloor ik ongevoelig het volgend leven uit het oog ; ik befloot zeer onbedachtzaam, uit de rampfp oeden dezes levens, en het
algemeens lot der íłervelijkheid, aen welke beide wijzen
en dwazen onderworpen zijn , dat de wijsheid en Godsvrucht geene voordeelen hebben, boven de dwaesheid
en de ondeugd . Dit was de naaste flap toe mijne verdere
afwijking .
I6. Want mijne aandacht alleen, binnen de eıige grenzen van dit kort(łondig leven, bepalende, dacht ik bij
mij zalven : daar en fai in eeuwigheijt niet meer ge-

dachtenisfe van eenen wijfan, dan van eenen dwaes źijn :
het duurt niet lang na den dood van eenen wijzen, of
'er wordt even zo min met achting van hem gefprokeıı
als van eenen dwaes : aengefıen 't gene dat nu is , en
aales nu genoemd wordt, dat wort in de toekomende

dagen altemael vergeten ; ende hoe sterft de wij fe
met de fot?
I7. Daarom hatede ick dit leven, ik kreeg 'er verdriet en weerzien in, ik begon te morren tegen de wegen
der Voorzienigheid, in plaats van mijnen Schepper gerechtigheid toe te wijzen, want dit werck docht mij
quaet, dat onder de fonne gefchiet : het beloop der
waereldfche zaken mishaagde mij ; en ik oordeelde, dat
de waerueming van dergelijke lotgevallen , beide van w1zen en dwazen, niet met cene alles bef'derende Voorzie3igheid heftáenbaer ware : want, dit was mijn ongelukkig
hefluit , het is al ijdelheijt , ende quellinge des geestes,
een wijze heeft even zoo weinig voordeel van zijne wijsheid,
als een dwaes van, zijne dwaesheid,, en een deugdzame
heeft geen meerder nut van zijne nauwgezetheid, dan een
godloze van zijne losbandigheid . Tot welke Godonteerde
gedachten kan men komen, wanneer men eenmaal aen de
dwaesheid toegeeft, en zich in de Drikken der zonden
laet verwarren !

I8. Ick .hatede toen oock al mijn arbeijt, dien ick
bearbeijdt hadde onder de forma, in plaats van eenig
vermaak te hebben, van de paleizen , welke ik gebouwd,

van
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van de lusthoven, welke ik aengelegd, van de fchatten,
welke ik verzameld had , kreeg ik 'er ceuen afkeer van .
I-let berouwde mij , dat ik al dien arbeid gearbeid hadde,
om dat ik 'er niet dan een kortltondig gebruik van hebben konde ; vermits ik alleen het oog gevestigd had op
dit aerdfche . leven, fcheen het mij een onverdraeglyk ding,
dat ik al dien arbeid, en wettigt binnen korten , fonde
moeten achterlaten aen eenera menfche , die na mij

wefen zal.
'9. Want wie weet, of hij wijs fat zijn, ofte
dwaes? en hoe dwaes hij ook wezen moge, evenwel fat
ĺıij heerfchen over al mijnen arbeijt, dien ick bearbeijdt hebbe, ende dien ick wijstick beleijt hebbe
onder de fonne : Dat is oock ijdelheíjt.
20 . Daergm keerde ick mij omme , om mijn herte
te doen wanhopen over al dien arbeijt, dien ick bearbeijdt hebbe onder de fonne . Het bleev nog niet bij
den afkeer ; nıaer ik dwaelde allengskens verder en verder af : ik verviel tot wanhopige gedachten, en begon mij
te verheelden, dat 'er, in alle de goederen van dit leven,
geen vermaek of genoegen in het geheel te vinden ware ;
ik werd geheel verdrietig, droevgeestıg en wanhopig .
z! . Want daer is een menfche , of hoewel 'er een
mensek zij, wiens arbeijt in wijsheijt, ende in we .
tenfchap, ende in gefchickelickheijt is : of fchoon een
mensch 'er zich, met alle mogelijke wijsheid en voorzichtigheid , op toelegge , om zijnen voorfpoed op cene
eerlijke wijze te bevorderen ; nochtans fai hij de vruchten van al dien arbeid, binnen korten, verlaten moeten, en

overgeven tot fijn deel, aen Benen menfche, die daer
aen niet gearbeildt en heeft ; Dit is oock ijdelheíjt,
ende dit befchouwde ik als een groot quaet, het welk
mij wanlmpig maekte, cn deed be11uitet~ om alien mijneg
arbeid te flaken".
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over de gewigtigf¡e gebewtenisfen, uit 1z~t
¡eeven van JEsus CHRISTUS, gewoonlijk genoemd Evangeliën, door JOHANNES TISSEL , Leeraar der Lutherfehe
Gemeente te Dordrecht . Eerfle .Deel. Te Dordrecht
by F. Wanner, 1786. Behalve[ het Voorwerk ı 343 bladz .
in gr, octavo .

Leerredenen

er oorzake der bekende gewoonte van het jaerlykićhe
T prediken der Euangelıen, in de Lutherfche Gemeen
te, is 't niet vreemd, dat vele Leden dezer Kerkgezinte,
by die gelegenheid , de ene of andere Leerreden , over
het onderwerp, dat haat verhandeld te worden, of verhandeld is , ter hunner ftichtinge lezen . Dit nu heeft
den Eerwaarden Tísfel opgewekt, een jaargang (zo alś
men 't noemt) zyner Leerredenen over de Evangelien
door den druk gemeen te maken ; vermits 'er tot nog,
geene zodanige v+ılledige verzaweling, in onze tale, voor
handen was ; althans gene , naex den tegenwoordige[
fchryf- en 'preektram ingericht . Hy heeft zich in dezelve
voornaemlyk 'er op toegelegd, „ om ziine hoorders op
• den weg te leiden tot het zo nodig verftand der H .
„ Schrift ; om duidelijk te worden voor enen gemengde[
• hoop van menfchen ; en belangrijke prakticale onder• werpen aan hunnen geest te vertegenwoordigen ." .
Op het doorbladeren dezer Leerredenen, vinden wy t'over
reden, om te'bėtuigen, dat zyn Eerwaarde, in 't een en
't ander opzicht e zo wel aen zyn bedoelde voldaan heeft,
dat, niet alleen de Leden zyner Gemeente , maar ook
die van andere Kerkgezinten , welken niet te ílerk party
trekken, zich met ene leerzame ftíchtíng van zynen nuttigen arbeid zullen kunnen bedienen .
Het thans afgegeven Deel behelst tien Leerredenenı,
waar van de -eedla gaat over de kortheld en de moeilijkheid van 't menschlijk leven, naar luid van PI. XC . io :
hoedanig een Poort van onderwerpen zyn Eerwaarde, in
de plaats van de gefchiedenis der befnydinge van ,Jezus,
gewoonlyk op Nieuwjaarsdag behandelt .
De volgende
Leerredenen fchikt zyn Eerwaeıde , by ene beknopte opheldering van den zaeklyken inhoud der Euangelietektlen,
ter overweginge van leerryke onderwerpen , die hem de
teks aen de hand geeft . Te weten : Gods wijsheid in de
verfėhijning der tPijyen uit het Oosten . Matth .11. i-iz .
e/u jerigd en de grondåeginfel n ener Christelyke Kinder-
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derlugt, Luk. II. 41
52 . De Gezelligheid. Joh . It .
-u . 7efus heerlijkheid in de genezing van twee krans
ken . Match . VIII . '----'3 . Gods heerlíjkh@i d op de wateren der Zee. Match . VIII . 23---27 . Gods volmaakt1teden
bij de toelating van liet kwade. Match . XLII. s4--3o .
De Nijd. Match . XX . i - ıo . Hoedanig de hinderııisfeıı
voor de kragt van liet God/ijk Woord zijn uit den we ıe
ruimeıı? Luk . VIII . 4
i5, En eindelyk, Hoe enen
het lijden van den Verbusfer tot zijne ftigtinge te bcfchouwen Rebbe? Luk . XVIII . 31 --43 .
Zie hier het
beloop van 's Mans leerzame bedenkingen over de Gezetligheid, ter welker befchouwinge hy zich bepaelt, na ene
kortbondige overweging van het merkenswaerdige in de
Euangcliegefchiedenis , Joh . Il, z -- i ı .
De verichyning van Jezus op de Bruiloft te Cana in
Galilea, en 's Heilands gedrag aldaer, geeft den Leertier
tienleiding tot het tegengaan der gedachten van dwaze
geestdryvers, die ongerymdlyk wanen , „ dat gezelfchap„ pen by te wonen, of aardfcbe ðreugden te Tinaken,
„ een kenmerk zy van ongodsdienftigheid of godioo,, beid ." Hiertegen toont zyn Lerwaerde , het betamelyke en het geoorloofde van den trek tot gezelti;heid,
tut onderlinge verkerìng ; uit overweging van 's meñičhen
het belang of het voordeel der maetfchapnatuur, py,
en de tem van den Godsdienst .
Op
het afhandelen hiervan wekt hy zyne Toehoorders op ter
behoedzaamheid in dezen, en brengt hun ten dien einde
de lesfan van -de wysheid en den Godsdienst, ten dezen
opzichte, onder 'í oog ; welken hy onder drie hoofdlesfen hyeen brengt , waar van wy de eertłe les geheel zulłen overnemen .
,,, ~ . Stelt u, by uwe verkering (teeds vaste en waardige oogmerken voor .
't Is niet te zeggen, hoe vele oogmerken van den ítervìing mislukken , of hoe velen
hunner bedrijven hun rampzalig worden ; alleen daarom,
om dat men ze onbezonnen begint, of 'er zıg in 't geheet
. Wat goeds toch
gene bepaalde oogmerken bij voorfeut
kunt gij in alle die gezelfchappen verwagten, waar gij
heen gaat, zonder eenig bepaald en waardig oogmerk'#
Beulist het daarom eens vooral, wat gij met_ uwe verkering bedoeld . De. famenkomułen zyn beułemd, om door
vriendfchap eu deelneming u eene gepaste uitfpanning te
geven in uwe bezigheden . En daar gij reď_elijke wezens
zilt , wat kan betame.hjker zijn, dan de bijeenkomlłen
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binnen te flappen, met het oogmerk, om daar ten waardig voedzel te vinden voor 't verf}and, voor 't hart erf
voor den trek tot vermaak . Daar de reden , de Gods
dienst eu het zelfbelang dit maakt tot de ware einden
der verkering ; hoe dwaas is 't dan niet, of kwade oogmerken, of in t geheel gene bepaalde oogmerken bid uwe
famenkotusten te bedoelen? tcampzalige gezeWchappen,
daar men niets doet , dan zig onderling den tijd te doden ; daar men, juist, om dat men 'er zonder doel, zonder waardige oogmerken verfchijnt, . geen wezenlijk vermaak geniet, 't hart ledig laat, of laat ik liever zeggen,
gelijk ik b hoor, het vernederd en bederfd . Smaakt daarom de verkering, wanneer uwe kragten rust en ontfpanniug vordeŕen . -- Koomt daar met het edel doel,
om u onderling op te fcherpen, en door menschkunde
uwen geest te verrijken .
Koomt daar, om, in 't
midden van uw vermaak, uwe harten te openen tot het
aankweketı van alle de zagte aandoeningen vaıı Godsdienst en vriendfchap .
Geen trotschheid noch
eigenzinnigheid verf ietige immer 't vermaak van eenera
broe .lerlíjken omgaiıg.
L n fchat alle die bijee~ıkomfleıı
voor verlooren, ja voor fchadelijk, daar men niets heeft
zoeken toe te brengen , of ter verbetering van 't verfland,
of ter veredeling van 't hart ; daar men geen wezenlijk
vermaak, geen ware vriendfchap fmaakte ; alleen om dat
men 'er ligtzinnig inkwam, zonder dat men iets deugdzaams, iets waardigs bedoelde ."
2 . Des Leeriers tweede les betreft de keuze der Vrienden, met welken men gerneenıaem verkeert . Men behoort
dezelven te fchatten, niet naer hun uiterlyk vertoon,
mier naer hunne inwendige wierde, naer de deugdzaemheid, naer het godvruchtige hunner gevoelens . Suoode
fpotters met God of de menfchen zyn te fchuwen ; zo
ook openbare zondaren, en zelfs ligtzhmige harten . Een
vertrouwlyke omgang, ene gemeenzame verkering met
dezulken , is te vermyden . En roepen ons plicht en Godsdienst zomtyds om met hun te verkeren , men zy dan op
zyne hoede regen alle verleiding, en pooge zyn gedrag,
door befcheidenheid, menschliefde en Godsvrucht , zo in
te richten, dat het gefchikt moge zyn, om invloed te
kunnetı hebben op hunne harten .
g . Hier aen hecht hy eindelyk ene derde les, behelzende ene waerfchuınng tegen de meest gewoone zonden
in de verkering, waeronder lıy wel voornaemlyk de vol'
gen-
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Den geest van liefdeloosheid en
gende betrekt.
de verregaende eigenliefde en kinderachterklap ; het achterdochtige,
agtige ftryd om rang en eer ;
het geveinsde , dat zo vele famenkomilen gedwongen doet
worden, en 'er natuurlyk al het genoegen uit verbant ;
mitsgaders eindelyk den geest van overdaed en
verfpilling, benevens dien van dertelheid en onkuisheid,
die in Zo velen der gewoone famenkomfen ongelukkig is
ingetlopen .

Laetttelyk belluit zyn Eerwaerde deze Leerrede met
eeıı korten aendrang zyner voorgedragen Lesfen, by welker waerneming, „ onze gezelfchappen", gelyk hy zich
uitdrukt, „ veel, onbedenklijk veel, in 't genoeglijke en
i n 't nuttige zouden aanwinnen : daar wij zekerlijk veel
zouden winnen voor onze deugd, voor onze rust en voor
oııs vermaak , zo wij s ernttig bellooten , om de lesfeıı van
den Godsdienst, in t Ruk der verkeriuge, beítendig ter
harte te nemen" .
J.

Gebeden . Naar den zesden druk vertaald.
Te Leiden by W . Gryp , 1786 . Behalven de hoorreden,
124 bladz . i n octavo .
C . LAVATER ,

E

ne verzameling van Gebeden, welke met gemoedlyke
Richting gebruikt kan worden van alle de zodani gεΡn,
die ene handleiding van Voorfchriften behoeven, of 'er
een wezenlyk nut uit kunnen trekken . De Eerwaerde Lavater heeft dezelven zodanig ingericht , dat ze dienen ter
bevorderinge van 't beoefenend Christendom ; en door
Christenen van verfchilleude Gezindheden , en onderfcheiden Rand , gevoeglyk gebeden kunnen worden . In de
Gebeden, voor ieder dag der weeke, heeft hy bovenal
in agt genomen, dat ze telkens ene zedelyke overdenking
tot bun byzonder oıtderwerp hebben ; waer van het volgende Gebed , op Zattirdag avond, zynde inzonderheid
betrekkelyk tot de kortheid van het leven, ten voorbeeldti
kan ftrekken . Het luid aldus :
„ Vader der Barmhartigheid! Schepper aller Wezens!
Onderhouder en Verzorger aller fchepzelen ! onvermoeid
zyt Gy in goedertierenheid , onvermoeid in wel te doen!
o! eeuwig en oneindig God, Vriend en Liefhebber der
jnenfchen !
„ Hoe behoore ik U te danken voor al het goede dat
Gy
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Gy my, geduurende deeze gantfche week, van het eerCle
tot het laat(te oogenblik, beweeieu hebt! Waar zal ik
die gevoelens van dankbaarhehl outleenen, die Uwe groote onverdiende goedheid -waardig is ? Waar de woorden ,
met welke ik Uwen Lof naar behooren zou kunnen
vermelden .
• Ik kan niets anders zeggen , dan : Gy zyt myn Vader! Gy zyt de Liefde! Maar ik ben onwaardig eii veel
te gering , alle de barmhartigheid en trouwe , die Gy my
bewyst ; ja ik ben niet waardig ; dat ik U Vader noeme!
• Maar echter zal eıı mag ik U als mynen Vader aanbidden ! Ik mag en zal, door IEsUs CHRISTUS , Uw kind
en een Erfgenaam van Uwe Heînelfche en eeuwige goederen wezen, die beter en voortreflyker zyn, dan alles,
wat ooit op aarde fchoon gezien, gevoeld of gedacht
mag worden!
• O ! hoe veel goed hebt Gy my , myn God, alle de
dagen deezer week beweezen! Gy hebt my onderhouden ;,
Gy hebt my gevoed ; Gy hebt my klederen en woning
gefchonken ; duizenderhande onheilen, die my hadden
kunnen treffen , en die ik door myne veelvuldige zonden
verdiend had, heeft Uwe trouwe Vaderlyke hand van my
afgewend . Voor veele Zonden en gevaarlyke verzoekingen hebt Gy my bewaard : Gy hebt my veel onderricht,
verwerking en treost uit Uw Woord laaten trekken . Gy
hebt my vele goede gedaclten en gevoelens ingeboezemd .
Gy hebt mynen arbeid en verrichtingen gezegend , en my
Uwe goedertierenheid op menigvuldige wyzen laaten ondervinden . Dit alles behoorde my billyk tot de hartélykae
dankbaarheid op te wekken, en my befchaamd te maaken, indien ik my aan de geringl}e opzettelyke ondankbaarheid fehuldig kende !
• Doch nu behoorde my ook die vraag ter harte te
gaan, hoe ik deeze week heb doorgebracht ?of ik nu, op
het einde derzelve, veel beter, vroomer, en werkzaamer
in het Christendom, zaliger in mynen God hen, dan in
derzelver begin`? Of ik der Christelyke volmaaktheid ook
zo veel nader ben, als ik nu in dezelve nader gekomen
ben aan het einde van myn leeven op aarde ! Of ik in
deeze nu ten einde fpoedende week minder kwaads en
meerder goeds gedaan heb, dan in de voorigeP Of ik de
gebreken , over welke ik op het einde der voorgaande
week berouw gehad heb, of had behooren te hebben, im
deeze week niet weder begaan heb?
,, Hee-
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• Heere, myn God , ik bid ľľ om den geest des rech_
ten ernst, dat die my deeze week niet laat belluiten, zonder dat ik beter en U meer hehaaglyk zy ! Mogten my
toch alte zonden, die ik, geduurende deeze zeven dagen,
begaan heb, weder in de gedachten komen, eer ik flanpe ; deeze zonden, en alle de weldaaden, die ik u, als
Christen en ais mensch, te danken heb ; op dat ik, recht
nedrig , befchaamd en verootmoedigd, my weder van
Uwe barmhartigheid en genade verzekeren kon!
„ Geef ook, o barmhartig God, mynen Huisgenooten,
en veelgin anderen menfchen, deeze zelfde neigingen, in
het harte , op dat zy niet roekeloos in zondige zorgeloosheid flaapen gaan, en hunne zonden en Uwe weldaaden
vergeeten !
• Achh misíchien is dit de laatfle week, dat ik myn
Avondgebed voor u uititorte , o myn God, dien ik thans
nog in het geloof aabidde .
• Ach! dat deeze Gedachte, die zo ligt kan bewaar
heid worden, niets verfchrikkelyks voor my had! Ach!
dat ik met vreugde aan het aanfchonwen van Uw Aange .
zigt mogt denken! Dat cH~~rsTus myn leven, en het íłer .
ven myn gewin was ! Dat ik cene geruste en gelaatene
begeerte in my ondervond , om ontbonden te worden, en
met u, myn Heiland , te zyn !
• Ach ! Heere, Heere, dat toch éénmaas de zonden
deezer wereld in myn hart gedood wierden! Dat my toch
het onzigtbaare en eeuwige van dag tot dag gewigtiger en
begeerlyker wierd ! De eerre week gaat na de andere voor.
by , gelyk de cene dag na den anderen,maar ik, ik blyve ;
tnyne ziet blyft en vergaat niet! De tyd word Reeds korter ; .de eeuwigheid íłeeds nader en grooter voor my l Ach f
doe my toch alle ligtvaarďigheid en alle zondenmın, met
deeze week, afleggen, en morgen heiliger ontwaaken,
dan; ooit, op dat ik eindelyk eenmaal wyne Meilígmaakiıig
voleindigen moge. åti r. "
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I7erfzandeling van den Heidelbergfchen Catechismus door
1IERMANNUS F1 RIU , in Ieeven Bedienaar van aet H.
.Eiıangeliem te Dreifilıor, en c. ßRI1'KMAN, als nog
Kerkleeraar te Dirksland. ZOIÌI g XXYix tot L11.
IV Deel . Te Utrecht, by G . v. d. Brink Jansz, en de
Wed. S . de Waal en Zoon . 1786 . In gr, octavo,
505 bladt .
et de afgifte van dit vierde Deel, word deene Vere
handeling van den Heidelbergfchen Catechismus voltooid ; welke ,,in derzelveruitvoertug, zeer wel vollaen heeft
gen 't verlangen der genen, die, niettegenllaende vele andere
gefchriften over denzelven, nog verlangden naer een Ge .
fchrift, „ 't geen zich wat nader by de uitdrukkingen
„ van den Catechismus Meldt, 't geen tevens de woon„ detı en de zaken wat oordeelkundigen behandelde ; en
„ 't geen leevendig en krachttig in het toepasfend deel
„ mogt nyn ." Tot dus ver zag dit Werk het licht, ais
de pennevrucht van twee Godgeleerden ; maer, overeen
lcom(tig met de belofte reeds by den aenvaug gedaen,
geeft meıı nu, by de voltrekking, te kennen, wie des• De Leerredenen zelve , naemzelfs Opflellers nyn .
lyk, nyn van den Eerwaerde Ferré, by wiens overlyden
'er velen op aen fonden, dat dezelven door den druk
gemeen gemaekt zouden worden . En ter dier gelegenheid heeft iyn Vriend, de Eerwaerde Brinkman, zich
laten overha)en, om die Leerredenen te befchaven en tret
nyve aeiìmerkif'gen te verryken . Ook heeft iyn Eerwaer .
de nu 'er ene Voorreden bygevoegd, die aen 't hoofd van
't Werk geplaetst kan worden ; en de Uitgeevers hebben
zorg gedragen, om volledige Tytels voor ieder der vier
Deelev te laten drukken ; welken, benevens de Voorreden, aen 't einde van dit Deel geplaetst nyn ; waertnede
dit Werk nyn volle beflag heeft.y
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Briefvan de E . ClasJs van Dokkuur , aan de vyf Eerw.
Clas/en deener Provincie ; raakende den Brief van - en
het voorgevallene op de Christelyke Synodes van bries .
land, in den jaane 1785 te Harlingen gehouden . Mei
de nondige Bylaagen . Te Leeuwarden by j. v, d . Haar,
1786 . In Folio, g8 bladt .
n dezen Brief brengt de Eerw . Clasfıs van Dokkuur te
berde, hare klagte tegen de handelwyze en het gedrag
van
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van opgemelde Christelyke Synodus, ten opzichte van
twee harer Gedeputeerden tot dezelve, welker Commisfıe
men aldaar illegaal verklaerd heeft : waer tegen deze C1asfıs tracht te doen zien , „ dat de ısitfpraak der Synodus,
„ zoo wel als de wyze van Procedeeren in deezeu gehou,, den, is ongegrond, informeel en wederregtelyk ."
Verder ınaekt 'er de Clasfıs, by die gelegenheid haer
werk van, om aen te toonen , dat 'er nog verfcheiden andere onregelmatigheden in deze Synode voorgevallen zyn,
die aenloopen tegen de vastgeí'elde Wetten ; welker afwyking of overtreding , naer 't oordeel der Clasiìs, hier te
fterker berisping vordert, om dat de C1asfis van Dokkuur,
in een Synodalen brief , het niet in agt nemen der Wetten
ten laste gelegd word ; en men haer vermaent , „ niet al„ leen yverige Voortl: anders , maar vooral ook yverige
„ onderhouders en betrachters van de Wet te zyn ."
Verhandeling over de Oogziekten . Door j . J. ILENcI,Doe .
tor in de Heelkunde , Hooģl. der Oıstleed- Heel- ęñ
Verloskunde, enz .
Uit liet Latyn vertaald, en met
Mantekeningen vermeerderd, door M . PRws, M. D.
Te Rotterdam, by J. Pols en J. Krap, Az . r78¡ . In
gr. 8vo. Belıalven het Voorwerk X76 bl.

eSchríften van den Hoogleeraar PLENCK zyn by onze
λ- Land- en Kunstgenooten reeds zo bekex1 , dit wy lle ;
D
noodelØS oordeele~~ de verdieniłen et fçhryftrant vair
deezeu voor de bevordering der Heelkunde , zo onverZemoeiden , Schryver nader bekend te maakera .
ker is het ., dat de Heer Plenek niet behoort onder dat
focin van Schryvera welke door nieuwe waarheden onze
gunst zal vertyken : echtei' bel ıen tog ,zyie Schriften
haare nuttigheid, en draagera kenmerkei neei~er groote beieezenheid .

De Verhándeling, die wyr thans voor ons hebben, mag
Alles wa;
ook daarvan ten vootbeelde ftrekken.
een Bartisch , Saint Ïws, Muicharå ; $va q ve , Petit,
,Daviel , Sauvages, en andere beroemde ¡4annen , over de;
verfchilende Ðogziekteir en derzelırez geneezing gene g
hebben, vind de Leezer bier in liet kort by een verzameld,
en met aanmerkinģen en ophelderingen vetrykt . De Heet
,Pruis heeft ons de Nederdoitfche Vertaalmg bezorgd,
en dezelve met Aanmerkingen vermeerderd en tevens ook
verbeterd.
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Vaderlandsch Woordenboek, door j. KOK . hyftieıade Deel .
FAA . FRA . Met Kaarten, Plaatgin en yourtraiten . Te
Åmflerdam, by J. Apart, 1786 . In gr . 8vo. 329 bladz.
Vyftiende Deel van het bekende Vaderk ndfche
D it Woordenboek,
dat by aanhoudenheid den lof blyft
verdienen, dien wy meermaalen aan hetzelve hebben toegekend, bevat weder een aanmerkelyken voorraad van weetenswaardige zaakgin, 't zy levensbefchryvíngen en getlachtafelen van beroemde Mannen , die tot ons Vaderland
betrekking hebben, als een FILIPS den II, een PRANcots
den I, de FAGELS, de FABRIUSSKN, de FOKEESTEN en
anderen, 't zy zodanige merkwaardige Aantekeningen, die
+de Oudheden of natuurlyke geíteldheid van ons Vaderland
ophelderen, en toelichten .
Daar wy met ons beítek moeten te made gaan, zullen
wy tot een ftaaltje uit deezen ruimen voorraad een uittrekt'
fel geeven van het geen de kundige en werkzaams Schryver wegens de Stad Fra;ieker heeft aangetekend .
, FLIANEKER , in het Latyn Franeguera, is de derde der
g
Remmende Steden van Friesland, gelegen in 't kwartier
Westergo u, aan de trekvaart , tusfehen Leeuwarden en
Harlingen , drie groots uurera gaans van de eerfte en twee
kleiıie van de laatstgenoemde Stad . Over den naamsoorfprong en betekenisfa worden veelerlei gisfıigen gevormd i
welke geen grond van eenige zekerheid hebben, en daarom geene aanmerking verdienen .
„De Stad is niet groot ,hebbende omtrent een half uur
gaans in haar begrip , maar luchtig eri zindelyk gebouwd .
Qy heeft in haaren omtrek weinig •o f genne gelykheid met
cene der zogenaamde regelmaatige Figuureu, maar vertoont
wel meer een vermenging van een eirond met een vierk t.
In den aanvang haargin stichting, die aan den jaare ri i
wordt toegefchreven, beftond zy eeniglyk in twee ryen
huizçtı , met een watergracht en een dubbele ftraat in 't
midden ; oostwaarde aanloopende . op de hoofdkerk , rondom
welke mede fómmlge huizen wnen gebouwd 3 en was
hefloten binnen Bene watergragt , die nog in wezen,
eh, zeden de verdere uitzetting , ééne haaret binnengraclı
ten geworden is. Zy is van een enkelen uardenwal omgeeven, zonder van eenige Vestig gwerken voorzien te zyn,
uitgezonderd één &lwerk aan den zuidoostelyken hoek
der Stad ; en cene halve Maan of Ravelyn, 't welk daar
ge-
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geplaatst is om de Noorderpoort te dekken . Die wal,
ryklyk met boomera beplant, verftrekt tot een vermaakelyke
wandelplaats ; des te meer, dewyl men daar allerwegen
een ruim gezicht heeft over de vruchtbaars Velden, die
de Stad omringen , en op een menigte Íoreııs der onıliggende Dorpen ; zo verre, dat men zegt, den wal rondom
wandelende, by helder weer, meer dan 150 Torens onderfclıeiden te kunnett tellen .
„ Franeker heeft drie Poorten : I de Oosten of Dykfier
Poort, door welke men uitgaat naar Leenwaarden, gelyk
ook een eindwegs benoorden deeze Poort, de Grift door
welke men naar gemelde Hoofdfład vaart , uit de Stad
voortkomt door eenera verwulfden Brug, onder de Stads wal,
die de Lesuwaarder Pyp genoemd wordt. De tweede is
de ll ster of Harlingen Poort, buiten welke men ryd en
vaart , naar Harlingen . De derde wordt genaamd de
Noorderpoort . Ĺehalven deeze is 'er een Waterpoort, de
/)oınjumcr Pyp genoemd, door welke men vaart naar 't
Dorp Doinjum. Vooraf heeft zy drie byna recht doorgaande Straatera ter wederzyde der binnengrachten , met
welke de Stad doorfneden, en, in verfeheiden wyken,
ais kleine Eilanden afgedeeld is, die op de uitgangen van
alle de dwarsftraateu door bruggen aan elkander verknocht
zyn .
„Daarby is zy tamelyk volkryk, vervattende 3671 inwon_
tiers, in den jaare ı 744 . Deeze dryven veel Koophandel
in Koorıı en in LJ/olle . Behalven dat o01~, in de nabuurfchap
deezer Stad, verfcheiden Steen- en Pannenbakkeryen gevoudeıt worden, inzonderheid van blaauwe verglaasde pani.
nen , waaraan fommige der inwooneren een goede kostwinning hebben . De Hoofdkerk , en thans de eenige , die
by de Nederlandfche Hervormde Gemeente gebruikt wordt,
was in de Roomfche tydetı toegewyd aan St . Maarten .
Zy Œaat op een ruim met boomen beplant Kerkhof, be_
noorden de groots Markt, by na in het middendeel der
Stad, en mag voor een der fraayfte kerken van eheel Fries .
land doorgaan . De Díctist wordt, door twee Leeraaren,
in dezelve waargenomen .
Ook is aldaar een Waalfchs
Gemeente, die door éénen Predikant bediend wordt. De
Gemeente der Me,moıiieten word bediend door één Pre .
dikant .
„Lerlyds bevonden zich, binnen deene Stad, meer ann
dere Geestelykc Gebouwen ; daaronder ook een Klooster der
zogenaamde Kruislieeren . Doch dit Klooster is in 't jaar
;585 wt een Academie aangelegd,
„Het
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„Het voornaam werktuig, ter bevordering deezer goede
zaak is geweestGraaf WJLLEM ıonEwvK vAw Nass~v I)Iır.EıvBuRG, die's tyds Stadhouder van Friesland, wordende
de aanleiding daartoe allereerst gegeeven door de aasaren
der Kerken deezer Provincie, die in den jaane 1584 aan
's Ľands Staaten , die's tyds binnen deeze Stad verga .
derd, zekere Remonítrantie overleverden ; waarin zy onder anderen verzochten , dat ten dienfte der jeugd, ten
einde die met minder kosten, dan buiten 's lands, tot
allerlei fraaiĵe wetenfchappen, aan te voeren, een Seminarium (Kweekfclıool) mogte worden opgericht, en eenige geleerde Profesforen aangefteld . Ju welk verzoek 's Lands
Staaten niet alleen teri}ond bewilligden, maar, in den
volgende jaane 1585, met advys van Hooggemelden Stadhouder het befltiit namen , om een volkomen Academie
of Univerfıteit daarvan te maakera ; aan welke , in 't jaar
i1586 even die zelfde vryheden werden verleend , welken
de Heeren Staaten van Hollatid, aan hunne Uniyerf~ıeit
te Leidėn , tien jaaren vroeger opgerecht, hadden toegegaan . De Geestelyke Goederen, inzonderheid van 't gemelde Klooster, die , zeden de affchaffiıng van 't Pausdam, in 's Lands Kist vervallen waren, werdetı terzelver
tyd ter goedmaaking van de daartoe te befteedde Kosten
aangelegd . En ten einde geen jongelingen van een fober
heftaan, van het voordeel deezer Hooge School te doen
verfteken zyn, is 'er ook, op 's Lands Kosten, acne
opene Tafel aangelegd van zestig Studenten, die daar,
îommigen voor een zeer gerhıgen prys, en andere de
rrye kost hebbeDaar toe is een byzonder huis geficht, 't welk aan de voorftraat haat, en 's Lands Geco.
nomie of Bende genoemd wordt . Met dit voorrecht tvor1en geene andeze begunltigd, dan die tot 't Leeraarambt
worden aangevoerd, en wel eeniglyk, de inboorlingen eıı
4lurnni, of Voedsterlingen deezer Provincie, zyn, geyk
dezelve ook ten dienf#e deezer Provincie zich bepaaldelyk
warhinden moeten .
„Deeze Academie Raat onder het opzìgt van vier Heeren
Curatoren ; drie uit de Grietenyen en een uit de Steden,
aan welken ook een Secretaris is toegevoegd . Verfcheiden
geleerde mannen hebben van tyd tot tyd het Hoogleeraar.
ambt op deene Hooge School met roem bekleed, onder
welken, door hunne uitgegeevene Schriften, inzonderheid
vermaard geweest zyn ; wiui. /tMES1vs,JOH . eoccEJtıs,
CHRi3T.
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PAsoa, en meer anderen . Het getal der hedendaagfebe Profesľoren is tot XIV bepaald ; vies in de H .
Gudg~leerdheid ; twee i i de Kochten ; twee ín de Gene .skunde , en zes in de Natuur- en W skunde, beneven de
'l'aalen, Gelċhiedkuude enz . De Kerk van 't geweezen
Kruishoeren Klooster, waarin de Promotiën gelćhieden,
!laat in 't westelyk gedeelte der Stad ; en van het Kloostergebouw zyn drie vertrekken, tot Æiditoria (Gehoorplaatfen ,) vervaard gd , in welke de Profesibren hunne
openbaare lesfan geeven, beneven een vergaderplaats van
den Academifchen Senaat, waarin de afbeeldfels der in
de Profesfie deezer Academie overleden Pre lesforen hangen. Ook is daar by een voortreflyke Bibliotheek en eelt
Aıiatomiekamer. Daar achter ziet men den Hortus Medicus, en een Laboratorium voor de Chynaie .
a Noordwestwaards van de St. Maartens Kerk ontmoet
men het Raadhuis, een oud gebouw, dat zich fıerlyk
voordoet, pronkende uier een hoogen fraaijen fpitfen
Toren . Ook iś de Stad met een goed Burger- Wegshuis
voorzien , !taande in 't ıuidoostelyk gedeelte , na by den
. Uit Huis , voornainelyk geRicht door :cett . AcitTolbrug
coLA, t rior der geweėaen .Mbtdy Klaarte€ p, is vak genoegzaame ruimte en vermogen, oØ XL Kinderen te bergen en te onderhouden . Ook is 'er een Stadswaag enz .
„Binnen Franeker ziet uien nog veela Srinzeu of oude
fteenısn huizen . De meesten fłaan langs de łioogi raat
en op de Markt . Veelera derzelver zyn gebouwd geduw
rende de binnenlandfche beroerten derVetkoopers en Schie.
ringers, toen deeze Stad zonderling begon te bloeijen ,
voornamelyłt door de Graven van Holland, uit het hııiıs
van Beijeren, die, zedert dat zy deeze P~~ovincíe onder
hun bedwang hadden gebragt, dezelve mes eeiıige voorrechten begonden te begunfligen ; daaronder ook 't halsrecht, 't welk anderszins aan geen eene Stad deezes Landfehaps was toegestaan . Daardoor werden veela Edelen
deezer Provincie gelokt ,om zich in Franeker neer te zet •
ten, die aldaar veel gezag oefenden ; ııveshalven die Stad
al vroeg de zetel der Edelen plagt genoemd te worden .
Deeze Edelen hebben die zelve Sttnzen aangelegd , welen hunne naaineb ontfangen en tot heden behouden hebben , naar de geslachten zelve, door welken zy gefßicht,
bezeten en bewoond geweest zyn .
„ De eigenaars dezer huizen Waren allen van den Sciucringu
fchen Adel ; vermits Franeker, de eeaige Stad vati )ťríesr
land
E,
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land bewesten de Lauwers, die hunne party was toegen
daan, daar door de genreene toevlucht werd der Edellieden van dien aanhang . 'i'er deener oornaakt heeft die
Stad ook veel moeite uitgeftaan van de hetkoopers, inzonderheíd van de Groningers, welke door die van Bolswerd , die mede in 't zogenoemde Groninger verbond
fonden , geholpen werden . Dit gefchiedde inzonderheid
In den Jaart 1 95.
Toen in 't daar 1498 de Hertog ALBRECHT yAN SAXEN
door de Scizieringers, tegen de yetkoopers, fe hulp geroepen was , werd hy , binnen deene Stad , plechtıglyk
als Erfpoteftaat ingehuldigd ; waar hy ook beftendiglyk
nyven zetel hield : elyk ook naderhand deszelfs zoons
en opvolgers, de Hertogen HENDRIK en GEORGE VAN
SAXEN, die alle hunne hofhouding hadden , op 't Sjaar•
demalıuis, in 't westeinde der Stad ftaande, met tene
wyde gragt omringd . Daarom is dit huis, na diern tyd,
het flot van Franeker genoemd geweest, doch wegens
bouwvalligheid voor eenige jaaren geheel afgebrooken .
Die getrouwe aankleeving der Franekers aan de Saxifche
Regeermg reeds in den aanvang, en ook daarna in een
tyd , toen het gantfche Land tegen dezelve opitondt,
heeft uitgewerkt, dat zy met veelt voorrechten door die
Hertogen zyıı begun(tigd geworden ; als vrydom van alle
accynzen , hoe ook genaamd ; als mede den uryen uitvoer hunner biereıı, by vierde deelev van een ton, ten
behoeve der landlieden, waardoor de aftrek hunner bieren zeer mogte bevorderd worden .
Zelfs had Hertog
ALBRECHT, ın wiens tyd de Grieteny het But, 't eerst
bedykt wierd, aan de Stad Franeker den eigendom van
Zoo morgen lands, in dette ftreek, naby 't dorp Jacobs
parachic, gefchonken , en men meent , dat, byaldien zy
daarom hadden witten aanhouden, hun 't geheele Bilt
zou gegeeven nyn. Hier by kwam een ander voorrecht,
behelzende, dat geent omliggende Dorpen of Kloosters
het recht van Waaje hadden, noch eenige koopmanfehappen noch ambachten mogten oefenen , blyvende dezelve
eenıglyk aan de Stad gehecht . De Giftbrief des Hertogs
van Saxen, hier toe behoorende, was van den ja July
Daar by had en behield die Stad,
van het jaar 1504
even gelyk Leenwaarden, het recht, om , onafhangelyk
van den Hertog en van deszelfs Gouverneur, haare eigen
regeermg te Reilen en te beëedigen . Daarby zegt men,
dat de omleggehde Grietenyeıı Franckcraıleel, Barnadeel,
Baıaı•-
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Paarderadeel, Heticldıinaadeel en Heıinaardenacleel, alle
binnen deene Stad hadden, gelyk de
eerstgemelde nog heden blyft behondetı , en dat deene
eerstgemelde van daar deıı naam vaii Frankeradeel bekomen !lebbe ; des te meer, dewy! de Oldcman vaii Franeker in der tyd, te gelyk derzelver Grietman was, des
deene Grieteny, in zekeren opzichte, aan die Stad onderhG orig mogt geiícht worden . De vergaderingen der Leden
deener Grieteny worden binnen deene Stad gehouden
's Dond drdags, wanneer ook aldaar de weekelykfche
Marktdag is . Dit ecn en ander, gevoegd by de voordoelen, welke de Hertoglyke 1-ofhondiug aan deene Stad
toebragt, kon niet ııalaaten dezelve binnen korten syd
zeer te doen aatıwasfetı en bloeijeıı . En men meent dat
Jìmmigen der hier voorgeııoenıde Adelyke Leflichten,
gedmrende de Saxifche IZegeeriııg , binnen Franeker aanMaar even daardoor was zy tevens liet
gelegd nyn .
voorwerp van afgunst voor andere Frielčhe Steden . !n
den jaane 1500 werd zy , om geene andere oorzaake , dan
dat Hertog HE~DR1K VAN SAXEN binnen haare Øuurert
zyne [-lofhouding had, door andere Friezen, aan wiert
deszelfs firenge Fegeering langs hoe heer mishaagde, belegerd : doch deszeífs vader Hertog ALBRrCHT met zyne
Saxen tot ontzet zeer fchielyk opdaagende , werden de
Friefeu gelagen en 't beleg opgebrool:en . Men verhaalt,
dat de Triefen, ten einde de vermeerdering der toevloeiende Saxen en andere vreemdelingen in hun land voortekonıeır ; gednurende deene belegering , eerre foortgelyke
list in 't werk fielden , als eertyds de Gileaditen , tets
einde de Ephraimiten,hunne vyanden,te ontdekken, dooi
de uitfpraake van het woord ~chibôleih , waarvan zie
Recht . XII . 4 , 6 , dat zy namelyk die , wélke als vreemdelingen by hen verdacht waren, fommí ge Øriefche woon.
den deeden uitfpreehen , en dat ze allelı , die, in de uitfpraake deener woorden, de Friefche Longval niet konden
volgeń , zonder genade in 't water wierpen, en verdronken ; welk verdrinken , in dien ouden tyd, de gemeenti
dood1Iraffe onder de Friefeu was .
Daar na heeft Franeker veel deell gehad in alle de onlusten , die onder de Bourgondifche en Spe aпjche Regeering ~
wegens den Godsdienst, in deene Landen genvenen nyn ;
waarin de Spaanfche Gouverneur KASPAR ROBLES zeer bemoeid geweest is, welke geduurd hebben tot den jaarv
I57 , als ç;EoR~E DE LALAIN, Graaf van Rennenberg,
hunne hechtsdagefl
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eerst benoemde Gouverneur van Friesland , in naam der
Staaten, aldaar, gelyk in de andere Friefche Steden, die
Regeermg deed veranderen , door de burgerg , die oØ
trommelffag iıı de St . Maarteuskerk gedaagd wierden, om
g~ mannen te noemen , uit welke de Stadhouder het behoorlyk getal der Regenten verkiezen zou .
Door dit
middel werden de Spaanschgezinden uitgezet, en geene
andere, dan die de ıyde der Staaten waren toegedaan,
in derzelver plaats geheld .
De Stads ıc egeerıng, en de wyze van derzelver be .
helling, is door een byzonder Reglement van Prins WILLEM FREDERIK van Nasfau, die 's tyda Stadhouder deeıer Provincie, en der Gedeputeerde Staaten, in den jaara
X657, vastgelłeld- Ingevolge dit Reglement, werden alle
jaaren den laathen December uit de XXX Vroedfehappen,
die voor al hun leven deezeu post bekleedden, twee
Burgemeesters benoemd, in de plaats vatl twee afgaande,
cJtn , baneven de vier anderen , drie jaaren te ragearen ;
Iłaande die kenre aan vyf Eleeteurs, alle Leden der
Vroedfchap, door 't trekken van vyf zwarte uit de vier .
entwintig zilvere boanen , tot die verkiezing bevoegd .
Dan hierin is daarna eenige verandering gemaakt, belłaande de R~geerin ; nu uit vier ßnrgemeelłers, vatı welken
jaarlyks, uit een dubbeldtal van Vroedfchappen , door de
Electeurs gemaakt, twee door deri Prins krflładhouder
worden aangetłtld , aan welken een Secretaris is wegeveegd . ~3ehalven de IV Bu?gemeesrers , blyven derhalven
nu XXVI V~oedĺchappen .
,Echte Anecdotefl va; ~ Peter den Groteiz , uit den ~noı~d
yan amzic;,lyke Perfoone ı , te Rlovcou eıi te Petersburg,
veriıomen, en der vergetelhcid ontrukt ,door l. VA ~t STAHıIN- Eerße Deel. Uit liet Floogduitsch . Non collecta libris ; leu pene accepta per aures,. Te Amf1erdam by J.
Yntema, 1787, in gr, octavo, 5i blndz .

'er ooit een Vorst geleefd heeft, die met recht
I ndien
den naam van den Groeten verdiende, was het de
roemryke [lichter des Rusfıfchen Gebieds, de onlłerfelyke
Cıaar PET1t{, een Vorst die een geheel woest volk uit
bet [lof opgebeurd, eıı tot dien Iłaat van befchaafdheid
gebragt heet, dat het thans de eerha plaats onder de
befchaafde volken van Europa met #echt bekleeden mag .
Uit
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dien hoofde was het te
vernuft en
welfpreekenheid

wenfchen , dat een mui van
zich verledigde om het karacter van deezen Vorst naar waarde af te fchilderen, ert
tot dit einde zou men geen beter bou~vilofFe kunnen vinden, dan de hier even aangekondigde Verzameling van
Anecdoten, die ons een juist denkbeeld geeven van de
verheven vermogens en edelen inborst van deezen waarlyk grootgin Vorst, en tevens het vermaak verfchafłen
van een aangenaam en ttttttig onderhoud, daar ıy ons den
ąıeroemdeu Czaar zo nael in zyn huizelyk leven ais in zyn
staatsbezigheden, op Bene geestige en dikwils naĩve ma .
nier affchetzen , en aan welker Echtheid men niet twy .
felen kan, daar zy uit den mond van geloofwaardige
oog- en oorgetuigen, welke een dagelykfchen en gemeen .
zaanıen omgang met den Ciaar gehad hebben, zyn opge .
tekenel ; welker naamen onder deeze verzamelde Anec .
doten zorgvuldig zyıt aangetekend, en welker byzondere
oıxifandigheden, men, volgens toezegging van den Uit'
geever, by de uitgaave van een tweede Deeltje, dat dit
eerlto eerlang volgen zal, nader zal opgetekend vinden,
met aanwyziug , wanneer en op welke wyte ty gemeen
€samen omgang met Czaar Peter gehad hebben, en by
welke gelegenheid zy de opgegeeven Anecdpten byge .
woonel of gehoord hebben .

Schoon liet moeijelyk valre uit deeze fraaije Verzameling
eerre keuze te doen , daar men flegts het boek behoeft op
te slaan om iets merkwaardigs aan te treffen , dat den lees .
lust opwekt eu zodanig aan den gang houdt, dat men
het naauwlyks van zich verkrygen kan om dit Werkje
uit de hand te leggen, zullen wy eçhter ons tot het een
of ander moetende bepaalen, de twee volgende Anecdo .
ten, als naalen opgeeveıa , van welken ons de eerRe de
verwonderlyke liefde van den Czaar voor zyn Ry1c en
Vaderland ,, en de tweede zqn zucht en fwaak voor goede
Schilderyen aait den dag legt .
De verwonderlyke Tiefde van den Czaar, voor zyτΡı
Ryk en Vaderland.
„ Dat deeze groote Monarch zyn Ryk geheel hervormd
en, door het oprichten van een regú~iere Armee en een
machtige vlot, de bezorging van een beter opvoedin g
voor de jeugd , en het aanleggen van vegile, voor liet Iand
en den buitenlaııdfchen handel , voordeelige Fabrieken,
Kun.
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hunften en ~Veetenfchappen, het zelve in een zichtbannen
bloei gebragt, zich by de nahuurige ryken geducht, en
zyn vermogen door de gäutfche wacreld heelt doen gelden , is een zaak die even zo bekend is als zyiì verdriet
en hartzeer, dat hy aan zynen Zoon Alexis Petrow~tz beleefde, die hem in alle zyne heilzaame oogmerken wederItreefde , en wiep hy derhałveıa , als onbekwaam tot den
troon, genoodzaakt was de opvolging openlyk te ontzeggen . Hy foot dus, alleen uit liefde tot zyn Vaderland,
deezen zynen eigen Zoon van den troon uit, om voor te
komen , dat, door deszelfs beftiering , dit nieuwe, magtige en pra g tige Gebouw van den Staat zyn°s Ryks, niet
op eenmaal weder inporten , en deszelfs verlichte inwooners in de voorige duisternis der onkunde vervallen mogten . Eene nog verbaazender proeve van zyne vuurige
liefde voor het Vaderland , tot wiens beste deeze wanre
Vader des Vaderlands alles, ja zich zelfs, gewoon was op
te offeren , blykt uit een in zyn Cabinet nog berustende
eigenhandigen brief aan den regeerenden Senaat te Petersburg , in 't leger by de rivier Prut , de p
171 r geda
teerti, toen hy zich met zyn armee, op een ongelukkige
wyze, door ıoo,rooo Turken ingeflooten, en van alleıi
toevoer van proviant vond afgefneeden . In zulke gevaarlyke en geheel wanhoopige ompandigheden, waar uit hy
zich op geenerlei wyte, dan , als 't ware , door tusfchenkomst van een byzo n der wonderwerk , redden korde, was
hy alleen om het Vaderland , het minst om zich zelven, bekommerd , nikt tegengaande hy het dreigende gevaar klaar
voor pogen zag, of , om by de Turken gevangen te raaken , of te fueuvelen .
Zo ras de onverfchrokken Held het oogenblik van dit
zo oııvermydelyk gevaar bemerkte , en zich zelfs met zyn
gantfche Armee verlooren achtte, zette hy zich zeer bes.
,aard in zyn tent neder , fchreef een brief, verzegelde denzelven, liet een zynen getrouwpe Officieren ontbieden, en
vroeg heın, of hy kans zag door de Turkfche Armee te
konen, en een depeche naar Petersburg te brengen? De
Ollic'er , wiep alle wegen en fluiphoeken in deeze landitreeken bekend waren, verzekerde den Czaar , dat hy dit
werk volkomen op zich nam, en zyn Majepeit 'er zich
volgrekt op verlaaten korde , dat hy behouden te Petersburg behin,len ıпΡ~~ .
Ia het vertrouwen op zulk een verze .
kerin ,, gaf hem de Czaar een eigenhandigen brief , met
het O?fchrift aan den regeerenden Senaat te Peterhtirg,
kust-
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kustre hem voor het voorhoofd, en zeide hem verder
niets dan : God geleide u !
„ De Officier kwam, op den negenden dag zyner reize,
gelukkig te Petersburg aan, en overhandigde den brief
in den vollen Senaat . Dan hoe getroffen waren de vergaderde Senatoretı, wanneer zy, met geflooten deuren,
den eigenhandigen brief van den Czaar lazen , en van den
volgenden inhoud bevonden . „ Ik geef u hier nevens
• berígt, dat ik met myn gantfche Armee, buiten myn
• fehold of toedoen , alleen door het bekomen van val• fche bengren , door een viermaal tlerkere matt der
• Tuıken zodanig ben ingeflooten , en van allen toevoer
• van levensmiddelen afgefneeden, dat ik, zonder een
• byzondere Godlyke hulp, niet dan onze volkomen ne• derlaage, of 'dat ik by de Turken gevangen geraake,
• voorzien kan . Indien dit laattic geval mogt gebeuren,
• zo moet gy my niet voor den Czaar, uwen Heer, hou• den , en niets volbrengen van eenige bevelen , of
„ fchoon ze ook eigenhandig getekend waren, die u vatt
• my mogten toegezonden worden, tut dat ik wedcc
• zelfs in perfoon by u zal zyn . Dan zo ik mogi fneu„ velen , en u het bericht van myn dood met zekerheid.
• bevestigd wordt , moet gy den waardıgtlen onder u
• tot myn Opvolger verkiezen ."
„ Het origineel van deezen Brief berust nog in het
Cabinet van PETER den Gxvoten, aan het Kćizerlyk Hof
te Petersburg, onder vegile andere eigephandige fchriften
van den Monarch, waar hem de opzichter van dit Kabinet, de Prins Michaelowitz Tchtfcherbatoff, aan verfchef .
dane hooge Staatsperfonen heeft laatgin zieıı .
De Prins Michaela Michaelowitz Tchtfcherbato f f , Lamerheer en Wapenmeener , by
den regeerenden Senaat.
H, is een groot li/hebber van goede Sclailderyen .
„ Toen de Czaar, in den jaarv I7r~5 en 1717 , voor
de tweede maal, was gaan reizen , vertoonde hy in 't
openbaar tyne liefhebbert' en goeden faxaak voor Schilde .
ryen . Te Am~łerdam hezogt hy de beroemdfte Schilders,
en zag hen, met een byzonder vergenoegen, dikwils
tiuren lang, aan het een of ander flott werken, fprak
met hen over de voortbrengzels vatt hunne kunst, en
E 4
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vormde zich telven enn fýnen fma'ak ín de kennis der
Schilderyen . In 't byzonder vond by zeer veel behaagen
in de [tukken van de Vlaamfehe en Brabmdlćhe fclroole,
en deed een grootera voorraad van de Hukken der voornaamfte meesters uit deeze fchoole op . RUBE s, VAN
DYK~ REMRAND, JAN STEEN, VAN DER WERK, LINGELßACH, BERGHEM, MIE ;tIS, WoLWERMAN, BREIJGEL,
osTADE , JAN VAN HĺJYZUM, ent . hield by voor zyne

lievelingen ; doch voor alles gaf hy de HollandfcheScheeps_
en Zeeflikker den voorkeur, Inzonderheid had hy •veel
achting voor de Rukken van ADAM SILO, die eerst zelfs
een Scheeps -Kapitein geweest, (*) en vervolgens zich
zeer
(*) „Het volgende bericht , wegens deezen Adûm Sıl~ , is ons
door een zyner bekendfte en nog leevenďe Vrienden medegedeeld.
„ ADAM zILo, of sio •, is , gelyk ik zeker weet, nooit cen
• Scheeps-Kapitein geweest ; ioch hy had reeds vroeg veel lief„ hebbery voor den Scheepsbouw, waar in hy vervolgens zulke
• vorderingen maakte, dat hem, ten tyde van Czaar PETER,
„ het &uwnıeesterfchap op 's Lands-Werf alhier is aangeboden,
• voor welk ambt by echter, als een vryman willende blyven,
• bedankt heeft. Ik heb heın dikmaals hooren verhaales, dat
• tyn eerRe Kostwinning het Gouddraadtrekkcn was , en dat hem
• deene weetenfchap, toen hy omtrent twintig jaaren oud
was, aanleiding gaf tot het uitvinden van het trekken, van
• boden of tinnen Pypen voor Disteleerfangen, Fonteinen ent .
• ja dat hy zelfs de Pypen voor de Waterwerken, op
• en Fontiineblein , getrokken had, welke Pypen nog ín ge• bruik zyn . Ook heeft hy vervolgens de Snyroeden voor de
, . Fluweelweevers uitgevonden, met welk geheim hy, ruim
• go jaaren oud, geRorven is . De vader van den laatst over„'eden fleer Tod heeft hem, in myne tegenwoordigheid, dui• zend guldens geboden ,om dit geheim voor hem aan iemand
• te leeren , doch hy was toen reeds te oud om dit 'werk
• weder te onderneemen . In zyn vroege jeugd was hy een
• goed Muzikant, en maakte zyn eigen Viool, die naderhand
• voor een Cremoonfche, op de verkoopmg van 7an Pietersg
verkogt is . Door zyne zucht voor den Scheepsbouw,
•
• geraakte hy aan 't Scheepstekenen , onder een der oudlie
• Baazen op 's Ĺands werf, dien hy binnen kort niet alleen
• verre overtrof, maar' zelfs nieuwe en vaste gronden van
„ deeze weetenfchap, volgens de Mathefıs, uitvond, waardoor
a, hy de beste gedaanten voor 't La, Zeilen en Manou„ vreeMarl d
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acer gclukhig op het fchilderen van voortreffelyke Zee- en
Scheepshukken toegelegd, en boven alle andere Zee Selıil„
„
„
.,
„

•
„

•
•
•
„

•
•
•
„

•
•
„

•
„
„

•
„
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•
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•
•
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o'cceretı aaù de Schepen wist te geeven ; en aan te tooliet] , waar de ıVlasten ín de onderfcheideu boorten van Schepen geplaatst, en hoe dik en hoog dezelve naar evenredig_
held zyn moeten.
Vervolgens kreeg by kennis aan de
voornaanıfte Zeefchilders van zyn tyd . ging dagelyks niet
dezelven om, zag de kunst van hen af, wisfelde zyn voorgaande kostwinning van gouddraad- en tinnen -pypen - trek,
ken, fnyroeden maaken enz. voor 't Penceel, en wierd een
Schilder .
In doezen Raat was by, toen Czaar PETER onti
land kwam bezoeken , en kennis met hem makte .
I-ly
woonde in dien tyd op de Baangragt, boven zekeren BoJe,
Get!s¡en genaamd, tuslchen liet Leidfche plein en de Leidfchegragt, iıı 't midden . liter heeft de Czaar heni dikwerf
bezogt, en ik heb meermaalen in den zelfden Roel gezeten,
in welken de Czaar gewoon was te zitten , wanneer hy de
kunst van Scheepstekenen van hem leerde ; gelyk naderhand
,Sáto ook nog vyf jonge Rusfen, voor zyn Male(leits reke.
fling, heeft ond.:rweezen, van welken hy voor ieler 1ıon..
derd Ducaaten kreeg . Ook heeft by , voor den Czaar , veele
Scheepsukkenn olieverf gefchiiderd, die zyn Majefeit in
groots achting hield, en ook ıı'tnıuutend waren in de Gedaante , Zeilagio enz . der Schepen ; maar zyn water en lucht2ıi hebben de vereischte kleur en het natuurlyk beloop niet.
De luchten zyn meest zwaarmoedig, de wolken dik , liet
t Water niet natuurlyk volgens de waaee gol_
blaauw vuil .
ving en dun vlietende Rrooming, over derzelver rollende
groepen, die men zo goed niet verbeeld vindt als by L Bakkuizen en W van de Velde. Ook heeft hy fraai in liet wasch
naar 't leven geboetfeerd . Onder anderen den onlangs overdie een tyner gemeenleeres Neer jasobus van de Walle
zaame vrienden was .
Eenige jaares voor zyn dood, begtf
hy - zich aan het Glas- en Spiegelflypen, en maakte goede
V errekykers en Spiegel Telescoopen , volgens de Gregoríaanf•h e en Newtoniaanfche Bolling . Eindelyk is dit zonderling
menach ook Autheur op eigen naam geweer, en heeft twee
Brieven uitgegeeven, tegen zeker ontwerp van wylcn onzen
Admiraal Sc'ırvver , waar in men de gewigtiıźfte trekken van
's man, fabriek vernuft aantreft. Hj i ; twecnıaalen gepor- .
traiteerd, eens door C. Troost . als Schilder en eens door
GG v der Mvn, als Schilder en Scheepsbouwer, welke laatRe in olieverve , naar heni in zyn ouderdom van 9C jaares,
voor nıyn rekening, gefchilderd is , die lıefl, van myıı veer
tien jaaren af gekend, en tot zyn dood niet boni heb omgeE 5
„ gaan.
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Schilders, het mast- en touwwerk uitvoerig en jit wist
re treffen. Van hier vond r~TgR de Groots teiı deezen
opzichte zyne ftukken voor zeer leerzaam, en had het
voorportaal van zyn Slaapvertrek , erı het Zomerhof te Petersburg, niet ftukken van deezeıı meester behangen . Zelfs
op zyn lusthof te Peterhof , waar de Czaar in het paleis
zyner gemalinne, Moiaplaifır, de ecrlte Schildergaleryvaıı
louter Nederlatvlfche ftukken had aangelegd, zag men de
Zee . en Scheepslukken van silo de beste plaats bedaan .
Te Amlterdam zat PATER de Groote op de openbaare Verkoopplaats van Schilderyen, ouder de menigte liefhebbers
en koppers, naast den Schilder XSEL, een Zwitzer, die
Histori è n en Stillevens fchilderde , en een zeer ervaren kenner van Schilderyen , in 't byzonder van de Nederlandfche,
en derzelver Meesters , was . Daar kogt de Monarciı zelfs
een menigte Schilderyen van zyne geliefkoosde Schilders ,
met welke hy gedeeltelyk de zo even gemelde Schilderyengalery te Perenhof aanleide, en die hy gedeeltelyk in zyne
voorkamers liet o phangen . om deezen aanzieıılylten voorraad van zelfs aangekogte Schilderyen in goeden Rand te
houden en te vermeerderen, nam lıy den zo even gemelde4 Schilder XSEL in zynen dienst, die den Czaar ook
naar Petersburg volgde , en daar zelfs menig een fchootı
Bult van zogenaamule Stillevens ; b . v . een Doodshoofd
met een uitgebluschte en nog dampende lamp, Uil l iggen .
d e Muziek - inftrumenten , euz . vervaardigde ; en vervol .
Bens, als Schilder van de Academie der Weetenfchappen,
in hoogera ouderdom, in 't jaar 1743 , Werf."
De Schilder x s ε ι .
Voor ruim vier jaaren, leefde zyn laatut, leerling in
den Sclıeep~bousv nog, wiens naam was
Swaanen(nr r,
„ eeo voornaam Scheepstimmernıan, croonende achter de Oos• terkerk . op de Werf het Wapen van Amfierdanı .'
„ D3 Heer WAGENAAI( zegt in de Beft/ıı yvl ıg van
onder de voornaa~n/fe Perfonaadien, „ dat Adz7n Silo in
• 't jaar r67o ter wereld gekomen, en in den ouderdom vin
„ meer dan tagtig jaar overleden is."
•
•

gaan .
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Nahit/r- CI? Anrdrijksl zint! a l'efc •lırij .¿;;7 der Yrieııdlijke
Eıiwıderı ara dc groote Zuidzec . l-ol~cns de ı?ieu1 /i
ontdeklingeît . Door F . L . WAUI'HJR . Uit lıe~ h oogduitsci' .
Te flnz/lc ; (hW2 hij M . de Ilrun X 757 . b''e):ulveız liet I%oorhcı :gt 2üß L/i .
z ¡a r . eetree.
lidt,

op de Zuidlyke breedte

Zuidzee
van
22 Graadera, op de \-Vestlyke lengte van Ferro
Ivaııtı deIç5CIIgroote
en 157 Gı•a aden,een aantal van grootere en klei19

nere !?ilanden, die onze Hollandićhe zeevaarenden, in de
voorgaande eeuw, reeds min of meer ontdekt hebben :
by welke gelegenheid Abel nııs~ . 7'ISÎÌznız drie van de
Vo ırnaaıntten deener Eilanden, in 't jaar 1641 ;met de naamen imfterdrnn, (*) Rotterdam en Middelburg benoemde ;
terwyl het vriendlyke gedrag der bewoondcren heni aan
deene Eilanden in 't algeuıcen den naam van de Vr -iendlyle Eilnıiden deed gewen . Zints dı~n tyd maakte men
ēgter geen verder opzeılyk werk van deene ontdekking ;
tot
( 'F ) Ten aanzien van dit Eiland Aın/ierdanz meldt men ons
cene byzonderheid, die wy niet wel kunnen nalaaten hier te
plaatzen . - „ Het midden van dit eiland, (zegt de Schryver,) ligt nagenoeg op de zuiderbreedte van 21 Gr . j i Min.
eıı I57 Gr . westlijke lengte van het eiland Ferro ; en wijl de
flad dmj?erelam, waarnaar het eiland genoemd is, een weinig
meer dan 22 Gr . I I Min oostlijk van Ferro ligt, zo blijkt
het, dat het eiland A;n~ierdam i79 Gr. qj Min, westlijk van
dc Rad van dien naam gelegen :s ; waaruit volgt, ('t welk teffens bijzonder nıerkwaardig {s ,) dat het eiland rm'lier(ta~ıı op
den aırdbol genoegzaam recht onder de liad van dien naam
ligt, en de bewooners van dat eiland dc aiit +pode , de tegenvoeters, van die van de mcergenıelde fiad zijn Dus ligt het
eiland A ;ı/#eidan op ces zo groeten afiìand van de Rad van
dien naam, als op den aardbodem mogelijk is ; naamlijk op
den afRand van bijna een halven cirkel, of ı8o Gr ., dat {s,
(een Graad op 20 uureıı gaans gerekend ,) van 3600 nuten .
En wijl dııs het verfdi l in deb tijd, tuslćhen de beide geocmdc plaatren, nagenoeg tv ıalf uures is, zoo volgt, dat,
wanneer het te Amsterdam middag is , het p het eiland van
dirra naam middernacht is ; en wanneer het in de eerstgenoemde plaats zes ut ren des ochtends is, het op het gemelde eiland
zes uur des avonds is, en zu'j verder, altijd in volkomen tegentłelling van elkander, ten aanzien can dag en nacht ."
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tot dkt de Franfchen en Engelfche, zedert oenige jaag
;en , 'er zig op Eoełeiden , om de voegere ontdekkingen
ín de grooie Luidzee voort te zetten , en verder uit te
breiden . In de berigten deezer nuttige Reistogten nu,
ontmoet men, buiten Bene menigte van andere der Zee .
vaart - en Aardrykskunde dienloge opmerkingen ook een
naauwkeurig verilag van 't merkwaardiglte , dat deeze
Vriendlyke Eilanden betreft ; waar van de mededeeling
haare gevalliglıeid en leerzaam nut heeft . De Heer
Walther, in 't nabuurige Duitschland, dit bezeffende i
en tevens gadeÐaande , dat veełen zyner Landgenooteıı
hiervan verUeeken bleeven , doordien deeze berigten , in
buitenlandfche taalera opgef # eld , in kostbaars reisbefchryvingen te zoeken , niet dan met veel moeite met elkander
te vergefyken waren , heeft zynen Landgenooteu hierin
wel te gèmoet willen komen . Hy heeft zig daartoe den
arbeid getroost, die 'er aan vast was, om uit alle de
bronnen , die hem voor handen waren , dat geeue te ontłeenen , ' t welk hem iń Raat kon Delicti , tot het vervaardigèn van Bene beknopte natuur - en aardrykakundi,ge befehryvin g deezer Eilanden : welke men, hier mede, ook
den Nederlanderen in onze Moederfpraak aanbiedt. Weetgierigen en oefengraagen vinden hier deswegens in een
kort bettek by een verzameld , ' t geen in vedle lçhriften,
raakende deeze Eilanden , vermeld wordt ; en de Heer
¡T7altlıer heeft dit alles met zo veel gefchiktheid te zamen verknogt, 'er ook hier en daar zulke natuur- etı
fłaatkuudige aanmerkingen ingevlogten , dat men t'over
reden hebbe, oØ den arbeid van dien Heer, en de ver •
toiking van dit zyn Gefchrift , danklyk te erkennen . Het
gelee behelst, in de eerste hlaatfe, cene algemeens be.
ftth ryving der Vriendlyke Eilanden , zo ten aanzien van
derzelver gefleldheid en voortbrengzełen , als ten opzigte
van derzelver Inwooneren , met aantekening van 't merkwaardigfte, 't geen men daaromtrent waargenomen heeft .
En hieraan volgt voorts Bene afzonderlyke befchryving
van die Eilanden , van welke men oenige byzoudere be+
rigten vetkroegen heeft , ~erwyl 'èr otn en aan dezelve
nog cene grooie menigte ge~' .~uden wordt, van welke men
tot nog geeue gezette waarneemingen deeiagtig fs geworden .
Zi hier, tot een thal der medegedeelde be .
fchryvingen , het bergt nopens de gelleldheid van het eíhud Rotterdam, door de ínboorelingen ı iiatıioıřпa gebed .
ten,
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het welk boven vedle anderen een fehoon voorkomen heeft .
» Dit eiland ligt op de zuider breedte van twintig grasden, zeventien minuten, en de lengte van honderd en
zes en vijftig grasden, drie en twintig minuten, ten westen van het eiland Ferro : Het houdt niet volkomen vijftien zeemijlen of mıren gaans in zijn omtrek, maar is
zeer volkrijk . Onder alle de menigvuldige omliggende
eilanden (e), welke over 't geheel fterk bewoond, en
aan planten en gewasfen uitneemend vruchtbaar zijn ,
fchijnt dit het aanzienlyktie te wedzen . Het beftaat uit
eerre koraakots, die met eerre bedding van zeer vette
aarde, welke allerhande planten in menigte voortbrengt,
bedekt is.
„ Wegens gebrek aan tijd konden de hedren FORSTE
.
den heuvel, midden op het eiland liggende, niet behoorlijk onderzoeken ; anders zou het zekerlijk der moeite
waardig geweest zijn, na te fpooren, of hij niet veelligt
van een anderen oorfprong zij, dan het overige des
lands ; en of hij, alhoewel thans met heesters en ftruiken
begroeid , niet veelligt aan de werking: van eerren vuurfpuwenden berg, zijne geheeld verrijzenis te danken hebbe ; terwijl de rest des eılands uit koraalrotfen beftaat(t),
„ Dat
téTi,

(*) Men telt, rondsom het eiland Rotterdam, niet minder
dan 39 eilandjes .
(t) Dir hebben deene Vriendlyke Eilanden, en zo ook veere
andere ín de Zuidzee, met elkanderen gemeen , zo als de Heer
Walther in zyne algemeens beićhryving opmerkt . „ De grond
is veelal eerre va te koraalrots, gevormd door wormen, die
hunne koraalbcoťnen, uit den bodem der zee , tot Bene aanmerkelijke hoogte opwerken, welke ten laatlid eilanden worden :
hoedanigen men nergens overvloediger vindt, dan iń den oceaan,
ouder de heets luchtfircek .
Zij bouwen, tot op een geringen afpand van de oppervlakte der zee, c'en rif als uit kleine rotfee begaande, en fchijnen hierin door een bloot ínfiinct ge_
leid te worden : want vernıits de wind, in dit deel des oceaarıs,
nıeerendeels uit eerre en dezelfde Breek waait, zo is liet kreitsvornıig maaktel hunner koraalrotfen het beste, om aan het ge.
weld des winds een vasten muur tegen te lidhen : wijl het, om
zoo te fpreeken, een meir van het overige der zee afzonder,
alwaar geen hevige waterbeweeging plaats heeft, en het koraaldier dus Bene íliller woonplaats vindt De basren (poelen van
tijd tot tijd allerhande mosfelen, zeegras, sand, koraalftukkėti,
fott .

?E

P . WALTHEtt

„ Dat de bewooners van dit eiland, door middel van
een grootera vijver, overvloed van verseb water hebben ,
is een groot voordeel , en zij zijn in dit ftuk veel gelukkiger dan de bewooners van 't eiland fl,ıafterdam, ofT ngιıtпbu, zo als zij zelven het noemen . Deeze eihamers
fchijnen het ook zelven te gevoelen, wat voor een fchatbaare zaak goed drinkwater zij ; want zij bragten geheele
kalabasfen vol daarvan, als goede handelingsartikels, aan
het fchip .
„ De boomgaarden, in menigte hier aangelegd, maaken, dat het geheele eiland volkomen naar een bronren
tuin gelijkt . De plantaadjen zijn hier niet, gelyk op het
eilans Tongatabu uf A š Jterdam , aan alle zijden , maar
alleenlijk n .ıar den l.ant van den openbaaren of heeres veg
met ičhuttingen incfl joten , en li- .bhen bij gevolg liet uitzigt ongelijk vrijer en ruimer . lie binnenlle tirecken des
eilands zijn , door verfcheide groene he n vels, niet haagera
omgeeven en ftruiken beplant, up cene aa.ngenaame wijze
verfraaid ; doch buiten die bel zat de grond overal uit eerre
effen vlakte. Men treft hier wegen aan , die over grasrijke
weilanden loopen, en ten deck aan weerskanten met longe
boomera beplant, en ten deele met bloeiende, lommerrijke
yen welriekende gewasfen overwelfd zijn . - Boomgaarden
en heigronden wisfelen ter rechter- en ter linkerzijde op
Bene verruklijke wijze af. Pelen eindt hier de íčhoonite
thzjgtcn , en de grootte verfcheidenheid van aangenaams
en welriekende bloemen .
„1' jet verre van den noordhoek des eilands, ulechts weinige Tchreden van den oever der zee, ligt een groot zout
meir, welk omtrent een Engelfclıe mijl in de breedte, eıı
drie mijlen in de lengte heeft, ook rondom-met een bekoorlijker oever bezoomd is . 't Geen deene groots waterkot
nog fchílderagtiger maakt, zijn drie kleine eilandjes, met
'bosfchen begroeid , in 't midden van dit meir gelegen . Daarenboven is het meir met wille eendvogels genoegzaam bedekt, en aan deszelfs boseb - en lommerrijke oevers houdt
zich eerre menigte papegaaien, waterhoenders en kleine voge-

fomtijds llgte zwarte veenaarde, gelijk ook de vuiligheid van
vislehen en vogelen, en de overblijffelen van verrotte plantge_
wasfeıı aan" Hierby zullen ook, volgens den Heer Wahhrr,
op deene Eilanden, meermaals nieuwe verfchynzels en omkee_
ringer veroorzaakt zyn , door brandende bergen, waarvan de
'pt imfteen en bazalt, hier ~n daar voorkomende , ten getuigen
verftrekken.
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gelen op . Men ziet 'er uitgeUrekte laanen van broodvrucht .
booroen op voortreflijke groene weilanden . Planten , niet
uitgebreide ranken , welke op vedle plaatfen als het dichtfte
lommer een groen gewelf over de voetpaden gemaakt hadden ,droegen ten deele fchoone welriekende bloemen . Gints
en weer maakten bekoorlijke heuvels, en beurtling eend
groep huizen of boomen, ook op veele plaatfen een klein
landmeir, te famen genomen, ongemeen prachtige en bevallige uitzigten , die, door den uitwendigen welhand der
inwooneren, overal zigtbaar, nog meer verheeven en bezield werden . Bij de huizen liepen hoenders en zwijnen
rond . Pompelmoezen waren 'er zo menigvuldig, dat men
ze genoegzaam niet inzamelde, niettegenstaande onder elken boom bijkans een aanmerkelijk getal, wegens groote
xiipheid afgevallen , op den grond lag . De hutten waren
doorgaans met yanıswortelen als opgepropt . Kortom , roerwaard men het oog wendde, vond men ij~ooren van overvloed, voer welk bekoorlijk gezigt,kommer en zorg moesten vlieden . Met dit getuigenis der bedren FORSTER,
die zich hier Hechts een paar dagen ophielden , ïłemmeıı
de berichten van den heer ELLIS, en den naamloozen
Brit , wiens dagboek de heer Geoı~GE FOSTZR heeftft overgezet, die, verfcheiden weekes lang, op dit en de nàbijgeleegen eilanden vertoefde, volkomen overeen .
„ De heer ItıLls zegt nog , dit eiland had geene god..
de haven , doch de grond was , uitgenomen aan het
firand, daar hij zandig is, ongemeen vruchtbaar . HIJ
voegt 'er bij , dat het eiland maatĩg verheven , en met
boomen van verfcheiden Poort rijklijk begroeid was ; doch
dat 't over 't algemeen maar we.biig goed water had,
weshalve de inwoners al het water, dat zij tot het kooIcen van noodes hadden, uit het Wnneniie des eilands
haleti moesten . De waterplaats der Britten lag een kleiti
endweegs van het ßranc, en was niets anders dan een
ltil{iaande waterpoel , in welken de inwooneis zich baad .
den. Het was .dík, moerasfıg en vol luik, en daarom
niet fmaaklijk : dan zij befpeurden echter geene andere
nadeeliga gevolgen daarvan .
,, Ras vergaten de Britten hier de gevaaren en mgei .,
íijkhêäen hunner zeevaart, en gengoten de aangenaamhe.
den deezer gelukkige eilanden onbefchroomd ; welker
plantgewasfen de lucht op een raamlijk verre uitgeflrekr»
held met den verkwikkender geur vervulden . .- De
plantaadjen verfchaften hun het verrukliýkst gezigt, welk
Uit

$o

F. WALTHER VAN DE VRIENDLYKE EILANDEN .

het heerlijkst menglel van verfclıeiden bloeslems met
het frísfche groen der bladen, en de íuneewende afwislelíng van kleine boschrijke heuvels met grasrijke beenıdeıı
en vruchtbaars dalen, onthoud . ln de geheele natuur kan
men voor het oog niets aangeuaamers, en voor de ıínttúgen niets vleiendere en verkwíkkenders, bedenken .
Uit

Theorie der aangeııaam~ aandoeningen van den Heer ]. L . r . D~
POUILLY.
Naar den vyfden druk uit het Fransch 'vertaad,
door E . BEKKER, Wed, WOLFF . In 's Gravenbase by J . van
Cleef, 1786 . Belıalven liet Voorwerk 113 b ladz . i n gr . 8vo .

ons geluk, zo niet geheel, althans grootlyks afhangt
Nademaal
van onze genoeglyke aandoeningen , zo is het wel der
moeite waardig, met alle oplettenheid te overweegen, wat wy
van derzelver aart, werkingen en gevolgen kunnen opfpeuren,
en te gelyk na te gaan , wat wy daaromtrent in agt hebben te
neemen, ter bevorderinge van ons eigen geluk, en dat van onzen Evennıensch . Zulks heeft den Heer de Poualy bewoogen,
om dit onderwerp opzetlyk te behandelen ; en zyne deswegens
voorgedragen Theorie is tot hiertoe ten uiterlle nuttig ; daar
zyn Ed. dit ltuk op eene geregelde wyze„ met een welwikkend
oordeel, ten bondig(te duidelyk ontvouwt . Na een beknopt verr
flag van de zekerheid en het belang van de leer der aandoeningen, brengt hy os cider het oog, hoe onze werkzaamheden
van lichaam en geest, als ze ons niet vern ;oeíen, en dus verzwakken, gefchilçt zyn om onŞ aangenaam ; indrukken te verlee .
nen ; als mede dat de beweegingen van ons hart, wanneet haat
noch angst orts dtyft~ pns tot vermaak firekken . Hieraan heģt
hy eene befchouwing van de aandoeningen dêr fchoonheid des
Lichaams , des Vérfand$ en der Ĺiele ; mitsgaders van het aangenaanıe dat 'er ligt in zulke hoedanigheden , die ons van onze
volkomenheid verzekeren ; en wyders haat hy gade de modifica .
treil der herstenen, die de aangenaams aandoeningen voorafgaan
of verzenen . Dit doet hem verder overwéegen den invloed en
de betrekking, die de wetten der aandoeningen op onze aanweezigbeid hebben, en vervolgens onderzoeken, wat de reden zy,
dat, tiaar de Wetten der aandoeningen voor alle menfeben dezelfde zyn, 'er zulk een groot onderfeheid van verkiezjnge
en fmaaken gevolıden wordt? Uit dít alles leiýl hy af, hae kragtig wy hier door overtuigd worden, dat de wetten der aandoeo
hingen het werk ayn van een wys, magtig en weldaadig,Wee .
sen . Dit vertoont zıg nog duidelyker, iii zyne volgende over.
denk+ngen, daar hy ans de geneugten ontvouwt, welke aap de
betr~gtĩ~g onzer pligten, jegens God, ons zelven, en den Naas .
tep,verknogt zyn ; toonende tevens, by manier van zamentrekking
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long van dit alles, de grootheid van 't geluk, 't welk de Deugd
vergezelt . Zulks geeft hem ten laatfles aanleiding , om te doen
zien, in welken levensband men allergelukkigst is , en hoe de
Zedelyke Wysbegeerte den Mens~h, door een duidelyk onderwys, waarvoor ieder welgefchikt hart vatbaar is, ten wezenlyEerre aandachtige overdenking,
ken geluklande opvoert .
van 't geen de Heer de Pouiily in dit alles leert , is uit eigen aart
gefchikt, om den Leezer aan te moedigen tot een naarbig gebruik van alle zyne vermogens, waarmede de Schepper hem zo
weldaadig begiftigd heeft, om hem, zelfs hier in den tyd, een
genoeglyk loeven te doen genieten , en bekwaam te naaken,
voor een volkomen gelukkig loeven, in de cindelooze eeuwigheid ; des wy de oplettende leenmg van dit lukje een ieder
aanpryzen . Intusfchen neeme men, als ter voorproeve, zyne
volgende oplosfıng van een verfchynzel, in 't fiuk der aandoeningen , 't welk voelen in den eerles opflag natuurlyk vreemd moet
voorkomen : dat, naamlyk , daar de Wetten der Aandoeningen
voor a11~ nıenfchen dezelfde zys, 'er egter zulk een groot onderfcheíd van verkiezingen es íiııaaken gevonden wordt .
• Men komt, zegt de Heer de Pou?t1y, hierdoor dikwils in
verzoeking, om te denken, dat die Wetten voor dc Laplanders en' Africaanen niet dezelfde zys kunnen ; noch voor hen,
die door een zeeėngte of een keten van bergen gefeheiden worden. Wat zeg ik ? voor Leden van het zelfUe Huisgein ; voor
Menfchen, met elkander geboóren en opgevoed, zys de bronnen van vermaak zo oı .derfcherden , dat wist dat geen , 't welk
die verkiest, geen geringe flraffe voor den anderen zoude
uitmaaken .
• Het groot onderfcheíd der Organen is wel de voornaams
oorzaak van dit vreemde verfchynzel . Daarom ziet ook een
fyn , keurig ooggefiel, veelbever het paarsch dan het hoogronde ;
en NEWTON bewees ,dat deeze kleur gehecht is aan de fäaauwle lichtlraalen : maar het hoogronde behaagt veel neer aan
een lerker, meer gefooten, vaster ooglelzel .
„ Geluiden, die een kiesch volk ruw voorkoomen, zyn zo
niet voor minbefchaafde Tipden . PETRARCHA fpreekt van iemand,
voor wiep 't gefchreeuw der Kikvorfchen aangenaamer was,
dan het gezang der Nachtegaalen . De gehoorvezelen van dec .
zen man gullen waarfchynelyk te vast in een gewerkt zyn geweest, om door zulke krytende geluiden vermoeid te kunnen
worden .
• De Natuur heeft mogelyk nog meer onderfcheíd gemaakt
m de vorming der harsfens, dan in de werktuigen der gewaarwording. Welk een verfchil tusfchen de opvliegende vuurig_
held van een Indiaansch, en het yskoude van een Samojeedsch
hoofd ! op zulke Menfchen kunnen dezelfde voorwerpen niet
dezelfde indrukken voortbrengen . Hierom moet de Deċlama..
F
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tic, indien zy zie bewooners van het Zuiden zal voldoen, voor
hun veel meer vuurs hebben, dan voor ons, Noordfche volken, vermids zy evenredig zyn nıoet aan veel leverıdiger gewaar wordiug .
• De engheid en uitgebreidheid der kundigheden brengeii
tot het grillige der Gnaaken, insgelyks, zeer veel toe
„ Sommigen zyn alleen getrofièn door het aangenaams, 't
welk wezenlyk in een voorwerp berust ; anderen geeven zich
over aan de indrukken die het afweezig zyn van oenige lčhooa_
heden in hun veroorzaakt.
, De Egyptenaars zagen in hunne bouwkunde niets met zo
veel verwondering als het groots . De Gotthen eischten ver. .
feheidenheid . Groote Architecten hebben noch het groots noch
het veelvuldige verwaarloosd , maar beiden westen te verbinden met elkander, en niet een edele evenredigheid .
„Zo is het ook in deToonkunde ; hier vordert menftoutegeleerde compofitien , daar wil men alleen juiste navolgingen der
Nàtuur . Groote Muziekkunftenaars hebben aan beid'e deeze
eifehen' voldaan . Zy westen de weerbarítige Disfouanten tot
Bene fehoone welluidendheid te dwingen . hun groot oogmerk
is, echter, aandoeningen op te wekken ; overtuigd, dat zy het
volmaakte der kunst niet bereikt hebben , indien zy het hart
niet oterweldigen , terwyl zy de zinnen ftreelen .
• Gelukkig het Volk, daar men Menfchen ziet optreeden,
bekwaam om alle deene onderfcheidċn fchoonheden te bevat .
ten, en ifl een waard proportie te verzamelen . Het is waarlyk
of een karige hand, geduurende den loop van geheeld eeuwen,
flegts nu en dan eens eerre genie fchenkt. Hunne werken, die
de vruchten zyn van eenera kiefchen fıııaak, geeven op hun
beurt eerren goeden fmaak aan een geheel Volk . Aan die wer_
ken worden alle andere beproefd . Dan gebeurt het, dat een
werk , 't welk ons weleer behaagd heeft, ophoudt ons in verwondering te brengen . Want het betere is de groots vyand
van het goede .
- Geef laauw water aan twee men fchen,
laat de eend koud en, de andere warm zyn ; dan zai dat zelfde
water koud zyn voor den cenen, en heet voor den anderen .;
en evenwel zyn de wetten de y gewaarwording voor beide dezelfde ; maar de maat ,die zy Bellen, is zo onderfcheiden, dar
de uitkomst dus en niet anders zyn moet .
• De fchoone Kunften waren in Europa in de dertiende
eeuw, geheel vernietigd . Toen hefloot de Ploryntynfche Raad,
ome met veeie onkosten, voornaams Griekfche Schilders te
baten overkomen . Toen ook warei hunne Werken MeesterBukken . CIMANI Æ werd hun Discipel, en verzamelde alle de
gebrekkige overblyfzeis, die y er van de Werken van PARRHAşres en APPELLES te vinden waren . Welhaast overtrof hy zyne
Mesters ; la overfclięen hun en ecnenıaale. Wý zieıl uit de
Ge-
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Gefchriften van DANTE , hoe men toen ter tyd waande , dat hy
het toppunt der Schilderkunst bereikt had . Maar GIOıTrO toonde
wel rasch, hoe veel verder men het in de kunst boven zenen
Meester brengen kunde ; zyne Werken wierden ook voor volmaakt gehouden . MICHEL ANGELO en RArAËL hebben CFMANTL,
en GIÖTTO oneindig overtroffen . Hebben wy evenwel aan deeze
twee Meesters deeze groote Schilders niet te danken
• Laaten wy de Chineefche en lndiaanfche Schilders niet verachten : moogelyk Iłonden wy nu nog verfonıd voor tafereelen,
niet zo goed als de hunne, indien een gelukkig faanıenloop van
zaakes niet te gelyktydig de Florentynfche Regenten hadde daargefteld , die in íłaat waren tot het vormen van zulk een grootsch
ontwerp ; en Kunftenaars, bekwaam om voordeel te doen ınet
de hulp , die men hun beloofde .
„ Eeııe lompe vertonning, van de eerre of andere in den 13ybei verhaalde daad, bikoorde onze Voorouders, die toen niets
beter kenden . En toen zeker Rond het den Chineefen vry, hen,
om hunnen laages fhnaak, uit te lachen ; en zy zouden op hun
beurt verdiend hebben uĩtgejouwt te worden, door de verwonderaars van LOPEZ DE VEGA en SHAKESPEAR. Maar, terwyl de
Chinees, Spanjáart en de Engelsehman zich verwondert over
grootfehe Tooneelgevoelens, wel verbonden bedoyven, fterk uitgedrukte driften, zo zullen zy, die met de Werken van soPRocLgs, CORNEILLE en RACINE bekent ayn, naauwlyks ooit, dan
met Weerzin, zulke gebrekkige Tooneelftukken zien, waarin
de fchoonfte byzpndere gedeeltens , door de groottle onregelmatigheid , bedorven zyn.
Het hart iš, zonder de vpr1i hdng des verftands, ook wei
•
in haat, ~m den fmaak te doen vçrfclıillep . De Nyd, die treurige Minnares der duoden, Jmaat še levendigen, en vernedert de
Kunftenaars voor het oog van beiden . Of is men al de medefireever zyner Land- eu Tydgenooten niet ; dan vindt min behaaggin in hun op het toppunt der volmaakthid te plaatzen, terwyl men zlch vlát eeııĩge dier lauwrieien, die uien uitdeelt,
voer zich zelf xe behouden .
• De eerzus& bei st ook dikwils over het Lot der Kuıx-.
Renaars . De Romeintin achtten geese Kunften , dan dĩc hen
leerden hun Vaderland te pvurweldigeo , of nabuurige Pmvíncien te vermeesteren ; zy vmn4eñ iëts beuzelegtigs , iets
laągs in de Standbeelden en-Schilderyen , waar voor een Griek
in verrukking weg viel ! Zo genoot is de magt der driften die
onze ziel vervullen ; zy vr1ee1yken alles , wat niet met haar
voorwerp inftemt .
• Hei gebeurt trok wel, dat Godsdienftige begjnzels invloed
hebben op den Eenaak. De vojmaaktfte Standbeelden zys voor
de ware Mufel ıannen niets datı afgryslyke Afgoden
.»
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Volledig LeerJ1e fel vart Opvoeding, oı~tınorpen door eerai e beroevnde Geleerden in Duitsclıland, en uit~egeeven door j . i-i .
CAMPE, tweeden Deels cerfle Stuk . Te Amflerdam by de Erven
P . Meijer en G . Warnars, en de \Ved . J. Dóit, ı786 . In
octavo 288 bladz .
Leesboek voor Kinderen . Met Plaatera . Eerfien Deels tweede Stuk .
ĺe A_mfferdam, als boven . In octavo .
`jan het oogmerk en de inrigting deezes Leer(ieiĴels, mitsgaders van het daar by afgegeeven Leeslock, hebben wy ai
voor eeralgen tyd gewag gemaakt (*) ; en de bovengenoemde
Stukjes bevestigen , door de manier van uitvoering, het gunftíge
berígt, dat wy nopens dit ontwerp diestyds medegedeeld hebben . Het thans gemeen gemaakte Stukje van het Leerfiefel behelst cene Verhandeling van den Heer Ĉampe, over de eerjıe vor .

ming der zielen van jonge Kinderen, in het eerße en tweede jaar
der Kindsheid.
Na cene voorafgaande ğepastè aanfpraak
aah regtgeaarte Moeders, over het gewipt van dit oiıderwerp,
olen weg langs welkeu hy haar leidec wil, c» de bezadigde oplettendheid, welke by, niet betrekking tot zy»e onderrichtingen,
vatı haar afvordert, fchikt hy zyne eerlle afdeelin ; ter ontvouwinge der algemeene grondbeginlėlċn van de opvoeding der Zie_
Ie . In deeze draagt hy eerst voor, eenige befpiegelingen wegens de natuur van der jonge nıeı lehen Ziel ; en vervolgens
hegt hy hier aan eerre overweeging van dat geen, waartoe de
menschlyke Ziel hier op Aarde gefchikt is ; en van de menigvuldige hinderpaaien, welken haar daar by in den weg liggen . Met
de ontvouwinge tıíer van een vasten grondílag gelegd hebbende,
gaat hy in de tweede afdeeling over, tot de oplading van de
voorige algemeens grondbeginićlen in byzondere ìesfen ; welken
hy tot drie hoofdloórten brengt. i . Lesfen betrekkelýk tot de
vorming van jonge Kinderzielen, door lichaamlyke indrukfelen .
2 . Door zedelyke invloeden : en 3 . die in agt te racemen zyn,
ter bevorderinge van haare eigene werkzaamheid, en door zodanige oefeningen van haare zinlyke werktuigen en van haare ont .
luikende zıelsvernıoogens, welken aan het bedoelde oogmerk beantwoorden . Op het ontvouwen deener welberedeneerde
Lesfee, in welken de voornaaınlte omf}andigheden, die in de
twee eerfte jaaren der Kindsheid opmerking vorderen , gade ge .
flaagen zyn, brengt de Heer Campe zyne Verhandeling niet dc
volgende aanfpraak aan de Moeders , ten einde.
„ En nu geloof ik aan het doel genaderd te zyn, 't welk ik
my had voorgel}eld . Uwe zaak is het nu, gy Moederss om van
eiken goeden raad, welken gy her geleezen hebt, ınet alle nio-.
ge( 4 ) Z boven, ~ erfie Deel, b :adz . o,~,
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gelyke zorgvuldigheid gebruik te maakera . Want -aan u • en niet
aan uwe egtgenooten, heeft de Voorzienigheid dit ee~fte werk
der opvoeding byzonder en eigenlyk opgedraagen . Uwe mannen
nToeten híerby techts uwe raadgeevers, uwe helpers zyn, en
den eerst in uwe plaats treeden, wanneer het kind voor de tweede opvoeding en voor het vaderlyk onderwys, is ryp geworden .
Ik oordeel dus ,datik dit opRel niet beter kan fluiten, dan wanneer ik u niet de woorden van denzelfden man, dien ik in decze Verhandeling zo dikwerf en zo gaarne voor my liet fpreeken,
nog oenige gronden onder 't oog breng, welken doezen uwen
gewigtigiten en heiligden pligt nog kiaarblykelyker voor u maakera
zullen."
„ „ De eerRe opvoeding, zegt ROUSSEAU, doet het meeste,
en deeze eerti opvoeding komt ontegenzeggelyk de Moeders
toe . Want behalves, dat deene meer dan de mannen in Raat
zyn om 'er op te letten, en 'er ook meer invloed op hebben,
raakt haar het gevolg daarvan ook dies te meer ; dewyl byna de
meeste weduwen zich aan de willekeur van haare kinderen zien
overgelaaten, en dewyl dan deene kinderen haar de uitwerking
van de wyte hoe zy opgevoed zyn , in het goede en in het kwaade, zeer Rerk laatera ondervinden .
„ „ Wil men ieder een tot zyne eerRe pligten doen wederkeeren, men moet met de Moeders een begin maakera ; en men
zal met verbaasdheid de verandering zien, welke men daardoor
in de menlchelyke maatfchappy zal voortbrengen . Alles welt
van tyd tot tyd op uit deeze eerRe bron des verderfs ; alle zedelyke orde wordt daardoor het onderst boven gekeerd ; de natuurlyke inborst wordt in aller harten gefmoord ; de innerlyke
gefteldheid van het huis verliest haare levendigheid ; het zielroerende tooncel van een aangroeijend huísgez n kan de mannen
niet meer bekooren , en aan vreemden geene achting meer inboezemen ; men eert de Moeders minder, welker kinderen men
niet ziet ; de huisgezinnen hebben geen vast veŕblyf meer ; de
gewoonte bevestigt niet nØr de banden van bloedverwantfchap ;
daar zyn geęne Vaders, noch Moeders, noch Kinderen, noch
Broeders en Zusters meer ; allen kennen elkander naauwlyks,
hoe zoıdetı ze elkanderen dan kunnen beminnen? Wansneer het
huis Hechts cene treurige eenzaame plaats is , moet men zyn vermaak buiten het zelve zoeken .
„ „ Maar, .wanneer de Moeders Ðechts willen goedvinden,
om zelve haare kinderen wederom te zongen, (indien geene
zwakheid haar de beoefening van den moederlyken pligt onmogelyk maakt,) dezelven zelf op te paslen, zich het meest me;
hen bezig te houden , dan zullen de zeden van zelven verbeteren ; de natuurlyke gewaarwordingen van zelve in alle harten
wederom ontwaaken ; de {iaat wederom bevolkt worden . Dit
eerlto Ruk, dit ßuk alleen zal alles wederom vereenigen . De
beF 3
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bekoorelykheid van het huífelyke leeven is het beste tegengift
tegen de slechte zeden . Het geraas van de kinderen, het
welk men voor lastig houdt, wordt aangenaam ; dit maakt het
voor Vader en Moeder noodzaakelyker, om elkanderen te beminnen, dit ftrengelt den huwelyksband fterker in een . Is het
lıuisgezin levendig en vlug, dan zyn de huifelyke zorgen de
aangenaam 1e bezigheid voor de vrouw, en de bevalligíie tydkorting voor den man . - Op die wyte zou, uit de verbe .
tering van dit enkel misbruik, welhaast Bene algemeens verbetering ontftaan, de natuur zou alle haare rechten wederom ontvangetı . Men late de Vrouwen Hechts eerst wederom Moeders
worderı, de Mannen zullen wel1zaast wederom Vaders en Egtge-

~ıooten Z n" "
„ En laat ons, eer wy dit zullen beleefd hebben, geen algen'eene en klaarblykelyke uitwerkingen verwachten van het verbeterde Leerftelfeł der Opvoeding "

Wat wyders het, volgens het Plan, hier nevens afgegeeven
betreft, het zelve behelst Bene groots
verfchef ienheid van gefchiedenisfen, fabelen, opwekkende bedenkingen en leerzaanıe onderrigtingen , welker leezing den Kinderen op eeııe gevallige wyte nuttig kan zyn, en hunne leerzugt verder opwakkeren .
Leeshoek voor Kinderen

Plegtige Rederoering op den honderd en vijftigjeu Verjaardag
der Utrechtfche Academie, gedaan den 3 r Mey ¡786 . Door
SEBALD L T .
Te Utrecht by A. van Paddenburg ï 186. Ih
gr. octavo 40 bladz.
Naauwkeurige ßefchryving en herhaal der Plegtígheden ent. b y
bovengemelde honderd- vyfti Jie . Verjaring . Door c . DE VRIES,
Doopsgezind Leeraar. Als hoven . Behalven de bygevoegde
Naamlysten en Feestzangen, ç6 bladz . i n gr. octavo .

de plegtige -Redenvoering van den Hoogleeraar Rau, (van
By welke
wy onlangs gewag gemaakt hebben,) (*) in het Nederduitsch overgebragt, heeft men ook door den druk genieen
gemaakt een naauwkeurig verïlãg van al het plegtige, ftaatlyke
en vrolyke, dat tot luister der heuchlyke honderd -vyftigfte Verjaaiing der Utrechtfche Academie geftrekt heeft . De Eerwaarde
de Vries heeft dit te beter niet de vereisc!ıte juistheid kunnen
uitvoeren ; nadien men hem , gelyk hy dankbaar erkent , de behulpzaams hand gebonden heeft, in 't verleen van de noodige
beC') Zie bovcc , Eertic Deel , bl. +92 .
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berigten, nopens het geen 'er, buiten het openbaare, waar van
hy oor- en ooggetuigen was, binnenskamers, in de Vergaderplaatzen der feestvierende Heeren, plaats gehad Nebbe, en voorgevallen zy . Men vindt hier, uit dien hoofde , een aaneengefchakeld verhaal van al het merkwaardige op dien plegtigen dag,
niet Bene nevensgaande verklaaríng van het bedoelde z nnebeel_
dige, en 't geen verder nog oenige opheldering mogt vorçieren . _ .
Voor aan dit Verhaal is gevoegd een beknopt verflag van de op_
rigtíng en vroegoren ílaat, als mede van den tegenwoordigen
En op het einde van dit Gefehrifìt
toehand, dier Academie .
heeft men nog laaten volgen, Bene lyst der Profesforen, mitsgaders wie hunner in den çyd Rectoren geweest zyn, overgenomen uit het Byvoegzel, op de voorgemelde Latynfehe Redenvoering van den Hoogleeraar Rau ( t) ; waarby nog komt een
Aiphabetifche Naamlyst der Heeren Studenten, die zig aan deene
Academie , by de viering van dit Feest, bevonden , niet aanwyzing der Faculteit waarin zy ftudeerden . Ten laatfie vinden wy
'er nog geplaatst een výftal van Feestzangen, uit welks eerhen
wy niet wel kunnen nalaaten over te neenien , de vier volgende
Coupletten, die ons den aanvang en het in Iland houden der
Academie, op Bene zeer gepaste wyze, uitdrukken .
Ten Deugd het wanbegrip verdreeven
Uit Bato's tuin gezuivert zag,
Kreeg 't Zaad der ıvysheid kragt toč loeven,
Ontkernd , daar 't zonder voedzel lag
't Ontfing, bevochtigt, groei en weezen
De noeste By begon te iconen
Van 't voedzaam zoet der wetenfchap :
't Misvormde ¡poor van Kunst en taaien
Werd glad gevloerd in Tempelzaalen ;
Dc GODSDIENST zat op de eere-trap.
Men zag de wrakke puinen Hechten
Der neergefforte onıretenheid ;
En aan 'č gebouw der Roomfche RECHTEN
Een meesterlyke hand geleid .

G( . , Deene Lysten begínuen met het j ıar 1736, en lynpen voort tot
I786 ;d;enen'e dus tot een vervolg op fooıtgelyke Lysten, te víııden sgter
de Latyníťhc Oraňe van den Hoogleeraar Drakenborch op hdt Eeuwfeest
1736 ; gelyk mede, in het NcderthiitsCh vertaald, agter de ßelchryvıng
dier Eeuwfeestvteıína ; gaande van d~ opregting der Academie, tot op
het jaar 1736."
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GENEESKUNST vestte sich een zetel,
Ten fpyt, van die, door waan vermetel,
Zich roemde de eer der Kunst te zyn .
De wvsBEGEERTE onttoog het dužster

Oııtdeed zich van den Schoolfclıen Kluister ,
Gefmeßd voor het bekrompen brein .
't Bataafsclı Gewest zag School en Tempel
Der Wysheid en der Deugd gefłicht
Daar 't wanbegrip fond op den drenpel
Der doodfehe cel, beroofd van licht .
By't uchtend rood dier gulden dagen,
Die 't merk van 's Hemels gunfłen drongen,
Rees Utrechts Hoge School om hoog
En mints den doop van zo veel jaarera
Blonk, jehoon door neylen van gevaaren,
Haar Zonlicht in Europa's oog .
Dat nu de dankbye toonen vloeien,
Daar 't oeff'enfchool in glorie -fond ,
Zints HONDERD-VYFTIG JAAR bleef groežen,
Tot cieraad van het Vaderland!
Zorns deeden wel de ramp orkacenen
Het Zonlicht der geleerdheid toanen ,
En fłormden op het Stichts Atheen
Geen nood! - de God der wyslıeid waakte
En dreef , wanneer het onweer kraakte,
De donderwolken voor zig heen .

Gefchenk voor de jeugd . Vierde Deels Tweede Stukje . Te Amfłerdam by J . Allart 1786. In octavo i i6 bladz .

de ínrigting van dit aangenaam leerryk Gefchríft voor de
N aarJeugd,
is dit Stukje weder gefchikt voor het Mengelwerk
en 't behelst ingevolge hiervan eene reeks v-an verhaalera , fabels
en díchtftukjes, die hunne gevalligĥeid voor de Jeugd hebben,
en meerendeels, of regelrecht of van ter zyde, dienen, om
de Jeugd van het kwaade af te fchrikken en ten goede op te
wekken . Tu~fchen deeze Poort van gefchriften vindt men ook
anderen geplaatst , die wat gezėtter opmerking vorderen ; als
daar iS eene voor de Kinderen verftaanbaare uitbreiding van het
©Ø
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Onze Vader ; cene verklaaring van eenige Vaderlandfche fpreek_
woorden ; en Bene opheldering van de Nederduitfche benaamin_
gen van de Maanden van het jaar, niet Bene aanduiding , dat
men in Nederduitićhe Schriften die benaaningen, in !lede van
de zo gebruikelyke Latynfche naamen der 1\'Iaanden, meer in
zwang behoorde te brengen . Met het cene en 't andere is de
arbeid der Eerwaarde Heeren Oplclleren van dit Werkje zeer
gefchikt, om den lees- en leerlust der jeugd genadig aan te
kweekgin , en op den duur op te wakkeren . ---- Zie hier uit
het zelve een waarfehuwend verhaal , tegen de gevaarlyke
Speelzugt, t welk veeleıı van ryper jaaren ook wel onder 't oog;
gebragt mag worden .
„ Zeker Officier iıı Franfchen dienst, die, door zijne ver•
diengen, tot den rang van Kolonel opgeklommen was, zag,
met fiııerte , dat de Officiers van zijn Regiment zich aan fpel
Hij vroeg hen eens ten gieten, en
en ledigheid overgaven .
vertelde hun deze lıistorij .
„ Ik was nog zeer jong , toen mijne Ouders mij een plaats
van Lieutenant koften . De lust, dien ik getoond had voor de
letteroefeningen, deed hen hopen, dat ik mij met denzclfden
ijver, iii het geese mij tot ınijııeıı post ııoodig ~vas, zou laten
onderrechten, en dus ıııijıı fortuin maken . Ik gedroeg mij ook,
geduurende eenige maanden , zeer wel . Maar welhaast haalde
het droevig voorbeeld van mijne medgezellen, en henııe verleiding niij over, oın in hunne fpeelpartijen deel te nemen, en
de drift tot fpclen werd mij zo geheel en al meester, dat alles,
wat mij van liet fpel te rugge hield, mij ondraaglijk werd .
Naauwlijks kon ik mij eeiiige uurera aan het fpel onttrekken orn
te hapeıı. • In het midden van den dieplen naap, zag ik in den
droom hoopen van goud en zilver ; alle dc kaarten lagen voor
mijne oogeıı, en het geraas der dobhelileeııen vervulde onophoudelijk mine ooretı . Het eten werd mijn Iraf en ik verlond
ınet haast mijne fpijze, om zoo veel te eer weder aan de ffeeltafel te weezen .
Ook was het geluk mij zeer gunlig, zoo
dit ik groote lommen bij een ~rergaderde .
,, Ik werd ongęvoelig voor de aantreklijkheid van alle andere
voorwerpen onvatbaar ; onvatbaar voor de aandoening van
vriendfchap . Ik was nerg,ns iwcl te vrede, dan alleen in 't
g zelfchap der genen, die voorhadden om mij te berooven . De
gedachte aan mijne Ouders was mij onaangenaam , - en zoo ik
helaas ! ik durf liet naauwooit nog eens aan God dacht
lijks zeggen ,
het was alleen om hem te lasteren .
„ Deze waren dze waardige bezigheden van mijn leven, drie
Ik kan 'er thans niet meer aan denken, zonder
jaren lang.
mij , over zulk een fchandelijk gedrag, voor God en menfchen
Maar hoe durf ik u vertellen Bene buitenfpoo •
te verfocijen .
righeid, die nog veel verfehriklijker is , en die nimmer is uit te
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wísfclıen . zelfs niet, na dat ik, zedert 20 jaren lang, eerlijk
en onbefproken in de wereld geleefd Nebbe . Oordeelt, mijne
Heergin, wat belang ik 'er in moet Rellen , çnn u mijn Voorbeeld
van nut te doen wezen, uit de inerte, die ik mijzelven, door
deze vernederende belilaenis, veroorzaak .
„ Ik werd eens afgezonden om rekruten te werven, in cene
{ład, op de grenzen, Ik had dit werk aan mijnen Sergeant overgelaten, om op mijn gemak mijne heerfchende drift tot het ípel
te kunnen voldoen.
Twee dagen naderhand bragt hij mij ~o
uitgezogte kerels, om aan dezelve hun handgeit te betalen . Ongelukkig had ik even te voren verloren, niet alleen alles wat
ik bezat, maar zelfs het geld, dat mij mijne compagnie tot de
\verving had toevertrouwd . Gij kunt denken, hoe groot mijne
rezen moest,
benaauwdheid
ik zond terlłond een bode, tot
een van mijne medgezellen, die in het guarnizoen gebleven was .
Ik beleed hem mijne misdaad, en ik bad herai, dat hij mij 50
buizen leerren wilde .
„ Hoc" antwoordde hij nıíj, „ zou ik cene fomme gelds
aan een fpeler? neen, mijn Heer! indien ik
• leenera
• de keuze heb, wat ik verliezen wil, of mijn geld, of de
• de vriendfchap van een ıııan, die ziċh zetven onteert, dan
• behoud ik mijn geld"
„ Op het lezen van dien verfchriklijken brief, viel ik in eerre
flaauwte, en ik kan mij nog herinneren alle de verfchriklijke
denkbeelden, die mij allen als in één oogenblik kwamen beftormen : van den cenen kant de droefheid en de verontwaardiging van mijnĩ vader ; de oneer die ik mijne familie aandeed ; de
fchandé van aan het hoofd van mijn Regiment weggejaagd te
en van de andere zijde, het fchitterend uitzicht
worden :
ep de posten van eer en aanzien, tot welke ik mij door een
beter gedrag zou hebben kunnen verheffen . Ik kreeg eindelijk
het gebruik mijner vermogens weder, maar alleen om te denken, hoe ik mij door een nieuw fchelmftuk zou bevrijden van de
fchande, waarin een vorig mij gedompeld had . Ik was reeds
gereed om dit afgrijslijk voornethen uit te voeren, toen ik denzelfden officier aan mijn deur zag verfchijnen, wiens antwoord
mij zo zeer benaauwd had .
„ In de eerfte bewegingen van mijne woede, viel ik op heni
san, om hem het leven te benemen . Hij ontwapende mij zon_
der moeite, en omhelsde mij, „ Ik heb u een weinig hard op
• uweıı brief geantwoord," zeide hij, „ om u voor een ooggin_
• blik de verfchriklijke omftandigheden te laten gevoelen , waar_
• in uwe dwaasheid a geworpen heeft . Ik zie dat gij daardoor
• getroffeıï zijl . Mijn geld, mijn bloed, alles wat ik bezitte,
• ís tot uwen dienst . Zie daar", en hy wierp zijn beurs op tafel , „ neem 'er uit wat gij van noodera hebt, voor uwe rekru_
. De rest kunt gij gebruiken om te fpeien, wanneer gij
• ten
,, fpe'
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„ fpelen wiit" Nooit, nooit, zeide ik, heın tederlijk aan mijn
hart drukkende.
,Ik heb getrouwelijk mijn woord gehouden .
1k onthield
nıil , van dien dag af van alle kostbare uitfpanníngen , om het
geld, dat mij mijn edelmoedige vriend geleend had, wederom
uit te fparen . Ik belteedde alle ledige oogenblikken , tot nuttige
oefening . Mijne naarftigheid, in het waarnemen van mijne
plichten, trok de opmerking van mijne meerderen tot zich, en
deze gelukkige verandering is de oorzaak, dat ik de cere Nebbe, thans een Opperofficier te wezen ."

Staat- en Regeeringsknndige Boom , fchetzende de algemeene Staaten Regeeringsvorm der hereenigde Nederlanden ; niet eerre nevensgaande Verklaaring van denzelven . Te Aıı fierdaın, by J . Kok
Pietersz . 5786. Ieder op één blad in plano .
m den minkundigen Landzaat, met weiı~ig omuiag, een geO regeld denkbeeld van de algcmeene Staats- en Regeer ngsvorm der Vereenigde Nederlanden in te boezeınen , is men bedagt geweest, op de Afbeelding van een Boom, welke,in deszelfs wortelen, liam en takken, ons de voornaanifle deden van
die Regeeringsvorm, met aanwyzing van derzelver onderling verband, voor oogcri fielt . Deeze Afbeelding doet men vergezeld
gaan van cene verklaaring, welke , bý de opheldering der Plaat,
een beknopt bergt geeft, van de werking en het bedoelde dei
aangeweezene Leden van ons Staatslichaam , ter bevorderinge
Van deszelfs algcmeene welzyn .
De vinding is niet onaardig, en de uitvoering verdient goedkeuring ; te neer , daar
dezelvę weezenlyk kan ítrekken , om veelen , op Bene gereede
manier, een klaarder denkbeeld van oxze Staat- en Regeeringsvorm te verlemen, dan de Natie over 't geheel gewoonlyk wet
bezit .

Yrylieid Blyheid : Vaderlandsch Dichtffuk , door ELIZABETH BEKKER , Wed . WOLFF . In 's Hage, by J . van Cleef, 1786. 4Ű
12 1 . ín gr. evo.
e Dichteres van dit Stuk wordt, door haare Zanggodin, uit
haare lustelooze droefgeestigheid, over 't verlies des waardigen Vaderlandfehen Dichter , BEıLAMY, opgewekt en aangefpoord,
om deel te veemen in de tegenwoordige omftandigbeden des Vaderlands, (te veeeten, in de maand September 5786 .) 't geen
ten gevolge heeft, dat zy een mannelyken Vryheidszang aanheft,

D
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die haare bekende Dichtpen, en haar Vaderlandsch hart, eeraandoet, daar zy zelfs omtrent de Zeeuwen betuigt :
Wat aarfe1t gy, trekt aan, 8 e~rtyds dagpre Zeeuwen.
Vleit elk zich dçzn met hoojfche gunst?
Wat laat ge u langer door de loosheid overhaaien?
Hoort gy de fłem der vryhe:d niet?
Komt ook niet Bene Zeeuw ter haurer hulp gevloogen?
Hoe dus van 's Vaders deugd ontaart? . . . .

o

Holland ! waar ik ook ep uwen grond gebooren ?
Maar 'k voel dat ik dat waardig ben

De roem myns Vaderlands gaat allen rotan te boven
Niets eedler dan de vryt mensch .

Gedichtjes voor mn Dochtertje, clo~r n . KtJYPERS . Eerfte Proeve,
Te Leyden by W. H. Gryp, 1786 . In 8voo x6 bladti .

geheel van eìgenaartigheid ontbloote Versjes ; maar die
N iet
echter voor kinderen ,in 't algemeen, wat te hoog zyn . 1n het Stukje

heeft ons byzonder de naam van
hoe zeer door JAN LUYKEN gewettigd , geRooten ; immers, hoe zou het den Heer K(JYPERs zelf reftèn, als
men eens fprak van het Scheppertje van Hemel en van Aarde,
en hoe weinig zou ut verfchillen met te fchryven
de Wandeling,

lieve Heertje ,

Dan zing ik lieve Heertje'.
Hoe great zyn uwe Werken .
Diminutiva z)1 n , zo wy niet geheel mis hebben, by alle
groote voorwerpen in erniłige zaaken , altoos. te onpas ; en hoe
zeer dan (fchoon zelfs in den mond van een kind ,) onıtre ìt

bet Grootife Voorwerp .
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LE T TER- OEFFENINGEN.
Bijbel der Natuur, uit liet Hoogduitsclz overgezet, en met
aanvullende Toegifte; e,a Aanmerkingen voorzien , door
L . MEIJER , Lid van de ťlollandfche Mciatfchappy der
Weetenfchappen te Haarlem , en Predikant ira Twyzel
en Kooien . Derde Deels Eetfie Stuk. Te Amfterdam bij
M• de Bruyn , 1786 . In gr, otavo, 664 blaďz.
j et Boek Levitaciıs , ęne reeks van Wetten behelzende,
H
1 die in verfcheiden opzichten nıerkwaerdig zyn, geeft
deıı Opíłelleren van dit Gefchrift overvloedige !toffe aen
de hand , die de leerzame opheldering der Natuurkennisfe
vorderen. Verfcheiden byzonderheden , betrekkelyk tot
den Offerdienst , tot de Spyswetten dér Israëlften, tot de
optelling en benaming der reine en onreine dieren, komen
hier in overweging ; de wetten nopens de Kraemvrouwen,
de Melaetfchen en verder op de reinheid van Israil flaen~
de, worden vervolgens nagefpeurd . Voorts wordt ons
opgehelderd liet verbod , wegens den dienst der bokken
of der dùivelen , het bloed eetera , rnusgaďers het vermengen van verfcňillend vee,, zaad en kleedftoffen, als ook de
wet van onderlinge oefening der rechtvQerdìheid . W yders
veçklaert men ons de wet nopens de gebreken der Priesteren , en wegens de verwerpelyke offerdieren ; Waer by
verder overwoogen Wordt bet ofFeren der Eerftelingen,
bet Loofhuttenfeest en het Sabbathjaar- Ten laettìen vor.
deren hier nog opmerking eeníge joodfėhe Koopwetten eu
Bybeloefenaers
eeñige Straffen der ongehoorzaamheid.
vinden in dit alles een ruimen voorraed voor hunnen
weetlust , waerdoor ze hunne kundigheden mogen vermeerderen , of ter nadere overdenkinge aengeł'poord kunnen
In 't bepalen onzer keuze , om ene byworden .
zonderheid , uit de veelvuldige alhier behandelde onder •
werpen over te nemen , is onze aendacht byzonder ge vallen op de overeenbrengıng der Wet , Lei . Ill . ieS, 17 .
HEEREN zijn : Geen vet nachte geen
411e vet zal des
0
bloet
N
.
ALG.
LETT . N0 . 3 •
LL-DEEL .
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bloıt en filt ghy eten : met Deut . XXXII. 14 ; daer , tot
ecn bewys van Gods weldadigheid aen Israël geroemd
word , dat hy hun boter vaìi koeyen , eti melek van kleyi
~ .eÇ, met het vette der lízmtneren, e/2 der rammen eıi der
bolken begeven heeft.
„ De Jooden, zegt de Hoogleeraar Scheııchzer, hebben
hier omtrent veelerlei bedenkingen voor der dag gebragt,
ouder welken dit zich nog hest laat hooren, dat God hun
alleenlijk zou verboden hebben het vet , welk in den
onderbuik gevonden word en om de nieren is ; dewijl dit
tç)t de offeranden bepaald was . Maar zulk vet zou hun
niet, om te gebruiken, verboden zijn , het geene onder
en tusfchen het vleesch zit , en , zonder dat men het
vleesch in Rukken fnijdt, niet zichtbaar is . Het is ook
niet weinig vet , het geene op de huid zit , of onder en
tusfchen de fpieren gevonden word , en met het vleesch
zoo doorgroeid is, dat zelf de bekwaamfie Ontleedkundige
moeite hebbe , om het van het vleesch en de fpieren af
te fcheiden . Het is overzulke ook kwaalijk te begrijpen,
hoe de Jooden van al het vet , wen zij vleesch gebruikten , of in hunne fpijzen , zich zouden hebben kunnen
onthouden . Maar men heeft nog Benen naderen weg ,
om deeze zwaarigheid te ontknoopen . Want God heeft
duidelijk aangeweezen, welk een vet Hij tot zijne offeranden
eiecht : om dus voor te komen, dat men dit verbod niet
als algemeen, en op allerlei vet betreklijk agnmerke . Wij
vinden die nadere bepaaling Lev . IV . 8, ~ : het is namelijk : het vet , dat de ítigewaıiden bedekt , ende al het
vet, dut aan het ingewand is ; daartoe de twee nieren,
inde het yet dat daaraan is , dat aan de weekdarmen
is , ende lyet nei over de lever met de nieren : dat zal
hij ( de Priester ) afnemen . Veellicht zouden hier de
Joodfche flachters ook Benig licht kunnen geven, hoedanig
en welk het vet is , het geene hun , naar hunne wet ,
geoorloofd is te gebruiken ."
Hier benevens tekent de Eerwaerde Donat aen, hoe het
~neerendeel der ßybeluitleggererı daar henen wil , dat men
dit verbod niet algemeen of onbepaeld te verftien hebbe
en de Heer Michaelis heeft, zyns oordeels , hier over het
~aeuwkeurĩgst gehandeld , in zyn Mofaiśch Regt W D .
§ . o6 . , en in zyne Anmerkungen zur Deıitfchen Uber_
xetzutig des A. T. JIJ Theil, p . 114 : wiens verklaring hy
aldus opgeeft.
„ Door
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,, Door het vet moet men niet verflaan het geene tusfchen het vleesch hier en daar is doorgegroeid , of het
geene bij een welgevoederd dier op het vleesch zich aanzet ; want deeze wet zoude bijna onmogelijk geweest zijn,
om te onderhouden . Maar alleenlijk die vette fłukken ,
die Mofċs zelve, bij gelegenheid van zijne offerwetten , en
zijne aanwijzing van het geene op den altaar verbrand
moest worden, als zoodanig heeft opgenoemd . Naam elijk
L) liet vet, waarin liet iiıgewand beflotei~ is, (liet net of
omentun' .) s .) Al liet vet, liet welk ann liet ingewcind
zit , ( het plukvet of ma/eı2teriwe . ) ~, ) Ilet iiicrbcd.
4 .) De vette Jtaars van zekere foort van fchaapen , die
doorgaans vair J$ tot $u pond weegt . Dit vet moest
alleenlijk op den altaar komen . En dit ging zo verre ,
dat ale Israëllers van rund. fchaap- of geiten vet , zelf
wanneer deeie dieren met ten offer gebragt wierden , zoo
weinig als van liet bloed gebruiken mogten : om hier
door zich te herinneren , dat dit vet tot den altaar behoorde
en diende , om hunne zonden te verzoenen .
„ Nergens , dus vaart de 1-Ir. Mich . voort , heeft Mofes
gezegd, wat men met deeie nukken vets doen moest ,
indien men in zijn eigen huis vee flaehtte , en dezelve
dus niet als een offer op den altaar kon verbranden :
het is daarom waarfchijnlijk , dat dit door een oud ge_
bruik bekend geweest zal zijn , en bijgevolg dat dit gebod,
om deeze vetnukken niet tot fpijze te gebruiken , geenzins
eerre geheel nieuwe innelling was . Alleenlijk in dat eerre
geval, wanneer een dier niet door het flachtmes ftierf,
en bijgevolg onrein was, gaf hij den Israëlieten uitdruklijk vrijheid, om deszelfs vet, tot allerlei gebruiken, die
zij maar wilden , uitgezonderd tot fpijze , te bezigen.
Of dit nu ook ten aanziėire der vette
,Lev . VII. ~4 .
ftukkeıı van zoodaanige runderen , fchaapen en bokken,
die men 's binnens huis flachtte, en niet op den altaar
bragt, vrij genagn hebbe, kan ik nier zeggen .
„ Vreemd kan het , zegt de Hr . Mich . wijders iemand
voorkomen , dat deeie vette Rukken , die in de fpijze
wezenlijk van zoo veel Øebruiks zijn , in 't bijzonder
dat het nıerenvPt , het welk de meesten onder ons voor
eeue lekkernij houden , en door Mofes zelven dus word
aangezien , Deut . XXXII . 14 . voltrekt niet tot fp jze
mogten gebruikt worden .
Maar zou dit niet aan
leiding kunnen geeveıı, om te denken , dat dit verbod ,
nopens het vet , zich niet verder dan tot de geofferd
G ı
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wordende dieren hebbe tiitgefłrekt ? Want hier word
niet van de brandofferen , maar vaii de vreugde . ofte
zoogenaamde dankoflèren gehandeld ; en van doezen wierd
Ðechts het vet op den altaar verbrand , een klein bepaald gedeelte was het verval voor den Priester , en al
het overige wierd tot offermaaltijdet gebruikt , en van
In zulke
den offeraar met deszeifs gasten genuttigd .
gastmaalen befłond gedeeltelijk het feestvieren dėr Hebreen .
Ook leezen wij Lev . VII. 25 . /11 wie het vet van een vee
toten zul , van liet welke men deıı Heere een vuuro er
zeil geofferd hebbeiı , die zal uitgeroeid worden uit zijn
volk . Nu was 'er wel voorheen gezegd : Geen vet van os,
of fchc p, of geit zult gij ceten, vs . 23. Dan wanneer
daarop vs . ~4 volgt : Maar liet vet vn een dood aas,
ende liet vet van het yerfcheurde mag tot allerlei werk
gebezigd worden ; dog gij zult dat volflrekt niet eetera .
Zou men daar uit niet mogen hefluiten , dat zij , buiten
dat geval , het eetera mogten , en dat , volgens den
inhoud van het 25fłe vers , alleen het vet der offerdieren
verboden was?
„ De Neer Miclıaêlis meent, dat de Israëllers in hunne
keuken geen nierenvet tot kooken en bakken gebruiken
mogten ; maar dat ze zoo veel te meer tot hex gebruik
van de olie , en overzulks ook tot het aankweekeıı van
oiijfboomen, waren genoodzaakt geweest . En dit gebruik
der hoorolie kan voornaamlijk in de woefłijne plaats gehad
hebben . Hij is ook van mening , dat de Israëllers in de
woefłijne volftrekt geen rund- fchaapen- of geitenvee
durfden flachteıı, 't en ware het ten offer gebragt wierde
en dus zouden alle hunne maaltijden , op welken zij
vleesch van deeze drie Poorten van dieren gegeeten hadden,
offermaaltijden geweest zijn . En hier van zou het oogmerk
geweest zijn, om den heimelijker afgodsdienst te beletten,
en hun de gelegenheid af te fııijden , om runderen,
Ichaapen of geiten aan oenigen afgod te offeren . Hij
poogt dit ook uit de leefwijze der zuidelijke natien te
bewijzen , bij welke het vleescheeten geen dagelijkfche
gewoonte, gelijk onder ons, is : dies zouden de Israëllers
ara de woetlijne zeer zelden Hechts vleesch gegeeten
hebben ; naardemaal anders hunne kudden wel haast
gouden zijn verteerd geworden . Flíj meent overzulks ,
dat die wet, toen ze in Palefł na woonden , oıidragehjk
geweest , en hierom vervolgens ook afgefchaft zou geworden zijn .
„ Maar

. WATV 3R .
BIJBEL DEP

9?

„ Maar het komt mij voor, dat zij wel meernıaalen
vleesch zullen gegeeten hebben, dan bij hunne offermaaltijden, dewijl ze wel eens zoo zeer met heete lust na
vleesch bevangen waren . Ik moet ook betuigen van alle
deeze opgenoemde bijzonderheden niets te vinden in de
Schriftuur. En alles word hier, mijns oordeels , meer
ver(iaanbaar en duidelijk, wanneer men dit verbod alleenlijk
bepaalt tot het vet der offerdieren . Dan behoeft men ook
niet verlegen te zijn met al het vet van zoo veel duizend
dieren , die 'er in Kanaän overal tot een huislijk gebruik
geflac :t wierden . alen leest ook nergens , dat Iet tot
des Heeren altaar gebragt wierd, zelf die vethukken niet ;
en zou dit ook wel , bij zoo grooter afRand van veele
inwooneren des lands van de plaats des altaars , hebben
kunnen gefchieden? Men kan ook niet zeggen, waarze,
of dat ze het elders zouden gelatern hebben . Het fchijnt
mij dus en met de Godlijke beloften Deut. XXXII . 14 . en
met Neh . VIII . i o . meest overeen te komen, wanneer men
fielt, dat ze, onder zekere omftandigheden en bepaalingen,
ook van het vet mogten nuttigen .
„ Ook dit gevoelen is van de geleerde Schrijvers der ALýemecne Hijlorie omhelsd, die zich III D . bl . 309 . in de
Aanmerking daarover duidelijk uitlaates . Bij dit alles ,
zeggen zij , ftaan wij nog zeer in twijitel, of het verbod,
nopens het vet , zich wel verder dan tot de offerdieren ,
uitaethekt hebbe .
Die een volltrekt en altoosduurerd
verbod aangaande het eetes van het vet bepleiten , brengen deeze reden voor hun gevoelen : dat God daardoor
de offeranden aanzienlijker zou hebben willen manken , dat Hij zich daardoor als den Opperheer van alle dingen
had willen openbaaren,
dat Hij zijn volk , zeer
graag na het veç eetes, daardoor had willen noodzaaken,
oØ hunne begeerte te beteugelen,
en dat Hij z~
daardoor van de Heidenen had willen onderfcheiden .
Zommige geeven ook natuurlijke oorzaaken aan , dat het
vet ongezond en zwaar te verteeren is ; dat echter bij een
arbeidzaam leven, en voor gezonde lieden , gelijk de ervarenheid leeraars , weinig te beduiden heeft . De Heer
Michaëlis heeft in zijn Mofaisch Recht , 1 . c . ook nog
andere oorzaaken aangehaald .
„ Op dergelijke gronden [ vervolgt de Eerwaerde
Meijer in ene hierbij gevoegde aentekening,] "en wegens
het verband van het verbod nopens het ceten van het vet
met dat, waafin hun het bloedeeten ontzegd is ; en voortil
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om dat dit verbod vs . 17, als altoosduurend , zoo lang
naamelijk ht u burgerhaat ín wezen was , voor hunne geulachten ofte nakomelingen , in alle hunne wooningen ,
nader befchreven word , vind ik in de Bijbelverklaarirıg
der Heererı KLINKENBERG en Nлнuτs , bi . a7 , 2$ . dıt
verbod nopens het vet eeten als algemeen voorgeheld .
Even gelijk , om zoodanige reden , het reukwerk en de
heilige zalfolie niet mogi nagemaakt, en tot algemeen ge_
bruik genomen worden . En waarfchijıılijk zou het vet ,
dewijl het gezegd word des Ilecreii te zijn, verbrand zijn ;
gelijk men met de overblijflěleu van de dackofferen en het
paaschlam ook doen moest ."

TeэΡnpelgeziclıt vaπ den Proplıeet Zacliaria , iri eenige
Sc1 uz/imaatige Ĝculwmdeliııgcıı opgehelderd , door J . wVAN SLYPE , Bedienaar des H . Euaııgeliurns te Zwolle .
Tweede Deel. Te Utrecht , by A . van Paddenburg ,
1786 . Belialyeri de hoorreden en den Inbond 354 . bladz .
iii gr . oEtGYo .
aer het inzien van den Ecrwaerden van Slype vertoont
1~I ons het Tempelgezicht , voorgefteld Zacharía III,
N
g elyk we , by 't gewag maken van 't eertic Deel dezes
Werks, gemeld hebben, (*) "deels Judas hooge fchaduw
• Priester , bezig in de ootmoedige verrichtinge van het
• tempelwerk der voorbeeldige verzoeuinge , vs . I-7 .
• En deels tekent het oııs af Jofuaas doorluchtig tegen• beeld , den eeuwigen Hoogepriester , die eens zyne
„ eigen ziel zou Rellen tot een fchuldoffer, ter weguemin• ge van alle de ongerechtigheden zyner Uitverkoorerıeıı,
., vs . 3-io ." Op de afhandeling van het eerfte lid, in
't voorige Deel, volgt nu, in het tegenwoordige, de ontvouwing van het tweede ; waerin hy op het door hem
gelegde Plan voortgaat , en zyne denkbeelden , wegens den
iııhoud van dit laatha voorhel , met ene geleidlyke voordragt der zake den Lezer oordeelkundig onder 't oog
brengt . Zyn Eerwaarde befchouwt hier Jofua, " als on• derwezen ın den weg der verzoening ; als heen gewezen
• naar den eeııigen grondÐag zyner zaligheid ; en als
„ on(*) Zie N. Ålg . Yac. Letteroef. I . D . bl . 35 1 .
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• onderwezen ín de heilryke vruchten van 's Mesfıas Borg• lyden ." Hiertoe fchikt hy drie Verhandelingen .
• De eerfte vertoont het waardig voorwerp van Jofuaas
• geloofs - uitzicht en verwaehunge . vs . 8 .
• De tweede ontdekt den lydenden Immanuel , waarop
• Jufua, als up den eenigen grond tyner zaligheid, word
• gewezen . vs . 9 .
• En de derde fpreidt de heerlyke vruchten van 's Mes• flas geestelyk Konıngryk ten toon , waarop alle volken
• der aarde zouden genodigd worden, om in dit Godsryk
• aan te zitten , en verzadigd te worden met het goede
• van Gods huis , onder het bly genot der vreugde van
• liet geestelýk Loofhuttenfeest . vs . Io . '
Ter nadere ophelderínge en bevestiginge van dit laetlte , hecht
de ßerwaerde van Slype hier aen nog ene vierde Verhandeling .
„ Deze tekent de ryksheerlykheid van den Mesfıas,
• door de vervulling deezer heilryke Godfpraak, verhoogd
• ten top van luister en heerfchappy over de bewooners
• der waereld, na dat de volheid der heidenen , by den
• afloop der Eńangelie - ltrydeeuwen zal zyn ingegaan,
• en geheel Israël van ongerechtigheid zal verlost zyn,
• met byvoeging van de gronden vali zekerheid, genoomea
• uit Pfalm 138 . VS . 8 . Gy zult 9šiet ¡raten vaarera de
• werken us'er handen ."
Ter dier gelegenheid verkíaert hy den algemenen inhoud v*1n dat Zangíłuk , en wel
byzonder den aert der voorítellinge vs . 8 : met aenwyzing
der gronden van de zekerheid der verwaclıtĩnge, dat God
het werk der Euangelie predikínge ter gewenschter uitkomlte zal voortzetten . En dit doet hem , ter meerder
verfterkinge dier verwachtinge, het oog firen op de reeds
behaelde zegenprael der Euailgelie •n oodiginge in de afgeloopene eeuwen , met een vast vertrouwen op de verdere
vervulling der Godlyke beloften in latere dagen. -Dus !trekt deze Verhandeling, om, naęr 's Mans bedoelde,
• na eerre verklaring van het heilig geloofsvertrouwen der
• onder den wyn/łok en vygenboom zittende kerk , te
• toonen , in hoe verre reeds in de afgerolde eeuw„ kringen de evangelienoodíging haar doel bereikt Nebbe,
• ter bevestiging, dat God zyn werk gedenkt, hoe alle
• vyands magt niets vermogt heeft , en alle vuile beden• kinggin vag het vleeschlyk vernuft, zoekende de evan• gełienoodigıng, tot zulke veruitziende eindens, vrucht„ Lovs te !tellen , Verydeld zyn , ter befchaaminge van
„alle
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„ alle de vyanden der kerke ; als mede hoe de kerk haar
„ wyd en zyds uitbreid , verwachtende, op gronden van
• bybel . ontdekking en goddelyke beloften , dat , hoe
• zeer de kerk nog in diepe wegen van verdrukking
• koren moet , God haar uit alles wys en heilig redden
• zal ; moetende haare verdrukking fl:rekken , om haaren
• Naasteıi op de noodigkıg tot onder den wytıflok en de12
• vygef OO/fl te doen ingaan , tot dat die heerlyke kerk• Raat zal aanbreeken , die alle de Feestvierers , ter ver,
• vulling van deze geloofsverwachting, zal doen betuigen :
• Hy 1ze ft niet laatera varen het werk zyner handen,
,, Neen ! De Heere is by ons Heerlyk ."
Laetftelyk bolluit zyn Eerwaerde dit tweede Deel,
even als het eerfte, met een beftierend onderricht uit de
verhandelde waerheden afgeleid ; uirekkende om den Lezer
te doen opmerken , hoe hy van dit alles liet rechte gebruik
hebbe te maken, ter bevestiginge van het geloof , ter
verf#erkinge , der hoope , en ter bevorderinge van een
Godzaligen wandel, in ene geloovige gehoorzae'mheid aen
Jezus Christus.

ñanleiding ter bevordering der Hı isfelyke Gelıikzaliglıeid,
door HENDRIK MATTHIAS AUGUSTUS CRAMER , Predikant te Quedlingburg . Uit het Hoogduitsch vertaald .
Te Åm/terduirn, by G. W. van Egmond , 1786 . Ba..
halven de Voorreden, X44 bladt, in gr, otčavo .
et groote gewigt en 't uitgebreide belang der Huislyke Gelukzaligheid heeft den Eerwaerden Cramer
H
genoopt, zyne gedachten byzonder op dit onderwerp te
vestigen ; en zyne genmerkingen deswegens, onder enige
hoofden , in ene geregelde orde te brengen . Hy vangt
zyne leerzame lesten nopens dit onderwerp aen, met ene
algemene befpiegeling over het _ huislyke leven , en de
ontvouwing van enige hinderpalen van de huislyke gelukzaligheid . Daerop laet hy volgen ene voordragt der wederkerige plichten van Echtgenooten , van Ouders en'
Kinderen , van Heren en Vrouwen benevens derzelver
Dienstboden . Verder komen in overweging de huislyke
eendracht of vrede ; de voortreflykheid der vroomheid
in 't huislyke leven ; de huislyke aendacht of Godsdienst ;
en de groote nadeele» , welke de verachting en onverfclıil=
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fchilligheid jegens den Godsdienst in 't huislyke leven
veroorzaken . Wyders handelt zyn Eerwaerde ııug over
etlyke byzonderheden , welker m agtııerning grootlyks
kan (trekken , ter bevorderinge der huislyke gelukzaligheid ; te weten : de Naerliigheid in den arbeid en
Werkzaemheid ; de huislyke Geregeldheid ; de Verkwisting
en Uitgaven ; de Spaerzaemheid ; de Matigheid ; mitsgaders
de Vergenoegdheid en Tevredenheid .
De Eerwaerde
Cramer beredeneert deze onderwerpen zeer onderfehei •
deńlyk en overtuigend , met inmenging van ver(ćheide
characters en fpraekverbeeldiııgen , die de behandeling
dezer (tukken meermaels verlevendigen : welke ook iıı
verfcheiden gevallen te treffender is, dier hy zyne onderwerpen, niet flechts Purgerlyk, maer te gelyk GodsdienRig , en met een Christelyk oog befchouwt . Velen , die
reeds ene gevestigde huishouding hebben , en maer al te
dikwerf over 't gemis van 't zo hoog geroemde huislyke
geluk klagen , zullen hier veelligt opmerkingen in ontmoeten , die op hunne byzondere oın(tandighedeıı toepasfelyk
zyn, en waervan ze een nuttig gebruik kunnen maken, zo
ze waerlyk van harte gezind zyn , om dien weg in te
flaen, welke tot hun geluk aenleĩdelyk is . Bovenal zal de
huwbare jeugd, door ene bedaerde overweging der alhier
verleende lesfee , een goeden grondtiag leggen , tot het
welinrichters van een huisgezin, dat gefchikt is om waerlyk
in de Huislyke Gelukzaligheid te kelen . Het gemis van
kundigheden en overdenkingen van dien aert, by't aengaen
van 't Huwelyk , (s ongetwyfeld gene geringe oorzaek
van 't gemis van dat geluk, 't welk anders den Huwelyken
Stiet natuurlyk vergezellen moet ; en men heeft waerlyk
reden, om, met onzen Schryver , over een vry algemeen
gebrek in de Opvoeding ten dezen opzichte te klagen ,
waerover hy zich in zyn Voorberiçht in dezer voege
uitliet .
„ Dat 'er zeer veel minder huisfelyk geluk onder de
Christenen plaats heeft , dan 'er naar de hoedanigheid en
verlichting van de tegenwoordige tyden
nog meer,
dan 'er by de waarneeming van de heiligde geboden des
Christendoms kon plaats hebben, daarvan ligt de oorzaak,
gelyk het my toefchynt , wel meck daarin , dat men by de
opvoeding, voornaamelyk in toeneemende jaaren, tot dus
verre hoofdzaakelyk hechts daarop heeft gezien , om den
jongen mensch voor te bereiden tot zyne aan(taande
openlyke betrekkingen tot de burgerlyke rnaatfchapñá
eŕ
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maar dat men niet met even zo veel ernst heeft zorg gedraagen , om zyne opvoeding ook ter voorbereiding tot
een gelukkig huisfelyk leven te maaken ; het welk evenwel, naar myn oordeel, even zo noodzaakelyk was. Hoe
menigċen heeft reeds veele jaaren in den huisfelyken Gaat
geleefd , zonder zyne betrekkingen en pligten verder te
kennen, dan zo verre zyne tegenwoordige omfiandigheden,
en gedeeltelyk ook zeer onaangenaams ondervindingen
hem de oog n hebben geopend ? Duizenden mistasten
hier dan in de keuze van de middelen , om hunne welvaart te bevorderen, wandelen langen tyd , zelfs wel geduurende hun geheel leven , in de duisternis , en ondervinden alle de lastigheden van het huisfelyk leven , zonder
de geneugten van het zelve ooit te fınaaken . ---- ik
laat het over aan het overleg van kundige Ouders , en
Opvoeders , of het niet wel raadzaam zyn zou , om d~
opvoeding van beide fekfeı~ meer opzettelyker en zorgvuldiger tot cene voorbereiding tot het toekomende huisiělyk
leven te naaken, en hoe men de zaak eigenlyk zou moeten
aanleggen ."

Lykreden op het afflerven varg FREDERIK den TI, Ko,iing
va/l Fruis/eı) enz . enz. overleeden op &ins- Souci de ;
I7 Augustus 1786 . Uitgefproken in der Gereformeerde ;
Kerk te Emmerik, den 24 September 1786 . Door JQHI N
iNES STYL , Leeraar der Doopsgezinden te Emmerik.
Te Jimflerdam , by P. Conradı , eu te Harlingen , by
van der Plaats , 1786 . In gr. octavo, 9 bladt.
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de liaetlyke nagedachtenis aen den overleden Koning
BY
-~ van Pruisfen , heeft de Eerwaerde Styl, (volgens den
last vaıı den Souverain den Leeraren in 't Pruifıfcĺıe Gebied opgelegd,) ene Lykreden over dien Vorst uitgefproken , welke ten bepaelden Tekst had Gods tael tot David
I Chron . XVII . 8 : ick Nebbe ı~ senen mine gemaeckt,
gelí~ck de name is der Grooter, die op der aerdc zijn .

Zyn Eerwaerde merkt omtrent deze woorden, en derzelver
toepasfıng, niet ongefchikt het volgende aen .
„ Geen drom van loftuitingen, geen ydele woordenzwier
was te dier tyd in Baat om iemand boven dien Godsheld
te verheffen . Deeze Goddelyke ı itfpraak was het kragtigst
bewys voor s Konings uitmuntende grootheid,
indien
wy
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wy egter vail de tyder der Israëlìten tot op den tegenwoordigen of jongst voorleedenen tydkring afdaalen , zouden wy dan niet , zonder den roem van honing David in
eenige opzigten te krenken, deene Godfpraak ter gedagtenis van den onverwelkbaaren roem onzes Overleeienen
Konings kuntıen uitgalmen ? Ja zouden vy, daar wy, itı
den Iecvenskring van Frederik den II, geenen grooteren
Vorst of Koning gekend hebben , niet niet dankbaarheid
deene uitfpraak des Almagtigen over Koning David , op
onzen Overleedenen Monarch , mogen toepasten?"
De gegrondheid dier toepasfınge toont hy vervolgens ,
door een treflěnd Tafereel van dezen Vorst te malen , in
zyne onderfcheiden utanden en betrekkingen : in alle welken
hy waerlyk Groot genoemd mogt worden ; gelyk onze
Redenaer in dit nyn voorflel beknoptlyk , met cene
manlyke tael , zynen Toehoorderes nadrukkelyk berinnert : welk voornel by, zeer gepast, in dezer voege befluit .
„ Eindelyk : onze Monarch was , van den bloei zyner
jeugd, tot den íłaat zyner grysheid , en het einde zyner
regeeriuge , zig zelf in beleid, doorzigt en fchranderheid,
altoos gelyk , en hield niet eerder op de Groote Frederik
te nyn , dan toen zyne onfterflyke ziel van het fłoflyk lighaam fcheidde .
Deszelfs Naam bleef egter!
Als de Naam der Grooter die op aarde nyn ."
Voorts doet nyn Eerwaerde deze zyne Lykreden afloopen , met ene opwekkende vermaning , die zeer juist gevoegd is, naer de tyds omfłandigheden , vermengende in
dezelve ene wełvoegende aenbeveling van den tegenwoordigeıı Vorst , daer hy hem omfchryft , als "den deugdzaamen, den Godsdienułigen, den welmeenenden en braaven Frederik Wilhelm : onder wiens regeering , (vervolgt
u y) wy geene ongegronde hoop hebben , eenes langduurigen vrede en gelukkige tyder te zullen beleeven , wyl de
loflyke geaartheid van zynen vreedzaamen en menschlievenden Vader , en 's Moeders Godvrugtige , opregte
etı weldaadige inborst , in deenen Vorst, fchynen door te
thaalen."
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M . D . , Gcheimrad en Lyfarts des
Bisfchops vaıa Spiers, Lid verı de r_cadcmje der LL'etenfchuppen, te Mentz .
Sanıenflel eereer Geneeskundige
Staatsregeling. Uıt het Hoogduitsch vertaald , en ineš
ı4anıt2erkingen vermeerderd , door H . A . Bake, Stads
M. D, te Loerden . I Deels, i ftısi . Te Lcıden •, by
1+ . de Does, 1786 . Be/uui/ven liet hoorwerk, 314 bladz.
:n gr . octavo.

JOHAN PETER FRANC ,

.\VTat meıı ook tot hier toe over de Geneeskundige Staats.
V regeling gefchreeven mag hebben, zo is het nogthans
zeker dat de geleerde FRANK het eerst dit onderwerp
opzettelyk behandeld, en in Bene fyftcmatifche orde heeft
voorgedraagen . De algemeens graagte waarmede dit Werk
in Duitschland en elders is aangenoomen (doordien reeds
een tweede druk daarvan is uitgekoomen) - de goedkeu .
ring welke hetzelve by alle deskundigen heeft weggedraagen , ontheffen ons reeds van de moeite , in eens nadere
øanpryzing uit te weiden ; te meer nog, daar men , in de
Geneeskundige Bibliotheek (eens onlangs in ons Land uitgekoomeıı zeer oordeelkundig Tydfchrift) eens zeer zaakelyke Recenfte van dit eer(łe Deel gegeven , en waarin
men de verdienften des Schiyvers op haaren warren prys
gefteld heeft .
Wy vergenoegen ons, Bierhalven , om onzen Leezer eerre
korte fehets van dit eerfte Deel , mede te deden .
Naer eerre zeer gepaste Inleiding, die alle kenmerken vaii
echtę Geleerdheid draagt , befchouwt de oordeelkundige
Schryver den veelvermogenden invloed die de drift ter
Voortteeling op onze gezondheid heeft ; het nadeel, het
welk de Maatfchappy in het algemeen, en elk van deszelfs
leden in het byzonder, het zy hy in den Geestlyken, in
den W aereldlyken ¡land , of in de betrekking eens Krygsmans geplaatst is, door de onthoudĩnģ van het werk der
voortteeling lydt . Deeze gevolgen die zig zeherlyk over
de geheele famenleeving verfpreiden en welkers nadeel
tot de volgende geflagten doordringt , worden door den
Schryver met de natuurlyklłe en treffendfte kleureıı regt
meesterlyk afgefchetst .
Niet hechts de geheele verwaarloozing van deene in_
gefchaapen drift, maar ook deszelfs verkeerde beftuuring
in de Huwelyken tusfchen te jonge, te oude of ongezonde
per-
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perfoonen, heeft voor den fłaat , in elk dier gehuwden,
eerie allernoodzaaklykfłe uitwerking . Zal dierhalven de
Voortteeling der Samenleeving teıı meesten nutte verfłrekken : zullen de daaruit voortvloeijende onheilen afgeweerd
worden, het is de plicht der Overheden de gewiclıtige
zaak te behartigen , en door wyte wetten en voorfchríften
deeze zo natuurlyke en tot welzyn der maatfchappye ingefchaapen driften te bevorderen en te regelen : men weere
al wat de vruchtbaarheid hinderlyk zyn kan in beide de
Kunnen , en draage voor de Zwangere, ßaarende en Kraanvrouwen , en voor derzelver dierbaars panden, cene Va .
derlyke zorge .
Zie daar de Inhoud van het eerfłe Deel , waarvan wy
het eeríłe Stukje voor ons hebben . Om neer dan serie
reden wenfchen wy , dat dit Werk, niet flegts door Geneeskundigen, maar ook door Regenten en al wat eenigen
Invloed op het elłier der Maatfchappye heeft , moge ge_
leszen, en de daarin medegedeelde Voorfchriften mogen
behartigd worden . De geleerde Bake aan wiens yver voor
de bevordering van waars kennisfe , wy deene Vertaaling te
danken hebben , en die zyne verdienfłen Eere aandoet,
doopcri wy , dat deenen op zich genoomen Taak zal volvoeren .

Inleiding tot de Kennis der Natuurlyke Tl7ysbegeerte , of
,Eenvoudige Onderrigting van de Grondregels der Proef_
oııdervi ;?delyke Natuurkunde, in gemeenzame Gefprekken
voorgedragen ; door j . ESORE A. L . M. Ph . Dr . en
Lid van liet Utrechtfche Provinciale Genoodfchap vaı~
Kon/ten en Wetenfchappen .
Vyfde Deel. Met nodige
,afbeeldingen. Te Leiden, by F: de Does Pz . ~78б . It
gr. octavo 397 bladz .
Heer

Esdré een aanvang van het
)Xet dit Deel maakt de
ontvouwen van de Leer der Yloeiftofen , en bepaalt
zig in het zelve, na, in eerre voorafgaande Inleiding, een
verlag van den algemeen inhoud en de hoofdonderwerpEn
dier Leere gegeeven te hebben , tot het nagaan van dat
gedeelte , het welk men de Waterweegkunde noemt ; "welke
• ons de Vloeifłoffen in derzelver weeging of persfıng leert
• kennen ; dat is , in zo verre eerre Vloeifłof serie íłoflyke
• zelffłaudigheid is , welke zwaarte heeft, en uit dien
„ hoofde

io6
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„ hoofde eerre perslende kracht uitoeffend, het zy onder„ líng op elkander , het zy op lichamen waar op zy
„ fiant, leıınd of wederhouden word ." In de behandelíng van dit onderwerp fielt hy zig de volgende orde
voor .
„ In de eeıfte plaats zullen wy onderzoeken , wat men
te verflaan Nebbe, door een Vloeibaar lichaam , of eerre
Vloeifioffc ; waarin het onderfcheid van dit Poort van lichaanı, met de eigeıılyk genoemde vaste lichamen, gelegen
is ; dat is , wat eıgenlyk de hoedanigheid van Vloei- of
Vlietbaarheid (Fluiditas) zy.
Na een juist denkbeeld
van een Vloeihof, zo veel ıny doenlyk is , gegeven te hebben,
zal ik dan overgaan,
In de tweede plaats, om een Vloeibaar lichaam in deszelfs
werkzamen Plaat ter overweeging te veemen ; dat is, voor
zo verre het zelve cene zwaarte hebbende, daar door een
persfond Vermogen , of eerre Persfing veroorzaakt . Deze
Persfing zal ik u leeren kennen , niet alleen zo als dezelve onderling door de deeltjes van een zelvde , maar
ook van ongelykfoortige Vloeiítoffen, uitgeoeffend word .
Voorts dan
3 . 1)e Persfing onderzoeken , welke een Vloeihof doet
tegens lichamen , die dezelve wederhouden of iııfluiten : ik
meen de Persfing op de Bodem en tegens de Wanden der
Vaten , Kommen of Gooien .
ç . Het persfond Vermogen van eeiĩe Vloeihof op lichamen , welke daar in gedompeld worden . Het onderzoek hier van zal ons dan gelegenheid verschaffen ,
om
5 . Eindelyk een zeer gemakkelyke wyte te ontdekken , om , volgens WaterweegkonfHge Regelen , de
Poort onderfcheidende zwaarte der lichamen te konnen
bepalen ."
De f-Teer Esdre' behandelt deene Plukken ten uiterste
naauwkeurig, met eeııe duidelyke ontvouwing van de byzondere gevallen , die daaromtrent in aanmerking komen,
welke by door neveńsgaande proefneemingen en onderrigtingen bevestigt en opheldert ; toonende te gelyk hoe de
alhier verklaarde ktĩndigheden , in veelerleie opzichten,
ook in het dageìykfche gebruik te ûade komen . Een of
ander voorbeeld van die natuur zouden wy hier gaarne
overneemen , dan het fchikt zig niet wel, aangezien wy,
ten rechten ver[lanc~e , daartoe oenige bytondere Figuuren
zouden behoeven . Om egter , naar gewoonte , nog iets
mt
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uit dit Ptuk mede te deelen , zullen wy den Leezer onder
't oog brengen , liet hoofdzaaklyke vau 't geen ons hìer
gemeld wordt , wegens de oorzaak van de hlietbaarlıeid
der Vioeíftoffen, en wel ter wederleggíııge van 't gevoelen,
dat die IVlietbaarheid flegts eerre toevallige hoedanigheid der
Vloeilfoffen zoude zyn .
De Lee meester naamlyk, dit onderwerp behandelende,
onderrigt zynen Leerling , wegens het vermogen der indringende Vuurdeeltjes , om de Lichaamen uit te zetten,
of in uitgebreidheid te doen toeneemen ; en Haat tve1 by .
zonder gade, dat zelfs anders vaste Lichaamen, door middel van Vuur, vlíetbaar gemaakt kunnen worden ; terwyl
Vlociftoffen ruin vlierbaar worden, naar rugare dat derzefver Vuurdeeletı van langzaatnerhand verminderen , in zo
verre , dat ze eíndelyk alle haare Vlíetbaarheid verliezen ;
gaande zelfs het \Vater over tot Ys, tot een vasten Klomp,
na dat het tot een genoegzaamen trap van koude verkoeld
is geworden . Na deeze algemeens opmerking vervolgt het
gefprek aldus .
„ MgESTER . A1 het bygebragte betrekkelyk de V1odí_
ffoffen in overweeging heemende , willen fommige Wys .
geeren daar uit de oorzaak van de Vlíetbaarheid afgeleid
hebben , Rellende dezelve in de uatuurlyke hoeveelheid
Vuurdeelen , die alle Vloeìftoffen (zo lang zy in den Raat
van Vlíetbaarheid zyn) in zich behelzen , maar dezelve
verliezende, ook van Raat veranderen ; van Viocibaar Vast
worden .
Dit gevoelen fchynt my toe op gronden te
LEERLING .
fteunen .
Zo de inhoud der Vuurdeeltjes al
M . Ja toch !
niet de eerai íłe ; is zy ten minas een der voornaamfe
reden der Vlıetbaarheid, en zulks om het reeds bygebragMaar hoe zeer ik genegen ben dit gevoelen voor
te.
gegrond te erkennen , kan ik aan den anderen kant aan
fommige Natuurkundigen niet toegeven , in het Rellen ,
dat de Vlíetbaarheid aan Water , Oty , en meer andere
Vloeiftoffen , niet dan eens toevallige hoedanigheid zoude
zyn ; of liever gezegd , dat men de Vastheid voor den Natuurlyken o£ eigen ftaát dier ftoffelyke Zelfflandigheden te
houden Nebbe .
Ingevolge dit gevoelen moet het 7c
de oc rfpronglyke en uatuurlyke Plaat zyn van dat geen 't
welk wy Dater noemen , en zo voort met andere.

L. Wel

ıo8
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L . Wel dan befluit ik hieruit, dat geen Vloeiiłof zich
in haaren natuurlyken of oorfpronglyken flaat aan ons
vertoont .
M . Juist zo .
En zulks kan ik geenszins toeíłemmen :
in tegendeel ben ik van gedachten, dat
de Vloeibaarheid de oorfpronglyke eu natuurlyke flaat is
van Water, Oly, Syroop , Kwik enz ., en dat die van
Vastheid of 2"s veeleer als eerre toevallige hoedanigheid
dier Zelfíłandígheden te houden is .
De reden
welke my hier toe noopt is de volgende.
Alle
Lichamen in dien flaat , waarin zy zich aan ons vertoonen, hebben eerre zekere natuurlyke hoeveelheid Vuurdeelen, welke, tot derzelver oorfpronglyke famenfłelling,
even zo onaffcheidelyk behooren, als andere natuurlyke of
iłoflyke deelera .
Dus heeft ook een Klomp Water,
Oly, Kwik, en andere Vloeifłof, ieder naar hunnen aart,
Bene natuurlyke hoeveelheid Vuurdeelen ; welke , zo lang
ze in den Klomp huisvesten , dezelve een vloeibaar lichaam doen zyn .
Doch zo dra deze Vuurdeelen op
de eerre of andere wyte den Klomp ontnomen worden ,
zal laatstgenoemde niet meer eerre Vloeibaars Zelfíłandigheid zyn, en gevolglyk zich niet meer in deszelfs voŕigen
flaat vertoonen : --- de Vloeilłof word dan een vast
Lichaam, word Ys .
By aldien men zulks ontkent,
komt my voor met even zo veel recht , als dan ook,
te koranen kelten , dat de vastheid der Metaalera , van
Wasch, Glasklompen enz ., eens toevallige , maar geenzins de oorfpronglyke, of natuurlyke eigen kaal dier Lichamen is ; nademaal het alleen aan gebrek van genoegzame ingedrongen- Vuurdeelen toe te fthryven is, dat die
lichamen zich als vaste Klompen vertoonen , daar ze anderzins, tot een behoorlyken trap verhit zynde , 211e in
eenera Vloeibaren tłaat zich bevinden .
Ik zeg dit
met even zo veel recht te koranera Rellen , als andere
Wysgeeren beweeren willen, dat de Vloeibaarheid niet natuurlek eigen is, aan Water, Oly, Kwik enz. maar liever
de daar van Ys of Vastheid .
Zo vreemd nu als het luid, te dellen, dat de Metaalera
en andere fmeltbare Lichamen geen vaste Klompen zouden
zyn , evėn zd ongerymt komt my derhalven voor , te
willen beweeren , dat de Vloeibaarheid niet natuurlek
eigen zoude zyn aan Water en andere Vloeibare íłoffen,
De
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De f nat van vastheid , in welken men de Vloeíftoffen
by eene felle koude bevind , is aan dezelve niet natuurlyk eigen ; --J- zo dra ze in Ys veranderen , zyn ze
andere Lichamen dan zy te voorgin waren ; en zulks niet
alleen uit hoofde van gebrek van een genoegzaame hoeveelheid van Vuur, maar ook (gelyk wy zulks naderhand
zullen zien) worden zeer waarfi hynlyk by de bevriezing
een aantal Vriesdeeltjes tusfchen de deelgin van de Vloeiftof ingedrongen, noodzaakende dus den Klomp eene zekere vastheid aan te netmen .
Uit al het dus verre bygebragte , meen ik dan te konneu hellen , dat de IVlietbaarheid een natuurlyke , ett
oorfpronglyke hoedanigheid is van alle die Lichamen,
welke zich als hloeibaare vertoonen .
Voorts,
dat de oorzaak van de Vlietbaarheid hunner deeltjes toe
te fchryven is , ten deelt aan de inwendige bevatte Vuurdeeltjes , welker hoeveelheid , voor dit of dat vloeibaar
Lichaanı , ik niet zal onderneemen te bepaalen .
L . Ik heb uwe reden met genoegen aangehoord ; dezelve komen my waarfchyniyker voor , dan het gemelde
gevoelen
gevoelen fommiger Wysgeeren. Als men de veelheid der
iu de Natuur naarfpeurt , hoe duidelyk blykt
het niet , dat ze door den Wyzen Schepper in verfchilleude (maten getleld zyn ; als in den haat van ¡Tastheid,
van JZloeibaarheid, , enz . ----- Die ~erfchillende gefteldheden, onder welke men de Lichamen aantreft, mag men
gewis houden voor den natuurlyken hand , in welken het
den Schepper behaagt , die ftoffen ten nutte van het
Schepzel op den Aardbodem daar te flellen .
Indien het Ys de oorfpronglyke (door den Schepper verordineerde) ftanď van Water, Oly, enz . was, hoe zou
zulks ftrooken met het behoud van het Schepzel'i ---~.
U aar zouden de Planten hun Vocht,, waar de
Dieren hun Drank kunnen vinden ;
of hoe zouden
de Visfchen kunnen leven ?
Deze overdenking
noopt my verder uwe gedachten aan te netmen ; zy fchynen my toe meer met den aart der zaakgin in te ítemmen .
Maar eer ge voortgaat , zy my gegunt te vraaggin , aan
welke oorzaak gy de hlietba~~rheid nog zoudt toefchryven : want, zo ik meen wel verutaan te hebben, merkte
gy de inwendige Vuurdeelen ulegts ten deelt aan , als
eene der oorzaaken .
IL DEEL . N . ALG . LETT . N0 . 3 .
H
M. Th
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M . Te recht hebt gy zulks opgemeı kt .
De Vlietbaarheid aan één enkeldo oorzaak toe te fchryven, fćhynt
n}y niet genoegzaam te zyn : in tegendeel wil ik, eeníIenınìig uıct dcn vernıaarden `Vysgeer rrusseflrriwOEK,
zulks aan vceleılei beweegredenen toeeìgenen : by voorti.
aan de roridlıcid ~n glaåI cid der deden ; aan derzelver
fyr~l:eid en ltgtlteid , en nogelyk n og aan veel neer andere oorzaaken ; welher oıiderzoek ik van te weinig;
wanbelang acht , oØ my verder daar mede in te ~ ' ikke•len ."

Ta/ċr •e cl der Alremccii Gefchicdeiii3f ii van gige Vereeı2ig ~le Nccle ;/cıiidc ;ı , gevolgd, rider t 1r~~nccli v" d~ıa
fleer A N . e~ •. R1SJER, ĺieride Dccl. 1e LTtr~clit, ty
Ĺ . ~Vi1d . In gı- , OCt~'U, 638 bl'.'lz .
,/ et dit tiende Deel ontvangen wy bet flot deezer N aavùlgiııge van het Franfćhe \ \ i k , 't geen uit even
Zn vecie Declen belïaat . ilet behelst twee Boeken , hvt
zes en zeven en dertiglìe . Het eerstgenıelde behel st als
Iloofdzaaken, - 't 1/icrvoidig Verbond teıcjilieıi Fraiıkryk, Erıgela ;id , de I'ereciiigde Neder •landcn c•ii Oostenı yk, tegen SJ)(;uıje,
De fictie - li~ırıdel eri Opri tırıg
yder Oostindifċhe ])Iaat èliappye .~
Buiten ~,-tiruonc
$TCrgaccii;i ell VO)rtg(ing var? liet Star/l.oudcrfchap . Dc lerbi;iif;lis t~geri liet J'?rboìid tıι.~fclıcıı Ooste ;ıryk en
De IJ3'cenkomit te Soisforis eii dcrzeh'er
PC111C .
't theenor . hordrag . - Voorzorgerı tcn
evolgc ;ı.
veste vuii den Kıoopl andel.
Zt akerı, (lc jnc12clige gefleltcnis der J7erce ;iigde Gewesten tinzander bctrefcn 't Gedrag der ctaaten , by
de , in dit Tydperk.
d lïerkiezirig van AUC'sTts DEN 111 tot Korsrig van
De Oorlog tetsfclien Spanje en GrootPoolen . --J rihav je . - Oostindifclie Onlusten .
i ' et Tweede
1{oef: (telt ons voor ooggin, den Oorlog, wegens de Opvolg irjg van Keizer CA R I L DEN VI .
De Ĺcr/2efrig van
ıv . C . H .
FRISO tot Erf.1tadlıoeıder, &c .
De laat1 eldtoclıt en ı3kcrıf lıe Vredeliarideling .
Ver
enderingen , door de horboj, iìg van wJLLEM DEN IV te
s vege gebragt . - Algemeerıe Aari~'ierkingen, over lict Staatswezen , den J ®opglandel , de Zeevaart , de Ku+jlen ,
H2etctt1ehappcn eii Zcdeır, waar liet Sta'atsbe/ie.'ur , de
Land.
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Laad-

en

Zceınagt ,

de met<ıat der Gelil;'iiddelcıa ,

der

Haiidwerkei , KoopJz~aıadel en Zeevaart, als mede die der
KunJteıa en IVcete;ajιlaιppeıa eıa (Ier Kcrke, oìt vozt'd !'Or&,
ınet de C1aaracterJċlaetzcıa 1'(1/ veî/ Iaeia'e Da Jaters, fC1(albe-

fchaavers , IL'ysgeereıa , enz .
Tot eeu ttaai, uit cle veelvin Hge, hier, op cen uryen
trant , befclıreeven Staatsbyıonderhedcn, verkiezen wy 't
eeıı en ander over te veemen uit de Afdeelim , die ten
Opfchrltt voert ,
WILLEM DEN IV

f/eraîadeui,ıJC,a door de
te wcy
me

gebrast .

,,

l~crJ cJ'tz~

Wanneer '

van

zegt de

Schryver, " h et Staasbettuu[ der hcré6jzigde Gc w e~teıa,
ouvoorzıgtıg, deel nam in deli Oorlog, door den AkenJi heıı
Ilrede geeiııdıgd, was het niet genoeg hedagt op de gevolgen , welken zulks onvermydelyk moest hebben op
het inwendig Steltel des Gemeeııebests . Deene verande .
ring tvas niet natuLırlyk , en men moest tot liet voortbrengen dier Staatsomwentelingen de zeldzaamste raderen
doen werken . „ liet gebeurde , in de jaaren MDCCXLVII
• en MDCCXLVIII, is tot nog toe voor den welmee• nendtten en opregttten Gefchiedfchryver een volkomen
• raadzel, en het is geenzins mogelyk om de weezenly„ ke dlyfveer der omwentelinge van ons Gemeeııebest in
• die tyden aan het algemeen te ontdekken . Dit blyfe
• bewaard voor de Naakomelíugfchap . De raderen van
„ het werktuig , 't welk men ten- dien tyde in 'i werk
„ heeft weeteu te (tellen , nyn reeds lange verbrooken ,
• en men zal nog lange gisfeıı na deszelfs volkomen za• menttelling (*) .' Wy zullen , derhalven , Iıiet veel
meer kunnen doen dan de berigten opgeeven van den toedragt der zaakgin, nogthans, van tyd tot tyd 'er in vieg tende zodanige ophelderingen, welke meer verlichte dager(
verfchaffen .
Veelvuldig en hoogkhnkend waren de befchuldígingen
doer de driftiglte Stadhoudersgezínden aan de ı?rı oçraa.
ten van de Regeéring, voor het Jaar MDCCXLV Ì1 , ten
laste gelegd . Wy zullen ze verkort opgeeven , met betuiging dat 'er m veele opzigten maar te veel waarheids
in gevßnden wordt ; fchoon de algemeenheid der befchuldigingetı zelve genoegzaam is om elk te doen opmerken,
dat Partydigheid den mond opent, en, 't geen zeker
tot maar al te veelgin behoorde, aan allen ten laste legt.
„ De
(*) Courier 1a2Z Luro}~a II D . N . 7 . bi, з ,
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„ De Gemeente , geheel ontbloot van allen invloed op
„ hunne Reprefentanten , hing, zeide men, enkel af van
„ de willekeur van een klein getal haarer Medeburgeres,
• dic hunne regten, of liever derzelver overfchot, onder
• elkander verdeelende, de kunst bezaten om haare klag„ ten te leur te (tellen , of de nagt om die te fmooren ;
• de Collesgien der Finanten gaven geene rekenfchap aan
„ hunne begunlligers ; de gemeene inkomften ftrekten
„ enkel tot onderhouding van de pragt eeniger Familien,
• en de Staat was ontbloot van middelen in de aller„ dringendlh noodzaaklykheid .
Door dien de
„ Hoofden der Regeermg niemand dan hunne Bloedeer• wanten iıı dezelve toelieten , waren alle de Ampten
„ van Vertrouwen , van Aanzien en van Voordeel, tot
• eenige weinige Geflachten bepaald .
De Legers
• en Vlootes honden onder het bevel van Kinderen ,
• die , verzekerd van ftrafloosheid , uit hoofde van 't
, . gezag hunner Naastbeflaanden, van hunne weezenlyke
„ plichten een kinderfpel maakten . De Tuighuizen wer• den verwaarloosd , de Vestingen waren ontbloot van
• Bezetting , en vervielen tot puinhoopen , de Landtroe„ pen zwak en zonder Krygstugt ; het grootst getal van
• mindere Bedieningen , uit welken men zo veele voor„ deeles voor de Republiek zou hebben kunnen trekken,
• door die te begeeven aan lieden , die hun leeven ge• waagd, en hunne jeugd gefleeten hadden in den Land• of Zeedienst, en door een beroep aanzienlyk te maa„ ken, dat van dag tot dag onaangenaamer, en, egter,
„ noodzaaklyker wordt , werd opgedraagen aan lieden,
• die geene andere verdienften hadden , dan dat zy een
• tyd lang den laagtien Huisdienst by eenen Magiftraat
• hadden waargenomen , of in het bevorderen van on• geoorlofde vermaaken waren behulpzaam geweest ; ja,
• die zelfs , ten behoeve van eenen Regent , hunne eer
• hadden opgeofferd , om die van de Bene of andere
• jonge Dogter te redden . Met één woord , men kon op
• eene verbetering hoopen • dewyl het de zaak der pu ,
• blike Amptenaaren was, de ingefloopene misbruiken te
• handhaaven (*),"
Wat

(*) Wij hebben deeze fchets , zeker een allerzwartfie fchildery, overgenomen uit de Grondwettige HerfłeIl ng van Nederlands Sıaauwcezen L D, bl . I8o, k3v beroept z~Clı op den
CQU...
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Wat hier van ook zyn moge, dit gaat vast, dat het
4riflocratisclı Bejuur , het welk met den dood van wII,-

Il1 iıı liet Jaar MDCCII eenera aanvang hadr genomen , en iieeds voortgeduurd tot aan het Jaar
MDCCXLVII, voor den vrygebooren Burger niet min
ondraagbaar geworden was , dan de Graaflyke en Stadhouderlyke Regeeringerı voorheen geweest waren . Het
Volk , door geene Burgerwetten behoorlyk bettuurd zyııde, was die Regeeringe moede geworden, herhaakte na
verandering ; de Aanzienlykften zagen met een ftilzwygend en heimelyk genoegen aan , dat de toenmaalige Arig ocraiiJ lıc Familie Regecring te onder wierd gebragt .
Men dagt , dat uit de algemeens gisting dier tyden eene
gewenschte omwenteling zou opdagen ; doch men bedroog zich deerlyk . De Burgerfchaar was te diep in
flaap gewiegd , en de Arijlocratle hadt zich te zeer op
haaren gevloekten throon verheeven , dan dat uit het
een en ander de verhelììng des Printen van Oranje niet
moest gebooren worden .
De Heerschzugt hadr een zo
weeligen grond aangetroffen in hun, die niets meer waren dan Vertegenwoordigers van het Volk , dat het zeer
bereidvaardig de hand leende , om het Stadhouderfchap,
met meer Voorregten dan ooit omgeeven , weder in te
voeren , en die Arijlocraten aan den Stoel van een zogenaamd Emirst t floofd vast te kluisteren , terwyl veelera .
der aanzienłykfte Staatsleden, by deszelfs vastftelling, aan
zich en hunne geflachten de aanmerkelykfte en duurzaantfte
voordeelen beloofden .
De frijlocrateıa van den flegtften Stempel , die zich
nimmer met eer welmeenend inzıgt, of uit waars Vaderlandliefde, de zaak des Vaderlands aantrokken ; maar alleen uit eigenbaat en zelfbelang deeze zyde koozen en
hielden , zo lang dezelve eer en voordeel fchonk, wendden het over eenera anderenn boeg ; denkende - by die verwisfeling altoos eene eunftĩge gelegenheid te zullen vinden , om zich in het bewind der algemeeııe zaăken te dringen , en alle de voordeelen der RegeerinLEM DEN

. Het gedrag der Stadhou,
Courier van Europa I D . bl . i
dcrs - gezinden verdeedigd , en Verhandeling over den alouden en
tegeııwoordigen Staat enn
Verdeediging der Stadhouderlyke Raheering Il Verv. op de Inl,
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ringe , aan zich en hunne Gc(lachten, over te brengen (*) .
„ Elk Burger", (luidde de taal van een der Godfpraaken van de misiıoegde Party) "moet zich verzekerd
• houden, dat het algemeen belang nooit ter harte ge• nomen is door de Regeermg . Regenten, fchuldig aan
• het toegeeven van zulk eene verkeerdheid, waren geen
• Vaders, geen Befchermers der Burgeren . Zy hadden
„ hun regt op de plaats , welke ty bekleedden , ver• boren : het Volk tradt weder in zyne Regren en
• de Stadhouder moest hun Overheden geeven meer
• het Volks vertrouwen waardig . Zo de geeven,
• die op 't ktıs€én zyn geteld , door hunne fegte be• heermg, hun regt en gezag verliezen, keert liet zelve
• weder tot de M atfchappy , en het Volk heeft regt
• om zich de Olpcrheer1 happy aan te maatigen , en de
„ \Vet ervende Mut te gebruiken, of wel eene nieuwe
• Regeeringwyze op te rechten , en het Hoog Gezag,
„ waar van het als dan meester is , in andere handen te
„ (tellen , zo als het dat goedvincıt . Het ecnigst doelwit
„ van eene Maatfchappye, niets anders zynde , dan de
„ welvaart van ieder Lid in 't byzonder , kan 'geen
„ Lid van het Volk afzien van het Regt , om over
„ zyne Regeerders agt te geeven , om zich tegen hun
„ aan te kanten , dezelve af, en anderen in de plaats
„ te zetten, wanneer men befpeurt, dat de Maat
.
„ fchappy onder hunne Regeermg te gronde gaat . Dit
„ Regt , uit een pligt , van den Schepper aller dingen
„ op ons gelegd , voortvloeiende , is daar door tevens
„ een pligt, daar wy niet van kunnen afzien , zonder
„ tegen den wil des Allerhoog(łen te zondigen . Het
„ is dan klaar, waar en waaragtıg, dat, wanneer eenig
„ Volk zyne» Burgerhaat zien vervallen , verzwakken
„ van buiten, en blootge(teld aaıı de uiterhe gevaaren,
„ alle kentekenen van eene ongelukkige bezorging, waar
„ op elk een min of meer geknakt , eindelyk eene
„ geheele ondergang moet volgen ; dat, zeg ik , ais dan
„ dat Volk het Regt heeft , om tegen zyne Overheden
„ op te haan , en , als oorfpronglyke en regtmaatige Heer„ fehers , voor zich zelve» zodaanige fehikkingen te
„ maaC) Zie do
verv. 75 .
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• maken, als het zal vinden te behooren

Dit zo zynde, in het algemeen voor alle Poorten van Regeerfingen, is dit des te neer verpligtende in Burgerflaaten,
daar de Tnwoonders van 't Land, zo grootera als kleinen , zo ruken als armen , zo Regeerders als Onderdagoen , gelyklyk , aan die a1,eraeene Vet nog door
Lenen l ed zich verboıtdeii hebben , gelyk dit hier te
Lande plaats heeft : want wy tweeren geene Onbepaalde gehoorzaamheid, maar wel liet Land houwen getrouw te zullen blyven , de tivetten , Privilegien
enz . te handhaaven , alle welke uitdrukkingen als zo
veeìe kenmerken zyu van de toevoorıigt onzer Voorvaderen, om de Grondwet van het Zanenleeven tot de
Grondwet van lıon Gemeenebest te honden ( ;-) .
„ Sc toon WlLL1 M DE IV, ac ;;t onze Gefchiedfchryver
in eens andere Ah1eelĺng , t . n Opiclırift voerende . Å!gcnceìze /I u2merkingca~ avta • liet Stnatsweezca; , enz . , in
de weinige jaaren zyns onıustigen Stadhouderfchaps,
zom•
„
•
„
„
„
•
„
,,
„
„
•
„

(t) Het Gedrar dyr S i'Uzo+rc Gejn den 'rerdeedi,i. De
Opf ellers van dc GronrıT't r H r T/iı 'a ATeerlri c ltnats7reca n, deene worden met betrekking tot het Volksregt aangehaald k bbende , voegen 'er met veel grands by . „ Zo
• fpreckt deene Schryver op het gezag niet alleen van bonen• landfche cn hedendaagfche Re<vt clcerden ; maar ook volgens
• de Leer van onze eigen Staats-Rechts Gelecıden , op wel• ker getuigenis hy z cis plegtig beroept . Deene woorden van
• den ild, , kalt E . L vsnc zullen genoegzaam nyn om ce
„ Leerfelling van zekeren RanvIER VRYAART te wederloggen,
• die zyne eerloosheid zo hoog doet ftygeu , dat hy met zo
• veel veragting voor de Natie , ais kwaaae trouw voor de
• Waarheid , de idée van een Oorfpronglyk Contract , van
• Lene Volks-vertegenwoordiging, Lene idée , zo waar, zo
„ edel, zo bekwaam om het goed vertrouwen en de eendragt
., tusfchen hun die regeerera, en hun die geregeerd worden,
„ te bewaarera , durft aanranden . Maar wat kan men verwag• ten van Schryvers , die van Grordbeginzelen veranderen ,
• naar dat de omiłandigheden zulks vereilehcn , aan welken
• het onverfehillig is , of zy voor- of tegenlpreeken , en die
• liet Volk en zyne Geheiligde Regten op c:ene laage en lafte
• wyze vleijen , of onbelćhaanıd aanvallen , naar magte 't zelve
• genegen of ongenegen fchynt te nyn, ouı hunne byzon• dere oognıerken te helpen onderkeuneıa . Bládzyde;{39 en
„ 40 .'
H4
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zomtyds het oor leende aan voorlagen en de hand in het
uitvoeren van ontwerpen , die met het Stelzel der Gemeenebestsregeering weinig ftrookten , fchynt zulks , voor
geen gering gedeelte aan den vreemden iı vloed , en de
kunftenaaryen van Staatzugtige Oııderbewindslieden , die
even als de klimop , zich nies kunnen opheffen , zonder
zich om een hooggeftamden boom te fingereıı , te moeren
worden toegefchreeven . Ten tyde zyner Verheffinge ., bevondt zich , (gelyk wy boven gezien hebben,) in
't Gemeenebest cene menigte van aanzıenlyke Burgers ,
die de haatlyklte Fnmilie Ari/locratie vloekten .
In
de Landgewesten was een groot getal Edelen , die meer
uithaken door de hoogheid van hun Afkomst, dan door
den glans hunner Middelen ; zy haakten na Bene Regeeringsvorm , waar in een met Magt bekleedde Stadhouder
hun, uit dien luisterloozen tand, kon opbeuren, in eer
en aanzien verheffen , en met een gouden regen overitorten .
Het Volk , in 't algemeen , koude de Regeeringsperfoonen nier dan uit hunne gezagsbetonningen,
geenzius altoos met de verei chce oınzigtigheid te werk
geheld , lćhreef de rampen des Oorlogs , waar in men
zich onvoorzigug halt laatera inwikkelen , op hunne rekening aan, ei geloofde , dat een Prins , uit den Huize
vaıu Oraí je, den ouden roem en voorfpoed aan den Lande zou wedergeeven . Alle deeze oorzaaken wrogten zeer
nıede tot de Staatsomwenteling ; en WILLEM DE IV badt
naauwlyks iets meer te doen , dan zich over te geeven aan den aroom , die lıeıa voerde ter plaatze , waar
de Zetel der Eere en des Gezags hem wagtte . Het Gemeenteest zag toen een verfchynzel, nooit, zints de eerste Grondvesting , boven de zelfs gezigteinder opgaan ;
de Stadhouder Capitein-Admiraal Generaalfchappen en
de V'oorzitterfchappen der aanzienlykfte Maatfchappyen op
één Hoofd vereenigd . Indien deeze omwenteling de verdeeldheden , welke de onderfcheide Stadhouderfchappen
natuurlyk moesten veroorzaaken, aan den Benen katıt deeden
verdwynen , zy deedt, aan den anderen kant, Bene regtmaatige vreeze gehoorera worden, dat ze, aan éénen verleend,
in Dwinglandy zou kunnen veraarten ."
Eerie vrees maar al te wel gegrond, en waaromtrent
men de taal wel mag naadenken vaıı den Raadpenfionaris
LI'GELA`DT, die , in den Jaare MDCCXVII fchreef,
„ Een Prins , die reeds Stadhouder is van twee Provin„ cıen, geeft voorwaar Bene groote zwaarigheid, om dat
„het
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het , in voorige tyden , veel gecontribueerd heeft tot
behoud van de Vrvheid, of van het Regt vaii de Staaten en van de Privilegien van het Land, dat alle Proviucien niet onder één en denzelfden Stadhouder waren ; maar dat de Voort anders van de Vryheid eenigzins zouden contra balanceeren het gezag van den eerren
Stadhouder door dat van den anderen ."
f' aa de afgifte van dit Deel, wordt ons ter hand geheld
een Ålgeıneen Register : tot groot gemak der Bezitteren
van dit \ \ erk , 't geen voldoet aan het Plan , 't welk de
Naavolger in de Voorreden des eerhen Deels heeft opgegeeven . Wy hebben, by eerre voorgaande gelegenheid , opgemerkt , dat de Naavolger in de lagtile Deeleıı zeer verre
van den Franfchen Scliryver afwykt , dit is ook zyn
geval in het tegeııwoordıge : dan wie liet laathe Deel
des Pranfchen Werks , en bovenal het Slot, geleezen
leeft , zal zich over die afwyking niet bevreemden .
Jammer dat 'er zo veele en zo groote Drukfeilen in dit
%Verk zyn ingefloopen .
„

•
•
•
y,
•
y,

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden , Veertiende Deelí tweede Jluk , bevattende ]zet vervolg der
Bef2liı yviııge vaii Friesland . Te ÅmJlerthw2 , Leyden,
Dort en Harlingen, by P . Schouten , J . de Groot &c.
1785 . lii gr, octavo, 74i bladz .
ja dat de Schryvers ons by den aanvang van dit deel
1~ eeııe beknopte befchryving van Ameland en Schiernıoııııikoog gegeeven hebben , gaan zy over ter befchouwing van het tweede, en te gelyk het Westelykhe , gedeelte van de Provintıe Friesland, dat, in tegenftelling
niet het Oostwaards gelegene Oostergo , Øzesteıgo genaamd wordt . De aart der Landeryen van deeze (treek
welks ligging en grenzing aan de nabuurige Zuiderzee
en de Wadden nader omfchreven wordt , is niet zo
verfcheiden als in Oostergo , naardien men in geheel
Westergo geen heídvelden en weinig Veenen vindt , ja
zelfs geen zandgronden op de oppervlakte des Aard.
ryks , alleen uitgezonderd den heuvel , 't roode Klif ;
over 't algemeen bestaat het uit vruchtbaar Kleiland , 't
welk zelfs iıı (le laagde oorden , door inpoldering , tot
voordeelig weidland kan worden gemaakt . De eerfłe der
F l5
ne-
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negen Grietenyen, uit welke Westergo beftaat, is Menai
dunaadeel ; de landeryen deezer Grieteny befłaan meerendeels uit zeer vruchtbaare Kleigronden, die tot de Graanen Aardappelteelt zeer gefchikt zyn, vooral, die langs
dei ouden Zeedyk liggen, van Marfum af tot aan Wier,
en in den omtrek van Bergum, Lngelum, Menaldum en
Ðronryp, terwyl de langer landen ook meerendeels zeer
goed en gefchıkt zyn tot beste Weid . en Hooilauden .
Deeze Grıeteny heeft twaalf Dorpen en een Klooster ; als
vooreerst Menaldum, by verkorting Menallm, een Dorp,
dat oud ,en groot van omtrek is, en met zyne landeryen,
die uit zeer fchoone Bouw-en Weidlanden befłaan, en geheel
tot aan het Kerkhof van Beetgum , en voorts tusfchen
Berlikutn, Schingen, Dronryp en Marsfum loopt . ~ . Berľśkum, doorgaans Belkom of Ud kom, een fćhoon Dorp,
welks buurt de grootlłe is der geheele Grieteny en tweeen veertig Gemmen bevat . g . Wier, een klein Dorp', zo
van buurt als landeryen, behoorende daaronder maar tien
hemmende plaatzen . 4. Beetgum , weleer Badegum genaamd, zo SCHoTANUS wil, omdat de Zee tot aan het
Kerkhof fpoeide, en men zich ju 't zeewater rondom baąen kou . 5. Englum , tén zuidoosten van Beetgum gelen , en ook niet verre- van den ouden Zeedyk, waarop
de xydweg van dit Dorpje uitkomt, is klein en heeft maar
t waalf ftemdraagende plaatzen , die, ëvėn 'tals Beetgu'm ,
flít

zeer vruchtbaare landeryen heflaan ,

en meest tot

Bouwakkers, Aardappelteelt, en Weidlanden dienen . s .
Marsfгien, een mantig groot en vermaakelyk Dotp, even
als Bigum, nin dn meergemelden ouden Zeedyk , en
due. Øel ter reed gelegen . 7. Demora, een aangenaam
Dorp aan de Leeuwamrrder trekvaart, tweehonderd roeden
tėr# westen van Ritzumazyl gelege~~ , dat met een fehoonc
groote Kerk en Klohtooren van een byzo~~der maaktel,
eñ rondsom voorzien is met huizen, die byna geheel be .
floten liggen in een Ðyk, het St . Jans pad geheeten ;
źynde deeze Dyk weleer dus aangetegd om te dienen,
tot de ptoce~fte • ter eeres vax Sr . Jan , den Patroon van
ðit Dorp, g . Boxum, een Dorp van een matigen omtrek
eń des en twintig 1 emmende plaatfee, heeft by de kerk
een Rompen kloktooren en een tameíy ke buut. 9 . Blesflu m , liggende-, ongeveer, driehonderd konings roeden ten
westen vah den ouden Zeedyk of Borndyk, en, ong e
veer, ook zo veel zuidwaarde van de Leeuwaarder trekvaart, is niet groot, doch vermakelyk wegens liet geboomte .
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een fehoon, groot en vermakelyk Dorp,
zeer wel gelegen ter vaart en ter reed, beide van en naar
Leeuwearden en Franeker . ı ı . Sclaingeıa , zo men meent,
van L)ro ıryp afgefcheurd , wegens ' t oude en eertyds hevige gefchıl over 't voorgaan ten offer, en dus Schiugen,
by verkortinge , geheeten voor Scheidingen . t a . Sfrppeterp , 't kleinha Dorp der Grieteny, als hebbende maar
zeven ítemmen ; door dit Dorp loopt een rydweg, dien
men kan gebruiken van en naar Peins of Berlıkum, terwyl 'er ook een Sclıipvaart is, die in de Schingervaart
uitkomt. By deeze voornoemde Dorpen, die hier onıftandig befchreven worden, komt eíndelyk het Klooster Aanmum of Anighem, van welks aichtinge reeds in het eerfte
Deel gefproken is . Men telt in deene Grieteny, die, detı
Hoogwelgeb . Heer J . G . W i . D . Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, en tot Secretaris Mr . j, MJt~3t(s heeft, tien Hervormde Kerkgemeenten , twee Doopsgezinde Gemeenten , en eerre van Roomsch Katholyken .
De tweede Grieteny van Westergo, toe welkers befchryvíng de Schryvers vervolgens overgaaıı, is Franekeradeel, aIdus genaamd naar de Stad Franėker , die midden in dezelve ligt. De landeryen zyn hier, over 't geheel, goed, doch merkelyk onderfcheiden . De Dorpen
deezer Grietény, die elf in getal zyn , hebben door veelti
voegen en. vaarten goede gemeenfchap niet tikanderen, en
ook een behoorlyke , waterloozing. 1-let tartte is Tjuv Qf
y'zum , eertyds Tzumma genoemd . Dit Dorp. is zeer uıtge,
ftrekt, en bevat wei zes- en vyftig ftemdraagende .p1ıat~
fe n, en daaronder veelt Masten en verfcieiden uitbuutten y
als Barruin, Falduin , Tritzum, Laakwerd , enz . a~ Dong •
iwn , Doenjum of boeditigahem , gelytk hier weleer gefpeld
werd, ligt omtrent ıt+ hoıtdeid ko ingsroeden ten ΡıToordetı
rotar Franeker , en bevat in zynen omtrek vyftien 4lemmende plaatfan ; doch- de buurt by de kerk is zeer gering.
3. Achlum, een Dorp van grootti ıríıtgeilrektheid Ρ daj
wel acht- en dertig hemmende plaatfan telt, g edeeltelyk
verfpreid en gedeeltelyk als vertlrooide buurtjes, by byzondere naamen bekend, ais Galterp, 8o, LuduØ„
enz . 4. Midluur, weieer ook Midlama genoemd, is e
Dorp van geen kleinen omtrek , hoewel zeer g ering vaıi
buurt, bevattende twintig ftemdraagende płaatfen . s . IIt n
bajuna , aan denzeifden rydweg gelegen, niet verre vaı'
Franeker, een klein Dorp, dtt alleen vyftien ftemdraagende
plaatfan bevat. G. Scha/urn , even als Dongjum en Herba s
mum,
t e . t o . Dronryp,
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jtun, aan de gerechtigheid van Franeker grenzende, op
welke Stad dit Dorp een fraai uitzicht heeft . 7. Hitzuın,
een klein Dorp , hebbende twaalf (temmen , fusiehen Ach1um en Herbajum gelegen . 8 . Bour, of Buur, by ouds
Buurttra, het kleinfte Dorp der Grieteny, dat alleen negen
fteındraagende plaatfen bevat . 9 . Ried, dus genoemd naar
s t water , dat ten Noorden des Dorps naar Berlikum
loopt, welks buurt niet groot - is, doch verre die van
Dong;um en Bour overtreft . Io . Feiıis, by ouds Peinferaa
gas, dat ten Zuiden vaii Ried gelegen is , en zeventien
itemdraagende plaatfen bevat, en ten ii . Sweıns, by ouds
Sweinferagae, dat verder Zuidwaards, niet verre van den
trekweg naar Leenwaarden gelegen is , waaraan dit Dorp
grenst met cene brug over de vaart, Kıngmatille genaamd,
en eerre daartoe gehoorende buurt, by welke ook de Cmgel eindigt van de aanzienlyke State Kingma, weleer Kinjum, die, volgens WINSE/J1US, galg en rad voerde . Dit
deel, het welk thans tot zyiìen Grietman den Hr . eu Mr.
J. C . ısEROSMA, eii tot ecretaris den Hr. en Mr . J . DEKETFI, heeft, bevat zeven Hervormde Gemeenten, doch
Doopsgezinde of Roomsch Katholieke Gemeenten worden
in deeze Grieteny niet gevonden .
Nadat de Schryvers deezeu taak hebben afgehanÌeld ,
gaan zy over tot een breedvoerige en naauwkeurige Befchryving van Franker, de derde in rang onder de ftemnıende Reden van Friesland, in Westergo gelegen, drie
en een tweede uur gaans van Leenwaarden, eıı anderhalf
uur van Iĩadingen , by welke befchryving men zich byzonder heeft toegelegd, ter ontwikkeling van alles, wat
Frieslands Hooge Schoolti eenigzins betreft , na welker
befehouwing wy geleid worden tot Westergo's derde
Gríeteuy , Barradeel genaamd , zynde een lange !treek
lands, ongeveer Noordoost en Zuidoost loopende ter lengte
van luim vierduizend en vyfhonderd koningsroeden, doch
alleen ter breedte van eenduizend en tweehonderd gelyke
roeden . In 't oostelyke deel liggen, van deeze Grieteny
I . het Dorp Minnertsga, weleer Mınderskerk genoemd,
dat het grootas deezer Grieteny is. ~ . Firdgum , een
zeer klein Dorp ,'t welk echter tien ¡!temmen heeft . g.
Tjummarum, dat rclıt- en dertig Remmen bevat, en in
grootte naast aan Minnertsga komt . 4 . Oosterbierum, eeıı
Dorp van matigen omtrek, dat even ten Oosten van derı
Slagtedyk gelegen is, en vyf- en twintig ftemdraagende
plaatfen bevat . . Sixbieruna, een aanzienlyk en vermo •
gend

VAN

RIESLANI) .

[21

gend Dorp, dat zes- eu dertig hemmen telt, en bekalven
die groote welbebouwde en beitraate binnenbuurt nog twee
uitbuurten bevat . 6. Pietersbicrum, of liever Petersbierum
en eertyds Barra, dat zeven- en twintig Hemmende plaatfen heeft , kleiti van keıkbuurt is, en zich westwaarde
uit['crekt tot aan Roptazyl . 7. 7hynaam, of Wynaldum,
een maatig groot Dorp, bezuiden de Ried gelegen , en
daar door van de Bierurnen afgefcheiden. ~ . Ahnenum,
Zuid- en Noordwaards langs den Zeedyk gelegen, en in
zyııe landeryen de Stad Harlingen influitende ; en eindelyk
9 . Het Klooster Lidluur, dat als een negende dorp der
Grieteny medeftemt en negen (temmen heeft . Dit Klooster was eertyds zeer aanzíenlyk, en had een byzondere
vaart naar Zee, die by Koehooi uitkwam ; doch in laater
tyd werd de haven ver[topt , en 'er fcheurden op die
plaats , door 't geweld des zeewaters, binnen den Dyk,
twee diepe Poelen of Wielen, die nog in wezen zyn . 1V eieer waren onder Barnadeel nog twee Dorpen , die reeds
voor eenige eeuwen, door 't geweld der Noordzee, vernield zyn, met naame Westcrbierum en Dykshorne . Deeze Grieteny , van welke thans Jonker j . n . VAN ECHTEN
Grietman, en de Fleer REIN st1IT Secretaris is , bevat in
zyneu omtrek zeven l-lerv~rmde Gemeenten ; doch Doopsgezinde en Roomsch Katholieke Gemeenten zyn 'er geene
in deeze Grieteny .
Ten betluite van dit Deel, geeven ons de Schryvers een
breedvoerige affchetzing van de Stad Harlingen , die in
rang de zesde der Friefćhe Steden is , en op den Moordwestkant der Provincie aan de Zuiderzee , anderhalf uur
gaans ten Westen van Franeker, ligt, eu welker .ligging,
gefchiedeuisfen, openbaare gebouwen, regeeringsvorm, enz .
hier zeer breed ontwikkeld en omfchreven worden : doch
waaromtrent wy ons, wegens de bepaaldheid van ons heflek, niet kunnen inlaatgin .
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Åarekci2inge van rrr . WILLEM seHORER over de IτΡ~lcå •
di/2g tot de Hallandfclae RecJiiselaerdJieid van HUGO ng
CR~oT, door dcıa n'aîatcekenaar acir mcrkelyk vermeerderd
en uit liet Latyn Vertaald, door Mt . J, F, ~ıusTEN,
practífeerend Advocaat te Middelburg . In Zeela,ad•
Tweede Stuk . Te Middelburg, by P. Gillisfeiı en Zoon,
1786. h a quarto, 184 bladz .
Onder alle de Werken , die over de Hollandfche Rechtsgeleerdheid gefchreeven zyn, is 'er geene, dat met
zo veel naauwkeurí heid, en als wy ons zo mogen uitdrukken, Geometriche juistheid, behandeld is, als de
inleiding van onzen 'ont erfélyken Vaderlander, den grooten Huig de Groot, wiens letterkundige verdienllen in
deeze onze ligtzınnıge eeuw, by gebrek van genoegzaame kundigheid, niet naar waarde gefchat worden, fchoon
echter dit zyn Werk, na verloop van meer dan een
eeuw, nog heden tot een richtfnoer van onze rechtbanken
ilrekt • Dan daar het zelve op eene min of meer SysteØatíeke wyte is ingericht, kan men met geen redelykheíd verwachten dat alle juridicque questien hier ontwikkeld en uitgepluist te vinden . Deezen taak heeft de Heer
scUaREa, een man van veel beleezenheid, op zich genomen, en zyńe Adverfaria of Compilatiera, die by, naai
het ons toefchynt, van tyd tot tyd uit rechtsgeleerde
Schryvers getrokken heeft, hier en daar, by wyte van
aantekeningen in de Latynfehe taal onder den text wan
het Nederduhfche Werk van de Groot geplaatst ; een wyze die zeer zónderfinĝ is,daar juist deeie aantekeningen,
groptendeels alleen van dienst waren voor zodanige practızyns, die de Latynfehe Schryvers, by gebrek van taalkeńnis, niet kunnen raadpleegeu, by voorbeeld Solliciteurs en anderen, terwyl men van de meeste Advocaaten
onder<}elleñ moet, dat zy met de beste Rechtsgeleerde
Schryvers, uit welker Latynfehe Schriften de Heer Sciwrer zyne aantekeningen grootendeels gecompileerd heeft,
gemeenzaam genoeg bekend zyn , en dus , tot deeie bronnen zelfs toegang. hebbende, uit 's mans Compilaties hunne Kundigheden niet behoeven te putten ; men fchynt
dit ook gevoeld te hebben , en, om dit gebrek te vergoeden, en deeie aanteekeningen, voor onkuııdige Pračlizyns ; gebruikbar te maakes, heeft de Heer eusTEN dezelve in het Nederduitsch vertaald, fchoon deeze Uitgave
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~ıe thans weder een nieuw gebrek heeft, namelyk dat zy
nopten zonder text behelst ,en dus met dit ongemak vergezeld gaat, dat men telkens by dezelve het werk van
de Groot in de hand moet neomen .
Van de menigvuldige Aantekeningen, die ons hier
voorkomen, zullen wy, om den lceıer een denkbeeld van
's mans behandeling te geoven, die geene kiezen welke
de Heer Sciaorer over het l erglooıa der op firand geworpen goederen heeft opgegeven . „ ln vroegere tyden,
zegt hy, verlooren de Eigenaars niet alleen het geltrand
goed, maar zelf de Schipbreukelingen hunne vryheid .
Van welke roofzucht, en onrechtvaardigheid zich oudtyds bedienden de Koningen van Denemarken, de Hertogen van Hollłeín, de Graaven van Oldenburg en ì mbden, en de Friefche Eilanders, welke geheel en alleen van
de Vischvangst en Zeevonden leefden ; zodat het derhal .
ven geen wonder is, dat Keizer FREDERIK DE Il, reeds
voor het midden der twaalfde eeuw, verfcheidene Steden
en períï)Onen van het onnatuurlyk Strandrecht vry verklaard heeft, MEERNAN Gefc/aiedenis van Graaf WILLEM,
11 . B . bl . X29 . Over dit Ituk heeft onze Schryver reeds
ter loops gehandeld in het II . B . II. Deel § . 36 . Met
het lıoogite recht derhalven zegt ßAI&BEIRAC in ıyu Discoıars fur les bcı7efices des boix pag. H, gedrukt te i%mfteldam, en, in zyne aanteekeningen op den lútften drı~k
van het werk van PUFENDORF de Offie. Hom . et Civ. bl.
478, dat de Itrandmeesters ombaruıhartiger zyn dan zee
en windcń ; zelfs fchaamen zich de Bedienaars des Goďdelyken Woords op fommige plaatfen niet, om aanhoudende gebeden tot God op te zenden, dat hy den Grond.
heer door deeze ongelukken wil verryken . En deeze
verfoeijelyke daad traćht THOMASIUS verfchoonlyk te maaken, zo als by BARBEıRec fur PUFLND . Droit de la Na.
ture et Geus word aangeteekend, Liv . IV. Ch . XIII. 4
s. n . 2 . Waarby gevoegd kunnen worden nE ot.oor dc
jure Belĺi ac, Pacis, L . II e. VII . § i n . 3 Solden . Mars
claufum, L . L cap . XXV. aan het einde . VOLTAIRE Elfais ' fur l'Histoire generale , Torn . I pag . j s. Doch de
Geestelyken hebben te recht de zulken met den bas
bedreigd , die zich met dėeze verongelukte goederen bevoordeelden. Cap . III . X de rapt.
„ Dit fćhandelyk gebruik lłeunde op doezen grond, dat
de goedexen der fchıpbreukelingen , als zynde ter behouw
denis van Schip ėn leven buiten boord geworpen, geiree-
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reekend wierden door den Eigenaar te zyn verlaaten , ~a
dat dezelve , als niemand in eigendom toebehoorende,
door elk ander mogten worden aangeflagen ; doch dit is
zeer verkeerd, ten ware men konde bewyzen, dat, volgens het recht der Natuur, de goederen niet langer iemands eigen zyn, dan dezelven by hem in de daad bezeten worden : het welk de Prefıdent BYNKERSHOEK echter
met nadruk wil ftaaven de domingo naris, Cap . I. Dan
dit zyn gevoelen is reeds , ten jaare ı 704 , door TITHus
wederlegd, Acadern . Disput, de dominio rerum in rebus
occupatie ultra posfcsfıoneınoneın durante. Doe hier by BAR3EıRAC Aanteekeı ıgen op PUFENDORF Droit de la Nature & de Gens, L . 1V Ch . VI . g i, n, i .
„ Hier uit volgt derhalven , dat ieder een , die zich met
geftrande goederen verrykt, naar befclareven rechten dievery begaat, BARBnIRAC fur PUFENDORF droit de la Natti .
re ~`? des Gers, Lív . IV . Ch . VI. g I2 n . 12. ViNIus
ad Inftituta de R . D . II 4' n . ~ . Voeg hier by den
Raadsheer H ;EMSURK Batavifclae ılrcad, bl . 295, alwaar
hy, dit ftuk behandelende, zegt, dat KAREL DE V, en
deszelfs zoon PHILIP deezen Strandroof door hunne Bevef hriften beteugeld hebben . Op deezen grond heeft
mede de .Hoge Raad, ten jaare 1599, de Bewooners va n
het Eiland Ter Schelling die eenige op firand geworpene Graanen naar huis gevoerd 'badden , verwezen , om,
volgens bezwooreń opgave van den Reeder, de waarde
derzelven te betaaleis . N EOSTAD . Decif. Suprem. Curia
XL1V, het welk insgelyks alzo0 te ZUTPHEN den 7 . 5gn,
:1 75ı, is verftaan, ScuoirÅ\KER Confultatien en lldy. V,
Deel, Conf. 2 XI, n . ~I en 22 .
„ Dit echter is n iet onredelyk, dat 'de op ftrand geworpene goederen door de Graafelykheid worden aangeflagen, wanneer de Eigenaar by nauwkeurige navorfchiııge
niet tę vinden is, BRUNNEMAN, ad Leg . 8, n . гΡ if de
„heg, Rlıod. (L . XIV . T. 11) en Ġravinne MARIA heeft
den Joden Maart I •7 7 te Gent, aan de Hollanders en
jeeuwen, by het zogenaamd groot Privilegie, vergund,
het geborgen goed te rug te mogen eifchen, mits daarvoor aan de Burgers een redelyk loon betaalende . Groot
placaat. II Deel bl . I~I3 . haderl. Hísta,* IV Deel XIV
Boek bl . I69, waartoe naderhand by bevelfchrift aan PHILIP den II een jaar en zes weken is bepaald, geduurende
welken tyd de Eigenaars op de geredde goederen tegen
betaalinge der gevallene kosten, recht hebben, vINNIus ad
In.
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Inflitut . de R. D . §. 47 . n . uit. VAN zCR~ Codex Batayus op het woord Zeevang of (fonden . § 7, bl . 1234 en
in het breede RoELf over LOENtt s Cap . XCiV, waarby
gevoegd kunnen wðrden de Objervatien over j. Dr GROOT,
ıl . Deel . Obf. XXIX, bl . 84, eır Prof. A . KLUIT, Inwy iíngsreden, Leyden , ¡779 . Bylage IX . bl . x02 . Dit
vondt reeds van ouds in Zeeland plaats, Keıire van Zeeland, Kap . IV. Art. XIII . en is nog onlangs den 14 Ju .
ny, 1751, by de Staaten deezer Provi?~cie nader bekrachtigd geworden, waarby is bepaald, dat de Eigenaars zich
binnen dien tyd moeten aangeeven , op liraffe of poene,
dat, by ontftentenis van dien, de goederen aan den Graaf,
of deszelfs Gemachtigden, zullen vervallen ,by welk Placaat hunne Edeimogenden Art. XIV . en XXVI, uitdrukkelyk gelasten , dat de Officieren en anderen , die eenig
opzicht over de zeedriften en geftrande goederen hebben,
niet zullen vermogen , eenig gedeelte derzelven voor zich
te behouden , ingevalle de Eigenaars hunne goederen met
goed bewys opeisfchen , onder welk voorgeeven het ook
zoude mogen zyn. In Saxen komen twee derden aan de
Magiftraat , het overige derde den geenen toe, die hetzelve heeft gered of gevonden, wanneer, ııamelyk, na
voorgaande bekendmaakinge zich niemand binnen den bepaalden tyd aanheeft en zyn eigendom bewyst . CAavzovıus, jurısprud . for . p. III. Conflit. XXXL Def. XVIII.
„ Het Bergloon wordt in de volgende § . 7 . door onzen
Schryver bepaald, waartoe CROENEWEGEN aldaar in zyne
Aanteekeningen eenige Placaaten bybrengt . Ten deezen
opzichte wordt in het laatfte Placaat der Staaten van Zeeland Art . XX, onderfcheid gemaakt, of de verongelukte
goederen gered iyn binnen of wel buiten de tonnen . In
het eerfte geval genieten de Scheepsgezellen, die het goed
geborgen hebben, de helft, in het laatlle een derde van
de waarde, behoudens echter de Staaten of derzelver Gecommitteerde Raaden, het recht ,om hieromtrent, na ver .
fcheidenheid, te werk te gaan .
„Insgelyks hebben de Staalgin van Friesland , om het rooven der zeedriften te beteugelen, den ı2 Maart, 17_1,
bepaald, dat iedereen, die iets van zulke goederen vindt,
verplicht is binnen vierentwintig uurgin tyds daarvan aan
den Rechter, onder wiens grondgebied die goederen gevonden zyn, (behalven van het wrakhout, het geene de
Officiers toekomt) kennisfe te geeven , die dan ook moet
zorgen, dat die goederen , by zo verre dezelven in be] I . DEEL . N . ALG. LETT . N0 . 3.
I
der-
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ðerfelyke Ovaaren bedaan, in befchryviııge genomeıı , en
binnen acht of veertien dagen, ten nıınlle fchade van den
Eigenaar , openlyk verkogt worden ; terwyl de andeı e
goederen, een jaar lang, ten voordeele van den Eigenaar
in bewaaringe moeten blyven , om zich binnen dien tyd
daarop te kunisen bekend maakera, wanneer hy dezelv~n
kan te rug bekomen , mits daarvoor betaaleiide aan de
Grietslieden, ter vergoediuge der gemaakte kosten, tien
ten honderd, en na aftrek van dien aan de bergers voor
hıtntıe zorg esi moeite een derde van de waarde .
State .
ten van Fpi~sland, IV . Beek, Tit . VIII . Art . II.
„Len foortgelyk Placaat hebben de Staaten van Gelderland, den i i April, 1716, uitgegeeven .
SCHRASSERT,
Cad. Ge/ro Zwplı . van Berg/i- en Visloon, en wat hieromtrent by andere Rechters zy, kan men vinden by LOC
CEıvIUs, de jure maritiııio, Lib . I. Cap . VII . §. io."

Yaderlandsch Kabinet van Koophandel, Zeevaart, Landbouw, Fabrijkeıa enz. be1ıe1aende eene Verzameling van hcrlaan~el ıı~~en,
de uitbreiding en verbetering der beinelde Vaderlaıtdfche YI é1_
vaartbrotaneî~ ten doel hebbende . Eerfle en Tweede Stuk . Uitgegeeveıa door c . BRENDER á BRANDts . Leermeester in de Ilis.
en Sterrekunde ; Ezarniıaator vaia alle Stads Maatei en Gewipten
en lVjnroeijer te Amßerdam, Lid van verfclaeiden Maat/ėbap_
pilen. Met Plaatera . Te Amfleldam, by A . Fokke SinJOGSZ,
Belıalven liet Voorwerk, 375 bladt . Iıa gr . octave .
I786
het openen van dit Kabinet is ıııeıı voorııccıneıs, uit het
Byzelve
af te leveren Bene reeks vali Verhandelingen bctrckkclyk tot de bovcııgcıııelde onderwerpen , die ten decle komen
uit dc handen der Leden van de loflyke Maatfchappy Fe'ix Me.
rit s , uit liet Departunıent van Koophandel cu z. ; eti ten deele
ook door andere des kundigen hier toc aangeboden ıyn .
In eeii Land als het onze, dat uit de haııdhaaving dcezer Takken van \Velvaard, zyneıı bloei verwagt, kunnen wel ııitge_
voerde Stukken van dien aart by eittlek nuttig weezeıı ; en de
pr ^ven, welke ons by de eerlle en tweede opening van dit
Kab net in handen gegeeveıı worden, verlecııcıı ons een vry goeden ť~roiıd , cim 'er by voortgang nıerklyk ııııts vali te verwagten .
Niet oııeigen vangt men dit Geićhrilt aan met eeııe Vcrhatıdeling over den invloed der N ituıır op den Koophandel , de
Zeevaart, Land- en Akkerbouw, Fabrijkdn, Trafykeıı ent . : en
d 'r vedlen onzer \'aderlandlċhe Fabrilkcn in een kwyııcııden
Illot z\n, í1att een ander Schıyver zeer gepast het oog op dez_1ve, nı ..t oogmerk om de oorzaakeıı van dit verval na te gaan,
en
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en eeníge hulpmiddelen ter herftellinge aan re wyzen. Hier by
komt eerre Verhandeling over de voortkweeking van Tarw en
Rogge, waarin 't voornaamfte, dat tot de zaaiing, inoogltíng
en koophandel van Tarw en Rogge in aanmerking komt ; en
ook wel byzonder overwoogen wordt, op hoe veelerleie wyzen
dit Graan veelvuldig, zo door Onkruid en Ongedierte als anderszins, op het Veld, op dc Zolders en in Schepen, aan het
bederf bloot geheld zy . Wyders wordt dit eeruie Stuk befloo
ten met Cene Verhandeling over de Vaderlandfche Munten,
welke ons verfcheide oudheidkundige aanmerkingcıı , en over_
weegingen die het hedendaagfche betrefln , nopens dit onderwerp, aanbiedt : waarby gevoegd is eerre Geldrekening, welke
inzonderheid aan longe Corntoirbedienden te flade kan komen,
door hun cene beknopte rekenwyze omtrent verfchillende fpecien onder 't oog te brengen , die ze zig met weinig moeite ei
Het tweede Stuk heeft aau het
gen kunnen naaken .
hoofd eerre Verhandeling over den Mercurius der Ouden, ~ıı
welke derzelver Opfl~lier nagaat, hoe deeze, (thans in het My_
th1.'ifrhee nıeest bekend , als de God der Kooplieden ,) van een
Egyptifchen zinnebeeldigen oorfprong zy ; hoe de Grieken' ei
Romeinen, eli, in navolging der laattien, ook onze Voorvaders,
ıoen ze de . Afgoden eerden, heni befchouwdhebben : by welke
gelegenheid hieriıı verfeheiden oudheidkuıdige ophelderingen nopens dit onderwerp voorkomen . Eerre volgende Verhandeling
heeft ten onderwesp de Pragt, waardoor onze Schryver veral het fchoone overtollige, liet welk men der behoefßsat,
„ tighedcn des levens, boven de middenmaat, toevoegt ." Hieromttcnt nu gaat hy na , in hoe verre die voor een Koophandeldryvend tand voordeelig , en in hoe verre dezelve nadeelig zy .
Esene voortgaande bcfchouwíng doet heni wyders de bronnen
der Pragt eıı het bederf der zeden in ons Vaderland aantreffen,
in de ontaarting der oude Hollandfehe inborst, in de opvocding , waaruit alle de deugden en ondeugden eeııer Natie ontfpringen : dan hy hegt'er, er opbeuringe, aan , Bene voordrıgt van
liet tegenwoordige blyle vooruitzigt, dat ons, in de herfielliııg
onzer oude opregte zeden, reeds begint toe te lachen ; het welk
wy wenfchen dat verder van eens heiinname uitwerking zyn
zal . De Schryver der voorgemelde Verhandeling over de Taıw
en Rogge , geeft ons hier wyders cene foortgelyke ontvouwing
van 't geen liet Spelt , de drierlele foorren van Garst en liet
Mout betreft . Hierhy komt cene vergelykíng van den Koophandel en de Fabrijken der Engelfchen met die der Nederlanderen, waaruit blykt dat de eerstgenoemdcıı veel vooruit hebben boven de laatstgemelden, en dat het den Nederlandereu bezwaarlyk valt, hunnen Koophandel en Fabrijken tot zodanig
Cerı bioei te brengen . Die zelfde hand geeft ons wyders nog
een vcrúłag van den Slaavenhandel, met nevensgaande aaıımc -I a
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kingen over het deernis'vsaaxdige lot, waaraan die ongeldkkigen
maar al te veel blootgeReld zyn . Laatstlyk levert dit tweede
Stuk nog eend regelmaatige befchryving van de Tabaksteelt omtrent Amerongen Ter dier gelegenheid tekent de Schryver in
't flot nog aan ,dat, by de laatRe inzameling der Tabaksplanten,
iets dergelyks plaats heeft, als 'er, onder onze Landlieden, by
het thuisbrengen van 't laatfte Graan of. Hooi , gebruiklyk is .
„ Wanneer het beste gged, zegt hij, geplukt wordt, dan
• laat men een der beste en grootRe Planten Raan, tot dat de
• inzameling over is . Daarna verzoekt men de jonge Lieden
• tilt de Buurt, ouı deze Plant mede te helpen afplukken, het
• welk met veel vrolijkheid gefchiedt . Deze Tabakplant, die,
• in dit geval, altoos de Rijstenbrif-plant genoemd wordt,
• verliert men daarna, met waaijers van verguld papier, ge .
• verwde eierfchaalen , klatergoud enz . en plaatst een hoepel
• in dezelve, zo dat zij zich gelijk een kroon vertoont, en
• een fchoon gezigt, voor den Planter, en zijne medehelpers,
• oplevert . Zij blijft ook, om die reden, in het gewoon ver• trek hangen, tot Bene andere Plant, het volgende jaar, haa• re plaatfe vervangt . Na de verliering maakt de Planter zich
• met de genoodigden vrolijk ; en onthaalt hen, niet alleen op
• Rijstenbrij, maar ook op een Ham, een Salaadjen, goed Va• derlandseh Bier enz : doch tegenwoordig Imaakt hen de Wyn
• ook reeds beter, welke 'er dus ook al op 'Tafel komt"

Pry :vr1sande1inefl , uitgegeeven door het Tael . en Diclıtlievend
Genootfchap, ten fpreuke voerende : Kunst wordt door Arbeid
verkreegen . Tweede Deel . Te Leyden , voor' liet' Genootfclıap .
1786 . in gr. oEtavo, buiten het Voorbericht, 226 bladt .

Heer Mr. RHYNVIS ıEYTI~~, in zyne Verhandeling over
G afhetde Heldendicht,
in het EerJ e Veel, van de Prysverhande. .
lingen van dit Genootfchap , over Theoretifche Stoffen , eerre
proeve van bekwaamheid , ín de behandeling vaıı zyn onderwerp .
Niet minder geeft de Heer GRENDER à BRANÐIS, +n zo vede
opzigten en zo uedle takken van Studie , de achting zyner
Landgenoten zeer waardig, in deezen bundel, blyk van zyne
geoefendheid in het vak van de Theorie der fchoone Kungen .
llIet L,IERI XCHT íS het voorwerp zyner befcbouwing . Naa gene
fchoone Inleiding , behandelt hy de-Stoffe in het algemeen : en
verdeelt het LIERDICHT ín verfcheidene Poorten, dan gaat hy in
tyne Verhandeling voort, met de' Ode 4yzonder te befchouwen ;
en geeft eenige bedenkingen aan de hand, over de Dichterlyke
verrukking. De Hymnen , de Heldenoden , de Dith rateben , de
JClaagzang, de Wysgwige Ode , de Cantate, de rende . dp
Godt-
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Codsdienfłigheid, het Zedelyk Lied, het Vaderlandsch Lied, tiet
Minne Lied, het Gezelfchaps Lied, de Roınanfe ets de Herders_
zang , worden door hem zeer naauwkeurig nagegaan , alle in

~fzonderlyke Hoofdhukken,
en eindelyk lhát hy zyn
Verhandeling met eerre overweeging van de Vesjmaac .
Wy kunnen niet nalaaten, uit zyne Verhandeling ,een gedeelte
over te neemen , waar hy byzonder over de hymnen fpreckt.
Naa derzelver aart te hebben aangeweezen~ toont hy aan, dat
de Christelyke Godsdienst zo gefehikt is, als eenige, tot Hyn2ne~of Lofzangen aan het Opperweezen, en gaat op deezen trant
voort .
„ 'Er vloeit uit deene redeneermg eerre gewigtige vraag , raakende de Hervormde Kerk in Nederland , namclyk : Waarom
iaen ook in die Kerk geene Gezangen heeft , welke Hymnen
van het Nieuwe Testament kunnen genoemd worden ? De
Pfalmen van nAvm zyn aandoenlyk , uitmuntend en weilui- .
dend , maar ik vraage met KLOPSTOCK ; „ zou DAVID , wanneer
„ hy een Christen of Dichter van het-Nieuwe Tēstament geweest
„ ware, zo gefchreeven hebben?"
„ Men kan hierop niet , dan ontkennender wyze , antwoorden, en het, blykt ook genoegzaam, daar once Kers-, Paaschen Pinxterfeesten geheel geen verband van hoffe met de ioodfche Feesten hebben, waarom men eenige verten, in de Plhlmen
Van DAVID voorkomende , toepasfelyk moet maakera ; en daar
deze dikmaals Prophetiēn behelzen, worden zy weleens te verheven voor den eenvoudigen Zanger . Men behoeft alleen de
aanwyz~ng van eenige Pfalnıen, die, by byzondere gelegenheden, kunnen gezonden worden, na te flaan, en de daarin aangeweezen Pfalmen te onderzoeken , om overtuigd te worden,
dat tAVID, als Christen, by zommige van deeze gelegenheden,
zekerlyk anders zou gezongen hebben .
„ Het is eerre bewezen waarheid , dat het veel zwaarigheid
in zich heeft , Wanneer men iets nieuws poogt in te Voereil by
de Godsdiēnstplegtigheden ; het beste en edelaartig(le oogmerk
wordt weleens uit een verkeerd gezichtspunt befchouwd en gedwarsboomd . Wy hebben, in plaat van eerre bedroefde oude,,
zo als men die van AT}ZEEN ?noest noemen, eerre fraaije nieuwe
Pfalmberyming zien invoeren ; maar ook nog daar by vry wat
OntevØenteid onder de burgeren van fommige plaatzen ont,.
dekt . Niet zonder recht, baart dit voorbØld van tegenllreeving,
van zulk een voornaam en nbodzaaklyk werk , tot eer van den
Godsdienst, en met toe{temming van 's Lands Staaten ondernomen, vry vat fchrik , om iets verder ter verbetering van' het
Godsdienftig gezang te ónderneemen ."
Agter de Verhandeling van den Heer BRENDER à BRANDIS,
volgt eerre van den Heer DIRK EkKELENs, Wien de Zilveren Eerprys is toegeweezen . Hoeveell goeds de Verhandeling Øk bevat3
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vaten moge, het algemeen zal de beoordeeling der Leydfche
JCuııstrechters ongetwyfeld wettigen , in den Heer BRANDIS den
Gouden Eerprys toe te wyzen
Wy hoopera, dat het Genootfchap hage verwachting beantwoord zien z .ıl, in de behandeling van de Theorilčhe Stoffen ,
op dien voet, als de Heeren BRANDIS en ERKELENS, in deezen
bundel, tot eer van ons Vaderland, gedaan hebben .
De Vrugt van Ledige Uurera , door ø . SOEK . Te L~ydPn by P.
Pluygers, 1786 . ¡IL gr . oEtavo . Buiten hct Voorwerk, 88 bladz .
e Heer
• van elders , door kleine eu loste Stukjes .
D
als Dichter bekend , geeft in dit Bundeltje blyken van
zyn Dichtvermogen . +' et eene Dichthuk is fraaijer dan het
A . SOEJ(

andere, doch de gantfche Verzameling verdient, met recht, den
naam van goed . Het Vers , getyteld , f' e,ızaaıne Gr hcııten . vinden cvy by uitfteekenheíd verheven . Oordeelt uit dit weinige
Wat kruipt deer uit de eerde? . . . verflerkt u myne oogera!
Gevoelt o myn zinnen! aenfchouwt deezen worın!
Z ben ik uit de eerde , myn moeder , gerezen ,
Eu zo keer ik weder tot wemelend flof,,
Wat ben ik dan meerder in 't oog van myn Schepper :
Veel min dán die worm is in 't oog van den mensch !
Den mensch! o dit ben ik --een mensch door Gods handen
7.o laeerlyk gefchapen -- gewordeıı uit NIET
Begeeft met een wezen, zoo eeuwig als de Euglen
1lenvangelyk eeuwig •- zoo eindbos als God.
Welk eene heerlyke opklinıming van gedachten?
Myne Offeranden, aan Apollo en Hymen . Eerffe Stukje . Ta
Dordrecht, by A, ßlusfé en Zoon, 1786 . In gr. 8vo . l i8 bl,
„ Nadat, vangt de Heer B . FREMERY, die zich aan het einde
•
van hét Voorbericht, als de Seteryver van dit Werkj ken,
• nen doct, dat Voorberìcht aan, nadat ROMEO my den weg ,die
• tot de fraeitie der Kuraften leidt, ontfioten, en my ter zang• hane it~getroond heeft, weeg ik andermael, op hergladde,veld
• der Wetçnfchappen te verfchynen, en Apollo, den Vader de»
„ Dichtkunfte, nevens Hymen, den Voorlichter vin minnende
„ gelieven, offers ınyner poezy te rookent' Door deeze openlyke offeranden, onderwerpt de Dichter tyne offers aan de vryınoe-

MYNE OFFERA~JPENt SAN APOLLO EN HYMEN .
moedige beoordeeling van het algemeen, en dus ook aan de onze . De naa wkeurige opicuenheid , zo in de taalkiınde als in
het kunstmaatige van de Poézy , verdienen onze hoogíìe goedkeuring, en de navolging van veelen onzer aankomende Vernuften, maar . . . en het deert ons den . Heer F+~EMERY, een zo arbeidzaam en Kunstkundig Benıinnaar der Poêzy, uit liefde tot
de Kunst , Bene onaangeııaame waarheid , onzes achtens , te
moeten zeggen . Men kan , door Bene beangfte waarneenıing van
kunstregelen , door cene gedwongene en gezochte kunstkeurig_
heid, in betreklyk fehoone, zoetvloeijende en fraaiklinkende Ver .
feo , de Poëzy haar vermogen , van het hart te treffen , beneenıen .
By een Minnedicht, moet, in ren daartoe gefchikte luim, ons
hart Bene fireelende ge warwording gevoelen, Z al het Minnedicht den naam van fraai draages : als iemand in cene goede
luim , met een maatig verfland en een gévoelig hart by het ,gelve zo koel blyft, als by het leenes van een Verhandeling over
de Delffloftèn , dan bezwykt het Minnedicht op den toets .
En van dit gebrek kunnen wy den richter FREMERY geheel
niet vry verklaaren . Wy zullen ons denkbeeld hier over, door
een voorbeeld, zoeken te ontwikkelen . In de Ferdinann en Con_
fl antia, van den Heer Mr. FEYTFi hebben wy ever 't algemeen
geen behagen gefche}ıt , hee veel wezenlyk fchoons wy op veele plaatzen in dat zelfde lłoek gevinden hebben : cene der plaat-

i

zen die ons zo geweldig fchokac, dat het ons deerde, dat het

vernuft van den Heer FEYTH op zulke yslykheden werkte, was
die , waar een minnaar een nıinnaares, in een bosch, by een
yslyk onweder opzocht, haar door den blikzero getroffen vondt,
en door een volgenden blikzemfag op haar lyk Ried • deene
plaats nu , hoe overgedreeven fterk ook, trof, zo als dezelve
daar Rondt , het eerfie oogenblik ons hart met een lievigenn,
fchok, en de Heer FEYTU deelt dus , in het afgetrokkene , ',
geen hy doen moest , als Kunftenaar, die zulk Bene Stoffe bearbeidt, en, om een proef te veemen , herleeze elk, die over de
gegrondheid of ongegrondheid onzer oordeelvelling in deezen
vonnisten wil, dat gedeelte van dien Roman (*) , en vergelyke
het zelve met de volgende vier coupletten, die wy uit het Iltik,
dat thans voor ons ligt, overneemen ; tiet zelve heet ae Orkaen,
Vuldicht, en de vier eerfte coupletten geeven de zuivere lief
de tusfchen Mylon en Nife, te kennen, en dan volgen deeze .

IVreed, rampzalig , y~lyk iwodlot., . .
'ð Morgenuur fłondt aan te lichten,
Dat de ontfłoken huwlyks fakkel
Voor die Lieve Twee zou branden.
(+) Ferdinand en CanJ1antia , L Л • bl. 4λ eu 5o.
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De avond, voor dien blyden ucktend,
Zag hen achtdoos veldwaars treden
Met śneengekleefde handen
Doolden zy al mymrend hene.
Snel voelt !fe een koude trilling !
Tranen berfien hoer uit de oogera .
Eenklaps geeft hoer ziel zich over
telen verborgen angst en weedom.
Mylon! fprak het Meisje, Mylon !
Och ! wat is my bang 1 . . . ik fidderl . . .
'k Zucht l . . . wy zyn zo wel veréénigd. . .
Zoude ik van u fcheíden moeten? . . . .
Boven hun befłorven hoofden
Schoolden dikke wolken Jamen,
Wolken , die den form en 't fłerflot
In hoer' zwarten buik hefloten . . .
ft Is gedaenl . . . 't wordt ylings donker! . . .
Alles kraekt door 't won der winden
't Schittert in de lucht van blikfeens
ı411erwegen ratlen donders.
ıfe, bleek van fchrik, zygt rillend,
Spraekloos, neer in Mylons armen . . . .
Brandend Jchiet een blaeuwe blikfem
Lynregt op hun kruinen neder!
Hunne inééngefmolten zielen
Vliegen uit verzengde boezems !
En die naeuwe famenklemming
Is hun jongst gevoel van liefde!
Welk een verfchil heeft 'er tusfchen dat van den Heer FEYTII
By het eerfle gevoelt
.Y plaats .
en van den Heer FREMER
men eerre trilling, als of men die ongelukkige gebeurtenis voor
Zich ziet, maar by het lagtile -blyft ons hart ongetroll'en,
en beide de onderwerpen haan genoegzaam gelyk, in aaklígheid .
Om dan eenvoudig ons denkbeeld op te geeven : Het hapert den
}teer FREMERY geenzins aan kundigheden, het werktuiglyke vaM
ale DĺcØunst betreúeııde, maar aan die keuri o uitdrukking
van
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van de kunst, gefchíkt voor het menfchelyk gevoel ,'t geen hemeíschbreedte ve~fchilt van het hedendaagsch, en by ons zo dikwerf verworpen, Sensimenteele . Wy geooven, dat de Heer
REMERY, misfchíen , dat waarlyk aangenaam gevoel meer opwekken zou , indien Z . Ed . minder acht gaf of de bekleedzelen, dan op het waars wezen, der Dichtkunst .
Voorbeelden van Wysizeid en Deugd , uit de Ğefchiedeniafen, met
vermaaningen voor Kznderen . Door JACOB FREDERIK FEDDERSEN,
Predikant te Maagdeburg. Te Amfterdam by M. de 1$ruyn I786.
Behalven de Voorreden 2 i y Malt . in octavo.
voorige Schriften hebben wy den Eerwaarden Fedderfen
U ıtreeds
leeren kennen , als een ernPdg Schryver, die 't 'er

op toelegt, om der jeugd goede leefregels in te prenten, door
haar dezelven in zodanig eens manier voor te dragen, dat ze,
naar derzelver vatbaarheid ingerigt, gefehikt zyn , om den vereischten invloed te hebben . Van dien zelfden aart Is ook dit
Gefchrift, wari hy der Jeugd uitmuntende voorbeelden van
een verftandig gedrag en deugdzaamen wandel voor oogen
fielt, met nevensgaande lesfee en aanmoedigingen, om zich
van haaren plicht te kwyten . Zo geeft hy, by voorbeeld, eenige flaalen van broederliefde, waar van wy, om de kortheid in
agt te neenıen, 'er flegts één zullen bybrengen .
• PrOCrdef uS verwierf zich, dool` zijne broederliefde, Benen
enfterflijken naaıÌ~ . Want, zijn vader geßbrven zijnde, deelde
h j de erfenis met zijne broeders Murena en Scipio ín gelijke
deelen . Deeze beide waren zo ongelukkig, dat zij hun gantach
vermogen in den burgerkrijg verloren . Om nu zijnen broederen,
zo veel mogelijk, hunne armoede en nood te verligten, zo deelde hy, andermaal, zijn gantseh vermogen met hun ."
Aan dit en Benige andere voorbeelden van Broederliefde hegt
hy voorts de volgende vermaaning.
• Uit deeze voorbeelden van broave en liefderijke broeders
wil ik u, mijne kinderen, Benige lesfee afleiden , die zeer no .
dig zijn weten. Onthoudt ze daarom toch, en neemt ze altijd
waar in de verkeering met uwe broederen en zusteren, dan
zullen God' en uwe Ouders een groot welgevallen in u hebben.
„ Hebt uwe broeders en zusters van gantfcher harte lieft
Dankt God daarvoor dat Hij u dezelve gefchonken heeft , en
bidt hem , dat gij ze behouden moogt . Zij zijn voor u zeker
een groots weldaad, gij hebt aan hur' in uw gantfche leven,-_
als zij ook, naar Gods wil, braavé fustera en broeders zijn,
trouwe en flandvastige vrienden . Zij maaken u den tijd,
der jeugd aangenaamı, lesven met u, zijn met u vrolijk, helpen
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pen u bij uwe kleine lieaighedeń ; en zijn uwe daagt jkfche
}þeelmakkers.
„ Gij , Broeders eu, usters, leeft met elkanderen in eensge ..
Eindheld en vertrouwlijkhefd . Zijl geerp bij elkander ín gezelfchap
Erkent het geerp . voor andere menfchen, dat gij elkanderen hartelýk lief lieb ; laat dit bijzonder in hit vriendegecjrag van den eenera jegens den anderen blijken .
lijk
„ weest jegens elkander dienstvaardig : leeft elkanderen
geerre ten gevalle. Helpt elkanderen, wanneer de een valt,
ðf iets verloren heeft, dat gij het met hem weder opzoekt ; of
als hij niet zijn fpeelwerk niet te regt kan komen, geeft hem
geetn antvoord en ráad, wanneer hij u om iets vraagt, dat
gij beter verflaat . Gelooft mij, mijne kinders, als gij u zelven
niet reeds vroeg gewent, om eensgezind en vriendelijk met
elkanderen om te gaan, e}kanderen ten gevalle te leven,, en
behıttp~aanı . te zijn ; dan zult gij zulks in ouder, jaaren zeker
niet doen . Daarva~ı daar komt het, helaas ! dat zo vele groot
geworden broeders en zusters met elkØer in onmin en vijandfchap levens Zij : leven ín hunne kindsheid met elkanderen,
en deeden nooit iets ten ge~afle van elkanderen ; maar plaagden
en farden
; verbralren bedorven en vernielden
weder , w'at anderen tot hun vermaak vereerd gekregen , of
voor zich zelven gemaakt hadden .
„ Doch merkt hier bij tevens deeze les op . In kwade naken
moet geen l,rnpder of Zer den a?deren he1peı . Bij voorbeeld : een
kind had kwaad gedaan, en wilde het door leugens voor zijne
ouders en mee,ters verbergen ,en had zijne broeder . of zusters,
om met heın te liegen , dan mogen zij dit niet doen ; - o~
het wilde een ander kind ulaan, e bad hen, om h nn hij te
bkan, op dat hij -het te eerder meester mogt worden, dan mogen zij dit niet doen ; -- of het wilde ergens overklinımen, o£
jets breken, vrugten en andere zaken rei wn ,, en het bad herı,
om hem daarin te helpen ; dan mogen zlý dit iet doen
zij ma;
ken zich, als zij het doen, deelgenoten aan eens anders zonden.'

w~ .
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„ Het gebeurt dikwils in de wereld, dat een broeder of zuster arm, en ongelukkig word , terwijl liet den anderen wel gaat,
Leert thans reedsdat het regt en prijslijk is, wanneer de ,rijke en gelukkige den armefl en ongelukkigen bijbaat, zo als
Procukius deed,"
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Karel vdn Rarelsherg, af Tafereel ván de MeıfcJιçíyke Ellende,
door e. G . SLTZ\4ANN . Ułt het Hoogduitsclz vertaald . IjIde erı,
Inde Deel . Te 4tflJťterdam, by de Weduwe J . Doll, i76,In ß vo . 441 bl.
e fraaije inhoud van deene Deelen verpligt ons , daar vaıa
D met denzelfden lo f te gewaagen , als van de voorigen
èn

hoe zeer wy

hier

en

daar

ons

verheugd

rebben „ over

de betere fehikkingen, díe omtrent zeer veele naaken, hier te
Lande, by die vaii Duitschland vergeleken , plaats vinden s
hebben wy by nog meerdere ons bedroefd, dat 'eŕ eenë zo waar_
achtige gelykvorrnigheid plaats t adt in vele verkeerdheden, die
Wy, als by erfenis, van biibefchaafdcr voorouders hebben overgenomen .
Deeze verkeerdheden daar laaiende , zullende wy r
Uit het vierde Deeltje, Iers omtrent de Mode mededeelen. X relsberg is dan in gezelfchap van ęéüe aanźienlyke Dame, die hem
ongemeen veel jonger toefchynt . dan zý in de daad was, uit
hoofde van het blanketzel : dn hier uit fprujt het volgende gefprek voort, niet haarui màn, de Hdofdfchóut der Stad .
„ H. Wy hebben hier in Kolclıis, (de toean aalige verbíyfplaats
van Karelsberg,) de mode , dat wy niets zo haten, gelyk de
lieve Natuur het oıls geeft. De Paaiden kappen wy de i aarten
af ; de Nachtegaalen fluiten wy op , in kopwen ; de Boonıeii
faoeijen wy tot kogels en piramiden, en dewyí nu de vrouw, du
de zichtbaars waereld, zonder twyfèl heť fcboogf}e is , heeft de
mode ook alle haare, fchranderhç d befteed , om haare koost
geheel aan de Vrqúw te befteedeıa . Althans aan myne Vrouw
heeft de mode eelı meesteraak gedaan, en is zo gelukki g ge.
weesr van de Natuur ten eenenmaal te verdrukken . Getyk de
Schelpen, welke lang in de aarde leggen, allengs vergaan en
veranderen in de Recnachtige doffe, welke het naast by dezelve
lígt , is niyne Vrouw, zo als zy uit de handen derNatuurkwam,
allengs verdweenen, en door de mode herfclıapen .
„ Hoe nıoct ik dit begrypen ? (vraagt Karel berg .)
„ (Het antwoord is .) Hoe gy dit moet begrypen dat zal ik u
terfiond zeggen .
De Natuur maakte niyne 'rouw vier voet
hoog , en de mode voegde 'er nog, door de hulp van het hairkaplei en de hoogs hielen, éenelı voet by.
De Natuur liet haar
hair groeijeu, de Mode nanı dit door het kappen weg, en gaf
haar vakel hair . De Natuur fchonk haar recht fraai kastanjebruin hair, de Mode verfde het zelve wit De Natuur gaf haar
het vermogen, om de kleur van haar gelaat te veranderen, en
ik denk nog met veel vermaak aan den wellust, welken ik te
voorcri ondervond , wanneer ik het hev lligíte blos zich over
haare Wangen zag verfpretden, zo dikwerf ik haar fłreelde ; de
Mode heeft haar van dit vermogen beroofd : men moge haar
fchlın .
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fchimpen , of vleijen , of dubbelzinnigheden voorpraaten , zy 2a1
haare kleur niet veranderen . De Natuur gaf myne Vrouw zog
in de bor1 en , de Mode heeft ze opgedroogd . De Natuur
vormde myne Vrouw rank als een Pynboom , de Mode heeft
haar de gedaante van een S gegeeven . De Natuur gaf haar
heupen , welke volkomen geëvenredigd waren aan het gefiel des
lichaams, de Mode heeft 'er pothes aan gemaakt, en haar zulk
eene gedaante gegeeven, dat men haar eerder voor alles, dan
voor eene menschlyke gedaante, houden zou. (Op deene wyte
gaat de Heer voort, tot dat Karehbert vraagt :) Hebt gy ook
Iínderen' De Natuur (is het antwoord) heeft my eenigeri
gegeeven, maar de Mode heeft ze my weder ontnomen .
•
Hoe was dit mogelyk
• H . De Natuur had myne Vrouw een lichaam gegeeven , het
welk zeer gefchikt was tot kinderbaaren ; maar de Mode heeft
het zodanig zamen geregen , dat 'er geen kind plaats meer in
had : wanneer dan de kinderen ter waereld kwamen , waren
ży zwak, de moeder had geen voedzel in de borfien, en toen
ik voor een derzeh=en eene Min had , wierd het door dezelve
met de venusziekte befmer. Nu zyn ze allen dood .
Kare1sberí .

Ach dat de Mode alleen zodanig in Duitschland den boven.
toon boven de Natuur had .
De Gefchiedenis van
zetven kruipt voort ; Karelskrygi, in dit Deel , van zyne moeder toefienıming tot het
huwelyk met Henr
De Vertaalmg mogt hier en daar wel wat beter zyn ; zy
draagt de merktekens van eene te woordelyke naauwkeurigheld in het overbrengen . Het Nederdnitsch Taaleigen is op
veele plaatzen verwaarloosd .
Karelrber
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VADERLANDSCHE
LETTER- OEFENINGEN.
Oude Voor/peilingen aengaande den Mes/as, en deszelven
Openbaaringe, opgehelderd en toegepast, op den Heer
JES s en zyn Evangelium , in ee;2ige Leerredenen , door
JOANNES STIISTRA, rustend Leeraar der Doopsgezinden te Harlingen . Derde en laatjle Deel . Te [ladingen by V. van der Plaats, i 786 . Be/ia/yen de Voorreden,
enige Byvoegzels en Bladwyzers over 't geltcele illerk,
465 bladt . In gr . 8vo .
ıer mede voltrekt de Eerwaerde Stınflra zynen onderfl nomen arbeid, ter ophelderinge der oude Voorfpellingen, die, tynes oordeels, rechtftreeks en in den letterlyken zin op den Mesfras doelen. By de voorheen ont .
vouwde komen nu, in dit derde en laetfte Deel, nag - iii
overweging : Hoz . I . io - i2 . Micha V . 2 . ~oél 11. 28
-- 32 .
tr. XX11I . 5, 6. XXXI. g t - 3 . XXX . 2i ,
. Ezech . XXXIV. 23 - 25 . XLVII. z - i2 . Dan . 11.
~o .
4}, 43 . VII . '3, 14 . IX. 24-• 27. Hagg. IL . '
4 ; met
Zach . ILL. 8 _ ıo . IX. 9, zo. Mal. 111 . i
welker verklaring' ook tevens aen zoinmige andere , daez'
mede inftemmende, Godfpraken enig licht bygetet word .
In de manier van uitvoering houd zyn Eerwaerde zich op
den zelfden voet, waermede hy dit Werk aengevangen
heeft, en waervan wy, met de afgifte des eerften Deels,
een genoegzaem verlag gegeven hebben . (k) Uit dien
hoofde blyft 's Mans arbeid betendig de overweging waerdig van alle dezulken, die zich op de nadere onderzoeking van het Prophetisch Woord toeleggen : en ze zullen,
onder 't nagaen tyner bedenkingen, 'er te meerder toe genQopt worden, daer ze ook in dit Deel meermaels zullen
ontdekken, dat ıyn Eerwaerde, gelyk we voorheen réeds
opgemerkt hebben, met een vrymoedigen tred zyn Pilten
weg, naer 't geleide vän een welwikkend oordeel, volgt ;
het
(*) Zie Alg. Pad . Letteroef. II . D . bl . 89.
IŚ.
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het welk hem dan ook wel eens den gewonnen of betreeden weg geheel doet verlaten .
Tot een byzonder
fladl hiervan verihekke zyne verklaring van den /teen , met
zeyet~ ooggin, gelegd voor het aengezicht van ~ozua, naex
ce voortelling der Godfprake Zach . II1. 9, De oplettende Stiıı,/1ra, gene voldoening voor zichzelven vindende,
in de verklaring der uitleggeren, die hy heeft kunnen nazien, draegt daerop zyn eigen gevoelen, zonder omwegen , aldus voor.
„ Alle die in de Joodfche Oudheden, die in den Bijbel
zelf eenigzins bedreeven zijn, veeeten, dat in het Heilige
der heiligen van Mofes Tabernakel, en naderhand in Sa .
lomors Tempel (a ), eerre kist of laade is geplaatst ge_
west, die de arke des TVerboıids doorgaans genoemd
wordt, gemaakt van het kostelijke e hout, en met goud
dik overtrokken, waarop een deknel lag van gelijken maakzet , den naam van het verzoendekzel draagende , overfchaduwd van gouden Cherubs of Engelen ; en dat deeze
als het heiligst en hoogwaardigst auk van het geheel huis
des Heeren wierd aangemerkt, als de zetel van Guds
zïgtbaare tegenwoordigheid en heerlijkheid zelve . Een iegelijk, welke in die zelve Oudheden eenigzins bedreeven
is, weet ook, dat deene arke des Verbords met haar toe .
flel, gelijk ook de zigtbaare blijk Iran Gods majefteit, op
en over dezelve, ontbroken heeft in het Heilige der Heiligen van den tweeden Tempel, welke ten tijde van Zacharias door Zerubbabel gebouwd wierd . Maar dat in
ďerzelver plaatze een /leen gelegd is, welke boven den
ģtond uitflik (b) . En op deezen fleen, denke ik zonder
twijffel, dat hieı' gezien wordt . Deeze was immers een
fłeen . die in den eigenlijken zin gezegd kon worden voor
ofua den Hongerpriester bijzohderljk
het aangezigt van
gelegd te zijn ; nademaal hij en zijne opvolgers jaarlijs
op den grootera verzoendag, tegen over den zelven ílaande,
(a) E xod . XXV . i o enz. ı Kon. VIII. 6.
(o) Zie het boek 7onıa ín de Miskina C . V . § 2 in de uitgave van Surenh . P . II. p . 233 Reland . Antig. Hebr . P . r . C.
9 . g . 28 . Buxtor £ Lex. Chald . Rabb . Thalm . p . 2541 .
Indien mijne gedagte gegrond zij, kan men uit deene plaatze
des Propheeten dan belluiten , dat Zerubbabel dien Reen in het
Heiligdom niet eigenwillig, maar op bevel des Heeren zelven,
gelegd heeft.
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de, gelik eertijds voor de arke des verbonds, het bloed
des offerboks fprengen, en het wierook zwaaijeu moesten .
Deeze !leen was dan in den tweeden tempel een voornaam
fink (c) ; en men mag het ten uiterfien onwaarfchijnelijk
agten, dat bij de bouwıng van dien tempel in de Schriften van dien tijd, welke over die PLigtinge handelen, van
denzelven geh el geen gewag gemaakt zou zijn . Het
koomt mij der ıalven inderdaad vreemd voor, dat geen
der Uitleggeren hier om deezen fieerr gedagt heeft, inzonderheid van zulken, die gewoon zijn zo veel werks te
manken van alle de bijzonderheden van den Joodfchetz
Ondertusfchen, hoe aanmerkelijk een !luk
Tempel .
eeze tleen ook zijn mogt in deenen, dezelve kon lang itt
heerlijkheid en pragt niet haalen bij de Arke des Verbonds
in den Ouden Tempel . Waarfchíjnlijk was het dan, dat
de Israelieten over dit onderfcheid ook bedroefd waren,
gelijk bij I- lagsaí over de vermindering der heerlijkhei d.
van deezen tempel in het algemeen . En gelijk die Propheet dezelve vertroostede met de toezegginge van nog
grooter heerlijkheid , door de verfchijninge van Christus
in deenen tweeden Tempel : Zo was het ook zeer gepast,
dat Zacharias , of de Heere zelve, aan jofua en zijne ;
Vrienden, dat groot en allerwenfchelijkst heil voorfleíde,
en wel zo zinnebeeldig, dat deszelfs oorfprong als aazz
deezen fieen verknggt was . Hiertoe breiige ik die betuiging, dat op dien cenen Reen zeven oogen zijn zouden,
en dat de Heere zelve zijn graveerfel zou graveerera.
Over die zeven oogen hebben ook de" uitleggers allerlei :+
opvattingen verzonnen . Dog voor zo verre het Hebreeuwfche woord zo wel fonteinen, fpringbronnen, als oogen betekent ; en het geen door graveerfel graveergin is overgezet, eigenlijk zegt openitigcn openen ; en dit bijzonderlijlt

ook gebruikt wordt van het opwellen en voortvlieten des
waters uit een bron
zo zoude ik dit gezeg liever dus
v~rtaalen . In dien eengin fteen zullen zeven wèllen zijn,

(t) :

Cn ik zelve zal zijnen ftroom openinge geeY en, zegt de
Heet'
(i) Welk een hoog detikbeeld de Joodetı daarvan maakten,
kan men zien bij Is . de Bartenors, Maimonides en Sheringham
over de aangehaalde plaatze n het 3uma .
(t) [De hier en elders v &grkomende taelkundige aentekeningen
hebben wij, om plaets t~ befparen, agterwege gelaten, oordec
lende tevens dat des kundigeń dezelvert in het Werk Wel zouden nalpooret.) '
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Heer der heirfc1:aaŕen

(d) . Vreemd kan nienıaud het
vinden , dat een fontein verbeeld wordt uit Benen Reen
te ontspringen, die weet, hoe Mofes in de woestijnti de
5teeıırotze getlagen heeft (e), dat daaruit water voortkwam genoeg voor het gantfche volk . Het is waar, hier
fielt ons het zinnebeeld een gele gden Reen voor, niet eenc rotze, die in het aardrijk zelf als gegroeid was . Dog
dit geeft dies te treffender de wonderdadige werking van
den Heere der heirfchaaren te kennen . Gelijk zeven we/
len den overvloed afbeelden der genade en zegen ngen,
welke uit dit heiligdom zouden voortvloeijen . Wanneer
men hier mede nu vergelijkt de fchilderij van Ezeclıiël,
in het XLVII't c hoofdlłúk zijner vooripelliııgen , van een
vlietend water, het welk uit het heiligdom voortkwam, en
al verder loopende tot hoe langer hoe wijder en dieper
firoom aangroeide ; zal men bijna niet kunnen twijffelen ,
ol hier ter plaatze is het oogmerk der Godfpraahe ook geveest, dat uit dit heiligdom, felıoon zo veel minder luisterrijk, de bedeelíng van de geestlijke, de heìlrijktłe zegeningen van de Euangelífche genade haaren eerlíen oorfprong zouden neeınen : Dat ze derhalven dit heiligdom,
fchoon de Arke des Verboııds ontbeerende , hierom niet
minder te waardeeren hadden . Dit wordt bij ons dies te
aanneemelıjker, ais wij agt geeven op cene diergelijke zin_
ııebeeldige voorfpellinge van dezelve geestlijke heilgoederen
dan het begin van het_ XIII - hoofdftuk deezen zetven
boeks
Ten dien dage
'er Bene fontein geopend zijn
ç f) .

zal

moor het huis van David, en voor de iriwooners van Je Ρufalem ; tegen de zonde, en tegen alle onreinheid. En gelijk

daar, zo volgt dan ook hier in onzen text , op de meldinge van
de fonteinen uit den íłeen ontfpringende en
zeer
gepastlijk, en ik zal Cle ongeregtigheid deezen lands in eereen
dag wegııeemen ; in tenen dag, dat is , in eenera eenigen,
doorluchtigen, uıttłeekeuden , weergaeloozen dag, of tijd, den
tijd van 's veeren dood , op(łandinge , hemelvaart en zeııdinge van den H . . Geest ; doorlugtige gebeurtenisfen , die on .
middelijk op elkander gevolgd zijn, en door middel van
welke Gods genade verzekerd, en dus de ongeregtigheid
niet
geopend,

Deeze gedagte vŕnde ik , niet tegengaande het voorgemelde, dat ook de Heer Camp. Vitringa de Oude, voor mij geliad heeft Zie Zijne Obi. Saer. L . i . C. i5 p . i93 enz.
(e) Exod . XVII . (f) Vergelijk ook Zack, XIV. f .
(d)

OUDE vooRsp1tLLINGEN .

141

riet alleen van dat land, maar van de geheele aarde, vatı
alle lauden , en volkeren, die zig bekeeren, en deene genade aanneemen, is weggenomen .
„ Dog ik kan van deezen Steen des heiligdoms niet af_
fcheiden , zonder kortlijk nog te letten op twee andere
plaatzen des volgenden 1V 1ct hoofdttuks, waarin insgelijks
van een Jean gefproken wordt , en welke van andere uitleggers ook met onzen text worden vergeleeken ; ortı te
bevroeden, of daar ook niet gezien wonde op deezen zeiven Steen , welken ik tot ophelderinge varı onzen text
Nebbe aaugebragt . In het ,
vers, roept de Engel, die aan Zacharias verfchijnt , ten aanhooren van deezeiĩ uit • Wie zift gij , o grote berg? voor het aaıigezigt
van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld ; welk
zinnabeeld te kennen geeft, dat de hoogfle magt zijner
wederítreeveren zou vernederd worden, dat zij hem niet
zouden kunnen verhinderen van den opbouw des tempels
te voltouijen (g) . TJ'ant hij zal den hoofd,/leen voortbreıı,
gen ; liet welk men zou kunnen naamen voor liet gebouw
a•n top toe , tot den hoogeten feeen des gevels op te
trekken . Dog met geen minder regt kan men door hoofd.
fle4n , den voornaamften , den voortreffelijkften (teen , den
hoo ;(ien in waardij en aanzien verttaau . En dan zon die
een zijn met deezen, welke in liet heilige der heiliger,
ju de plaatza van de arke des verbonds, gelegd moest
worden, . Het is Juk wel te denken, dat dezelve van Zerubbahel zelven , na de volbouwinge des Tempels, met
veel plegtigheid derwaards heen gebragt is ; en , gelijk 'er
volgt, niet toeroepingen, met eerre openbaare blíjdfchap
en gejuich (h) van genade, genade, zij denzelven , zij
aan deezen feeen eigen, en koorre volgens de verbeėldinge , welke wij in onzen text opgehelderd hebben, met
herhaalde opwellitìgen , met golvende ftroomen , door het
herhaald genade fraaijlijk verbeeld , uit denzelven voortvloeıjen ; en dus entvailge men uit deszelfs volhrid genade
vo .ır geııade (i) . --- Tot deezen zelven (teen, kan
des Propheeten betuigingen in het ı o le vers deszelven
hoofdftuks ook bekwaamlijk behooren, wanneer wij maar
de Overzetting verbeteren, en de fchikkingen der woorden
in dezelve te regt brengen . Onze Nederduitfche overzetting heeft daar niet de minfee blijk van een Heen : Maar

he ;
(g) Zie Ezra VI .

13 .

(h) Ezra III,
K3
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het geen daar voorkoomt van een tinnen gewipt, het welk
men ziende in de 1rn, d van ZerubbabJ zıg verhlájdeıa
zoude ; daar gaat in den grondtext eeıa J1~eia vaîa trn , zo
als men dit woord gemeenlijk opneemt : 1)g het geen
men veel gevoeglijker uit de Qosteifċh~ fpraak kan vertaales door afgezonderd , of het welk in de plaatze van
een ander ftuk gefield is . Deeze betekenisfee p slěn ten
vollen bij den (teen van het heilige der heiligen , als zijnde dit een volftrekt afgezonderd vertrek, alleen openGaande voor den jaarlijkfchen toegang van den hoogeopriester,
en zullende die (teen zelve in de plaatze van de arke des
verbonds gefteid worden . Welke laatfle zin bij mij nog
voor den waarfchijnlijldlen wordt gehouden . 1ron,icn , of
waterwellen , ftelle ik in de volgende betuigiage van dat
vers ook voor oogeıa, gelijk in onzeıı text. En het woord
doortrekken , dat van dezelve gebruikt wordt , is te zagt ;
het moest ten minfteıı doorloopen geweest zijn ; en , volens
de oorfpronglijke eigenfchap des woords , fchijnt het geno .
men te worden van ftroomeu , die door hunnen fnellen
loop tegen de oevers flaan en kletfen . Na welke bijzondere aanmerkingen ik het geheele vers dan in doezen voege
vertaalti en uitbreide . „ ffent wie veragt d»2 dag der
„ kleiniglıeden? wie is 'er die geringe gedagten heelt van
„ den tegenwoordigen tijd, waarin onze tempel met min„ der luister praalt dan eertijds 2 wie zijn ze die denkel3 , ven weinig rekenen of zig daarover bedroeven ? Dog zij
„ zullen zig verblijden , als zij zien dein plaats vervullcr .
„ den Steen in de hand van Zerubbabcl, waaneer dee
„ ze denkelven zal voortbrengen om in liet Fleiligdorn te
„ plaatzen. Die zeven zijn de fonteinen des , 1-leeren ; zij
„ zullen zig verblijden , voor zo verre zij aan mijne God„ fpraak polooven , dat in dien eenera (teen zeven bron„ wellen door de befchikkinge des Heeren ontfpringen
„ zullen , en de wateren des hens voortbrengen ; dic de
„ gantfche aarde als ftroomeu door/nellen sullen ."
De Eerwaerde Stikv/tra heeft , wyders , voor dit derde
Deel, eerre Voorreden geplaetst, waer in by de zeker .
heid der Godlyke Voorweetenfchap, ook in toekomende
gebeurelyke dingen , behoudens 's Menfchen Vrybeid,
tracht nen te toonen ; en tevens oenige ophelderingen aen
de hand geeft , wegens Gods mededeeling van kundighee
den nopens het toekomende aen de Própheeten, en den
trap der wezenlyke kennisfç , welke zy dąet door van dat
toekomende verkregen .
Ľ)e
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De Leere der Ellende, Verlosfange en Daıtkbaarheid iıı 't
Paradys geopenbaard, e
door de Aards- naderen geloofd ; o7ıtvouwd, door wyleı~ fuĵr . CORNELIA BROEDTe Utrecht by A . van Paddenburg, 1?8G . Be/i1LET .
ven liet Voorwerk , 486 bladz, in g, . 8vo .

T jet oogmerk van wylep Juffrouw Broedelet , in dit Gewas , na te fpooren , hoe de kundigheden,
welken ons het Euangelíe ontvouwt , nopens de zaligmaking des Zondaars door een Middelaar, reeds in het Paradys voorgedragen, vervolgens door alle tyden heen, zo
voor als na de Zondvloed en vervolgens onder de Wettifche bedeeling, levendig gehouden, en door de Geloovigen erkend zyn geworden : 't welk in dit auk gebragt
word tot op den dood van Vader Jacob . Zy heeft dit onderwerp nıet veel oplettendheid, naer hare denkwyze, behandeld , en ene gemoedlyke Pdchting getracht te wege4e
brengen ; 't welk haar arbeid welgevallig zal maken in de
mogen van velen, die zich met hare denkwyze kunnen
verenigen .
Dan 'er zullen ook veeiep gevonden
worden, die oordeelen dat zy het ftuk wat fterk getrokken heeft. Men vind Christenen , die te laag denken van
de GodsdienfHge kuıdigheden zelfs der voornaemften, onder de bedeeling des Ouden Verbonds ; maar men vind 'er
ook aen de andere zyde , die de Schriften van dien ty d
lezen, met kundigheden, welke zy uit de Euangelileerontleend hebben, en ďezelven dan naer die kundigheden verklaren ; waar door ży ligtlyk gevaar loopen van
den Aartsvaderen kundigheden toe te fchryven, die bykans de kundigheden der Christenen onder 't Euangelíe
evenaren ; t welk dan ook wel eens aanleiding geeft, tot

fll fchrift ,

ene vergezogte verklaring van deze en gene Godfpraken .

En hiervan is Juffrouw Broedelet, (hoe aehtenswaerdig zy
ook anders geweest zy,) naer otís inzien ' niet vry te
fpreken . Men oordeele deswegens uit hare opmerking op
een gedeelte der Godfpraek van vader Jacob Gen . XLIX .
I ıb : hij wasclıt zijn kloet in desa wijn , ende zijnen
mantel in wijn- druifven-bloedt.
„ Door dit kleed, (zegt zý,) moet neen verftaan de

menschelyke natuur van den Mesfıas, welke hy als een
kleed zou aandoen, met zyne Goddelyke Natuur vereenígen, en in welke de volheid der Godheid lichaamelyk
K 4
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zou woollen . Kol . 2 : ~ . Dit kleed zyner menfchelyke Natuur was bevlekt, niet door eigen fchuld, want hy was
heilig, onnozel, onbei'met , Heb . 7 . Maar doorr de toegerekende fchulden zyner uitverkoorenen ; want dien, die
geese zonden gekend heeft, heeft by (namelyk God) zonden
voor ons gemaakt, гΡ lor . ~ : 21 . Hiervan zoude hy zyne
menfchelyke natuur zui Geren en afwasfehen door den
wyn, daar door ver(łaande zyn bloedig lyden, gelyk de
wyn ten *eken van ayn bloed in 't H . Avondmaal wordt
Door dit bloed, dat heın door zyn ziels-en
voorgeícld .
liçhaamslyden zou uitgeperst worden, zou by de wegerekende ft hulden , die op hem lageıı , afwasfchen en wegneemen, en zo heiligde by zichzelven ; maar dit zou ook
ten nutte zyn van zyne uitverkorenen, op dat die geheiligd mogten zyn in waarheid . Joann . x ~ . Daarom wordt
'er ook by gedaan, en zynen mantel in wyn-druiven-bloed .
Door deezen mantel, in onderfcheiding van zyn kleed,
word te kennen gegeeven de uitverkoorene gelovigen , dewelke met den Heere Christus worden vereenigd, en al
het geese by gedaan en geleden heeft, ook hun wordt
toegerekend, hebbende alzo gemeenfchap met hem, gelyk
een mantel gemeenfchap heeft met den genen, dien dezelve omhangen is : nogthans onderfcheiden van het kleed
zyner menschheid, die hem 't naast eigen was, eıı tot
eersen Perfoon vereenigd ; maar echter als een ruimer bovenkleed , dat tot zyn geestelyk lichaam behoorde , en dewelke hem zyn tot heerlykheid en fıeraad . Zie Jer. ii .
en Jes . 62 . 3 . En gelyk een man in zynen mantel zich
roert, wandelt, werkt en lydt, alzo zou Christus zyne
gemeente aandoen ; dat hy in haar tegenwoordig, krachzıg werkzaam zou zyn, en zo is hy in hun, en zy zyn
wet hem . Gelyk de Hogepriester, het voorbeeld van
Christus, in zyné klederen, en met den Mantel des Epbods omhangen , het heilig Priesterwerk deed en zyn
dienstwerk verrıgtte, welk werk dan ook al het volk werd
toegerekend . En gelyk de Hogepriester met deeze kleederen bekleed zynde, en met den Mantel des Ephods om.
hangen , niet alleen gezalfd werd niet de H . zalfolie, de
gaaven des Geestes, maar ook befprengd met het bloei
des zondoffers, om hem en zyne kleederen te heiligen,
waarin hy en zyne kleederen als afgewasfchen en heilig
werdei aangemerkt : zo zou ook Christus niet alleen door
ßyn bloedig lyden zich zelven heiligen van de fehulden t
d#e oha hei lagen, maai ook ayııei Mantel, de gemeinte
Goçis~
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Gods ; met welke hy vereenigd het Priesterwerk zou
verrichten , en dus dit kleed met hem geheiligd worden
waarom hy zelf in zyn llogepríesterlyk gebed zeide , Joh .
17 : 19 : Ik heilige my zetven voor hun , op dat ook zy
geheiligd mogen zyn in waarheid. En dit wordt te kenneu gegeeven, als Jakob zegt, dat hy zynen Mantel
wascht in wyn-druivenbloed . Zynde zyn lichaams, en
voornaarnlyk zyn Ziels lyden , 't geen met den dood eindigde ; en gelyk het bloed der offerdieren uitzypelde uit
het offerbeest, zo ftortte hy zyn bloed uit, en het vlood
uit zyne zyde , na dat hy den Geest gegeeven had , wanneer zyne zyde niet een fpeer doorfteken werd ; en zo
wordt hier, daar te voren van wyn gefproken was, nu
gezegd wijn druiven-bloed, om te kennen te geeven . ı .)
Dat de toefpeling is op rooden wyn , ter aanduiding van
zyn bloed . 2 .) Ook om uit te drukken de periĩng van
den Heere Jezus in zyn lyden en bloedvergietíııg, gelyk
de wyn uit de bezien geperst wort ; welk hy ce gemóete ziende zeide : Hoe word ik geperst, tot dat het volbragt zy, Luk . is : So. Waardoor de kracht zyner heilverdienften, en de gaaven des Geestes, die by edelen wyn
vergeleeken worden Jef. 55 : 1 . voortkomen ."
Een
ieder, die wat bezadigd denkt, kan niet wel twyffelen,
of hy vind hier veel, daer Vader Jacob vermoedelyk
nimmer aen gedacht zal hebben .
Leerreden over i Kon . V III. 29 , go , ter gedaclztenis der
Imvijing van de Kerk te Schildwolda, dooor Anxus
d)ŒIANI, Predikant aldaaŕ, uitgefproken den ¡5 van
Wijnmaand, ı786. Te Groningen bij L . Huifìngh,,
1787 . In gr . 8vo. 38 bladt .
T Tet aendenken aen de (lichting van het Kerkgebouw
.L l te Schildwolda, voor honderd jaren , en deszelfsı in
Jh ndhouding tot op den tegenwoordigen dag, heeft dept
Eerwaerden Adridni genoopt , zyne gedachten daer op
verder te vestigen, en de oplettendheid iyner Toehoor_
dets daer by inzonderheid te bepalen . Ter dier gelegenheid ontvouwt hy der Gemeente beknoptlyk de Inwying
van 's Heren Tempel te Jernfialem, met ene nevensgaende
verlclaring van den hoofdzaeklyken inhoud van 's Vorften
gebed in die omftandigheden , volgens i Kon . VIII. 2Ρ ,
o Naer het befoo~ van dit voorgeftelde fc h ikt hy ver,
K ;f
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volgens het toepaslyke gedeelte zyner Leerreden . „ Deed
„ Salomo, zegt hy, voor eerst, eerre redevoering, waarin
• hij van Israëls lotgevallen in 't gemeen, en van de tem=
„ pelbouwing iıı 't byzonder, handelt, dit geeft ons aan• leiding , in navolging van hem , om over de lotgevallen
• der kerke in ons vaderland, en op deze plaatze, iets te
• zeggen . Ten tıvedeız , looft , dankt en offert hij den
• Here , en volgt het volk heın hierin na ; wij zullen u
„ tot zekere pligten, bij deze gelegenheid, en vervolgens,
,* te betrachten , tot dankbaarheid, moeten opwekken .
„ Ten derden, bidt hij om een zegen , wij zullen, een
,, bepaald gebruik van onzen text makende, al zegenende
• en bıddeude befluiten ." Zyn Eerwaerde, dezen leıddraed
volgende, fchikt iyne Redevoering, in 't een 't ander opzicht,zeer gepast naex de tydsomítandigheden .
Naer
iyne opgave hebben de volgende Leeraers, zedert de hervorming, het Evangelie te Schildwolda bediend .
-i6Ii, heeft Tlıeodorus Folkeri , hier eerst het zuivere
Eúangelie beginnen te
prediken, en wierd opgevolgd
167. door Everhardus Jacobi, en deze
1662. door CopiusMeijer, die, de oude Kerk vervallen
zynde , het nieuwe Getocht
iugewyd heeft op den i2 iell
Očtober 1686 : wiep verder
opgevolgd zyn
1687.
1705 .
1719 .
1755 .
1768 .
2783,

Franciscus Gomarus.
1ldolphus Molanus.
Eppo Hendrik Pinekers. (*)
Hermannus Diephuis .
Hero Geres Heres .
Anus Jidriani .

(*) Deze overleed in het jaer 2748, • doćh het liep, door een
onzaligen twist over de beroepinge, aan , tot het }aar z 755 , dat
Øze Gemeente herderloos bleef.
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tlamnerkingen van c . BONNET , op het tweede Stuk des
Briefs van den [hel Ed . Zeer Çel. Heer i . vnN HEIiERT, over de Redo, en haar gezag in den Godhdienst .
Briefswyze aan zyıÌ Fhel Ed . medegedeeld . Te tretht,
by A . van Paddenburg, 1786 . In gr, octavo, 114 bladz .
XTa ene optelling der byzonderheden, in 't genoemde Ge_L' fchrift van den Heer van Hemert behandeld , maekt de
Hoogleeraer Bonııet ene fchifting vaıı dezelven, als behØOreude deels wel tot het hoofdverfchil , mier zynde ook
deels daertoe niet betrekkelyk, en onder deze zodanigen,
die eerst naderhand te overwegen zyn, als mede zulken
die wel achterwege hadden kunnen, en ook zommigen die
. -- De Hoogleeraer behet hadden be/?ooren te blyven . .
paelt zich in dezen zynen Brief voornaemlyk tot de eerstbedoelden ; echter laet hy zich, na 't afhandelen vaıı 't
geen tot het hoofdverfchil behoort , ook nog kortlyk uit
over enige der andere byzonderheden, welken by, zynes
oordeels , niet wel geheel met ftílzwygen voorby kon gaen .
Het zy men de ene of andere party in dit gefchil
trekke, men zal, op het . doorbladeren vau dezen Brief,
gereedlyk moeten erkennen, dat de Hoogleeraer zich beter
by zyn Stuk bepale , en gewoonlyk me*t meerder opmerkzame nauwkeurigheid uitdrukke, dan de Heer van Hemert ;
dien hy ook dier toe tragt te brengen : 't welk gewislyk
de enige weg is , om dit verfchilftuk met vrugt te behanı .
delen . Ter bereıkınge hiervan doet zyn Hoog Eerwierde,
met het afloopen van dit Gefchrift, na enige bedenkingen
over de, zyns agtens, vereischte fchryfwyze, den volgenden voorfiag ; welken wy niet ondienftig oordoelen hier ga
heel over te noemen .
„ In hoppe dat U W Ed, dit] [bovenaengeduíde,] in 't
vervolg zal onder et oog houden , wil ik, ten gevalle onzer Bezeren, den haat des gefchils, dat wy allereerst hebben af te handelen, onderfchéidenJyk' opgeeven .
„Uwe ftelling is dezee : de onderwerpelyke rede, het menfchelyk verfland, is 9ìiet bedorven ., Voor deeze [łelling hebt
Ge, uaar myne gemaakte aanmerkingen, geen een deugdelyk bewys, 't zy uit de ondervinding , 't zy uit de H .
Schrift, bygebragt .
„De tegenftehıng, die Gy belirydt, is : de onderwerpelyke
pede, het menfclely verfland, is bedorven . Om die te weeggen , brengt Ge, eerst, verfcbeidne bezwaaren tegen
de
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dezelve in ; en tragt , vervolgens , aan te toonen , dat de
bewyzen voor dezelve, uit de oudervinding, uit de dw
lingen van het menschdotn, uit den invloed dien de zon e
heeft otn het vertand te bederven , (doch welk laar(te bewys ik niet gebruik ,) en uit de H . Schrift ontleend, van
geen de minne kragt zyn om die tegenhelling te wettigen .
„ Wat nu deeze tegenllelling betreft , /ietrnenJèliclyk verJI and is bedorven, die heb ik, overeenkom(tig de leer van
onze Kerk, nader bepaald, en aangetoond, hoe wy die
niet en al verhaar . Niet, als' of de mensch, in den tegenwoordigen ('coat , voltrekt onbekwaam was , om waarheden en plıgten te kennen ; waarheden als zeker , pligten
als beraamlyk, op goede gronden te beoordeelen .
Maar, in zo ver by, hoe kundig ook in de leere der Zaligheid, echter niet in !laat is, de geopenbaarde waarheden, welke betrekking hebben op zyne eeuwige belangen,
regt te kennen, met dat gevolg, dat hy, als een redeiyk
fehepzel , niet kan nalaaten , overeenkomhíg dezelve , ter
bevordering van zyn waar geluk werkzaam te zyn .
„Ingevolge deeze noodige bepaaling, heb ik aangetoond,
dat de bezwaaren, van UW Ed . , tegen de leer onzer
Kerke , aangaande het =zedelyk bederf des menfchelyketj
veraands, ingebragt, van geen gewigt zyn : - en dat
de bewyzen votr ons, gevoelen, uit de ondervinding, uit
de dwaalingen van liet menschdom , en uit de Godlyke
openbaariıig, ontleend, doch van U afgekeurd, derzelver
kragt behouden .
„ Het geen derhalven U W Ed, nu te doen (laat, is , aan
te toonen, „ dat 'er deugdelyke bewyaen voor uw gevoé• Ien zyn ; - dat de bezwaaren , tegens ons gevoelen
„ ıngebragt, ongeacht myne gemaakte aanmerkingen, haare
eindelyk, dat, het geen wy
• kracht behouden :
„ voor ons gevoelen, (tuit de ondervinding, uit de dwaa„ Iingenn van het mehschdom, en uit de H . Schrift,) aan„ voeren , niet bewyst het geen beweezen moet worden .
~, Derhalven , dat de onderwerpelyke rede, met opzicht
„ tot des menjchen waar geluk , en de regie kennis der ge .
:~ openbaarde waarheden , welke daarop eenti ızaauwe be„ trekking hebben, niet kan gezegd worden , zedelýk be• durven te zyn ."
„Gelyk ik hier op uw antwoord verwogt, zo moet ik
UW Ed . vooraf berigten, dat ik voorneemens ben, in myn
wederantwoord alleen te onderzoeken, of uit het geen door
L w Ed ., over di ; onderwerp, nader wordt medegedeeld,
wet .
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w ttigiyk dit beluit kan worden opgemaakt s de onderwerpelyke rede is, met opzicht tot 's menfcheii vaar geluk, en
de regte kennis der geopenbaardee waarhede ;2, wel/te daarop
Gene naauWe betrekking hebben, MET bedorven. Alle andere byzonderheden, die tot de hoofdzaak niet behooren,
zal ik, of niet in aanmerking noemen, of, wanneer ik het
noodig achte, afzonderlyk met U behandelen ."
Het heiulo gedeelte van dezen voortag ziet op een voorheen gemeld vereischte ; om, naemlyk, „ al zulke bezwaa„ ren, die niet tot de hoofdzaak doen, afzonderlyk te be„ handelen ." De Hoogleeraer zag gaeıne, dat het wezenlyke van het gefchil altoos op zichzelve behandeld wierd ;
er. dat dan byzonderheden van geringer belang, (doch hoe
minder in getale hoe liever, ) by manier van aenhańgzels,
daer achter aen gevoegd mogten worden .

Chemifche Oefe'iingen . Door r • j . KASTELEIJN, tlpothe_
ker en Clıimi3t te , moerdam . Lid van het Províj2ciaal
Utrechts Genootfi'liap van Kunflen en Wetenfchappen .
Tweede Deel. 1e 4nij2erdam , by A. J. van Toll, 1786 .
iii gr . 8vo .
e Inhoud van dit Tweede Deel, beltaande uit vyf StukD
Jes , is niet minder belangryk voor de Beminnaars der
Scheikunde in 't algemeen , als voor de Apothekers , a .
brikanten en Trafikanten in 't byzonder, dan die van het
EerfteDeel. -Was 'er ooit een middel om Scheikundige
Kennis algemeen te maaken, en den lust tot de beoefening
deezer zo algemeen nuttige Weetenfchap onder onze Land ..
genooten aan te wakkeren ; het is zekerlyk dat, 't welk
de Heer KASTELEijN daartoe heeft verkoozen ; en indien
wy uit de graagte, waarmede dit Werk algemeen is aangenoomen, mogen befúiten, dan is het zeker, dat onze
kimdige S+chryver reeds voor een groot gedeelte zyn oogDe menigvuldigheid der onderwerk bereikt heeft .
werpen, in dit Deel voorkomende, verbied ons daarvan
Øn onzen Leezer een uittrekzel mede te deden , terwyl
eene błoote optelling daarvan eenigfınts verveelende zoude
zyn , te meer, daar wy geen oogenblik kunnen twyfelen,
of zy, die oenig belang in de bevordering der Schei- en
Natuurkunde !tellen, zullen reeds genoegzaam met het
Werk telven bekend zyn . --. -- De verdieniten des
Schryvers zyn daarenboven zo algemeen bekend, dat
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noodloon zoude zyn , iets ter aanpryzing , van deezen zynen geleerden en ııı de uitvoering zo nıoeijelyken, arbeid,
by te voegen .

Wy hoppen, dat de heer 1ASTEL1IJN, in zyne edelmoedige bedoelingen, ten algemeenen nutte zal volharden,
en zynen geleerden arbeid vervolgen .

Po ıtiones Phyfıcæ, quas, annuo labore, in fcholís privatis
explicat , experimeıtis illutírat, et auditorum fuorum
nedtationi proponit j . IT . VAN SWINDEN ; antehac in
Academia Franequerana Phil . Log. et Metaph . ; nunc
veto in I ll . Amtt . Athen . Phil . Phyf. Math . e t Afiron .
Prof. Variarum ~Academiarum Socíus .
Toıni fecundi
pars prior . Harder. Geir, apud J . van Kasteel, 1786 .
Absque p ræcedd . 254 . pp . i n očtavo. maj . f.
an het beloop deezes Werks, en de wyte der uitvoerenVge, die den Hoogleeraar van Swinden ter Bere ftrekt,
hebben we onlangs in 't breede gewaagd (*) ; en , overeenkoinftíg met de toen voorgeflelde orde, is dit eerfee
gedeelte van liet tweede Stuk gefchikt, ter behandelinge
van de Hydroflatica of Waterweegkunde . De Hoogleeraar
behandelt deezeir tak der Natuurkunde in de wyduitgeIlrektfte betekenis des woords Hydroflatica, welke men
gewoonlyk Ll7aterweegkunde noemt , doch die zich uitftrekt
over Vloei- of Vlietttoffen van allerleien aart ; het zy ze
als Water onder de niet Veerkragtigen, of als Ľugt onder
de Veerkragtigen, geteld worden .
Zulks doet bero , na cene voorafgaande befchouwing der
Vloeiftoffen in 't algemeen, erı derzelver onderfcheiding in
Niet- of A1 Veerkragtige , in de eerfte plaatze handelen
over het evenwigt en de perfing der Vloeiftoffen, die geene Veerkragt bezitten . Hieromtrent komt in aanmerking
de perfing der Vloei (toffen in 't algemeen, eq derzelver
werking naar alle kanten , wanneer ze ergens in beflooten
zyıı ; mitsgaders het eventvigt der Vloeiftoffen op zigzelven befchouwd ; en wyders de werking dier persûnge op
vaste lichaamen , welken in de Vloeiftofferr geheel in .
gedompeld zyn , of min of meer op derzelver opper .
vlakte dryven ; en eindelyk de perfing van ongelykflagtigrý
Vloei.
(*) Zie Nieuwe .41g. Vad . Lesterp;f. J. D . bl . 324.
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Vloeifloffen, of zulken die van eene verfchillende zwaarBy de overweeging
te zyn, onderling op elkander .
der perfınge of mm of meer ingedompelde Jichaamen,
voegt de Hoogleeraar eene ontvouwing van 't nafpooreri
der verfchillende digtheld of foortlyke zwaarte van onderfcheiden Vïoeifloffen en Vaste Lichaamen, door middel
van Vogtmeeters en de Waxerweegkunflige Balanş .
Hiermede afgehandeld hebbende het geen tot de Niet
Veerkragtige Vioeifloffen behoort, gaat hy in de tweede
plaats over, ter befchouwinge van het evenwigt en de perfing der Veerkragtige Vloeiftoffen ; waaromtrent by zig
tot de werking der Lugt in dit geval bepaalt, nadienn tog
alle Veerkragtige Vloeilloffen, met de Lugt, hier aan dezelfde algemeens wetten onderworpen iyn . In de behandeling van dit onderwerp vestigt hy eerst het oog op de
werking der veerkragtige Vloetíloffen, die van derzelver
zwaarte of gewigt afhangen ; by welke gelegenheid hy een
verflag geeft van de verfchillende borten van Barometers .
Vervolgens ontvouwt hy ons de werking der veerkragtige
vloeipoffen, die van derzelver~veerkragt afhangen : 't welk
hem tevens een bergt doet verleenen van die werktuigen,
in welken de veerkragt der Lugt, of ook wel de perfing
der Lugt, byzonder haar vermogen uitoefenen : als daar
iyn de Lugtpompen, de Windroers, Vogtmeeters die als
Barometers werken, Ventilators of Lugtzuiveraars en Waterduikelaars- Klokken . Wyders handelt de Hoogleeraar
over de werking der Hette op veerkragtige vloeiíloffen,
mitsgaders den hoogen trap, tot welken de Lugt verdund
of verdikt kan worden ; verklaarende te gelyk verfcheidert
verfehynzelen hier uit onftaande, byzonder in zodanige
bewerkingen en werktuigen, waar in men zig van (toom
of damp bedient, onder weilten de zogenaamde (toom - of
vuurmachine, tot het oppompen van water gebruikeiyk,
bovenal in aanmerking komt . Hier aan hegt by voorts
ene overweeging vai' een kldmp van veerkragtige vloeiftoffe, als mede van de digeheld en hoogte der bedduigen,
waar uit dezelve is zamengeaeld' ; en zyne befpiegeling
deswegens brengt hy vervolgens over tot de daadlyke meeting van de hoogten der Bergen op den Aardbodem , door
middel van den Barometer ; en zo ook tot het nafpoorea
vafl de digtheld der lugt, en de hoogte van den Da np •
kring . Ten łiatfte handelt de Floogleeraar nog van 't
dryven van lichaamen in eene veerkragtige vloeiftoffe, of
het opklimmen en nederdaalen der Lugtbollen in de Lugt,
waar-

x52

J, n . VAN 3WINDEN, POSITIONES PHVSıcÆ .

waaromtrent hy de voornaamfte byzonderheden beknoptlyk nagaat . Voorts zyn 'er aan 't einde van dit Stuk
nog geplaatst eenige Tafels, wegens de vergelyking der
Barometers op verfchillende Schaaltekeningen, en de meee
De
ting der hoogten door middel van dezelven .
beoefenaars der Natuurkunde zullen , op 1]et nagaan der
naauwkeurige uitvoering van dit alles, op nieuw reden
vinden, om den arbeid van den Hoogleeraar van Swinden
danklyk te erkennen , en van harte na de verdere voltooijing van dit Werk te verlangen .
De feest der Wetten, door den Heere DE MONTESQUIEU.
Uit het Fransch vertaald, door Mr . DIRK 1ioıe VAN
BOOTEıv, Raad in de Vroedfc1 ap en Oud-Schepen der
Stad Sclıoonhoven , Lid van liet Provinciaal Utrechts
Genootfchap van Kun/ten en Wetenfchappen. Met LPysggierige en Staatkundige Aanmerkingen , zo van eengin
?onbekenden als van den Vet-saaier. Vierden Deels eer¡te en tweede Stuk .
Te 4rn terdam, by W . Holtrop,
1786 . In gr. 8vo ., 536 bladz .

dit vierde - Deel gaat de oordeelkundige
I nover
ter befchouwing van het zoberoeınde

MONTESQUIEU

Leenrecht,

waaraan hy dè twee laatfte boeken van dit zyn onlterfelyk
Werk belteed heeft . En gelyk men overal de ontwyfelbàarfte bewyzen van 's Mans diepe geleerdheid en fchrander oordeel gevonden heeft, is ook de manier, op welke
deeze twee boeken gefchreeven zyn , boven allen lof, en
zal aan de liefhebbers van Oudheden niet alleen ee»e nieuwe verwondering verwekken , maar dezelve tevens verbaasd
doen ftaan over het nieuwe licht, 't welk zy hier op eerre
zo gemaklyke wyze, over deeze in zich zelve duistere
Stof, verfpreid zullen vinden .
„Het Leenrecht is , gelyk de kundige Vertaalei wel aanmerkt, Beenzins zynen oorfprong aan de Romeinen verfchuldigd ,, hoe zeer de beroemde Hollandfche Schryver
over het Leenrecht , Mr . Pr . Bort, dit heeft trachtetı te
bewyzen . Met alle reden leidt de geleerde Schryver hetzelve uit de Oudheden van Germanie af. Dit recht heeft
zeer langen tyd enkel op gewoonte berust, zonder in befchrevene wetten vervat te zyn .
Evenwel , men
maakte in die tyden, in zwaarwigtige gevallen, veeltyds
gebruik van de Ądvyzen van Rechtsgeleerden, onder den
naatll
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naam van Responfa prz dentum, Responsa Sapíentum . Teny
tyde van Keizer Frederik den eertien begonnen twee zeer
beroemde Milaanfclıe Rechtsgeleerden, met naame Obertus de Orto of h arto, en Gerardus Capagistus, byge..
naamd Niger (de zwarte.) over het Leenrecht te fchryven, en dit had ten gevolge, dat, onder de regeermg van
dien zelfden Keizer, uit de inftellingen van de Keizers,
uit de evengenoemde Schriften van Obertus de Orto en
Gerardus Capagistus, en uit de byeenvertàmelde Advyzen van Regtsgeleerden, een Poort van famenftel van het
Leenrecht in de waereld kwam, in het welk door den
Profesfor in de rechten Hugo, of Hugolinus, eenen -vatt
de allerberoemdfte Rechtsgeleerden van zynen tyd re Bononie openbaar onderwys gegeeven wierci .
„Tén tyde van Keizer Fredericus den tweeden wierdt dit
famenttel van Leenrechten in twee boeken verdeeld, en
onder den tytel van de tiende Collatie in het corpus 7u..
rit by de Novellen van ustinianus, welke uit negen cpJ
latien benagn, gevoegd. Hierin bediende hy zich voor.
namelyk van den raad en hulp van eenen anderen, niet
minder beroemden rechtsgeleerden , Hugolinus , byge naamd dL Presbyteris. Zie Mascovius de jure Fee d.
cap . j .
„ De Groote , acobus Cujacius , een man van onvergelykelyke verdienften, heeft by deene twee boeken eene menigte Rukken bygevoegd, en eindelyk dezelve op nieuw
in vyf boeken verdeeld, en met nyre allerheerlykfte,aanmerr
krogen verrykt. Dezelve nyn te vinden in de fchoone
uitgaave van alle de werken van deenen groosen man,
welke door de zorg en yver van Liborius Ranius, eenen!
Napolitaanfchen Rechtsgeleerden, in het jaar 1758, te Napels in elf Deelev in folio is in de waereld gekomen, in
het a Decl pag . 1178 tot aan het Einde .
„Deene boeken over het Leenrecht, bekend onder deir
naam van Confuetudines Feudorum, (onder welken naatit
zy thans in het Corpus juris nyn te vinden) behelzen dus het oude Longobardiiche leenrecht, of jus feuda .
Ie Longobardicum , en dit recht word nog in Duitschland
algemeen gebruikt voor een jus jubJdiarum, of voor een
recht, waartoe men , wanneer de Laiıdwetten over de
Leenen zwygen, zynen toevlucht neemt .
„ Wy hebben eene ontelbaare menigte van Schryvers over
tiet Leenrecht by alle volkeren, waar liet zelve bekend
is, welke alle op te noemen een oneindig werk zou nyn .
L
Meti
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Men kan dezelve meest allen vinden by Struvius in zyn
bibliotheca juris . Onder de voorrıaanrlteıı is buiten twyfel het aaiIg haalde werk van Cujacius . Oc k heeft de
beroende Profeafor %ohasınes Voet in zynen Commentarius
ad Pandectas agter het 38de boek tom . 2 . pag . 609 eene
uitmuntende dıgestio de feudís medegedeeld. Om een
hort klaar en grondig denkbeeld van het geheele Leenrecht
te hebben , kan men zich bedienen vau het werkje van
7ohannes Jacobus Mascovius de jure feudorum imperio Roe.
mano-Germanico, in 8vo, ;t welk in het jaar, 1763 voor de
derde maal te Leipzich gedrukt is , waarby men tevens
behoort te leezen principie juris publica imperia RomanoGċrmaníci, in 8vo, van denzelfden Schryver, 't welk in
het jaar 1769 voor de vyfde maal te Leipzich gedrukt
is . En wat ons Vaderlandsch Leenrecht aangaat, hierover kan men, bekalven in de werken van Petrus Gudelinus, Fredericus Sande, en Cornelius Neoftadius, op eene
allergrondigfte wyte onderricht bekomen in het doorwrochte werk van Mr . Pr . Bort, het Hollandfche Leenrecht ."
In het tweede Stuk van dit vierde Deel, waarmede deeze nieuwe Nederlandfche uitgave van Montesquieu befooten wordt , vinden wy, by wyte van Aanhangıel , voor
eerst : een Verdeediging van den Geest der Wetten, waarby ook eenige ophelderingen gevoegd zyn ; voorts ) Ophe4
deriîigcn van den Geest der Wetten . ~) Welmeenende
dankbetuiging aan een menschlievend man : (een fink, 't
welk aan den Heer de Voltaire wordt toegefchreven) ,~)
Ĺyfımachus. $) Lofreden op den Heer Prafıdent DE
MoNTESQUIEU, door den Heer D'ALEMBERT .
6) Lofreder ep denzelven', door den Heer de MAUPERTUIS, 7)
Korte fehets van den Geest der Wetten door den Heere
n' AL EMI1Et ;T, en eindelyk $) 1lanfpraak van den Heer
Præjident de MowTI!SQUIEU aan de Franfche !kademie,
toen hy tot lid van dezelve aangenomen wierd . Alle wel-

ace Ruliken eene aandachtige leeıing overwaardig zyn .

j. r . MARTINET , HISTORIE DER WAERELD.
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Historie der Lhaereld, door I . p. MARTINET, JJfeester der
vrye Konflen, Door in de Wysbegeerte, Lid van de
Hollandfche C?? Zeeuwfclie Maatfchappyen der Wetenfchappyen te Haarlem en Vlisfngen, en Predikant te
Zeveııde Deel.
Zutphen . Met Planten .
Te .thnflerdann, by J. Allart, 1786. In gr . 8vo . SI6 bladz .

N

adat de vernuftige en werkzaams MARTINET, in het
voorige Deel (*), den draad der Ge£chiedenis, by de
Historie van Frankryk , had afgebroken , vat hy denzelven
thans weder op met de befchouwing der overige Ry4en
van Europa , en wel vooreerst van Groot .Brittannie , waaromtrent hy ons doet zien, dat hetzelve langen tyd vry
woest, oorlogzugtig en ontembaar was ; dat het vedle
fchokken ondergaan heeft door Staats- en Godsdienstsver
anderingen ; dat het door de oude Bygeloovigheden en buitenfpoorígheden

zeer veel

geleden heeft, eer het tot den

tegenwoordigen trap van verlichting en rust kwam ; dat
het, groot en machtig zynde, geene geringe rol gefpeeld
heeft op Europaas toondel , en daar nog geen klein aan
zien blyft behouden . In de Gefchiedenis van dit Laad,
heeft hy tevens al het merkwaardige ingevlochten , het
geen van Ierland kan gezegd worden, doch, volgens zyn
Plan, flegts met een enkel woord . De Historie van Schotland is veel gewigtiger, en uit dien hoofde heeft de Schry
ver zich in deszelfs lotgevallen en gefchiedenisfen breedēr
uitgelaaten ; waarop hy eenige byzonderheden van GrooťBrittannie laat volgen , om een geregelder denkbeeld van
deszelfs hedendaagfchen Raat te kunnen maakera, by welke
gelegenheid hy ons een geestige Schetze mededeelt van
het Karakter der Engelfchen , die wy niet kunnen nalaaten, als een ftaal van 's Mans denk . en fchryfwyze, hier
in te vlechten . „ De Engelfchen," zegt by, „ zyn van
eerre groots , welgevormde en fterke lichhaamsgefteldheid,
tot het zwaard overhellende , waartoe lucht en levenswyze
veel medewerken . In 't algemeen is alles in dit Ryk veel
zwaarer dan by de Overzeefche Nabuuren . Men kan dat
opmerken in hunne Paarden, Osien, Koeijen en Schaapen .
Daar men dus zo wel gefchikt is als genegen blyft tot
geweldige lichhaamsoefeningen, zal men ook uitdien hoofde
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de daar meer, dan elders, hevig ryden, geweldig jaagen,
felle wedloopen en verwoed .vechten , ontmoeten . Ðewyl elk zich veel op de Vryheid iaat voorftaan, en de
Sclıryvers eiken dag de Natie op weinig kostende nieuwspapieren, van allerlei inhoud, onthaalen, oordeelt men het
gezond verftand daar ge,nieener te weezeıi dan by andere
Volken . Deeze vryheid is de bron van die mannelyke
redevoeringen, die foms in het Parlement gehoord worden,
hoewel 'er, ook dikwils, veel onbefchaafdheids, onbetaamelyke beledigingen, laffe en kwalykgeplaatíie kwiñkfagen
in voorkomen , ten mínften meer bewysredenen dan trekken van welfpreekendheid . Dan , aan deeze vryheid moet
men ook toekennen de fchaamtelooze behandelingen , die
de Koning en zyn Gezin foms moeten uitftaan , zelfs van
geringen . Dan, behandelen de Engelfchen hunnen Koning
zo laag en fchandelyk, geen wonder, dat zy de Vreemdelingen gelyke ruuwheid aandoen, en de verouderdeNationaale ongeregeldheden behouden . Rangen in acht te veemen is toch hier weinig bekend . De Aanzienlyken verlangen zich foms ongemeen, en dit maakt hen bemind.
Maar de geringe fielt zich ook 'vaak volkomen gelyk met
de Grootera , en deeąen moeten zulks vėrdraagen . Dan,
deeze vryheid verwekt daarentegen een edele liefde voor
't Vaderland,,, een kloeken yver voor 't algemeen belang .
Jammer is her, dat deeze drift veel gepaard gaat met eerre
3rotfi he verachting van andere Volken , die zy met den
k aanzien, vooral de Franfchen, hunne oude natnurlyke
vyanden . En het is niet vreemd, dat menfchen, die oordeelen, a1 te mogen zeggen,- het geen zy denken, en te
doen, 't welk zy willen , veelal eigenzinnig, buitengewoon , zonderling en fpoorloos zyn, zo in hunne woorden
als in hunne diaden . Deeze verfmaading van andere Natiën meenen , fommigen , moeten toegefchreven worden aan
eerre misleiding, waartoe 't gemeene volk ongevoelig gebragt wordt door zyne dagelykfche Schryvertjes, die oıophoudelyk andere Landen en Natiën befchimpen . Dit is
de beste verdeediging, die 'er van gegeeven kan worden,
hoewel ze niet fchynt te voldoen . De Drukpers is 'er
vry, en dus wordt 'er al gezegd, wat men maar wil .
Niemand wordt 'er ontzien ; dan, hierdoor acht men ook
het bekladden te minder , 't geen 'er zeer in zwang gaat.
De Weelde is in alle rangen van Lieden zeer gemeen , waarvan hunne ongemeene rykdommen , by de 7~eevaart en den Handel gewonnen , de oorzaak zyn. Veelera
ich-
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achten geen geld, en de fchatterı worden de bronnen van
verwaandheid , verkwisting en bedorven zeden . Anderen
veeeten beter gebruik van hunne lommen te maakgin ; en,
is iemand waarlyk ongelukkig buiten zyrre fchuld, magtige onderfteuningen ontbreeken niet . Edelmoedigheid en
weldaadigheid (deeien lof verdienen de Engelfchen) zyn
foms byna zonder voorbeeld . Moet 'er een nuttige lnrichtirıg gemaakt, een Gasthuis geftícht, een ongelukkig
Koopman geholpen , een eerlyk doch behoeftig Huisgezinn
onderlteund, de fchuld van eenes armen Kunfteııaar betaald, of eerre Weduwé en Weezen bygefłaan worden,
aanftonds iyn de handen open , en de ryktłe giften woorden tot die einden gegeeven . Een Vreemdeling wint niet
gemaklyk eerre vertrouwlyke vriendfchap. De beste weg
daartoe is, dat by de taal des lands fpreeke ; dan, verkrygt hy eens de gunst, hy kan 'er te beter Raat op maaken . Een Uitlanden, die zich in het Ryk nederzet, is
echter van alle ambten uitgefloten , volgens de wet, ,ten
tyde van George den I gemaakt, toen het Ryk van Duitfchers overftroomde, die deeien nieuwen Koning gevolgd
waren .
't Gemeene Volk is rouw, trotsch , ongeduldig, veeltyds onbefchoft en oııverdraaglyk ; maar de
Grootgin, wel opgevoed zynde, zys edelmoedig, weldaadig, openhartig, deftig, dapper, vol waardigheid . Allen,
van welken rang, iyn geweldig in hunne driften, en hunne gramfchap bykaps woedend . Gelukkig, indien dit lang
f and hield by de aanvallen in den kryg ; maar men hee
dikwils gezien, dat de Schotten hen daarin overtroffen,
en minder van zwigten wisten . Men wraakt in de Natie
de woestheid , die zich vertoont in hunne liefde voor bloedige vermaaken, gelyk in de haasengevechten, in die van
allerlei dieren met elkandererı ; ook in het vloeken en zweeren, waaraan ıy zeer verflaafd zyn . Een diepdenkend vernuft kan men veeiep niet ontzeggerı, dan het ~;s
by hes gemeen , tot zwaargeestigheid, gelyk ik zeil e,
over te hellen . Anders worden al ęrleie vermaaken ongemeen van hen bemind . Ondanks hunnen haat tegen de
Franfchen , beminnen e volgenn zy echter allervaardigst
de kleeding , 't optooifel en de waangin deezer Natie . Zulke tegen rydigheden ontmoet uien hier meer : Eén
paar handfchoenen, vroeger gemaakt voor, en geďraagen
door, eerre Hertogin, dan voor de Koningin , deedt de
laatfte weldra befluiten , den Gemaal der eerfłe te vernederen, hem als Veldheer te verRoc ten, en vrede met den
L 3
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vyand te maaken ten nadeele haarer bondgenóoten . llзΡ
Vrouwen zyn niet levendig, maar hellen meer tot de zeOnder haar, en byzonder onder de
di ghaıd of blooheid .
Landmeisjes, die alleraanvalligst opgetooid , Zondags, te
aard naar de kerk ryden, vindt men veele fċhoonheden .
Veelera der Aanzienlyken , zo getrouwden als ongehuwden, beminnen de geleerdheid en leezen dagelyks zeer veel .
ln weinige landen treft men meer kundige Vrouwen aan .
Mevrouw Montagne gaf aan de Westelyke Waereld kennis
van de inenting der Kinderziekte te Conftantinopolen, tot
éëpwige fchande van een half millioen reizende Heeren .
--- Onder veele leren en zogenoemde Bergfchotten, houdt
nog de onbefchaafdheid Rand ; doch de andere Schotten
zyn beleefd, krygshaftig en moedig ."
Na vervolgens over de Engelfche Taal, Wetten, Gezjndheden , Geleerden, Kunftenaars, enz . kortelyk gefprooki?n te hebben , gaat hy over tot de Historie van Dene* arken, welks Oorfprong, vroege en laaie Koningen, BeItler en Magt des Ryks, Karakter des Volks, Taal,Godsdienst, Weteufchappen, Handel, Handwerken, Landbouw,
enz . op een beknopte en aangenaams wyze voorgelteld
worden . Hierop met een enkel woord van Ysland gewag
gemaakt hebbende , wendt hy zich naar een anderen Oord,
en doet ons een Ryk befchouwen, dat in de laatfte tyden
groots Koningen heeft voortgebragt, zelfs een eerwaardig
Karakter bezit , en uitmuntende Geleerden kan optellen ;
wy meenep de Zweeden ; na de Gefchiedenis van ditVolk
te hebben voorgedragen, laat hy hierop volgen het nog
cyverfchĩetende Rusfıfche Ryk ; en hiermede de Noordfche
landen afgehandeld hebbende, wendt hy zich naar de onaangeroerde Middellanden van Europa , en wel vooreerst
ter befehouwing van de Gefċhiedenis en toe[tand van Poo1 n ; vervolgens overgaande tot de Historie van Pruisfen ;
e1
by deeze gelegenheid zich in de nabuurfchap vati
Duitschland bevıtrdende , was het eigenaartig , hetzelve
thans te befchouwen . Om echter van Duitsehlands Hîstoríe 'een geregeld denkbeeld te geeven , houdt hy de volgende orde : Namelyk, dat hy eerst den ouden Staat des
Rýks fchetst, daarna deszelfs tegenwoordige verdeelmg in
I reitzen ; ńervolgens, db Landen, die het Oostenrykfche
Huis thans bezit , nevens eenige a tngrenzende Landfchapp etı, nu ftaande onder het gebied der T'urkeıł ; (van wel .
ken de Schryvet, in' de Historie vı~n Afıa, niet kon fp reeken , omdat ze tot Europa niet behooren) en eíndelyk het
Ka .
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Karakter van Duitschlands tegenwoordige Inwoo~ieren aftekent . 1:n deeze zaak afgehandeld hebbende , benuit hy
eindelyk dit deel met de Historie van Zwitferland .
Alle deeze nukken zyn in die losse manier en bevalliger
flyl verhandeld, welke den Heer IARTINET zo byzonder
eigen zyn .

Gefchiedenis van Karel den Grooren, voorafgegaan door
eenige aanmerkingen over den sedler Stam der Franfch~
Konil2gen , ėn gevolgd door eenige Aanmerkingen over
den tweeden Stam, door deri Heere GAILLARD, Lid vun
de Franfche Academie, en van de Academie der Op .
fchrźften en Fraave Letteren . Uit het Fransch veflaald.
Derde en Vierde Deel . In 's Hage by J, van Cleef,
1786. In gr. 8vo. 331 en X63 bladt .

D

e Kundige Schryver van dit Werk deelt ons , by den
aanvang van het Derde Deel tyner Gefchiedenis , we1ker aart en beloop wy by sene voorige gelegenheid breeder gefchetst hebben , een bericht mede zo van de hernellmg van het Wester - Keizerryk , als van de zaaken van
het Oosterfche of Griekfche Keizerryk, en andere Europa
betreffende zaaken, op het einde der regeermg vn Karel
den Grooren ; waarop hy de Gefchiedenis laat volgen van
de Kerk, de Wetgeeving, de Letterkunde, Zeeden en
gewoonten onder de regering van deızen Vorst, wiens
dood eindelyk omnandig befthreeven wordt . En hier mede zyn taak afgehandeld hebbende, heeft hy, by wyte
van Aanhangzel , eenige Vraagnukken betreffende Karel den
Grooren voorgeneld, als voor eerst : Is liet waar, dat dia
Vorst , zulk een lief! ebber van de Weteιıfchappen , die delelven met zo veel luister tiefcher>nde, en met xo veel
Eiaak beoefende, zelfs niet fćhryven kon? omtrent welk

vraagthé -onze Schryver verklaart van het gevoelen te zyn
van den Abt Le Beuf, dat namelyk Karel de Groots de
gemaklykheid niet had oni los en vaardig te fchryven,
dat hy zich daar vruchteloos u eire toe gaf, maar er
niet in koude flaggen , het geep hem met den natuurlyken
zin der -woorden van Eo1NAı~D het test fchynt te liroolien , en in deszelfs uitdrukkingen niets vinden kan, het
geen hem zou verplichten , om 'er die fterke gevolgtrek .
king uit af te leiden, dat Karel de Groots in 't geheel niet
frhryven kon sene gevolgtrekking op verfcheidtne ande .
L 4
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re plaatfen door EGTNARD zelven tegengefproken ; inzonderheıd vindt hy 'er niets in 't geen hem zoude wetti .
gen, om het eenhemmig getuigenis der Gefchiedenis omtrent de ongemeene kundigheden van Karel den Grooteg
in twyfel te trekketı. Het tweede vraaghuk is : Moet meıe
Karel den Grootera aanmerken als den Stichter van de
Univeıfteit te Parys? waaromtrent hy ons de gedachten
van den Heer Du BoULAV, die dit vraaghuk met een verbaazenden omflag van geleerdheid behandeld heeft, gefchieden oordeelkundig voordraagt , uit welke voordragt van
zaakera het allergemakkelykst is, die geenen , die de InØlling der Univerfıteit in de twaalfde eeuwe plaatzen,
overeen te brengen met dezulken , die beweeren dat Karel
de Groote de Stichter der Univerfıteit geweest is . „ De
vereeniging, zegt hy, der verfchillende meesters tot één
líchhaam had ongetwyfeld niet eerder plaats dan in de
twaalfde eeuw ; maar de openbaare lesgeevingen deezer
Theestern zyn, zedert den tyd van Karel den Grootera,
onafgebroken voortgezet ; het is dus deeze Vorst , aan
wiep wy de onfchatbaare weldaad van het openlyk onderwys te danken hebben ; hem alleen komt ten minhen de
roem toe van hetzelve herheld en op een vastets duurzaarnen voet gevestigd te hebben . Laat ons hierby nog in
aanmerking racemen, dat de regeeringloosheid en verwarring , by het endigen van den tweeden Stam , veel grooter
geweest zynde dan by het eindigen van den eerhen , liet
geen gering uitwerkzel van den invloed eenes grootera
mans geweest is , dat de Letteroefeningen , die by het eindigen van den eerhen Stam geheel te niet raakten, zich
in land bebben kunnen houden, te midden in den woesten baijerd van deıı tweeden Stam." Het derde vraagflulc
is : Moet Karel de Groote gehouden worden voor den Inflelıfer van de Pairs en het Pairfehap? De Schryver geeft
eu)s een onhandig bericht van de zes tydperken van liet
Pairfchap in Frankryk, en uit deezen voordracht van deszelfs gefctıiedenis blykt het ten duidelyklťen , dai Karel
de Groote geheel geen aandeel gehad heeft noch in des.
zelfs inítelling noch in de verfeheídene omwentelingeıı
welke hetzelve ondergaan heeft ; en dat men hem alleen
daarom de cere deezer inrichting gegeeven leeft, omdat
nıen altoos gewichtige zanken gaarne aan een doorluchtigen naam en een lOísterryk tydperk - toefchryft. Het laatlte vraaghuk is : Of Karel de Groote de inrichting der
Natianaak Vergaderingen veranderd hebbc ? en na een
oor-
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oordeelkundig onderzoek blykt het dat Karel de Groote
aan de form deezer Vergaderingen byna geene veranderingen, en dezelven mogelyk alleen menigvuldiger en talryker gemaakt heeft .
In het vierde Deel , gaat de Schryver over ter befchouwing der verdichte Gefchiedenis van Karel den Grootera,
en haare betrekkingen tot de waare Gefchiedenis ; trouwens , men zou , gelyk hy wel aanmerkt , Karel den
Grooteu niet ten vollen doen kennen , wanneer nıen zich
alleen bepaalde tot het geen de Opftellers der Kronyken
en verdere Schryveren , welke men als Gefchiedkundige
kan aanmerken, van hem zeggen . IIĺe Verdichtfelen zyn
een allerwezenlykst gedeelte der Gefchiedenis van deezen
Monarch, en men mag vryelyk zeggen, dat zy in zo verre ftrikt met de waarheid overeenttemmen, als zy met
sterke kleuren fchilderen, de meerderheid van deezeii Vorst
boven alle anderen , den overmeesterenden indruk, die zyne glorie op de verbeelding maakte , en de geestdryvegde
vervoering , welke hy , zo aan Romanfchryvers en
Dichters als aan Helden en Staatsnıannen wist iıı te
boezeroen .
Na oenige voorafgaande aanmerkingen
over de oude Romans, wegens de dooiende Ridderfchep,
gaat de Schryver,de verdichte Gefchiedenis van Karel den
Grooteu regelmaatig na , zonder zich te verbinden aan
de betreklyke Oudheid der Schryvers en Werken, die ons
de voornaamfte trekken daarvan opleveren , en flegts op
den kant worden aangehaald . Inzonderheid legt hy zich
toe, om de weinige waarheid op te fpooren en uit te fchiften , welke in deezeii modderpoel van Verdichtfelen begraaven ligt , de eerfte ftoffe daartoe verfchaft heeft, of
ten minften het voorwendzel der Schryvers geweest is .
Het is toch altoos belangrýk , en mogelyk ook tevens
nuttig, na te gaan, hoe de Verdichtfelen gefmeed worden,
uit eene eerfte grondftoffe van waarheid .
De verdichte Gefchiedenis van Karel den Grooteu begint reeds
vroeger dan zyue geboorte , en men ziet uit dit Werk,
met vermaak, hoe de levendige verbeeldingskragt der Roman- Schryvers niet minder werkzaam geweest is, in dc
zamenftelling der wouderbaarlyke gevallen van zyue Moeder, dan in die van hem zelven ; en gelyk ıy, met ver .
grootíng , gewag maakera van de fchoonheid , gehalte ,
dapperheid , heldendaaden, met één woord, van alle de
voordoelen , die Karel de Groote bezat ; zo kon het ook
niet wel anders zyn , of men moet een dergelyke ver£rooting aantreffen in hunne verhaales, wegens zyue ge •
ne~
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negenheden en minnaryen , waarvan ons de Schryver aan
nıerkelyke voorbeelden opgeeft-, en hierop een verhaal laat
volgen , van alle de tegenfpoeden , welke de RomanSchryvers en Dichters Karel den Grootera doen overkomen, nevens eenige byzonderlıeden, wegens zynen onwaardigen Zoon Charlot , den vermaarden Ridder Ogier
den Deeu , den Verraader Ganelon, den Toveraar Maugis, den flag van Roncevaux, en het uiteinde van Koeland, en eindelyk deezen taak afdoet, met de befchouwing der verdichte Gefchiedenis van Karel den Grooteń,
met betrekking tot de zaaleen van Aquitanien ; waarop
by dit algemeen belluit laat volgen, dat, „offchoon de
Spaanfche en Italiaanfche Dichters en Roman-Schryvers
niet zeer gunftig zyn, omtrent Karel den Grootets ; offchoon zy hem een groot aantal onrechtvaardigheden en
geweldenaryën , te laste leggen ; offchoon zy een byzonder
vermaak fcheppen , en hem geduurig in verdrietlyke , en
zomtyds zelfs in belachlyke, omftandigheden te plaatzen ;
men echter duidelyk ziet , dat de alom beroemde naam
van Karet den Grooten hen , als het ware tegen dank, in
bedwang houdt, dat de kracht der waarheid hen
wegfleept, en dat hunne pen weigerachtig is, om hunnen
kwaadera wil in te volgen ; zo dat zy gedwongen worden,
om hem als waarlyk groot af te fchilderen ,zelfs dan, wanneer zy hem in een vernederend daglicht trachten te plaat.
zee . Zo zy al den luister zyner roemryke bedryven pooġen te bezwalken, zo doet echter de luister zyner kroon,
hofhouding en volksvergaderingen, hunne oogen l'chemeren ; zo zy in hunne verfleringen, naar welgevallen over
den Ridderlyken roem befchikkende, aan Karel deH Grooten utegts een zeer middelmaatig gedeelte van dien teekennen ; zo zy al van dieu Vorst, op verre na, geenzins
den meest geduchter , en den meest gelukkigen der Ridders maaleen , zien zy zich Achter genoodzaakt, om hem
als den meest vermogenden , den meest geëerbiedigden
onder alle Vorfłen der aarde voor te draagera ; hy is altoos,
zelfs in hunne Schriften de Koningen der Koningen, en
de Vadcr van het Heeläl, het is altoos aan zyn Hof, het
is altoos onder zyne oogera , dat de Ridders en Helden
Krygsroem poogen te behaalen ; het zy in daadelyke Veld .
Sagen , het . zy in Kampgeveehten, het zy in Steekfpeelen ; (Krygshaftig Speeloefeningen, die ten tyde van deezen Vorst , nog geen plaats hadden , maar die reeds in
zwang waren, ten tyde dir Roman -Schryvers, het geen
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voor deene lieden altoos voldoende was , om te onderítellen, dat zultte gebruiken ,van ouds, beiteııdig hadden
plaats gehad ;) liet is aan het Hof van Karel den Grooten, dat men de algemeens verzamelplaat vindt van die
OLIVIERS, die ROELANDS, die kEVNOUDS, die ROGIERS,
die OCIERS , die de eeuwige eer der Ridderfćhap uitmaken ; liet is ook aan ıyn Hof , het is in zyne Legervelden , of aan liet hoofd der benden , die hem beitryden
moesten , dat men geduurig ontmoet die MANDRıCARTS,
dit RODOMONTS, die GRADASSES, die FERRAGUSSEN, die
SACRIPANTS, fiere mededingers der Christen Ridders, er
die ten hunnen opzichte nyn , 't geen de HECTORS , de
SARPEDONS, de MEMNONS, waren ten opzichte der Griekfche Helden , van het beleg van Trolje : ook vindt ıııeıı
in de BRADAMANTES en de MARFISES, de PENTIIESILEAS,
en de CAMILLAS der Oudheid . Karel de Crome is altoos
liet middelpunt van alles ; het is altoos voor of tegear
hem, datt alle deene 1-lelden eu Fieldinnen firyden ; bet
is by, het nyn zyne roemryke dagden, lıct is de groots
rol, die by in Europa gefpeeld heelt ; het is de in lelliııg
der Ridderfçhap , die by heeft ingevoerd , die aanleiding
gaven tot het opftellen dier Romans zetven .
„De niet minder aaıızienlyke rol, dien AARON RACHm,
nyn Vriend, en iıı fitık van rotin nyn IV1edediııger, in
Alla gehad heeft, is van een gelyke uitwerking geweest .
Die Caliph is, in de Arabifche en Perfıaaníćhe Romans,
gelyk Karel de Groots in onze oude Romans, de hoofØperfonagie , en nyn leven wordt daar te boek geheld met
verdichte trekken , die dan eens de opgesierde, dan ecııs
de verminkte, waarheid ten grundflage hebben . In 't algemeen doen deene Vertellingen AARON RACHID voorkomen,
als een hoogmoedig en geweldig Vorst, maar werkzaam,
waakzaam, altoos bezig gehouden door de zorg voor de
welvaart zyner Staaten ; des nachts, wanneer zyne Onderdaaneıı gerustelyk íliepen , voor hunne belangen waakende , en ııı eigen perfoon, heimlyk en vermomd, de
ronde door zyne Hoofdstad doende, om ~p te fpooren, of
'er niet ceııige verborgene ongeregeldheden gepleegd wierden, die verdienden geftraft te worden ; alles zėlfs met
eigene oogeıı willende zien , aan allen reclıt .dnende, de
dw'aaliııgen , waarin hy zou kunnen gevallen nyn , en liet
kwaad, dat by uit overhaasting zou kunnen gedaan hebben, door zyne billykheid edeimnedíg en tykstyr: vergoedeııdc ; voor het overige medelydend omtrent oııgelukkigeıı,
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gen , weldaadig en íń alles groot en Vorftelylr . Fret is
teu naasten by met die zelfde trekken, dat h y in de Gefchiedenis, zo teu goeden als ten kwaadera, wordt afge .
fchilderd .
„Wat zyn vermogen betreft, de Arabifche en Perflaanfche
vertellingetı Rellen hem voor als den Opperheer van een
aantal Koningen , die alleen by zyne vergunning regeeren, die hy door een enkelen wenk in het niet hort,
hy door een enkele regel fehrifts noodzaakt, om van den
troon af te klimmen en den fcepter over te geeven aan die
opvolgers, welke hy verkooren heeft.
„Maar AAPON ~~ACHID heeft altoos zynen Vifıer GIAFAR
BARCEMIDE, die in zynen roem geen gering aandeel heeft,
dic hein dikwils voor grove mısflagen bewaart, en die
hem uitmuntende lesfèn en onderrichtingen geeft ; doch het
zou zeer bezwaarlyk iyn den ftaatsdienaar van Karel
den Grootera te noemen ; het was deeıe Vorst van wieıı
uien inzonderheid zeggen kon .
Et qui, feul, fans t1linistre, a l'exemple des Dieux,
Regler tout par foi -mene et voi tout par fes jeux.

(dat is :)
En die, geheel alleen, den last torscht van 't gebied ;
Geen hulp van dienaars heeft van noden ;
Maar, op het voorbeeld van de Goden,
Zelfs alles regelt, 't al door eigene oogera ziet .

Catechismus der Weetenfchappen, fchoone Kunfłen en
Fraaije Letteren, uit verfcheiden beroemde Schıyveren .,
en inzonderheid volgens de Schets van den beroemden
TARON VAN BIPLFELD, famengefield. Met Plaatera .
Vierde fłuk. Te 4mfierdom by A. Fokke, Simonsz .
1786 . In gr . 8vo .

ngevolge het gelegde Plan , behelst dit Vierde Deel weder eens handleiding ter otıderrigtinge, nopens het alIgemeens
beloop veeler Weetenfchappen, Kunflen en de
beoefenitıg der Fraaije Letteren. De onderwyzende en
troostende Godgeleerdheid bekleeden hier de ecrfte plaats ;
vervolgens wordt de weetenfchap des Kerkbeftiers en het
Kerk-
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Kterklyk Regt, ontvouwt ; hierop gaat men over ter nalpooringe van het Koop . Wisfel- en Zeeregt, mitsgaders van
het Krygsrecht ; wyders verleent men ons een doorloopend
verflag van de leer der Geneesmiddelen, of der Materia
Medica, en tevens van de Kruidkunde, welker behande •
líng opgehelderd wordt door Bene nevensgaande Plaat,
behelzende Bene afbeelding van de deden der Planten,
die tot de vrugtmaaking behooren, en te gelyk Bene aanwyzing van den rang en de benaaming der Planten, volgens hunne Helmilylen . Hierby komt voorts in overweeging het Regt der Natuur en dat der Volken ; benevens
de Bouwkunde, welke laatfte insgelyks vergezeld gaat van
eend Plaat, met de daar by gevoegde onderigting wegens
de voornaamfte vyf Bouworden. Laatstlyk vestigt men
de oplettendheid nog op de Kunst van Opzeggen of het
Ðelameer .n, en de Danskuwst . leder deezer takken van
oefening worden, op eerre dergelyke wyze als in de voorige~ ftukketı gehandeld is, beknoptlyk leerzaam voorgedraagen ; en veelal geeft ons de Opfteller een kort verflag
van de opkomst en voortgang deezer oefeningen : waarvan
zyn volgend berigt, betreffėnde de Kruidkunde, in deeze~t
ten voorbeeldti kan 1lrekkeii .
„ De voed- en geneeskragt der kruiden, dus wordt Eı,ıestus fpreekende ingevoerd , wierdt den menfchen , die in
den aanvang des waerelds hun leeven meest al op het veld
doorbragten, al vroeg bekend, en fpoorde hen tevens tot
liet onderzoek der planteiı en bloemen (PJiytvitologia) ,
boven dat van alle andere dingén , voornaamelyk aan ; en
de Kruidkunde kwam welhaast in zo groot eerre achting,
dat men den uitvinderen van zommige kruiden Goddelyke
eer bewees : gelyk dan -Bacchus den Wyngaard, Mercurius
het kruid molt' en het wintergroen, na hem Mercurialis
genoemd, gezegd worden uitgevonden te hebben : voorts
was de God Apollo onder de Heidenen mede beroemd,
om dat hy een groot aantal kruiden uitgevonden heeft .
De kruiden, welke by de Grieken voor algemeen geneezende, Panacea van rav alles en
geneezen , gehouden wierden, heeft men, na het gevoelen deezer fchrandere Natie, aan Esculapíus en Hercules te danken . De
Nymphæa of Zeepluimen, by DoDOwÆUS Plompen genoemd, iyn haaren naam aan Bene NyrnpAe of Watergodinne verfchuldigd . Ciziron het Menschpaard, en Åchilles
zyn voedfterlíng, hebben mede vedle planten uitgevonden,
als onder anderen iet 1'GtWGCWm ChirQlıuıa, eu het Duizend-
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zendblad (Aclzillea), met welk kruid Tlıclcphw, na de taal
van homerus
~, geueezeiı is , welke Thelephus het Muurpe_
per (Thelcphitim) gevonden heeft . - Dc wyste Vorst onder
de Uebreeıı, Salomo, heeft reeds zyııe in de kruiden vėrkreegeııe kennis , vaii den Cederboom tot aan den Hysfoop,
te boek geheld , gelyk blylot uit i Kon. IV. J3 ; maar dit
werk, dat zeekerlyk een geheel zamen(tel van Natuurlyke
Historic geweest zal tyıı, is niet tot ons gekomen ; alhoewel zommigen op hoede gronden meenee , dat het geen Salonco van de Kruidkımdė te boek gefield heeft , enkel in
Lofzangen beftaan hebbe . De geleerde des Landes drukt
zig , in het terne deel van zyııe Histoire Critique de la Plıilofopizie, hierover, in deezervoege uit . „ 'Er is nog tent
„ byzonderheid die ík niet behoort over te faan, ern deeze
„ is , dat de oudlte Werken in de Kruidkunde niet dan ge„ wyde Lofzangen geweest zyn , waarin men de kragten
„ en geııeezende eigeııfchappen der Kruiden verhaalde .
,, Deete lofzangen wierden op Bene plegtige wyte, zo
„ wel aan den disch als by de offeranden ,'gezongeıı, vol,, gens het getuigenis van PıuTARcHus iıi Sympof. Li/i.
„ Vlll . Zy waren bovenal zeer gemeen onder de Perfıaaııen
„ en onder de Cltaldeen, waarover men letzen kan iiy~i:
„ de Relig . Perfarom ; en men kan met veel waarfchyn„ lykheid oiıderftellen , dat de wyte Salomo ook op dee„ ze wyte alle de boomen en planten bezongen hebbe .
• De Jouden , alhoewel een afgezonderd volk zynde, na„ men zeer gemakkelyk de geestneiging en de gebruiken
„ van hunne naboeren aan . De natuur zelve geleidt de
,, menfchen tot de navolging, en tragt , door een zo kort
„ en befisfend middel, het Bene volk tot het andere te
• doen naderen ."
„Verfcheidene voornaame mannen van de oudheid zyn
voorts nog beroemd , door zig bytoııder op de Kruidkun_
de te hebben toegelegd ; als zyn Gentius, Koning van
I%3'ri ıı, de vinder van de Gentia2lìbloetn ; Lyfmachus,
Koning van Macedonier, die van de Lyfirnacluis of Wederik ; /+rtemii a de Huisvrouw van ιΡI/kiifolus, Koning
van Cauiën, die van de Artemifa of ßyvoet ; Attalus Koning van Per nınus ; tıba, Koning van Mauritanieıı enz.
blaar boven allen is ondcr de Kruidkıııidíge Voraeıı beroemd Mithridates, Koning vaii Pontus, die de kragt van
het kr~iíd fcordium of waterlook gevonden heeft , en door
ayıı geneeskundig men g zel na hem Miiliiidaticum of Mitlırida a geheeteu, door de geheele . waereld van ouds be.
keııd
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kend is geweest . De beroemdí e Geneeskundigen der oudheid, als waren Hippocrates, Galmus, Avicenrıa, Avcrroes enz ., die de kruiden ııa het Mphabeth hunner naamen beĺchreeven, waren mede alle kruidkundigen en bereidden zelve de Medicynen, die zy hunne lyders voorfchreeven ; wyl 'er ten dien tyde nog geene byzondere
Kruidmengers bekend waren . Aristoteles heeft voor zynen
Leerling Alexander ook twee boeken van de kruiden
zaamgelłeld, die mede niet meer voor handen zyn : van
zyn Leerling Theopfirastus, die elke plant íłukswys en
verdeeld befchreef, zyn nog tien boeken van de planten
voor handen, en voegt men 1 daar nog by de vyf boeken
van Dioscorides, welke in de eerfte Eeuw naa Christi geboorte het licht zagen, en het geen Plinius de oude, in
zyne Natuurlyke Historie, van de kruiden gewaagt, dan
heeft men reeds alles gezegd , wat men van de gefchiedenis der Kruidkunde by de Ouden, tot op de vyftiende
Eeuw, zeggen kan ; want tot op deezen tyd duurde de
nagt in deeze weetenfchap, behalven dat eenige Arabieren , als waren Ayiccnna, Averroes, Paraceljus, enz
. gelyk wy reeds gezegd hebben, de Kruidkunde, om dat zy
die in hunne Geneeskunst niet onrbeeren konden, bete .
Eenden .
Petrus . „ In laatere tyden is zeekerlyk de Kruidkunde
algemeen en Iterker beoefend .
Ernestus . •„ De eerfie Schryver, welke in dit vak, na
de her(łelling der geleerdheid, aanmerking verdient , was
Petrus ''chóffer , die zynen Duitfchen Gezondheids Tuin
(Hortus Sanitaris) in 1485, niet de afbeeldingen van 435

planten versierd, in het licht gaf, welke figuuren by, op
zyne Reizen naar Palestina, door eenera Schilder, dle met
hem reisde, hadr doen afmaaien . In het jaar 1530 gaf
Otto Brunsfels, te Straatsburg, zyn Kruidhoek (Herbarius), mede met plaates, in het licht, en daar door wierdt
de lust tot de Kruidkunde algemeen opgewekt . Men lag
Kruidhoven aan, en las over deeze Weerenfchap de Oáden, zo verre die gekomen waren : men verzamelde Krui3boeken, egret zonder orde of rangfchikking waar te neemen, tot dat Andraas Ca/alpinus de planren na hunne
vrugtmaaking (Fruôiuatio) verdeelde . Caśp & u/wws gaf
eerre naamlyst van hunne benaamingen in het licht ; Aug .
Q uirin. Rivinus bouwde zyne verdeelmg up de regeltnaatigheid en het getal der bloemblader ; en 7oJ ph Pilon de
Ĺourieefort grondde zyn íteiael op de geftalte der bloemen . Ia
den
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den Jaare i6ı8 gaf de Nederlandfche Geneesheer en beroemde
Kruidkundige Rembrand Dodoens (Rembertus Dodonæus)
zyn Kruidboek in het licht, in het zelve de rangfchikking
van Dioscorides volgende, en de kruiden, planten en bloe .
men, na hunne gelykheid in gedaante en kragten verdeelende: Deeze rangfchikking hieldt zo lang Rand, tot dat
in 1737, de beroemde Carolus Linnæus zyn ftelzel van
maunelyke en vrouwelyke Planten gemeen maakte, en daar
na de rangfchikking in de Kruidkunde bepaalde . Zedert
dien tyd zyn de Kruidkundige Boeken zodanig in getal
aangewasfen, dat men 'er thans reeds over de drieduizend
telt , zo die over de Gefchiedenis der Planten (Histories
Plantaruın) in 't gemeen , als over de Kruiden van elk
byzonder Land , of enkele planten , en over nieuw ontdekte Gewasfen, gefchreeven zyn .
Leonard. „ Zvn 'er nog wel Kruidkundigen , die met
de nieuwe Rangfchíkking van .Linnæus niet te vrede zyn ?
Ernestus . ,, Er zyn nog weinigen , die de verdeelmg
van Paracelfus volgen, maar zy is zo byzonder, dat men
dezelve zonder eenig bygeloof niet omhelzen kan .
Karel. „ Op welk eene wyte verdeelde Parace ıs de
Kruiden dan ? Vader !
Ernestus. „ Paracelfus , Porto, Crollius , en anderen,
meenden eene Poort van zamenliemming en overeenkomst
der teekening en beeldmg- der Planten , met die van de
leden van 's menfchelyken lıchaams , te ontdekken ; maar
deeze overeenkomften en gelykenisfen zyn al te wild en
al te onzeeker ; zy berusten veelal minder in de natuur,
dan in het hoofd van den waarneemer, die de Vífıonarislen nabootst, die, by het ondergaan der zonne, veldlagen , nıoorenhoofden , tulbanden en duizend diergelyke
herzenfchimmen , in de lucht meenee te zien . Op dit
eerfte fchyngezigť hebben zy vervolgens een tweede gebouwd, en hebben zig ingebeeld, dat, gelyk men de ziel
en het ınnerlyke van den mensch, door zyne taal, gebaarden , wezenstrekken , eń evenredigheden in deszelfs
leden kan kennen, men ook alzo de- vęrborgeııe kragten
der planten en hunne uítwerkıelen op het menfchelyk
jigbaam , door de overeenkomst van hunne tekening en
uiterlyke gedaante, koude doorgronden . Zy fteunden op
deene Plantgedaantekunde (Phytopby/iegnomia ,) en noemde dezelve de Planttekening (Signatura Plantarum ;) zy
fchiftten daarnaa hunne Planten in zulke, welke de teekening van eenige deelera des menfchelyken lichaams fcheeneij

DER WEETENSCHAPPEN .

I(X)

nett te dratgetı ; in andere , die naar eenige ligbaamelyke

gebreken zweemden ; en weder in andere , welke eerre
øolkome gelykenis naar de beleedigende bife in de ziekte
hadden , enz . enz .
Kornelis . „ En zyn 'er waarlyk nog Geleerden, die dit
gedroomde ítelzel vat: Paracelfıis volgen ?
Ernestus . „ ß Ja . 'Er zyn nog genoeg aanhangers van
dit belachelyke lłelzel . Zy noemen de bekwaaine lieden ,
die cene redenlyker leerwyze uitgevonden hebben of opvolgen , enkel Naamfchryvers (Noın,nclatores,) die de
Planten niet dan alleen by naamen kennen . Maar deene
antwoorden hen, (i .)dat men de weetenfchappen niet verwarren moet , en dat de kennis van de kragten der Planten tot de Årtzenykunde (Maıeria Medica) behoort . (a .)
Dat het geheele ftelzel der Plaattekening op onvastetı
grotid gevestigd is ; dat de tekenen , die zy in de Planten aanwyzen , nooit aju de krapten , die zy 'er van beboven, voldoen ; en dat de oude geićhillen, over de zuiverende, aantrekkende en ver(łerkende Kruiden , de aller
d .waasfte herzenfchimmen zyn . "
¡'ervol~ op M . N. CHOMEL, Algemeen, Huislıoudelyk , NatuurZedekundig- en Konst-iVoordenboek . Door j. A . DE CHALMOT .
Tweede Deel, Eerfłe Stuk ; tynde liet Negende Deel vag het
Lonni nboek . Verrykt met Kunstphaten. Te Campers, by J. A .
de Chalmot , en te Amfłerdøm by J . Yntema, 178 . In groot
quarto, 380 Madt .

het doorbladeren van dit Stuk vinden wy dezelfde opmerkI nzaamheid
in agt genomen , die wy in de voorige Stukken
rade geulaagen hebben , 't welk ons toont , dat men niet verflaauwt , maar yverilt volhardt in dit Vervolg ten hoogfte nuttig
te maakcri . De beleezen Clialmot brengt hier, uit eerre menigte van geleerde en vernuftige Schriften , Bene reeks van opmerkingen over een groot aantal van onderwerpen by een, die
men op gefchikte Artykelen gereedlyk kan nagaan . Zo verleent
lıy on ;, by voorbeeld , op het Arrykel Compas of Compasnaalde , de volgende onderrigting van den bedreeven Natuurkundigen P . van Mus/chenbrock , wegens de , naar 's Mans eigen
ondervinding, beste manier van het bereiden der Corn asızaatáen.
„ Men kaıı , (leert hy ons,) de Crj,npasnaa1den ftryken , of
op de Poolen van eenes blooten Zeilfieen, of op de voeten
van cenen gewapenden Steen . Veele Compasmaakers gebruík~ıı den Pooll van een b :ooten Steen, wanneer die met zyne
M
Pooľ1 . DLEL. N . ALG . Lk1'T . NO . 4 .

y Ö

VERVOLG

Pooletı eenígzints puntagiig aanloopt . Men legt den Steen niet
zyn eenex Pool om hoog, en plaatst 'er het cene ende van de
N<< ide op , op een plaats omtrent midden in tusfcken het
dopje en de punt ; rien trekt de Naa de , nu op den Pool
liggende , langzaam voort naar het punt toc , die wel'+3 Iłerk
tegen den Steen aandrukkende, zo dat uien voele, dat zy 'er
als aankleeft ; wanneer men aan het uitcrfle punt gekomen is,
blyft men ze zes of agt domuien van den Steen af äis voorttrekken ; daarna haar weder opligtcnde, brengt tien ze op de
voorige plaats op den Pool van den Steen, en rien ftrykt ze
daar weder over gelyk de eerfte maal : dit doet iiien tot za
of 30 reizen toe. Daarna keert men de Naalde om , en men
isrykt haare onderae zyde op deazelfdeıı Pool , even eens als
rien de boveııfte zyde gedaan hoeft : dass keert meis tien Zeildeen om, op dat de andere Pool boven ligge , waarop rien
laatst het ander end der Naalde , mede in het midden tus_
plaatst liet dopje en 't ııĩterl}e punt , eti trekt de Naalde ııaar
1 ~et punt toe over den Pool , doende even veel ftreeken , esi
even eens over doezen Pool, als over den eeroen gefchied is .
Op doene manier kan men op een kragtiger fleca aan de
Comsnaa1d"iz , hoe lang zy ook zyıı tııogten , een braave
kragt mededeeleıi , welke kragt voor Zeecoıupa~Je ¿ groot ge .
noeg IS .
„ Doch op een gewapenden Steen ftrykendc, zal meii aan do
N »lde herker kragt kıınnetı mededoelen : men kan de Ní ilden
flryken of op de voeten, of tegen de voeteis aan van binten .
Op dc voeten kan raen liet doen op driedei lei manier , of in
dezelve rente lyn in welke de twee voeten liggen , of in een
lyn loodrecht liggende op die, welke door de twee voeten heen
gaat ; of in t„ee lynchı binneııwaards met malkaııderen een V
of ft herpen hoek uittııaakende ; het is evenveel welke manier
aald~n de laatfte de beste
rien verkiest , fchooi voor lange
bevonden Is , door den braaveıı Meester JACOB LOMMERS. Men
moet altyd zorg draaggin, dat de Naaide maar Benen voet van
demi Zeilfleer te gelyk ranke , en dus maar de kragt van één
Pool krylte op éénen tyd : de Naalde moet over den voet der
wapensage even eens geflreeken worden , als ik gezegd heb .
dat op den blooten Steen gefchiedt : niet anders moet zy ook
gefireeken worden buiten tegens del] voet aan , en meis zal
dus de wapening niinder bederven , en niet minder kragten in
de Naalde brengen . De ,fchrandere Kortleraar, JACOB DYKGRAAF,
heeft my nog een andere nnicr medegedeeld , waarop men
dan de Vade de grootfle kragt geeft, die tot nog ged an ís.
I-my plaats de Naalde op een vlakke plznk, waai' in een klein
holletje is , om het dopje der Naalde ; in te leggen ; daii neemt
hy twee herke en mild gew pe+-de Zeilfleenen , plaa:zende
den eenes met zyn Noardervoet op de Naaide by het dopJ4,
ea
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en den anderen met zyn Zuidervoet aan de andere zyde van
het dopje : en wryft deeze twee Stomen te gelyk van nıal>>^nderen af over de faalde , tot dat zy te gelyk over de twee uiterhe
puııtcn heen zyn ; hy zet 'er demo, Steenei wederom eveneens
op als te voores, en herhaalt de flreeken : der rnı keep hy çe
Naalde om , en wryft die wederom niet dezelfde Poolen der
beide Stecien , als te voores : waardoor 3e N~a1de aan beide
haare enden te gelyk kragt ontvangt, ei op alle de deden Vil
haar geheel Lighaam, en dus zo beweegelyk wordt als moge_
lyk fchynt te zyn ."

Om hier by nog eca fiırí van een anderen aart te voegen,
waaruit blykt, dat de opınerkzaame Chahmo~ ook een gepısr gebruik weet te naaken van vernuftige Schriften ; zie hier het
geen h ,i ons onder 't Artykel Cbnceıt voordraagt.
„ Men verhaar (zegt hy) door 't woord Concert Bene verzamelii :g v n I, hrumenten , welke gez~mentlyk en ten zeivden
tyde oenig Muzykhuk fpeelen . of wel een Zanglink , 't welk
door verfcheidenc ftemmen wordt uitgevoerd . Ook wordt het
woord Concert gebezigd, om de Vergadering zelve te betekenen,
daar nıen gewoon is Muzyk te houden ; mede nog voor het
Muzykfiuk dat 'er wordt gefpeeld . Men gebruikt genaegz atn
het woord Concert niet, dan om een Gezelfchap van ten minteen vier of vyf Muzikanten te betekenen, die ftukken uitvoeren, welke verfcheicene Partyen bevatten .
' Iemand die groote Concerten dat wil zeggen, daar een aantal toehoorders zich bevinden, bygewoond heeft , z 1 her feb11dery niet onnatuurlyk~ vinden , 't welk wy , uit den geestigen
Denker overgenomen , hier eerie plaats geeven .
Ï-let Concert
(zegt lıy ) was brillant geweest, Heeren en Dames van het
eerre fatfoen , hadden 't zelve met hunne tegenwoordigheid
vereerd . Als een Liefhebber van de Muzyk,had ik my rede lyle , naar genoegen gedivertęerd ; doch veel grooter zou myn
genoegen geweest zyn , indien myne fiigti9g , vergeef ¡ny dat
vorrd , niet merkelyk gehoord ware door v y veel voorwerpen van gnaandagtigheid . Heeren en Dames zonder zielen, o£
ten minhen zonder zielen, gefchikt om vatbaar te wezen voor 't
verrukkend eu hemelset veenaak , 't welk die edele Kunst den
Liefhebberen fchenkt , maakten geen klein aantal van het' Gezeltčhap uit .
Wat hadden 'er die cchepzels te doen з
Lokte hun de Muzyk ? Neen . Dan imme ss zouden zy 'er na
geluisterd hebben . Nies minder deeden voelen . De oude Heer
L* * viel in ern zagten faap, na een uurtje luistereııs ; dit zou
voor welgeveste en diepe aandagt hebben kunnen doorgaan ;
maar de gnorrenŕe fnorkeıade toon , dien hy , tot verveelens,
foeg , wees uit , dat het (laapen hem ernst ware . Dan een
oud Heer was het eenigzin s te vergeeven, dat by een uiltje
ving, fchgon het beter in 't hoekje van den haard in zyn huis
M 2
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gevoegd , en hy daardoor tot geen voorwerp van fpotterny
geiłrekt hebben , van jonge Heeren en Dames , die , hem belagchende ove zyne onvoeglyke houding in een Gezelichap van
deezen aart, zig eg .er, op cene andere \\Tyz e , niet min íł ydig
met de narun van dusdaanig eerre Bycenkonıst, aanílelden .
« De longe en bevallige D * '` ve voegde zic'ı ;cruìond by de
beminnelyke P* * - , en ik ben verzeke d, dat zy den gchezlcn
avond gęen vie endeel nors geluiste d hbhen , na • de hceılykfłe
$ukken, welke zy imme s konden hooren : hun gciıap was onophoudelyk tot verveeling vaii allen , die zich omtrent hen bewonden . Een regtfchaapen'Liefhebber, ongelukkig by dit ranın, lend paar gezeeten , floeg de donke' 11e blikken v : iı ongenoegen CII verontwaardiging op , en vondt zich genoodzaakt cene
re na zo goed níer was,
andere plaats te veemen , die op vee
behalven dat hy 'er zich ontflaıgen zag van de lastige beuzelp aat .
„ Men mogi, door van plaats te verwísfelen, deeze Muzyk_
~rerhinderende Gelieven, (want ik merkte naderhand dat zy
zulks waren,) ontwyken , daar zweefde een andere kwelgeest,
voor Wien niemand veilig was . De galante jonge Hccr van
liep van de eerre tot de andere longe llame, om elk iets galants
te zeggen, tot íłoorenis van all'e, die 'er omtrent zaten . Terwyl een uitgeleezen ftuk van een der bes e IEiiiíaaa¡cuze Mees:'
ters aller aandagt trok , en D' * ' niet P ~
' hun gelìiap de_d
iłaaken, was de zwervende aandagt verftoonder bezig niet
Bene jonge Dame, niet ver van ¡ny gezeeten, te onde houdeıt
over de Charmante keurigheid van haaren opfchik, en boezemde,
over elk deel haarex kleeding, cene loflp :aak ui r' zy lčhcen tot
luisteren na liet fłok genegen , maar -by wist door eerre vleijen_
de verheling en vergoding haarex Bekoorlykheden, haar geheel
in teneemen en af te trekken .
• De Heer M * * met tyne Huisvrouwe dienden om het getal der Perfonaadjen te ve .•meerderen : doch , zo veel ik kon
zien , hadden zy aan de Muzyk niets ter we eld ; zy toondetı
geen aandagt ; op 't verrukkend ipeelen bleeven zy even bedaard, en de Heer z'ig dikwils op zyn Horologie, ten blyke
dat de tyd hem lang viel .
• Tot niyne groore verwondering vond ik 'er mede den Heer
*
dien ik nıeermaalen met gansch geen lof van de MeK**,
zyk had hooren ipreeken . By cene tusfehenpoozing nam ik de
gelegen tıeid waar , om henı myse verwondering te betuigen,
en te vraagen of hy een Bekeereling tot de kunst ware?
Hy antwoordde neen ; ma ~~ dat de welvoegelykheid eischte
zich dus te gelaaten : want een fatzoenlyk Heer woont Concerten by, en ze helpen hem eerren en andrerev avoid door den
winter .
„ Eerre opregte belyden s, in de daad, en ik kon niet nala- ten te denken , als ik den geheelen kring over zag , dat niet
ZOU
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wt''n~gen zich in zyn geval bevonden : m , ar welk eene dwaasheid wolftaan - en t'.t~bcnshal~en zich te kwellen ! Dat iemand
geen finaak , geen hekoorelvkheid in de 1\ILZk vindt, is heın
niet tell kwaade te duiden , ľıy is daa in grooteııdeels lydelyk,
het hangt van zyne gelìeltenis af, maar dat hy, in weerwil varı
zodanig cene geftcltenis, zichı vervoegd op plaatzen , die alleen
door Liefhobbers bchoo en bereden te worden , kan zo ligt
geese verlćhooning verwerven . De onaandcenlyk-en onaand,gtigheid der zodanigen is zeer hinderlyk aan alle Liefhebbers ,
en zy worden haatlyk, wanneer zy, gelyk de ftraks bygebrag .
te voorbeelden toongin , door een geduurig gefnap, geloop, gelach e nz . d e do~rllaandíte blyken geeven, dat ze zich op eerıe
verkecrdç plaats bevinden . Om Lus zclvs wil, om den wil van
anderen , behoorden zy verftandiger te handelen , en , vermaak
bedoelende , te gaan , waar 't zelve naar hunne vatbaarheid en
smaak gcíćhikt is ."
Laat ons by dit geestige , ten befu te , ook nog iets dcftigs
voe ;en , wat omtrent het Artykel Defrıi held ons vericheideıl
aanmerkingen vcrh nt , die wy egter , om net te u'tvoerig te
worden, niet allen kunnen overneemen : wy bepaalen ons des
tot de volgende aanmerking over derzeiver noodzaaklykheid .
„
e I)etti/it (moTorn graviıe s) is dat ernftíg wezen , 't
wek een Lt ensch die gewoon is voor zichtelven eerbied te
hebben , en niet de uiteriyke waardigheid van zyn eerzoon ,
maar van zyn zedelyk baltaan op behoorlyken prys weet te
fehatten, over deszelvs dagden , gefprekken en houdingen verfpreidr . Zy is de grondtag van alle goede zeden , en onafkheidelyk asn de deugd verknogt . Op het bloedig Slagveld is
zy de uitwerking van beproefde zugi na waaren Roem ; in dei
Pleitzaal van cene oprechtheid die boven alle omkooping is ;
en in den Tempel het gevolg van zuivere Godvrucht ; zy is op
het bevallig gelaat der fehoone Sexe het kenmerk van eerbaarheid en reine onfchuld ; en drukt, op het vooorhoofd van den
Staatsdienaar het zegel dier onveranderlyke trouw , waarmede
De Deftighy íieeds voor 't algemeene we zyn waakt .
held eener Naiie is het veiligst bolwerk voor de publyke Deugd s
hierom begint de ondeugd, om by een Volk veld te winnen,
gemeenlyk niet de eerfte belachelt-k te masken, en haar dat erftig voorkomen te ontnc men, 't welk eerbied inboezemd, ten
ėinde de laatfte niet minder moeite over hoop te werpen . A11e3
wat de ongebondenheid eener Sexe uitdenken kan , om' de kuiss
held der andere te verleiden , word ook dikwils door een heerschzugtig Vorst te baat genomen, ten einde de vroome eerlykheidi
2yner Onder áanen te bederven . Bereikt hy in zo verre zyr
oogmerk, dat h-y van de behandeling der zaakes, doch inzonderheid vare de zedØ , dat ernftige wegneemen kan , 't welk
dxarwaR het
zes)yke Beraad is, datı verliezen alle D.ugden„
M 3
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van dat rampzalig oogenblík af aan, het veilig fchild, dat haar
tot hier wc vóor de aanvallen der boosheid beí hermdė . De
Vaderlandsch_ en Vrylıeidslíefde word als een gevolg daarvan meer en neer uitgeblust , de dwingelandy neeuıt de
overhand, Cu de Vorst heerscht met een onbepaald geweld . De
gedwongen ~rfti~l>~~d , die men vervolgens aanneemt , gelykt
als dan een Masker, 't welk den Mensch , die uit zichzelven
reeds nıisınaakt genoeg geworden is , volkomen bel chelyk
Een honing, die de publyke Trać~aten op cenen
maakt .
lčhe; zenden toon behandelt, zondigt even zeer tegen de DJ=
ĩj het/ als een Geestlyke, die op CCLI boertiger iratır over den
Godsdier_ redek .ıve t, en al wie de Detı1ıe~d met woorden
of d ıı len beleedigt, kwetst daardoor de goede zeden , en fpot
niet minder met zich zelven, dan met de Maatfchppy .
Wanneer een Volk, hoe gering of .onnozel ook zy Je , in waarheid d ftı, is , zal het daatom nooit belachelyk fchyneu, dan alleen in de bogen van een beuzelachtig Volk, welk laatfile daartegeıı nimmer deugdzaanı zyn kan ."

ournaal van de Re-ze naar Groenland , gedaan door Coınmardeur MAARTEN MOOY, ,net het Schip Fratıkendaai . Gedrukt
voor rekening van den Commandeur, en te beko ;neıı te Aınflerdam, by D . Weege, 1787 . In quarto 72 bladz .
s` en Dagregister eener Groenlandfche reize, merkwaardig door
een dreigend gevaar, en de gelukkige ontkoming vaıı het
zelve . Commandeur Mony geeft een naah k keıu-ig verflag van
zyne uitreis, komst in het los-t's, vervolgens aan de Velden,
ei voorts van zyn wedervaaren in de bezetting, welker aanvang hy tekent, zedert to Juny 1786, en uit welke hy niet
ontkwam voor den 2 November. Geduurende dien tyd van
ruim výf maanden bevond hy zig dagelyks, grootendeels zonder
gegrond uitzigt op redding, min of meer in gevaar van zyn
Schip te verliezen, en verder aan eene reeks van onheilen bloot
gefield te zyn . In een foortgelyk lot met hem bevonden zig
nog vier andere Schepen ; twee Engelfchen , benevens een Zeeuwfebe Snauw en een Deenfche Pink ; waarvan de twee Engelfchen voor 'de perlìng van 't Ys hebben moeten bezwyken ; doch
welke twee laattigenoemden, met het Schip van Commandeur
Moot', gelukkig Ios geraakt, in Zee gekomen, en voorts behouden gearriveerd zyn . Toen Commandeur Moot' het Ysgevaar
ontkomen was„ bevond hy zig op nieuw aan een ander gevaar
blootgefleld, doordien zyn Schip bovenmaats lek was, hetwelk
hem, onder flornıagtig weer, van 28 November tot 30 December, wanneer hy, eindelyk, behouden te Bergen in Noorwegen
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gen binnen kwant, voor zinken deed dugtcıı . Hier herheide
hy het Schip zo goed als de oınflaııdigheden gehengden ; vertrok uit Bergen, den 25 January 1787 ; had het geluk var.,
do& aanhoudend pompen , het Schip niet cene Pomp meerendeels lens te houden ; en het zelve op den 28 February voor
Amfterdanı te brengen .
Onder het verbaal van dit alles
kan hy niet ııalaateıı, by herhaaling, niet' dankbaarcn harte te
nielden, de gocdgunhige voorzorge v, n den Heer Directeur der
Reederye, den Ed . Heer ~° an Gildeineester `ane
., als die het
Sch p zo wel en ryklyk ġevictualieerd had, dat het Scheepsvolk, geduurende al dien tyd, ten deezen opzigte, geen gebrek
geleeden had, en zy zelfs in Raat geweest waren , om hunnen
behoeftige losgezellen het noodige in cone goede maate mede
te deden : het welk den Heer Dirc&eur grootlyks tot lof verstrekt, en anderen aannıoedigt, om tog niet te fpaarzaam te
zyn, in 't victualieeren der Schepen . Ook gewaagt hy, niet
den hooghen lof, de heufche vriendłykheid van den Wel . Ed .
Heer 7 an Hendrik Tas=uur, Hollandfehen Conful en Agent te
Bergen ; als die hent, fłaande zyn verblyf aldaar, met raad en
daad, tett minzaamftc behandeld en alleszins geholpen heeft .

SpecrtoriaaI Sc1iouhur . Vyfc+ende Deel. Te 4?af erelam,
d' Erven P . Meijer en G . Warnars, 1787 . In octavo
bladz .
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Deel behelst weder een drietal van wel uitgevoerde leerD itzaanıe
Tooneelfiukken . Het eeríie getyteld, Decormes en

Kiernentine , brengt ons onder 't oog, hoe een door en deor eer_
lyk Man, by een zamenloop van onıfłandíghedeıı, onder de
hooghe verdenking van een i]inksch gedrag kan geraakeıı, en
egter volmaa1tt onfchuldig zyn ; terwyl 't ons tevens doet zien,
hoe omzigtig men behoort, te zyn, in 't beoordeelen van befchuldigende verdenkingen tegen iemand , van wiens eerlykheid
wy anders op goede grondei verzekerd zyn . Te gelyk behelst
dit Stuk Bene fterk waarfchuwende les tegen de heillooze fpeelzugt, die den jongen Heer Valvu le, (om cene fchuld van .eer te
betaalen,) een diełiłal doet begaan, welke voorts den Intendant
Decormes te last gelegd wordt ; doch waarvan hy vervolgens, gezuiverd wordt door de vernederende bekentenis, dié de jonge
Heer van zynen fchandelyken diefftal doet .
Op dit Stuk
volgt, Karel en Louize, of de dub'relde Echtverb ntenıs, wëlke
toont hoe onvoorzigtig het zy, cene Echtverbintenis aan te gaan
wanneer men zich al vroeger, als een Man van Eer, aan eenel
andere verbonden heeft, die men, zonder vasten grond te heb_
ben, waant al lange overleeden te zyn . Dit is 't geval van Ka ..
ril, die te laat ontdekt, dat z~y,In 4dierbemiiıde Louize nog leeft,
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na dat hy aan Ilerrnintz verbonden is : 't welk, in de eerfte ver
Warring gcvaarlyke gevolgen heeft, die egter nog ten beste van
Xarel en Loit~ze afloopen, door 't flegte gedrag, en de daarop
gevolgde ontvlugtiııg van thr,jina .
Het derde of laat11e Tooneelfpel, d verbeteı~le Zoon, boezems den Ouderen oplettendheid in, op de regeling van 't gedrag hunner Kinderen .
De longe Heer Charles de Beaufond is een verwaande Knaap,
die zyne min teren met eene trotfehe baldadigheid behandelt,
en op ~vien zyn braave Gouverneur de Abt Flacourt, in afweezigheid des Vaders, te minder invloed heeft, omdat Mevrouw
de Beaufond hens, door eene overdreevene Moederlyke liefde,
niet te veel tederheid en verfchoonfng behandelt . Zy ziet in
hem eene edelaartige fieřheid, die veel goeds belooft, hy is leevendig, en begaat daardoor wel eens jeugdige losheden ; maar
hy heeft geest, een goed hart eng . Vergeef~ch tragt de Gouverneur haar te doen zien . dat de Moederlyke liefde haar ver .
blindt ; ydel wendt hy alle poogingen aan, om haar dit door
daadlyke bewyzen onder 't oog te brengen ; eene laffe uitvlugt,
een glimlach, eene tędere betuiging van de fterk[te genegenheid voor haar, door den jongeling voortgebragt, heeft ongelyk meer invloeds dan de nıanlyke taal van den Gouverneur,
die ook door den losbandigen Knaap in den wind geflaagen
wordt. De Heer dc Beaufond, t'hui, gekomen zynde, ontdekt
dit verkeerd gedrag van zyn Zoon, en hezeft, met den Gouverneur, dat de Moederlyke tederhartigheid hier grootlyks fchuld
aan heeft : dit doet hen t' zamen raadplcegen over 't beste
middel, ter verbeteringe van, dien Jongeling : Eerre toevallige
gebeurtenis begunitígt hun oogmerk . Manetje de Minne komt
niet haaren Zoon K aa , den zoogbroeder va'ı den jongen Heer ;
zy word door Myn Heer en Mevrouw vriendelyk ontvangen ;
maar de jonge Heer behandelt zynen Zoogbroeder zeer fmaadlyk, en geeft hem zelfs een Plag aan den kop, om dat deege
hem 1arńer noemde. Dit toeval opent eenigermaate de oogen
van Mevrouw, en maakt haar gefchikter dan te vooren, om agt
te geeven op de gefprekken van haarei Man , over dit onderwerp . Hy fielt haar voor Marreije over te linalen, om voor te
wenden, dat zy hen bedrongen heeft ; en Charles te overroeden,
dat hy fıet kind van zyne Zoognıoeder, en Kaas hun wanre
Zoon, is ; dat hy ingevolge van dien van Rand verwisfelen, en
tot de Boeren-huishouding van Marreije moet overgaan . Op
's Moeders toelemming wordt dit werk(elfig jetaıaakt ; en 't
gevolg hier van is, dat de jonge Heer, gelyk de°Vader gehoopt
had , tot inkeer komt, en ten plegtigfie belooft zig naar de regels der menschliefde en deugd te zullen gedraagen ; des de
daadlyke uitvoering van ftandverwisfeling, daar de Heer de B aufond anders, voor eenig .n tyd , op aangedrongen zou hebbeıı„
geen ftand grype.
De
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De Vriend der 1rnuweV . Naar het Franselı . In 's Orvenge,
by W Kus , 1786 . fn ottavo, 225 blaat .

einde de Vrouwen haare weezen'vke waardy ~e
T enopmerken,
en haar langs dien weg te noopen om

leeren

zich over-

eenkomftíg daar mede te gedraagen , heeft deeze Vriend der
Vrouwen een gefchrift opgefleld, waar in hy haar ander het oog
brengt , wat haargin waardig of onwaardig zy, en hoe ze haare
voortreffelykheid op het luiterrykfte ten toon kunnen Eiellen .
Hiertoe lehetst hy eerst den Eigat der Vrouwen in de Maatfchap_
py, en handelt voorts, over de Letteroefeningen, die den Vrouwen bergamen , over derzelver bezigheden , vermaaken , weelde,
oplchik, chara&er era humeur ; verder deelt hyder Vrouwen leer
zaanıe Lesfen pede over de Liefde en Galanterie , mitsgaders
het Huwelyk en de Opvoeding c,er Kinderei? , ~vaara n hy ten
laatfle nog hegt een T fereel vaıı de Deinden der Vrouwen,
he welk haar niet treffende voorbeelden onder 't oog brengt ,
hoe uitfleekeı?d bekwaam en lofwaardig zy zig kunnen naaken,
wanneer zy •' t 'er in ernst op toeleggen .
dien mag dit
Gefehrift niet regt een nuttig Handboek voor de \ rouwlyke Kuıine noemeıı , als waardoor zy ailezins opgeleid wo den , om zıg
voor laagheden te hoeden, en haare weezenlyke voortrełĩelykheid
invloed te doen hebben, op de Maatfchappy in 't algemeen, en
't Manlyke Ge1liclıt in 't byzonder ; 't welk de Schryver bedoelt
in alle deeze zyne onderrigtende raadgeevingen , welker voornaamfkn inhoud hy ten fot dus name rekt .
„ Ik heb, zegt by, genoeg ge aan , zoo ik aan onze fchoonen
hebbe kunnen toonen, dat haar rol zich niet bepaalen liet om
wat heen en weer te wandelen , groote verkwistingen te doen,
Bene bevallige houding e verkrygen , en om ten loon haargin
fmarten hechts eenige geestelooze con?plinenten te ontvangen .
Zoo wel als wy met een verfland en een hart bega fd, fnoere a
zy 'er zich op toeleggen, om het een te verlichten, en het ander
te heflieren .
„ Het verfrand heeft , om zieh te volharken , ulechts cene
maatige en aangenaams letteroefening noodig, die zelfs in den
rang der ve,maaken gefteld kan worden .
„ De Vrouwen worden gehoorgin met eerre geestvaardigheid,
die haar gedrag onverariØoordlyk maakt, wanneer zy weigeren,
om deeze nieuwe bekoorlykheid te voegei' by die , welke zy
reeds bezitten.
„ Ten opzigte van het hart, hoewel dat het verfland niet altoos raadpleegt , en zelfs dikwils de wet aan liet zelve voor .
fchryft , is het echter oerre gelukkige geuleldheid om zyn hart
te verbeteren , zyn verfland te voorgin niet nuttige aanmerkingen gevoed te hebben . Weet een Vrouw nu daarby te voegen
een
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een zeker boort van hebbelyke werkzaamheid, die haare verbeeldingsk~agt belet te wyd uit te flappen, daıı onttrekt zy zich aaii
het gedruísch der hartstochten , die Ičhíer altoos de weekheid
en bedryfloosheid koomen boren .
aar is alles te winnen by een geregelde bezigheid, die
de ~vermaaken meer levendigheid en onîhuid hyzeť . Dc verıııaaken bieden zich by nıeelligte aan die periòonen aan , die
zich in baai bellen om ze te fiııaaken , en het is waariyk de
dwaasheid niet , die ze ons doet g enieten . A I dic deelde ,
waarop de Vrouwen zoo afgodisch gebeld zyıı, is Hecht een
bedrieglyke fchyn van geluk : valfche vernuften kunnen zich
vergenoegen met gelukkig te fchynen ; waarlyk gezonde verf~anden zoeken het te zyn .
• Men is het wel dra, en zonder zoo veel onmaatige kosten, wanneer uien op de buitenfpoorigheden der gewoonte, der,
mode, niet gelet is . Een Vrouw van een goed verfrand , die
zich Cechts door het geen waarlyk verdienftelyk is, zoekt re
doen bemcıken, is onafhankelyk van_ al die beuzelingen, die
aan laagex geesten een even belagchclyke vreugd of droefheid
veroorzaaken : niet bloot gefield aan de luimen ' an goed en
kwaad humeur, die de vriendfchap verbysteren, behoudt zy
cene zachte en doorgaande vrolıkheid, die haare bevalligheden
meer verhoogt, dan de uitgezochtfte optooifels .
• Het is waar, dat 'er geen nıaatıegels zyn, die de liefde
den ingang tot een hart weigeren kunnen ; maar 'er is eeıı
kiefche liefde, veel gefchikter om de ziel te volmaaken, dan
om die te bederven : deeze liefde is cen foort van proeftyd,
die tot het huwclyk aanleiding geeft . Wyl het huwelyk liet
lot van geheel ons leeven bellislèu moet, kan de Sexe haare
aandagt niet genoeg vestigen , om onder de Mans , die hn
hof by haar naaken, den braaven Man, die het geluk van eeue
Vrouw kan uitmaaken, te onderfcheiden van den zot, die haar
hechts verlaagen kan .
• Eens onder dit beminnelyk juk gebragt, moet cene Vrouw
al haare middelen om te behangen te werk flellen aan een Man,
die in haar een liefde, zoo teder als dc zyne is, moet ontdekken, zy moet met leem een waakend oog houden op een kroost,
wiens opvoeding gevoelige vermaaken aan een welgebelde ziel
oplevert, en flechts voor Bene coquette oflıeuzelaehtige Vrouw
eene fmart is . Eene Vrouw leeft dan in vrede met zichzelve, en wordt bemind van a1 wat rondopa haar iss zy heeft
niets van de vergiftigde pylen des lasters te duchten ; een
goede naam is de fchaduw der deugd , en volgt op dezelve
behendig.
„ Zie daar de trappen, die tot het geluk leiden . Het lee•
ven is geen klugtfpel, noch een geduurige opvolging van ydele vertonningen ; het moet gemengd zyn uit bezigheden en vermaaken, gefchikt naar de verfchillende 1eeveiijaaren . Door het
goed
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goed gebruik, dat men van het zelve ıııaakt, verkrypt men
deeze gelukkige gefleldheid van ziel, die men het geluk noemt,
en die fommige Vrouwén vruchteloos zoeken ńı blinkende equipages, glansryke edelgeReentens, en te midden van alle die onftuimige of mısdaadige vermaakcu, die slechts gefchikL zyn, om
het zelve van ons te verwycieren . Dat alles vervult de plaats
van het geluk niet meer, dan al de bedriegeıyen van het
tollot de fthoonheid vergoeden, daar dezelve natuurlyk 'ontbreekt .
„ Daar is eerre beminnelylce wysbegeerte, ontdaan van de
tinpels der genrerapheid, en die pligt en vermaak met elkander
weet te vcreenigea : deeze voegt beter aan de Sexe, dan de
hoogmoedige verwaandheid onzer ilcrke geesten . 1 'oor haar onderricht, wil uien de zaakera neemea, zou als zy zyn, niet zoo
als de gr lligheid die ons doet verbeelden . Men' verwydert
deeze geheime woelfngen, die onze zintuigen opmerkbaare
fchokken toebrengen, en zoo veel te gevaarlyker voor de Vrou_
wen zyn, naar maate zy tederder zintuigen bezitten . Deeze
gemaatigdheid des harten is naauw verbonden met het waar geluk en maakt dc kern der wysheid uit. Daartoe de Vrouwen
weder te brengen, is een zeker middel om de Mans derwaarts
te leiden ; want 'er is tu fehen dc beide Sexen eeue zoo wederkeerige gemeenzaamheid, dat, het zy welke van beide Sexen zich of aan de rede of aan de dwaasheid toewydt, de andere binnen weinig tyas den zelfden gang gaat . Hėt zou voor
de fchoone Sexe wel heeriyk zyn, om, daar zy van alle lyden
in het bezit is van onze verkeersrag te verlevendigen en te verfraaien , daarenboven nog het genoegen te hebben , om die te
hervormen . Men fpoore dezelve daartoe ten ßerkfte aan , en
wy zouden het geene vernedering rekenen , aan de Vrouwen
Onze wederkeering tot de deugd fchuldig te zyn ."

De Heeren van Waldheim . Uit het Hoogduitsch vertaald . Lerfie
Deel. Te Rotterdam , by D, Vis , 1786. 286 bladt. i
gr . 8 vo .
Hebr Walther Fr . van Waĺdheim is volkomen een kind der
D eNatuur,
die een zeer groot contrast maakt by tyne Adelyke Familie, en by al de Perfoonen van Hoogera Rang die,
hem omringen : in dit Deel komt hy voor als een Overlie van
een Regiment, die, door Rreeken van eerre baatzuchtige familie,
van den dienst afkeerig gemaakt wordt. Het charačier,van den
Heer van Waldh~im,en alle de in dit deel voorkomende, zyn zo
volkomen menfclıenchara6ters , dat dit Voortbrengzel van den
Duitfchen Grond aanpryzing by onze Landgenooten verdient .
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De Hoo~duitfśhe Spraakmcester van Prof. j . e. GOTTSCHED, ıneE
het Nederduitsch verrijkt gloor E . ZEIJDELAAR ; en voorfis men
zeer veele bijvoegzels vermeerderd door . A . VAN MOEREEK,
Leeraar der Doops ezi~ıdeıı te Dordrecht . Tweede Druk . Te
4m/łe-dam, bij W . Holtroe, i786. Behalven het Voorwerk,
597 bladz . itı 8vc .
`Jan het nut deezer onderrigtinge in de Hoogduitfche fpraák,
naar de leiding van den Hoogleeraar Goıtfclıed, door den
Heer Zeydelaar ir 't Nederduitsch overgebragt, hebben wy, by
de uitgave van dit Gefchrift, in 't jaar 1772, reeds melding
gemaakt . (*) En 't geen we diestyds ter aanpryzinge van deezen
Spraakmeester gezegd hebben, heeft nog veel meer plaats, by
deezc: vernieuwde afgifte, zo als dezelve thans het licht ziet,
onder het opzigt van den Eerwaarden Moerbeek . Men vond
het naamlyk, daar de voorige uitgave geheel vertierd was, geraaden deezen Spraakmeester op nieuw te voorfchyn te doen
komen ; en opgemerkt zyude dat zyne onderwyzing in verfcheiden byzonderheden nog al merkelyk verbeterd kon worden , heeft
men den Eerwaarden Mo~rbeck, zo van wegens zyne Geboor •
te, als uit hoofde zyner oefenzugt voor de hoogduitfche Taal,
by uitgek zeer gefchikt voor eeoe taak van die natuur, overgehaald om dien arbeid op zig te necmen . Deeze Taalkundige heeft 'er veel overtollige uit ter zyde gefteld, en 'er integendeel verß.heiden nieuwe opmerkingen ingevoegd, die den
Leerling der Hoogduitfche Spraake dienftig zyn : ook heeft hy
de geheeíe fchikking in cene moor den Leerling geleidelyker
orde gebragt, en hem een beter eı geu,aklyker weg aangewee_
zen tot het regte verftaan en gebruik van de werkwoorden iii
derzelver onderfcheiden tydvoegingen ; waarby hier en daar,
door 't geheeíe beloop deezer onderwyzingc, verfcheiden ophelderende aanmerkingen komen, die zyn Eerwaarde, ter meerdere onderrigtinge, by een verzameld , en ter vereischter plaatza
te pa ; e gebragt heeft, uit zyne aantekeningen , federt vedle jaaren lıerwaards, op de Hoogduitfche uitfp ;aak en leerwyze, voor
zyn eigen gebruik, te boek gefteld .
Uit hoofde van dit
alles, is deezc Spraakmeester, in veelerleie opzigten, nog merkelyk verbe erd, en kan dus den geenen, die zig op 't wel
verftaan der Hoogduitfche taaie toeligger , zeer nuttig zyn .
C') Zie Hellend. Vad. Letteroef. 1 D. bl. 47.
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LETTER- OEFENJNGEÆ
Onderwys in de Leetftukken der Ġodgeleerdheid, fit 't
Latyn befchreeven, en met veelvıildı~eflanmerk/ngett verrykt , in )yf Dealen , door wylen den Hoog Eerw . den
Hoog Gel. Heere j . F . BuDDEus, in zyΡl Hoog Eerw .
leven Leeraar en gewoon Hoogt. in de Godgel. op de
Hoage .choole te Jenu ; thans, onder opzígt en met ec .
ne voorafgaande Doorreden van den Wel. Eerw . zert
Gel. Heere j . M . Doow, Leeraar der Gemeente_, toega
daan de onveranderde Augsburgfhe Geloofsbelydeniıfè
te Rotterdam . In 't Nederduitsch vertaald, door j . p.
H . H1,DELRAnu Lid derzelve Gemeente. Eer/le Deel.
Te Rotteŕdain, by C . van der Dries, 1786 . Behalven
het Voorwerk , i 39 bladz, in gr . evo.

U

ıt de Voorreden van den Eerwaarden Boon ziet men
duidelyk, dat de nieuwe denkwyze veler Lutherfche
Leeraren zyn Eerwaarden zeer tegen de borst is, en dat
zulks hem bysonder aangezet heeft om de Vertaling Van
dit Werk te begunfigen ; ten einde de vroegere denkwyzen veler Leeraren dezer Gezindíıeïd, vooral onder de
Leden der Gemeente, te verlevendigen . Wy laten het
verfchil over die ónderfcheiden denkwyie aen zyne plaats,
als oordeełende het onze zaak niet ons daarin in te wikkelen : maar 't komt ons voor, dat zyn Eerw. een weg
infaet, welke juist niet gefchikt is, om dit zyn oogmerk
e bereiken . De geweezen Hoogleeraer Buddeus lłaet wet
bekend als een groot Godgeleerde onder de Ľutherfchea
in zynen tyd, en elk, die iyne doorwrogte Schriften
doorbladerd heeft, noemt zynen naam met eerbied ; maar
dit zyn Werk is te omfagtig voor verre de meeste Le..
den der Kerke ; en ook naar ons inzien beter gefchikt
voor het bnderwys op de Hooge Schooien, dan ten alge.
menen gebrtúke ; waerby nog komt de verfchillende ma•
nier van voordragt in die dagen , en in den tegenwoordigen tyd, welke, gelyk bekend is , geen geringen ipxjoed
p den Lezer heeft.
Het werk behaar uit vyf DeeN
len a
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len, en het thans afgegeeven behelst het eerfte Hoofdhuk
vair het eerfte Deel, handelende over den Godsdienst en
de Godgeleerdheid . Zyn Hoog Eerwaerde gaet in het
zelve na, de voornaenıfte byıonderheden, welke daeromtrent in opmerking komen, en wel naer die onderfcheidingen , welken in de Schoolera gebruikelyk zyn . Tot
een voorbeeld hiervan Eirekke zyne ontvouwing van het
voorwerp , het ørıderweıp en het oogmerk der Godgeleerdheid, waeromtrent hy het volgende aen de hand geeft .
„ Het voorwerp der Godgeleerheid is en
ve , en de hoedanigheid.

de Jioffe zei.

„ De Godgeleerdheid handelt over Goddelyke Zaken ,
zo als ze ons uit de Openbaring of de Heilige Schrift
bekend zyn . En deeze Goddelyke Zaken, of 't geen ons
van Gods Wezen en Eigenfchappen, en van zyne Goddeïyke Werken en \Ville bekend is , noemt men gewoonlyk het Stoffelyk Voorwerp van de Godgeleerdheid, geluk
als het Zakelyk Voorwerp in tegendeel in de -oddelyke
Openbaring zelve gelegen is .
„ Het onderwerp der Godgeleerdheid żs de menseh
ais Zondaar.
„ De Kennis van de Goddelyke Zaken word hier behchouwd, zo als zy den zondigen Mensch ter Zaligheid
ııoodzakelyk is. En dus komt teflens de overweging van
den Mensch zelveıı in aanmerking, die in de Order des
Heils, en voor de bekeering befchouwd, ontbloot vaii
Genade Krachten, en ten eenera maale dood , niets tot
zyne Zaligheid kan toebrengen, Eph . II . i . Col. II . 13 .
ııogthan s door Gods Genade en Goedertierenheid, zo hy
flechts de aangebodene Middelen recht gebruikt, en den
Heiligen Geest niet wederfireeft, tot het Geloof en een
Geestelyk Leven kan worden opgewekt . Maar dan is het
den Mensch , door de Krachten der 'Genade bekwaam gemaakt, en door die Genade van den Almachtigen God
geholpen , niet geweigerd , iets tot bewaringe en vermeerderinge van zyn Geloof toe te brengen, z Cor. XV . i o.
Tit. II . 14
Pet. I. 3, 5 ene.
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„ Het oogmerk der Godgeleerdheid.
„ Het laatlłe , en wel het Zukelyk doelwit van de
Godgeleerdheid , 't welk den zondigen Mensch, begeerig,
zynetı rarn)zaligen Raat te ontworftelen , is voorgefłeld ,
is het hooit e geluk , of de Zaligheid , in de beıittinge
en genietinge Vaıı God, als liet hooglłe Goed, befłaande, welke in dit Leven wel begonnen, maar m het toekomende tot Volnaaktheid gebragt word .
Joh . 111 . ~,
3 . * Het is dan hier uit klaar, dat het Hoófdoogmerk
tier Godgeleerdheid God zelf, *~ gelyk het middel daar
toe het Geloof in Christus is, waardoor wy de Waare
en Eeuwige Zaligheid verkrygeri, `~o1t . Xl!• i6. XX. 3ı .
*** Doch dit is van liet uitwçndıg Oogmerk te verftaan, naardien het inwendig daarin beftaat, dat hy, die
zich op de Godgeleerdheid toelegt, bekwaam gemaakt
warde, om zyne Zaligheid en die van anderen te bevorderen , s Tim . III . 17 . * "
Zyn Hoogeerwaerde verklaertŕ ieder deezer Voornellen
nader met verfçheiden daerby gevoegde aenmerkingen ; daiı
derzel~er geheele opgave zou hier te veel phaets vorderen,
waerorn wy, die van de twee vorigen, aġterwege latende, ałleenlyk zullen opgeven, 't geen hy, naer de orde
der geplaedte aenwyzings tekenen , ter vexdere verklaringe van 't laetlte Vooaet heeft bygebragt, dat in 't vul•
gende befłaet .

„ * Dat dit het laatfte Oogmerk van de Godgeluerdheid
;y, leert ons jaharmes in de aangehaalde Plaats voortreffelyk.
Want hy fpreękt van eene Gelukzaligheid, welke wy na dit
Leven zullen deelachtig worden : hrt is nog niet verfrheenen waC
De Gelukzaligheid zelve nu helt hy daarjı,
'Ivy aya zullen .
dat wy God zullen gelyk zyn . En daar nu God zeker de Al_
lergelukzaligfte is, zo moet hy ook de Hoogfte Gelukzaligheid
zyn voor hen , die Hem gelyk~ zyn . Beftaat dan alle Geh kzałigheid in de bezitting van een zeker Goed, zo befluk merı
te recht dat de Gelukzaligheid der Menfchen ín de Genietin, .
ge en Bezittinge van God, als het hoogfte Goed , ook gelegen zy . En daar dit niet `anders, dan uit het zien of aaıdCchouweñ van God kan voortvloeien, voegt by 'er by : Wy zullen Hem zien, gelyk Hy ic . Maar 't geen hierop volgt : een iegelyk die zuZk~ loope tot Nem heeft (tti~ reini,ge sich telven, ziet
op het Middel, 't welk is het Geloof, nademaal de harten der
Menfchen door 't Geloof gereinigd worden . Act. XV . 9. Zie
eek :i' • xv. 2 .
** Want God alleen is het Hoogfte Goed van alle MenN ı
feben,

J. r . p UDD~vs

1 4

fchen, in Wien getıíetinge ook de hcoghe Gelukzaligheid beflaat . En dit bc~;rypt ook eenigzins de reden zelve ; maar veel
klaarrer lcėrt het ons de Heilige Schrift.
** : Want ' Cr is geen andere Weg tot Zaligheid, dan door
Christus, dien ons God tot een Genaden/łoct heeft voorgefteld,
Ron III . i~. Zie ook FEZ . IV 12 . Daar ondertusfchen de
beoeffening vaii een Heilig Leven niet van het geloof gefcheiden kan worden, ı
ah . IV . 7 Gal . V . 6 . 2 Ton . Il . 19, zo
is het laarblykelyk, dat dit insgelyks tot het Middel, ter verkrygıng der Zaligheid, moet gerekend worden .
Men moet
nogthans het onderfcheid tusfchen tot het middel te čehooren,
en het Middel te zyı, voornamentlyk, een zodanig , dat als
een Oorzaak voorkomt, hier voorzichtig in aanmerking veemen .
Want fchoon de 1-jeiiigheid d s Levens tot het Middel behoort,
niemand nogthans, ten zy hy de Heilige Schrift ı itdrukkelyk
wil tegenfpreeken, zal beweren, dat zy het Middel, of in eenigen opzichte de Oorzaak, van de Zaligheid zy . Daar nu de
Beoeffening van een Heilig Leven de herhelling văn het Goddelyk Evenbeeld met zich voert, fpreeken zy ons geenzins teģeti ; die de herfte11ing van het Goddelyk i eenbeeld als het
naaste doelwit der Godgeleerdheid - aanmerken ; ten miniren zy
kunnen ligtelyk te vrede worden gefield ; want zy fpreeken
Vati zıdanige menfehen, die door het Waar Geloof met God
reeds verzoend zyn .
* Utwend g

wordt namentlyk dat doelwit genoemd, 't

geen niet ~n de magt van den Werker haat . Zodanig is het
Geloof en de Zaligheid van andere nleifchen . Want dit oogmerk kan niet altooi bereikt worden, ter oorzaak e van de verfcheidcne hinderpaaien, die zy zich zelven van tod to; tyd
in den weg leggen . Want 'er zyn , helaas ! zeer vedlen , die
deıı Heiligen Geest wederftreeven : AEL VII . 51 . en den raad
-Gods van hunne Zaligheid tot hun verderf verachten, Luc VII.
30. Maar Inwendig Ilocind men dat doelwit, 't welk altoos,
inden de middelen Hechts naar behooren en ernftelyk gebruikt
worden , kan worden verkreegen , fchoon 't insgelyks door 's
menfchen fehuld dikwerf net verkreegen word . Dit doelwit
behaal daarin , dat de mensch O ds vo komen worde , tot aije
goed werk Ρefchikt volgers 2 Tim . lil. i7 Het is noodzakelyk
dat zy, die zichı op Goddelyke zaken toeleggen, en eerlang
het Leeraaranıpt in de Kerk hegeeren waar te nemen, zich
beide deeze doeleinden zodanig voorftellen , dat zy, ter berci .
king van dezelvcn , alle krachten hunner zielen en van hun
verlťand infpannen . M ar wie zich in liet verhandelen der
Godgeleerdheid een ander oogmerk hebben vastgefteld, maken
zich niet fechts aan cene grove misdaad fchuldig, dewyl zy
met een ongodsdienftig gemoed Goddelyke zaken behandelen,
maar
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maar zy wyken ook terftond, zelf in 't begin, van 't recht
(poor. Op die wyte zyn voornamentlyk zy zeer ílecht beraden, die, of uit ecrzuchr, of orn tydelyke voordoelen te ve _
werven, tot deene heilige dingen toeueeden . Want d .t dit
fłrafwaardig zy, befpeurt men daaruit, vermits de eerzucht
mer `iet Waar Geloof niet bePaan kan, naar de Taal van den
Verlosfer : hoe kunt gy gelooven, gy, dıe eere van elkan~tereıt
neemt ; en de Lere, die van God a1 een is, zoekt gy niet'
J oh . V. 44. Boven dat kan het fireven na eere en tydelyke
voordoelen geenzins bollaan me_ de verloochening vın zichz1ven
n, daar nog .hans de Verlosfer zelf heeft gewild, dat dit het
kenmerk zy van zyue jongeren, Matt]ı . XVI . 24 . Luc. XIV.
26 Van daar betuigt Paulus, dat by, door de zelfv erloochening . het Euangelie zy deelachtig geworden , allen hierdoor
een voorbeeld ter navolginge nalaatende . i
r IX 23 En
eindelyk kan ons de Heilsorder dit alles' leeren, die daarin
be[łaat, dat wy langs den weg van Kruis ter Zaligheid zouden
ftreeven : Want, ıvy moeten door reele droef7enisJcn ıı~ het Ryk
A . XIV . 22 I-Iieroııı vordert de 1-leiland van
Gods ?nRat nı
zyue Jongeren, dat zy zyn Kruis op zich nemen, Mitth XVi
2 .I Clı Luc XIV 27 Paulus bevestigd dit door het Voorbeeld
van den Ve losfer zetven, P/n/ . II S enz z'd ook Rum VIII.
17 Ja deene Apostel toont ons he waard kenmerk der valfche Apos cien, dat zy het Kruis van Christus vlieden Plıíl.
HL i9 Dat de Godgeleerdheid niet uit eerzucht of om tydelvk voordeel moet betracht worden, leren wy ook daaruit,
der reizenden genaamd
dat zy doorgaans de Godgeleerdheid
word : daarintegendeel de Godgeleerdheid van menfchen, die
reeds in hun Vaderland zyn aangeland, of der Heerlyk!ieid,
tot het toekomend leven behoort . Maar wie weet niet, dat
Reizigers met vedle ongemakken moeten worlielen, en datzy
op niets anders zich hebben toe te leggen, dan hoe zy hun
doelwit bereiken mogen ; zie Phıt. III i 6 . Van hoe veel belang
het zy, om zich het doel en oogmerk recht te hebben voorgefteld, befpeurt men genoegzaam uit 's Verlosfdrs woorden,
Matıh . VI . 22, 23 '
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De kracht der TTlzarheid , zeer aanmerkelijk gebleeken it
de overtuiging en bekeering van derf Eern'aardigeıt Heer
THo~ ıs sc i rT , Predikant te Veston (ïuderwood en
Ravflì)1e , in Engelmırl, aan i'ien eenśgc12 der behzngrijkft e Brieve nn van vewToru, irt zyne Card ıphonia
gericht zijn g weest . Uit liet E ;gelsclz vertaald door
nr . VAN WENK I \'fN, eız ızitgegecvcıt niet eeııe hoorrede, door c . l3RßM .
'ıe d;ııflerdam, bzj M . de ßruyn,
Bclzal'en de Voorrede, 173 b ladz . in gr, ocťavo.
1786 .
u dit Gefchrift

geeft de Eerwaerde Scaıt, eerst, een
van zyne denkwyze en gemoedsgetle1dheid, voor
en by het begin zyu~r veranderinge ; en vervolgens geeft
hy een verhael van zyne verandering, met meiding der
wyte op welke , en de mhi ielen waerdo~r, dezelve eindelyk wer .l uitgewerkt .
Volgens dit bericht, was zyn
gedrag vooriieuen verre van Godsdíen(Ug, en zyne Godgeleerde denkwyie grootlyks gegrond op Pt rrninlaciıfche
bcgiuzels ; moer in 't vervolg van tyd is hy overgehaeld
tot een gezet Godvruchtig gedrag, by de ombtizin` der
Calvinisulčhe gronden , zo als ze gewoonlyk onder de
zo~enaemde Methodisten begrepen worden .
Tot deze
verandering is by trapswyre gekomen , onder 't gebruiken der middelen van onderzoek , en 't opzenden van
ernllige fmeekbeden tot den God der Vyshcid,die hem,
(zo als by vast vertrouwt,) door zynen Heiligen Geest
Lings dezen weg geleid heeft .
-__ Men vind in het
gaııfchıe beloop een Sclıryver, wiens welmenendheid men
niet wel in c,,'yfe1 kan trekken, en die in zyne daedlyke
verbetering vati wandel agtenswaerdig is . Dan wat aengaet zy ıe gun(łige gedachten over ene byzondere leiding
van den 1-Ieílígen Geest, ín het bepalen zyner Godgeleerde denkwyze , de gegrondhcid hiervan is niet wel te bemerken : zyne trıpswyze voortgaende verandering van
deuken, in dit opzicht, zo als by dezelve verhaelt, laet
zich zeer wel natuurlyk verklaren , en noodzaekt ons niet
om op iets bovennatuurlyks te denken : ook heeft men,
raer 't ons voorkomt , zyne fpreekwvzen desaengaende
niet in den aerktlen zin te ııemen, daer by verre is, vaii
zicil ene onki1baerhći d aen te ma .i~en .
By tilt verhael voegt zyn ELr'va~ide wyders nog enige
aenmerkingen, tot ?iet zelve betrei,keyk 1 die deels ter
ophelderinge , deels ter billykinge van het zelve verftrek-
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ken . Hy brengt den Lezer onder het oog( .) hoe by,
op dien tyd, toen deze verandering begon , menschlyker
wyze , zo ongefchikt was, als iemand ter Waereld, om
dat Leerftelzel te omhelzen . (e .) Oat deze verandering
in zyne gevoelens zeer langzaam en trapswyze gefchiedde . (3 .) Dat hy, gelyk hy m zyne godsdienstbegrippen,
vrywıllıg, en uit overtuigttıg zynes gemoeds , veranderde , hy zulks ook deed, zonder enig onderwys van iemand der genen, wier gevoelens hy thans omhelst . Verder wil hy (4.) dat wy zullen opmerken, welken invloed
het lezen en overdenken der heilige Schrift , als mede
(S .) het Gebed ,in deze verandering, gehad .~ aft . Hier
benevens legt by 't 'er (6 .) op toe , om aen te toonen,
dat 'er in zyn verhaal niets voorkomt, 't welk met reden als Enthujiıasmus, of Dwepery, veroordeeld kan worden . En laetstlyk (7.) klaagt hy over het nadeel dat de
aanhang der Methodisten ondergaat, door velen > die denzelven befchuldigen en veroordeelen, zonder ooit behoorelyk onderzocht te hebben , of recht te weten, welken
eigenlyk hunne gevoelens zyn : 't welk herai dezilken
doet noppen , om die gevoelens , eer ze dezelven wraken , onpartydig te onderzoeken : vermanende wyders allen , „ om de .Waarheid van het Evangelij, in coas hei• lig Woord vervat, onder ernftige gebeden, na te fpoo• ren , met dien ijver en die belangpeeming, als zij zoe• ken zouden naar eenen verborgen fchat."
BeJpiegelende Christen , door F . ~. SCHMITZ, Predikant, te
Finkum en Hijum. Te Utrecht , by Á . van Paddenbúrģ,
1786. ¡a octavo, 73 bladt .
iet het ten toon fpreíden van geleerdheid , maar fichN
tefyk te zyn , is het oogmerk van den Eerwaerden
Schmitz, zo als hy zich in zyne Voorreden uitdrukt ; en
aen dit oogmerk beantwoord deze zyne befpiegelende
Christen, die verfcheiden onderwerpen, ter opwekkinge
van Christelyke gemoederen , ftichtelyk voordraagt . Zie
hier , ter proeve, zyne befpiegeling van liet hertrouwen
• God in Christus .
„ Een Christen kan og God door den gelove in Jezus
vertrouwen, gevende alles aan Hem over, want God is
zyn Vader, die het wel met hem zal maken, al gaan de
gevaaren nog zoo hoog. God immers is getrouw erı
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waarachtig, Hy weet van geene verandering , by Hem is
zelfs geen fe'naduw van omkeermg . Hoe veilig kan dan
een Christen zyue hope en verwagting, zyn hartgrondig
vertrouwen op Hem Iłellen ! Dit immers weet hy, dat
by God heeft, en als in zyue guntłe [iaat, hierom komt
hem alles over van eengin liefdetykeu Vader, wiens wysheid eu goedertierenheid onbeperkt is .
Hy weit
dat dit leven als een tranendal is , en de Hemel zyn Vaderland : dit toch weet hy door Goddelyke openbaring,
dit is de belofte van dat getrouw Opperwezen .
Hierom kan hy zonder gevaar op dezen God vertrouwen .
„Maar kan hy veilig op God in Christus vertrouwen,
niet minder is dit ook zyn pligt . God immers wil Bekent , gedient en geëerbiedigt worden in zyue wycheid ,
iii zyue macht en oneindige goedertierenheid ; en hoe gefchíed dit beter van eerren Christen , dan door een vertrouwen op God in Christus ? Want is hy dan in tegenlieden , zoo eerbiedigt hy de wyte befchikking van zynen hemelfchen Vader, door eerre Christelyke en nederige onderwerping aan zynen wille .
Hierdoor ver •
beerlykt hy ook zynen God in zyue onbegrensde Almacht , waardoor Hy hulpe kan fchenken , boven ja tegen den dood . Hierom zwygt hy Gode , ja verheugt
zich in bezoekingen, befchouwende dezelve als Vadedy .
ke kastydingen . Wel verre dan van met God
zynen maaker, ja Vader , te twisten , verheugt hy zich
in de rampen, zeggende, uwe wille gefchíede, ô Vader,
en niet de myne, alzoo is toch het welbehagen voor U ;
-_ --•- Door dit vertrouwen op God eerbiedige hy Hem
in zyue Goedertierenheid ; op deze houd hy Reeds met
nedrighet'd en een vast gelove zyn oog, en dat met lydzaamheid, geduld, een klnderlyke vrees, in eerre regte
liefde Gods, en een betragting van ware ongeveinsde
Godzaligheid : dit alles leert hy meer en meer uit dat
waarachtig vertrouwen op God in Christus .
Zie
dan Christen, hoe waąrlyh gy kunt en moet vertrouweı&
op uwen God ;"
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Godsdien/lig Onderwys voor jonge Kinderen . Tweede Di-tik.
Te AmJlerdam , by J . Yntema , 1786. In octavo ,
77 bladz .
Onderwys

de vatbaerheid der

n dit Godsdien/lig
is
Kin_
Ikeurig
deren uitftekend wel in agt genomen , en tevens naeuwgade geflagen , hoedanige kundigheden meıı der
Jeugd bovenal Nebbe in te fcherpen, op ene zo geleidelyke en klare manier, dat het niet wel kunne feien van
invloed op het hart te hebben . Uit dien hoofde is dit
Stukje met regt te tellen, onder die Poort van beste Schriften, van welken men zich met veel vruchts kan bedienen,
om den Kinderen ene hun wezenlyk nutte Godsdienstleer
in te boezeroen . En hiertoe kan het in ene te wydere
uitgeftrektheid nuttig zyn, vermids deszelfs Op(leller zich
benaerltígd heeft , om de verfchillende denkwyzen van
onderfcheiden Christengezindheden te vermyden, en zyn
Onderwys, het welk grootlyks het betrachtende bedoelt,
zo in te richten, dat het allen te stade kunne komen .
Het bethet uit vyf Afdeelingen . De eert e gaet wel inzonderheid over de plichten, die de Kinderen aen hunne
Ouderen verfchuldigd zyn . De tweede is gefchikt om
hen op te leiden tot de kennis van God, en de betrachting der plichten, jegens dien algemenen Vader des
Menschdoms, welken daeruit voortvloeien . De derde Afdeeling ontvouwt de plichten jegens den Naesten , die de
Menfchen, als Leden van een en 't . zelfde groote F-luisgezin, jegens elkander ter harte hebben te nemen . De
vierde is wel byzonder ingericht tot het voordragen der
plichten, welken ieder Mensch omtrent zichtelven heeft
gade te flaen, ten einde zyn eigen geluk, en dat van 't
geheele Huisgezin , te bevorderen . En in de vyfde of
laetlte Afdeeling word den Kinderen onder 't oog gebragt
wat zy boven al hunne gemoederen onuitwischbaer bebooren in te prenten, om de dus ver ontvouwde plichten
beftendig te behartigen ; mitsgaders hoe ze, hier in nalatig geweest zynde, door een waer berouw gedreven, zich
hebben te benaerftigen, om hun gedrag vervolgens beter
in te richten ; waerop de Onderwyzer hen verder brengt
tot ene algemene kennis der Euangelieleer ; welker voordragt hy, (dat hier te gelyk tot ene proeve zyner maniere van voorftellen kan dienen,) indezervoege laet afloopen .
N S
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• V. Ziet gy dan nu dat de goede God dit alles gedaan, en zynen Zoon heeft gezonden om de meničhen
tot het goede te vermaanen ?
• A . Dat zie ik , en dit is waarlyk Bene groote
goedheid van God, voor welke wy hem behooren te
danken .
• V . Heeft dan God niet aan de menfchen gedaan
gelyk een Vader doet aan zyne Kinderen die hy lief
heft?
• A. Ja ; de goede God heeft als é en liefhebbend
Vader ons vermaand ; daarom moeten wy Henı ook als
onzen Hemelichen Vader liefhebben en gehoorzamen .
• V. Maar moeten wy ook niet daarop hedgt zyn,
dat wy ons beteren, als wy kwaad gedaan hebben?
„ A . Dat moeten wy zekerlyk, anders zouden wy
aan de verwaaning van onze Heere Jezus Christus niet
gehoorzaam zyn .
• V. Kunnen wy dit ook niet nog te beter doen , dewyl wy nu zeker veeeten, dat de goede God ons onze
zonden wil vergeeven?
• A . Dat is waar, dewyl de Heere Jezus ons dit uit
Gods naauı verklaard heeft .
• V. Maar zyt gy niet begeerig, nog meer te leeren
van 't geen de Heere Jezus tot de menfchen gefproken
heeft?
• A . ô Ja, want ik weet nog weinig van -deeze dingen, en geloof toch dat ik nodig heb die te veeeten .
„ V . Zal het dan niet goed zyn , a dat gy vlytig leest
in de H . Schriften , op dat wy in t vervolg daarover
fpreeken ?• A . 1)at wil ík doen, en ik wensch niets meer,
dan om nog nader van deene dingen onderrigt te worden ." (*)
• (*) Elk Leeraar, of Huisvader, kan, tot dat oogmerk,
van zodanig een Leerboek, of Onderwy , gebruik maakera,
als hy verkiest"
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ı9'anmerkingen op een Stukje, ten titel draagende, Predt7atie over de bewyzen voor de Leer der Heilige Drie .
Eénheid door n . sTı RK , Leeraar in de Lutherfιlıe Gemeente te Arnfterdan ( * ) , gemaakt door J . M . BOON,
Leeraar in de Lutherfche Gemeente te Rotterdam . Te
Rotterdam ) by C . van der Dries, 1787 . In gr . oôtuvo
58 bladt .
Regtsgeding tegen den Godgeleerden w . w}IIsToN, over
Eerrooving en Ontkenning der Heilige Drieéénheid voor
d6n Opperpriester de Reden . Uit het Engeish vertaald.
Te Raveftein, by J, de Mook, 1786 . In gr. eöiavo
8o bladt.

wee Gefchriften over de Leer der Drieéénhcid , welke
in 't eerre voorgeftaen , en iıı 't laethe tegengefproketı
word ; des de beoefenaers van dit Godgeleerde verfchilftuk, die nog by zich telven in twyf 1 Raen, hoe daer
over te denken , in deze twee Gefchriften het voor en tegen hebben, en wel ter wederzyde op een fterken trant .
De Eerwaerde Boon heeft het tegen de zodanigen, die
beweren , dat men de bewyzen voor dit Leerhuk niet
hebbe te zoeken , in de Schriften des Ouden Testaments,
en tiagt te toonen, dat ze daerin ten wvervloede te vinden zyn . De Opbeller van het Regtsgeding legt het 'er
inzonderheid op toe , om veler Godgeleerden verklaringen
van dit ' Leerhuk in een belachlyk licht te Rellen . Uit de
Nareden der Uitgevers moeten wy verwachten , dat 'er
omtrent dit laettte Stukje nog enige nadere bedenkingen
het licht zullen zien , dewyl ze deswegens het volgende

T

te kennen geven.
„ Toen wy het

MSS . , waarnaar dit Werkje is-gedrukt
geworden , met den vereischten aatıdacht geleezen hadden,
en te rade geworden waren het ter perle te leggen , meen,.
den wy het zelve met eenige wederieggende aanteekeningen onder de bladzyden te begeleiden ; dan voorziende dat
onze aanmerkingen onder de hand welligt van gedaante
zonden kunnen veranderen , is het ons - meer voegzaam
toegefcheenen

daarvan

op

eene andere

wyte gebruik te

ıbaaken .
» Hoe zeer met den ons onbekenden Heer Bríeffchryver
(*)

Ze N. Alg. Pad . Letteroef.

I. D . b l .

en

8.

"

A . STERK, LEER DER HEILIGE DRIE ÉNiiEID .

en de Voorrede des Vertaalera, (aen 't hoofd van &.t
Stukje geplaetst ,) in het algemeen infłemmende, dat de
fchriften des Nieuwen Verbonds geene onredelyke en onaanneemelyke Waarheden bevatten , zal het echter in 't
vervolg blyken , dat wy zulks niet overal gedaan hebben .
„ De Leezer leeıe íntusfchen onbevooroordeeld over
de bedoelingen en de harten der Uitgeeveren, tot dat hem
daarvan nader zal gebleeken weezen .'

ĩlerhandeling over de Ziekte en Ontaarding de,' Waterra.
ten en Klieren, gewoonlyk Struma, of Scrophula,genoemd.
Naar doet Engelsch, van den Heere THOMAS WHITE, Heel.
meester te London . Door E . j . 'I HOMASSI
á THUESSINK, Å. L . M. Plıiloff en Med. Dočĩor in 's Hage, Extraord. 's Lands Med. Doëior , Medelid van veı fcheide
Geleerde 3enootfćhappen. Te Leyden , by A . en J.
Honkoop , 1787 . Buiteıı het Voorwerk, 113 bl. In gr . 8vo .
ı~ lles , wat de beste Schryvers over den Aart, de Oorzat1 ken en de Geneeswyze van deeze Ziekte des Kliergelłels hebben te boek geuleld , heeft de Heer wrt L TE hier
in een kort bepek by een verzameld, en met eigen Waarneemingen verrykt .
Daarenboven is de wyte, op
welke de Schryver zyn onderwerp behandelt zo bevatte .
lyk, en de naaken, daar in voorkomende, zo duidelyk voorgelłeld , dat zy door min geoefenden zeer gemak
kelyk kunnen nagegaan worden . De Heer THUESSIt'K,
heeft dus verdienstlyk gehandeld in de Vertaaling van dit
nuttig Werkje op zıg te veemen ; te meer daar hy het
met eene Voorreden verrykt heeft die aan het onderwerp
zelve veel licht geeft, en waarin iyn Wel Ed . de oorzaaken, en den loop deezer Ziekte met betrekking tot ons
Land, duidelyk aangetoond, en met Waarneemingen geaaafd
Het is onbetwistbaar zeker , dat deete
heeft .
Ziekte in Engeland zeer algemeen bekend is, en met regt
als een Lands Ziekte moet aangemerkt worden ; maar het
is ook niet minder zeker, dat deeze zelfde Ziekte iıı ons
Land minder zeldzaam is, dan men gewoonlyk denkt, en
hierom zal zig ook niemand behoeven te verwonderen,
wanneer men flegts de oortaaken deeier Ziekte een weinig naagaat, en daarby de Natuurlyke Historie van ons
Land, en de gewoone Leevenswyze van deszelfs Inwoon .
deren, in overweeging ~ıeemt -- en met die van En .
ge-

E.

T.

THOM,

geland vergelykt .
onzen Leezer tot
ler .

THŰESSINK, OVER DE SCROPHULA .
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Doch hier omtrent wyzen wy
de Voorreden van den Heer Vertaa-

Vaderlandfche Historie , vervattende de Ga/chiedenisfen
der Vereenígde Nederlanden , nirats den aanvang der
Noord- Ameriraan/che Onlusten , en daar uít gevolgden
Ooılog tus/che~ Engeland e ; deenen Staat, tot den te •
genwoordigen tyd. Uit de Geloofwaardig/te Schryvers
en egte Gedenkftukken zamenge/leld. Met ŕ laatera . Tea
Vervolgti van WAGENAAk' s V derland/che Historie . Eerfee Deel. Te ,oni/t. by J. Allart . Behalen de Voorrede, eflz . 3+- bladt . In gr. ßvo .

't

eeft niet weinig in, zich uit te geeven voor den OpH volger en Voortzetter des Werks van een beroemd
Man - van een Man ais WAGENAAR, die, door zyne
¡.'aderland/che Historie, wat de nyd ook zomtyds moge
fchrollen, eenera Onlłerflyken Naam verworven heeft . Een
ongenoemde Schryver, den aanvang van wiens Arbeid wy
hier voor ons hebben , durft zulks beltaan . „ Hy onder„ nam", gelyk hy zich uitdrukt „ den grootera WAGEvan verre te volgen , wel wee .
• NAAR te volgen
• tende dat by zynen zo eenvoudigen klaaren en geheel
,, kunstloozen ítyl, (zo niet de kunst hier de kunst be„ dekte,) in geenen deelti bezat . Gemaakt tog zou het
„ weezen , eñ de gedrongenlıeid allerwegen doorítraalen ,
• indien iemand het ondername, en het hem eenigzins
• gelukte, dien Schryf*_rant op de hielen te volgen, ea
Mannen, op wier
• zyn eiyen te laattin vaarera .
• oordeel de Schryver verklaart of te durven, zen gedeelte
• des Werks gezien hebbende,urdexiri het, zo hy eenig„ zins ten oogmerke had WA ENAARS voetí tippen te
„ drukken, op verfcheide plaatzen te vuurig, en fchoon
„ hy bękennen moest zyn vuur menigwaalen gemaatigt
• en veelti plaatzen der loopende penne in 't eer(ie op .
„ Rellen ontloopen, doorgefchrapt te hebben, was 'er
• ruim genoeg ingebleeven om den altoos gemaátigden en
• bedaarden w~GENA~R eenigermaate op zyde te blyven ."
De Schryver verdeedigt zich' deswegen, door eene opgave van het Tydperk , welk zyne Vaderlandfchc Historie
aanvanglyk zal befcjıryven ; zyn ® Land-Tyd-en Lotgenooten, aan welke hy een Voar?' raak ínrigt, te gemoete
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te voerende . „ Kon koelheid ons deel blyven op åevbe„ fchoawen en nagaan van de Lotgevallen, welke wy
• hebben moeten beleeven ? Hoe zeer wy ons de wet van
,, Onzydigheid,als Bene eerde pligt voorfchreeven,zouhet
„ eerre gautsch wraakbaars koele Onverfchilligheid , van On,, zydigheid zo hemelsbreed ocderfcheiden, geweest heb,, ben, de Lotgevallen tıartstochteloos te boek te a lleıı .
„ Immers, ik fchryf dt niet om de oude wonden, by
„ voorraad , open te krabben, daar ze, onder het leszen,
„ zeker meermaalen zullen bloeden ; doch roer het aan
,, om myne Schryfwyze te billyhen . Wiens ziel , niet ge• geheel van Vaderlandliefde ledig, kon nalaaten met ver,, ontwaardiging en grievende fmert vervuld te worden,
,, als hy, naa dar onze Zeevaam zo geweldig geplaagd,
,, naa dat onze Vlag en het grondgebied van dėn Staat,
,, in vollen Vrede, meermaalen gefchonden waren, ons
,, Vaderland, door eenera onregtvaardıgen en bondbreuki,, gen Oorlog overvallen zag ; toen de verdeedigiug van
„ het aangevogte Vaderland zo flaauw en liegt behartigd
„ werd , dat de vermetele en trotfche vyand onverhín• derd en ongewroken voortging , om , heerfchappy voe„ rende op den vryen en breeden Ocëaan, ons denzelven
„ te benaauwd te maakera , en de verregaandtle mishande„ lıngen aandeedt, zonder dat wy ons te weer fielden,
• om dien hoón af te weerera , de fchoonfle gelegenhe„ den daar toe verzuimden, en, onze Schepen, in de
• Zeegaateu bedryfloos liggende, de balddaadıge Vyand
„ met onze Koopvaardyvaarders , en Volkplantingen,
„ naar welgevallen, omfprong? Terwyl 'er in den Lande
„ gevonden werden, laag genoeg van ziel, om het
„ haatlykst onrecht, ons aangedaan, te vergoelyken , en
„ de handen te kusten, die de kluisters onzer Vryheid
„ boven onze hoofden daden rammelen, en medewrogten
,, om ze ons om de hals te klinken, zo dat wy by reu
,, Buitenlander een Byfpreuke des Verwyts, en eene Aan„ fluitmg der Volken wierden.
Kon, van den an„ deren kant, onze Schryfwyze onaaugevuurd blyven,
,, als Wy, te midden van den haatlyken drom ontaarten
,, en ondanltbaaren, rechtfchapen Vaderlanders zagen te
,, voorfchyn treeden, die, by veele gelegenheden, zich
„ over het liegt Beftuur van zaakera bekĺaagden , en de
„ verwaarloosde, of lafhartig en ten onrecht weggefchon .
• kehe voorregten durfąen herroepen , en op een Grond„ wettige Herhelling aa' #ragen ? Als wy de agtbaare
,a Volk-
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Volkíkem zich meer en meer hoorden verheffen tegen
zulk een onverantwoordelyk verderf van het khonnfte
eene agtbaare Volkaem , die al
Gemeenebest ?
de Wereld deedt blyken , dat men de Onheilen van
veelerlei aart, ten ondergang van den Lande gefchikt,
niet aan een verongelykt en vertrapt Volk, maar aan
eenes verderflyken, om niet zeggen een verraadlyken toeleg van kwalyk gezinden door de ulegtae inzigten gedreven, te wyten had .
„ Heeft de Heer WAGENAAR ," vervolgt de Schryver,
zyn onfclıatbaar Werk de haderlandfche Historie op
' t laatst, gelyk getuigd word , met grootes wanlust
voortgezet , daar zyıie pen de bcteugelı~ıg voelde , dip
noodzaaklyk moest volgen uit de oııwenteliızg , welke hy
befclıreef, wy hebben met lust gearbeid, in het vertrouwen van dagen te beleeven, door TAC1TUS, tyden
vaıi zeldzaam geluk gelreeten , waar in het vry Jlaat
te gevoelen wat men ~i'il , en te zeggen wat nien gevoelt.

Mishaagt deene Vryheid zommigeń , worden eenigen daar door afgefchrikt vau dit Werk te leezen ,
veroordeelen anderen 't zelve te deezer oorzaake,
het fmert ons .
Dan, wy hebben hun niet
k unnen, niet mogen , ten wille weezen, daar wy, met
ıue~ANUs, liever zodanige Lcczers mishaagden
door
de Waarheid te verhaales , dan hunne goedkeuring verwierve'2 door Leııgenste boeken, en de voornaamfte wet
eens Gefchiedfchryvers,volgens cıer, ao,in agt namen,
van niets te durven zeggen dat valsch is ; wy zullen,

misfchien, by anderen, die geheel vuur zyn, en gewoon
bykans geene andere dan daar door ingegeeven Schriften te leezen, te koel voorkomen . Wy kennen de uitwerkzelen van Partyfchappen ,in de tyden door ons beh andeld , zo zeer als immer woelende ; wy veeeten hoe
deeze vooringenomenheid baaren, (om niet te fpreeken
van laage huurlingen, en alles nederflantfende Broodfchryvers ,) welke dıkwyls Perfoonen en Daalles in zulk
een valsch'en ongetrouw licht plaatzen , dat Liefhebbers
van hen/che Onpartydigheid, die het om de waarheid
te doen is, geluk de Schryver van de Charačterkunde
der Vaderlandfche Gefchiedenisfe zich uitdrukt, het niet
verdraagen kunnen , en alle t eden hebben , om de Berigten van wederzyden te warstro iwen , en geen derzelven aan te neemen dan naa ze in de fclzqale der wikk ende Oordeelkunds opgewoogen ts hebbesi. Men dui-

„ de-
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de het ons niet euvel , dat wy deezer leste fłeeds inlachtig svaren . Schamperheden te zeggen , en op een te
(tapelen is een kleine en, onzes inziens, eene veragtly .
ke kunst, billyke verontwaardiging, by gepaste gele_
genheden te haten blyken, regtmaatig .
Schoon de Aanfpraak, waar uit wy dit gedeelte affchreeven, genoeg ontdekt welke Vaderlandsgezinde gevoelens
de zich bedekt houdende Schryver koestert, geeft hy in
't Slot nog te kennen, dat hy de Staatkundige Belydenis
van den Eerwaardigen E . M . ENGEı,BERTS onderfchryft ;
en hier op nederkomende : Men weete met weinig woorden
dat de . chryver (doener Vaderlarad/elıe Historie) zo min
een al te grooteıı invloed van het Stadhouderlyk bewind,
waardoor het gevaarlyk word voor de Vryheid en Onafhaugeiykheid vaıi het Gerreenebest, als een Ariftocratifche
eigengoeddunkelyke Regeerins van oenige Familien, waai
by de kosten der Burgeren niet winnen, kan goedkeuren ; maar niets meer verlangt dan plat het Schip van
Staat, tusfchen loens beide uiterfleı?, naa liet uitflaan
van zo veste Jloı'men, eindelyk in eene Hitte en veilige
Haven gebrast words , eer het , by eene voortduurende verdeeldheid tusfchen de Scheepsbevellıebbers e) Stuurlieden ,
geheel verzeıld raaks, en een prooy van horstlyke Vrybui .
ters w rde!
Stelde deeze Aanfpraak des Schryvers otis in Raat, otn
dus verre hem te doen kennen, en aan te wyzen hoe hy de
voetlłappen vaii WAGENAAR , naar zyne opgave , betreeden
heeft . Dezelve geeft ons ook aan de hand oenige byzonderheden, wegens syne fchryfwyze , welke wy meermaalen by den aanvang eens uitgebreiden jVerks, hoedanig
het tegenwoordige zich laat aanzien, opgaven . Hier
komt, in de eerfte plaats, de opgave der bronnen waaruit
hy geput heeft, en derzelver aanhaaling. Onder anderen
betuigt hy „ het bevreemde den Leezer niet , aan den
• voet voeler bladzyden , de Nieuwe Nedcrlandfche raar„ boeken gemeld te vinden : want, daar wy , ııaa ook vee• le andere Schriften geraadpleegd te hebben, doorgaans
„ de bedoelde- gevallen , hier te Lande , daar desgelyks
• opgetekend, aantroffen, oordeeldeı wy het beter, zo
• anderen niets byzonders opleverden, het by die Aan• haaling te (zaten berusten , dan een aantal by een te
• voegen , die geen gewist aan de zaak konden byzet• ten : te meer oordeelden wy dit de beste handelwyze,
,, om dat de ~aarbocken eeıı Werk uitmaakeıı , 't geen
„
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• eens algemeens hoogagting, om niet te zeggen gezag
• verworven heeft, en het zelve, als zodanig, in de
„ meeste tegenwoordige Schriften, onzen Staat betreffen• de, wordt aangehaald, en de souverain 'er íòms zich
Deeze jaarboeken zyn ook de Ver„ op beroept .
;, zamelplaats van Staatshukken en Oorfpronglyke Befchei_
„ den, welke wy by lange na altoos niet geheel konden ,
„ of, overeenkomftig met den aart onzes Oti erks, mog„ ten uitfchryven . Wy moesten 'er zo veel uit ondee„ nen als ter opheldering der gevallen diende ; en heb• ben ze meermaaletı, wanneer wy ze van dien ílempel
„ vonden , dat een groot gedeelte, of eenige afzonderly„ ke brokken, woordlyk verdienden gemeld te worden,
• afgefclıreeven, en dan onzer penne wel eens geen zul• ver Nederduítsch lansen ontrollen . 't Kwam naamlyk,
„ by ı_ommige gelegenheden aan op 't woord, dat, in 't
„ Onduitsch uitgedrukt, niet altoos door een Duitsch
„ woord , juist van diezelfde betekenis en kragt kou ver„ vangen worden ; dit door omfchıyven te verhelpen , dagt
„ ons noodloos, en het veelgewaagde fmeeden van niets„ we woorden oordeelden wy gemaakt . De op zuiver
„ Nederduitsch gelelde Leezer honds ons dit ten goede,
„ wy hoopeń, dat by anders , over gems verwaarloozing
„ van Taal zal te klasgen hebben : en ook die kleine
„ wanhalten gunhig over 't hoofd zien , in zodaanige
„ gedeellens van ons Werk, waar in wy Aanfpraaken ets
„ Verwogen van waardige Vaderlanders, en anderen,
„ meest met hunne elgene woorden, nederhellen . Aan„ fpraaken en Verwogen , dikwyls meer de taal van 't Hart
„ dan die der kunst, en waar in wy ons fel aars, dan
„ ter opkortinge, eenige verandering veroorloofden, dee' .
„ ze ín onzen eigen hyl en taal te brengen, zou het eigen„ aaıtige
wat zeg ik ? - het wanre - weg„ genomen hebben . Gebrek aan oorfpronglyke Befchei„ den helde Oude Gefchiëdfchryvers vaak in de onmoge• lykkeid om 'de Perfoonen, door hun fpreekende ınge• voerd, de eigen woorden in den mond te leggen ; zy
• moesten Aanfpraaken vormen , en , zo veel mogelyk,
„ met de Charaćters en omftandigheden overeen brengen .
Wy hebben de {tukken in handen , en ze maa .
,,
• ken, ter fneede bygebragt, onzes,ínziens, de treffend• (te gedeeltens der gefchıedenisfe uit : wy voelei. daar,, by fıet meeste, en het verhaal blyft voor kwyning be .
„ waard . Dat deeze aanmerking, is het anders noodig,
O
Il. DBELSN. ALG . LETT . N0 .5.
„ die.
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• diene om ons tegen het verwyt van Onkundigen, die
• niet gaarne vedle aaı~gefiipte plaatzen in Bene Gefchie• denis ontmoeten , te dekken .
„ De ontdekkende tyd heeft, over veele Voorvallen,
„ duister in de Jaaren toen ze gebeurden, een licht ver„ fpreid, van 't welk wy ons, by het te boek Rellen in
• dic dagen, niet mogten bedienen ; dewyl eenige in„ zitten en bedoelingen vervolgens eerst ontwikkeld, toen
• grootendeels, of geheel, onbekend waren ; en andere,
„ misfchien, eerst naderhand gevotmd, of verder dan in
• den beginne voortgezet zyn . Iladt men veele deezer,
• kunflig vernist, eu dcrzelver waard gedaante, by tyds
„ gekend , andere en flerkere maatregelen dan nu, waren
• gewis, tot verydeling, genomen .
De herinnering
„ hier van zal op ontelbaare plaatzen onzer Vaderluidf.'1ie Hisıorie noodig wedzen ; ten einde men geen voor•• bagrig ongunflig oordeel íl:ryke , over de verrigtingen
• van vedle verdienltelyke Staatsmannen .
,, In den loop onzes Werks oordeelden wy met geen
• tlilzwygen te mogen voorby gaan de veelvuldige Stich• tingen , 1`'laatfchappyen en Genootfchappen van naam ,
• die,ilaande dit tydperk, opkwamen, ingerigt om nutte
„ Kunften , Fraaije Wetenfchappen , en wat meer den
• Vaderlaude heilzaam is, oi, tot Geragd eeııer befchaaf„ de Maatfcĺıappy ftrekt, te bevorderen en aan te kweeDe Bladzyden, met die narigten vervuld,
• ken .
• zullen onzen Tyd , by d~ Nakomelingfchap , onthe$èn
„ vatı de blaam, onzen Landzaat, te meermaalen door
„ den patydigen Buitenlandex aangewreeven, en door
• den op elles wąt Buitenlandsch is, of 'er na fmaakt
• averechts geftelden inbooreling, te dıkwyls volmondig
• toegejuicht, dat de Nederlander noch Kunstmin voed,
• tioch W eetenfchappen kweekt ."
« Zomtyds , wy bekennen het gaarne , zal de Leezer
• Klcini~hcdeí vermeld vinden : wy hebben ze vermyd,
• waar ~y meenden ze te iìunıı:en en te moeten voorby
• ,gaan : maar niet gefchroomd dezelve, op den voorgang
• der beste Gefchiedfchryveren, te boeken, als wy ze
• dienftig vonden, om den toedragt eener gebeurtenisfe
„ van wanbelang, waar op zy invloed hadden , te befchry• ven, of als zy ons 's Volks Gezindheid leerden ken„ nen . Gedachtig aan de taal van den grootera HOOFT,
• op het Tydsbeftek door ons ondernomen te befchry„ ven, zeer toepasfelyk. Naardien men bięr ts Lande.
„ ıľc
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,, de magtigfle vermı(l( ringen , by ecıı/Iichtin~* ,
•
•

•
•
•
,,

•
„
„

of iınmers b), (Kipper tue(IOe11 , des Gcmeeııefl lliu:ıs, 1ıccj ť
de miiıfle
Ziel irıvoertr~ , (rı ook hCdcrıdaa !?sclı niet
kuızct der Stec(f Iıc Regecriíìe , iıı liet 1 -i i cIc ; eıı ge_
,u~tlıoude ;ı der uIZcıtigte befłaat, :o kan liet geerı :1ns
orılcerlyk f lıyııeıı, dcıı apgaıig, loop en (fluop Van dergelyke beroerteíı , eıı te1crıs (le ırıı(Ideleıı, 7ııı /l(ıgen , era
verztıimerıisf iı waar door zy gefluit of geflild, gewakkerel of oıwerlıiııderd gebleeven z )'ıı, bcjLheidelyk goor

oogea te f elle ı .
„ tiene nauwgezette

Tydorde door zommige Gefchiedboekers, op het voetfpoor van THücvuLOEs, gevolgd,
hebben wy gemeend niet te moeten aankleeven ; maar
liever , op de wyze van den Vader der Gefčhiedboe„ keren HERODOTus, zaaken van een en dezelfde natuur,
„ als de Tydperken niet te wyd van elkander liepen , by
• éé~ıgevoegd, en van het anders broklige, zo veel mo, ı gelyk ; een geheel, gemaakt . Schoon wy , zomtyds , daar
„ de Gebeurtenisfeu niet binnen één jaar, onze in 't oog
„ gehoudene Hoofdafdeehng , afliepen, den nedergelegdeıl
• draad, in een ander weder hebben moeten 'opvatten ;
„ dán wy hebben het altoos gedaan op de minst hortende
,, wyze ."
Zo veel ontdekt ons de Schryver van zichtelven, en van
zyn Arbeid . ĺ'erwyl by, in eene Inleiding, zich over
het fchryven der Gefchiedenisfe zyns eigen 1 vds verantwoor1 .
Dit eerlto 1)eel, 't welk met een verflag van de
Noord_ Amerikaarıfche Onlusten, dat gedenkwaardig Tydperk in de Gefchiedetıisfe, oenen aanvang neemt, loopt
van den jaar •e i?7S tOt J 778 . Jaaıen van voorbereiding
tot gewigtiger gebeurtenisfen, wanneer de zaakes allengs ..
keus belaugryker worden, en die cene uitvoerige befchryWy kunnen , zo veel vaii
virıg zullen vorderen .
het Oogmerk en den Aanleg gezegd hebbende , ons , voor
tegerıwoordig niet inlaates tot liet geeven van eeııe Proeve ; de volgende Deden zullen ons gewis daar toe geleOver 't algemeen moeten wy
genheid aanbieden .
zeggen, dat de Sc'aryver aan zyn opgegeeven plan voldoende beantwoord ; en, fchoon gemelde VAGENAAR de
beste aaneengefchakelde Gekhiedenis van dit Tydvak aanvaııglyk oplevert : zo dat hy de verzogte aanmoediging
zyner Laııd . en Tydgenootcıı verdient , en boven al zal
waardig weezen, wanneer hy, tot de aangelegeııe jaaren
02
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gevorderd, getrouw biyft aaıı de wetten, die hy zich
zelv~n fchynt voorgefchreeven te hebben .
Eene op den Tytel zelve in 't oogloopende zwaarigheid
tegen de benaaming van Vervolg op WAGENAARS Vaderland/che Historie vinden wy weggenomen door een Bergt
van den Uitgeever, die den Leezer, omtrent het oorval'
lende Tydvak van den }aars ı75t tot 1775 verwittigt,
dat hy , om die wyde gasping niet te haten , en het Wei k
met den Tytel volkomen te doen overeenf ecomen , zich
by den Schryver vervoegd heeft, met aanzoek om dezelve
te vullen , en hem niet vreemd vondt van den vo rfag,
om, onder het bewerken der Gefchiedenisfe van het thans
loopend Tydperk , ook het tusfchenvallend Tydvak te
bearbeiden en dus een Geheel te maakera ; 't welk zeer
gevoegelyk gefchieden kan,. doer de Deelgin te laatera vervolgeıı tot het tegenwoordig Tydperk, 't welk eens
gapsch andere gedaante der dingen oplevert .
Wy zien het een en ander, met verlangen , te gemoete ; want, hoewel men, wat de Groots Gebeurtenisfen betreft, in een Tydkring (loor ons beleefd, niet veel nieuws
Jan verwagten, daar de vaardige Drukpers dezelve teritond onder 't ooge brengt, is het niet ongevallig, en heeft
het zyne zeer weezenlyke nuttigheid, die Gevallen eenigzins ín een voegelyk verband te befċhouwen , met derzelver Oorzaaken en tJitwerkzelen, voor zo verre die op
te fpeuren zyn, door eenera Gelyktydigen Schryver. Twee
Portraiten, eern van den onvergelykelyken WASHINGTON S
en een van den Volksvriend JOH. DERK VAN DAR cAPELLEN , vercieren, behalven de Tytelplaat en . een niet onbevallig zeegezigtje, verbeeldende het veemen der Engelfche
Paketboot, het tegenwoordig Deel .
,Engeland, door J, w . VAN ARCHENHOLTZ, uit het Hoogduitsch vertaald door J, c . PELLETIER, Eerfis Deel.
Te 4#fierdam, by J . Sluitman van der Meer, 1786 .
In gr. 8vo . 277 biaai.
e vernuftige Schryver van dit in Duitschland zo ge .
D
ächte Werk levert ons hier het geheel zyner Aanmerkingen , die hy op zyne reizen gemaakt heeft , en van
welke hy te voorgin reeds eenige Fragmenten in zyn Journaai van Literatuur en Volkenkennis had bekend gemaakt .
My heeft zelfs, in drie onderfcheidene tydperken, zes jaaren
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ren in Engeland doorgebragt, en wel het grootfłe Deel
van 1769 tot 1779, zo dat zyne opmerkingen geenzins
door eeuige reisbelchryving betłuurd zyn , en hy de waarneemingen van anderen ten geleide van zyn oordeel niet
nodig gehad heeft, daar de zyne grootendeels het gevolg
waren van zelfs befchouwde zaakera ; om welke rejen hy
van lta1in en Engeland , doch byzonder van Engeland,
zo veele voorbeelden aanvoert, om zyne leezers in lłaat
te 1 ellen de gegrondheid zyner, op ervarenis gebouwde,
verhaalera, zelfs te toetzen . Opmerkzaam omtrent alles,
wat voor een reiziger maar eenigzins van belang kan
zyn, en tot dit oogmerk niet onbereid, was de mensch
in zyne menigvuldige betrekkingen en gezichtpunten het
hoofdonderwerp zyner betrachtingen . Hy was befłendig
werkzaam om het karakteristieke uit te vinden, en, in ge_
volge van deeze, niet ten eenemaal mislukte onderneemtnge, verfchynen hier zo vedle nieuwe en zonderlinge zaaken , die menigvuldige aanmerkingen moesten doen geboo .
ren worden .
I en voorheelde hiervan [rekke het volgende dat d~
Schryver wegens de Vryheid der Drukpers, en daaruit
voortfpruítende eerlichtheid der Engelfchen heeft aangetekend .
„Men befpeurt in Engeland by den gemeenera man meer
ltundigheden en oordeel, dan ergens in eenig ander land .
De oorzaak daarvan is geene andere dan de vrye wyze,
waarmede alles, wat voorvalt, mondeling of fchriftelyk
beoordeeld wordt . Kien Raat dikwils verwonderd het geringlte volk van de wetten, het eigendomsrecht, van voorrechten enz. zeer vernuftig te hooren rederaderen . Een
andere goede uitwerking der Drukpers zyn de Nieuwstyılingen ; deeze Tydingen, die in ı78o,~alleen in Londen,
's weekełyks drieenzestig fłuks gedrukt wierden, behelzen zo wel zotterny en onzin als voortreflyke zaakera,
die hoogst waardig zyn geldenen en onthouden tewordeit .
Doorgaans zyn het redeneeringen van haatsmannen , over
omftandigheden , die de ganıfche Natie interesfeeren,
waarvan zich het oesterwyf ook niet uitgefloten tienkt te
zyn ; waarom men ook zo dikwils dit Poort van menfchen
aantreft, die Tydingen lezen , en over de openlyke om •
álandigheden hunne bedenkingen maakera . Het belangry .
ke deener bladen wordt door een tallooze menigte, meestendeels luimige aankondigingen, vermeerderd, die in alle
mogelyke gehalten verfchynen , en dikwils van de zon03
der-
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deriiııghe gevolgen zyn . Ik heb, (by voorbeeld) eerie
vrouw gekend, welke haar man, die zy bedrogen had,
oııtlnpen was ; zonder deeie tydingen was deeie herotwlıebhende eu in vcrtwyfeling leevcrıde vrouw verloOren,
en de fchande haarer man zeker en duurzaam geweest ,
up deeie wyze echter 'wierd alles zeer (poedia en ltíl iıı
orde gebıagt . De iııan gal' voor, dat zyn vrouw buiteiilaııds was gereisd ; mi(idelerwyl liet hy in de Tydiııgeıı een
bi lef, anti haar get ueeveıı, drukken, zonder zyıı naam
of woonplaats te noemen ; intu5kIıen wist hy zich toeli
aan zyn vrouw zeer kennelyk te maakes, die by volkoırıen vergeviııge v an. a l liet gebeurde beloofde . Zy las
deze tydısg, en antwoordde door dit zelve middel, maakte bedingen, en in drie dagen was zy zonder eenige opIpraak by hem . Voor zulke brieven, en voor alles in liet
genieen , dat niet liet publiek , maar byzondere zaaleen ,
ten voorwerp heeft, wordt tiaar gelang der grootte van
de bekendmaakiııg betaald ; waarby men, in de drııkkery,
hoe genaamd, naar geen naam , woonplaats, noch naar
andere dingen, vraagt. Zulke invoegingen echter, wier onderwerp de opeıılyke aangelegenheden of het algemeen
raakende voorallen betreffen, worden zonder betaalinge
iigelast, en gemeetılyk van de hraat, door eerre opening,
in de binnenshuis geplaatíle brievenkas geí'tooken, zo dat
de op[teller des briefs geheel onbekend blyfı ; wil hy
zich nochtans aan den drukker aaııgeevetı, zo (iaat deeie
onder verplichting van Bede om zyııen naam g~ heira te
houden ; eerre oorhandigheid, die met de uitetfie naauwgezetheid in acht genomen wordt, vermids niet alleen de
zwaare ftraffe des meineeds , maar ook het verlies hutıner voordeelige Kostwinning , en veelli t ook de verwoesting hunner huizen door het gepen el, de gevolgen
daarvan zouden kunnen zyıı . De drukkers moeten í» nıs[ehen voor alles verantwoorden, dat maar op een Poort
van paskwil kan worden uitgelegd . In dit geval moet
de beledigde het op een pleitgediııg laates aankomen .
Betreft de zaak den Koning of het Parlement , dan is de
Advocaat Generaal klaagera is het gezegde nogtaris niet
laag noch lasterlyk, maar enkel op eerie vrye wyze uitgedrukt en eenigermaate gegrond, zo kan de aatıgeklaagde ook verzekerd zyn van den groothen Rechtsgeleerden
des Ryks te zullen verdeedigd worden .
„WOODFAL, drukker van de Public Advertifer, de beste
Tyding iıı Londen, had Aa. ı77o voor het gerecht, over
den
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den brief van den beroemden JtıNtus, die, met eerre groote vrymoedigheid, waarheden en cene wegrukkende welfpreekendheid paarde, een harde kamp . Gantsch Engeland
nam deel in deeze zaak, en de beroemdfte Redenaars verfcheenen hier voor 't gerecht . Het kwam hier niet alleen
aan op de verdeediging eens menfchen, maar op de voorrechten van ieder Engelsehman, om zyne gedachten vrymoedig, over de publieke aangelegenheden, mondeling en
fchriftelyk te zeggen .
WOODFAL wierd vrygefproken , en
het pleit geëindigd , zonder dat de welfpreekende Schryver
bekend wierd, wiens naam tot op deezen tegen woordigen tyd een oordoordringelyk geheim gebleven is . De
drukker alleen weet die, want deeze brief was niet van
dieıı aart, om heimelyk in de brievenkas gel oker te
worden . Veele Kunstrechters houden hem voor het fier .
lykfte voortbrengzel in het Lngelsch Profa . Lenige daar
in voorkomende byzondere redeneerwyzen en wendingen
hebben het vermoeden veroorzaakt, dat niemand dan de
beroemde 1iuRRE deene vermomde JUNIIJS zy .
„ Dikwils echter is ook de kaak of een gevangenisftraffe
het lot dezer drukkers, waarvan zy zich nogthans, door
aangeevinge des Schryvers, redden kunnen . Van dit midden bedienen zy zich toch nimmer, ten zy dan dat de
Schryver hier in bewilligt . De Predikant uo u E te Berıtford, by Richmond, was zo grootmoedig dat, in 1778,
te doen . Deeze zonderlinge man, die als mensch, patriot
en redenaar vereerenswaardíg is, en als een van de Richters der beroemde maatfchappy ter in Randhouding der
Engel(che rechten, de dankbaarheid zyner medeburgers
verdient, had , in Bene Tyding, den Americaanfchen oorlog als een moordbedryf afgefchilderd, en de Hofparty,
Jìe dezelve begunftigde, als moordenaars behandeld. De
drukker wierd gedagvaard , en daar hy , op uitdrukkelyk
bevel van den Predikant, hem als S~lıryver aangaf, vrýgefprokeu : iiom~ daarentegen in een eenjaarige gevangenis
verweezen . ' Had hettı zyne Rand niet verfćhooud, niets
ZOıı hem vat de kaak hebben kunnen bevryden ; eerie
ftrt(ffe, die, van wegens de hegte handeling vań het getneen gepeupel, dákwils fdiriklyk is, maar ook fom~~ryletı
geheel zonder fclíande , ja zelfs zeer tot eete , vethrekt .
2oo zag ik een drukker aan de kaak Raan, wiep het tal,
looıe volk, ín piaatfe van hem te mishandelen, eeq beftendig vivat to&uichte ; hem wierden ververfchingen toegebragt, en iıı den mond gevoerd, vermits hy zyne handen
04
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niet gebruiken koude ; de kaak was met bloemen beftrooid,
en van voornaams lieden omringd, die zich met hem
onderhielden . In 't kort, dezelve verarekte hem tot een
trıumfwagen, en hoe onbekwaam de plaats ook fchynen
mogte, kon hy tog dit uur onder de aangenaamste zyns
levens tellen.

„In 't jaar 1779 wierden 'er van de Public Ådvertifer, in
den winter, dagelyks i ooo fłuks gedrukt, in den zomer
echter maar 8ooo. Van den Duilly Advertifer daarentegen,
die niets dan AdvertisfemeιΡzten inhoudt, dagelyks ~e,ooo.
Dit handwerk is ongemeen voordeelig, en onderhoudt in
Londen alleen eerre groots menigte menfchen ; zelfs zodanig dat veele lieden hier hun brood by verdienen, in een
eigenlyk gezegden lediggang . Deeze worden Paragraaffchryvers 'genoemd , wyl zy kleine nieuwigheden van elken dag, Anecdoten, enz, in Koffiehuizen en uit plaizierpartyen inzamelen , en in Paragraafen ter neder(l:ellen ;
naardat deeze nu lang of kort , gewichtig of echt zyn,
worden zy betaald . De Parlementsredevoeringen worden
door vaardige Schryvers opgeteekend, een Poort van
menfchen, welke men in dit land vindt . Wanneer zy
in hunne kunst ervaren zyn , ontgaat hen geen woord
des Redenaars,hoe fchielyk hy ook-immer fpreeken mag ;
dit fchryven gefchied door teekens, die niet alleen woerden m sar ook geheeld phrafen behelzen .
„ De drift der Engelfchen , om daaglyks vedle deezer
Tydingen te leszen en daarover te fpreeken , is mogelyk
meer dan iets anders de oorzaak van hunne ernsthaftige gemoedsneiging en hunner ongezelligheid . 't Is vaak
moeıelyk een Engelschman tot fpreeken te brengen : alle
vraagen beantwoordt hy mer ja en met neen, komt ech.
ter de fi:aatkunde op 't tapyt, dan opent hy zyn mond,
en wordt fpraakzaam , vermıds deeze fioffe in zyn karakter geweeven is . Het gaat de vreemdelingen by een lang
verblyf in Engeland even zo. Dezelfde oorzaak heeft dezelfde uitwerking . Ik heb menfchen gekend, die, by
hunne aankomst in Engeland , alle Staatkundige onderwerpen verveelde, en die nogtans in eenigen tyd Enthuiastifche politiekeu wierden . Niets is ligter op te losten .
Als een inwooner eenes vryeri (} aars, en als een denkend
wezen,neemt men ,in de openlyke tanken van aangelegenheid, deel ; dikwils is men perfoonlyk, middelyk of onmiddelyk, daarby geinterresfeerd ; men leert de karakters
der in ftaatszaaken betrokken perfoonen kennen ; mei
maakt
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maakt perfoneele kennis met hen ; alle gezelfchappen
weergalmen van ftaatkutıde ; metı ziet en hoort onophoudelyk van openlyke byeenkomften , plechtige ommegangen
met verzoeklċhriften , oploop van volk , en van zonderbaare maatregelen ter bereiking van een zeker doeleinde ;
men zegt zyne meetong over alle deene voorvallen als
men zulks wil, in dagelykfche blaadjes week- en maandfchriften , waarby men zeker is van duizenden geleezen
te worden ; dit alles verhoogt het belang op Bene ongelooflyke wyie, en maakt het leengin van Nieuwstydíngen
in Engeland tot Bene wasre hartstocht .
„Daar het nergens dan hier de gewoonte is met de
gantfche natie , door openlyke bladen , te fpreeken , zo
kunnen andere volken de voortreflykheid van dit middel naar de uitwerkingen beoordeelen . Ik heb 'er boven ,
(zegt de Schryver) door het verhaal, ten opzichte der Emigranten , een uitfteekend voorbeeld van gegeeven , daar
alle afkondigingen van den Kanzel,en door trommeldag,
niet liet honderdfee deel der werking zouden gehad hebben, die hier een eenige Brief deed, welken een ieder
las . Hierdoor werd deeze groote Stad op eenmaal
naauwkeurig van het voorval onderricht, men behoefde
geen bloot gerucht te gelooven , dat vervalscht was , en
dat een verliandig man weinig acht . Hoe dikmaals heeft
men door dit middel het Patriottismus des volks aangevuurd en wyte maatregelen van allerleiën aart bevorderd?
Daar ondertusfchen van Bene goede zaak het misbruik
vaak onaffcheidelyk is , zo is dit hierby ook ongelooflyk
zonder hier een' uitzinnigen Gordon by te brengen , die in
1780 door deeze tydingen het gepeupel ter ıyner byftand
te famen, en Londen in het grootfle gevaar, bragt, zo
zyn 'er boeven, die , door vaifche Advertisfementen,
het gemeen op duizenderlei wyie bedriegen , en dikwils,
trotsch alle waarfchouwingen , liġtgeloovigen vinden .
Dan eens kondigen ıy aan, dat zy kapitaalgin uit te zetten
hebben , dan weder dat zy die op goede hypotheequen
zelfs wenschten te belenen . Hierdoor komen ıy met
lieden te famen, die geld in voorraad hebben, of zulks
nodig hebben, en niet zelden gelukken hunne h ecken oen
nıenfehen te bedriegen . Anderen zetten zeer aandoenelyke verhaalgin in de Tydingen, vatı den ongelukkigen toeftand eener weduwe met vede kinderen, of de ellende
cenes van honger ftervenden grytaärt, wier naamen, zo als
zy zeggen , van wegen hunner bloedverwanten, niet geU
noemt.
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noemd kunnen worden, maar wel de plaats aangeduid,
waar de almoesfen heen te zenden zyn . Daaglyks leest
men lidvertisfenıcпteıı , waar groots lommen aangeboden
worden aan zulke per('nonen , die invloed genoeg by voornaams hebben , om voordeelige posten te verfchaffen,
waarby het diepste flílzwygen wordt beloofd . Menig
Schryver be ordeelt zyn werk zelfs in openlyke blaadjes ;
en vellen , onder ver(ierde naamen, hun oordeel daarover,
dat zy den volgenden dag onder hun eigen naam aantasten, door deeze Spiegelgevechten verkrygern zy aanzien,
worden bellend, en bereiken dikwils hun doel .
„ Openbaar 8 Nimfen veemen het masker der deugd aan,
en wenfchen, in de Tydingen, mannen van een goed karakter te huwen ; zy kondigen gemeenlyk aan, dat zy
jong, welgemaakt en van een aanzıenlyk vermogen zyn,
en daarom by de mannen maar een klein Kapitaal, of
een goede bediening , verlangen . Lieden van buiten de
Provincie en andere onervaren Perfoonen vallen dikwíls
in deezen .
(hik Zy vinden een bevallig meisje met de
zachte mine der onfchuld, dat

haare

vervolgingen van

bloedverwaııten en voogden zeer aan,doenlyk weet te
fchilderetı, waarby de gemaklykheid, om haar vermogen
in bezit te fleemgin , niet vergesten wordt . Dit werkt,
de man uiaat toe, en ziet zich echter, maar te fpade,
bedrogen . Ook mansperfoonen bieden, in zulk een incognito- handeling , hunne hand aqn , maar met dit onderfcheid, dat zy geen vermogen opgeeven, noch hunne
welgemaaktheid roemen, maar des te 'meer hun verfland ,
hunne infchikkelyke gemoedsaars, hunne Oplettendheid ;
in 't kort hunnen goeden wille, om de aau( ) aande echtgenoote gelukkig te maaken. Doch dit werkt echter
zelden zo goed als het eerste . Veeltyds fchertzen vrolyke lieden met aankondigingen . Zy begeeren , onder verfcheiden adresfee, mannen en vrouwen ; brengen de zich
aanmeldende perfoonen te ('namen, en fpeelen ook zelfs
de rollen van fiuwelykzoekers, waaruit dan de kluchtigMe gevallen ont(taan .
„Niemand echter weet zich de tydingen beter ten nuttè te maaken , dan de A~tiefpeelers , die daarin , volgens
hunne oogmerken, niet alleen oorlog, vreede en eerbon_
derr (meeden, maar daarenboven voorvallen verfınneıı~
en die met alle omflandigheden , en een fchyn van waarheld ,,voordraagen . Hier door gaan verbaazende geldfoın .
men gewonnen en eednoren,
„ De
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„De Regeermg heeft zich doezen tak van befiaan ten
jiutte veeeten te maaisen, en trekt 'er jaaıiyhs too, ooo
pond (lerlings van . De Uenıpel van ieder Tydıtig kost een
halve Engel ćhe penning, en op elk Adverti./cıae ;it zyıı
twee fchellingen belasting gefłeld ."

Reize naar de Oost - Indien est Clıina , in dc 7ivez
1774--17ãt, op last des Konings van Fra,iJryk, ~~d~aıa
(loor den fleer sotut i i', Coıuınisfil •is der Zeez ıahcıı,
gepen/ioiieed Natuurkundigen van den Aoııiıı, Korrcc
pondent van Zyııer Mije/!eis Naeziurlwîidid h(~hi ;iet , en
van de Koninglyke fcadeınie der II'cctciiJ lıappe ;ı u Irys , Lid van die te Lyons , enz . Uit hc~ Fra;i3ch vertaald door j . o, YAST~utt . Derde Dcel. Te Lcyvle/t, by
A, en J . Honkoog, 1786 . In gr . 8vo . Q5 bladti,

en laatfte Deeltje (*) van
Reiten,
D ıt't derde
welk in 'c byzonder aanmerkelyk is, wegens de be SONNEPAT's

fchryving der nieuw ontdekte voorwerpen, zo wel in het
Ryk der Viervoetige Dieren en Vogelen, ais, in dat der Plasten, geeft ons tevens, in oenige aanmerkingen , een be knapt denkbeeld van Isle de Trance , GOUrhon , de Kaap
de Goede hoop, Ceylon , Malacca, de £laldıvılćhe, Plulippynfche etı lolukfche Eilanden.
Tot een ílaait ;e , zullen wy hier mededoelen , het geen hy
ons van file de Fraııce opgeeft . „ ľıı voorige tydes , (zegt
hy ,) wierd het door de Hollanders bewoond, zy wıldeil
'er zelfs Bene Volkplaııting Richten ; doch , ıuaardien de
voordoelen de onkosten niet konden goedtnaaken , waren
zy verplicht ,dat Eiland te verlasten . De Heer de hi Bourdonnnis, Gouverneur van dc Maatfchappy op liet 11,iland
Bourbon , nıeeude een land in bezit te moeten neomott ,
dat door tyne nabyheid dienifig voor zys Gouvernement
kon zyn . Gevolglyk zond hy iuwoosers om het te bevolken, cn men maakre 'er ni 't vervolg het llnofdcompw r
van ; maar hoc veel moeite men zich ook gegeeven lebbe , de grond , altyd onvruchtbaar , levert bet herlaan vaii
den Planter niet op ; zyn voedki moet hem jaarly ks van
de vreemde Natiën toegevoerd worden : de haven, alwaar
men eerre lłapelplaats voor Indie nıaaken kan , is liet
eenigst voordeel , dat men van deez : bezitting trekken
kan ;
(') Zie van de voorige Deden N. Alg . Lett . I . D . bl . 25 3
eıı II . D . bl . 30 .
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kan ; men ziet 'er eċhter geene bedelaars, om dat men
hechts daar tweederlei handen kent , dien van Meesters,
en diets vaıı Slaaf. Deszelfs bewooners beginnen zich op
den Landbouw toe te leggen . Men vindt 'er aanmerkelyke Koffy- en Suiker -Plantagién ; men teelt 'er ook indigo, welke de Aınericaanfche te boven gaat ; maar de
Plant, iıı dat Eiland, al te droog flaande, zal derzelver
teeling wel dra verwaarloosd worden , om dat zy de vereischte kosten niet opbrengt ; men heeft niet nagelanten,
verfchillende zoorten van die Plant van Madagaskar, van
de Kust van Coromandel, van Agra, van Bengale , van
China, van America, op Isle de France te brengen , om
die daar te natnralifeeren ; maar de uĩtflag heeft daaraan
niet beantwoord , het fchynt , dat zy allen ontnam zyn,
en dat de Amerikaanfche foort de beste ıilet was , vermids deeze in alle de proeven, welke men Tııet dezelve
genomen heeft, niet meer, dan de helft, heeft opgeleverd
van het geen uien daarvan iıı de nieuwe waereld trekt .
„De Heer de Cosfigni , een der yverig(ie Planters in dat
Land , heeft zeer gewigtige ontdekkingen , omtrent dat
onderwerp, gedaan, welke in zyne Verhandeling over de
Indigoteelt vervat zyn ; een Werk, dat de Regeermg te
Isk de France heeft doen drukken .
„ De Speceryen geeven een gegronder hoop ; de Heeren
de Tremignon en de Coėtivi bragten dezelve aldaar in
de Jaaren 1769 en 1771 . Deeze twee tochten wirrden
gedaan door den Heer Poivre, Intendant van Isle de Fraııce en Bourbon , die deene twee Volkplantíngen zoekende
te verryken, niets verzuimde , om haar deezeıı nieuwen
Tak van Koophandel te bezorgen .
„ Men heeft tot heden toe gewild ,dat de Speceryen, op
Isle de France gegroeid , hunne eigenfchappen gedeeltelyk
verliezen zouden, maar zy, die dit voorgegeeven hebben,
zyn bekend voor lieden , die den roem des Heeren Foivre, welke hy, geduurende zyn beftier, behaald heeft,
wangunftig zyn . Deene Intendant, heeft iıı de Volkplatıting , vyanden gehad , en heeft 'er nog, om dat hy, die
nuttig is , den nyd altyd ten doel Raat , eu het llagtofi'er
der ondankbaarheid is. De Speceryen komen op Isle de
France zeer wel voort ; de Kruidnagelen Boometı , van
zaad geteeld , ftaan heden met Nagelen bezet, die , voor'
die , welke ons de Hollanders verkoopera , niet behoeven
te wyken, en de Franfchen zullen hen in 't kort niet aileen knuen misfan, maar zelfs van die Speceryen aan an .
de .
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dere Natiën kunnen verkoopera . De Muskaatera-Boomera
zyn zo wel niet gelaagd, om dat die onder de Boomeri
van tweeërlei Sexe behooren, en men deeze hunne hoedanigheid niet kende ; zo dat 'er flegts weinige Wyfjesboomen onder het getal der geetıen , die men aangebragt
heeft, gevonden zyn , het welk oorzaak geweest is, dat
zy zich zo ras niet hebben kunnen vermenigvuldigen als
de Nageien Boomera t Deeze gelukkige poogingen zyn
wel waardig, dat zy alle de oplettendheid der Colonisten
bezig houden ; maar het is te vreezen, dat de Europeaanen , die naar dat Eiland overßeeken , hen van het een
ontwerp op het ander zullen doen vallen, door hun hunne Systematieke grillen mede te deelera , en dat zy de
Kofly zullen laatera vaarera , om Katoen te planten , welke
zy vervolgens wederom zullen uitroeijen, om Suikerriet,
Korenmail of Maniok te teelera . Een der grootte hinderpaaien voor de vorderingen van den Landbouw is ook
dit , dat geen Europeaan, daar naar toe, overgaat, met
inzicht , om 'er een doorgaand verblyf te houden ; men
gaat daar voor drie of vier jaaren , geduurende welken
tyd men zich tracht te verryken , door het weinig geld,
dat men mede gebragt heeft , op de Schepen te waagen
die , op Madagaskar of Mozambique , Slaaven gaan knopen, een handel, die gewoonlyk veel voordeel aanbrengt,
gelyk meest de zulken, die de Natuur ontceren .
„ De Inwooner bel'reedt zyne overwinst nooit tot verbetering der Landen ; de Slaaven werken flap ; wat kan men
van een ellendigen verwagten , die men door geweld van
fweepulagen dwingt , de interest , van het geen hy gekost
heeft , op te brengen ? Ik heb menschlievende en medelydende Meesters gekend, dip hen niet mishandelden, en
hunne tlaverny verzachtten, maar zy zyn zeer weinig
in getal . De overigen oefenen eene wreede en ontmenschte tiranny . De Slaaf , na dat lıy den geheelen dag gewerkt heeft, is genoodzaakt, zyne kost in de bosfchen te
gaan zoeken , en leeft alleen van ongezonde wortelen . Zy
flerven van ellende en mishandelingen , zonder het allergeringíte gevoel van medelyden op te wekken ; ook laatera
zy geene gelegenheid voorby gaan , om hunne ketenen te
verbreeken, en in de bosfchen een , onafhanglyke armoede
te gaan zoeken .
„Alle poogingen der nyverheid vermoogen niets op den
onvruchtbaaren grond van Isle de Fraııce
het zal zyne
bewooners altyd met ondankbaarheid heinonen, zy zullen
zich
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zich daar nooit de aaiigenaatnheden van het leven kunnen
verićbaffen ; want , zonder de verwoestingen , welke de
Orkaaııen aanrechten, te rekenen, hebben zy ook te word
lteleil tegeıı een legioen Rotten en fchaadedoende vogelen ,
de Sys en de Dikbik of Kersfevink van Java , welke men
eerst had overgebragt als zeldzaams Vogeltjes , en zorgvuldig ii) kooitjes hield, ıyn daar thans zo zeer vermenigvuldigd, dat zy byna alle oog(teıı verilindeıı . Ouı hen van
de bezaaide Landen te keerera , is meıı verplicht, verfcheiden Zwarten op fchildwacht te zetteıi, die geltadig fchreeuwen , en in de handen klappen . De Rotten zyn ıu zulk eend
groots menigte, dat zy dikwils , in eenera enkelen nacht ,
een veld met Naais kunnen opëeten ; zy eetera ook vruchten , en bederven de joııge Boomen , door de wortelen af
te knaagen . Dit was, zegt men , de oorzaak, otıı welke
de Hollanders dat Eiland verlaaten hebben .
„ Deeie Ićhadelyke Dieren hebben de aandacht der Regeermg bezig gehouden ; elk der Inwooneren is verplicht,
een zeker getal derzelven te doodsra, volgens het getal
der Zwarten, die hy bezit, en moet de koppen der vogelen, en dc ilaarten der rotten, die hy gedood heeft , aaıı
het Comptoir der Policie zenden . Maar alle deene voorzorgen kunnen niet helpen . Ilet is onmogelyk , dat men
zich van dezelve ontilaan kunne , ten zy 'er groots roofvogelen en benden foldaateıı, ter gelyker tyd, hen te keer
gaan ; het was op deeze wyte , dat men voorheen de
Springhaanen verdelgde, welker getal zo ontzaggelyk groot
was, dat, als ecue wolk , uit zulke Infečten beltaande,
op een veld met Ryst, Mais ofKoren nederviel, 'er geen
overblyfzel van deeze gewasfen meer gevonden werdt .
1 en vogel , Martin genen 1 ., een Poort van Merel, uil
Indie overgebragt, maakte zich die Infečten tot aas , en
de Regeermg verdelgde het overfchot ; snaar dé mensch .,
die niet dan het tegenwoordig kwaad befpeurt, wierd dra
moede aynen weldoener voor zyıie oogera tø .zien, eis
ondanks alle verbod, doodt men dagelýks vedlen dier vo-

gelen
,, ijle de France was altoos noodlottig, en zall zulks
:leoos zyn vota de bezittingen der F'r;cnfc,hen in Indie .
Mei) meent dat dat eiland het middenpont van hunnen
koophandel is , en dat de troupes , welke men daar onderhoudt, in tyd van oorlog eěne fpoedige hulp aan onze
Komtoiren kunnen toebrengen ; maar men weet dat men
vier maanden nodig heeft oØ tydingen en bevelen naar
Is-
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Zsle de France te brengen : welke naarfligheid men ook
aanwende tot het geen 'er te doen is, alvoorens men de
troupen kan infcheepen , verloopen 'er echter nog acht
anderen ; ook is het altyd een jaar daarna geweest, dat
alle de naar Indie gezonden esquaders ter plaatfe hunner
beftemming gekomen zyn . De Engelfchen daar un tegen
hebben hunne tydingen in zeventig dagen (*) ; meesters van
Indie zynde, hebben zy daar een aanmerkelyke krygsmacht, en verjaagen de Franfchen geheel, alvorens men
op Isle de Fraııce de ' tyding van den oorlog heeft . Ote
ons in dat ryk land Ilbande te houden, hebben wy noodwendig een haven op de kust van Malabaar nodig, van
waar onze Esquaders ten allen tyde die der vyanden in
het oog kunnen houden ; men weet dat men het verlies
van Pondichery tweemalen aaıı het vertrek der esquaders
verfchuldigd geweest ,is , die de kust van Goromandel
verlieten om weder raar Isle de France te Elevmen .
„ Schoon Isle de France maar één Vtip op den aardbol
bedabt, is dat eiland echter het aanmerkelykst gedenkftuk
van de omwentelingen, welke de aarde ondergaan heeft .
Alles, waaruit het heflaat, is met yzer vermengd ; alles
is door het vuur gegaan ; men vind 'er zelfs den mond
van een uitgebluschte vuurkolk, en verfcheiden diepe onderaardfche hooien .
„De luchtíireek is daar zacht, gematigd, zeer gelyk,
men vindt 'er geen fenynig kruipend gedierte ; men kent
'er geen ander vergiftig dier dan den fcorpioen en den
duizendbeen .
„ Dit eiland was eertyds zeer gezond ; maar tedert men
den grond omgeroerd heeft, . is men daar de Koorts onderworpen . Behalven dat, houdt het rivierwater (gelyk
de Heer de cosSINI, ín zyn~ Traite de, l'indigoterie zeer
wel aangemerkt heeft) veel ìyui in zich door de ontbinding van de gewasfen , die, in hetzelve nedervallen , liet,
geer} verftoppingen, bloedvloeijingen en buiklobpen veroorzaakt, die moeyelyk te geneezen zyn .
„ Isle de France is de meeste zyner groeijende voortbrengzelen aan yverige reizigers- verfchuldigd, die dezelve
uit ndie, China, van de Kaap de Goede Hoop, en
uit Europa gebragt hebben, De Osten, gelyk ookr het
nieste gevogelte, komen van Madagascar, en de Paardg
(*) (Zie 1 . cAPrrR's Onderrigtingen wegens het Reizen, ent .
In de In ;eiuini, bl . XV111 .~
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den van het eiland Bourbon en van de Kaap . De kust
as zeer vischryk ; zy levert een menigte fchelpvísfen, feenplanten , Madrep~ras en zelfs kooraal op ; de groenten
ryn daar goed, het verkeusvlee~ch voortreflyk, de doperwten en artic hokken zyn zo goed als die an Frankryk ;
men begint 'er thans Aardappelen te teeler, welke men
van de Kaap heeft aangebrag*_ ; de patates zyn 'er zeer
gemeen ; op fommige plaatfen flaagen de kudden wei eii
brengen veel winst aan ; maar alzoo men geene anderen
dan zieke of by ongeluk gettorven beesten in het ilagthuis brengt , eeten de bewooners der haven niet dan
flegt vleesch .
• Het voedfel der zwarten as mais, maniok, patates,
cambars, en wortelen van Songe ; de gemeeııite vruchten
zyn de verfchilleııde foorten van Bananes, de Ananas,
. Men vindt
de
Jambos
(?amrofade)
Manen
'er Goijave,
ook Perfıkkeıı
en Appelen
, maaren
beha
veıı dat zy niet
gemeen zyn, kunnen zy op verre na niet by die van Europa Naalen ; fommige ftreeken brengen ook vrugten en
Aardbeziën voort.
• Men begint 'er nog eenige andere goede vruchten te
lukken, dank
zy dě
eerai e yverige
plukten
vooral
denzorgvuldigheid
Fleer cFR~~ van
, Opzichter
van
's Koııings tuin, die, door liet geheel eiland , zaad van
Litfchi, van Longave , van Wampi, van Avocat, van
Evi of Cythereavrucht, van de Kama of den brood •
boom ; van Cacao, van Kruidnagelen en Muscaaten,
van Ravenfara, van Sandelhout en anderen, heeft verfpreid.
De 1-leerde cossicwl, die deıı fraaiflen tuin van de volkplantitrg bezit, heeft zich ook beyverd otn de zeidaanie en dierbaars planten, welken hy mer grootė kosten van Europa, van de Kaap, van Batavia, van Clıi, a en uit lu die heeft ontboden , te vermenigvuldigen , en
den inwooners mede te deelev .
• Wat het hout aangaat , her ebbenhout as zeer gemeen ;
men vindt 'er zelfs verfcheiden foorten van , gelyk het
zwart, het wit en het gemarmerd . De Heer ııNwÆOs,
de Zoon ; heeft onlangs het geulacht van deezen boom bepaald, dat men nog. niet
wist, hy ranglctiikt denzelven
onder de t)iospiros Toen wy nog op China handel dreeven , was het ebbenhout een artikel van uitvoeı' ; onder de
andere foorten van hout as 'er geene, die tot bouwen
4 nen kan . De houten van Isle de Fra,w# zyn in het
algeøsen te zwaar, en krimpen onophondelyk. Dat van
Ta
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Takamaka, liet eenigst dat men des nØds gebruiken bır,
geeft cene harst, vau welke men ıich i sic Geneeskunst
bedient , en die onder den naam van Takamaqué bekend
ís . Het hout van den Kaneelboom wordt gemeeıı!yk
voor fchryñwerk gebruikt, het is fraai gëaderd, maar het
neemt verfcheiden maanden, nadat het verwerkt is,eene
hinkende reuk aan ; het natte hout, Appelboomenhout
en Takamakahout dienen gewoonlyk voor timmerwerk .
De Heer ACHı : heeft onlangs een zeer fraai' hout ontdekt,
dat men voor cene [bort van Roozenhcnt heeft aangezien,
maar dat het niet is .
„Isk dc Fraric~ is zeer W íldryk ; iaen vindt 'er pintades
of pere1hoendereii in overvloed , gemeen en gepaerelde
patryzen, tortelduiven, corbigos, twee Poorten van haagei[',
die naar de ŕurapifche gelyken ; de eerfte Poort, die klein
is, heeft zo veel van het konya als van den haas, zy
graaft niet in de aarJe, haar lyf is lang, haare ooreıı zyn
kort, en haar vleesch wit . De andere Poort is grooter,
maar echter nog kleiner dan die van Europa ; haare boren
zyn korter , haar hair is glad en kort, zy is daarenboven
zeex wg1 te onderfeheiden door eefte zwarte driehoekige
vlaĺ#, welke y ahhter aan den kop heeft . ~)e hertep beginnen minder gemeen te worden ; onı de geheele uıtrQeijing derzelven voor te komen, is de Regeering genoodzaakt
geweest Bene Ordonnantie uit te vaardigen, waarby ieder,
die overtuigd wordt cen hert gedood te hebben, in boete
geflagen wordt ."
Een hand vol Aanteekeningen op den tweeden Brief vaıı den Heer
r . v . IHIEMERT over de Rede en haar Gezag in den Godsdienst. Te Utrecht by A. van Paddenburg, ı786 . In gr.

octavo , g8 bladt.
De hand vol Aanteekeningen te rug gekaatst, of de Spotter ten
toon gefield . TTe Rotterdam by A . Vis, r'$6. Behaly.n de
Voorreden 266 bladt . Ρn gr . octavo .

wee Gefchriften, weer iıı Par yen 'er op tik zyn, om ełkan .
T der in een befpotlyk licht te Rellen , weer vit dir Lezer niet
veel nuts kan trekken . De Schryver , der Aaaue ke„ingen legt
het 'er genıeenĺyk op toe, om haetlyke of béladi yl e gevo3 en
grit deze en gene fellingen v n den Heer van Hen,ert af te leiden , en de Heer van He^.nert, zyt~ Parti bŕiufswyze beantwoordende, ni-,eki 'er zyn werk vonom het voorgedragen al
11 . DEEL , N. ALG . LEI T . N . $ .
P
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fiØttende goed te keuren, en hoog belaehtyk te maken .
Wy, zullen 'er don Lezer een klein proefje van geven .
De twintigfte aentekening luid aldus .
„ Bl . X66. En offċhoon de laatße (de voorwerpelyke rede)
befċhouwd wordt buiten opzicht op het werkzaam verfland der
menfchen, waardoor ze gevormd wordt ; en men, door aftrekkiıag
van denkbeelden, aan den fchakel kan denken , zonder zich wezens
voor te fellen, 4ie ımtrent denzelven verkeeren : kan nzezz echter,
eigenlyk gefproken, aan de voorwerplykė rede denkende, het menschlyk verf#and niet geheel uitfluiten, dewyl het zelve mede cot het geen
waarlyk Geldaar behoort ; -- flof tot befcliouwin, verjehaft aan
denkende wezens ;
niet kan gemist worden in den fcha .kel van
't Heelal ; ---- niet nalaat, altobs van de zogenaamde cerfte waarheden gebruik te maken ; en - wanneer het werkzaam is, noodzaaklyk eerre behendige en onmiddelyke bewustheid zyner werking
heeft (*) . Deze diepzinnige redenering, ín verband belchouwd
met het vorige en volgende, moet eígenlyk dienen tot bewys,
dat de onderfeheiding tusfchen de voor- en onderwerpelyke reden
van dat belang niet is, als men meent, en dat de onderwerpelyke
rede, ons verfland , de eigenlyke proefleen der waarheid is .
Verg . bl . 164 .
„ Neem niet kwaalyk Myn Heer, dat ik al wederom van uwe
eigen woorden gebruikRnake, alleen niet verandering van onderwerp. Men kan, eigéıılyk gefproken, aan de voorwerpelyke reden
denkende, liet verfland van een men5ch in het dolhuis liet geheel
,itfluiten , dewy!, het ae.ve snede tot het gene waar yk befłaat behoort ; f of tot befchouwing verfchaft aan denkende wezens ; niet
kan gernut worden , blykeps de ondervinding, in den fchakel van
het heelal ; en , wanneer liet werkzaam is , noodzakelyk eezze beendie en onrniddelvke be,vustbeid zýner werkmg heeft . Dus is
dan het verfland van een mensch in het dolhuis de proefileen der
W t zegt gy nu ~"
waarheid 1
Dezen trek, dien de Aantekenaer ongetwyfeid vernuftig geoordeeld zal hebben, beantwoord de Heer vair Hemert, ai boertende op deze wyte .
• Overgaande tb de befchouwinge der rede, draagt gy uwer
aanmerkingen over dit Ruk indiervoege voor, d t ik opregtelyk
niet weze , of ik my van wege derzelver bondigheid dan gees
tigheid meer moete verwonde en .
• Ik had, in mynen tweeden brief aan den Heer B ., gefchreven, dat onze rede eigenlyk ons menschlyk verfland zelf is,
te gelyk met de Rof, welke het zelve bewerkt, en dat, door
deze twee dingen van elkander af te trekken , de onJerfchei.
ding van onderwerplyke en voorwerplyke rede geboren is ; hoewel
men
ft

ç') Dus verre de eigen Woorden vaji dßıı ¡leer van h ecoere ter aaii eńaelder bladiyde.
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men zich noch het werkzaam verft nd zonder de voorwerplyke
rede, noch de voorwerplyke rede, zonder het me ıschlyk ver
!tand eigenlyk gefproken, k n voorftellen .
„ Hierover redeneert L'. W . E , volgende redeneerkunde van
den hoogverlichten Crambe, op deze wyte : kan men aan de
~oorwerptyke rede niet denken, zonder zich tevens hes menschlyk
verfrand voor te frellen ; dan kan men ook aan dezelve niet denken,
zonder zich het ver/rand van een menseh in het dolluis voor te
fielten : de reden hiervan gevoelt yder een : wie kan, by voorbeeld, aan een hu's denken, zonder sich tevens de puinhoopen
van een verwoest gebouw voor te Rellen ! ! ! De reden, waarom
U. W. E . juist van eenen doırznni,~en fpreekt, kan ik met zekerheid niet zeggen ; mooglyk dat gy de verblyfpiaatfen dier
ongelukkigen, uit me'sch1eveidheid , dikwils bezogt hebt ; of
dat uw lyfarts, die, volgens het zeggen van oızen vriend Que.
chus, een liefhebber der A'troıo~te is, uwe horoscoop ge rokken, en u onvoorzigtiglyk voorgeld heeft, dat gy eín .'elyk,
door te veel vermoeijinge v n uwen wysgeeríge ı gees , ingevolge van het befluit des wach ers, (de Hemel geve, d ,t zulks,
zo het gebeuren moet, fpade zy !) in een dolhui zult moeten
bewaard worden .
„ D iı w t hier v,m moge zyn, UWE. redeneert, naar die
zelfde methode , dus voort ; moet de rede, ons mensch~yk verfland,
de zaken toetten, dan moet ook het verfland van ren mensch in

f

het dolhuis

de

zaken beproeven .

Hierop vraagt gy my ,

wat

ik

r~ Ρ zegge ? Wilt gy het weten, Myn Heer? ik zeg dd n, dat,
wanneer men u niet fpoedig ten Hoogleer? r in de Wysgeerte
aanliep, buitenlanders u wel ras tot zich lokken, en met uwe
uitmuntende fcherpzinnigheid hun voordeel doen zullen : dit
voorzie ik duidelyk, fchoon myn Hart bi _'t, dat het verhoed
wonde! ~k zeg wyders, het geen eens tegen een groot man van
uw foort gezegd werd ; G monfıeur , vous eten né pour etre phlmaar z gt ! ik zoude wel alles zeglof ophe ! ik zeg wyders
en hier toe heb ik te veel van u ge .
gen, wat ik denk ;
Het is klaar, Myn Heer, het ver/land van een
lcerd !
mensch in het gekkenhuis moei de waarheid beproeven . (of, om met
u te fpreken, de proeffleer der waarheid zyn .) Waarom Om dat
de rede, of het menschlyk vPc/rand, de raken legroeven maet . Door
Bene byl moet het hout gekloofd worden ; derhalve ook door cene byl welke aan Rukken gebroken of bedorven is ! '
„Yder een ziet van zelf, dat daze ongerymde gevolgen natuurlyker wyze uit de ftelling voordvloeijen ; en die dít niet ziet ís
blind : weshalve UWE . ten rechte bolluit, dat 'er wel reeglyk
onderfcheid is tusfehen de voo,- en onderwerplyke rede, en d t
niet het menııhl'yk verfrond, maar de voorwerplyke rede, de proeffteen der waarheid wezen kan.
n niet denken, dat oenig f erflíng, die fegts een greintjes
„ Ik kar
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WS-

216

AANTEEKENINGEN,

EN. DI

- TE

RUG GEKAATST .

wysgeerte bezit, aatlmerking~ıı op deze uwe redeneermg niaaken
zal. Een halfalanks filofoof mogt u toegraauwcn ; Myn Her,
wı yf uıve oogera eens uit , f nuıt uıre kaar, eens , en lees nzet aery
bril op den-neust' wat uw vriend, welkeıı g r oh .derr~gten geilt , aaıi~aande het geronde verfłand, aa r
n den FI<er I1 gelde ; i' n helıbe (' ) '
Mar , vaderlief, by aldien u iets dier elyks wedervaren nıog`.,

verınoci u dan och niet, bí .I ik u ; maar doe het ¡ny met den
eerfteıı weten! ik beloof u, dat ik dan den onbclčhaaindcn wysneus zal naryden, en niet roeten, voor dat hy zyııe voorden
í 4 zyii hals zal gehaald, en aait uwe geıegtigheid, op de volkomenlle wyze, betaald hebben .' "
Een enkele trek van die n ttiur gev- lt zomtyds in een Twistfchrift, nıacr een Twistfchrift voor 't mecrendeel i ı dien îniìek
opgefleld, heeft iets vervelends ; en 't is te loopera pat dc Heer
'n Hein rt , fchoon hy hier zync party ver nıe'ster z~ , 'er zich
net weder toe zal lat.n vervoeren . Iler twistgen g over dc
Rede is te ernftig voor cene boertende be indeling : cıı't was te
ıveııfclıen, gelyk we reeds by den aenvaııg hcruigdeı, (t), dat
de behandeling van dit on'erwerp zich tusfćhen de Heren Bon,zet en van Hemert bepaelde .
C) Tweede brıef,bl
,
184. VLivo 1 .
(t) Ze 4/g. Vad. Lettesoc1 . VII. U . bl. 8 .

in vier Boeken, door r . MorNS en A . VAN ovrRsTRAT
.
Te Haarlem, by A . Loosjes Pz ., 1786 . In gr. Hvo . Belialveıt
I02 bhdz .
het Voo ;wcrk,

Ester

met
liet
sTUER,
groote reden, by
Joodendoın tot op doezen
dag iıı blaakeııde hoogachting, als de naakonıeliııgfchap van
Abraham Uit ,het dreigendst gevaar gered hebbende, verdient,
zo uit hoofde van de betrekking waarin wy als Christenen tot
oud Israel ílaan, als om haare uitReekende Volkstrouw, onze
byzoı:dere aandacht . Dc Juf#: MOENS en ovF,RSTRATEN fchynen
ook van dat gevoelen geweest te zyn, la hebben haar zelfs eene f.aıíle Dichtproeve waardig geoordeeld
Overvloedige
fch onh_den van dit Historisch gedicht veroorloven ons dezc}vc
dien n ı,ım te gcevcn . Cp vecie plaatzen ,'t is waar, blykt het
Diclıtfluk ecu voortbrengzel te zyn van jeugdige Geniėıı , door
oenige oneffenheden . die, fchooıı wezeıılyk van weinig adnhe-.
i tıı , egter geııoegzaanı zyii , om den fchittereııdeıı luister te
ticr~-ı~ιΡeıı I althans eeııićz, ııs te vcrıniııderen . Deeze Venen
zy«, oııdcrtusićtıen, onzes achtens, veel hoogcc te waardearen, dan die . welke, fchoon volkomen aan de kuııstregelcn
beaut w oordcude, het duıdcl~kat gebıck van wezeııdlyke Genie
ver-
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vertooneıı . Tot eene kleine proeve diene de belehryving van
1 STHER, daaŕ zy voor den Koning geleid woedt .
Wanneer de Lentezon de lieve roozenblaén
Ontvouwt, bepaereid vnet een fchitt'rend morgendropje,
Dan lacht haar zagte kleur den blyden d&graad aart,
t Verliefde koeltje fpeelt in 't geuren aémend knopje .
Zo pronkt Ad~sfa thans met jeugdig bloeijend fchoon :
Geen weelde of weidfche pracht fchenkt haai gekende zwieren ;
Natuur fpreid al haar gljns en heerlyklieid te £007;,
Daar Minzaamheid en Deugd haar op 't bevalligst eieren .
De roos der Welvaart bloost op 't lelieblank gelaat .
De maagd'lyke Onfcliuld lacht in helder fionk'rende oogei :.
Haare eed'le ziel, zo vŕy van list en eigenbaat,
1,laalt in elk trekje 't jclıoon van 't zuivre deugdsvermoogen .
Haar golvend hair is met een bloemfestoen getooit .
Haar zedig fchoorı kan zelfs de flugfte harten roeren.
Haar loste kleedmg, om den poeslen hals geplooid,
Is, naar 's Lands ıvys, bepronkt met goud en paerelfnoeren .

Krygsliederen van Mr. J . r. KLEIN en T7rouwe A . KLnYN ,
oCICERsE, No. 3 .
Te Utrecht, by G. T . van PaddenLourg en
Zoon, 1786 . In 8vo. x6 bladt.

minder fraai, dan de voorige Ns . is dit tegenwoordig
N iet
voor os liggende. . Onder het keurig Siloueth van den z~
vroeġtydig geftorven Zeeuwlbhen Dichter ¡
deene uitfteekende Dichtregels.

llamy

vindt men

En

gy
řgr+ &êt wfehe zanger!
Z.yt gy zo ras geveld? ---Hy was Bataaffche Helden!
Uw Bard en . zelfs een Held.
Is ,dan geen ĝeest, hoe jihittrewI,
Volar ~~we wak behoed
Daar ge Eeuwenlang, der waereld
.
Tot last, Pelypen voedc
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~~g
t

1:/vod ! - zyn hart was edel,
Een roemryk leven waard!
Beroemder ware tzw zegen,
Madt gy hem laat gefpa rd.

Breed was

syn

forfche boezem,

Zyn jeugdige arm was zwaar

Sy was geJ' ierd ten firyde,
Gefcha~pen voor gevaar.
Der Barden Lievling

was u y :

Eet Zonneti ts , zyn lied ;
Wen zy , d'or Lentewolken,
Heur glans op aarde fehiet
Ja! vrieetdlyk , als de Lenie,
En glanzend, was zyn geest!
Hy was , voor Neêrknd, elles!
Ons alles, ach t geween!
d , Zingt Nakomelingen!
Hem, grootfeher Treurgezang 1
Men ween , om zulk een zanger,
In Netrland , Eeuwen lang .

rer C.edathtenisfe van BELLAMY . Te Amfłerd~ı~ , by A . Me%
Jansz , s786. In gr . 8vo . 57 bladt.

E

eníge Gedíthte i ter gedachtenis van Bellamy , die, over het
algemeen , meer de taal der Vriendfchag, dan die der Dicht-

kunst , fpreeken.

Lykdichten, ter Gedagtenisfe van den Uitmuntender Nederland .
teben Dichter, den FI.eere t s BOSCH . Overleeden te Aınlieldam
den 27li~n van Wymnaand des jaars x 76 . Te Amflerdam , by
P. J Uylenbroek , 1787 . 41 bladt . In 460.

E

en

fraa¡Je verzameling van Gezangen, der

van

eenera zo kundigen en braaven Man zeer w Geiachtenjs
aardig .

Ka-
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Karel van Karelsberg, of Tafreel van de Menschlyke Blende . Door
e. G . $ALTZMAN .
Uit het Hoogduicsch ve .taald Derde Deel .
Te Amfierdam, by de Wed . J. Doll, 1786 In 8vo . 384 blad+ .

teel Raat
I nmanditgenoegzaam

de Gefchiedenis van den Held van deezen RoRíl : en egter hebben wy dit Deel wederom met veel genoegen doorleezen ; uit de verfcheide treffende Tafereelen kiezen wy het volgende ter proeve ; zynde een
gedeelte van een Zamenfpraak, tusfchen Braaf en eenera ¡leerbrand, die , door zyne Studiën, ongefchikt voor de zamenleeving
geworden is . Braaf vraagt hem , by hem aan tafel zittende , hoep
hy de Wyn vondt.
„ Heerbrand . De Wyn ? wel, die is zeer goed.
Braaf. Wat denkt gy dan dat bet voor wyra íss
n. Ik - wat het naar myn gedachten voor wyra is? Wel
- is 't niet Madera ?
B . Gy flaat den bal verre mis , myn fleer t Het is niets dab
oprechte Medok wyr, . De Madera wyra is immers niet rood.
H. Is hy niet rood de Madera wyra? Dat heb ik niet gewee ten .
B. Gy zult die toch wel gedronken hebben ?
H . Heb ik em gedronken of heb ik hem niet gedronken? Ik
weet het zelfs niet .
B . Ik zou toch veeeten, dunkt my, wat ik dronk. Ik geloof
waarlyk , mya Heer Heerbrand ! gy weet ook niet wat wy thans
voor een gebraad hebben gegeeten .
H. Ja, dat behoeft gy my toch niet te vraaggin . Was 't niet een
Lamsgebraad?
B . Myn Heer! mye 1-'eer! waar hebt gy uwe gçdacl.ten? Het
waren immers panzen?
(Hy wreef zyn voorhoofd, dronk weder een glas wyn, ffeld~
zich in postuur, rogchelde, fnoot de neus, en nu begon l,y :)
„ Ja lieve Vrienden ! gy moet geduld met my hebben , ik ben
een leer arm ongelukkig man . Ik fchyn wel ín de waereld te
zyn, ben 'er egter in de daad niet in, maar altyd afweezig. Stel
u een mensch voor, die de ooggin, altyd op den Grootgin Beer,
de Kasfopea, en de hairen van Berenice vestigt, en alle de viooltjes, welke voor zyne voeten bloeijen, zonder dezelve te
bemerken, vertrapt ; dan hebt gy een waar denkbeeld van my.
Ik eet en drink ; maar proef niets ; doorwandel de fraaiiłe hoven, en zie niets ; ben in het gezclfchap, op het concert, in
den fchouwburg, en hoor niets .
God ik ben myn lesven
ook zo moê, ik heb 'er zulk verdriet in , dat ik geencn dag
met grooter verlangen verwac - t, dan den dag van mynen dood .
Want, Wat baat my al het goede en fraaije in de waereld, wan,
neer

(~
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neer ik 'er geen gevoel van heb Ik gaa de waereld door , gelyk een blinde een kabinet met fchilderyen . '
Wat verder gaat de zelfde man op deeze wyze , over de opvoeding der Geleerden, dus voort .
„ H .- De eheele opvoeding, welke wy genieten, fchynt
daarop toe te leggen , om ons aan de afweezigheid der gedachten te gewennen . Wanneer ik nog jong seide (dit zal oıtgct-wyfeld een drukfout zyn,en zynde moeten wezen) lette op 't
geen my gebeurde, wierd ik geíJaagn ; en wanneer ik, integendeel, myne zintuigen verdoofde, en my in den geest naar
Italic, ~ :rickenland of Palestina verplaatfte, wierd ik gepreezen,
on alle tııyne nıedeleerlingen tot een voorbeeld voorgefteld .
Noodzaakiyk moest daardoor by my de begeerte ontftoken worden . ^~ı tegen myne natuur te worllelen, en het zo verre te
bıengcn , dat ik in de waereld zyn kon, zonder te letten, op
't geen in dezelve omgaat .
R . Op dec wyz3 zyt gy immers tot de geleerdheid opgeleid,
gelyk een vink tot het zingen .
I-I . Hoe brengt nıco die tor het zingen .
B . Men maakt ze blind, opdat zy hunne geheele oplettenlıeid
moeten vestigen op het zingen .
L ûceze gelykcnis is zeer gepast . En Iłel u nu voor, hoe
zulk een blinde Vink zyn moer, wanneer hy in het bosch by
andeten komt dan kunt gy lígtelyk begrypen, hoe ellendig ık
in dc menschlyke Maa fchappy zyn moet, dewyl niet alleen
nıync oogcn, maar bykans alle nıyne zintuigen, ongevoelig gemaakt zyn ."
Op deezen tı•a nt gaat de kundige Schryver voort, en 't is in
den eerhen opfag onbegrypelyk, hoe een Tafereel van Menfchelyke Ellende zo uitlokkend kan gefchreeven worden . Alleen
komt on de Noınenhistoriet, bl . 3i8 . en vervolgens, wat te
Romanesk voor, en zou de Schryver langs geen andren weg
zyn oogmerk hebben kunnen bereiken?

H

N I E

UWE

ALGEMEEN

E

AD ERLAND SCHE
LETTER-OEFENINGEN.
V

De Bybel, door beknopte Uitbreidiıagen en ophelderende Heimerkingen verklaerd, door j, vtr ıvuvs KLIrKE r'J BERG,
A . L . M . Theol, eia Phil. Dr . Hoogleeraer ż/a de H.
Godgel, en Kerkt. Ge/c/ı . aen liet Ill. ı ili . , en Predikant
in de Gemeente te Amflerdam : mitsgaders Lid vcaıa het
Zeeuwsch Geuaootjèltap der TVetenfcltappen te IЛisfııгgen .
Dertiende Deel.
Te Amflerdлm by j . Allart 1786 .
Behalvcıa liet Voorwerk 632 bladt . iıı gr . otavo .
a het behandelen der Gefchied- en Dichtkundize BoeN ken van den Bybel, komen de Prophetifche Schriften
efaias
in overweging , onder welken de Godfpraken van
de eerfte plaets hekleeden ; tot welker opheldering de Hnogłeeraer zich in dit Deel bepaelt . Onze geachte Bybeluĩtlegger is, in de verklaring van dit gewigtig Boek , door •
gaens zeer oplettend op ene oordeelkundige fchifting en
veideeling der Prophetífche Leerredenen , welker inhoud
hy leerzaem uitbreid en opheldert v met een befcheiden
voordragt van ıyn gevoelen over de4oorfpellingen van den
propheet, zo nopens de lotgevallen van 't Joodfche Volk,
als rakende den Mesfąs en de Euan elĩe-Kerk .' Zyn Hoogeerwáerde behandtlt dit Stuk , in t een en 't ander opzicht , zo beknopt en te gelyk volledig in ıyne Poort, dat
Bybeloefenaers 'er zich met vrucht van zullen kunfen be .
~łiéhen . Men oordeele hiervan enigętrnate uit het gene hy
ter ophelde~inge vin lef. i i . 2-5 by brengt ; wier over hy
Iet volgende eerst voorif laet gaen .
„ De-tijd , wanneer deze bel vte ĩou vervuld worden
heet liet laetst der dagen, vs .` s .
I, liet laetst der dagen betekent, łr $ęn fUji der Joden,
aen tijd van den MIssı~s , of van het Nieuwe Testament.
---- Zy verdeelgin de ganfclıe ġeduarzáemheíd der waereld
In drie tijdperken , voor de Wet , omber de Wet , en in de
De tijden van den MESS1~s
¿ en van den MESSIAS .
heten, niet alleen in het Prophetisch woord, het laetst der
dagen , verg. onder anderen Jer . 43 : 4 . mier PETRUS
Q
fpreekt
AI . DEEL. ıv. ALG . LETT . ıvo. 6 .
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fpreekt ook van de Iaet(te dagen , Hand . 2 : 17. en PAıILU3
van het einde der eeuwen, i Cor, 9 ; ~r . - Trouwens,
met het hoogte recht , wordt de tijd van het Euangelie
het laatst der hage!? genaamd : om dat dezelve, met het
eindigen der oude huishoudloge , eengin aanvang nemen
zoude ; en om dat de bedeeling van het Euangelie de laetíle is ; zo dat 'er , na dezelve , game verandering meer in
de huishouding van Gods Kerk zal voorvallen .
„ Alleenlyk komt het nog in bedenking, of deze belovte haar uitzicht hebbe, op de eedla dagen van het Euangeh e ; dan wei op den heerlyken haat der Kerke , welken
wy nog in den avond der waereld te gemoet zien .
Onzes erachtens , moet het op de eerha wijs begrepen worden : niet alleen om dat de vervulling van alle de byzonderheden, in den íterkíten nadruk, in het begin der Euangehlćiıe bedeeling kan worden aangewezen ; maar ook voornamelyk, om dat toen ter tijd des NIEREN woord en wet,
uit Jeiufalem, tot de Heidenen is uitgegaan . vs . g .
Vy onderfcheiden in deze belovte twee hoofdzaken . I . De
verhelling van den Tempelberg, boven alle andere bergen
van den wijden aerdbodem , vs . . !I . De mcrkwaerdige
gevolgen , welke deze gebeurtenis hebben zoude , op en
onder de Heidenen, vs . 2 -s.
4 . ENDE HET SAL GESCHIEDEN IN HET LAETSTE DER
DPGi N, in het begin der Euangelifche bedeeling, DAT Si .
on, (a) DE ßh.RGH DES HUYSES DES HEIREN, op welken

de prachtige Tempel gebouwd is , door Bene wonderdoende kracht SAL geplaatst , en onheweegiyk VASTGESTELT
z1Jt OP DEN TOP DER- hoogte $ERGEN , ENDE DAT HY
SAL VERLIEVEN WORDEN $OVEN DE HEU,yECEN, zoo dat de
Tempelberg, boven alle heuvelen, en toppunten der meest
verhevLne bergen van den wijden aerdbodem ver weg zal
uitReken ; ENDE TOT DENSELVEN SULLEN ALLE HEYDENEN
TOEVLOEIEN : even als kleine rivieren , welken, elkander
ontmoetende , in eengin algemeenen kuil te zamen vloeien .
„ Het wijst zich van zelfs, dat het een en ander in egi .
ııen geestelyken zin moet worden opgevat . Sion
ds berg van 's HEEREN huis , is een zeer bekend zinne.
prent van de Kerk des Nieuwen Testaments , PI. 24 : g.
BerSen en heuvelen zijn zinbeelden van
'gif. 56 : 7 . Koningrijken en Staten , verg . Jer. Si : 2~. In het þyzonder
(a). Micha 4 : X .

VER} L . VAN DEN BYBEL .
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der zullen ons de bergen en heuvelen de tempelen der Heidenfche afgoden vertoonen ; in tegen(tellíng van den berg
van 's HEREN huis , de plaers van den waren Godsdienst.
hier komt nog by, d2t de Heidenen zich verbeelden, dat
de toppen der bergen eerie byzondere gemeentehap haddeıı
met hunne gewaende Godheden ; en dat de afgoden zelve
daerom bergen en heuvelen íćhíjnen genaemd te worden ,
Jer. 3 : ~3 .
• De Godfpraek derhalven, liet zal gefclziedeı2 enz . geevt
drie hoofdzaken te kennen . --- (t .) Dat de Euangeliekerk meer aenzien hebben zoude, dan de grootfte Koningrijken der aerde . (s .) Dat alle Koningrijken en heerfchappy~n der waereld ziéh, van tijd tot tijd, aen de Euangehėkerk onderwerpen zouden . - ( 3 . ) Dat de leer
van het Euangehe den verfoeilyken afgodsdienst, onder de
Heidenen, zoude uitroeien .
• De volgende uitfpraek, en tot dc,2zelven zullen alle Heidcneıa toevloeien , fluit de volgende zaken in zich . - (ı .)
Dat de Heidenfche volken zich van tijd tot tijd bekeeren,
en by de ware Kerk voegen zouden . - (s :) Dat zy,
even als waterfťroomen , in zeer groote menigte komen
zouden . - (3 .) Dat zy zich, even als een fterk gedreven waterftroonı, met drivt, yver en volvaerdigheid, b~
de gemeenfchap der ware Kerk voegen zouden .
„ Eindelyk heeft men ııog op te merken, dat hier m de
Prophetifche vertonning iets bovennatuurlyks voorkorre . De
berg van 's HEEREN huis zou, boven den top der hoogfte
bergen, verheven worden, en evenwel zou de ftroom der
Heidenen derwaerds henen vloeien . Dit is een wonderdaHet geevt in den Prophetifchen zin
dig verićhijnfel .
te k'enneıı : dat de Heidenen, door de almachtige genade
van den Heiligen Geest , dermate zouden bewrocht werden, dat zy, in weerwil van hunne natuurlyke neigingen,
den dienst der afgoden verlaten, en zich tot den levendigen
God bekeeren zouden .
3 . ENDE VELE VOLCKE N , eerre zeer groote menigte van
Fleidenen , SULLEN , tot den berg van 's HEEREN huis,
BENEN GAEN , zich voegen by de gemetnfchap der ware
Kerk , ENDE tot elkander SEGG EN , KOMT LAET ONS OPCAEN TOT DEN geestelyken BERGH DES HEER EN , TOT
DEN HtıvsE DES GODTS JACOBS, OP DAT HY, die alleen dei
ware God is, ONS LEERE VAN SIJNE WEGE N' en geboden,
welke wy, ter onzer eeuwige hehoudenisfe, bewandelen ett
betrachten moeten , ENDE DAT W 1 WðNDIiLEN IN $IJtil
Q
p~'
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PADEN, door het blymoedig gehoorzamen van zijne geb •
den : WANT (b) u'rr zroN SAL ııE WĹT UYTGAEN, ENDE
DES HELEEN WOORT U T JERUSALii , het Etumgelie zal

eeıst, te Jerufalem en onder de Joden, gepredikt worden,
en van daer vervolgens, tot de Heidenen worden overgebracht .
4 . ENDE HY SAL RICHTEN ONDER DE HEYDENEN, ENDE BLSPRAFFEN VELE VQLCKEREN : ENDE SY SULLEN
HARE (c SWEERDEN SLAEN TOT SPADEN , ENDE HARE
SPIESSEN TOT SICKELEN ; [het eene] VOLCK EN SAL TEGEN [hit ander] VOLCK GEEN SWEERT OPHEFFEN, NOCH

SY EN SULLEN GEEN OORLOGE MEER LEEREN.
• Wie is hier de pentoon , van welken de Propheet, zegt
Hy zal richten enz . Buiten allen twijffel de HEER , de
God van Jacob , van welken vs . g geroken gis ; byzonder
de MESStes, zoo als by, tot-tenen Richter op den vet#
hoogden Tenipeiberg, tot Koning over de Evangeliekerk,
zou verhoogd- voorden , vergelijk 1'f. •~ : ó.
• De Heidenen ett volken zijn zekerlyk die zelvde hei•
[1enfche volken, welke zkh van tijd tot tijd , van de afd.
oden , en deıi ŕeveudigen God, bekeeren zouden . aar wat zegt het richten en btflrafen ? Sommigen nemen
het , in Benen kwaden zin, voor de daed van Benen vere
$ramden Richter ; en meenee, dat de Geest der Godfpraek
het bog nebbe, op die zitthtbare en voorbeeldige fi ;rafgeri'chten, welke de verhoogde ME9sIAS , aen de vyanden vaıı
íijn Koningrijk , zoude uitoeffenen . Dan , vermids het,
ontes erachtetıs , uit het verband met vs . 2, 3 allet'blíjkbaerst is, dab hier niet van vyanden der Kerke, maer van
l ekeerde Heidenen, geíþroken wonde, voegen wy ons liever by deztdken , di e de uitdrekkingen in Benen goeden
zin eeneg:
liet óord richten zal hier , gelijk
meermaten, h het algemeen regeerera betekenen, verg . Pf.
6 7: 5 . Hėt ander woord bt r en . zegt , in die bulging,
itť+ welke het hier voorkomt , iemand door kracht van r ee
denen overtuigen . De Godfpraek zal derhalven te kennen
geven dat de verhoogde MESSIAI, ovce de bekeerde Hei'
dènen heerfchen zoude, en, van tijd tot tljd ., al mee volken , niet dbor gewėld van wapenen ,, Inaer door zedelykč
middelen , krachtig gemekt door aijın Geest, onder zijne heerfchappy bretıġpn zoude .

De
.
( ı) Pf. iro

(Y) Jl
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De volgende woorden , en zy zullen hunne zwacrden
fhlen trt ¡paden ent . zeekenen eetren tijd van rust en vre de, ii welken de Krijgswapenen ., tut werktuien van den
akkerbouw , heı1ii eed worden . Wy leeren 'er uit : (t)
Dat 'er een geestelyke vrede, ouder de bekeerde Heidenen,
heerfchen zoude , voor zoo verre zy , in onderlinge líevde,
vrede en eensgezindheid , zouden verbonden zijn ; verg .
Pf. 7 : 7 . - (_) Dat de bekeerde Heidenen , nıt ondericheidene Koningrijken, die, in cenen ouderlingen nationaler haet . geboren en opgevoed waren , nu elkander
ais broederen bel'chouwen en behaı~dclen zouden . - (3)
Dat de bekeerde Heidenen zich, met de gelouvige Joden,
lievlijk zouden vereenigen . - (4) Dat de leer van het
Luaugelie des vredes den woesten aert der Heidenen befchaven zoude , en in zoo ver de onderlinge oorlogen en
bloedftortingen verminderen .
„ 5 1)añ zullen de bekeerde Heidenen telas dc Joden
gemoedelyk opwekken , om den RERR in waerheid te dielıeu KOMT cv IIUrs en nagelacht JACOBS, zulletr de geloovige heidenen zeggen , ENDE LAET -ONS te zamen bly'
moedig WANDELEN IN DEN LICHTE DES HREREN, uae
het voorfchrift van het verlichtend Luangelie ."
MARCUS en LUCAS in het genneen, en voor zo verre jrss
Op/landing betreft, in liet bytander, verdedigd ; en verklaring van Matt. XXIV. 27, 28 . Door DIRK CORNELIS
VAN vOORST, Predikant te Hien en Dodewaard. Te Leyden by A . en J . Honkoog , t 786 . Belıalven het Voor,verk гt2 bladt. in gr. o~7avo.
de wederlegging der Fragmenten , door den HoogYleeraer
B
Micizailís , in tyne Verklaaring d€r gefchiedenis van de begraavenisfe en Øllanding-e van
(*)
Christus ,

heeft die Hoo ;leeraer zich , naex 't oordeel van den Cerwaerden van Voorst, (die 't anders een keurig Werk fċhat,)
bediend van l ellingeii, die niet wel gegrûn i zyn, en iıı
y, Zyne fteHingen,
dit geval een nadeelig gevolg hebben .
~, zegt hy , hebben hem te gelyk aanleiding τΡ~,egeeven , om
„ ene en andere van den Fragmerltfcliyver regru J, zus
„ Op[tanding gemaakte zwarigheid niet zo krachtig te we„ dei(s) Zie Alg . Pü. Le tero?f. V1 . D, bl . 355 •

Qa

2s6

a.

C . VAN VOORST

• derleggen , als wel anderen . De Ridder doch meent,
« gelyk uit zyne Inleiding tot de Schriften des Nieuwen
• Testaments al bekend is, dat wy voor de ingeving en
• godlykheid van Marcus en Lucas gene zekere gronden
• hebben , altans niet zo zeker als van de Schriften der
„ Apostelen : hierby verwerpt hy ook de twaalf laatfle ver• fen van Marcus Enangelium, als welke van dien Euan• gelíst niet zouden voortgekomen zyn . Deeze zyne flel• Pingen dan, gelyk ik reeds begon te zeggen, hebben ver• oornaakt , dat hy de bedenkingen van den Fragment .
• fchryver tegen Marcus en Lucas, vooral tegen de twaalf
• laathe verzen van Marcus, niet zo zeer gewogen, noch
• zo bondig wederlegd heeft, als wel die, welke tegen
• Matthæus en vooral tegen Johannes zyn gemaakt." Zulks
heeft den Eerwaerden van Voorst genoopt, dit onderwerp
opzetlyk onder handen te nemen, en iyne nafpooríngen,
niet de uitgave van dit Gefchrift , openlyk gemeen te maken . In de eerfłe plaetze toont hy aen op welke gronden
men , niet alleen waerfch_ynlyk , nıaer ook hellig, beweren
kan , dat Marcus en Lucas onder ene Godlyke ingeving,
ook in 't Gefchiedkundige , gefchreven hebben . Verder
ítaeft hy de echtheid der opgemelde twaeff laetiłe verzen,
met beantwoording der bedenkingen daer tegen te berde
gebragt . En hierop verledigt hy zich tot liet ııagaen der
zwarigheden tegen het verhael van Marcus en Lucas , nopens de begravetııs en opftanding van Jezus, aengevoerd,
om, ter wederleggings van dezelven, te doen zien, dat zy
in hunne verhalen niet gedwaeld hebben, en, zo met elkanderen , als met de andere Euangelisten, in alles volkomen overeenflemmen . Zyn Eerwaerde behandelt dit
Stuk zeer onderfcheidenlyk , met ene welwikkende oordeel .
kunde, die hem in (last fielt, om verfcheiden byzonderheden , in 't beoogde Euangelieverhael , in een duídelyker
licht te plaetzen, dan wel door den Hoogleeraer Michaélis
gefchied was .
1)e Eerwaerde yan Voorst heeft, by de ontvouwing van
dit onderwerp , nog gevoegd , iyne bedenkingen over den
zin van 's Heillands voorhel , Mattlı . XXI V, a7, 28 . Hęt
komt hem voor, dat de Uitleggers, in de verklaring dier
wocıtden, tot nog niet wel geflaegd zyn ; dit heeft hem
ene nieuwe pooging doen aanwenden , in iyne verklariıg
deswęgens , die der overdenkinge wel waerdig is , ter proeve doen voorbellen . Hy neemt de voornaemfte uitleggingen yan dit voorhel in opmerking, beoordeelt dezelven met
be .
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befcheidendheíd, en toont beknoptlyk om welke reden dezelven hem niet voldoen ; waerop hy dan verder zyyne uit •
legging indezervoege voordraegt .
„ Er is, (zegt hy ten aenıien van het 27~~ vers,) niets
natuurlyker en gewoner in den blikfem, dan het fehielyke
en kortjiondige, zo dat de blikfem(lralen in het kortfton
digst ogenblik fchynen en ophouden . Wanneer dan eens
gelykenis van den blikfeın ontleend wordt, kan er geese
zo natuurlyk zyn, dan, wanneer er gezien wordt op het
fchıelyk voorbygaan en ophouden der blikfem,/lraalen . Hierop nu wordt juist in ons vers gezínfpeeld, gelyk zelfs de
woorden van liet Oosten naar liet Thesten bevestigen, welke geheel overtollig iyn, wanneer wy hier aan het osıverwacht fchynen van den blikfem denken ; maar van grootes
nadruk , wanneer wy het fclıielyke van den blikfem onder
het oog houJen , zo dat de gelykenis dus luidt : gelyk de
blikfem, wanneer zy zelfs van het Oosten naar het TT'esten
loopt, lıaaren loop in een oogenblik voleindt, Rlzo is ook de
verfchyning van den Zoon des menfchen . De Heiland leert
dan met deze gelykenis ; dat zyne verfchyning als Mesfias
zeer kortllondig is en weien moet. Wat is waarachtiger
wat drukt ons den waren aart van Jefus veı •fclıynĩng als
'1esfias op aarde ook natuurlyker uit! In alles toch bleek
dit zys oogmerk te zys, om maar zeer kort op aarde te
verkeeren ; alles maakte dit noodzakelyk, vooral na zyne
Opklanding, wanneer juist zyne heerlyke verfchyning zou
gefchieden : zulks was noodzakelyk om te tonen, dat iyn
Koningryk niet van deze wereld was , gelyk ook om alle
onheilen te vermyden , welke uit zys lang verblyf op aarde
zouden hebben kunnen fpruiten , en waar tegen de I-leiland zo zorgvuldig waakte , vooral door byna nooit zich
als Mesfias voor te dragen . Ik behoeve dit niet breeder
aan te toııen, dewyl het algemeen is aangenomen, dat de
Heiland niet lang up aarde, vooral na zyne Opflanding,
moest vertoeven .
„ Dierhalven ftrookt niets beter met de gelykenis en de
waarheid, dan deze verklaringe ; rerwyl zy ook volmaakt
ftrookt, zo met het gehele, als onmíddelyke, verband . Zy
ftrookt met het gehele verband, en Ilrekt ter beantwoording van de vraag van Jefus Leerlingen na zyne komst ,
door hen te leeren , dat zy geerıe andere verfchyning van
hem voor den jongften dag verwachten moesten , dan ene
ltorUjondige en ogenbliklyk voorbygaande . k on er nu wel
iets ııoodzakelyker ter onderrichtitıg van Jefus Leerlingen,
Q 4
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en tot antwoord op hun»e vraag zyn, in 's Heilands gehele Redenvoering, dan zulk een voorhel? Daarenboven,
hoe volkomen hemt het overeen met het onmiddelyk vooraÍgaande? hoe krachtig is de drangreden om in die vallćhe Mesfıasfen niet te geloven ? terwyl die alle een langdurig ry~c zouden voorwenden op te richten . 't Is dus ,
als of de Heiland zeide , gelooft toch niet in dic verfchyningen der Mesuiasfen , 't is alles bedrog en valschheid ;
want de verfchyning van den Zoon des menuclıen is maar
als voor een ogenblik ; " is onbeftaanbaar met het ware
Mesfıasfchap , dat de Mestas lang op aarde zoude vertoeven, en hier of daar in de Woeflyne of elders den grondgag van zyn Ryk zoude leggen ."
Wat verder het ~s vers betreft ; zyn Ferwaerde merkt
vooraf aen, dat men, iıı't verklaren van fpreekwoordlyke
gezegden , niet zo zeer heeft ttil te Iaen op ene verklaring der woorden op zigzelven, als wel de fpreekwyzen in
haar geheel te befehonwen ; en dat het 'er dus hier niet
op aankomt, om te weten wat een dood aes , (*) en wat
flreıidcıa in dezen al zouden kunnen betekenen, maar welke de zin der fpreekwyze zy, weer cera dood (tes is, daer
vergaderen dc
rende,, .
I;n hierop vervolgt hy aldus .
„ De fpreekwys vøoronderhelt, dat de Arenden op een
dood aas aanvallen, en het zelve verflinden : ja! zy zegt
meer, namelyk , dat de Arenden by een dood aas veıgadereiı .' dit kan men best begrypen, wanneer wy denken,
hoe liet met de Kraaije nr by ecu dood aas toegaat ; in weinig tyds komen zy van alle kanten toevliegen , in ene verbazende menigte, waarover men zich verwonderen moet :
dat vergaderen der Arenden by een dood aas is juist dat
geen 't welk ons de bedoeling dier fpreekwys moet leeren ;
dit zegt dan de fpreekwys, overal, waar iets vreemds, iets
nieuws, iets zeldzaams, iets voo~decl:gs is, is een groole toe.

ene waarheid, welke door de ondervındıug beveshoe ras is 'er niet een hoop volks byeen,
ti g d wordt
wanneer 'er iets , zoıntyds zelfs van geen belang , voorvalt ? en veríćhynt '2r een vreemd en groot Perfonaadje ,
vloed :

hoe
„ (*) Of fchoon het in de verklaring geile dc minge veranderin r zoude geven of wy 7 ~ ńı de plaats van
a x lazen,
zo leren ons evenwel alle Oordeelkundige (Critifche) gronden
dat Jr' de echte lezing is , welk woord dan ook eigenlyk
oen dood Øı uitdrukt"
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hoe verbazend is de toeloop ? zo ik mene , kan nu de
fpreekwys gene andere betekenis hebben ; dan deze , en
dus ıyiı alle de andere uitleggingen , welke men daarvan
gemaakt heeft, onbeilaanbaar.
„ Vraagt raen nu wat de Heiland met die fpreekwys
heeft willen aanduiden ; 't is a1Iernatuurykst ! dit , namelyk , duit de 1Ife, ñ s, wanneer hy bekend wżerd, een groten
toeloop zoude krygen , dat men den Mesfias van alle kanten zoude komen opzoeken .
Vat was na waarachtiger
dan dit gezegde ? moest Jefus zich niet gedurig van het
volk wegmaken? wierd de toeloop niet van dag tot dag
groter, wanneer hy ergens zich openbaarde? klaagde hy
niet dat de Zoon des menfchen niets hadde, waar hy het
hoofd gerust en eenzaam koncie nederleggen? Dit nu gefchiedde, daar hy zich niet openlyk voor den Mesfias uitgaf ; wat zou 'er dan niet wel gebeurd wezen , wanneer
hy zich als Mesfias had geopenbaard ! Kon tien van Joden ook wei anders verwachten , daar alle hunne denkbeelden op hunnen Mesfias gevestigd waren ?
,, Hoe natuurlyk árookt deze gewiste en eenvoudhge verklaring nu ook niet met het verband ? aïleş heeft nu betekenis nen fauwnhang, ı P o€ het woordje want, zo wel als
de fpreekwys ; dewyl in het verband de zin hier op ııederkomt, wacht UL . voor de valıche lllesfaasfen, want d
komst van den Zoon des menfchen , van den waren Mesfıt2s, moes, en zal, om de gewiolttígfłe redenen, alleen kortfłondig zyn ; want vertoefde hy lange oØ aarde , men zou
ìt n die kanten , tagen het Godlyk oogmerk aan , tot hem
famenvloeien, gelyk .renden by het d®od aas vergaderen ."
israěls Taal esi Opfianding , aangeweezen in eenige Leer .
redenen over Ho/eas Ill . Met Bene herhandeling over
's heilands aanbieding in het Euangelie , door e. VAt
DEN ıiRoItK , Prėdïkant ín 's ıF'r •intėnhage„
Te Utrecht
by A, van Faddenburg, 1786 . Bekalven de Voorredes
376 bladt. in gr . oc?aYo .
Eerwaerde van den Broek heeft het beloop en den
D e inhoud
dezer Leerredenen, in tyne Vooraffıraek, zo
bondig en tevens zo volledig afgefełietst , dat wy geoordeeld tiebben , den Lezer 'er geen beter verflag van te
kt anen geven , data door hem dat bericht zelve mede te
deelei .
,, OnQ 5
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„ Onder het zinnebeeld van eene overfpeelderes en haar
wedervaaren, (zegt hy ,) wordt ons , in dit derde Hoofdíłuk uit Hofear Godfpraaken , leevendig afgemaald , Het
zedelyk beltaan en de lotgevallen vaii Israëls nakoomelingen, hunne zegeningen en rampen , zoo in Kerk als liurgerilaat , van Mofes tyden af , toen zy van God , in de
Woestyn , iıı een huwelyksverbond opgenoomen , en onder eene Godsregeering (Theocratie) gebragt wierden, tot
de laatfte dagen des Nieuwen Testaments toe , wanneer
die ongelukkige zwervelingen , die nu al zoo veele eeuwen lang rechtvaardiglyk de flraffen lıaarer grouwzaame
zonden gedraagen hebben , door Mofes doorlugtig Tegenbeeld, die heerlyke SPRUIT uit Davids Geilacht, zich wederom zullen laatera vergaderen , en overbrengen tot de
gcmeenfchap van hunnen getrouwen Verbonds-God, dien
zy zoo trouweloozelyk verlaaten hebben .
Over die
Godfpraak heb ik negen Leerredenen uitgefprooken .
• iu de eeriie Leerrede heb ik het zinnebeeld opgehelderd .
's HEEREN bevel aan den Profeet omtrent
eene zekere vrouwe, en de uitvoering .
De zwaarigheden, die daar tegen gemaakt worden , opgelost . (*)-En de daarin voorkoomende Hoofdtrekken , om IsraUs
volk af te maaien , aangeweezen . Welke Hoofdtrekken de
Hoofdzaaken uitnıaaken , die in de volgende Leerredenen
behandeld worden .
• In de tweede Leerrede wys ik aan , dat , gelyk de
vrouw in het zinnebeeld in een Huwelyks-verbond iłand
met eenera man ; die toonde haar vrïend te zyn , haar
bemi, neuide, zoo ook de HEER Israëls nakoomelingen aan
den voet vaii den berg Sinai in een zeker Huwelyksver .
bond aan zich verbonden had , en hen ook uit kragt van
die Verbondsbetrekking beminde , geevende daar van in
hunnen Kerk- en httrgerflaat doorllaande blyken, alhoewel
wraake doende over hunne misdaadera .
• Maar , gelyk die vrouw op eene fnoode en eerlooze
wyte de genegenheid van haaren man beantwoordde , bedryvende ovcıfpel, zoo deed ook isme! , ziende om naar
andere Goden , en bemin ende de flesfcheıı der druiveıi,
be-

(*) Zyn Eerwaerde laet het onbefist,of men het hier voorgeftelde geval nebbe op te vattetı als ene wezenlyke gebeurtenis,
of ais een Profetisch gezicht ; doch het I~etfte is hem aennemelykst.
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begaaııde geestelyk overfpel , en leidende een overdaadig
en ongeregeld leeven naar de wyze der Afgo_ iićhe Heidenen . Daar komt de inhoud van de derde Leerrede op
neer .
• Het trouvvloos be(han van die overfpeelderes bragt
haar in eenera rampfpoedigen toehand ; zy werd dienstbaar,
(wy maakera dit op uit haare vrykoopil2g :) wegens het afhoereeren van den HEERE zouden ook de lsraëuteıı van
Vryheid en Staatsregeering beroofd worden : welke regeeringloosheid ook naar de letter eene llaaffche dienstbaarheid, immers ten aanzien van zeer veeren, tot een gevolg
zou hebben . Die bedreiging, met de vervulling vergeleeken, maakt de hof der vierde Leerrede uit, over Israëls
zitten ,zonder Koning en zonder horst .
• De overfpeelderes werd, na dat zy de wrange vrugten van haar ontucht geproefd had , aangezegd , eenera
langen tyd buiten huwelyks vereenigíng te zıillen moeten
leeven, zy zou geenen manne geworden. Israëls nakoomelingen zouden ook veere dagen, dat is eeuwen, leeven
buiten Huwelyksvereeniging met den HEERE , en zitten
zonder Offer en zonder Ephod . De voorfpelling en vervulling van deezen treurigen toebaud wordt in de vyfde
Leerrede behandeld .
• En gelyk die trouwlooze vrouw ook bevel kreeg niet
meer te laoereereıa zoo zou ook Israël , naar 's HEFREN
bevel, en door zyne wederhoudende genade, eeuwen lang
te rug gehouden worden van àfgodery en beeldendïenst ,
en dat hemeltergend hoereeren baal~en , zulle7ade blyven
zitten , zonder opgericht beeld ende Teraphiıa . Hoe ook
dit door de uitkomst reeds zeer lang bewaarheid is geworden, wordt in de zesde Leerrede aangeweeıen .
• Doch de overfpeelderes zou niet altyd in dien jam .
merlyken toeband blyven . Neen, de toedragt van zaakera
zou eenera anderen keer veemen . Zy zou wederom tot
een wettig huwelyk genaken , en wel met haaren Verlos •
fer , van wier zy zich met grond veel goeds belooven
mogt . Hy, die haar bemiııde, zou, (zoo lang de proeftyd duurde, ) op haar blyven wachten , en haar dan tot
zyne gemeenfchap toelaaten . Zoo eene heugelyke omwending van zaakeu baan ook de Israëhten eens te ondervinden . Zy zullen wederom door een geestelyk HuwelyksVerbond aan den HEERE hunnen God verbonden worden,
in het laathe der dagen, gelyk in het hot van deeze GodHet uitzien naar zoo eene
4raak beloofd wordt .

ziel-
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zieltroostelyke Eclıtverbıntenis , en de tyci wanneer men
dit in hun, door de werking van den Heiligen Geest, befpeuren zal , heb ik onderzogt iiı de zevende Leeırede,
ter verklaaring deeer ivoorden ; Daarna zjtllen zich de
kinderen Israéls bekeere,~ tot den HL ER 1: hunnen i od , en
dc David lıunnen A ìirig, in liet laatfee der dagen .
„ En dat de FIEKa op hun gelovig uitzien naar zyne
gemeeufchap, (waartoe zy door 's Geestes bewerking op •
g wekt zullen worden, ) zıciı ook hunner ontfermen , hun
Jangduurig en hartnekkig af hoerecrén vergeeven , en heti
wederom brengen zal onder den band des Verbonds ; en
welk een gemoedsbefłaan over die verbeurde genade hun
dan zal eigen worden, wys ik aan in de agtfłe Leerrede,
over deeze woorden : En zy zullen yreezende koegen tot
der HEEBE, en tot zyne goedheid.
„ llaarop volgt de negende of laatfłe Leerrede , waarboven nog eens dezelfde teksıwoorden van de twee voorgaanden geplaatst worden , het geheele vyfde vers , waarmede deene Godfpraak beflooteu wordt . In die laatfee
Leerrede wordt onderzogt, of 'er nog meer voorzeggìııgeu
vaıl lsraëls Bekeering, welke wy in den geloove te gemoet
zien , iiı de Heilige Schrift voorhanden zyn . Na daarover
jet iii het algemeen gezegd te hebben , wys ik aan , dat
vooral de Apostel Paulus daar dtiıdelyk op doelt Roın . XI.
en 2 Kor . HI . i6 . Na de daargenoemde Schriftuurplaatzen een weinig te hebben opgehelderd , heb ik nog eeııige
Aanmerkingen over die gewenschte liaatsverwisfeling laaien
volgen ."
Ieder dezer byzonderheden verklaert de Eerwaerde van
den Broek tael • en oordeelkundig in ene geregeld-e orde ,
met ene wel ingerichte ontvouwing van des ı EEREN weg
met iyn Oude Volk , Zlns de dagen van Mofes , tot op
den tegeuwoordigen tyd ; niet aanwyzing van de gegrondheid der verwachtinge op Israëls geloovige eu boetvaar ,ige
omhelzing der Euangelieleere in 't laettte der dagen ; juist
niet van allen , hoofd voor hoofd, maer in zulk ene wyduitgeftrektheid , dat het met regt ene holksbeieeering genaemd moge worden . Ny geeft van dit onderwerp eeiı
algemeen verflag ; maer wederhoud zich befcheidenlyk van
vermeten te antwoorden op ene menigte vatı vragen , die
deswegens gedaen kunnen wordeıı .
Voorts behelst ieder Leerreden ene fłichtelyke toepasfrng, om het overwoogene ter betrachtiııge aen te dringen,
waerín zyn Eerwaerde meermaels gebruik maekc van denkbeel-
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beélden, die hunnen grond hebben, in de Leer van 'sHeillands algemetae aenbiedirtg ira het Ruangelie ; en dit heeft
hem, dier zommigen zich nog aen die Leer ergeren , ges.
noopt, om by deze Leerredenen ene Verhandeling over dit
Stuk te voegen .
Hy (telt zich daerín voor, te onderzoeken, ofdelis~g,€ıtjefuChrisdZalgmerzich
aan allen, die ouder het Euangelic leeveti,
meenend ter hunner eeuwige behoudenis aanbiedt , al of niet
fchriftmaatig zy , era met de Formuliere; van eenigheid
onzer Hervormde kerke flrooke2 En, na enige voorałgaern

de aenmerkingen , maekt hy zyne Verhandeling deswegens
vierledig . Voor eerst geeft by ayıı gevoelen op, 't welk
hy, zo klier hem mogelyk is, ontwikkelt, en uit een zet(.
Vervilge'ns toont hy dat die Leer der •algemene welmenende aenbieding fchriftm a tig is , en niet afwykt van de Fot*mulieren onzer Kerke . Hierop verledigċ hy zich tot het
aeuhooren en beantwoorden der tegenbedenkingen .
En
eindelyk toont hy, ten vierde , aeıı , welk een ııuttig gebruik van dat gevoelen, en van aile de gevolgen, welke
daarin waerlyk opgewonden liggen , en natuur }yk , ongdwongen , dier uit voortvloeien , in het prediken en aenhooren van de Euangelieleer kan , mag en moer, geinaeit
Zy, die over dit Leerbegrip, en de verworden .
ĩchiilende denkwyze daeromtrent nog in twyfel hangen
zallen wel doen reet deze Verhandeling, die in hare Toert
wel uitgevoerd is , zo veel ze kunnen, onpartydIg te ovet'
wegen .

Yerhe

asdeling over Gene nieuwe wyte , om de hardnekkigfle
Ziekten , die haare zftpl ais iri dera Onderbuik hebben,
voornamentlyk de Hypochondrie, zekei en in den grond
te geneeten . Gefchikt voor Getaeesheeren eł~ Lyders dooi
J . k äl1pr , Vorstlyken Hös,j n H'anaıΣfeh n ßģperho»dad
en Lyfarts . Uit het Hoogduitscfx vertatıld, door w . J'
DE KSNTNG, M . D. Te Utrecht by G. vair d n Brink
Jz . 1787 . Behalven het Pborwerk, 419 blad
. In gry gvo;

het voetfpoor van Hippocrates , en andere grootla
in de Geneeskunst , befehouwd dė Heet
~äMpe de Onderhuik als de voornaamiłe zitplaats der
meeste Ziekten , en vooral der Zenuwen Ziekten .
De ziėkelyke oorzaaken, in den Onderhtıík géleegen, zyn
ınenigvuldłg , en onder deeze verdient bp onzen Svhryver',
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de verftopping van de Ingewanden , of liever der bloedaderen , eerre byzondere aandacht . Hy geeft daarvan
eerre jıaauwkeurige bepaaling, onderzoekt derzelver onder •
fcheiden foorten, en geeft de voornaamfte oortaaken op,
welke rot het ontftaan van yder deezer foorten aanleiding
geeven : door welke tekenen zig dezelve kennelyk maaken : welke gevolgen daaruit kunnen voortkomen , als
mede welke Ziekten bepaaldelyk daaruit gebooren worďeıı ; en eindelyk , hoe in de meeste gevallen de Hypochondrie en andere Zenuwen Ziekten daaruit voortko .
nıen, of verergerd worden . - Hierop bouwt de Schryvè~r vervolgens zyne Geneeswyze . Verdunnende , beoogligende, weekmaakende , en ontbindende middelen zyn
met de wasre natuur deezer oorzaaken het meest overeenkomitig : welke middelen in 't algemeen met den raam
van Visceraal-middelen betiteld worden ; deeie middelen
kunnen of door den nìond, of door klyfteeren, toegediend
worden ;- de laatfte wyte is in hardnekkige verftopping
te verkiezen , waarvan de redenen ontvouwd, en door de
ondervinding bekrachtigd worden .
Dit gebruik der Visceraal-klyfteereñ , in zodanige gevallen,
getuigt de Schryver aan ıynen Vader verfchuldigd te iyn,
* doch hy zelf heeft daaromtrent verfcheiden verbeteringen gemaakt . Hierop gaat de Schryver over tot de
befchryvıng der beste uıtwerkzels, de toebereiding en het
gebruik der Visceraal-klyfteeren, -- en geeft daaromtrent
verfcheiden nuttige voorfchriften . - Schoorn de Schryver aan de Kly(teeren den voorkeur geeft, zo komen ook
daarby het inwendig gebruik der Visceraal-middelen in
aanıuerking ; en kunnen beide Geneeswyzen met elkander
gepaard gaan.- Het getal der laatfte Poort iŠ vry grout,
en men moet daarvan , naa bevind van omftandigheden,
eerre verftandige keuze doen , en men moet daarby vooral
zodanige leefregelen voorfchryven, welke met den byıonderen aart en omftandigheden der verfchillende Ziekten,
uit de onderféheiden foorten van verftoppingen voortko_
mende, het meest overeenkçmftig iyn .
Alle deeie aangé(tipte onderwerpen worden in deeie
Verhandeling met zeer veel naauwkeurigheid en pračhsch
oordeel behandeld, en tot meerder overtuiging en bevestiging van het voorgeftelde, heeft de kundige Sehryver'er eerre
Verzameling van Waarneemingen bygevoegd , die gedeeltelyk door iyn Vader, gedeeltelyk door hem zelveıı, iyn
opgetekend ; en waaruit blykt, welke verfchillende foor
ten
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ten van Ziekten , uit onderfcheideıı Poorten van verftop .
pingen ( infarč#us ) voortkomende , door de opgegeeven
wyte, zyn geneezen geworden .
Verhandelingen , uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootfchap der Weetenfchapp~n te Vlisfangen . Twaalfde Deels
,Eerfik Stuk . Te Middelburg by P . Gillisfen 1736 . Lehalven het Voorwerk 315 bladz . iıı gr . cItavo .
Pıysverhandelingen hebben hier den voorrang . Ze
T wee{hekken
ter beantwoording der Vraage : „ Dewyl de
fchadelykheid der begravenisfen, binnen de Steden en
Kerken , ten vollen beweezen , en vry algemeen erkend
is : welke zyn de verfchillende redenen , dat die nadeklige gewoonte in deeze Republyk blyft band grypen ;
en welke zyn de beste middelen , om dezelve te doen
ophoudeń ? " De Opbeller der eerbe is Mr . JoH. DID .
VAN LCEUWEN, en die der tweede Dr . CORN . TERNE .
ßy dezelven komt nog een Aanhangzei van aantekeningen
over dit onderwerp , welken de Eerwaarde A . 's GØAVESANDE , uit de niet bekroonde antwoorden by een verza,
meld en in orde gefchikt heeft . In deeze Stukken wordt
de fchadelykheid dier gewoonte, welke veelen nog niet
genoeg fehynen op te merken , op nieuw aangedrongen,
en tevens verfcheıden redenen aan de hand geeeven ,
welke vedlen , ten onregte , wederhouder om 'er van at'
te zien ; 'er worden *yders etlyke maatregels voorgeílaagen, die men werkbellig zou kunnen maaken , om dekte
nadeelige gewoonte trapswyze te doen afneemen , en allengskens het begraaven op opeaıe Kerkhoven , buiten dė
Steden, algemeen (mand te doen grypen .
. Men heeft
hier met ,een berk vooroordeel, door de gewoonte gevel •
tigd , te ftryden ; maat zy, die in baat ıyn , om deeze
en andere foortgełyke Schriftent, onpartydig, te overweegen , kunnen niet wel nalaaten van dit fchaadlyk gebruik
af te keuren ; en wanneer de zodanigen, tot een eenigzins
aanzienlyk getal aangegroeid zynde , zo onder Regenten
als Ingezetenen, de handen, t-er verbeteringe hiervan , in
een wilden Ðaañ , zou men op goeden grond mogen verwagten, dat men 'er in weinige jaaren grooxe vorderingen
in zou maaken , en eerlang wel de geheeld affcha(fing dier
nadeelige gewoonte te wege brengen . (*)
Op
(*) De'ffeer VAN LzVWEN heeft, gelyk oØ in 't Voorwerk
be-

•
•
•
•
•
•
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Op de behandeling van dit onderwerp volgt de befchryvíng van een nieuw Lunarium, of Starrekundigen Maann
ıwyzer , uitgedagt , en aan dit Genootfehap ter beoordeelinge toegezonden , door den Eerwaarden H. SCUORTtrocSUIs . In den fmaak van meer andere Starrekundige Wyzers , ter aanduidinge van de beweegmg der hemelfche
lichaamen , heeft zyn Eerwaarde een Lunarium of Maanwyzer uitgedagt, bellaaude uit een vast papieren blad op
hout geplakt, en zes ronde beweegbaare fehyven of blaadjes van ílyf papier , in het middelpunt op elkander vast
gefchroefd, waar by twee wyzertjes, het een om de Zon,
en het ander om de Maan, te verbeelden . Door middel
van dit Werktuig , op de behoorelyke wyte gerekend ,
kan men , met behulp dier beweegbaare fehyven en wyzertjes, gereedlyk alles nagaan , wat tot den loop en de beweegıng der Maane betrekking heeft, en dienen kan, om
de vooruaamíte verlchynzelen daaruit voortvloeiende te
verklaaren : het welk , zo ten algemeenen gebruike , als
byzonder in 't onderwyzen der Jeugd, zyne nuttigheid kan
hebben .
Wyders ontmoeten we hier _eenige aanmerkingen van
deu Hoogleeraar e . r . TFHThBRRG , over de Kaneel op
op Ceylon , vertaald en met eenige aantekeningen vermeerderd , door Dr . M. LIouTI wN , waarin ons de verfchillende Poorten van Kaneel nader ontvouwd , en de manier
van behandeling , met verfcheiden byzonderheden daartoe
behoorende, opengelegd wordt .
Eindelyh levert ons dit Deel nog eerie Verhandeling van
den
bergt wordt, by de Les het Voorbeeld gevoegd , hebbende
twee zyner Kinderen laates begraaven , op het Kerkhof te Avezathen , aan de zyde van den, daar langs loopenden, Utrechtfehen Zandweg : op eenera $een,_ in den Kerkmuur van buiten,
boven het Graf, dat behoorlyk afgeperkt is , leest men dit Opfchrift
rust myn Oudfïe en ongfĺe Kind.
!Li ! Lezer , fl dit voorbeeld gade.
Ai
Zyt, levend, een waar Menfchenvrind,
Eu doe dok, na e w dood, geen fehade .

Ook is men aan zyn Wel Geh . voornaamlyk verfchuldigd het
plan, ter oprigtíng vąn eene Begraafplaats, buiten de Stad Thae1.
Een Plan , in welks uitvoering men reeds verre gevorderd is
en het welk, door den loflyken Magiftraat dier Stad, als mede
,door Hen lŕd% MOE. ) wordt begunl~iġd~

vAN HET
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den Eerwaarden x . veıv DEN HESPEL, over Gods Goedheid i
in de bepaaling omtrent den dood der meeste Dieren . Het
Jot der meeste Dieren naamlyk is , dat zy door anderen
gewelddaadig verilortden worden ; het 1)ierenryk vernielt
elkander , en beftaat door cene onderlinge flagring ; die
hun fınertlyk valt, en waar tegen zy met alle kragt firya
den . Het bezef hier van geeft aanleiding tot de vraag
Hoe het met Gods goedheid befiaanbaar zy, dit alles zó
te bepaalen , te doen werken en te beloeren , dat deeze
onfchuldige ílagtoffers het leeven zo ellendig eindigen ?
Ter beantwoordrnge hiervan geeft hy twee bedenkingen
aan de hand, die by, ieder op zigzelve, met duidelyke
bewyzen ftaaft .
Voor eerti : men tiet, in die be •
paalmg , blyken van Gods goedheid voor het &gémeerı6
weizyn : en ten tweede : die goedheld valt zelfs dceze, Dieren te beurt , door deczen hunnen dood. Ĺyri Eerwaarde
telt het een en 't ander in zulk een juist daglicht , dat
ıy alle bedenkelykheid daaromtrent ten kragtigfte tegengaat .
Jos bettek laat niet toe het ganfche verband zyner redeıeeringe voor te draaggin ; maar zie hier hei geen hy onś
eert gadeflaan, wegens het denkbeeld, dat die dood hun
inertlyk valt , naar uitwyzen hunner worftellngen tegen
Ien dood .
„ Hier moet men, zegt •h y, voor alles
• opmerken , dat , volgens de byna algemeens bepaaling
y van hunnen dood, deeze hun altoos zeer onverwagt te
• beurt valt ; eens verordening , waardoor hun ook eeri
• byzonder blyk van 's Heeren goedheid gefchonken Wordt
,
op het oogenblik, dat duize e gerust vliegen i
, kruipen, zwemmen, worden ze in het midden hunner
genoegens verdelgd .
Het is waar , zommigen
fehynen eeralgen tyd met den dood te worftelen : bý
, voorbeeld, een worm , een mug, eeıı vlieg, een visch s
zoo-zelfs, dat wy dikwerf hunne worftellngen ĩn doods
gevaar kunnen zien ; en ons mededongen voor hun voelen ontvonken . Doch in zulke gevallen is het een ver•
keerd vooroordeel te waanera, dat zy dan vań'hun doods
gevaar zouden bewust zyn, en daarom met al hun krage
tegen hunne vyanden worftelen . Neen, zoo ver (rekkeit
hunne begrippen zich nooit uit : zulk een denkbeeld
vordert veek andere en verfçheidene be^uiten, welke hi
hun niet vallen kunnen . De gantfche zàak is deeze : zy
vinden zich belemmerd in hunne vryheid en genoegens;
en alle pogingen, welken zy in het werk Rellen, díej
ńen alleen, om deeze weder te bekaomen, en z
worg
K
, Øri
Ill DEEL . L't• ALG . LETT. ico. ~ .
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den zy, onder dit poogen, oıń hunne vryheid, verfion„ den .
Is nu de dood voor een ftervenden onaan• gennam, akelig, om het begrip der verandering, om de
• verlagting van veele genoegens , om gevreesde fmert, enz .
• dit alles kan hun nooit trelłèn, dewyl zy volftrekt on• verwagt [erven ."
De Autheur hefluit wyders deeze zyne Verhandeling met eerre aanmerking tegen
het martelen, en wreedaartig ombrengen der Dieren, waarin
zommige ontaarte menfchen vermaak lčhyuen te feheppen,
en erinnert ons, „ hoe wy ten fterktte verpligt zyn, om
„ zulke fnoode marte4ryen ,op alle mogelyke wyzen ,tegen
„ te gaan : als mede, dat wy , in de onvermydelyke nood_
„ zaaklykheid zynde, om zommige dieren te dooden, dan
„ de al~jemeene natuurwet, ons in het ryk der dieren zoo
„ duidelyk voorgefchreven , hehooren te v ilgen : dat is,
„ dat wy dit, volgens Gods oogmerk, langs den kortten
• weg uitvoçreu ."

I;efchouwing der Wonderen God in de minei geaclıt/le Schep .
zelen Of Nederland) he In/e eten be%lıreeven en afge_
beeld. Door j . cri . s~ rit . Tweed Deel , drie Plaatera
in quarto . Te 4rnJlerdam by J . C . Sepp, 1787 .

T

en blyke van zynen aanhoudenden arbeid, en oogmerk
om de vervaardiging van dit tweede Deel voort te zetten, levert ons de Heer Sepp op nieuw drie Planten, met
eerre ılaauwkeurige befchryving der Rupfen en Vlinders, op
dezelven zeer juist naar 't leeven afgemaald en gecoleurd .
De twee eerte brengen ons onder het oog twee Nachtvlinders van 't tweede Gezin der eerte Bende : te veeeten,
(h) den Gecijlreep-blinder, dus genaamd naar een geelera
fireep , door welken hy zig reeds als Rups onderfcheidt,
en die in den taal van Vlinder, naby den rand der V1er_
ken een fyrren bogtigen loop heeft . Dezelve heeft eenige
overeenkomst met de Brasfica (of 'Kooluil) van Linnæus,
doch 't is niet wel te bepaalen , of hy dezelfde zy. I-lierby komt (a .) de Tyger-I)lińder of Geele Tyger , welken
naam hy ontleent van de zwarte vlakken , waarmede de
geele grondkleur der Vlerken vercierd is . Bv Linnæus
heet hy Phalena Bombyx Lubricipeda , (Glibbervoet of
Lospoot .) De Rups van deezen Vlinder behoort onder die
Poorten , welken niet keurig op haare fpvzen zyn, en zig
met bykens alle gewasfen, die haar voorkomen, geneeren .
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Verder verleent ons de derde afgeleverde Plaat een Nachtvlinder van 't tweede Gezin der tweede Buıde . De Rttps
der Vliııders van dit Gezin is eeiie tienpootige Spanrups,
welke Poort dit gemeen heeft , dat zy , ais zy rusten of
ftìl zitten , zonder eenige bogt recht uit laan , met de
voorponten digt aan 't tyf liggende, gelyk een dorre Tak
of Steel ; hebbende ook veelal dezelfde koleur als die
Takken der Boomen of Gewasfen , op wdket~ men dezelven vindt, waardoor het dikmaals 'gebeurt, dat men eene
dergelyke Rups, in den eerften opflag, voor een dor takje
of fteeltje aan-, en, om zo će fþreeken, over 't hoofd
ziet . Van daar heeten zodanige Rtıpien , by veele Liefhebbers , ook maar alleen Takken, met byvoeging van den
naam van het Gewas , waarop dezelven aszen ; zodanig
zyn , by voorbeeld , de Vlier-Tak, 1pe-Tak en meer anderen . In ııavolginge hîervan noemt de fleer Sepp deezetı
Viinder, die by Linnæus niet bekend is, den fesfe-TakVlinder, om dat melı dit Infeėt op de Besfeboomen vindt,
met welker bladeren de Rups ıig , zo veel hem bekend
is, alleen geneert .
Befchryving van de Krim . Vei"taald door j . F R t Ρ sEMAN.
Te tlmJiddam by P. den Hengst, 1786 . Beha/ven liet
Voorwerk I ı 2 bladt . in gr, o6iavo.

et voorgevallene in de laatfłe jaaren , tusfchen Haare
Rusttfche Majefłeït en de Qsmaĩp fche Portė, wegens
het Krimfche, mitsgaders de tegenwoordige omf andighèlen , en de invloed van dit alles op deri Koóphandel allaar, masken dat dit Gewest in onze dagen hier te Lànle meer opmerking vordert dan wl voorheen .
it dien
roofde kan het veelera niet anders dan aangenaam zyn,
lat de Heer Frĩefeman zeg verłedigd heeft , tot het veraalen deezeX BefchryW ge van de Krim, van welker echt'ıeid dé Ridder van Krnsbergen , deeze~r Latıdftreeke kunlig, hem genoegzaame verzekering gegeeven heeft . (*)
Dit
Di
t
wordt
daarbenevens
bevestigd
uit
de
overeenkomst
(*)
leezėr befchryvinge , met het geen ons van het .Krimfche geaeld wordt , in de Reize van N . E . KLEEMANN , naar erg doer
lit Gewest , uitgegeeven te Haarlem by C . H. Bohra 1774,

H

vaarvan wy een berige gegeeven hebben

etternet III D, bl. 6ı2.
Ra

ín de Hedeed. Yaaer1 .
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Dit Stukje vangt aan met een beknopt bergt nopens de
uitgeftrektheid van 't gebied des Krimfchen Khans , of van
den beheerfcher van 't Schiereiland de Krim , en een~ge
daaromtrent liggende Ĺandftreeken , zo in Europa als in
Afia, volgens het Vredetractaat van 't jaar 17 4 . Voorts
verleent het ons eene algemeene befchryving van dat Schiereiland ; en een bergt van deszelfs voornaamfte lotgevallen
en ftaatsverwisi_lingen , zints de vroeglle tyden , tot op
de fehikkingen in 't laar 1775 gemaakt . By de melding
hiervan geeft ons de Schryver een verflag van de onderfcheideıı bewooners van dit Gewest , mitsgaders van derzelver zeden en handel ; als ook van de aauftelling en 't
bewind van den Khan, en 't geen verder omtrent dit alles
in algemeene aanmerking komt. Hierop laat hy dan verder
volgen eene byzondere befchryving van de Krim , zo als
dezelve gewonnlyk verdeeld wordt (ı) in het bergagtige
of zuidlyke, (2) het vlakke of noordlyke gedeelte, en (3)
het Schiereiland van Kierche, dat zich oostwaard uitftrekr .
Van de vQornaamlle plaatzen in ieder gedeelte geeft hy
een afzonderlyk benigt , met melding van 't merkwaardigtte
daaromtrent , bovenal van 't geen de zeden der inwoonderen en den koophandel betreft . En op eene foortgelyke
wyte bcfchryft hy voorts de overige bezittingen van den
Krimfchen Klıan in Europa en Afia ; te ,!+veetui, in Europa, liet nosterlyk Nogai, tusfchen de Benda en' Dnieper ;
het yedifaiıe, anders het westerlyk Nogai geheeten, tus~
fchen de Bog en Dniefter ; benevens het grootlte gedeelte
van Bes/t'rabie, , of Boudģjak , tusfchen de DniePcer en
den Donau begreepen : en wyders nog in Alla , de Koubane, of de landen aan den zuidlyken en noordlyken oever der riviere van Kouban gelegen . Men vindt hier dus
eene naauwkeuriģer b ..fclıryving van dit Gewest, dan men
tot nog in onze taal bezat, 't welk zyne doorgaande nuttigheid heeft , en wel inzonderheid voor den Koophandel
en Zeevaart , waar het bedoelde yan den Heer Friefeman
van dienst kan zyn . Ter meerdere bevorderinge daarvan
is hy
naar luid zyner Voorrede , bedagt op eeńe verníeuw e uitgave der Kaarte vin de Krim, in vier bladen,
ontworpen dooi den Rh der van Kinsbergen , die hem ook
in (laat gefield heeft , om de diepten op de Zwarte en
Azoffche Zeekusten., door zyn Hoog-Ed . Getir . telven
waargenomen , op deeze Kaart te brengen . (t)
Zie
(f) Deeze Kaart ziet nu reeds het licht r en is te bekomen
te Amfterdam, by van Keulen eü den Hengst.

VAN DE KRIM.

Zie hier, nit deeze befchryving, eenigen der voornaa nae
byzonderheden, raakende het Schiereilulld de 1(1'i172.
Deszelfs omtrek wordt berekend op bylla 270 vierkante
mylen; by eene optelling in 't jaar 1740. beyond men 'er
9 Stedell en 1399 Dorpen of Vlekken; en 't geta! der Inwoonderen word thans begroot op 400,000. Het is
door de Natuur zeer gezegend, en met groote en vruchthaare vlakten en met fraaie bergen voorzien. De hitte is
des Zomers fierk, maar echter altyd verdraaglyk, en door
de Noorde.. en Zeewinden gemaatigd. De Winter is niet
buitenmaate zwaar, en eene ilrenge koude duurt zelden
langer dan drie dagen. De Noordewind woedt ,echter, met
geweld in het noordl~k gedeelte. alwaar dezelve de lucht
zuivert en het Iichaamsgefiel zeer verHerkt. Warme Voorjaars en Hermen hebben gewoonlyk zwaare ziekten ten
gevolge, doch zy zyn zeldcn doodlyk, behalven de pest ~
die de Turken derwaard overbrengen. Echter is de me·
laatsheid in deeze fin~eken zeer gemeen, en daarom de
ziekte van de Krim genaamd, vour 't overige is dezelve in
R usland zeer bekend. Het luchtsgefiel is byna overal zeer
gezond, en de inwooners bereikell den allerhoogfien on ..
derdom, zonder aan deszelfs ongemakken ondcrworpen te
zyn.
Het noordlykfie en tevens het aanmerkelykfie gedeelte
van dit Schiereiland bellaat in eene uitgefirekte, en een
weinig boven de oppervlakte der zee verhevene, vlakte. Het
land is ten eenemaal plat, en van hout ontbloot, maar
allervrugtbaarst, fchoon hier en daar fteenig en van eenige
zandHreeken voorzien. De Meiren, fchoon niet veel in
get ale , zyn meestal zout; doch men vindt overal diepe
putten met zoet water, tot gebruik van geheele Dorpen
toereikende genoeg. Het zuidlykegedeelte is daarentegen zeer bergagtig, vol hout, rivieren en meiren. De
Bergen ftrekken zig, in een halfrond van lngkiirman tot
i..affa, drie, vier en vyf mylen landwaard in, uit. Dezel·
veil zyl! hoag en fiei!, zeer boschryk, en door aangenaame
valleien van een gefcheiden. Meer dan 50 rivieren, zo
groote als kleine, vloeien nit deeze bergen voort, waarvan
de wateren zeer zoet, en ten niterfie vischryk , zyn. __
De oevers zyn overal bewoond, en de dorpen raaken elkander volkomen aan: aan aile kanten ziet men, gelyk ook
op de bergen, hnizen, boom - wY:lgaarden en bouwlandell.
De bosfchen leveren eene menigte van timmerhout. De
oypres, appel- pruilU- peer- kers- kwee. en l1ooteboomell
R 3
groel..
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groeien hier in overvloed ; en , alhoewel men voor de
vruethoomen weinig zorge draagt, is de vrugt by uitnee..
men iheid goed. De bloemen , die meest de velden deren,
zyn de tely en de tulp . Iıı de bosfchen vind men veel
faizanten, patryzen , [nippen en cene menigte andere vogels ; de wilde zwynen, harten, ĩheebokken, wilde fchaapen, naazen, konynen, bunzems, bergrotten, hermynen
en fabeldieren, zyn 'er zeer menigvuldig, doch de beeren
en wulven zyn meest uttgerooid . De bergen , tusfchen
Etki-Krim en Kajfă gelegen, zyn vol goud, zilver en andere rnetialen , doch munten voornaamlyk in yzermynen
uit . 1)e \Vyn heeft met dien van Hongarye veel overeen .
komst ; dC beste groeit rondsom Soudah, en wnrd in tlıenigte naar Ukraine en Turkye uitgevoerd . Het land is aan
den voet der bergen , en overal op het Schiereiland van
Kierclıe, zo vrugtbaar, dat het zelve gewoonlýk o voor
ééıı oplevert.
De Zwarte en Azoffche Zetétı zyn
zeer vischryk, voornaamlyk op de kusten van de Krim,
alwaar uien , van de maand O ftober tot April , de gefchiktfte tyden voor de visfchery, eerre menigte karpers, fnneken,
zalmen, kreeften of hommers, baaızen, zeelten, bleien,
barueelen en veele andere visfchen , vindt ; zelfs heeft men
'er eerre Poort van fleuren, of, gelyk andere willen, kleine walvisfchen gevonden, ter zwaarte van 8 à yoo pond,
en die drie- of vierhonderd pond kaviaart uitgeleverd hebben . De meeste visch wordt ingezouten, en maakt, benevens de kaviaart, een grootgin tak van koophandel in
deene ftreeken uit .
De hewooners van de Krim leggen zich op het bebouwen van allerhande koord toe, doch voornaamlyk op de
tarwe, garst, gierst, inzonderheid de groffe gierst, zo wel
de roode als de geele, insgelyks een weinig rogge, lenzen
en haver . De tuinen zyn meestal met uitíteekende vrugtbuomen beplant, en onder andere fraaie planten is de watermeloen daar zeer gezien . Het hoorn en wollig vee is
by hen zeer menigvuldig , en de zakfchaapen brengt de
Krim alleenlyk voort . Men vindt 'er ook Kameelgin , Droina1irisfen en zeer veel Paarden, die, fchoon niet fraai,
egter íterk en vaardig zyn .
Dę voornaamste koophandel wordt te Kafa en te Goes¡eva gedreeven, en bestaat voornaamlyk in m aven, gezouten visch, kaviaart, zout, koorn, garst, gierst, boter en
wyıı . Ook wordt van daar zeer veel wol , zwarte en
gryze fchaapevelleıı , als ook gefcho9rep en witgemaakte
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'Yellen, osfenvlee~ch, talk, fl:eenolie, (Oleum Petree) honig', wasch en ander~ dingen, uite:evot:rd. Die allt's gefchiedt meest by ruiling.
Op de melding da twee
voornaamfie kooplleden, fiant ons nog mel een kort woord
van dezelven gewag te maaken.
Kicffe of Kaffa, ill het Grieksch Kaphas, is de grootfl:e
en aanzienlyklte Scad van de Krim. Zy wordt zeJfs Kyrym-Stambouli of het Krimfche Contlantinopolen, ook weI
Jarim- StambfJut, klein Contlantinopolen, (.j.) genoemd.
Deezc fiad is [mal en lang op een heuvel , uil zand en
[chulpen befl:aande. in 't zuidlyke gedeelte, aan den Zeekant gelegen, en bevat ongevt:er 4000 huizen. Zy heeft
eene fraaie haven, voor honderden van Koopvaarders groot
genoeg; ook ronnt zy, als zynde de woonplaats der rykfie KOIJpluiden, in den Slaavellhandel, boven aIle andere
Krimfche Stetien uit.
Goes!eve of Gltius!eve, by de R usfen onder den naam
van Koslow bekend, is mede eene der aanmerkelykfte Heden van de Krim, in 'to noordlyke gedeelre; wordende in
dezelve 2.500 ileenen hUlzen geteld. Op de noordlyke kust
vall eene golf g'elegen, is zy met eene baai en kleine haven voorzicn, doch decze is te ondit:p, om door andere
dan zeer kJeine ichuiten bevaaren te worden; doch dit
niet tegenHaande wordt hier cen zeer flerke koophandel
gedreevefl. De oostlyke Nogaiers, die zich hier van al
bet nood(ge voorziell, voeren de voortbrengzeIs hunner
Landen, befl:aande in de bovengemelde koopwaaren, voornaamlyk derwaard been; van waar ze vervo]gens naar
Confl:antinopolen overgevoerrl worden. De Turken brengen herwaard veel ryst, koffy, drooge vyg~n, rofynen,
dade Is , lakens en zyde Hoffen; en vernulen dezelven
voor flaaven, koorn , doch voornaamlyk voor garst en zout.
Niet verre van Goesle.ve ,.t~n zuiden, zvn twee Zoutrnei·
ren van twee my len in den omu·ek, ,die in de Zomermaallden eene zeer groote meuigte zout Qplevcren.

(t) Te Turken naamlyk noamen Conftantillopolcn StambfilOl.
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Historisch herhaal , wegens het gebeurde met de Stedeaa
fattem en Elburg, in den paare ı786, of Gedenkboek
voor de Provinde Gelderland, waariı~ de heilloze geval,
gea~ van het fehadelyk en onwettig Regeeringsreglement,
yg 't paar 1750 , met de merkwaardig/le byzonderheden,
onlangs iai die Provinde voorgevallen , als mede de aanleidende oorzaken tot den vyandelyken aanval tegen de genoemde Steden , en de ona/landiglıeden by het Inneeanen
en Pluudercn derzelven , naar waarheid verhaald worden , door D . W * * * . Alles ge/laafd met de origineels
Rejòlıttie'ı , Advy n, Protesten , Memoriën , Misfıven,
Publicatién, en andere Staatstukken daartoe betrekkelyk,
Te Campen , by J . A . de Chalmot en de Erven Valkenier, 1786 en 1787 . Drie Stukken, in gr . 8vo.
I)e noodlottige Gebeurtenis van den vyandelyken aanval , door een gedeelte van de Krygsmacht deezeıC
Republiek, tegen de vreedzaams Bewooners der ongelukkige Steden Hattem en Elburg, ter uitvoer gebragt , was
zekerlyk van dat aanbelang, dat een omftandig Verhaal van
deene gebeurtenis , niet de aanleidende oorzaaken tot de .
zelve, en de geeolgen welke daaruit zyn voortgekomen,
voor alle Vaderlanders niet onverfchillig nyn kan .
Uit dien hoofde, zouden wy reeds voor langen tyd vari
het eerre Stukje van dit weluitgewerkte Gefchiedverhaal ,
onzen Leezeren een verflag gegeeven hebben , wjire het
niet , dat wy vooraf de volgende Stukjes hadden willen
afwachten, om het geheel te kunnen overzien , en een onafgebroken bericht van hetzelve opgeeven.
De kundige Schryver, welke alles aangewend heeft, onıi
alt ayn Verhaal zo nuttig en volleedig te doen iyn , als
mogelyk is, en daartoe een groot aantal byzonderheden,
mitsgaders àlle Staatsnukken , Refolutiri , Advyfen, Pro .
testen , Memorién , enz . en al wat wyders tot dit gevat
flegts de minne betrekking heeft , zorgvuldig heeft by~éngezameld, met oogmerk, qm zr, in 't bejopp van die
Verhaal , ieder op zyne plaats tee laatera invloeıjen , heeft
dit zyn Werkje in Hoofdnukken verdeeld, ten einde , be.
çwaame gelegenheid te hebben , om zomwylerı van liet
çigenlyk onderwerp af çe nappen , en zekere naaken meda
dan te roeren , die wel niet onmicldelbaar het droevig lot
t ev steden Hattem en Elburg betreffen , maar echter tot
pgbęldę; n vin siç tegenwad diße getteldheid van Gelderkansl,
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land, meer of min, noodzaakelyk zyn ; zo dat dit Verhaal
i}iet Ilegts een volkomen Tafereel van het gebeurde in de
Steden Hattem en Elburg , maar ook van de geheele tegenwoordige gefteldheid van Gelderland, kan opleveren .
Na eerre korte Inleiding, waarin de Schryver den haggelyken toeland der Republiek, op cene treffende wyte,
affchetst, gaat hy in het eerfte Hoofdftuk over , om ons
te doen zien , dat de Hertogen , Graaven en Heeres , over
deeze Gewesten, geent eigendunkelyke Heerlćhers, maar
door eenera plechtigen eed verbonden waren, om de Ingezetenen in hunne Priviĺegiën en Rechten te handhaaven,
zo dat de Ingezetenen aan den Soeverein , niet langer
trouwe en gehoorzaamheid fchuldíg waren, dan, zo lang
deene zynen plicht betrachtte, en de Vryheden , Privilegiën, Gostuymen en oude Hericowens der Ingezetenen ,
in tere hield , waarom ook de Gefchiedenisfen van on$
Vaderland zo veelt bewyzen opleveren, dat het, onder de
vroegere Graaven en Heeren over deene Gewesten , zelden een Alleenheerfcher heeft mogen gebeuren, dat hy de
Voorrechten onzer Vaderen , langen tyd, ongeftraft heeft
Içunnen fċhenden . . Dan, daar de Stadhouders, úntegen •
deel, die, na de grondlçgginģ der Unie , ais eeríťe Staatsdienaars van de Republiek, zo in het Staats- als Krygsweezen, aan het algemeen bewind , inzonderheid aan de
uitvoerende macht, zo aanmerkelyk aandeel hadden , echter dikwils , ter voldoening hunner onbegrensde heerschzucht , het Vaderland jammeren berokkend hebben , die
nooit in eetí Opperyprst geduld wierden , heeft dit den
Schryveŕ aangefpoord, om dit merkwaardig onderrĆ'heid na
te vorfchen, en, by die gelegenheid, den oorfprong van -het
Stadhonderfchap, en waartoe hetzelve is ingericht, aan te
toonen, benevens de gefchiedenis der Stadhouders kortelyk te doorloopen, om hieruit te doen zien , hoe, van
t den herwaards , het in derze Republiek geen zeer ongewoon ve;fchymfel geweest is, om Steden, zelfs, geheele
Provinciën, met kracht van Wapenen , aan het eigendunkelyk goedvinden van den- Stadhouder ; inzonderheid met
gezicht tot de Magiíťraatsverkiezipgen, te onderwerpen ;
Waarop de Schryver in het tweede Hoofddeel overgaat,
om dit toe te pasfee op het onlapgs gebeurde, met opzicht
tot de Overheden en verdere Bewooneren der Steden Hat'
tem en Elburg . Dan , om een toereikend denkbeeld te
geeveu , van k al 't onrechtvaardige, 't welk in de laatstg poemde gebeurteuís ligt opgeflote , was het x;oodig
a
voor-
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vooraf eenig onderzoek te doen , naar de oorfprongkelyke
Rechten van Gelderlanis Ingezetenen , tetı einde daaruit
blyken moge , op hoedanige wyze haar dezelve van tyd
tilt tyd, met list of openbaar geweld, zyn ontnomen, en
hoe noodzakelyk het voor dezelven is, ten minften voor
het behoud der nog overgeblevenen , zo veel mogelyk zy,
te waakeıı . Hierom heeft hy , van de vroegere en tegenwoordige gefieidheid dier Provincie , inzonderheid van de
Stedelyke voorrechten , met opzicht tot de Magiftraatsverkiezingen , en hoe dezelve, van- tyd tot tyd , gefchonden
zyn, zo veel opengelegd , als juist dienen kan , om een
tamel-yk goed begrip , dien aatıgaande, op te vatten . ln
't byzonder is hy zeer breedvoerig, over de invoering van
het drukkend Reglement van 1750, waardoor alles van den
Stadhouder afhangkelyk gemaakt is , en welks fchadelyke
gevolgen door den Schryver worden aangetoond ; waarna
hy ons een Verhaal geeft, hoe Gelderland, door het voorbeeld van andere Prwincıën , opgewekt , en door de Mannentaal van echte Vryheidszoonen aangewakkerd, het befuit nam , om' na de oorzaaken hunner rampen te onderzoeken , hunne gefchonden Rechten te herftelleıı, en het
voorfchreven Reglement te redresfeeren en te verbeteren ;
dan dat , niettegenftaande de Mannelyke Voorltellen en
Protesten wan' den braaven VAN oaı~ CAPELLEN en andere t~ , die verdrukkingen geftadig toenamen , zo dat men
zelfs tegen de Tekenaaren van het Nationaale Request,
dat hier in zyn geheel, benevens het gebeurde, dieswegens wordt opgegeeven , zekere Inquífıtie aanving , het
geen echter van dat gevolg was , dat het Volk ván Gelderland , wel verre van zieh te .lasten affchrikken, tot herítel zyner- vervreemde Voorrechtetı , Voortaan foortgelyke
Verzoekfchriften in te brengen , echter nogmaals zyne
fleur verhief, en, by een tweede Request, op nieuw be .
geerde, dat die ondraaglyke kluisters, welke men geduurig poogde te verzwaaren , verbrooken mogten worden .
Dan dit Adres wedervoer nog erger lot dan het eenre,
en wierd , door de meerderheid der Staatsleden, met verfmaading agter de bank geworpen , die toen, zonder op
de A'ivyzen van veele hunner Medeleeden de mìn{te acht
te llıhn , heften ingevolge het gemelde Advys van den
H'we Provinciaal, de Volkftem, ware het mogelyk, voor
al vd te onderdrukkers, en, door geheel Gelderland, de z .
berugte Pnhlicatie in dato rt Mai 1786, (die hier door
.
den Schryver in zyn geheel, benevens d e Protesten en
Aai-
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Aanteekeningen van zeer veeie Staatsleden, in 't byzonder van den kundigen CAPELLEN TOT DE MARSCH, worden opgegeeven ,) te lasten afkondigen . Het derde Hoofddeel, waar mede het tweede Stuk zynen aanvang neemt,
bent de Schryver met eenige Aanmerkingen op de
vo )rt •Z . Publicatie , waar tegen zich eenige Regenten van
Hattem en Elhurg verzet hebben , deelt ons verder de
vruchttlo )ze poogingeu mede van eenige Gelderfche Re_
genten , om het welzyn des Vaderlands te bevorderen, en
doet ons voorts zien , het algemeen wantrouwen, dat by
de Natie , tegen de uitvierende macht, was ontiłaan, en
de oorzaaken waar uit hetzelve zynen oorfprong nam . Na
ons dit, en meer andere Stukken, tot de hoofdzaak betrekkelyk, te hebben medegedeeld, gaat hy over tot Gene korte
Beĺchryving van Eiburg , deszelfs Regeerings- Collegiën
en Magiftraats-beiłelling , die weleer .door de Gilden en
Burgerg verkooren , dochı door de Stadhouders van dit
wettig recht beroofd wierden , voorts het Collegíe van
Gemeentslieden , de verkiezing van welks Leden tot heden toe aan Gilden en Burgerg verbleven is ; by welke
gelegenheid ons de Schryver de gefchillen mededeelt, welke ontiłaan zyn uit hoofde der weigering van de Magi:.
praat , om een wettig verkooren Gemeenteman in den
eed te veemen ; voorts ae nuttigheid der Collegiën vaıı
Gemeentslieden, de oorzaak van 't misbruik , 't welk
dezelve fomtyds van haar gezag gemaakt hebben , en het
diep verval , waarin dit Collegíe zedert meer dan dertig
Jaarera geraakt , en buiten ftaát geheid was , om aan zyne
beıwooren plichten, in allen deele, te voldoen, waar van
de voornaamíłe oorzaak alleen daar aan was toe te fchryven , dat het zelve geene afzondełlyke Vergaderingen
hield, en derhalven over zulke aangelegenheden niet behoorlyk raadpleegen kon, die, volgens 't Stedelyk Recht,
aan dit Collegíe in t byzonder zyn toevertrouwd . Het
vierde Hoofdiłuk vangt de Schryver aaıı , met eerre befchouwing der Gelderfche Landdagen , hoe dezelve gehouden worden , en op welke gene wyze de uitfchryving
daartoe gefchied . De drie H-oofdfteden , iiañielyk , hebben
het recht , om gene Kwartiersdag te verfchryven , eıı het
Hof is verplicht, om alle de Poine en, waar over geragd •
pleegti zal worden , over te zenden . Dan , ten deezen
opzichte, hebben veeie misbruiken plaats gehad , 't welk
weder aanleiding tot veeie andere verderf 1vke misbruiken
ge ;eevgn heeft , waar van de Schryver ons de beklag_
gene .
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genswaardige gevolgen heeft aangetoond , en tevens doen
zien , hoe de gezwooren Gemeente te Elburg, zich tegen
een der grootlto misbruiken op de Landdagen heeft beginnen te verzetten , en tevens te eisfchen om het vrye
Stemrecht, ter Staatsvergadering, te doen gelden, benevens
alles wat dieswegens is voorgevallen ; en hoe het voorts
,gelegen, zy , met opzicht tot de gewaande misdaad, om
welke de Burgeren en Ingezetenen van Elburg, op last
hunner Principaale Vertegenwoordigers , zo niet als openlyke vyanden , ten minhen als weerfpannige en oproerige
Burgers , door Militair geweld moesten te onder gebragt
worden ; waarop hy in het vyfde Hoofdhuk overgaat, om
met alle mogelyke onzydigheid te onderzoeken , welke
naaken en owtiandigheden tot gelyke onderneeming , tegen
de Vryheidlievende Bewooneren van het verdrukte 1lat-tem , de waarfchynlyke aanleiding gegeeven hebben ; zo
dat in dit en het laatlto zesde Hoofdhuk, alles in een behoorlyk verband is byééngebragt, wat binnen Elburg en
Hattero, met opzicht tot de wezenlyk{te bezwaaren der
Ingezetenen , en ınzopderheid , het weigeren van tenen
door zyne Hoogheid , den Iieere Stadhouder, tot Regent
aangehelden Garde du Corps, is voorgevallen .
yaderlandsch Woordenboek ; door JA COBIJS ROK . Zestiende
,Joel. Fra-Fy ; met Kaartei , Plaatera en Pourtraiten .
Te Amfleldam , by J . Apart , ı786 . In gr. 8vo. 698
bladz .

,'Y/y hebben reeds meermaalen van dit Werk, als een
v nuttig Handboek voor hen , die oenige kennis van
onze Vaderlandfche Gefchiedenisfen en Oudheden erlangen, en daartoe de bronnen zelven willen nãlpooren, met
lof gewag gemaakt , en gelyk wy telkens het een of ander, by wyte van Uittrekfel , tot een baaltje, uit dit Werk
onzen Leezeren mededoelen , zullen wy thans , het zelfde
voetfpour infìaaide , hier laatera volgeıı, .heť geen de werk.
zaaıne Schryver , nopens de geäartheid van Frıeslands Bewooneren , heeft aangetekend .
„ De hedendaagfche Friefen verfchillen grootelyks van
de Ouden, wier Geaartheid, Zeden en Gewoonten genoegzaam overeenkomhig waren met die der Batavieren ;
waarom wy dit met ítilzwygen voorby gaan . De oorzaa,
ken van deezę verfcheidenheid en zigtbaare verandering,
zyn
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zyn buiten twyfel veele. De Romeinen, hier te lande
verkeerende, leiden 'er zeker den eerften grondilag toe ;
hebbende de Frieten van hun niet alleen geleerd het Leezen en Schryven, maar ook vry wat van hunne Zeden ;
vooral , toen het voor hun een iluk van belang geworden
was, de vriendfchap met de Romeinen aan te kweekgin en
te onderhouden . Zy , die eenige Jaaren achter elkander,
buiten 's lands , in vreemden Krygsdienst hadden omgezworven , gelyk oudtyds van veele der aanzienlykfte Jongelingen onder de Frietgin plagt te gefchieden, kwamen
zelden of nooit in hun Vaderland te rug, zonder iets uitheemsch in Taal, Zeden en Gewoonten, mede te breny
gen, 't welk, fchoon met geen opzettelyk voorneemen,
ongevoelig op hunne . Kinderen over ging, en daar door
een ongemerkte verandering te weeg bragt . Het geen dus
door de Romeinen hier te Lande begonnen was , werd
kort daarna door de Franken voortgezet, en wel inion
fierheid, na dat deezen het zo verre gebragt hadden , dat
het Christendom door de Friefeu, met verlaating van hune
nen Vaderlandfchen Godsdienst , vry algemeen was aangenomen . Weht daar dit, bebalven de overkomite van
veele buitenlandfche Geestelyken , aan den Benen kant,
niet weinig toebragt , om den wederzydfchen haat en afkeer merkelyk te verzachten, welke., hoe onredelyk ook,
uit verfcheidenheid van Godsdienstige begrippen en plechtigheden doorgaans gebooren wordt, gaf het, aan den anderen kant, insgelyks gelegenheid tot dien gemeenzaamen
omgang en verkeering, welke wsfchen verfchillende, Volken nooit geoeffend wordt, zonder dat het Bene Volk van
het andere deene of geene gebruiken overnam . De Weetenfchappen, die , met recht, voor het bekwaamiie nijddel , ter befehaavíng der Zeden en Gewoońten worden gehouden , haken tjok , langzamerhand , in deeze Gewesten
het hoofd op, en werkten grootelyks mede , om de reeds
begonnen veranderingen ten fierkiten voort te zetten . Dan,
zo er iets is , dat -daaraan de laátfte hand gelegd heeft,
}s het , waarfchynlyk , de vermeerdering van Frieslands
Rykdom , welke , met hėt voortzetten van den eertyds
verwaarloosden I,.andbouw , Koophandel en Scheepvaart,
tot een aanzienlyke hoogte geklommen is, en eene zeer
groote verandering heeft te wege gebragt , zo, om dat
veele Vreemdelingen daar door zyn aangelokt, oom zich,
met verlaatinge van hun Vaderland , ter verkryging van
eeq ruiwer beftaan , herwaards te begeeven, en zich met
dei
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den ouden Landaars te vermengen, als ook, om dat vee .
le ryke Landskinderen , even , als of het nu een íćhande
ware , g ;boren Fnefen te zyn, daar hunne Voorvaderen
zo grout eeu eer ıii (telden, zich meer en meer van hunne Laudgenooten ouderlćheiden, door zich Buitenlanders,
en wel licht Franíciıen , tot voorbeelden van navolging te
verkiezen .
„ Daıı, hoe zeer de laatere riefen van de vroegere verfchilien , 't is echt°r waar , dat zy, minder daıı wel anderen, gut buiteiılp~orighcden vervallen zyn . Mısfihien is 'er
ııog wat overgebleeven van de oude gezetheid op eigen
Taal cn Zedeĩı , welke oudtyds zo verre ging, dat zy met
andere Volken weinig verkeerden , en zelf, \Petten maakten, om geen Buitenlanders onder hun te lasten wonnen,
zo als men breedvoeriger zien ksn by GABBEIJA , in zyne
Voorreden voor c . JAPIKS, Friefche Ryrnelary .
an, in
plaats van dit een deugd te noemen, is het eerder als een
woeste onbefchaafdheid aan te merken , welke , door eerre
betere , en met de menfchelyke Natuur meer overeenkomende, gezelligheid, is weggenowep .
„ Maar, hoe groot die veranderingen ook zyn, de Friefche
Natie is niet geheelënal van gehalte of inborst veranderd .
De Frieten zyn, over 't algemeen genomen, nog ryı.ig en
íterk van liachaam , waartoe het gebruik van voedzaams
fpyzeu, gepaard met een gezonde arbeidzaamheid, waarfchynlyk niet weinig toebrengt . Ook zyn zy van een aanzienlyk en bevallig wezen , waar in een oubefchroomde
achtbaarheid en deftigheid doorltraalt , welke zy , vooral
in_ het fpreeken, door eerre rondborhige vrymoedigheid , weten aan den dag te leggen, terwyl hun de roem van open_
hartigheid, goedaartigheid en getrouw te zyn, niet kan geweigerd worden, fchoon zy niet vry te pleiten zyn van
il:ythoofdigheid, die het zeer bezwaarlyk maakt , ow hen
van hunne eerstgenomen besluiten af te brengen . Ten
aanzien van de befcherming der Vryheid is hun dit, in veele gevallen, van merkelyk nut geweest ; en wenfchelyk ware het , dat de Frieten, ter herkryging van hunne gefchonden Rechten, in deeze dagen, die aangebooren Ityfhoofdigheid niet lieten vasten . ~'enfchelyk ware 't, dat hunne
Overweldigers dit gedeelte van hun karakter thans in aanmerking wilden »eeroen .
„ De Vrouwen in Friesland zyn, over 't algemeen , welgemaakt van tyf en leden ; blank en fchoon van aangezicht ;
doorgaans voorzien van helder tintelende oogen, en blanke
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of bruine haireıı ; wordende hier weinig Bruinetten gevonden . Ten platten lande , daar de levenswyze minder bedorven is dan in de steden, vindt men inzonderheid vedle,
die, in fchoonheid en bevalligheid , met die van de Steden
gelyk Maande, haar in zilverwitte tanden, bloozende kleur
en frısfche geftalte , niet weinig te boven gaan , hoewel ze
doorgaans minder van die verfynde befchaafdheid bezitten,
welke in dé Meden , en voornamelyk by den rykdom,
heerscht, en ıııet zelden te verre gedreven wordt .
„ De pragt , zo in gebouwen als andere dingen , is aldaar
minder dan in andere Oorden . Van de oude Strozen of
Steenhuizen, zyn in Friesland weinige meer overig . Egter
ontbreekt het 'er niet aan fıaaije Landhuizen, met vrucht •
baard tuinen, hoven en vyvers, gefchikt tot aangename
,Zomerverblyven . De Boerenwgoningen en Schuurera, het
zy dezelveU in eigendom of in huur bewoond worden,
zyn aldaar zeer aanzienlyk , en overtreffen veelal die der
andere Provincien in Ooswrgoo en Westergoot daar men
de beste landeryen vindt, heeft men ook de kostbaarfe
en fragifte huizen .
„ Dan nergena is de verandering grooter dan in de kleeding der Frieten . De aanzienly-Me, zo Mans als Vrouwen, hebben zich reeds, van overlang, naai• Duitfche cıı
Franfche manieren beginnen te fchikken, en vinden daarin
veel navolgers onder den Burger(taat , die hier toe te 1í
ter overgaan, om dat dit een gereed middel fchynt om
zich van 't gemeen te onderfcheiden , en tot een rang tıan
meerder aanzien op te klimmen . Zonder ons dan met de
aanzienlyk(ten, die men, aan de kleedmg, voor geen Friefen kennen kan , bezig te houden, zullen wy ons enkel'
tot den middeiftand bepaalen, en wel meest tot die van
het platte land, omdat de kleedmg der Medelingen, voerral
der Vrouwen, zo verfchillende is , dat de kenners daar
alleen by veeeten te onderheiden, of zy-uit de hoofď
fiad , dan uit andere Meden zyn , eı t bepaaldelyk uit welke . Van allen, zo landluiden als Medelingen, •m oet men
erkennen, dat hunne kleedmg verre is van weidsch, te
zyn, als ook, dat 'er iets van dat -landeigene in doorftraalt, waardoor dezelve, en inzonderheid die der Vrouwen , al zyn zy geen Hindelaopers of Molques ummeı s ,
zich gemakkelyk van alle overige laaien onderfcheiden .
Øk (haalt 'er iets bevallige door, dat ujet weinig ter vermeerðering der vrouwelyke fchoonheid dient .
De zoge*we®de Duiı/he muizen met breeðe kanten, de gouden
oor-

~s

J.

o

ooryzers, en andere verfıerfelen van goud en zilver, eer .
tyds zo weinig, doch nu zeer veel, geacht, en niet zelden
boven vermogen gebruikt , Rellen dezelve in het aanga_
naamfte licht . En hier aan heeft men toe te fchryven , dat
een wel uitgedoste Friefche Vrouw , of jonge Dochter ,
nooit op een vreemde plaats kan verfchynen , zonder een
bewonderende aandacht, van groot en klein , tot zich te
trekken . Wat verder het onderfcheid der kleedmg betreft en
genoegzaam bekend is, beoordeeld een ieder naar zynen
fmaak en zinnelykheid .
„ ln fpyze en drank, als ook in de verdere levenswyze,
verneemt men wel de oude ruuwheid niet meer ; doch
echter `heerscht 'er een eenvoudigheid , die elders niet te
vinden is s en gaand omfagtíge toebereiding vereischt.
Dan, nadat de Vısfchery, de Landbouw, de Veefokkery,
de Koophandel-ėn Schaapsvaart een zichtbaard vermeerdering van 's Lands rykdom veroorzaakt hebben, heeft ook
de. levenswyze een gantsch andere gedaante aangenomen .
De drank betreffende, in plaats van zwaard bieren, waarin een dronkenmaakende kracht Itik, en die, thans in
geen dagelyks gebruik meer zyn, is de koffı, nevens de
thee y overmatig ingedrongen . By de fatzoenelyke luiden
is het thans eerre fehande, zich in 't openbaar dronken te
vertoonen ; hierdoor zyn de tegenwoordige Fridfen veel
handelbaarer dan hunne Voorouders . Getrouw het eens
gegeeven woord te houden ; Vaderland en Vryheid te be .
minnen , en, als de nood aan den man kont, die kloekmoedig voor te !taan, om zich geen nypend juk en banden
van Ðaverny op, den hals te laaten dringen ; een arbeid+
naam en zuinig leven te leiden ; den Koophandel en voort
al de Scheepvaart , zonder aanmerking op de gevaaren,
met dit beroep onaffcheidbaar verknocht, te dryven, z y n
dingen , die de Frieten tot lof verftrekken en hun hoofdkarakter uitmaaken~
„'t Is algemeen bekend , dat deeze Natie voor geene
dere in 't beoefenen der fraaije wetenfchappen behoeft ons
der te doen ; een menigte van ervaren« Frieten, in alle
vakken van geleerdheid uitniuntende , Brakken daar van ten
bewyze . Mannen , behoorende tot den karma! , tabbaan
of degen ; Vrouwen, doorleerd in alle takken van geleerd .
heid, zyn reeds vroeg en als nog in Frieslaŕd bekend geweest . Ter voltooijing van den aart en karakterfchets det
Frieten, zullen wy 'er dit volgende nog byvoegen .
„Even gelyk de voornaamste deugden en gebreken onder
hee
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liet menfchelyk geflacht , zyn dezelve ook onder hun verfpreid , gelyk men onvermoeıden yver en vuige vadfigheid,
gematigde deftigheid en flyve ftuursheid, dartele weelde
en vrekke gierigheid , dapperen heldenmoed en bioode lafhartigheid, fchitterend vernuft en drieste donıheid , overal
naast elkander geplaatst vindt, dus zyn deeze deugden en
ondeugden ook onder hun bekend . Dan uit het geen reeds
gezegd is , zal men kunnen opmaakes , dat de Friefeu
geenzins gefchapen zyn , om zich in weelde en wellust te
banden ; om in koetzen gewiegd te worden , of daaglyks
lui en ledig eenige nuten aan tafel door te brengen , of om
met gefchilderde kaartebladen gantfche avonden en nachten
te verfpillen ; maar om de kracht van een welgefpierd ge .
ítel , door Route en vaardige lichaamsoefeuingen,tc verdubbelen . En zeker, onaangezıen de flyve houding, die hun,
in den eertien opflag, naeer of min, eigen fchynt, weeres
zy het wel te toonen als het te pasfe komt . Even kundig in het beftier van paarden als van fchepen, onvermoeid op de jacht , in het kantfes , in het kolven, eı~
vooral ııı fchaatsryden, waarin hun niemand overtreft ;
kortom in alles, wat tot een vluggen en (kerken kaerel
vereischt wordt, zonder weer of wind e ontzien , bewyzeu
zy genoegzaam, dat de dappere Romeinen niet vrugteloos
hunne leermeesters geweest zyn . De Friefen, die dus met
recht den raam van de Route Friefen verdienen, zyn ongevoelig voor vleijery ; en zo men de Grootes uitzondert,
die overal willen gevleid worden , kan men met grond
zeggen , dat zy door geen vleijery te winnen zyn . Even
min kan trotschheid onder hun geduld worden ; hun
grootfle vermaak beftaat in de vernedering van een hoogmoedig mensch . Konften, die aan een fyňen fmaak worden toegekend, gaan by hun niet zeer in zwang . Dan
in nuttige molenwerken , Huizen en andere werktuigen , zyn
zy groote meesters . De landman fchynt onder hun een
wysgeer te zyn : het droogmaaken van Meeren, het bedyken ; het vellen van bosfchen, om den grond tot wei-of
zaailanden bekwaam te maakera, fchynt hun van natuur
eigen te zyn . Anderen, doch in minder getal, munten
in verfcheidene andere zaakeu uit .

ľľ . DEEL . N . ALG . LÆTT . M0 .6 .
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Tıieede iets voor de Predikant' ; van Voo+dhollan1 ; met betr'kkz'g tnt het voorgeıaliene op de twee laa fie yaodens ı an
NoordhoI1 and, iıı de zaak van
n Rust r ei den aankleeve
vaiz dien . Te Hoorn, by L . Ve ri ıaude, 1786 . In gr . oftavo
56 bladt .

\Tolgens belofte in 't eerfíe iets gedaen (*) vandt men ín dit
tweede ene nadere cpheld^ring vin he voorgevalleııc rakende den Rooster, en den aeııktdve van dien . hier toe brengt
men in det n, uit liet pn+tef utIL •, naer een 'ry echt affehrifr,
Voor den dag, de terne propolìtie in de C1asfis van Alknı'cr
ge iaen, wegen ; het arresteren van cen vasten Rooster in het
be?eveu der Synodale_ oflicien en comnıíslìen, mitsgaders de
Mısłive door de E. Clasfìs vin Alkm ar, verzonden aan eie
vył overige Claslèn der Noordhollandfche Synode . met betrekking tot het voorgevallene np de Synodale Vergadering te Enehu'zen ; niet eenige hylagen, welken ten regten verflaude van
edyke byzonderheden dienen . - De Uitgevers dezer Stukken, oordeelende „ dat het meer dan tyd wordt, dat der
• Ge_stelyken hoognıoed bekend, en dcrze1 cr hcerschheb• zugi ook tevens paal en perk gef}eRl woede,"
ben 't raedzaem geoordeeld , ., hier mc 'e der «a reid onder
• 't oog te brengen, wat geestcl'.ke [-loogmoed en Hcersch•
zugt, zelfs in deze dagen van Vrýheid, durft onderncenıcn en
uitvoeren :
provifıoneel (voe~em z.y 'er ny ,) bepaalen
•
• Wy ons nog tot den Roo ter en a'nkteevP van d ~« ; dan even• wel zuilen wy waarfchynlyk alle de fchreeuwende inkrma• liteiten deezer Enchuizer Synode uit oı •i giucele Stukken wel
„ dra u ınededeelen ."
C) Zie

boı'c n

61. ta .

O .nzydge en beproefde

sedate' ,

en Geesten Tenders van

over de Leer aangnarde Geesten

JUSTus cHıuSıIA 1tEıvNI .GS,

H(fraad

en Hoogleezaar ee `j°eni Uit Ie' Hoogd u tsch overi,ezet, onder
d' 7.iııfpreıιk : Altisfımo 'annuente viribus mels . Ec~fłe Stuk .
Te 4,ní erdaın hy A . Fokke Snııoıısz . 1786 . Beha .ven de
Voorreden , 292 bladt .

In octavo.

et onder vedlen nog heerfchende býgeloof in Spookti stor~dn,
H en węge ns het zien van, of verkeeı •e n niet, Geesten, ten
kragtigile tegen te gaan , is de taak , welke dc Hoogleeraar
ill dit Gefchrift op z g genomen heeft ; onı alle byge_
Heniiiiig
loovige denkbeelden nopens foor~gclyke verlćhyıızelen , zo nier
ge-
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geheel uit te rooien , (dat bezwaarlyk gelukken zou,) althans
grootlyks te verminderen . Ten dien einde, fchikt hy zig eerst
tot het nafpooren van de bronnel, waaruit de bedrieglyke gewaarwordingen , die de oorzaak der fpookverfchynz~len zyn,
ontstaan ; en vervolgens verledigt by zig tot het onderzoeken
der bewysredenen voor de mogelykheíd en weezn1ykheid van
zulke verfchynzelen .
Het eerst opgenoemde Lid wordt ,
in dit eerlto thans afgegeeven Stuk, voorgedraagen .
Na Bene beknopte ontvouwing der verlčhillende Poorten van
bedriegelyke gewaarwordingen, brengt de Hoogleeraar derzelver hoofdbronnen tot een drietal , waar onder de J'erbe"1 nskra t de voornaanıae plaats bekleedt . Hieromtrent komt bovenal in overweeging haare werking by inwendige ve , anderingen der Ziele ; en voorts ook by inwendige aandoeningen in
bet Lichaam , en door aanleiding der beweeg nge van het Ze .
nuvf;~p, z*nder medewerking van oenig buten den mensch beflaande voorwerp . Daar benevens ei .,cht hier opmerking, de
invloed der verbeeldingskragt by uirerlyke gewaarwordingen ,
of zodanige, welken door een voorwerp, vari den mensch onderfche'deıı , verwekt worden En hieromtrent Raat wel in agt
te ueenıen, dat de verbeelding, by vereenigde dingen, inzonderheid gelyktydige, van het Bene tot het andere bcfluit : waaruit
dan volgt , dat de gedagte over een onderwe .p ook Bene gedagte
over de in- en uitwendige eigenfchappen en gebeurtenísfen der
zaake verwekt, en omgekeerd . Even zo verwekt het denkbeeld
des tekens het denkbeeld van het betekende, het denken aan
eend plaats de gedagte aan de zaak, welke in die plaats gevonden wordt, en de gedagte van de uitwerking het denkbeeld van
de oorzaak , omtrent
elk een en ander nok het onıgękėerde
plaats heeft Op deeze rondregęls ý Qrden, gelyk d&Hooġleeraar
doet zien , de gevolgen der nati urlyke Toverkugst begrypelyk ;
en hy merkt tevens nog aan , hoe een gedeelte van 2 gtereenvolgende ge dagton de overige, voor-en agterwaards, vernieuwt . Eene tweede voorname bron der bedriegelyke gewaarwordingen
vindt de Hoogleeraar in de mistlagen der gewaarwordingsleden ;
onujent welke in dit geval het gevoel, het gezigt en hc gehoor,
byzonc r in opmerking komen ; het welk hint leder doener drie
áfzgnderlyh doek nagaai
.
Hier by voegt hy, tetı Iat11e,
als rene derde brop, het bedriegelyke det gewaarwordingen, dat
~aren ~ruNJia heeft, in cene tusf hen beide komende zaak,
welke ,zıg turfeen het gewaalwordingslid en de gewaar geworden zaak bevindt. -Zo kaai 't, by voorbeeld, gebeuren, dat jemand , tegen ons overzittend
by t banden der kaarfe, 'er zeer
bleek uitziet , terwyl hy n4gtans ~4e iecvendighe koleur be ir.
De Hoogleera r oñtvouwt, de hiér opgetelde byzonder]ıeden
niet eeaıe oqrdeelkundige naauwJteurj j eid ; en doet het by-ebr-gte ve~lál lemen tier opøeJderi+~ge vat3 dęeze cn geeee verhąaS 2
Kii
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len van dien aart, of van zodanige gebeurtėnísfen, die men ligtlyk tot fpookverfchynzels brengt . Tot een fiaal zyner maniere
van voordragt, dieue het volgende overden regel, uit de gedagte
van de uitwerking liet denkbeeld van de oor raak verwekt, het welk
wy te eerder verkoozen hebben, om dat het te gelyk een geval opgeeft, het welk den Hoogleeraar zalven, hoe ongeloovig
pan fpookeryen, in den eerfien opfag eenigermaate over hoop
wierp.
„ Men ıal, (zegt hy,) my ongetwyfeld toeliaan, dat de fielIing : de uitwerking verwekt het denken aan de oorzaak, zulk
een regel is, welke de grootfie m agt en onbepaalde heerfthăppy
op de verbeelding oefent, en onder de overige regels met den
prys van voorrang pryki . Vereenigt men met dezen regel de onbetwistbaare waarheid, dat een gewrogt van meerder oorzaaken
kan ontlłaan, en de fiervelingen heel dikwils, in bepaalde en byzondere gevallen, juist die oorzaak uit meerdere kiezen , waar
aan 't Gewrogt nogtans zyn Begaan niet heeft te danken ; dan
wordt dit een ryke Myn van vindingen, waaruit zo Jnenige valfehe verfchyningen zyn voortgekomen , en welke zo veel oplevert, dat ze, wegens haaren onuitputbaaren rykdom, zelfs voor
alle toekomende tyden, de nıenhehei1 niet verblindingen vetryken
zal . Breideld uien daarom de, naar dezen regel, zig werkzaam
bewyzeııde verbeeldingskragr niet , dan is ze gelyk een wild en
ontembaar paard . Een íłommelen
inzonderheid s nachts,
waneer men lłilte gewoon is,
een kloppen aan de deur,
ten minfte een geluid daar aan gelyk, is eerre uitwerking, welke
tog haare oorzaak moet hebben . Men onderzoekt dezelve , men
opent de deur, waaraan men 't kloppen maand gehoord te hebben , en ziet ! het werkende , de oorzaak van het kloppen , en
het duidelyk begrip daar van blyft voor ons verborgen . Niets fielt
zig voor onze zinnen, het welke onze navorfchende nieuwsgierigheid verzadigen koude. Zoude dan niet , denkt de zwakke
ftervelíng , een onzigtbaare Geest dit gevolg hebben gewrogt ?
Niets zekerer, dan dit ; want zonder alle oorzaak kan een gewrogt tot _daadelykhei t iiiet koenep . Ziet daar eerre nieuwe bron
van fpookverfchyningen' ~---- Maar hoe, wanneer, Bene in cene
feheur van de muur, in een hollen balk , of boven de deur zittende , en zig verfchuilende muis een geluid hadr verwekt, eerre
volkomens dvereenkonısť met het kloppen aan de deur hebbende ? wanneer het kraakera der deur , gepaard gaande met den
togt van een opengaand, of wel zulk een glas, waarby de lugf
door verfcheide reeteń komen kan , zulk een geluid had konnen
verooczaaken? - Voor verfcheide jaaren heb ik zelf een voor
beeld beleefd, 't welk rhy bykans van myn fiel gebragt , en
myt ongeloof in fpooken in een vast geloof hadr veranderd, by
afdien ik niet, by een nader onderzoek, de w`a are rede hadt mitılekt. Ik woondl op eerre kamer, waar toe men door een naau-
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wer gang moest komen, welke met een glas eindigde, het welk
na buiten open lloeg . Wanneer ik nu eens, op een avond met
een vriend fprak , zo kwam het my voor, als of iemand aan de
deur klopte ; maar om dat het geluid my al te zagt voor kwam,
en ik ınyn gefprek niet wilde afbreeken, zo dagt ik by my zetven, indien 'er iemand is , dan zal hy nog wel eens en harder
kloppen. Zo als ik dagt, gebeurde het ook : daar wierd weder
geklopt, en ik zeide tot den vriend, die by my was, dat het my
toefcheen, als of 'er iemand reeds vooraf geklopt hadde : hy zeide mede van ja, waarom ik riep : kom binnen ! Doch daar kwam
niemand, alhoewel ik het woord, kom binnen, herhaalde . Vermits ik nu gee~ı lust of trek by my befpeurde, om op te ftaan,
zo zeide ik tot myn vriend wil hy niet binnen komen , dan mag
hy buiten blyven, en wy vervolgden ons gefprek . Wel dra wierdt
dit wier afgebroken , door een herhaald kloppen aan de deur,
het welk zeer duidelyk was, en waardoor zelfs de 1 heus van
het flot, -- welke, dat men wel moet merken , ipeelens had,
en wapperde door cene beweegmg een geluid gaf. Hierop mond
ik op, maakte de deur open ; maar ziet! daar was niemand te
zien noch te hooren . Voort zeide ik tot niyn vriend M. B. . .
welke thans nog, als Leeraar by het Gyınnalìum te Gotl:a leeft,
't is zeker een Student, die my cene pots wilde fpeelen . Na Batik daarom de deur weer toegedaan had, zeide ik tot den gemelden M . B . . komt houd gy de kaars, wy willen wagten tot dat
'er weer geklopt wordt, als dan zal ik de deur fchielyk open
doen, en dan weete ik, dat de geen, die geklopt heeft, betrapt
moet worden, om dat de gang zo mauw is,- dat de deur bykans
de gantfche breedte des gangs beflaat . Zo dra ik nu de deur
geopend zall hebben, licht dan met de kaars na buiten, ten einde Wy, voort, den geheeíen gang over, en hem zien kunnen,
welke my voor den gek wil houden . Wy hielden ons beiden heel
ßil, en hoorden wel dra hierop een gelald, het welk ons beiden
volkomen zo voorkwam, ats of een Vrouwsperfoon met zyden
kleederen tegen den muur flreek . Ik zeide, hoewel heel zagt,
tot myn vriend ; ei 't is zelfs een vrouwsperfoon ; en deze vriend
gaf, door het knikken met zyn hoofd , zyne toefłeinming te kennen . Niet lang daarna klopte dit ook aan de deur, en de lćheut
van het flot wapperde insgelyks . De gewaarwording van dit
kloppen , en myn geweldig openílaan der deur, volgde oogenblikiyk. Wy lichteden aanßonds met de kaars ; maar, fchoon wy
den geheelen langen gang konden Overzien, daar was egter niemand te merken . Wy, doorzogten , in eene bevreesde verwagting, de open gaten, of zig daar, mogelyk, de onzigtbaare vet-.
borgen Meldt ; maar al onze moeite was vrugteloos. Nu zagen
w: . malkander beteuterd aan, gingen weer in de Kamer ; zie
vrees, welke ons beiden bevit', badt een vollirekt ftilzwygen
ten gevolge, tot dit' we elkander eíndelyk te kennen gaven , dat
S 3
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hier iets agter flak . De vrees verıneerderde, wy wilden de meid
fchellen , elı om zulks te doen was flegts noodig , na het glas
te gaan , en daar aan een yzerdraad te trekken ; ik verzogt
myn vriend, dat hy eens Ichelleıı mogt ; maar die gaf ten ant..
woord , dat zal ik wel lasten, dit kimt gy immers zelf doen .
Doch de moed hiertoe was by my te .zwak. Na eenig overleg begon, eindelyk, de rede weer by my te herleevěn . Ik wapende ıııy niet dapperheid , en nam een grootgin hok in de hańd,
niet oogmerk , om , met myn vriend verteld, den gang nogmaals te doorzoeken . Wy gingen de Kanter uit , niet eene'
kaars , flooteıı de Kamerdeur toe , en wilden op den gang
letten, indien 'er liet in zyde gekleed \-rouwsperfoon weer zou
verÏclıyuen Onze Moed wierd wel dra ryklyk beloond . Want,
zonder een lang wagten, kwam een fierke wind door het open
Baande glas in den gang, welke door den gejıeelen langen gang
wamde , en een zelf c geluid veroorzaakte , als dat geen is,
wanneer een vrouwspcrfoon niet een zyden kleed langs een
muur liryk' . lle deur, welke eenigzĩns klapperde, wierdt door
d zeıı wırlwind, oenige maalcn, kort na malkander, gefchokt,
waardoor een geluid , het kloppen van iemand aan cene deur
volkomen e v enaarende, ontilondt, en ook de waggelende feheuti
van 't Ilot liet voormaalig geluid deedt honren . Welk Bene ons
angenaame u tkoni t ! welke eerre moedigheid lieten wy nu
11- kander bi}k n ' Nienıaııd wilde bekennen, dat hy bevree d
geweest w,ıs , en ik nam het bewys voor mynen leeuwenmoed
t t het door my genomen befluit , om den gang nogmaals te
doorzoeken . Welke nu was de grondfiag van al'e werkingen,
die alle onze kragreıı der verbeeldinge , ter verwekkiııge vatl
brees , opontboden ? -.- 't Bedrog van iets , het welk geene
oorzaak was aan te merken als cene oorzaak (fablacia non eaulæ u~ [sult .) Wy fehrçeven naamlyk de gevolgen , dic onze
zinnen aandeeden . aan een onzigtbaar, werkend , loevend Wezen toe, daar ze ııo ;tans, eeuiglyk aan den wind hunnen oorfprong hadden te danken . Hoe vedle en menigvuldige verhaalen van' fpuukeıı rusten op dit of een dergeiyk beginlil ? (*)
C') D i roe b' eu Ρe ik het voorbeeld , door jon. sлΡ~~ . STRYK , irt disfes,
'a, peg . ~8. uit een M t . aangehaald, „ t'~sıN U~, Keur .
¡ ;aetf)e'a
voı11el. Rıaııdenb . tIoLpe1ker , heeft telt' verhaald, toen hy voor de eetfieenaal zou pıeel.eu, en by nacht de preek beltu leeıde, d t,de Duivel
w .rrom niet liever een togı ¿
de ka rs bad uitgeblaazeıı, zo dat hy
-het bla zin koııde hots n, zonder dat hy e s zag. En, to .n hy de m ats
um
z_yne
bezıghrdeu
te
agıervolg
weer aanfhk
:n, zo heft de Duivel,-waarom niet mazen ent.?
bel oniien ~p het fpinct, 't welk in de
kaınei flo dt, te fpedeu, zo dąt ly zyu ftudeeıeñ freaken, en zí~, na
bett hugeeveıT muest . "
de ıtue
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; Ridendo
ı7uderlandfche $lyfpele~ . Uitgegeven onder de .Spreuk
theere verum quis Vetat? 7e Delft, i G Verboek, ¡787 .
Belıalven het Voorberigc, 239 bladz . £n 8vo .
en doet deeze Blyfjelen, onder den bynaam van Vaderland
/řhe, hervoort konıeıı, om dat de hoofdonderwerpen van
dezelven buitenfpoorige çharaälers zyn, welke zíg, in de tegenwoordige oınfta dighěden van ons Vaderland, byzonder opdoen . liet eerfte Stukje, getyteld de Taderlander, maalt ons
een Schoenmaker, die zyn winkel laat verloopen, en zig in
fehulden Ileekt, door zyn zogeraanıd Patriotismus, terwyl hy
zeg, op het welzyrı van 't Vaderland, vol zuipt . Gelukkig
komt hy nog tot inkeer, en ziet, dat by, met zyne Medgezellen, een verachtlyk, en verderflyk, gedrag geleid heeft ; dat zy
niet als rechtfchapen Vaderlanders, m ; ar als Zotskappen, Ligt ..
mísfen, Dronkaırts en schobbe,akken geleefd hebben ; en dat
zy, dus voortgaande, de fehande en 't verderf in den mondj
loopen. „ Ik lıeb, (zegt 1iro, myne dooling gezien, 1e„ lecden, etı 'er berouw van ! 1k zal myn loeven verbeteren,
• nıyn werk weder opvatten, en my als een Vaderlander ge,,, draagera, die, zorgende voor ."
het --algemeene
weizyn,Spel,
zyn eiHet tweede
de
• gen bolmg niet verwaarloost
Partvzugt geheeten, fchetst ons twee doldriftige onkundige
nYenfchen, . dic, gansch onbezonnen, van de cene zyde als Patriot, en van de andere zyde als Prinsgezind, yverep . Een bezadigd Heer brengt hen, by eerre in dat opzigt gunílig invalle ıde omftandighcid , eenigz'ns tot bedaaren , met hun onder 't
oog te brengen, hoe zy zig in de breslě fłellen voor perfoonen
en zaakeu, die zy nies genoeg kennen, niet genoeg onderzogt
hebben , om 'er naar waarheid over te kunnen oordoelen . Ei~
op de vraag, of ze dan, daar ze evenwei Burgers zyn, die
belang by het algemeene welzyn hebben, de zaakeu maar moe4
ten laatera rollen, zo als ze willen, geeft hy hun de volgende
les . „ Wy moeten in 't geel nier onverfchiliig zyn, by den
.,, toe[łand van ops Vaderland' --- Integendeel, wy moeten
• alle onze vermoogens rotpannen , om het beste deszelveil,
• zo veel wý kunnen ; te bevorderen, doch - met
• verlłand en bedaardheid ! - Wy ńĩoeten eerst onderzóe• ken, grondig onderzoeken, eer wy oordoelen" - In het
derde en laatfte Ihyfpel, dat ten opfehrift heeft, de TJerlíefde
Meisjes of de Couranten, rS de hoofdperfonaadje iemand, die
zig door de Couranttydingen Iaat fingeren . en op Wien, als
ven een zwaarmoedig geile! zynde, de nadeelige berr ĺxen, dii
's Lands ondergang als voorfpellen, den fterkfłen ĩnVloed hehbeıı, te Autheur heeft in ieder Stukje een Mingeval
jngevlogten, en 1rt geeft, met opzigt tot het Iaatfte, *ante n
S 4
iet
M
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tot het bovengemelde dubbelde opfchrift. Sofia en L zette Nŕg_
ten, en Leonora DDogter van Zwaarhoofd, vielen zig alle drie
niet de wederliefde van Ligthart. Sofia hout zig gedekt,
maar de twee anderen zyn verklaarde Medevrysters . Lizette,
bewust, dat Zwaarhoofd zyne Dogter niet ten huwelyk zal geeven, zo lang 's Lands omllandighedeıi haehlyk ftaan , maar het huwlyk van zyne Nigt gereedlyk zal toelaaten, leest voor den ouden Man de ongunftigfe Couranttydingen met nadruk, en ver •
zwaars ze- zelfs zumtyds, om hem dus doende in een zw .ıarmoedigen luiııı te houden . Leonora ontdekt eerlang deene list ;
weet middel te vinden, om ook deel te hebben in den ouden
Man de Couranten voor te leencm, en bedient zig op cene
foortgelyke wyte van gunliige tydingen, om 's Vaders gemoed
op te ruimen . In 't midden van dien Courantenf ryd openbaart
Ligtlıart zig voor Sofia ; de Medevrysters zien ha, re onderneeming fpytig verydeld, en Zıvaarlıou/d is moeilyk over bet aan
hem gepleegde bedrog, zo door zyne Dogter als Nigr. Dan
zyne Dienstmaagd tragt hem neder te zetten , door hem te betuigen , dat zy niet anders gedaan hebben, dan 't geen de Courantiers dagelyks doen , en 't welk hy hen egter nooit kwaalyk genomen had ; liegende de een wat minder en de andere
Men bezeft terßond, dat deeze Historie wat
wat meer .
te fterk overdreeven is ; en dit hebben alle deeze drie Stukjes
gemeen ; ze vallen geheel byster in 't buitenfpoorige, en zyn
van daar in 't algemeen meer grappig dan geestig .

De Vrvhcid . Tooneelfpel, door c . PAAPS . Te Rotterdam, by de
Leeuw en Krap . In gr. Svo . i zo bladz .
zinnefpel op de Staatkundige omfandigheden van ons
E en
Vaderland in den aanvang des jaars 1786 , waarin zich eene
rustige Dichttrant met echte Patrlotfche gevoelens paart.

Tyrteus Krygsgerangen . 't Oorfpronglvk Grieksch gevolgd. Te
Amfierdam by P . J . Uylenbroek 1787, in gr . Svo, buiten he;
Voorwerk, 12 bladz .
die, in den tweeden Mesfenifche oorlog, door de
aan de Lacedemoniers, als veldheer, gezonden
was, wist de moedelooze Spartaanen door het opzeggen van
eenige zyner Krygsgezangen in nieuwen Heldenyver te ontfteeken ; De Gezangen van dien heldhaftigen Dichter, die bykans
zeven Eeuwen voor Ch . geboorte bloeide, door zo veel tydsverloop gefpaard, ontvangen onze Landgenoten thans uit de hand
van

rteus,
TyAtheneên
fers

TYRTEUS KRYGSGBZANGEN.
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.gln eerren zeer bekwaamen Vertaalei . 'Gr is zoveel oorfpronglyk fchoon en kragtigs in, dat wy vedle van onze hedendaag-

fche Tyrteusfen, die beter den Snaphaan dan de Dichtpen veeeten te gebruiken, van harte raaden

een

lesje te haaien .

by dien ouden Heer nog

Dit weinige zy een proef.

Dan zie men de yzren fpeer in onze handen drillen,
En Mayors veldpluimaadje ons wanpiep op 'e helmet ;
Ln leere in 't heetst des flryds zyn flaagen niet te fpillen ,
Noch, waar 't van pylen fnort, te wanklep in zyn tred!
Dan past ' men voet by voet den vyand aan te tasten,
En man op man geftort te faablen met den kling,
Dat zwaard op zwaard verfchaar' der wetrzydfche oorlogsgasten,
En helm op helmkam klinke , en voet den voet verdring .

Nederlandfche Dicht-en-Tooneelkundige Werken, van het Genoot: DOOR NATUUR EN KUNST. Tweede
.1chap , onder de fpreuk
Stuk . Te 4nfi+erdam, by W . Holttop, i786. In $vo , 8g
bla dz .

e Onpartydige Tooiieelmînnaar gaat in dit Stukje voort met
D de ongegrondheid van Diderot's Aanmerkingen , ten nadeele
van het Treurfpel, oordeelkundig ter toette te brengen .

Hierop volgt eerre Verhandeling over het Aanwezend Proza in
Tooneelfiukken ; deeze heeft eerre byzondere Nuttigheid voor
bun, die zich op het manken van Spelend toeleggen ; en bevat zeer
gegronde Aanmerkingen . De ΣΡtefchouwing van de Thirza van
den Heer Mr. R. FEYTH draagt alle kenmerken van eerre befcheídene Oordeelkunde, en vrymoedige Kunstiíefde . -- De
Brief van Sıcko Sjardama ent . is goed. De Herderskout tusfchen
Lydia en Coridon zou, ware hy minder langwylig , fchooner
zyn.
-- Doch het Vers, Gods Wysheíd in tyne Werken, gaat
op denzelfden , fchoonen en grootfchen trant voort, als waarin
de twee eerfto Zangen gefchreeven zyn

Uitl,eleezene Verhaakn, ter verbetering van het Ver/land en lut
Hart . Naar lıeo Franck van denk &ere r
.' ARNAUD. Met
,deuw geinı'enteerde FunØlaaten . Tweede Deel. Te Åmfłes+
Ø by I. de Jongla 1786. In OEMfo, 229 bladt.
twaalftal van Vethaaien, in dit
11etwoordt
zeer tvel aan 't beoogde

Deel byeengebragt,
volgens

beant-

den tvte , daar

*11ningerigt zyn, om regtmaacíge kundig'heden van de

ze

Deugd
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in te boezeroen, en wel op zodanig gene wyze, dat die kundigheden invloed op 1ı ;t hart hebben ; waar toe ze ook hier en
daar ¡net aanmerkingen vergezeld zyn . Tot een voorbeeld hier
van (hekkg het volgende verhaal van ;7akoG's gedrag, met de
daarby gevoegde opmerkingen wegens het medelyder .
„ Zeker man , Jakob geheten , had eeii verachtelyk beroep,
indieıı 'er oenig beroep is, 't welk ons kan vernederen . Hij
had gene vrou w en vier kinderen ; zijn werk veŕfchafte hem
ter naauwernood den vereischten onderftatıd voor dit ongelukkig huisgezin . Hij maakte het waar geluk, en zijn hart opende ziċh voor de zuiverfle biijdlćlıap , wanneer hij zijne hui .gegooteil vergenoegd zag, en ais zij niet hem zongen . Hij befteedde dag en nacht aan zijnen onvruchtbaaren arbeid . Men
zoude haast zeggen, dat het lorı :uın een kwaade geest is, w •_ 1} e behaagen fchept , in dc harten der eerlijke lieden niet de
gevoeligfle fmcrten te doorgrieven .
,, Jakob, niet tegenftaande al zijn zorg, al zijn nachtbraken,
niet tegeııf aasde zijne klockmocdi εΡhcid om zijn droevig lot te
behlrildeıı, zag zich overn~mpeld door dz vrecslijkfle ranıpipoe .
den Zijne vrouw en kinders gċraakteıı eindelijk in de allerui_
terhle nooddruft ; zij zuchtten , zij vroegen om brood . Jakob weent met hun, zijn gantÎche hart deelt iıı hunne zielgıic_
vende gefteldheid, in zoo verre zelf , dat hij, in zek_ren zin,
vergat , dat hij zelf honger had, wanneer hij zich door de
klachten en den fchrikbarenden hiaat van zijn huisgezin getroffen vond . Hij Ðncekt z'jııe buurera om bíjflanel in den nood :
't is vruchteloos te zeggen, dat liet gros derzelven heni zelf t~
verachtelijk keurden , om hem aan te zicıı . Wat is een onge
e
lokkige aıııbacń .sman op deeze aarde? Hij vroeg met veenende
ooges om een aalmoes ; men hoorde hem niet, noch zag zijne
icaan n ; of zoo iemand, toevallig, gene fiaauwe ontroering van
jnenschlijklıeid ontwaar wíerd, heni te lpraake fond , en hulp
eerleende, was het zelve • cene zoo geringe oııderihuning , dat
fijne vrouw en kinderen daar door hun einde f]cchts weinige
ııogenblikken verfchooven .
„ Deze angelukkige , tot wanhoop gedreven , liep dolende
door de flraaten : hij ontmoet een zijner makkers van het zelf- .
de beroep, en ten naasten bij even zoo behoeftig als hij . Deze
metgezel word getı•o fTen door de finert, in dewelke hij Jakob
Liet, eti vraagt hem naar de reden . 'k Ben verloren , antwoord
~1e arme man , mijn vrouw en kinders hebben ziıits gisteren
randdag niet gegeetėn en . . . . ik weet niet waar ik heen gaa . . . .
1-ĩ'elaas! zij zullen fterven . Mijn vriend, zegt de ander, aangedaan door dit verhaal , neem aan , zie daar is een dubbeltje,
dat is al wat ik heb . . ., zoo gij wat geld wil,t winnen , ik
~al je een middel aan de hand gewen . . . . och ! alles , alles ,
valt hem Jakob in d reden , met een zoort van drift, alles,
be_
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~ehalven 't geen tegen myne Er en Godsd eest ítıyd . Wel nu,
zegt zijn makker , gaat op die plaats, bij zulk een mensclı ; hij
leert het aderagaten ; en zoo je 't wilt wagen om je te dpn
jagten , zal hij je eenig geld geeven .
„ Jakob loopt ter vlucht naar de aangewezene perfoonen : hij
laat hem op de Bene arm, en betaalt hem . Hij word onderricat,
dat men het zelfde ook doet bij renen anderen leerling in ecne
andere íłraat ; hij loopt 'er naar toc, en doet zich op den anderen arm laates . Deze man zoo achtingwaardig en tevens zoo te
beklagen, vervoerd door blydfchap, koopt brood, loopt 1iatcl ;jk
k
weder naar huis, en is ijverig bezig, om het zelve rond te dcelen onder vrouw en kinderen, hij wordt flaauw, zijn kleur
verandert, hij zet zich neder, het bloed ontfpringt zijne armcıı .
Man vader , zeggen zij, wat fcheelt u, gij zí t gelaıten! -zeg hij, dezelveıı teMijn waarde vrou w
w mijn lieve kinders
derlijk omhelzende , en een zee evaıı traanera ftortcade, het
was, het was ., om u brood te geeven . - Jakob vcrhaalr huıı
alles wat hij gedaan had ; en deze zes eert lke oııgelt~hk gun
fniclten weg in traanes, elkander beurtlings ku fcheııdc . $
Menfchen ! welk een Tooncel ! . . .
„ Mogt deze aandoenlijke trek de menschlijkheid, in het dicpfle
der h rten , meestal werkloos, op nieuw doen bedreven ! 1' onde
dezelve cene roepende flemme zijn, en het verhard gehoor dier
ontgane vermogenden treffen, d er gegoede lieden, welke zich
Vetmesten, (men verfchoone deze uitdrukkin,) met de over rolkg_
Be en overvloedigfe gerichter ; laatende burıne natuurgenooten,
mertfchen, geheele huisgezinnen , va . 1zoi~ger fìerirp, (' ) . D eze
affchuwlijke waarheid word niet genoeg voorgeleid . Ik heb
het geluk gehad de waereld wel te doorzien, verfclıillen +e
Banden, grooren en kleinen, van de hooggen tot dc laagaken ;
ik heb alles nagezien , alles doorkroopen ; zoude men kunnen
gelooven , dat het mij nimmer gebeurd is te hooren zeggen
„ In„ (`) ì7? ń nnger Jferven Ytc. Ten kin dir, dien ıvdó f raaktc ontar .
welken , wederfpannig, dc wenkıng der incIItLhcIykhed onder 't nia'-..
der trouwlooze welgemanıerdheıd veibergen , niet á uneg herhaaien,
niet genoeg toe roepen . Rr zys op , aıdc, ja zelf binneı P ıv •, wezens
ten,
qe

ongelukkig geuoeg v n zich bloot g ftdd te zien nali de ge vehiigftc iıoodzaa1c151 heıd, om onder hunnen nooddruft re bezwyhen . 7_ek~r Bıs!čh p
(ın den centen tyd der kerk) vernam dar 'e, in dc ftad, de zetel van z, n
¡ msdwu,een arm mensch van honger : eftorven was : d.ze waaıdrge Geestl r . ,
van een Godsdienst zo vol aandoenlykheıd en ıumtddadghcıd, ,gas d V.ıtrooster der bedroefden , en de Vadeı d'r &h. e£iget . fly klımw rap den
Predikflora, verhaalt hei kwal, weg fırıcltende in te anen, én neId niet
op, aedııurendc zyıı gantfche L_eı reden , zich zelf den dood de' s on ze_
lukkig~n te veı •w yten : onnphoudcl k riep ht int : (u nı muni J~ıi 't, cccidisti I
Eıı liet was ~cenzımts de ıedele 'Icyle IILk ~ ı ı'e1'гnd_
h ._ıt1 zyner redeneertraırt, welke h m deze klachtui zoo tedeilyk ten boízen uitrukren."
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• Indien ik zoo veel geld had _ , ik zou 'er zoo veel van be• deeden , tot onderlłeunĩng van ongelukkigen ." -- Ik heb
zeer 'delen van die aanzíeıılíikm gezien, op welken men het
Vers van Poep zou kunnen toepasfelijk maken .

Űnfanish'd things , one

knoıvs

not what to call .

Velen zag ik zich zelf, door 't houden van Minnaresfen,
arm maken , 'dele fchaamtelooze ryken zich verachtlyk maken , door cene beledigende pracht ; verfcheidene fchrandere
geesten , bedachtzaam om het zeer klein trekje hunner
z'2er kordłondige roem uit te rekken , nog meer zag ik bezig
om hunnen geluklłaat te vestigen of dezelve uit te breiden . Ik
blyf hoopen , voor mijn fterfuur nog weldoende harten (f) te
leeren kennen, harten als dat van Jakob : dit is ongetwijfeld de
laatfile der vertonningen , welker genoeglijk gezicht mij nog
overig blijft te geniet ::n ik twijfel zeer, hoe treffende dezelve ook zijn, of zij mij meer melijdend maken , dan wel verbazen zullen .
,, (-t) Il"r1%'oc Ρ~,~e harten &e . ontegenzeglyk worden 'ei eeii gen revondeıı : ınıar deıelveıı zyn zoo iìhaais, zoo Weinig, dat dc ukzondering,
de daad, by '~ algemeen geeue erkentenis kau verwerven ."

De Heeren van Waldheim . Uit het Hoogdukcc1a vertaald . Eddie
Deel , tweede Stuk . Te Rotterdam , by D . Vis , 1726 . Iıı
gr. 8vo . 282 bladz .
e heer Waldheim komt , nad dat hy den dienst verlaaten
D heeft , op zyn Landgoed te rug , waar hy
een' aanvang
maakt met de lıerfłeiling van het verloop daar plaats hebbende .
Zie daar alles wat den Held der Gefchiedenis, in dit tweede
Stuk vordert , en nochtans moet dit gefchrift de hoogflc goedkeuring van eiken Romanleezer, die niet bedorven is door eeuen
Wertheriaanfehen fmaak, wegdraagen . De Edelmoedigheid van
cenen Waldheim, in hoe ruw een bekleedfel, doet traanen florten , die de Ziel veredelen ; de braave IVlidmann eischt elks
hoogachting , en zyne verliefdheid is eend waarlyk menschlyke
verliefdheid, - maar wy vreezen of de eerwaardige Biaujs
Jen , benevens hunne Engelinnetjes , wel veel fmaak in de hun
zowel gelykende Pourtraiten zullen vinden.
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LETTER-OEFENINGEN.
J.

D . 1\1ICHAELIS, nieuwe Overzetting des O . T. , met 4annıerkingen , voor Ongeleerden , in het Nederduitsch overgebragt, door den fleer w . l? . DE PERPONCHER . VII ıe
Dccl. Te Utrecht by de Sved . J, van Schoonhoven i7ßß .
BeIzalren d~ hoorredcıı, soß bladg. in gr. obavo.

it Deel vervat de Opheldering van 't boek genoemd
D
waerin ons een verflag gegeven word van de
overmeestering van het beloofde Land ,
Joftta,

en deszelfs verdeeliug onder de Rammen van Israël . In de ontvouwing
van zodanig een Gefchríft, dagir de ligging veler plaetzeıı
en de (łrekking der Gewesten, van welken gefproken word,
een der hoofdonderwerpen is , komt de Aardrykskunde by
uittłek te flade . Uit dien hoofde had de Hoogleeraer
Mtclıaëlis wel gewenscht , dit gedeelte met ene hem voldoende Land-Koert het licht te doen zien ; dan gene der
tot ung uitgegeven Kaerten van 't Joodfche Land aen zyn
oogmerk beantwoordende, en geen behoorlyke gelegenheid
vindende , om in zyn bedoelde te flagen , zo is zulks agterwege gebleven . Dit heeft den Heer d' Perpoıicher, by
de Nederduitfche overbrenging, genoopt, dit gebrek, ten
minite zo veel hem mogelyk was , te vergoeden ; door
rebmil te maken van de derde Land-Koert , van 't land
Rflı•a än en Gílead , door den aerdrykskundigen Bachieıze
vervaerdiĝ d ; deze ten grondilage leggende , heeft by dezelve wat verder noordwaerds uitgebreid , en daerbenevens
'er hier en dagir enige fchikkingen in gemaekt, die ter oplıelderinge van zommige verklaringen dezes ßneks kunnen
flrekken . Zyn Ed . heeft hiermede een weıenlyken dienst
gedaen , dagir ene Koert van die natdur in de beoefening
van dit Gefchrift gefladig vereíscht word : en even z~
heeft by voorts , in 't overbrengen van 't Verk van
jWj&1,a&ís , en 't mededeelen zyner eentekeningen, de lief .
hebbers der liyheloefeninge, met de afgifte van dit Deel,
np nieuw aan zich verplicht . -- Het voorgevallene op
T
dut
H . DEEL . N . ELG . LILTT . N O . 7 .
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den verlengden dag, Jof . X. i2-ı5 aengetekend, trekt de
algemene nieuwsgierigheid , in ene opheldering van dit
Boek, zo fterk , dat wy niet wel kormen afzyn , van ons,
in 't mededoelen ener byzonderheid uit deze Verklaring,
hier toe te bepalen : dan wy zullen , om niet te breed uit
te weiden , genoodzaekt zyn Hechts het hoofdzaeklyke te
melden .
Volgens de Overzetting van den Heer Micluıëlis luid het
voorftel aldus . „ Toen fprak Jofua Jehova aan , ten da„ ge als Jehova de Amorieten, voor de Israëlieten, deed
„ vlugten , en neide , voor de oogera van gansch Israël ;
„ Zoua J1i a J1íl, te Gibeoıa, en gy Maan, in liet dal 4a„ ion I en de zon bleef en de maan /loodt J1il, tot dat zig
„ 't valk aaia deszelfs vyanden gewrooken laad ; (dit vindt
„ men, in 't boek der gezangen,) zoo floıa(.t de Zon, nen
„ 't midden des hemels, f ll, en nea5de zig niet, ten on„ deis*ana , gedziurende eeıaen geheelen dag . Geen da~T
1)e Neer Michaëlis naokt dus de woorden, dit
„ enn ."
vind men in t boek der gezangen , ook betreklyk tot het
voorgaende ; muer de Heer de Perponcher meikt rechtmatig aen, dat alles beter fchynt te vloeien , wanneer men
de aeııhaling uit het boek der Gezangen , met het laettie
deel van vs . 13 begint ; en 't geen voorgaet, als een itellig zeggen van den Heiligen Schryver, neoziel, het welk
hy vervolgens , uit een oud en ten zynen tyde als egt
bekend en geëerbiedigd dichthuk, bevestigt . Hy leest des
dit voorgeílelde in dezen zin . „ Toen fprak Jofua Jehova
„ aan , ten dage als Jehova de A morieten , voor de Israë,, lieten vlugten deed , en ieide , voor de oogei van
,, ganscla Israël ; Zon Jiaa 1111, te Gibeon , en gy Maan in
• t (Tal Ajalon I Ook Meeven Zon en Maan flíl fiaati , tot
• (hIt zig 't volk aan deszelfs vyanden gewrooken lıad.
• \Vant dug immers ilnat 'er, in het boek der Gezangen ;
„ De Zon beef, te midden in den hemel, ffaan , en ıaeig,, de z g niet ten ondergang enn ." - Voorts deelt ons de
Heer de Perpoıacher mede de verklaring van Michaelis, die
dit geheel als een dichtkundig voordel opvat, het welk
niet anders aenduid, dan dat de Israëlieten hunne vyandcn , den ganfchen nacht door, zo vervolgd hebben , als
of '.iet nog dag geweest ware, terwyl geduurige weerlichten luın den weg wezen ; waertoe hy grond meent te vin .
deiı, Hab . III . ii . Zyn Ed . heeft de opgave van dit gevoelen hier en daer doorvlogten met korte neomerkingen ,
die

OVERZETŤING DES OUDEN TESTAMENTS .

1C7

de zyne bedenkelykheid deswegens behelzen ; en daerop
laet hy zichzelven over dit onderwerp aldus uit .
„ Wy moeten eerst zien , waar en wanneer Ťofua beval, of liever badt, dat Zon en Maan zouden ĺiil iIaaıı,
en hoedanig de plaatfing dier Hemelliclıten , op dat oogenblik , moet nyn geweest . Wat het eert e betreft , men
ziet in 't verhaal , dat het omtrent middag was , en dat
de Zon , ten aanzien van Jofua , boven Gibeon Rondt.
Ilet is dus klaar, dat Jofua zig , op dat tydUip, zen noorden dier flad bevondt , wyl hV anders de zon , op den
middag, en dus wanneer zy in 't zuiden haat, niet boven
Gíbeotı zien kon . Ik [tel my de zaak derhalven dus voor .
In den morgenIłond, en mislćlıien niet zeer vroeg . tastte
Jofua de Kanaänieten aan , in hunne legerplaatI n, ten
zuiden en zuidoosten van Gibeon, vervolgde ze in hunne
vingt , naar ßethoron , en bevondt ıig dus , tegen den
middag, ten noorden van Gibeon . De maan , indien dezelve zig toen , in of kort na 't laat(łe kwartier, bevondt,
ging voor de zon onder, eıı bevondt zig dus ten weten
dezzelve . Was zy derhalven zigtbaar , dan moest Jofua
haar, ten westen van Gibeon , zien, en dus ten zuidwesten van henı, boven 't dal Ajalon . Of was zy niet zit .
baar, dan kon by tog, uit de eenvoudige waarneemingen
van haaren gewonnen op- en ondergang , weden, dat zy
zig, op dat oogenblik, omtrent in die flreek des Hemels
bevinden moest ; en by v~iegde deene beide lichten , in
nyn gebed , of bevel , lamen , zo wegens zyne ondervindelyke kemiis , dat ny g ten aanzien van dag en nagt, dezelfde beweegıng volgen ; als doordien men reeds van ouds
gewoon was, wanneer men van deene hemellichten fprik,
dezelve faam te voegen . ln deeıen toefłand van zanken
im, ziende dat de Kanaäuieten zig, voor als nog, langs
hoe meer van hunne tieden verwyderden , en den omweg
ınerkende, dien zy zouden moeten veemen, om deıelven
te bereiken , cr rdeelde hy te regt , dat de vervolging lang
zou kunnen duureıı , en hy zig dus genoodzaakt zien,
dezelve te (łaaken , door 't invallen van den nagt , aìvo .
reus 1ıy hunne gelıeele nederlaag kon volbragt hebben ;
waarom hy dan badt, dat de dag mogt verlengd worden .
Ten Iaatilen zullen wy nog opmerken , dat het
onweer, 't welk de Kanaänieten overviel, eerst op de
westlyke afhelling van Bethorons gebergte, en dus in deıi
vademiddag , over hen uitbrak .
Vil uien derhalven , rot
andere verklaaringen , dan 't weeıenlyk ftilflaan der z,
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(of eigenlyk der aarde , ) zyne toevlugt naamen , en zig
dus iıı de noodzaaklykheid brengen , om te onderftellen,
dat het gezigt en de beweegmg der wasre en ten ondergang neigende zon , voor de lsraëlieten en Canaänieten,
verborgen bleef ; dan kan men, in de wolken van dit onweer , de oorzaak vinden , waar door zulks te weeg gebrast wordt. Wyl , by eerre betrokken lugt , de beweeging en 't ondergaan der zon niet zullen kunnen gemerkt
worden , indien 'er zig middelerwyl eerre andere oorzaak
op doe, die het licht van den dag , by dezelfde kracht,
behoude, en die zig vervolgens, na 't ondergaan der zon,
en 't aftrekken der onweerswulken , . in de gedaante der
zon, vertoone, op dezelfde plaats , daar de wasre zon,
by 't betrekken der lugt, geftaan hadt ."
Ĺu11k eerre oorzaak nu , zegt de Heer de Peıponclıer,
kan men zoeken , of in ene breking en buiging der lichtftralen in den dampkring , of in ene weerkaetGng der lichtíťralen , doer middel der onweerswolken, of in enig bui .
tangawoon luchtverfchynzel, by manier van vuurbollen of
dergelyken . leder dezer drie oorzaken ontvouwt zyn Ed .
breeder, en heldert de werking der twee eerstgenoemden,
door ene nevensgaande Plaat op ; merkende tevens aen,
dat de verklaring van dit wonderwerk op die wyze geenszins aen die zıvarigheden onderhevig is, welken de Heer
M chaėlís tegen het werklyk ftilftaen der aarde bybrengt
daar hy ouder anderen aanvoert, dat zulk een wonder ons
geheel Planetengeftel in wanorde gebragt zou hebben . Dan dit zelfs, gelyk de Heer de rerponcher verder toont,
zou niet volgen, al ware het dat men het wonderwerk op
die vooronderftelling verklaarde .
„ Wil men, (zegt hy daarom , na de opheldering der
voorgemelde oorzaken,) wil men hier alles, in den eıgenlyken zin opneemera , dan moet men daarby indag g zyn,
dat , om de zon en maan werklyk , in haare fchynbaare
ftandplaatfen , boven Gíbecm - en t dal Pijalon , te doel
ftilftaan , 'er geene verwarring. , in ons geheel planeetengeftel, nodig was ; wyl zelfs de jaarlykfche beweegmg der
aarde, rondom de zon , daartoe niet behoefde te worden
ftoord , maar alleen haare daaglykfche beweegmg , om
haaren eigen as, voor eenigeuures, opgehouden, of zodanig vertraagd, dat zy nu, in ı2 muren b . v. niet meer
wegs, dan anders in i2 minuuten afl&de . Wel is waar,
dan moet 'er een wonderwerk aan aarde, zee, lugt, wolken , menfchen, planten, dioreıı , en alles , wat 'er op
den
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den ganfchen aardbol is , gefchied zyn , om de gevolgen
van den hieruit ontftaanden fćhok voor te komen, f)och
wie kan de magt daartoe, aan den Opperheer der natuur,
weigeren? ja zyn 't niet eigenlyk onze geringheid en zwakheid alleen, die ons dit wonderwerk zoo oubegryplyk groot
doen voorkomen . Verhef u ílegts een oogeublik, boven
doezen laagdo kring ; laat, voor een oogeublik, uwe verbeeldingskragt, boven de outelbaare heiren der vaste flerren, zweeven ; zie van daar ons geheel Zonnentlelfel zig,
als een klein gellernte, in de ruimte van 't Heelal, hyna
verliezen ; [lel u dan voor, dat, op tenen der kleintle bollen van dit getlernte , de daaglykfche beweegiug om den
as, die gy nu niet meer merken kunť, voor oenige uurto,
gefluit of vertraagd wordt ;
dus , ja als oneindig
geringer nog , aanfchouwt de Almagtige dit , voor ons,
zoo verbaazend verfchynzel , van zynen troon . Eo wat
kost het hem , orı 't zelve te weeg te brengen ? E n
wenk ."
Terbevestiginge van 't voorheen gezegde, dat hier werp .
lyk ene aenhaling uit een ander bock lılaets liebhe, diene
wyders nog des lloogh'eraers aentekening op het ı ; veı•s .
\Vy lezen aldaer : En Ĵofuu en gtvisclı lsrcthl, niet lı~m,
keerden aner het leger , by Gilgul , te rug .
„ Ook dit vaars, zegt de Heer Wichrıelıs, behelst woorden , niet van den gelchiedfčhryver , maar van 't na gehaald gedicht . Waar dat Jofua de Israëlieten niet tertlond,
maar eerst na alles wat'vs . 16-42 verhaald wordt , in 't
leger, by Gilgal, te rug bragt, blykt uit vs . 43, waar hy
eerst na vedle andere, by wyıe van dagregister, vermelde
zegepraalen en veroveringen derwaards keert. Wil men
derhalveıı de woorden van dit vaars , als gezegden van den
gefchiedfchryver, aanzien, dan wordt zyn geheeld verhaal
ten uitertlen verward . Want de Isr2ëlieten keerera dan vs .
Is . naar Gilgal te rug, en tog vindt men ze vs . i6- 27.
nog, in 't zelfde gewest , daar de flag voorviel . Ja van
v~ . 23 .42 . vindt men een geregeld dagverhaal der veldtogten , door hem , in de naburige gewesten , nog verder
zuıdwaards , ondernoomen , waarna hy eerst vs . 4g , te
Gi1gal', te rug komt , na dat 'er vs . 42, duidelyk was gezegd, dat hy al dit te voorgin verhaalde , in ééııen veldtogt, verrigt had . Ook woog deeze zwaarigheid, by veelen , zoo lterk , dat zy dit ı 5 vaars als one~t aanzagen,
en oittćhrappen wilden . Maar brengt men dat vs . tot de
woorden van 't aangehaalde gedicht, en tiet toen 't zelve
T 3
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aan , als het flot van dit gezang , niet zoo zeer op dete
geheeleu togt , als wel in 't byzonder op den velduiag,
gc:u~ ukt , dan legt alles zig , van zelve , uit."
Het I'/a, door den Stichter van het Christerıdom ten beste
der ;neııf heıi oiıtwoıpen, als een bewys voor de Waarheid
van deia Ćhristelykeıı Godsdienst, door i* . VAN REINUART,
Ií ogleeraar in de Godgeleerdheid op de Univeıftett te
W:tte/iberg. Uit het Hoogduitsch vertaald. T e Am/lerdom by d'Erven P . Meijer en G . Warnars, x787 . In
gi . . otavo , 184 bladt .
is drieledig . In de eerfie afdeeling levert
D itonsGefchrift
de Hoogieeraer ene korte fehets van het Plan,
't welk Jezus ten beste van alle menfchen gemaekt heeft ;
waerotiitrent twee hoofdzaken bovenal in opmerking koıııen, de uitgebreidheid en de gejleldheid. „ Jezus naera• lytt bevatte in zyn ontwerp alle Volhen des Acrdbo• deins , die toenmacis leefden , en in het toekomende
• zuu 1eu leven : - en hy befloot dezelveu, door mid• del van ene zedelyke verbetering , tot het grootiie ge.
• lul: up te leiden , waervoor de menschlyke natuur vat,, baer is," Ter bevorderinge hiervan , „ zocht hy het
• menschlyk geflacht door de gewigtiglie waerheden te
• verhelten ; het tot de beste gevoelens en tot de zuiver• tie deugd te vormen ; en het , inzonderheid, door de
• innigfte vereniging van allen tot ene groote maetfchap, .
• py van elkander liefhebbende broederen, tot de hooglie
• volmaektheid op te leiden, welke de menschlyke natuur
• iu Raet is te bereiken ."
Op de duidelyke ontvouwing van dit uitgehreidtie en
tevens weldadigtie Plan, is de tweede afdeelıng gefchikt,
ter aenwyzinge, dat geen Weldoener van het menschdom
in de celoudheid, voor Jezus,, een weldadig ontwerp ge .
maekt heeft, 't welk alle menfchen in zich bevatte . Otri
dit te toonen, doorloopt de Hoogleeraer, na enige voorafgaende aenmerkingen over de ganfche Oudheid , de be.
richten die ons de Gefchiedkunde aen de hand geeft, wegens zodanige perfoonen, die inkomen als Weldoener ; van
't menschdom ; welken te toekm zyn, onder Stichters van
Staten en Wetgevers - herdeedigers van hun Vaderland,
en weldadige Helden -- wyte Koningen en Staetsmanneij
.-.- Wysgercn en Leeraers van het Øenschlyk geÐacht.
Voorts
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Voorts vestigt onze Schryver ook het oog op de Diclıtcrlyke waereld , en doet kortlyk zien, dat, gelyk de Geičhiedeııis ons gene perfoonen leert kennen , die zich zodanig een plan voorgefteld hebben , zo ook de Dichters
der oude waereld zelven niet in ftaet geweest zyn , om
zulk een Held te vormen , en zich tot die grootheid te
verheffen , welke in het ontwerp van Jefus doorftraeit- --En zulks leid hem tot deze opmerkelyke gevolgtrekking,
„ Derhalveıı , het geen de Stichter van den Christelyken
• Godsdienst ondernam, het plan, 't welk hy ontwierp ,
• is nieuw en zonder voorbeeld ; de weg , dien hy gaan
• wilde , is nog door geenen menschlyken yoetftap afge„ Lekend ; een ontwerp van zulk eene uitgefrektheid, en
• van zo eene byzondere weldadigheid, is, voor hem, in
• geetıe menschlyke ziel opgekomen ."
Nu valt wyders de vraeg : wat kan men uit dit wonderbaar verfchynzel befluiten? Wat volgt daaruit voor de
waardigheid en het gezag van den man, die wyzer, edeler, verhevener, weldadiger gedacht heeft, dan de groot1#e Mannen voor hem? Deze vraeg beantwoord de Hoogleeraer in de derde afdeeling , in welke hy ons op ene
overtuigende wyte onder 't oog brengt , hoe uit het alles
omvattende weldadige plan, 't welk Jezus , ten beste der
waereld , ontwierp , volgt , dat hy een buitengewoon
mensch, en een Leeraar moet zyn, die van Gooi gezonden was . Om dit zyn beuluit op een vasten grond te vestigen, legt by't 'er vooraf op toe, om te toonen, „ dat
„ dit groots ontwerp van Jezus geenszins een herfan„ fchimmige inval was , die nimmer tot de beftaenlykheid
• kon komen ." ßy die gelegenheid gaat hy wel byzonder, onder 't beantwoorden eniger tegenbedenkingen, na,
hoe ene algemene Godsdienst , die algemeen aangenomen
zal kunnen worden , behoort gefteld te zyn ; en , doet
voorts zien , 'dat dit in den Christelyken Godsdienst volkomen plaats heeft . - Dit afgehandeld zyude, bepaalt
hy zich vervolgens om te onderzoeken, „ welke lıoeda• niglıcdeıı de,- ziele een plan van die natuur vooronder• fielt , en of wy geregtigd zyn, uit dezelve te befluiten,
,, dat Jezus de groot/ie manseb geweest is, die oir op aer„ de gedacht en gewerkt heeft ." Hier toe behoort, zyns
agtens , ( i . ) een doordringend verffarad en ene veel bevattende wysheid ; (2 ,) ene uitnemende Harkte, of vastheid efl
andvastigheid van ziel ; en (~-) ene uitgeftrekte goedwil •
Hligheil,
of alles omvattende goedheid vaıı hart . Het een
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en 't ander ftiraelde, gelyk de Hoogleeraer van ieder afzonderlyll t( oııt ., ín Jezus op de Iuisterrykft wyte door ; 't
welk hy, alles te zamen trekkende , en zyn belluit opmakende , dus voordraegt .
„ Hier is alles zonder voorbeeld . Een wysizeid, die alles bevat en doordringt, wat voor het menschlyk verfland
het gewigtiglle en zwaarffe is
een ftandvastiglıeid en
j?eıkte van geest, hoedanig eerre nooit eenig held beweezen
heeft
en nog daarenboven eerre zachtmoedıglieid en
li jde, die zich over alles uitbreiden, alles gelukkig maaken wil . Waar heeft men deze hoedanigheden, waarvan
elk in 't byzonder eerre ziel den rang van eerren grootco
geest verwerft, oit verecnigd, waar heeft men ze tot dien
hoogera trap verecnigd gezien , in welken zy hier voorkomen? Waar zyn zy uit eerre menfchelyke ziel met die hemelfche harmonie voor handen geweest, met welke zy het
groote plan ontworpen hebben, 't welk de Inlleller van den
Christelyken Godsdienst zich heeft voorgelłeld . Zyn WS •sheid is niet werkeloos en dood, geen ydel vernuft ,'t welk
zich in lpitsvindige befpiegeliııgen verliest ; maar zy wordt
door zynen yver en goedwilligheid ten algemeeııen beste
vruchtbaar en werkzaam . De vuurigheid van zynen geest,
deszelfs heldhaftige kragt , brengt , zo groot zy ook is,
niets wilds te voorfchyn, en lucht geen oproer en oorlogen ; maar wordt, van de wysheid en liefde geleid, de zegen der waereld . Zyn liefde eindelyk is geen vrouwelyke
weekhartigheid en zwakheid ; misfchien een gevolg van een
teder zenuwge(lel, en van een gelukkig temperament ; zy
is veel meer met het verlichtfte verfland, en met den ıuannelykflen moed verbonden . Wil iemand de verhevenfle
menfchelyke grootheid fchetfen , dit zyn , gelyk elk erktnnen zal, de beste trekken daar toe . Naar het plan , liet
welk ~JEsus ten beste der waereld ontwierp, waren deene
eigenlchappen alle in zyne ziel aanweezig . Hy was derIıalven ongetwyffeld de grootfle mensch, die ooft op den
aardbodeEn gedacht en gewerkt heeft ."
By deze wel uitgewerkte bedenkingen voegt de Hoogleeraer nog ene overweging van de omflandiglıeden, in welken
Jezus geleefd heeft ; waerdoor hy tot het belluit gebragt
word , dat Jezus een Leeruer moet yn , die van God gezonden war . Iıı de voordragt hiervan leid hy ons , om op te
merken, hoe deze opgemelde verheven hoedanigheden zich
i'n Jezus op ene voor ons geheel onbegryplyke wyte, en
na&r gantsoh andere wetten ottwïkkeld hebben, dan een
groo..

HET PLAN VAN JEZUS CHRISTUS .

273

groote geest zich anders gewoonlyk ontwikkelt ; dat men
niet bezeffen kan , hoe de Stichter van deıı Christelyken
Godsdienst zich in de omfiandigheden, waerin hy leefde,
tot die grootheid leeft kunnen verheffen , door welke hy
atles, wat groot is onder de menfchen , overtreft ; nademaal deze omftandighedeii zeer gefchikt waren , om de
groote vatbaerhe .ien van zynen geest , als 't ware in het
uitfpruiten zelf , te verftikken ; en dat eíndelyk diÇ wonderbare verfchynzel op gene redelyke wyte verklaerd kan
worden , indien men niet een geheel bysonderen i>ıvlocd der
Godheid daerby aennemen wil : en dit zo zynde, dan gevoelt men zich gedrongen , om te erkennen , „ dát men
• den lnŒeller van het Christendom Nebbe aen te merken
l yn
• als een buitengewoon Godlyk Legirae, ."
Hoogeerwaerde fielt deze overweging, gelyk ook de voorige bedenkingen, uitfiekend wel ín hare kracht voor ; en
„ bewyzen ze niet onwederfpreekiyk , (volgens zyne op .
„ merkıng,) dat de Godsdienst, door Jezus verkondigd,
„ noodzaeklyk_, een Godlyken oorfprong hebben moet,
„ ze zyn althans zeer gefchikt om d zodanigen, die de„ zen Godsdienst en zynen Stichter niet genegen zyn,
„ over te halen tot dıe billykheid aen Jezus , welke zy
„ aen andere groote mannen der aelondheid niet weıge .
„ ren ; mitsgaders om te wege te brengen , dat men de
„ overige krachtiger bewyzen voor het Christendom met
„ meer onpartydighefd aenho®re en onderzoeke . En voorts
„ zullen reeds overtuigde Christens , dit alles nagaende,
„ met blydfchap zien , hoe oneindig verre Jezus , door
„ zyne weldadige bedoelingen, boven de grootfte geesten
„ uttfteekt, en, reeds in dit opzicht, meer eerbied en
• liefde verdient, dan zy allen ."
Bydragen tot bevordering van Waarheid csı Godvru~ht~
Berffc Stuk . Te flm/lerdum by M. de Bruin , 1786 .
Behalven het Voorbericht 174 bladz . in gr. oe avo .
aer luid van 't Voorbericht, hebben enige , reeds min
of meer beĵaerde Leeraers onzer Nederlandfche KerN
ke, te farcen het beluit genomen , om ene Poort van Tydfchrift onder dezen Tytel te vervaerdigen , zonder zich
echter aen enige tydsbepaling te verbinden ; zullende men,
zo 't voorkomt, een minder of meerder aental vaıı Stukjes jaerlyks afgeven. --- • „ Ons eeríle algemeen oog .
T $
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merk (zeggen ze) is, dit werk te maken tot eerre ver• zamelplaats , tot een magazijn van goede en nuttige
• kleine gefchriften , die tot bevordering van kennis en
„ godvruchtigheid ftrekken kunnen ; en fchoon wij over
• het geheel de onderrechting en Richting van allerlei
• Poorten van godsdienfíıge menfchen bedoelen , zulleıi
• wij evenwel altijd in het bijzonder het belang van lui• den van ons beroep , vooral van jonge predikanten,
• onder het oog houden , die hier, zoo wij naar onze
• wenfchen flagen , van tijd tot tijd Rukken zullen aan• treffen, die de leerftellíngen van onzen Godsdienst op• helderen , of bevestigen, of die tot verklaring van ee• nig deel van Gods woord dienen ; of die over het een
• of ander deel van de herderlijke plichten van eerren
• leeraar licht verfpreiden"
By de verdere ontvouwing van dit oogmerk geven ze tevens te kenoen, van
hoedanige buitenlandfche Gefchriften, en op welk ene wyze , zy in dezen gebruik zullen maken ; en zich voorts
bedienen van ooıipronglyke Verhandelingen , door penzet .
ven opgef eld, of hun door hunne Vrienden medegedeeld .
• Ook Rellen wij (vervolgen ze ten dien opzichte) deze
• verzameling open , voor alle onze medebroeders , die
• ons voor dezelve iets gelieven toe te zenden , dat vgiz
• zoodanigen inhoud is , dat wij het aan de opmerking
• van het publiek kunnen aanbevelen, 't zy het dan ver„ handelingen, loste gedachten, fragmenten, of hoe men
„ het aııders ook gelieve te noemen , zijn mogen ." Hun
voormime verzoek deswegens is, dat men zich , gelyk zy
zelven in hunne gefchriften zulks in agt hoopeu te nemen,
onthoude van alle haetlykheid ; en dat de geest van christelyke zachtmoedigheid in zulke opftellen alomme heerfche ;
waervan ze de betaemlykheid en noodzaeklykheid verder
ill 't breede en ten ernftigfte aendringen . Indien
men dit beftendig in 't oog boude, is 't te wachten, dat
deze verzameling hare nuttigheid zal kunnen hebben , zo
voor de Leden in 't algemeen, als wel byzonder voor de
Leeriers onzer Nederlandfche Kerke ; waeromtrent de bewerking van dit eerste Stukje een vry goed vooruitzicht
Wy hebben 't niet ondienftig geoordeeld,
verleent .
een weinig breeder verflag van 't oogmerk dezer eerzamee
linge te geven ; dan hierdoor zou dit Artykel te wyd uitloepen , indien wy ons verder inlieten in 't ontvouwen
van deze of gene der uitvoerig behandelde onderwerpen .
Genoeg zy het, voor tegenwoordig, nog kortlyk te mel .
den,
„
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den , hoedanige onderwerpen in dit Stukje overwoogen
worden .
Het behelst , Gedachten over de Proeven vauc nieuwe
Oves 2ettingcıc , inzonderlceid van liet Nieuwe l'estnme, •
Bedenkingen over de Wedergeboorte en Aarmernirig tot Kinderen . Gedachten over het Ewmgelisclc prediken . Een
onderzoek omtrent het denkbeeld der menschlijke Gelukzaliglceid, als niet zeer gefchikt ter beoordeeliıcg van de Leerj7ellingen des Christendoms. Eenti verhandeling over de
eenvoudigheid in de Leerreden . En eenti korte beantwoording der volgende Vragen .
Is de mensch, uit hoof
Cle zijner geboorte, even geneigd tot liet goede als tot liet
kw(ıde ? Kan , door oiilooche,thaare ondervindingen,
eerst de mogelijkheid, en daarna de werklijkheid bewezen
worden , dnt zedelijke onvolmaaktheden van Ouders op Kinderen overes ven ?
Welke is de eerfie grond aller
vriendfchaplijke verbintenis/en van denkende wezens, zonder
welken ware vriendfchap noch oııtflaan , noch voortduren
Welke is de beste en aangenaamfle denkwijze
kan
van een ııcensch , dien men vele mi jlagen vergeeft, en vele
en grootti weldaden bewijst?
Welke zijn de oogmerken van een wijs en goed Regent bij zijne ftrafen?
Kan een jlraf, die van eenen fehuldigen op cenen onfchul_
digen is overgedragen , cenen fchuldigen verbeteren P
Kan God van een fchepfel, de Almachtige van een onmaeheigen mensch beleedigd worden : Kan cene verborgenheid invloed op onzen wil, en op de vorming van ons
gemoed hebben ?
Het antwoord op de naestlaetne
vraeg zullen wy, om deszelfs beknoptheid, hier nog overnemen . De Schryver het dienlłig oordeelende , de beantwoording van enige andere Vragen vooraf te laten gaen,
richt zyn antwoord aldus in .
„ Kan de Alwetende en Alwijze de dingen anders ñefchouwen, dan zij zijn? Kan hij de duisternis als licht,
zwart als wit, het fchandelijke als edel, ondeugd als deugd
zich voornellen ? Ik hope , dat een ieder met mij zal innemmen , dat dit onmogelijk zij . Ik vrage verder, heeft
hij een gelijk behagen aan het ordenlijke en onordenlijke,
aan het regelmatige en onregelmatige, aan het fchoone en
iffchuwlijke ? De verbazende ordening der íłarren , zoo
dat geene de andere hindert , de op het nauwkeurĩgne
afgemetene beweging der grootti wereldlichamen, de fchikking en pracht der gewasfen , de leden der menfchen en
dieren, en derzelver aan hunne oogmerken beandwoorden .
de
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de evenredigheid toonen, dat God de orde en eene ger&

belde gelteldheid der dingen bemiııt . Een hoogst volnıaakt
wezeıı heeft een aangenaam welgevallen aan eeııe geregel •
de en fchoone wereld . Zou God eindelijk wel onveríèhillig daarbij zijn , of zijne redelijke fchepfels gelukkig dan
ongelukkig zijn? Zaligheden genieten of onder ellenden
zuchten ? Wie kan zich zoo eenera ongevoeligen , ja zelfs
harden God bedenken ? Maar ııu leert de ondervinding,
dat 'het in de magt der redelijke en vrije wezens that,
dwaas of wijs , deugdzaam of ondeugend , weldoeners,
of ballasten en geestels der wereld te zijn . Het haat aan
hun, om de wereld fchooner en aangenamer, en bijgevolg
Gode zelven aangenamer te maken , of derıelver .orde te
floren, de wereld te ontfieren, zelfs affchuwelijke fchandvlekken van dezelve te worden , ontelbare ellende in de .
zelve te brengen , en fottımíge van derzelver deelgin tot
zoo vele hellen te maken . Indien het nu waar is , dat
den wijzen God eene geregelde welingerichte, fchoone en
gelukkige wereld aangenamer is, dan zulk eene, in welke
vele dwaasheden, ongeregeldheden, noodelooze verwoes •
tingen , kwēllingen , folteringen , zuchten en weeklagen
plaats hebben ; dan is het ook mogelijk , dat de mensch
God beledíge . Hij katı gezindheden ~oedeıı , en daden
verrigten , die de Alwijze als affchuwelijk , fchandelijk ,
laag befchouwt, en Hem daarom onaangenaam zijn . Hij
kan dc wereld ontfieren, een gedeelte van den aardbodem
verwoesten , een duivel zich betoonen , en de vreugde
der wereld in fmerte , en het geluk derzelve in ongeluk
verkeeren ; welk alles den Alwijzen niet zoo aangenaam
kan wezen, dan het tegengeftelde : en, wanneer het gebeurt , dan wijkt de mensch af van de billijke plichten,
die hij zijnen Schepper fchuldig is , en handelt tegen alle
Iedereen noemt zulk een gedrag eene bedankbaarheid .
Het is derhalven mogelijk , dat een mensch,
lediging .
zoo onmagtig hij ook zij , God beledige. Hij kan iets
doen, dat tegen deszelfs wil en welgevallen aanloopt"

λ1-

ALLE DE WERKELT VAN PLAVI JS JOSEPHUS .

217

. 411e de Werken van FıAVIUS JOSEPHus , met aanmerkín .
gen ısitge eeven, door J . r. A1ARTINftT, A . L . M . Ph .
Dr . Lid van de Hollandfche en Zeeuwfche MaatJcIzappyen te Haarlam en hlisfıngen , en Predikant te Zutphen . hyfde Deel. Met nieuwe Plaatetı . Te AmJierdam
by Allart en Holtrop , 1786. In gr. očĩavo 388 bladz .

ofeplıus de Gefchiedenis van zyn
ıer mede brengt
fl Volk , tot aan het twaalfde jaar der regeeringe van
Keizer Nero, of den aanvang van den opftand der Jooden
tegen de Romeinen , die een verwoestender Oorlog ten
gevolge had ; welken hy in een ander gedeelte zyner Werken uitvoerig befchryft. De Eerwaarde Martinet heeft de
vier laatfte Boeken , in dit Deel vervat , even als de voo .
rigen , hier en daar , met eenige aanmerkingen vergezeld
doen gaan , die wel inzonderheid ook betrekkelyk zyn op
de Euangelifche verhaales ; waarvan oris het bergt des
Joodfchen Gefchiedfchryvers , nopens den dood van Ko .
nrng Agrippa , vergeleken met dat van Lucas Hard . XII .
¡g-23 , een haal oplevert.
„ Koning AGRIPPA hield, zegt 7ofephus, in het derde
jaar zyner regeeringe over 't geheele Joodfche Land , in
de Stad Cefurea, voortyds Stratons tooren genoemd , de
plegtige Epeien , ter eere des Keizers ingelteld . Op dit
Feest bevonden zich alle de Grootera ,, en al de Adel des
Lands. Op den tweeden dag der Schouwfpelen kwam
AGRIPPA, 's morgens ; by tyds ; in de fahouwplaats, met
een kleed, 't geen geheel en al van zilver , en zo konftíg
gewerkt was , dat , als er de Zon met haare praales op
fcheen, het zulk eenes fehitterenden glans gaf, dat men
't niet kon aanzien , zonder van vrees en fcbrik bevangen
te worden . Lenige fnootle vleiers begonnen toen te roepen : „ Dat' zy bunnėrl Koning , tot nog toe , maar als
• eenes Mensch hadden aangıemerkt ; doch dat zy nu
• zagen , dat zy huil als ėenen God rno sten eeres , en
a, hem bidden, dat by hun wilde pnUi zyn ; dewyl 't
2 , fcheen, dat hy niet van Bene ílerflyke- hiıédanïgheid wa',
• gelyk andere Menfchen ." Deeze godipoze taal werde
van Agrippa niet berispt , noch die ~e voerden (gelyk 't
behoorde) ftreııgelyk gs1 raft. Maar l r ks daarna zyne
Bogen opfaande , zag hy boven zyn hoofd Benen Uil op
cene gefpannen koord zitten ; en bemėrk :e teraond wel,
dar die Vogel de voorbode was van zyn onheil, gelyk hy
eer.
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eertyds die van zyn geluk was geweest . (*) fly gaf der .
hal(*) Meer dan één Schryver heeft poogmgen aangewend, om
het benigt van Lucas i, Hand . XII . 19-23 .) aangaande dit geval
met dat van JosEPFfls overecu te brengen . Men merkt aan, dat
de eerlto, in weinige woorden, zeer veel en veríiandig heeft gefchreeven ; en dat die beide Schryvers niet alleen in de hoofdzaak,
maar ook in hun oordeel, dat AGRIPPA'S fmertelyke kwaal eerre
$raf van on geweest zy, zamenftemmen . Anderen hebben geoordeeld tegenftrydige dingen daarin aan te treffen ; doch ten onLUCAS en JosEPHus komen daarin overeen, dat het
regt.
geval te Lefarea gebeurd zy : zy verhaalera dezelfde plegtigheid,
niet tegenftrydig, maar op Bene verfchillende wyte . Luccas zegt,
dat, AGRIPPA op de Tyríers en Sidoııiers verftoord geworden zyn •
de, zy, die van de voortbreıagfelen uit deszelf's Landen loeven
moesten , tragtten 's Vorsten genegenheid wederom te winnen,
Zy kwamen des in menigte te Cc/area en baden om vrede,
LUCAS heeft geen woordd van een Gezantfchap zegt MIcHASLas)
zo als men doorgaans voorwendt, fchoon zyne uitdrukking dat
niet volfrekt uitfluit ; maar men kan ten miniren uit heti zien,
dat Bene ganfche menigte Tyriens e Sidoniers naar Cfarea is gekomen . Zy kroegen oenen Hoveling , BLASTus geheeten , op
hunne zyde, die zo veel uitwerkte, dat de Koning hun, op Benen bepaalden dag, gehoor wilde oericonen, eır, op het Theater,
waarop men fprak in Reden, die zulk ee1ti'hadden, Bene zedenvoering tot hen houden , het geen toeli in trein was , eh gaarne
volbragt wordt . JÓ EPIłvs zegt, dat 'er, by AGRIPPA's komst ;
een 'S1 ter cere van den Keizer voor handen was, en dat by,
om daaraan meer luister te geeven, fchouwfpelen heeft laatera
vertooneıt, waarop veele voornaame perfoonen ter bywooninge
gekomen waren , en dat op den tweéden ąag deezer lbhouwfpelen het bewuste ongéval gebeıirj zy . Dit itrydt niet met Lt~CAS
verhaal . De Tyriens en Sśdoıtjers $otıden wel gekomen zyn ouı
de fchouw('pelen by te woonerf ; maar daarenboven nog eau by..
zonder oogmerk gehad hebben . Lucas zegt veel in weinige woorden, op eerre wyzę, waarin men geen zweem vindt van iets verzonnen te hebben . JoscııHus heeft zich gewis bediend van het
Bevit van een Øoodfchen Schryvęr p waaruit hy het gewigtigfte
overpara ; maar'deezé wist r~iét van 't Raatkundige in dat geval,
afkeurde,
en roert alteen de, fcllouivfpejęn aan, die hy mogeiyk
ėn ten dooie Meldt vedr e stlaad, em welke AGRIPPA van GOI
gaf raft verdt : maar LUeAS, toen loevende, en twee jaaren daar
na te Ce¡area komende, hadt daarvan naauwkeuriger berigten .
Op den doodlyken dag verfeheen dan de Koning , volgens LUCAS,
in een konin,~lyk kleed, dit is , in Raatziekieederen, 't geen alles
~ zich bevat, en zo goed g€zegd is als josØius breedvoerige
om-
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halven eeııe zwaare zucht, en gevoelde op dat oogenblik
zyıı
otnfchryving, waarvan hy zich meermaalen in zulke gevallen bedient . Een kleed geheel en al van zıtver, dat is, vaıı zilver ge_
weeven (Drap d'argent) kou niet wel zulk ecne aandoening
verwekken , als by hem vermeld wordt . En den Koning zo
vroeg . by 't opgaan der Zon , op de Spreekplaats te zien verfchynen , en Bene redenvocring te doen , luidt mede vreemd .
De Taal, die JosEPHus ons opgeeft, van het toejuichende Volk :
dat zy hunnen Koning tot nog toe maar als eenera Mensch enz .
fs te lang : een toejuichend Volk houdt zich niet op met lange
redenvoeringen . LUCAS geeft liet veel korter en natuurlyker op
een ddemme Godc, en nier yens menfthen! Dus veranderde josı •PHUS deeze korte toejuiching , om zich Gerlyk en fraai uit te
drukke I, en, al zegt hy dar in geene onwaarheid , hy houdt
zich niet Ript by t gebeurde . -- Hy en LUCAS flemmeıı
daarin overeen, dat de vleiery den Koning behaagde . josEpilus,
zegt MICHAELIs, drukt dat uit in fraai Grieksch ; LUCAS zegt in
half Hebreeuwsch ; dat hy Gade de eer niet gaf . en voortgaande
met Hebreenwfche fpreekwyzen, laat hy volgen de krankheid,
van ffonden aaıı fleg heın een Engel des Heerera, dat is, GOD
zelf flrafte hem , waarin josz~nus overeen(lemt . Maar LUCAS
bepaalt dc Poort der kwaal, die de ander alleen noemt felle pynen, die de ,,7 ewanden aantastten : want hy, als Geneesheer,
heeft ongetwyfeld die zaak naauwkeuriger nagevorseht, en darom dus gefchreeven, drt hy von de wormen gegeeten ıverdt . Met het overige behoeven wy ons niet op te houden, alzò jCAS het zelve , als ııict behoorende tot zyn verhaal , onaangeroerd gehaten heeft . Alleen moet de Uil van JOSEPHUS nog in
aanmerking komen . Zou hy dien Vogel voor den Z',7 e/ des
Heere,a aangezien hebben? AGRIPPA, volgens 't bergt des Historiefchryvers , kreeg hem niet in 't oog , of Le,nerktr teı/1ond
wel, dat die Vogel de voorboode van zyn onheil was , gelyk dıv
eertyds van zyn geluk was, geweest . Dit ziet op een geval door
Jos~~Puus alvoorens verhaald ; iıaamelyk , dat een dergelyke, vogel zich digt by AGRIPPA op Benen boom vèrtoonde , toen hy
op TIBERtus bevel iiiet ketenen was gekluisterd, en een Duitcrh
ilerrewichelaar hem daaruit veel heils voortelde , maar te gelyk
'er byvoegde , wanneer hy denzelven weer zou zien , binnen
vyf dagen te zullen Oerven . Nu , zegt JOSEPHUS , zag AGRIPPA
dien wederom, en haf rl rhalven Bene zwanre zugt . Maar is de
verfchyning van deezen Vogel ecne historifche waarheid ? Ga n
de Uilen in vroegen morgen zitten in de verblindende ílraalen
der Zon? Bleef deene Vogel bedaard zitten aanhooren, al het
handgeklap des toejuichenden Volks , zonder weg te vliegen ?
Of heeft God den aart van denz~lven ín dat punt des tyds veran-
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zyn ingewand door felle pyuen aangetast . Daarop zich
tot zyne Vrienden keerende , zeide hy : „ Ziet hier den
• geenen , dien gy voor onlterflyk uitfchreettwt , op 't
• punt van te fterven , en deeze onvermydelyke nood zal
• U tot eene fpoedige overtuiging uwer leugentaale die• nen . Maar men moet zich naar Goor wil ićlvkken .
• Ook heb ik zo niet geleefd , om berouw van mynen
• Raat te hebben , en behoefde niemands gelukzaligheid
• te benyder ." Deeze woorden gezegd hebbende , voelde hy dat zyn pytt toenam . Daarop droeg men hem tsaar
zytt paleis , en 't gerucht verl'preidde zich , dat hy op
íterven lag .
Ook hielden zyne vinnige pyuen niet
op , maar rukten hem op den vyfden dag uit dit leeven,
in 't víerenvyftigfte jaar zyns ouderdoms .
anderd, om AGRIPPA een voorbeduidfel van 't raakend onheil te
geeven? Dan waartoe zou dat wonderwerk, of die voorí elh u g gediend hebben? Dus denkende, wordt coııs Eer weinig
gehandhaafd . Laat ons niet langer hierby toeven , maar alleen
aanmerken , dat JOSEPHUS , weetende het bygeloof van G leken
en Roıneinen , en hoe zy van de voorfpellende Uilen dachten,
zyn verhaal opzettelyk naar hunnen fmaak plooide, en Benen
niet verfcheenen Uil daarin vingt ; ten zy men denke, dat die
Vogel vermeld wordt door den ĴoodJchen Schryver, waaruit joSEPHUS dit bergt heeft overgenomen ; maar dan zyn zy beiden
even bygeloovig, of losEPHus, zo hy anders dacht, is een faafseh
uitfchryver."
Aanmerkelyk Gevblg vv eene Spina heııtofd , of zogenaamde Been-Eetex van het Os Femoris, waargenomen en g ee
reuen door j. n . SEEDOt FF , Clzir&uŕģýn der Stad Weesp .

Te Amflerdam by

j.

c.

si' ,

i ; 86. In gr. $vo . eз bladz .

eene Waarneeming verdiept de aandacht der Heelkiindigen . Zonder de mhiuIe opfchik verhaalt ons de
Schryveŕ den oorsprong van het gebrek , ¿e toevallen , die hy
daar by waargenoomen heeft, als mede de guntlige poogingen der natuur, ter bevordering eenex gelukkige geneezıng .
Uit deeze Waarneeming zien wy wederom, hoe niet zelden de geringíte oorzaaken de hevigtle toev~llcn kunnen ten
gevolge hebben ; maar wy leeren daaruit tevens oak , hoe,
vooral in Ziekten van liet ßeengeftel, de natuur behendig
werkzaam is , om de verlooren deden wederom te herfe llen, wanneer ílegts de Heelmeester behoedzaam genoeg is,
haar in deeze lteilzaame poogingen niet te beletten .
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,Ntıtuurkundige befclıryving der Zeêıi , door LODEWYK FERDINAND Graave van n+ARSILLI, Lid van de Konirıglyk8
Academie der IÌeeteızfchappca te Parys . Met Planten .
In 's Gravenlıage by de compagnie I7b6 . Beltnlven het
hoorwerk, 216 b ladz . i n gr . Folio .
enoegzaam gelyktydig met de Franfche uitgave van dit
G
Werk, iu 't jaar 1725, is 'er ook eerre Ned .erduitfche
Vertaaliug va+ı het zelve ter drukperfe gebragt ; doch een
famenloop van omltandigheden heeft de openbaare afgifte
deezer Vertolkinge tot heden vertraagd . Nu zyn 'er ,
geduurende dat tydsvcrloop , veele nieuwe ontdekkingen
in de Natuurlyke Historie , ook met opzigt tot de voortbrengzelen der Zeen, gedaan : en uit dien hoofde kan 't
niet wel anders zyn, of eenige opmerkingen van den Graaf
van IJIarjWi (in 't afloopen der voorige en 't begin der
tegenwoordige Eeuwe gemaakt , ) moeten op laatere ontdekkińge'i vervallen . Dan desniettegenilaande behoudt dit
tiVerk zyne weezenlyke waarde , vemids de waarneemingen van den kundigen en opmerkzaamen Graaf over 't
algemeen wel gegrond zyn , en veele byzonderheden in
een juist licht Rellen .
's Mans hier mede bygebragte nafpooringen zyn gefchikt onder vier Hcofddeelen,
waar van het eerfte gaat over den Boezem of het Bedde
der Zee , het welk hy befchouwt , zo met opzigt tot de
onderfcheiden oppervlakten , welken het gehad heeft by
de eerfte formeering van den Schepper , als met opzigt
tot de byvoegzels en verminderingen van de oude en
nieuwe ftoffe ; Taande tevens gade, volgens welke orde de
!toffen , die deeze deelera zamenltellen , onder elkander
vermengd , en van welk een onderfcheiden aart dezelve+i
zyn ; midsgaders de gelleldheid van de lugt , op onderfcheiden diepten , • in vergelyking van die , welke wy op
aarde ontwaar worden. Het tweede Hoofddeel levert ons
zyne herhaalde proefneemingen met het Zeewater, inzonderheid betreffende deszeifs koleur en (maak , ook in vergelyking met Put-, Fontein- erı Rivierwater ; by welke
gelegenheid hy verfcheiden proeven aan de hand geeft,
wegens het zout, en de bitumineuze lto$en , welken aan
bet zeewater een zouten ęØ bitteren fmaak bytetten ; als
mede over den aangroei yaıl den tarter aan verfcheiden
lichaamen in 't Zeewater , doch minder- dan in zoete en
ınineraaie wateren op de Aarde . Ip het derde jjç fddeel
hanV
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handelt de Graaf over de beweegingen des Waters, zo die
outiłaan uit geregelde ftroomen, mitsgaders uit eb en vloed,
als die door veranderlyke winden van tuinder of meerder
ílerkte veroorzaakt worden . En eindelyk behelst het vierde Hoofddeel des Autheurs, waarneeingeu omtrent de
Plantgewasfen, die de Zee oplevert , welken hy tot drie
hoofıiclasfen brengt, als tynde weekt, houtagtige of fteenagtige Plantgewasfeıı . Van ieder deezer Clasfen befchryft
hy eenige foorten, met eerre ontvouwing van de voornaam fte byzonderheden , welken , wegens derzelver gedaante,
maaktel, zelf(łandigheid, aait en de wyte, op welke zy
groeien, in aanmerking komen : bovenal laat hy zig, met
opzigt tot de laatfte Cĺasfe , in 't breede uit over het Coraal en de Madreporen . Wyders is hier aan nog gehegt
cene Verhandeling over de Bloemen, Vrugten en Ĺaaden,
die, volgens zyue waarneemïngen , in eenige Zeeplanten
gcwnden worden ; waarvan by, uit ieder der drie opgemelde Clasfen, eenige voorbeelden bybrengt . ---- Ter
ophelderinge en nadere aanwyzinge van het voorgeiłelde
dieet eerre Kaart van de Golf van Lion ; als mede cene byzondere van de Kust in dezelve , tusfchen Caap Canaille en
Caap Croifette ; benevens eenige profils of gezigtsttanden
van den bodem der Zee , in de Golf van Lion ; zynde alles
inzonderheid betrek kelyk tot die plaatzen , alwaar de Graaf
van Marfıdli zyue waarneemíngen te werk gefłeld heeft .
Hier by komen nog etlyke Tafels , behelzende herhaalde
waarneemíngen, wegens de lugtsgefteldheid op verfchíllende plaatzen en diepten der Zee : wegens de onderfcheiden
zwaarte, coleuren ent . van 't Zeewater , als mede van de
Put-, Fontein- en Rivierwateren, omtrent den oever der
Zee gefchept ; en een Tafel van agrervolgende waarneemíngen, betrelFende de Eb en Vloed in de Haven van Cash s,
in Provence ; als mede cene afbeelding van des Autheurs
toelłel , gebruikt tot het filtreeren van Zeewater , door
tuinaarde en zand . Dit maakt te zamen een twaalftal van
Plaaten ; en voorts gaat des Autheurs befchryving van de
Zeegewasfen nog vergezeld van veertig Plaaten, die ons
de afbeelding der verfcheiden foorten van Zeegewasfen ,
door hem ontvouwd , onder 't Oog brengen .
's Mans kundigheid , in 't gan'fche beloop van dit Werk
doorftraalende, heeft den fchrantleren Boerhave reeds genoopt , om de Franfche uitgave 'te bevorderen , en , in cene
aanpryzende Voorreden, den Graave van Mar/lUi den welverdienden lof, van wegens deezen zynen arbeid, te laatera
toe-
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rtoekomen : ook blyven de naarflige beoefenaars der Na .
tuurlyke Historie , zelfs, niettegenttaande de laatere ontdekkingen , zit Werk nog beftendig hoog agten . _ Om
'er, tot een voorbeeld der uitvoeringe, eend byzonderheid
uit over te veemen , welke geene aanwyzing van Plaatera
vordert , zullen wy ons bepaalen tot 's Graaven opmerking , over den aangroei van den tarter aan verfcheiden
lichaamsra in 't Zeewater ; waar over hy ons, na van het
zout en de bitun i neuze !toffen gehandeld te hebben , ¡iet
volgende mededeelt .
„ Men kan, zegt hy, uit het voorverhandelde, heflui .
ten, dat het Zeewater van natours een urter en lym heeft,
die 't zelve bequaem maeken , om veranderingen iıı deu
boezem te macken , en of fchoon ik in de Zee een groot
getal van fleena g tige gewasfen , die uitwerkzels van zout
en bitumen zyn, ontdekt Nebbe, ben ik egter altoos van
gedagteu geweest , dat die vergadering van nieuwe toffe
zeer lang.aem gefchied, en dat zelfs ~e tyd daar van een
gedeelte verflind ; want anders zoude de verkleining van
den Boezem, zedert zo vedle duizent ja e ren, ongetwyfeld
overfhoomin ,en , of nieuwe openingen in 't vaste Land
veroorzaekt hebben . En een onderzoek deswegens
by my gedaen, kan tot een proeve tkrekken van myn ge .
zegde , dat die ophoopingen van tarter en tleenen , niet
dan allengskens , en zeer langzwem in 't Zeewater aengegroeit zyn . Ik zal dat vergeld ken by de aflegging van de
tarter en lidever_ , die ik in de Rivierwateren ontdekt Nebbe . De derrie proefneeming is gefchied in Neder-Croatie n
en in 'c Bad van Karelftad, in Boheemen .
„ 1k nam een touw van dertig vadem, zynde lang genoeg om de diepte, op die plaers der Zee, door my verkoorera , te bereiken , en knoopte aan 't zelve , op ieder
vadem lengte , eenige koorden , aan welkers emden ik
hukken linnen , laken', leer , beengin , hoorneb van verfcheide dieren, veelerhande droog en groen hout, niet en
zonder fchors, deer aen dorre ruwden, eii groene takken
met hunne bladen, vast maekte ; de takken wasren, van
Myrrhe, Rosmarin- en Latırlerboomen. A
't einde van
't doorgaende touw hong een zw tri e ïteén , om 'r zelve
op de verkoren diepte van dertig vadem łe doek zinken,
en alle die aen de knorden hangende troffen iñ hØ behootlyke ítant te doen blyve'n, wá~rin die geit íetv iгtden .
Het' totiw was boven water aėn e n ŕoes geb~çıd, dog
na vyf wıerken tyds g~raekte ' her zelve dkot de oftgeftuì .
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nıigheid der haeren los, en zonk na de grond , fluitendel
dus de fehikking van de verfchillende dieplens, die ik ten
opzigte van die onderfcheide in 't water hangende Lighaemen poogde waerteneemen . Egler befoot ik het touw
dus op den grond der Zee , gedurende den tyd van drie
maenden, welke termyn ik daer toe bepaeld had, te laeten
leggen, om te zien , hoe groote quaııtiteit tarter zig aen
de gemelde (loffen kunde hegten ; als ook op welke die het
meeste zoude hegten,
„ Na verloop van dien tyd , liet ik het touw met yzere
hacken opvisfchen, en die in t vaertuig opgehaelt eti aen
den oever gebragt zynde , bezigtigde ik het zelve, en
vond alleenlyk op de Myrteblaeden een dunne fehors vaii
tarter, van een vleeschcoleur , met wit doormengel , ook
zag ik in de kerven van de fehors van eenige andere tukken (zouts kleine bolletjes, van een aschagtige lymige tiof,
en bedekt met een wit taci vlies . Op alle de andere h offeıı wierd geen de minne zakking befpeurt .
„ Ik onderzogt de zeer dunne fehors van tarter , die
zig op de Myrte-hlaedeıı in drie maenden tyds hadde nedergezet, en reekenende na de eevenredigheid , hoe groot
deszelfs vermeerdering na een geheel jaer zoude kormen
zyn, bevond ik, dat de dikte, die van een gemeen blad
papiers moest evengeren , welke met vyfduizend vermeerderd , dat het getal der jaeren van 's Weerelds ouderdom
is , kunde die tarter maer een voet dikte in den Zeeboezem toeneemeu, eu zig verheffen , nadien die tarterhoffé
in 't Zeewater van Provence , en andere plaetfen, waer
zo vegile lieenagtige planten groeien , na myn reekeniııg ,
ill vyf jaeren tyds, naeuwelyks de dikte van een duim kan
tueuee men .
,, 't Gemelde vertoog doet klaerlyk zien, dat de zoete
cii minerale wateren , welke langs het oppervlak der aerde ncedervlieten, fchoon zeer ligt van gewigt zynde, .egter veel meer tarterdeelen, dan 't Zeewater, in zig bevat .
ten, nadien de minerale wateren van Karelftad, in Bohemen , binnen weinig dagen , de blaeden en uruglen met
een korst, zo dik als de helft van de rugge van een mes,
overtrekken , en dat die in drie of vier jaeren tyds de
houten gootgin geheel hoppen , waerdoor dezelve in de
Omfangers ; ten gebruike van de kranken, loopen .
„ Ik nebbe ook 't zelfde befpeurt te gefchieden ip 't
fchoon en heilzaetn water van de Rivier Unna, in Croatien, wordende de flammen van boomen en droge wortels,
daer-
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daerin gedompelt zynde , aenáonds met een tarterkorst
overtogen, die, by vervalg van tyd, op een onbedenke_
lyke wyze toeneemt, zulks de grond van die itroom, waer
in 't verfcheide watervallen gemaekt heeft , van dag tot
dag zig verheft.
„ Byaldien de Natuur in een gelyke graed de Zeewateren met die tarter[toffe vervult hadde , zoude deszelfs boezem , aen oııgemeene veranderingen onderworpen, geduirende den loop van zo veele Eeuwen , waerfchynlyk ver .
fchrikkelyke overftroomingen veroorzaekt hebben , 't geen
men te lıgter zal kunnenn gelooven , als men let op dien
hoop van allerhande vaste lighaemen , die ik, van 'r zamenftel van den Zeeboezem handelende , afzonderlyk gemeld hebbe , welke ongetwyfelt tot die wanorde zoude
meedehelpen .
• De tarter, die ik op verfcheide lighaemen in Zee he fpeurt hebbe, hadde nooit meer dikte dan vaii zes duinen,
onder dezelve worden veele aerdagtige [tukken gevonden,
en dezelve een [toffe , die hun ııiet eigen is, ontbreeketìde , heeft de gemelde tarter maer de dikte van twee linies .
• De Zee bekleed gaerne de drooge fìeenltrniken , stie
als dan hunne fćhorsfe afwerpen , met tie tarter, wıervan
wy hier melding doen , 't geen dezelve , by de Ouden,
de nacm heeft doen erlangen, van plantgewaslen met (leen,
of onrype Corael, bekleed, hebbende die tarterfchorsfèn,
welke ten deele of in 't geheel die gewasfen, aen dezelve
niet eigen zynde, bedekten, by hun onbekend geweest .
• Men kan uit dit betoog be[luiten , dat 'er in 't Zeewater , fchoon dus zootryk en zwaer van bitumen , als
ook voedende een zo groot getal tteenagtige plantgewasfen , na de evenredigheid veel minder tarterdeelen gevonden worden , als wy in de zoete wateren des Aerdryks
ontdekken .
„ 't Is te bewyzen, dat de gemelde tarter uit het zout,
dat men in 't water tot een zeekete graed befpeurt, voortkomt, nadien in de plaetfen, alwaer 't water door de menging der Rivieren minder zout is , zo veel zakking niet
gevonden word , 't geen klaerlyk tilykt aen de mnnd van
Port Miou, alwaer die fraeje linie van tarter eindigt, welke zo aenzienlyk is om deszelfs grootte , ıamenftel , en
verfaheidenheid van verese, en zig langs de geheele Kust
van Provence, met het Zeewater, wanneer 't [til weer is,
gelyk zynde, uittrekt ; dan fchynt dezelve aan die Naven
komende, en de onderaerdf~ Rivier naderende, welke door
V 3
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deszelfs uitloop de zoutigheid des waters veel vermindert,
geheel afgebrookeıı te weezen in de geheele tusfchenwydte, alwaer de Zee van haer zout berooft word ."
De Ådel, door Anonymıts Belga ; pares nafcimur, pares morimur . Te bekomeıa te Alkmaar by Maag, Å..nfi . by de
meeste Boekverkoopers e ıız . i86 . in gr. 8vo . 167 bladz .
men thans bezig is , de oorzaaken der rampen ,
D aarwaaronder
ons Gemeenebest gebukt gaat, op te fpooren , en de mildelen onzer herbellíııg te wikken en te
veegen ; is 't zekerlyk meer dan tyd, dat de Burger volkomen verlicht werde , dar men hem op her rechte fpoor
brenge, dat men hem zyne eigene waardigheid, gevoegd
by het gezag zyner wettige , hem zetven vertegenwoordigende, Overheid, doet kennen en ouderfcheiden i en tevens onder het oog brengt , wat deel van zyne waardigheid hy, tot zyne eigene veiligheid , ongedwongen heeft
afgebııan , en wat deel hem overblyft , opdat hy zich geene te groote verbeelding van zyne macht , noch te geri~ge van zyne waarde, voruıe. Ter bereıkirg van dit oogmerk , heeft de vernuftige Schryver van dit Weıkje zyne
medeburgers voorgelegd den aanvang, voortgang en tegenwoordigen lłaat der rechten , en 't aanzien van een gedeelte hunner medeburgeres , boven hen verre verheven,
en over den aart deezer inhelling eenige aanmerkingen gemaakt , die ıñogelyk de waardy der nieuwigheid hebben
zullen, en die ten minben, uit hoofde van 't gewicht der
zaak , en den nadruk der voorhellingen , eenige aandacht
verdienen .
Na vooraf het begin en voortgang der maatfchappy, en
de daaruit voortfpruitende o~gelykhetd der basten b,y 't
menfchelyk gefacht te hebben aangetoond, vangt de Schryver ıyne Verhandeling aan met een onderzoek naar den
oorfprong van den Adel, en doet ons zien, dat men even
belagchelyk den oorfprong des Adels als dien van de Wapenetı , of Gel ıchtmerken , van ai te oude tyden ophaalt,
en dat het zeer waarfchynlyk is , dab de Adel uit geene
verdienfteu , uit geene vrygeboore , uit geene Concesfıe
des 13urgerbauds, ja -- in den beginne uit geene gunst
van Vorten , is voortgevloeid ; maar dat de Adel zich
reiven Adelyk gemaakt , dat is te zeggen , een meerder
uuzien ĩn een erRyk relt verwísfeit , ziçh zelveıı als
edel
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edel befchouwt, en dit hun gevoelen den ellendigen weerbozen Burger in de Leenheerlyke tyden opgedrongen heelt .
De Leenheerlyke tyden dan , - tyden , die wy verfoeijen , 't fchandelykfe tydvak van 't men~chdom , --als de grondlegging des Adels vastfellende, gaat onze
Schryver verder na, het begin van derzelver uitfitjitende
Rechten tot de Regeermg , waaromtrent hy drie dingen
in overweeging neemt ; als het deel, dat Adel of Ridders
in de Regeermg hadden in de vroegfe tyden , _-_ het
recht dat zy 'er in bleeven behouden in laatere , en --uıt 't onder(čheid van tyden en kegeeringen, de gegrondheid van haare tegenwoordige pretenfıen , welker wederlegging kortelyk hierop uitkomt . „ 'Er zyn geen Ridders
• mier, dus is 'er geen Ridderfchap . De Adel,
• wettig genomen , is geene [tand van Regeermg meer,
• wyl onze Regeermg by Repræfentatie is , waarin nie• ınand voor zyn perfoou alleen Souvereín is .
Eu
„ 'er by den Adel , van wegens het platte Laııd ,
eii
„ Concesfie van haare fem en rechten, -- geene (
• mis(ìe - ııoch folemneele door 't volk , ı,f
• meer is , door 't platte Land , bekrachtiging van luın
• recht tot de Regeermg, -- van hunne Repræfentatie
• plaats gehad heeft ." En de gevolgtrekking van deeze
korte opgaaf wordt dan natuurlyker wyze deeze :
• de Edelco bezitten hier te Lande iets , dat hutı nım• mer gegeeven is , - iets, waarvan de laugduuriee he„ zitting nimmer door den wil, door de fem van 't volk
• bekrachtigd is . En zulk eene bezitting noemt
• men eene Ufurpatie :"
In een volgende Afdeeling beweert de Schryver, dat de
Adel frydig is met de Confítutie van ons Gemeenebest ;
dat dezelve Rechten ingenomen heeft , die haar niıl trar
gegeeven zyn ; dat dezelve aanloopt tegen de egaliteit,
eene der grondwetten van eene vrye maatfchappy , dat
dezelve aanfutelyk is in een Land ais het onze , en dat
zy door haar voorbeeld en invloed meestal voet tot pracht,
overdaad en bederf in de zeden gegeven heeft , waaıop
hy verder nog oenige redenen laat volgen , om het nutteboze en fchadelyke van die infelling by ons aan den dag
te legeen .
„ Maar, zegt hy, wat baat 't ons, dat wý het kwaad
zien, de uítweikfels gevoelen, zo ons moed en krachteıi
ontb-eel ;en om het zelve uit te roeijeu . Beter ware het dan,
over zyn eigen lot en omfandighedeıı altyd blind geweest:
V 4
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te zyn ; ten minften waren twee dingen daar by te win .
'nen geweest , de onbewustheid van onze ellende, en de
fchande, van dezelve kennende, ze niet te verbeteren . Dan wy bemerl.en dezelve ; 't incoii(titutioneele, 't fchaadelyke ; 't onnodige van Adel en Ridderfchappen wordt
ons aatr ;;ewezen ; wy zoeken, wy reikhalzen naar de Vryheid, en 'er word ons voorgelegd, dat, zo lang 'er Adel
in ons Land is , dat Land nimmer vry is, noch genoemd
kan worden . Is 't nu onze plicht, van ze te handhaven,
of van ze te verwerpen ĺ "
Om deene vraag te
beantwoorden, moet men, zegt de Schryver, vodrzichtig
te werk gaan ; de zwaarwichtigheid van de ftof eischt
zulks ; 'r geldt niets minder dan de aanweezendheid van
't eer(te Staatslid van drie , en 't aanzienlykfte van vier
Provincien .
En om hierin naar orde te werk te gaan , moet men,
hoofd voor hoofd , de mogelykheid , de billykheid en de
nuttigheid van cene dergelyke onderneeming wikken era
Kan men den Adel uit ons Land verbanweegen .
nen ?
- Mag men zulks doen ?
!oude zulks
den Lande nuttig iyn ? - iyn drie gewigtĩge vraaggin,
tot welker beantwoording de Schryver vervolgens overgaat , en na deenen taak afgehandeld en aangetoond te
hebben, in hoe verre Bene Natie gerechtigd is, (derzelver
Regeerfin ; met haar eigen heil niet meer overeenkomende,)
de Couftitutie te zuiveren , te verbeteren , ja te veranderen , gaat hy de redenen na , die Ridders en Edelen zouden kunnen bybrengen, om de uitvoering van de vernietiging hunner Order te keer te gaan ; te veeeten, de oudheid
van die Order, en 't gewigt van hunne dienfteu ; en ook
betrekkelyk deeze ftnkken , de nulliteit van de pretenfien
van den Adel beweerd hebbende , komt de gevolgtrekking,
die de Schryver uit dit alles afleidt, hierop neder, „ dat
• Adel en Ridderfchap , inconf itutioneel , fchadelyk en
• fchandelyk zynde in ons vrye Gemeenebest, kunnen,
• mogen, en moeten vernietigd worden ."
Schoon deene (telling zekerlyk zeer fterk en violent is,
verdienen echter des Schryvers aanmerkingen over dit fluk
onze aandacht en overweeging , te meer , daar hy voor
een alweetend God verklaart, geen één Riddermaatig Edelman, uit hoofde van zyn huishoudelyk bettagn , particulíere famenleevit .g of omgang , te hiaten , en 'er zelfs geen
rede toe te hebben ; doch dat hy , als een vrygeboren
Uur er , het zich een pligt rekene, de redenen, waarom
hy
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hy hunne gantfche Order voor 't Vaderland als drukkende
acht , Nederland ter beoordeeliııg voor te leggen .
Dan het is van niet weinig gewigt, te kunnen veeeten,
of het geeue, dat men op nieuws aanneemen zoude , te
verkiezen is, boven dat geeue, dat men verwerpen wilde .
Uit dien hoofde neemt de Schryver in eerre volgende Afdeeliııg in overweeging , hoe men , na de exunčtíe der
Ridderfclıappen , Bene Repræfentatie voor den Landbewooner zoude fchetfen kunnen, meer overeenkomende niet
de grondbeginzeles van eenera welingerigten vryen B u rgerltaat ; en van zulk eerre opterichtene Reprxfentative Regeering voor het platte Land , heeft hy een
fchetfe
opgegeeven ; het aan anderen overlaatende , om dit zyn
plan niet alleen te verbeteren , maar zelfs tot volmaaking
te brengen :
Ten behuite van dit Werkje , is hier bygevoegd een
Brief, over den hoogmoed en de pretenfıen der zogenaamde Patrice-gehachten , wiep men , volgens den Schryver,
nog een, minderen graad van wàardy moet toefchryven dan
den Adel , om dat zy geeue rechten , geeue gewaaııde
zelfs, kunnen bybrengen, om dezelve eenıgermaate te pal .
Heeren . En om dit te bewyzen, toont hy aan, dat 'er ín
onze Provinciën geeue Patricičrs , dus ook geeue Patricegetíachten te vinden zys . Ziet hier zyne betongen .
„ Wat waren Patriciërs ? In Rome, zegt by, waren zy
die geeneñ , die overgebleven waren uit de oudtk geslachten der Stad, welke ROMULUS, by derzelver Richting, van
anderen, minder in aanzien, afgezonderd had, om daaruit door ieder Tribus drie Raadsheeres te doen kiezen, en
welk getal van Patrice-gehachten eerst door TuLLUS
PıLius , met de aanzienlykften uit de overwonnen Albaniers, vermeerderd is, tot dat TARQtIıvtns de Oude het
getal der R aadsheeren , en dus der Patrice-gehachten , op
driehonderd gebragt heeft, die in vefvotg van tyden, door
uîtl'cerven van Familien als anderszins verminderd , by
verfchillende gelegenheden nog grooter in getal vermeerderd geworden zys , waarvan de alleroudfte Zfajerum gentiu, de volgende Minor+um gentiurn, genaamd wierden,-„ Het aanzien en de rechten der Patrice .gehachten in
Rome waren groot , zelfs zo verre- , dat zy , die door
TARQUINIUS den Ouden , en daarna door jur zus BWTus,
uit het volk tot Raadsheeres gekozen wierden , eerst een
Poort van veradeling ondergaan moesten . En hoewel men
daarna dadelyk Raadsheeres uit het volk koos, ja dat
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zelfs APPIUs de CENSOR de Kinderen der Vrygemaakten in .
gang tot de Raadzaal gaf, bleef echter 't aanzien der wasre aloude Patrice -geoachten merkelyk uitblinken boven dat
der nieuws aangeńomene ; zo verre zelfs, dat de Orde der
Patriciërs een gantlche afzondering vaiı de rest van het
Romeinfche volk in zich behelsde , hetwelk door voorrechten van uiterlyken praal zich bevestigde, en nog meer
daardoor, dat een ieder uit de Burgerlyke geflachteu zich
een Patroon uit de Patriciërs tot zynen gifthermer kiezen
moest , waardoor zotumige Patrice -geoachten zo hoog in
aanzien gebegen zyn , dat men de Siciliërs onder de befcherming van die van 't geílacht van MARCFLLUS , de
ALLOßROGES, onder die van r-AEıus, de Koningryken van
Cyprus en Cappadocïën , onder CATO , en de Bononienfers, onder ANTONIUS, gezien heeft.
„ Voegt by diete aanzienlykheid, die van Rome en Romeo Regeering ; voegt hierby, dat Rome meesteresfe des
bekenden Aardbodems was ; en erkent dat een afkomeling
van de oudbe getlaclıten dier Stad , die de waereld zelve
wetten belde, een afkomeling, die blinkende eertytels en
de beeltenisfen zyner vooroudereıı , als een recht boven
anderen , mogt omdraagen , die tot den ingang der Raad .
zaale op hun voetfpoor gerechtigd was , een man van dergelyk aanzien fchynt geweest te zyn, dat men 'er zich
naauwlyks de uitfteekendheid van kan voorbellen .
„ 'Er waren Patriciërs , 'er zyn 'er nog , 'er zyn zelfs
Patriciërs , die, met minder aanzien dan die by de oude
Romeinen , meerdere rechten fchynen te bezitten . De
Edelen in Veneden, die aldaar de Aribocratie uitmaaken,
zyn Patriciërs ; zy zyn gerechtigd tot de Regeering van
hun Vaderland ; dus ziet men de Adelyke geoachten van
Bern met recht voor Patrices aaıı ; dus heeft men Patrices
in viele Duitfche Steden ; dus telt men aanzienlyke geilachten in Braband en Vlaanderen , die , uit -hoofde van
hthnne geboorte, tot de Regeering gerechtigd bieten ; dus
kan men de Ridderfchappen in ons Land onder de Patriciërs met recht optellen .
„ Nu vraag ik dan eens aan here , die zyne vyf zinnen
tot-zyne dispofıtie heeft, welke gelykenís 'er zy tusfchen
de opgenoemde Romeinfche, tnsfchen de opgenoemde hedendaagfehe Patriciërs , en die van onze Stads Regieringen?
Wat het aanzien betreft , men vergelyke dezelve
met die der Romeinfche ; wat hunne rechten aangaat, men
ftelle ze over tegen die der aanweezende Patrice bioachten
ín

DOOR ANONYMUS BELGA.

Ic~2

in vreemde Landen ; men gaa na , wat die waren, en ııog
heden ıyn ; men tie welke rechten de onzen bezitten, en
weıı zal ras moetgıı bekennen , dat 'er geene Patrices by
ons (en Gode zy dank) te vinden nyn .
Verhandeliıigen , uitgegeeven door TEYLER'S tweede Ge.
ılootfcliap . Vyfde Stuk . Te Haarlem by J. Enfchedé
eii looııen , en J. van Wa1ré Junior , i7 . In gr.
quarto 215 blad ° .
maakt hier mede door den druk gemeen eene VerMenhandeling,
over den Nationaalen Smaak van de Hollaııdfche School , in de Teken- en SchiLierkunst , opgeIteld door ROELAND VAN EYNDEN, Kunstfchitder te Tie!,
aan wiep de gouden Eerprys is toegeweezen , op deeze
zyne beantwoording der Vraage van Teyler's tweede Genootfchap ; welke aldus luidt . „ Ir. hoe verre de 2V tio •
• male Smaak van de Hollandfe School het doelwit der
„ Schilder . eii Tckcıikunde bereike , en aan derzelver ver• eischte beantwoorde ? Als mede hoe verre dezelve
• Smaak, door het be(tudeeren van het Antique, en van
„ de werken der Kunfleııaars van andere Schaalen , zouw• de kunnen verbeterd worden ."
Ter beantwoor .
dinge hiervan fchikt de Ktınstfchilder zyne Verhandeling
in de volgende orde . „ Ik zal (zegt hy,) eerst het waa„ re weezen der kunst en van den fmaak verklaaren .
„ Dan zal ik alle de bekende Europifche Schilderfchoo„ len, en de daarin meest beroemde meesters op een be .
„ knopt talreel voorftellen .
Hierna zal volgen, een
„ onpartydige vergelyking van de beroemdfte werken der
„ bekendfte meesters van de Hollandfche tegen die der
„ andere Schaalen , en de daaruit volgende bepaaling van
„ den Ovaaren fmaak en trap der volkomenheid van de
„ Hollandfche School in de Schilder- en Tekenkunst ; en
„ eindelyk in hoe verre de Nationaale Smaak van die
„ School , door het beftudeeren van het Antieke , en de
„ werken der kunftenaars van andere Schaalen, zoude kun„ nen verbeterd worden, met de daartoe, myns aardeels,
„ gepaste middelen ."
De kundige van Eynden
behandelt ieder deezer afdeelingen met veel oplettendheid ;
en geeft wel byzonder een naauwkeurig verlag van 't geen
aan ieder der beroemd(te Meesteren in de onderfcheiden
Schooien by uithek eiben is ; het welk hem tot een grondAag
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flag verhrekt , om die van de Hollandfche School by die
der andere Schoolen te verġelyken, waarop hy dan voorts
zyire aanmerkingen vestigt over 't geen ter verdere volmaaktheid vereischt wordt, erı de middelen, welken ten
dien einde met vragt werk(#e11ig gemaakt zouden kunnen
worden . De liefhebbers deezer fchoone kunfte zullen t'over reden vinden , om 's Mans arbeidzaamheid in dit fĺuk
dankbaar te erkennen, en zyn onpartydig oordeel over de
Hollandfche School is zeer wel gel'chikt, om een algemeen
genoegen te geeven . Zie hier hoe hy zig dewegens uitlaate.
„ Daar het uit de gefchetfte kunstkarakters , en de werken der meesteren uit de onderfcheide Schoolen , en de
nadere vergelykingen , gebleeken is , dat de Italiaaııfche
School, in de meeste, en de Franfche School in eenige,
dealen der kunst , de Hollandfche School overtreft ; zo
blykt de ongegrondheid der verheffing, op cenen al te partydigen yver voor de care onzer Schoolti gegrond , door
den Heer R }-iYNVrscL-J FEITri , in zyne Verhnndeliııg over
't Heldendicht, in eeue aantekening onder bladz . s, overgenomen, ,, els of de Italiaanfche kunftenaars niet konden
• dan modellen der oudheid affchetfen , niet dan met ee• ne flaaffche opmerkzaamheid de overblyfzels van het
de Franichen niet dan
• oude Rome n abootzen .
• valfche ideaalera , de gedaante voor het lichaam af beel• den ; terwyl de Nederlanders de natuur volkomen wis• ten te fchilderen, en die alleen wanre Schilders hebben
• voortgebragt ; en de Fraııfchen en Engclĺchen zig niet
• fchaamen onze Schilders en Tekenaars na te volgen ."
Maar aan de andere zyde , daar 't ook gebleeken is ,
dat onze School verfcheíde kıınftenaars heeft voortgebragt,
welke zig toegelegd hebben, om het ongemeene, het groote en fchoone , ook door historifche en verhevene onderwerpen, voor te hellen ; zo vervalt de bitfe erı partydige
aanmerking , die de anders kundige REYNOLDS , ín eeue
Redenvoering over dess grootera flyl, te Londen in 1771 ,
gehouden, op de Hollandfche School gemaakt heeft ; waarin hy lıoofdzaaklyk zegt , „ dat de Ne&landfche Schil,,,ders, in hunne Poort, voortreflyk zyn, maar dat zv zig
• belaglyk manken , wanneer zy cene algemeens geĺchie• denis op hunne eigen beplde grondhellingen bouwel
• willen , en grootti voorhellingen uit de laagheid van hun
„ karakter afleiden ." 't Is , naar myne gedagten , klaar
gebleeken, dat de Nederlandfche School over 't algemeen
de
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de Engelfche verre overtreft, en dat de Engelfche School
alleen, om eenige voornaams kunftenaars, in aanmerking
komt, en thans nog als in haare geboorte ís .
„ Uit de rangfchikking, waartoe ik de Schilders van de
Vaderlandfche School gebragt hebbe, is ook duidelyk te
zien, dat de Franfche kunstrichter, de Abt Du Bos, en
anderen, door partydigheid voor hunne Natie, of door geDrek aan kundigheid van den toeftand der kunst in ons land,
3e Hollandfche School te omegt befchuldigen, ais of wy
;eene andere kunftenaaren bezaten , dan die, welken zig
oeleiden, om de veragtelyklie en laagris bezigheden van
t gemeenris Poort der menfchen voor te íłelleu, en kunfog
ta te fchilderen .
„Nu zal 't niet moeilyk zyn, om op de gelegde gronden
rast te Bellen , en duidelyk te bepaa en den Ovaaren Natioıaalen Smaak van de Hollandfche School , in de Schilderm Tekenkunst , die, ten aanzien van de keuze der ondermerken , íñ welken na te volgen zy zig geoeffend heeft,
dykt te zyn de voorftelling van alledere voorwerpen uit de
ıatuur, en in alle deelgin der kunst, zo verre die onder 't
bereik der navolging vallen kunnen ; en, ten aanzien van
Ie wyze , op welke zy de fchoone en verhevene natuur
ıebben zoeken voor te fiellen , blykt, dat zy daar toe eene
auwkeurige tekening en uitdrukking, zo verre dezelve uit
e fchoourie natuur , zondeı' het denkbeeldig fchoon der
?ritiguen, kan verkreegen worden, met een allernatuur~kst koloriet, licht en bruin, gepaard an de kunftigíte
itvoering, en de volkomenheid van het werktuiglyke der
utiss, bezit : en, ten aanzîen van den trap der volkomeneid, welken zy in beide die opzichten bereikt heeft, is
ebleeken, dat de fmaak der ltaliaanfche Schools den onen in de meeste deelev, en de Franfche, in zotiımige deem, overtreft ; doch dat de onze boven den Duitfchen,
en Zwitzerfchen en den Jngelfchen fma^ak, in de vooraamiłe vereischtens der kunst, verhveú is, als men tlegts
nige nog leevende meesters uitzondere ;
arover ik my
iet breeder heb kunnen uitlaatex, om dat' ik, volgens mýn
lan, tegen dezelven geenė nog leeveiide visesters van de
[ollandfche School heli kunnen vergelykeh ."
Wyders heeft de Neer van Eynden, ~ń de manier vatn
vlagen ,
deeze zyne Verhandeling
gehegt eene
asvouwing van 't geen men in de Schilderkunst het Cor'um noemt, met aanmerkingen over deszelfs ¡ti agt peeen en verwaarloozen . Verder eene verklaaríng van Benige

aan

nok
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ge anders min bekende woorden in de Schilderkunde. En
eindelyk een bergt van , met nevensgaande aanmerkingen
over, het beroemde Altaarhuk van RAPHAEL, in de Kerk
van St. Pieter in Montorw, verbeeldende de gedaanteverandering des Zalig naakers , en eenige daaromtrent voorgevallen omltandigheden, zo als die door de Euangelisten
befchreeven worden : welk fluk de opmerkzaamheid aller
Liefhebbers tot zig trekt .

Ze Heedendaagfche Stoicyn, door den Heer w. E . DE PERPONCHER . Te Utrecht by de Wed. J, van Schoonhoven,
1786 . liehalven het Voorwerk, 297 bladz, in gr, octavo,
voortreffelyke in de gefprekken
E enevanopmerking op hetheeft
den Heer de Perponcher aanIPICTETUS ,

leiding gegeeven tot het optiehen van dit Geièhrift. „ De
• meeste voorfchriften van deezen Wijsgeer , zegt hy ,
• fcheenen mij toe, zoo verheven te zijn, zoo wel , met
• de beste leer , die des Euangeliums, te ítrooken, dat
• het jammer ware , dezelve niet te zuiveren , van dat
• geen , 't welk 'er mee íirijdig is ; en dus de uitnee• mendfte Wijsgeerte der Oudheid , met de beetere eu
• volmaaktere leer des Christendons , als in één lichaam
„ te vereenigen ." Met dat oogmerk heeft hy de voorflellingen van Epičĩetus ten onderwerpe zyner overweeginge genomen ; zig, nu min, dan meer, bepaald aan dezelven gehouden, die uitgebreid, befchaafd , min of meer,
daar 't noodig was , tegengegaan , en vereenigd' met , of
overgebragt, tot de Eu~ngelıeleer . In dien fmaak behandelt hy , by manier van Zamenfpraaken , Bene reeks vaıı
zedelyke onderwerpen, of zulken , die een onmiddelyken
invloed , op het vormen van een braaf zedelyk charai ter,
hebben . En deeze ontvouwt hy , op een welberedeneerde~ı trant , in vertrouwelyke en leerende gefprekken , indiervoege , dat de uitvoering zig door de verfcheidenheid
veraangenaame, en zeer wel gefchikt zy, om des Leezers
andagt gaande te houden . Tot eene proeve van 's Mans
fchryfwýze , in deezen , diene de volgende Zamenfpraak
van PHILOMETRON etı T~IEOPHILOS, over den yver, tot liet
maakera van vorderingen, vcr4scht .
„ PII . De kinderen deezen waareld, zegt de mond der
waarheid , zijn voorzigtiger dan dė kinderen des lichts,
in
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haaren ge/lachte. (a) En in de daad, indien wij, die
het licht zoeken , ons op den grootera taak , die ons is
voorgefield , met deıızelfden, ijver , toeleider , waar mee
de lieden der waareld hun doel bejaagen , dan eerst zouden wij groote vorderingen maakes kunnen . Ik ken een
man, zegt EPICTETIJs (h), reeds verder in jaaren gevorderd, dan ik, en die thans Opziener der leevensmiddelen,
te Ronıe , is . k.ertijds gebannen , doch federt te rug geroepen , trok hij door deeze plaats , en gaf mij een bezoek . Welk een verlag deedt hij mij , bij deeze geleegenheid, van zijn voorig leeveıı! en hoe plegtig beloofde hij,
dat hij , eens te Rome te rug gekeerd , voor 't toekomende, op niets meer denken zou, dan hoe, 't overfchot zijn~r dagen, in rust en vreede, door te brengen! Want,
zefde hij , hoe weinigen fchietcn mij 'er nog over! Zeer
wel, gaf ik hem ten antwoord , maar dit voorneemen zult
gij niet volbrengen . Want naauwlijks zult gij de lugt der
Stad van verre rieken , of dit alles zal terfl nd vergeeten
zijn . En kunt gij eens weer toegang, ten hove, verkrijgen, juichende en de Goden dankende , zult gij 'er biıınen treeden ." „ E PICTETUS!" voerde hij mij te gemoet,
„ zo gij mij ooit een voet, ten hove, zetten ziet, denk
„ dan van mij wat gij wilt ."
Maar wat was 't gevolg ? Eer hij nog de fiad binnen trad , wendt hem een
briefje van CÆSAR ter hand gefleld ; terftond vervloogen
alle zijne hefluiten , in rook , en federt heeft hij niet opgehouden , zigzelveı~ de eerre beflomnıering, na de andere, op den hals, te lıaalen . Zo diep zit de begeerte naar
bevordering, in hun hart, geprent . Zo gereed zijn zij,
daaraan alles op te offeren , daartoe alle poogingen , alle
zorg , alle moeite , allen arbeid aan te wenden . Maar , mijne vrienden ! zouden wij nu wel het zelfde
doen ? Zou wel ééne uitnodiging , ééne verınaaning van
onzen leermeester , - ja van veel hoger , dan onzeıı
leermeester , dan CÆSAR , dan alle de Vorften der waareld, ons, in gelijken ijver, doen ontbranden ; ons dus al
het overige doen vergeeten, alle onze rust, alle onze vernıaaken, alle onze overige bedoelingen doen ter zijde fiellen ?
„ Tø. Neen zeekey, de kinderen deezer eeuw zijn, ge .

in
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(a) Luk. τ6 : 8 .

(b) The Works of aPICTETuS
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lijk voorzigtiger, dus ook veel ijveriger en ftandvastiger,
in hun opzet, dan wij, in 't onze .
„ PH . En egter welk een onderfcheíd , tusfchen den
kring, waar in zij werkzaam zijn, en den geenen, waar
in wij werken willen ! Want denk niet, dat fchoon wij
ons hier, met de enkele befchouwing der wijsgeerte, beezig houden, en dezelve aanprijzen, wij daarom onze leerlingen, van een werkzaam letven, willen aftrekken . Zijn
niet in teegendeel alle onze bedoelingen , alle onze beoeffeningen daar hemen ingerigt , om hen en ons zelven te
leeren , hoe wij , in eiken kring des leevens, in elken post,
in elke omtłandigheid, moeten werkzaam zijn ? Kies derhalven wat gij wilt : een sneer afgezonderd en befchoı vulijk, of een meer gezellig en werkzaam leeven ; plaats u,
in den vreedzaamen kring der burgerlijke beroepen, of in
den hoogtree , doch rustverdervenden kring van Staats •
of Krijgsbellier ; bepaal u , binnen den Rillen omtrek van
uw huisgezin , of waag u , op de ruime en zoo dikwijls
lłormagtíge , zee der groote maatfchappij ; overal zal de
waart wıjsgeerte , de wıjsgeerte , die wij zoeken , u voorfchrijven , hoe gij , in elk van deezen , naar de voorfchriften van plicht , eer, deugd, natuur en Godsdienst, zult
werkzaam zijn ; hoe gij, overeenkomftig dezelpen, den u
tipgelegden taak volbrengen , en u daartoe alleen bepaalende , al 't overige laates vaares zult . Wat mij betreft ,
vervolgt ~PICTETus, wanneer ik des morgens opftaa, be •,
moei ik mij terftond met het in order brengen der dingen,
die ik mijnen leerlingen heb voor te houden, en wanneer
dit gedaan is, en ik vervolgens ook dit weık daadlijk heb
verricht , dan bekommer ik mij in geenen deeie , met de
wijze hoe anderen hunne lesfee ınrigten, hunnen taak volbrengen . Is dit mijne zaak ? Mijne zaak is nu , na vol .
bragt werk , mijne rust te genieten .
„ Wij , en de waareldling moeten du ; wel even gelijk
werkzaam zijn , even gelijk alle onze poogingen, ter bereiking van 't ons voorgeaelde doelwit , ínfpannen ; maar
verliezen wij, mijne vrienden , daarbij nooit uit het- oog,
hoe verfchillende ons doelwit, van 't hunne, zij ; en wat
'er uit -dit verfchil, ten aanzien der verplichting en aan te
weiden ijver , voordvloeie . Den ganfcben dag zijn de
waareldlingen beezig met te verzinnen , te bereekenen en
te beraadfaagen , hoe zij tot magt , aanzien en invloed
zullen opklimmen , hoe zij deeie of geent bevorder ıg
zullen bejaagen , hoe de begeeving van dit of dat ampt
ver
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verkrijgen , hoe sig dıe gunst van deezen of geenen aanzienlijken verzeeheren , hoe deeze of geene lomme gelds
winnen ; of wel hoe zij best hunne feestmaaltijden zullen
inrigten , 'hoe zij hunhe veŕmaaklijkheeden zullen vermeeuigvuldigen, verwisfelen en vernieuwen , hoe zij hunne
grootheid en pragt zullen aan den dag leggen , en dėıt
bewonderenden oiniłander itt de fcheemerende oogen doen
ltraalen . Wij daarenteegeń bejaagen geenen ijdelen ühi ;ıl
of praalerij , maar hoe wij dnš in de daad , en ook s& •a nneer niemands oog ojı ons gevėstígd is , grootmoedig ,
deugdzaam , wijs , getrouw en godvrugtig zullen gedtaagen ; hoe wij leeŕen zUlleu, van welk eenes aart het ge=
fiel en heftier deczer waareld zij ; welke plaats wij in de
aaneenfchakeling vat' 'i Heelal hekleeden ; hoe wij ons,
iıı die plaats, moeten gedraagen ; wat wij zijn , waartoe
wij zijn geroepen , waartoe betlemd , en waarin dus ons
weezeıılijk geluk en ongeluk geleegen zij ; hoc wij ons telven zullen volmaaken ; hoe on2eıı everımensch , hoe 't
inenschdom nuttig zijn ; hoe de gunst vare den Opperheer
der geheele waareld winnen ; hoe ons weezenlijk en behendig geluk, in demo leerlingfehap , in 't waare loeven ;
~t welk ons, in hoog'er kringen, wagt, verzekeren . Vergelijk nu deeze beiderlei bedoelingen , vergelijk de beweegredenen , welken zij ons aan de hand geven , de vritgren
welken wij 'er van te wagten hebben , en zeg mij , wie
van beiden , de waareldling of wij , meest , tot het infpannen van alle zijne poogingen en kragren , verbonden
zij ; voor Wien varn beiden het fchandlijkst zijn zots , ín
ijver , te verflaauwen , en den voorgelłek en taalt te verwaarlooıen? Ja wat men, van ons , denken moet ,
dien wij ons , rn den onzen , met minder ijver en vòorzígtigheid, dan zij tig, in dėn huntıeh, kwijten?"
Nederlandfclıe Ŕeizen, ter bevarderinge van den Koophandel ; na
de meest,afgelegene gewesten des Aardkloors ; doe-nıcngd n,eť
vreemde LotsevaLen ; en menigvuldige Gevauzrenn die de Nrdrr_
Met Plaattb . ElfIe
laııdfche Reizigers hebben doreflaa, .
,Deel . Te Amflerdanı by P . Contadi , en tė Harlingen by V:
van der Plaats, 1786. In gr . oEiavo t43 bladt .
vyf aanmerkelyke Reistbgťen ; te weeteñ ; die
D itvallDeelN.bevat
de G,a~f, langs den Ganges ; van 't jaar i668 tot

I67 ; de geva+rlyke togt en fchipbreuk van l-1. RoneI i»et d
gevolgen van dien , geduurefıde de jaaren 1653 - 1669 ; het G
X
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antfchap van P . de Goyer en J . Keyzer, na China , in de jaaren 1655-16,7 ; dat van X• Bo+t, 7 . van Can~ cn en C. Noble,
aal] den Onderkoning van Fokyen , in de jaaren i 662 - i 6~4 ;
en dat van P. van tran, n , Raad en Thefaurier van Indie , na
China , ip de jaaren 1664 en 1665 . in deene Reisverhaaten,
behalven dat de drie laatlier ons een verlag geeven van de
herha4lde ppogÍngeñ der Maatfchappy , om een uryen Koophandel in China te vestigen, dat ons tevens verfcheiden byzonderhedeu, daar toe betrekkelyk, voordraagt, vindt men, meer dan
vel iıı anderen, etlyke bengren van b ;nnenlandfche togten, die
( •n s de inwendige gelteldheid dier Gewestetı eenigerniaate leeDe togt van N• de Graaf . langs den Ganrii kennen .
*ec • dien wy beknoptlyk zullen volgen , firekko gier van ten
vonrbeei de .
'1'c /Taıavia last ontvangen hebbende , tot her doen van een
togt na Bengale , ¿ende hy, aan den mond van den (,aııgec gckomctı zyt1ie , dk rivier op , en kwam voor het Hollandfche
kantoor O v voor anker . Elet omliggende land aldaar is zeer
aangenaam, en behoort onder de vrugtbaarhe hreeken van Alle .
Op (ast des Dńekteuıs vertrok hy van daar ıia het Kantoor Cachmbafar , en vond deczé, vaart langs den GanReı zeer
ıermaaklyk, als 1c4ercnde het gezigt van Bene reeks van bloeiende dorpen .
Alhier werd by belast de rivier nog hooger op tc vaarco tot aan Pńıra
In de eerlto dagen v .,n
Z\ 11e

v arE zag hy nieis dan geringe dorpen ; beter onthaal had-

den zyne ooi*en, by zyne aankomst in de Stad Maxuda'at, die
tanıelyk groot en volkryk is, bloeiende daar den koophandel der
ingezetenen , die vooral een uirgebre den handel dryven in zyden en andere hoffen . Voorts zag by verfcheiden vlekken en
dorpen aan de beide oevers van den Oan~~ec, eer by te Ragá/,òi kwam ; eerre flad, nier ıiııdcr merkwaardig , om haare
M
uit ebreietheid, en van sgeiisde menigte der waaren, die aldaar te kao geveild roorde i . De Hollanders hebben hier een
Kantooë ùngeleid , .' t gein
n egter tiiét veel betekent .
De Grhof,
zyne reis vervorderende, kw~m eerlang aan dein uithoek van
f3 ;7 ãĩ~ ~eì ' diıs gélıaamd, aın dąt aldaar de eenre uitfi'eekende
hoek des begs is y , . wiens„ 1Laet tGt in den Gane s uitfpringt.
Deene hoelç is gelięel hpjçkt met geboomte, onder 't welk een
klei nn dorp , met ėene, Karavenzera, of iıerberg, voor den reiıendeìı man, ligt • i Boyen Biivgaies
es voer by voorhy verfeheidęiì dort~en onder dezelyen 'dead men hem opmerken O cip Ør/ ,, г, verrlıaarc ooi
m ng~e Slııeedeıyeñ ep Tiınmerwerven :
'hier worden verfcheiden Iborten van Vaartuigen gebouwd . Vervol -etgi vold hy aaıi dn tivender tinhoek , P'e rlr genaamd ,
een klom Dorp, aan 't welke oenige tuitten paalden . Prlati,
dc derde uitboekende hoek des bergs , belagt uit Bene lehIe
rots , van cj~n top des b rgs tot in de rivier daalende. Aan
tien
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den vierden, of laatlies uithoek, ` aııεirı genaamd, vertoonden
Zich eenige wooníngen en tuinen . Doch he_ inerkwaırdigfle
van dien uithoek is eerre groore rots , vierhonderd fchreedcn v an
den oever gelegen , in de gedaante van cene halve maan , beneden zeshonderd , en boven tweeduizend fchrceden over 't
kruis : aan den rivierkant is dezelve lleìl eıi vollirekt ontoeg ıng1 y k ; doch aan den landkant effen . Onze Reiziger verkoos den
*eg van hier na Gorgate te voet af te leggen . als zynde dit
cene .aangenaams wandeling . Gorgate is een tanıelyk groot
dorp. By hei zelve ligt over den Ganges een flemen brug, dic
gehouden wordt voor het werk van den waercidhefaamdcn Thmeriaar3 ; dezelve is niet minder dan driehonderd fchrceden lang,
rust op acht booges , en wordt aan weerzyden door een achtkantigen toren verdeedigd . Na zyne bark te rug gekeerd ,

c :ı

nog verfcheiden dorpen voorby gevaaren zyııde , kwam hy aan
de fraaie aanzienlyke Stad Monghoi. Zy heeft de gedaante van
een boog , welks fnaar de Ganges is ; en beflaat van liet Bene
einde des hoogs tot aan het andere een omtrek van twaalfduizend vyfhonderd Ichreeden . Ue Graaf tekende dit aan, als mede het getal der poorten ca kle ne torens , nevens den afftand
fusiehen dezelven, en andere merkwaardigheden . Dan dir, hoe
omzigtig ook gedaan , werd door de Wagt ontdekt , en zulks
haalde henı een doodsgevaar op den hals, het welk by, nati 'r
doorliaan veelex moeilykheden , egter nog gelukkig ontkwam .
Weder op vrye voeten , en in 't bezit van zyne Bark herheld
zynde, zettede hy zyne reis voort na Pam a . Geduurende decze fcheepvaart zag hy,

langs de oevers van den Ganges .

eenc

menigte groore en kleine dorpen . Ten laatfile trad hy aan land
by het dorp Faxoha , en vervolgde van daar zynen weg , lang,
den oever , na het paleis van &stakan , Nabab van Patna . Einlelyk kwam lıy in de voorflad van Patna , van wäar hy een
~ekoorïyk gezipt op de Stad zelve had . Een Baııjaan geleidde
hem na het Kantoor der Hollandfehe Maatfćhappy ; en de Raad
ran Patna behan .elde hem zeer beuschlyk .

Deens flad., zo beroemd van wegens haaren koophandel, ligt
ıan den Gangcc ; de reden deezer ligginge , gelyk die van zeer
reel andere plaatzeil , is , om dat de Indiaanen , aan de wateren
lier riviere eerre búitengemeene heiligheid en kragt toefehryrende, dus te bekwaanıer gelegenheid hebben , om 'er zig da;elyks in te srasfchen en te baaden . Pams wordt gedekt door
;en groot en flerk Kasteel , omringd van Bolwerken , met toens beplant. Men ziet 'er pragtige Moskeeën , Pagoden, tuiUni tegen de zwaars overflrooıninen en fraaie burgerhuizen .
en van den Ganges buiten zyne oevers behoed te zyn, is de
op eerre hoogte gebouwd . Van den oever kU ıt men nier
ład
wiptig , dertig , en op zommige plaatzen veertig treden na de
X 2
Stad ;
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Stad ; aan de Lanďzyde heeft zy cene menigte Redouten en
Torens, die, egter, meer tot fıeraad d n ter befcherminge dienen. Midď ._n door dc gehee:c Rad loopt Bene breede praat, die
býkans geese andere bewooners heeft , dan allerlei amba tsiiedčn en ku~ıtleıiıars, die hier hunne werkplaatzen en tevens hunnc wí~tkcls hebben . Decz 2 breede Rraat wordt , in de le gte,
doortńeeden van zeer vedle kleinere Rraaten , zommígen vaı~
welken in het veld , en anďeretı op den Ganges uitloopes . (n
liet lıooglle gedeelte der. Rad ontmoet men een ruim plein , 't
welk tot cene Markt dient ; wyders een zeer fcboon Paleis, in
't welk de Nabab zys verblyf houdt, en Bene groçte KPrtera,
of Beurs , in welke de Kooplieden, van verfehillende Natien,
;e zamen vergaderen, oln'er hunne goederen te koop te veilen .
Onze Reiziger ontvitıg , geduurende zys verblyf te Patna,
een brief van den Directeur Sanderur , the hem męt ongeduld
crwatre te Soepra, of Chiopera, het uiter<te Kantoor welk de
Maatiòh-ıppy aan den Ganges bezit. Dit bewoog heın , firaks
zyne reize verder voort te zetteil . De rivier hooger opvaaren¿le, vond hy het land allee wegen volkryk , tot aan de plaats,
alwaar de vermaarde Moskee îWnnr+a fra t , van welke nıen
lıcnı zo ýdele wonde en had ver'ıaald . Op, zig zelve is M~ncra
ceiı gering dorp s omtrekt cene halve myi van den Ganges gelegen, 't welk Regts van oenige arme weiklieder wordt bewogen .
Weleer wą ; het land hieromfirec$s eeııe tvoestyta .
Maar, zo als de overlevering luidt , en hier te lande getrouwIyk geloofd wordt, een vermaard F kir, of Indiaanfche Heilig,
Ih~-t4~rzcra genaamd, vernomen hebbende de natuurlyke vrugt~
baaŕheid van dat gewest, t welk geene andere bewooners, dab
tygers, walven en wilde honden had, vervloekte dat gedierte,
verdreef het door de kragt zyner gebeden , eu bouwde 'er eenė
kleine Kapel , in Welke by ýdele wonderen verrigtte. Dewyl
liet gerapt zyner heiligheid vedle lieden derwaarts lokte, en
benı eerie menigte aalmoesfen aapbragt , vond zys
bediende,aa's 1v ris aflyvigheid, is zyne Kapel, zeer vedle en aanroer ;
kelyke rykdommen ; en deed , voor delelven , ter zyner geðagtenisfe, cene pr gtige Moskee houwen . die vervolgens voor
eend menigte Fakirs tot Bene woonplaats diende . Niet ver van
egelue $aar nog ecnç Moskee, doch kleiner dan de voorgaande . Men ziet aldaar een fieeuen Elefant , houtend in z n
muit een Adelaar : de kragt van dit dier tegen blikfee, donder
en normwinden , wordt hier zeer hoog geroemd . En rondom
Çteez
plaats krielt het geaa ig van Fakirs , die den flelgri1ns
unI1ë verdichtsels zoeken op te dringen , en door zogenaamd
godvrugUge bedriegęrýen veel geldss afknevelen .
d etyk kwam (Ie Graaf te S'nëprn , en vond den Directeur
Saî, i~rur in ęen kW1(ne.ri :lefl Raat ; 1oçi he; gelukte hem ?vne

ge_
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Flet Kantoor van Scepra is alleengenezing te bewerken . (*)
lyk a ingelegd tot den inkoop van Opium en Salpeter , welken
men in doezen oord in groote męnig : e vindt. Het gebouw,
door de Hollanders hier geftigt, ligt aan den Ganges, is een
langwerpig vierkant , hebbende op eiken hoek een toren : het
kan aangemerkt worden als beftaande uit drie onderfeheiden
gebouwen . Naast liet eerí e ligt een fraaie tuin ; het middellto
gebouw bevat het pakhuis en gemaklyke wooningen voor de
Beftuurders ; het derde is het werkhuis, in 't welk de Salpeter
bereid en gezuiverd wordt .
Onze Reiziger ging eervol_
gens , deegera togt voltrok ten hebbende , te fcheep na Portie ;
doch deene reis had, door oenige belemmeringen, geen voortgang ; hy verbleef nog oenigen tyd in de Indien, en natri eerlang de terugreize na 't Vaderland aan .
(s) Decze fcepende ziekte vin den Dıeć#eur S~nderus had aanleiding
gegeeven, toi het bevel dat de Graf te Ca .efarnbafı~ ontving, om honger
op te vaaıen ; men hoopte dat 'le dikmaals hop ucfde kundı beid van cíe
Graaf, die ten ereaaien Woudhoela was, hem vaıı meer nuts zoudc zyn,
dan de voorige rtI tinos anıg wende gencesw\zen . En revers werd hy
ter dief gelegenh id ~erzogt, rvne bel.waarnheıd in Ijet ıchinen, op d ;en
uìiilap, m 't werk te fÌ-e :icn, cn g:gndtekenřıg n te veıva ıd gen van f}eden , p kezen, kasteeleu n tijdere -merkwaarde Jıeden , wellτe hei zouden
bej genen ; dat hem te Aiun hor zo veel onheus op deıı hak haalde.

I:I

Sclzouwtooneel voor ¡ ange Lieden , door Mevrouw DE GENUS,
Uit het Fransch vertaald, door ~ • aEKKE~, Wed. D . wot.FE,
hn 'ı Graven1I4ge by ,ł . van Cleef, I7g6 . Bei
Twee Deelos
halven het Voorberklıt X134 b{a dz . in gr . o avo .

biedt
mede der jeugd aan, eene ver_
Mevrogw
zameling van lecrz ıame Schouw ooneelen,, welken by uítde tienlis

hier

t

ftek gefchikt zyu , om dezelve te hoeden tegen buitenfpØig_
heden , en tot een ver ftandi g deugdzaam gedrag op te leiden ;
van waar dit Werk , nevens de andere Opvoedings(hrifte a dier
kundige Dame, den jongen lieden met vrugt in handen gegee
ven kart worden . In het 13lyí el , getyteld de Gěvaaren der
Waereld , wordt de jeugd gewaarfchzwd tegen eene verkwis.
tende leevenswyze, waartoe ze ligtlyk verlokt kan worden,
dogr gehoor te geven , aan verleidende perfaonen . De twee
volgende Tooneellťukken , dę Verßandige Man en liet Portrec
of de Edelmoedige Minnaars, fchetfen het verfchíllend charaer
van onkuifehe Min , en zuivere Liefde , terwyl ze ons tevens
liet loíjyke vap een verftandig en edelmoedig gędr :ıg ontvouwen .
Biet bedorven Kınd toont het gevaarlyke der V1eie-y , vooral
wanneer de Ouders gehoor geven aai vleiende Opzegtors dec
Ki~ideren.
Ma ı Qlujnde de Modts is eene leerzaams onder_

P
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wyster, die den Kinderen alleszins goede' leefregels inboezemt,
en eerre derzelven bovenal de duidelykfťe en bondiglťe lesten
geeft , ter regelinge van haar gedrag in een dienstbaaren fiat.
lle Reiziger brengt ons onder het oog het befpotlyk chara&er
van zulke jonge lieden , die buitenlandsch reizen , zonder hun
verftandlyk vermogen aan te kweekgin, en die hun hart zo wel
als hun verftand door verwaandheid bederven . De Edelmoedige
yyandinnen lťrekken om het hart tegen de wraakzugt te wapeien , zelfs dan, wanneer men grond fchynt te hebben, om ze
aan te kweekgin . De goede Moeder boezems den Kinderen hoog~gting en gehoorzaamheid in voor Ouderen, die niet anders dan
het welzyn hunner Kinderen bedoelen , en 'er alles voor veil
hebben . De valt'he hrienden zyn ter waarfchouwinge aan jonge Lieden , om op hunne hoede te zyn , tegen de zodanigen,
die 't, onder den fehyn van Vriendfchap , op hun verderf rocleggen . De Linneıwunkelier/łer verleent zeer goede opvoedingsuitmuntend voorbeeld van een recht deugdlesfen , en geeft een
zaam meisje . Een Blyfpel, de Flejes genaamd, heeft ten doelwit , der jeugd in te prentel , dat zy de hoedanigheden van
een goed hart en gezond verfland boven de fciıoaııheid hebben
te kiezen ; waartoe hier de keuze tusićhen twee zogenoemde
Toverflesjes in aanmerking komt . Laatstlyk behelst deeze Verzameling nog een Blyfpel, de Duif gehc.cten , ter oorzaake dat
Bene Duif, door Amelie geliefkoosd , een voorwerp der jaloerslıeid van haare Zuster Rofıne is ; 't welk ons ten flot tot deeze
leering leidt : „ Dat kieschheid, die tot wantrouwen overgaat,
• haar pynigt, die haar voed, en de grootfle belediging is voor
• haar, die 'er het voorwerp van is : en dat men, hier aan ge• dagtig, nooit behoort te vergeeten, dat 'er geen vriendfchap
Mevrouw
• kan zyn zonder achting en vertrouwen ."
de GenUs heeft in ieder deezer Schouwtooneelen de natuur zeer
wel in agt genonen, en terwyl ze het leerzaams bovenal in 't
oog houdt , heeft ze het hoofdonderwçrp egter ongedwongen
vereenigt met tusfchenkomende Tooncelen, die aan deeze .tukken in vedle gevallen eerre gepaste leevendigheid byzetten .

Bloemtjens . Te Amfferdam by P . J. Uylenbroek, i78,.
oElavo i 34 bladm .

In gr.

uitßeekende Dichtvermogens van den Heer ßilderdyk ,
Dehoogstwaarfchynlyk
de naaker van de verzameling der Dichtfukken, onder den naam van Bloemıjens, hier boven aangekondigd, zyn by alle onbevooroordeelden in die hoogachting; , welke zy altoos verdienen zullen .
Wy willen deene I ıichtflukkcn
niet befchouwen 'uit het oogpunt, of zy in de z~delykc waereld
goed of kwaad kunnen doen ; dit daar laatende, is deene hundel
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del vooıbeeldig fchoon, wat het Diciıtkundige betreft . En, met
uitzondering van oenige weinige Stukjes , kan deeze bundel,
zonder ergernis , zelfs door naauwgezetten , geleezen worden .
Tot een ftaaltje diene het volgende, dat, zo om deszelfs zoetvloeijendheid als aartigheid, elks aandacht verdient.
Als een klem aanvallig wicht,
Met een lac1ijen op 't eaicht,,
Aan en op myn knieën fpeelend,
't Lieve mondje tot my ßre,kt,
En myn mond met kusjens dekt,
'k Vind die lieve kuśjens fłreelend .
Als een lang gemiste vrind
My na 't afsyn weder vindt,
En my aan zyn boeaem drukkend
Met een welkomstkus ontmoet,
Die de plaats neemt van een groei,
'k Noem dien blydon kus verrukkend.
Als ik van myn vader wyk,
En hy my, ayn hart' tèn uyk',
Van een flroef misnoegen veilig,
Met een' kus in de armen kielt,
Van ecn' wyzen les verteld ;
'k Hou dien achtbron kus voor heilig.
Geeft myn zuster, die ik hem
Opgefloten lippen klem,
ĺLly myn' kus in kuijens weder,
Daar de gulheid van heur' aart
Zich blymoedig in verklaart ;
'k Acht die eerbye kç usjens teder.
't Kinderkusjes laat my -koel ;
Vriendfchapskusfen heeft gevoel ;
's Vaderskus is eerbiedwekked ;
't ı usterk«śjen toont sich kuel ,
Maar het heeft een zacht gevoel
Naar ontzag en vriendfchap trekkend,
De
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De eerfłe kus heeft onfchuld in ;
De andere houdt vriendenrei,
Cene, vaderlyken zegen,
Deze cederlzeid van 't bloed
Maar het zieldoordringend zoet
is in eenei kus gelegen .
Lieve Odilde kent gy dat?
Weet gy wat de kus bevat,
Die met ret)ıt een kus mdg heeten?
Lieve fchoone f dat gy 't wist I
Dant waar ivoorden tee verkwist!
.
Reik me uw' mond gy zult Lec weter

C efchenk voor de eugd . hyfde Deels, eerfie Stııkje . Te Amfı`rerdam by J. ł111art~ 1786.

In oEtavo

704

bladz .

Eerwaarde Heeren Martinet en van den Berg hebben dit
D cStukje
byzonder gefchikt , tot het nìededeelen eener kor ~ė

onderrichting in den Natunrlyken Godsdienst. Zy ffellen zig
daarin voor, eerst, uit de natuur te bewyzen, dat 'er een God
is ; da ;., aan te toonen, welke volnıaaktheden van God ons de
natuur leert kennen ; vervol~~en$, te ontvouwen, welke pligteń
zy ons menfchen voorfchryft, mitsgaders op welk Bene wyze zy
ons dezelve leert betrapten ; en eindelyė, na te gaan, welk gebruik wy van deeze kennis , in onzen tegenwoordigen Iłaat f
maakera kunnen . De overweeging van 't laatlłe behelst Bene befchotiwing der gebreken van den Natuurlyken Godsdienst , eti
dezelve doet den Onderwyzer eigenaartig de aandagt vestigen op
de Openbaaring, als het middel, om dit gebreklyke te vergoeden .
Ter dier gelegenheid, behelst dit Stokje voorts nop t in de manier
wan een byvoegzel, een verflag van de Openbaaring, vervat in
de Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments, met aan Wyzing
wan derzelver voortreffelykheid en Godlykheid. De geagte Op_
$ellers dee7er ondėrrígtinge hebben de öatbaarheid der Jeugd zeer
wel in agċ genomen, en tevens dit onderwerp, met ter zydeiłelling van het al te ingewikkelde voor de Jeugd i in zytie foor
volledig behandeld .

Ø Ø
Ø

~tt~

N I E

UWE

A L G E M E E

N E

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Zes Leeiredc/ıe71 over den Oorlog ; door ,vyten den Wel
Eerwaaiyleıı !!tere j . CUlOT , in leven Bedieı.aar des
lleiligeı~ Eua n eliwıis in de hValfche Gemeente tot RotUit het Frín2sch verta&d. Te Aınfard irn , by
terdiern .
J. vall Gulik, ıg&6 . B~lıíılver ile hooı -redeıi, ~ıгΡ bladt .
in gr . octavo .

I

n dit zestal Leerredenen vestigt de Eervaerde Guíot een
Godsdienltig oog op den Oorlog, en ontvouwt de voornaeuı(te onderwerpen , dacr toe betreklyk , uit dat gezichtspunt ; ten einde zyne Toehoorders op te leiden , tot een
itidrukbaer bezet van Gods albe(tierende hand ook in den
Oorlog , en ecu levendig gevoel van hunne verplichting,
om him gedrag , naei aie kundigheden , en vereısch der
om(tandi,gheden, te regėleu . Tot een tekst voor dezelven
heeft zyn Eerwaerde uitgekoozeıı de bekende woorden van
Salomo, Spr. XX(. 3ı . liet Pacid wordt bereid tegen den
dag des fryds ; maer de Overwiııııitig is des 1IEERE~ ; en
by behandelt zyııe bedoelde hoofdonderwerpen in vyf ach .
iervolgeııde Leerredenen , fchikkende voorts zyne zesde
of laet(te Leerredenı , ter aenwyzitıge van de nuttigheden,
die men uit de voorigen trekken kan . De Eerwaerde
Gniot behandelt dit Stuk indiervoege, dat hy een in zyııe
loont volledig zamen(telzel ener Godsdienflíge overweginge
van den Oorlog aeıı de hand geut , en ons op eııe oor .
Øeelkundige wyze onder 't oog bienge, hoe wy de voornaemfte wattheden , daertoe behooreııde , hegge te belchouwen, eıı lı ~edanig een gehrııik wy daervaıı behooren
te maken . Zyııe laet(te Leerreden draegr o is de ontvouwde wattheden zo beknoptlyk voor , dat wy derzelver opgave daeruit zullen mededeelen ; en te gelyk , by de ene
of andere waerheid , ene proeve geven van de wyze , op
welke hy die wattheden ter nadere betrachtinge doet (tr, kken .
„ DE EERSTE li7aarheid (zegt hy) die wy vastge(leld
Y
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hebben, en die uitdrukkelyk in onzen Text werd te kennen ge~;eeven, is , dat de Overwinníııge is des Heerera . Dat
is te zeggen, dat God de Zege geeft aan den cenen, en
dat by de nederlaag veroorzaakt van den anderen ; dat by
alle de gebeurtenisi'en van eengin Ourlog beftierd ; dat by
alle derzelver weıkingeıı fchikt en bepaald ; Lat hy invloed
heeft op alle de Daadco van de tegenge(łelde partyen ; en
dat zy, zonder zyne toelaating, of zynen wil, niets kunden volbrengen . Deene waarheid hebben wy in 't breede
uit de Reden , de Heilige Schrift , en door Voorbeelden
beweezen .
„ Wy hebben in onze TWEEDE, LEERREDt?w va~tgefłeld,
~1at de Oorlog , hoewel in fchyn aanlopende , tegens de
Wet van God , tegens de gevoelens van Menfclıelykheid,
en tegens den aart van liet Kotiingryke van jfezus Christiis, egter gcoo7loofd was onder liet Euangclie, gelyk als
die het geweest was, onder de oude Wet . De voorbeelden ėn de Schriftuurplaatzeu uit liet Onde en uit het
Nieuwe Testaiflelit , die wy by die gelegenheid aangehaald
hebben, gevoegt by de Drangredenen, die de Reden zelfs
ons op dat onderwerp aan de hand geeft, fteh en die waarlıeid buiten twyfFeling .
„ Wy hebben , ais Bene DERDE Waarheid, duidelyk
beweezen , dat, alhoewel God de oorzaak was der Overwinningen en der Voordeelen , die wy op onze vyanden
behaalen s hoewel de Overminıîiıig is des Heeren, hy egeer
wil , dat de tnenfchen ten dien einde van hunne nyde de
,ioodige Toebereidzelen en Wapenrustingen doen ; dat zy
ebruık maakgin vatı alle de vereischte middelen by die
élègenhedėn , even of zy haare uitkomst alleen verwagten
noesten van hunzelven, en van hunne poogingen, en dat
God hen zynen byfłand niet toegezegd had ."
Zie
hier liet gebruik , dat hy van deze derde Lliaerheid geØaekt wil hebben .
„ Dat zo zytıde (vervolgt by) is het duidelyk , dat in
een Staat , die zig in eeıııge Oorlog ingewikkeld vind,
ieder der gemen, die dezelve uitmaakt, meer of min belang hebbende in de bewaring en in de verded1 ing van
dien Staat, ook snet al dyn vermogen het zyne moet toebrengen tot de middelen, die men in 't werk moet fielJeti, om een gel ikkige uitkomst te verkrygen . -- Doch
de pligten , waaraan de verfcheiden Leden van een Lichaam
gehouden nyn, in zodanige gevallen , nyn yoor allen niet
dezelven , en verfchillen naar den rang en den haat der
„ Men
Ingezetenen.
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• Men kan ĩ:n alle Staaten , die zig in Oorlog bevinden , drie foorten vatı menfchen onderfcheiden , waarvan
elk byzoudere pligten voor het algemeen welzyn te ver •
vullen heeft . Zy, die geplaatst zyn in de Regeeríuıg ; zy,
die gebruikt worden in de Legers ; en zy, die noch Staats .
noch Kryg~bcrocp oeffeııen .
• Wat de eìfiein betreft , dewyl dat van haare goede
of flegte Bettieriiig voornamenlyk afhangt , de gelukkige
of rampfpoedige uitfiagen , die de Wapenen van het Volk,
dat zy regeerco , kunnen hebben , zyn zy het ook , die de
kragtdadigtle middelen kunnen, en moeten iıı't werk Hellen , om die Wapenen te doen vooripoedig zyn .
Wy zullen daaromtrent in geent breede onderhandeling
treeden , een3deels , dewyl het aan de Overheid zelve is ,
om te weerco, welk gedrag zy moet houden in tyden van
Oorlog , cm het weizyn en het voordeel der Volken uit
te werken , die haar onderworpen zyn ; het is om dat
men haar vuuronderfleld meer ouderrigt dan auderetı, dat
mcn haar het [leflier der leegtering heeft toevertrouwt
ten andc,e, , om dat de voornaamłle Middelen , die tot
het geluk en den roem van een Volk kunnen medewerken,
genoeg bekend zyn , aan alle de geenen , die van hun gezond oordeel en van hunne kennis gebruik maaleen . Nie .
mand is onbewust, by voorbeeld, dat, in een welheflíėrd
Gemeenebest, de Ampten en de Bedieningen gegeven urne •
ten werden aan hun , die het bekwaamíle zyn die te bekleeden ; dat de verdienften aangemoedigd en beloond moeten werden ; dat het geheim der zaalren onverbreekelyk
moet bewaard blyven ; dat de geldmiddelen wyslyk en getrouwlyk moeten gebruikt werden ; dat eerre mauwt Eens •
gezindheid altoos meet heerfcheu onder de Hoofden die
redeeten ; dat de byzondere belangeııs altyd aan het algemeen belang moeten opgeofferd werden ; en verder zodanige á andere duidelyke en bekende grondregels, waarvan
de beoeffening onvermydelyk nodig is , om een Volk gelukkig te maakco , en in [laat te [lellen , om zyne vyanden
te wedertlaan .
Wat aangaat de pligten van lır ı , die in de Lcgcrs
•
gebruikt
werden , men weet insgelyks , dat de Herkrt van
een Krygsmagt niet zo zeer b~flaat in het getal der Trou .
pen, waar van dezelve is zamengefleld, als wel in de flipte onderfchikking die daarin heersekt ; in de geftrengheid
der tugt, die men 'er in duet nakomen ; in de vnor~ietig •
beid, de dapperheid en de hekwaaniheid der Veldoverflen ;
12
in

zog

t.

curoT

in de kloekmoedigheid , de blinde gehoorzaamheid en de
onderdaanigheid der Soldaaten , en der mindere BevelhebHet is hier de plaats niet , om langer en
bers .
breedvoeriger daarop aan te dringen (*) . -let zal beter
te pas komen te onderzoeken , welke de pligten zyn van
de byzondere higezeteneti, die geen beroep, noch in het
Staats noch iıı het Krygsweezen , waar te rasamen hebbende , egter kunnen toebrengen tot de voorfpoed van den
Staat, waarvan zy een gedeelte uĩtmaakeıı, en tot het geluk vaii haare Wapenen .
„ Daar zyn 'er twee voornaams, die zy zorgvuldig moeten nakomen , zo zy geen hinder willen toebrengen aait
het geluk , het welke zy zelven wenlćhett te genieten .
„ Het eer/le is, dat zy gehouden zyn onderdaanigenge .
?1ı ;rsa(l?n te weezeu , aan de Regenten , of aan de Mogrntheid , van wier zy afhankelyk zyn ; zig f :il te gedraagen na haare oogmerken ; zig gewillig; te voegen na
haare Inıic ;ıten , zonder zig in te laatgin met haar gedrag
te berispen , en haare onderneemingen te veroordeelen .
Die onvergenoegtheid , die murmureeringen , die
oproerige en halfterrige gefprekkeıı , die men te dikwils
laat ontvallen tegen de nagearing , waaraan men onderworpen is , betonnen zoo veel vermetelheid als verwaandheid by hnıı , die 'er zig aan fchuldig maakera . Het is
vermctellıeid , te willen oordeelen over het gedrag , dat
men houden moet in deeze of die omftandigheid , wanneer men 'er den grond niet van kent, wanneer men niet
weet alle ðe omRandigheden , die daar by behooren , noch
alle de dryfveeren van 't Staats-Cabines ; waarvan zy al lecn, die het Roer der zaakera in handen hebben, kunnen
onderıigt weezeu . Maar wanneer men , zelfs zo wel als
zy , deıı ftaat der zaakeu , en de geneit;theid der gemoederen zoude westen , zonde liet altoos verwaandheid zyn,
te willen obrdeelen over het geen dienfUg is te vermyden,
of om beter te doen, dan zy, die de ondervinding, die
zy van de zaakeu hebben , mot afgerigt hebben , van de
wyze waarop men zig moet bepaaletı , naar maats dat de
om ftaııdigheden het vereisfchen .
„ Niets
(*) Zyn Eerwaarde fprak deze Leerredenen uit in 't jaar 1745 •
Byaldien hy dezelven in de tegenwoordige dagen had voorgefteld,
zou hier natuurlyk de Burrwpeni7lc- ook in aennıerking hebben
moeten komen : en even zo zouden hem dezelven, in meer byzondeŕheden , wel eens aanleiding lot ene andere manier van
voornellen gegeven hebben .
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„Niets zoude voor een Staat fchadelyker kunnen nyn,
dan de innerlyke verdeeltheden die dezelve vernielen,
vooral wanneer zy zig ter- zelver tyd door vyanden van
buiten ziet aangevallen ; dat is , het geen den ondergang
van het vermaardíte en magtigfte Gemeenebest heeft veroorzaakt. Niets daarentegen brengt meer toe tot de vastigheid , het gehik en de voorfpoed van dien zelven Sraat,
dan de overeenkomst der Leden met hiiniie Opperhoefden, de gelykheid van iniigten en oogmerken, de overeenftemming, die 'er heerscht, tusfchen zy die regeerera,
en zy die geregeerd worden ; overeenltemming die beítaat
in de genegenheid en den yver, met welke de Onderdaanen zig voegen naar de iniigten van hunne Overheid .
Het voorbeeld dat wy 'er van zien iıı een nabuurig Koningryk, bewyst beter deene waarheid, dan alle de redeneeringen, die men zoude kunnen bybrengen .
„ Uit die gelioorzaanalıeid en die algemeens onderwerping,
die wy komen te eisíčhen van de Onderdaanen voor hunne Overheid, fpruit, ten iveeplen, voort een byzondere
pligt, waarvan de beoeffening niet minder noodzaaklyk
is, om senen gelukkigen uitgag in eenèn Oorlog te verkrygen ; beftaande daarin , dat zy geduldig en zonder tegenfpreeken draagera moeten de Lasten , die men hen
oplegt, om te voldoen aan de buitengewoone kosten, die
men genoodzaakt is in die omliandigheden te maakera .
Het Geld, ġelyk uien weet, is de Zenuw des Oorlos .
Zo dra dat middel ontbreekt , nyn alle anderen of onuıtvoerlyk of zonder vrugt .
Dus te weigeren , om ,
ııaar maats van ons vermogen , op te bŕengen , tot onderhouding van hen , die hun Leven bloot (tellen , en die
huri bloed opofferen ter bewaaringe van onze Voorrechten
en vatı onze Bezittingen, zoude eerre fchreeuwende ongerechtigheid nyn , en tegelyk eerre groots dwaasheid ;
dewyl dat zulks het eenıge middel is, om verdedigers
aan te treffen, die ons bewaarera voor de beleedigingen
van onze vyanden ; en dat, door een gedeelte' van 't geen
men bezit te willen befpaaren, men zig klaarblykelyk bloot
fielt aan 't gevaar om alles te verliezen ."
Hier
mede gast nyn Lerwaerde over tot de vierde en vyfde
geleerde Waerheid, welke by iııdezervoege voordraegt .
„ Als Bene VU.ROE Naarheid, uit onzen Text afgeleid, hebben wy gezegt en bewezen : De Heere v ergunt.
de Zege en de Overwinning niet, dan aan hun die de ge•
rechtigfıcid øan lit ne nyde hekben ; te weeteu : aan die
gee .
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geenen , die den Oorlog uit rechtvaardige en wettige Be,yeegredenen ondernoowen hebben ; die deozelven voeren
door rechtvaardige en geoorloofde Middelen ; en die zei .
ven reclıtvaaı 9'ıg en heilig zyn in hun gedrag over 't geheel, en iıı łiuıınen wandel .
,, Eindelyk, M . T. wy hebben in onze VYFDI L1EkRFDEN gezien, dat, wanneer God de Zede aan een Volk
wil fchenken, of in 't algemeen eenig ander zyner beflaiten uitvoeren, hy niet onmiddelyle door zig telven werkt,
en door de enkele kragt van zynen wil, zo als hy zoude kunnen doen , als hy wilde ; maar dat hy altoos , of
meest altoos, gebruik maakt van Uitvoerders, Werktuigen,
Middelen ; dan eens meer ingewikkelde, en dan eens meer
eenvoudige, die hem, in minder of meerder tyd, tot het
oogmerk, dat hy zig voorgelłeld heeft, brengen, naar dat
by zulks goedvind ."
Leerredenen over verfcliillende onderwerpen, door AUcEsTUS STERK, Leeraar in de Gemeente, toegedaan de Oıa_
veranderde Aıımsburgfche Gelaofsbelydenisf~ te Aınfter_
dam . Twee Deehn . Te Amflerdam . by de Wed . I .
Smit en A . Mets }ansz . en in 's Hage , by C . Plaat .
1757 . In gr . oö avo .
Toette der Aanmerkingen van j . i. 13oow, Leeraar in de
Gemeente, tolegedaan de Onveranderde Åugsburgfclıe Ge_
loofsbelydenis, te Rotterdam, op zekere Predicatie, over
de bewyzen voor de Leer der H. Driečenheid. Door
A . STERK, Leeraar in de Lutlmerfche Gemeente te ¿'mJ?erdam . Te Amfterdam, en in 's Hage, als boven . In
gr . oó avo . 148 gladt .
Eerwaerde Sterk behandelt in ieder Leerreden , in
D edeze
opgemelde twee Deelera vervat , een gewig~ig
onderwerp, liet zy van de Leer(łellige of van de Beoefenende Godgeleerdheid ; welke onderwerpen hy door ene
duĺdelyke manier van voordragt ten klaerfle ontvouwt, en
iıl een manlyken flyt ten ernstigfłe ter betrachtinge aenn
Een volgend Deel zal ons wel gelegenheid gedringt .
ven , om 'er ene nadere proeve van te verlenen, waar
mede wy ons thans niet wel kunnen ophouden ; dewyl 's
Mans byaondere omflandigheden ans tegenwoordig a1s
Duo en, oLfl wat bepaelder flaen te blyven, op zone Leer_
le-
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reden over liet Leer/luk der Hellige Drieëenheid, in het
tweede Deel afgegeven . Men weet, naemlvk, uit het
voorgevallene in de Lutherfche Gemeente alhier, (waar .
van we ook reeds eenige melding gemaakt hebben ( *),)
dat zyn Eerwaarde by zommígen verdacht gehouden is,
van in dit Leertuk niet rechtzinnig te zyn, naar den inhoud der Augsburgfche Geloofsbelydenísfe . Deze verden .
king kwam ons reeds vreemd voor ; en, na 't inzien der
Leerreden over dit onderwerp, openlyk uitgefproker, heb .
ben wy ons tett hoogha moeten verwonderen, of over dc
oukunde, of over de kwaedaertigheid der zodanigen,wel .
ken ene befchuldiging van dien aart op de baan gebragt,
of verder voortgezet hebben . --- Zyn Ferwaerde ,
ııaenılyk , brengt den inhoud van het eer(te Artykel der
Augsburgfćhe Geloofsbelydenisle tot de drie volgende
Hoofd(tillingen . Derzelver Op(lellers betuigen voor , eerst
te gelooven , „ dat 'er maar één ćénig Godlyk \-Veezetı
• ic, hef welk genoemd wordt, en ook waarlýk is, God :
• teft tweeden , dat in dit éénige Godlyke Naazen drie
• oııderfcheidene perfoonen zyn ; Vader, Zoon en Meili• ge Geest : en eindelyk, ten derden, zeggen zy, dat zy
• alle deene drie perfoonen als deelgenooten van een en
• het zelfde Godlyke Weezen aanzien, en aan ieder der .
• zelver de Eeuwigheid, Ondeelbaarheid, volmaakte AI..
• m(iCht, Ihysheid en Goedheid toeíćhryven ."
Omtrent ieder dezer Stellingen legt de Eerwaarde Sterk het
'er verder op toe , om deze leer der Augsburgfche Geloofsbelyderen te Raven, en te doen zien, dat zy, in dit
eenla Artykel van hunne Geloofsbelydenis niets beleden
hebben , het geen niet met de tale der Heilige Schriftuur
op de volmaektfte wyze overeenkomt . Het overige dezer
Leerreden is gefchikt ter beantwoordinge der tegenwerpinge, dit dit Leertuk tegenflrydigheden m unit, of, zo
dit al niet, dat geen (terveling het begrypen kan ; en ftrekt
eiıidelyk , om te toonen , dat die leer ııiet flechts een_e
enkele befpiegelin~ voor het vedhand ; maar dat de kennis
dier leere enen Christen ııoodzaeklyk is .
Na het
openlyk uitfpreken _en gemeen maken van zodaıtig en u
Leerreden , is 't niet wel te begrypen, hoe uien den Eerwaarden .Sterk, wiens eerlyk charačter bekend is, nog
van onrechtzinnigheid in c+it Leertuk kunne verdenken ;
te meer dae~ hy in zyne Voorreden der Lastervocht hare
en i(*) Zie N. Alg . l'aderi. . Leĺteroeff lite . D. bl . g37-54Q
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enige uitvlucht benomen heeft, met uitdrukkelyk te verklaren, „ dat deeze Leerredenen van woord tot woord,
• zonder oenige de mimte verandering, zoo gedrukt zyn,
• als hv dezelven hier voor zyne Gemeente gehouden
„ heeft.
Zyu Eerwaerde is intusf~hen door menigerleie Poort van
naemlooze,ofonder verdichte namen uitgegeven ,Schriften
tiengevallen ; doch hy heeft, wel beraden , niet kunnen
goedvinden, om den-hem zo kostebken tyd aen derzelver
beantwoording op te offeren, tot dat hem in handen kwam
een Gefchrift, het welk onder den ngen van den Eerwaerden J. M . Booıv, waer van wy onlangs enige melding
gemaekt hebben (*) , het licht zag . Nademael nu dit
Gefchrift met den Eerwaerdigen naera van een openbaer
Leertier, in de Lutherfche Gemeente te Rotterdam, pronkte, zo heeft de Eerwaerde Sterk zich enigermate gedrongen gevonden , om daerop bepaelder ngt te geven , en het
zelve ııader ter toette te brengen . Het is wel zo, dat de
uitvoering hem reden geeft, om te twyfelen , of de Eerwaerde Boo1ı het wel opgefłeld hetibe, en of hy niet flechts
toelate , dat de Schryver dier Åenmer kinggin zynen naera
voere . dan, wat hier van zy, de tytel van dit Gefchrift,
ınet dien naera, geeft aen het zelve het voorkomen van
den arbeid diens Mans ; en dit noopt zyn Eerwaerde de
pen 'er tegen op te vatten : hoewel het meerendeels indiervoege opgefłeld zy, dat hy bykaus t'over rede gehad
zoude hebben, om 'er zich niet mede te bemoeien, maer
de wederlegging veeleer aen éénen zyner Catechizanten
over te laten . Dat ook indedaad de inhoud dier aenmerkingen van zodanig ene natuur zy, is ten duidelykfłe blykbaer uit het geheele beloop dezer toette , en de wederlegging der deer in voorkomende byzonderheden ; des de
Eerwaerde Sterk met regt mogte fchryven, „ dat hy den
• tyd beklaagt, dien hy befłeedt, om zich tegen een
• man te verdeedigen , dien hy zyne endere verdienĺłen
• niet wil betwisten , maar die , in 't Duk van Uitleg• kunde , te verre ten, achteren is, om met hem , op ee„ nen gelyken voet, te kuonen redetwisten." Nadien
deze fchryfwyze, met welke zyn Eerwaerde zyne Party
hier doorgaens behandelt , middelerwyl ten hoogûe ongevallig klinkt voor den Sclıryver der Aenmerkingen, zo
hefluit zyn Eerwaerde zyne toette met deze betuiging .
if hy.
(*) Zie boven, bl. i z .
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1;yaldien Do . noon, te Rotterdam , de Schryver der
„ Aanmerkingen tegen myne Leerrede niet nıocht zyn,
„ als dan moet, liet geen ik van de diepe onkunde, ver„ regaande onbefchaamdheid, en onchrıstelyke verketter„ zucht, enz . enz . van doezen Schryver gezegd, en uit
„ die Aanmerkingen getoond hebbe , op zyne Wel .Eerw.
• niet toegepast worden !"
Voor 't overige vinden wy 'r niet ondienflig, den Lezer hier nog mede te deelgin, de nadere verklaring van
den Eerwaerden Sterk, nopeus iyn verder gedrag omtrent
zyne Tegenfchryvers. „ ik verklaare, zegt hy, by dec„ ze gelegenheid , dat ik , indien de Schryver der Aan• merkingen lust mocht hebbeıı , om verder tegen my te
„ fchryven , of iemand anders , met of zonder naam, om
• het voor hem op te vatten, zoo weinig voorneemens
• ben, om 'er verder op te antwoorden , dat ik vastlyk
hebbe, niets meer van dien aart te leezen ,
•• be(looten
zoo lang my niet daor iemand myner Vrienden, die in
• Raat is, om • daarover te oordoelen, verzekerd wordt,
• dat 'er het eeıı of ander gefchreeven is , waarin meer
• blyken van kundigheid en waarheidsliefde gevonden
• worden, dan in de Rotterdamfehe Aanmerkingen, en
• Bene menigte van naamiooze gefchriften, die voor en
Ik heb my eens verle,
• naa dezelve iyn uitgeknmen .
• difid, om oenen tegenfchryver , die my op eeıĩe hoo• tiende wyze, hoewel met zwakke wapenen, op het lyf
• viel, te keer te gaan ; maar voortaan zal ik de weinige
• oogenblikken , die myne Amptsverrichtingen my over_
• laaien, nuttiger befteeden . '
„

Verhandeling over de Naturar van onzen MíXdelaar j
zus CHRIsTtss, ter proeve voorgefleld door SVTSE HoF.KSTRA w vTsESZ . in legen Leeraar in de hereenigde
Doopsgezinde Gemeente te Westzaandam. Waarby ge_
voegt is cene Lykreden over domelven gehouden , door
zynen Ambtgenoot HENDRIK VAN GELDER .
Te Amflerı.
dam by L . van Hulst 1786. In gr. 8vo, 98 bladz .

et onderwerp, in deze Proeve op nieuw behandeld,
H
won i, gelyk bekend is, door de Godgeleerden zeer
verfchilłend begrepen, en de Eerwaerde
heeft
Hoekopa

ten dien opzichte de zýde gekoozen, welke hem der
waerheid het naesse Echoen ; en die hy 't w~1 de ; moeite
Y 5
wier .
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waerdig geacht heeft, dat ze den Lezer wat ııader onder 't oog gebragt wierd . Hy ontvouwt, in de eeríle
plaers, zyne denkbeelden over de Natuur van onzetı Middeleer Jezus Christus, in derzelver geheeleu zamenhang ;
en brengt dezelven voorts tot eenige hoofdftellingcn , die
voornaemlyk het wezen van dit zyn gevoelen uitmaken,
welken by, ieder op zich zelve, tracht te betongen . Verder heraerítigt hy zich om te doen zien, hoe dit gevoelen (trekken kan, om verfcheiden Leerftukken van den
Christen- Godsdienst , in een zeer redelyk daglicht te
doen verfchynen ; waerby hy tevens nog eenige andere
nuttigheden , zyns oordeels, met dit gevoelen verknogt,
voordraegt. Wyders voegt zyn Eerwaeule hier by, een
onderzoek, in hoe verre het gevoelen over de H. Drieeenheid, ingevolge van deze zyne hellingen, door hem
hier ter proeve voorgedragen , vaıı het Sabellianisınus verfchillc . En ten laetlte verleent hy ons nog een korten
inhoud van het geheele Leerítelfel , rakende de Natuur
van den Middelaer Jezus Christus, meestal, alleen met
de woorden der H . Schrift voorgedragen .
Naer de deukwyze van den Eerwaerden Hoekflra, heeft
Jezus Christus, voor zyne geboorte als mensch, in-de
onbegonnen eeuwigheid, een gefchapen beflaen gehad ;
en op dat weezen heeft de Godheid zulk eene naeuwe
betrekking aengenomen , dat 'er uit die vereeniging één
enkel Perfoon onthoud, die men alleen denkbeeldig in
twee wezens karn onderfeheiden . Deze betrekking kan
niet beter afgebeeld worden, dan onder het denkbeeld van
Vader en Zoon ; en dezelve is zo naeuw, dat God, met
geene van zyne fchepzelen, ooit of ooit in zulk eene betrekking zal komen. Het Opperwezen dan zich , zo
naetıw, met deze gefchapene Natuur verenigd hebbende,
werd dus Vader ; en de gefchapene Natuur, verenigd zynde met de Godheid, werd Zoon . Het geheel Godlyk wezen, alle Gıdlyke eigenfchappen , dus ook de Godlyke
kracht, werden het ware eigendom van die ontleende Natuur. Het wezen, de eigenfchappen, de kracht van den
Vader, werd dus waerlyk het wezen, de eigenfchappen,
de kracht van den Zoon : juist daerom , om dat alle volheld der Godheid in heen lichaemlyk woonde.
Nu
is , niet dat gefchapen wezen , op zichzelven befchouwd,
maer dat geer :, 't welk uit ene ongefclıapene en gefchapene
zelf(tandigheid is t'zamengefteld, de Perfoon van onzen
iV iddelae* Jezus. Christus ; die dus, uit kracht det onderlin-
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linge betrekkinge , waerlyk twee Natuurera heeft ; zynde ,
ten aenziên van de ene , de eeuwige en waerachtige God
zelve, en, ten aenzien van de andere, geeiı bloot mensch,
inaer het meest uitmuntende van , en boven , alle geldhapen wezens . En deze gefchapene Natuur van Jezus Christus, zo als ze vereenigd was en bleef met de i nvooııende
Godheid, alleen is, in de volheid des tyds , met een
menschlyk lichaem omkleed geworden ; welke omkleeding
de grondflap was van zyne diepe vernedering en gelyklıeid
met de menichen .
Zyn Eerwaerde heeft, in overtuigden gewoede, met deze
zyne denkwyze zo veel opgehad , dat hy , daer hy , by
zyn leven, ene hierover opgebelde Verhandeling by herhaling getoetst en befchaefd lıad, op zyn Sterfbedde begeerd hebbe, dat dezelve ter drukperfe gebragt zoude worden . 't Is ons, na ene aepdachtige lezing, niet voorgekomen, dat deze Verhandeling juist eeıı byzonder licht
verfpreid , over de duisterheden , die , onder de verfclıilien
der Godgeleerden nopens dit Stuk , over dit onderwerp
zweven ; en dat vooral , (het geen in dezen ene hoofdbyzonderheid is,) des Schryvers denkbeeld van die betrek .
hing der Godheid, met de gevolgen daervan, wel inzonderheid, niet minder ingewikkeld en duister is, dan verfcheiden andere Godgeleerde verklaringen van de generatie
des Zoons door den Vader . Dan met dit alles,
fchoon wy dus 's Mans Leerbelzel over dit onderwerp niet
kunnen aenpryzen, mogen wy echter den overleden Leeraer, wegens deze Verhandeling, den welverdienden lot
niet weigeren , dat hy zyne Verhandeling in ene geregelde
orde opgefleld, befcheiden uitgevoerd, en zich met oordeel bevlytigd heeft, om zyn gevoelen in het hem mogelyk gun(łigiie licht te plaetzen .
Met het gemeen maken dezer Verhandelinge heeft de
Eerwaerde van Gelder te gelyk openlyk afgegeven , zyne
Lykreden over dezen zenen Anıptgenoot, uitgefproketı
den 2o Augustus 1786 ; na dat dezelve den Oden dier ınaend,
in den ouderdom van 9 jaren en 5 dagen, overleden
was . De Eerwaerde van Gelder belt zich in dele Leerreden voor, „ eerst, te bewyzen, dat Jezus, de Opper• heiherder zýner Kerke, in 't gemeen goed en wys ge• handeld heeft, daarin dat Hy menfchen , en wel zwak„ ke en fierfelyke menfchen, gefield heeft, tot heeraars
„ des Euangeliums : en dzn te hetoogen , dat dezee
„ fchikking, iıı 't byzonder, geen •N adcel doet, aan de
,, groo-
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groote zaak dei Christendoms ." Na ene leerzame etí
voldoende uitvoering van beide deze Stukken , fchikt hy
het verdere beloop zyner Leerreden nier de byzondere
tydsom[tandigheden . Op een beknopt bergt van deıı
veelal zukkelenden levensloop zyns overleeden Amptgefoots, drukt hy zich , nopens deszelfs Charader, niet
korte doch nadruklyke woorden, aldus uit .
„ Zyn
„ Charader is veelgin onder on , en my, in 't byzonder,
- Ik zal my niet uitlaatgin ín Lof„ wel bekend .
„ fpraak ; weinig, maar veel betekenend, kan ik, naar
„ waarheid , van hem zeggen : Hy wa's een Godsdienutig
„ Christen , een verutan íg Mensch , een liefhebber van
„ Letteroeffeningen, kundig boven zyne jaarcn, en on„ vermoeid in 't onderzoeken ; zyne zwakke lighaams„ om[tandigheden waren zelfs niet in utaat zyne zucht
„ tot verftandelyke werkzaaınheden uit te dopven . Men
„ heeft van Hem een en andere Verhandeliıugen in Beleer„ de Tydfchriften ; men zntt meer van hem hebben m~ı„ gen verwagten, was hy niet, *_erwyl zich zyne verf n„ delyke vermogens ontwikkelden , ons , eu der Gemeen„ te , ontvallen ; eerlang zal men zien , wat onderzoeklust
„ en yver voor den Godsdienst by Hem konden uitveer,, ken ." (*) Aen dit verflag hecht de Eerwierde vcm
Gelder, overeenkomutíğ met het voorige hoofdbeloop zyner
I, eerreden, ene ftichtelyke bedenking, ter billykinge van
Gods weg in dezen, dier de Gemeente haren Leerier
verlooren heeft in 't beste van zyn leeftyd, terwyl meıı
alle reden had , om te verwachten, dat zyn leven , indien
het langer had mogen duuren, nog van merkelyker nut
had kunnen zyn : welke bedenking hy voorts, gepierd
niet anderen, tot de tydsomutandigheden betreklyk, met
ene ernutige flotvermaning, ten gemoedlyken gebruike doet
dienen .
„

(*) Dit laet(te gezegde doelt op de hier voorgemelde Íertot welker uitgave toen reeds beflooten was .
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De Rede en haar gezag in deıi Godsdienst briefj3jyze voor •
gefield , door PAULUS VAN HEMERT , aan den Hoog_
eeres . Hooggel. Heer GISBERTUS BONNET, D, •, en Prof.
ifl de H. Godgeleerdheid eti Akademiprediker te Utrecht .
Derde Brief. Te 1.otterdam , by de Leeuw eu Krap,
1787. In gr . očtavo 134 bladz .
antwoord van den Heer van Hemert, op des HoogIde_Tet
1 leeraars tweeden Brief, firakt we! inzonderheid , om
drie volgende byzonderheden na te gaan

. (i .) Of zyn
Hooggeleerde de hoofdzaak vin het verfćhil wel onder het
oog gehouden hebbe ? ( 2 . ) Of Z . H . G. , ten aanzien
van het bederf der onderwerplyke rede , niet ene leer aen
de heer/clıeııde kerk toegekend Nebbe , welke eigenlyk de
hare niet is? (3 ) Of Z . fl . G. in de bepalipge van het
bederf der rede zich telven niet Nebbe tegengefproken?
Ieder dezer Stukken afzonderlyk behandelei , en daardoor
het beweerde in zynen vourigen Brief nader geftaefd hebbende , leid hy daaruit af , dat de Hoogleeraer hem onregtwatig befehuldigd , en ene onbillyke tack opgelegd
heeft , terwyl hy hetn tevens voorfielt , wat hy van Z.
H. G. verwagt .
„ Uit het geen ik , (zegt hy,) tot dus ver behandeld
heb, blykt zonneklaar, dat de taak (*), welke (J . H . G. verkozen heeft, my op te leggen niet billyk is , als gegrond
zynde op acne onderfteliing, welker valschheid ik, nu althands, meen baarblyklyk aan den dag gelegd te hebben,
te weten, dat ik het voornaam verfchil, met opzet ,
ken en over andere zaken gehandeld heb , welke eersti~ader,hand behoren afgedaan te worden ; als mede, dat ik de leer
der Gereformeeı :de kerk, zoo als dezelve, in de Dordrechtfebe vergadering, is vastgefteld, in cen verkeerd licht heb
voorgefleld. Zyn beide deze zeer gewaagde befchuldigingen volftrektlyk' valsch , en eeniglyk door U. H . G. uitgedacht, met oogmerk, om myne - hoofdbedoeling te loor
te hellen , de aandacht der lazeren daar van behendigJyk
af te trekken , en de zwakfte zyde -- laat ik liever zeg .
Een, de wankelende gronden, van het gebouw der beer .
fchçnde kerke te beveiligen ; dan kunt Gy van my niet
verrir.
boven, bl . x47, 148 .1

(*) Tweede brief, bl .
gen

[Zie ook in onze
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vergen , Myn Heer, dat ik dwaas genoeg wezen zal, om
ziende blind te worden, eıı, in ptaatfe van over het gezag
der rede in den Godsdienst te fpreken, terí'cond die zaken
te gaan behandelen , welke Gy my voorfchryft, en over
welken, hoe veel 'er ook over gefchreven zy, nog veel
neer kan getwist worden , zonder een vergelyk te tre$ėn,
vooral dan , wanneer men de begin/elen overfpriragt , en
over het gezag der rede, den grondllag van alles, liefst
,naderhand wil handelen .
„ U . >-1 . G . gelooft met my, dat de mensch, van na .
ture , íTt Raat is , om waarheden , ais zooda nig , te kenoen
en te beoordeelen ; op deezen grond kunnen wy derhal.
ven voortredeneeren , en over het gezag vin de rede in
den Godsdienst fpreken . Dit had ik billyk mogen verwaclıten , dat U H . G . reeds in haaren tweeden brief zoude
gedaan hebben ; te meer , daar Gy, op het einde van
uwen eethen (t) , my gefchreven hadr , dat Gy u hadt
yoorgeßcld, ook over het gezag der rede in den Godsdienst,
uwe aanmerkingen mede te dee¡en, ja, daar Gy reeds hier

mede cenen aanvang gemaakt hadr . Dan dit heeft U . H . G.
niet gedaan , maar alleenlyk te kennen gegeven (§), dat
Gy een aantal aanmerkingen lıebt klaar liggen, en ZEER
oın dat gedeelte myıaes bric, s, welke genoegzaam een derde deel uitmaakt, van /íuk tot j7uk na te
g ~. ; , en, meestal, myne eigen woorden, met uwe tus/chen .
gevoegde aanmerkiragon , den lezer onder het oog te brengen :
terw~l U . H . G . wyders verzekert, dat het U ten byzon .
der genoegen zyn zal, uwe medekristenen , die op de ¡ere
der verzoening en de verborgenheden des gelooft hopgen prys
flehlen , te doen zien , hoe ydel de pogingen xyn , welke
aangewend 'worden , ter ondermyning van die groıaden,
waarop zy de hoop hs#rner zaligheid gevestigd hebben .
„ Wei aan, Myn Heer, voldoe dn aan uwe begeerte,
en deel my uwe aanmerkingen mede, over het gezag der
J3EGI .LR!G ZIT ,

rede , welke wy beiden in staat keuren , om de waarheden,

welken men keııne'n moet, te beoordeelen! %Vaaroňı toesi
zou ons verfdril over het zedelyke vermogen des menfchelyken vertandt eerst moeten worden afgedaan? Wat genıeenfchap heeft dit met het gezag dier rede? Wilt Gy
wyders de ydelheid der pogingen aanwyzen, worden de gron.
plan uwer geloofsgenoten ondermynen , en bedoelt Gy daar
my-

(t) 131. 2 23, 224 .

(§) B1 . 88, 8. . van

.den

tweeden Brief.
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myne pogingen mede ( wailt dit heeft U . H . G . voorza„tig
den lezer te raden gelaten) ; wel aan , voldoe aan deze

uwe begeerte, en toon dwdelyk aan, dat de gezonde iede het lielfel uwer genootfchaps , met alle děszelfs verborgenheden en ingewikkelde leerftukken , begunftigt , en
het myne , welk zekerlyk veel eenvouwdiger en kleener
van omllaġ is, tegenfpreekt! Ik verzeker U, dat U . H . G .
in my iemand zal vinden , die voor cene redelyke oye,tuiging vatbaar is .
„ Voor het overige kan ik U . H . G . , op myne beurt,
verzekeren , dat ik over het andere gedeelte uwes briefs
verfcheiden aanmerkingen gemaakt heb, welke waarfchynlyk 'niet zeer naar den fmaak van U . H . G . wezen zullen .
Dan, naardien wy, immers volaenas uw oordeel, over dele zaken nadethund zuilen moeten handelen, en U . H . G.
op myne aarımerhingen , indien ik dezelven nu reeds ter
neder Relde , mooglyk geen acht zoude willen haan , volgens het geen U . •H . G . my heeft te verftaan gegeven (q),
zal ik die moeite voor het tegenwoordige liever fpaaren,
en tot eene nadere gelegenheid uitftellen , wanneer liet by
de [lukken mede zal kunnen b4yken, wat 'er van die be_
khuldigingen zy, wekken Gy, Myn Heer, het zy regt1!#reeksch het zy van ter zyde, tegen Øy hebt ingehragt ."
@) Bladz . ' I i, I X 2 .
Ver ¡zandeiinen van

het Provinçiaal Utt-echtsch Genootfchnp yan uz nffen en Weteп Γchappen .
gierde Deels,
eerfte Stuk . Te Utrecht , by de Wed . J . de Waal en
Zoon, 1786. &halven het Voorwerk, 222 bladz, in
gr. o zvo .

J

e PÉysvraăg dan 't GenooRiçhap, welher beantwoording

in deezėn medegedeeld wordt, be .irefr de &heikunile i
en is van den volgenden inhoud, „ Welace zijn de eigen .
„ lijk Oorzaken, waarom dę Scheikunde bij oize NabuØ
„ ren, en vooral bij de Duitfcher~', in meer aanzien, ert
„ algemeener oefening is,, dan in ons Vaderland 'i Welke
i, is de beste wijze , om , roen minhen , inde voornaamØ
;,, Steden van onze Unie , de Scheikunde in haare grond.
, beginfelen te doen onderwijzen X Welke zijn de bei, kwaamfte middelen , om die noodzakelijloe en voor den
1 mensch heilzame kunst bij de 4nku,dj,
dage,
„ íu
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„ ín algemeener oefening te brengen ? En , eindelijk,
„ hoe zoude men de deugdzaamheid der Chenıifche be„ reidingen, inzonderheid die van buiten ingevoerd wor• den , best kunnen onderzoeken , ten einde de verval• fching voor te komen?" Van de twee hierop ingekomen Antwoorden is het eerre , opge1'eld door den Heer
B . Tieboel, met den gouden Eerprys bekroond ; en het
andere, vervaardigd door de Heeren P . Schonk en P . , .
Kasteleyn, met eerre zilveren Medaille , als een Accesfıt,
vereerd geworden . Men heeft, in beide deeze Verhandelingen, fchoon oordeelende dat ze niet in alles aan 't bedoelde van het Voorhel voldeeden , zo veel aanpryzenswaardigs gevonden , dat men niet wel korde nalaaten,
derzelver verdieı~iłen openlyk te erkennen . 't Is te wenfchen , dat de gemeeuínaaking ~leezer Antwoorden moge
medewerken , ter bevorderinge van het herflel der heılzaaru~e Scheikunde , die in ons Vaderland dermûate vervallen
is , en welker onbezonnen behandeling zo deerlyke gevolgen met zig Meepen kan , dat de Heeren Schonk eu Kas_
teleyn , niet ten onregte , de agtingswaardìge Leden der
Collegia Zlledica indeezervoege aaufpreeken .
„ Gij, die u, als hoofden van het Kur stgenootfchap der
Artzenijmengkundigen, in uwe posten geplaatst ziet ! uw
want het leeven en de gezondplicht is het vooral
heid uwer medemenfchen , uwer medevaderlanders is u,
in zo verre, aanvertrouwd,
te zorgen, dat 'er niet
dsn bekwaame mannen tot den post van Apotheker gerechtigd worden . 't Is uw plicht, de Regeeringen in uwe
Steden , den ongeoorlofden toehand der Pharmacie onder
hat oog te brengen, bij aldien gij, uit eigen authoriteit,
niet vermoogt_, de zo noodige veranderingen in het wezen
der proefneemingen in te voeren .
't Is uw plicht,
zo gij door onze gedachten u overreed ziet van het hoogstnoodige eener hervorming , (en des twijfelen wij niet,
want wij hebben niet dan waarheden gemeld , en niets
overdreeven ,) de noodre middelen daartoe , hoe eer zo
beter, in werking te brengen .
Maar 't is ook uw
plicht , in de reeds zijnde , en nog te koomene Apothekers , den moed niet uit te dooven , maar , zo veel gij
kunt , de zaadera van Eer en Belang in hun te verleevendigen . 't Is uw plicht, te waakera tegens de meer
en meer t©eneemende gebreken , en opeubaare kwakzalve,
Uw plicht is het, in dit opzigt, het leeven
rijen .
en de gezondheid der Ingezetenen te beveiligen , tegens
de
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de woedende en verfoeilijke baatzugt der onbevoegde knoeljers , en dus te gelıjlt liet wettig recht der Apothekeres
krachtdaadig te befchermen . Een voorbeeld , uit veelgin
het is Amfterdaııi , liet magtig , het volkrijk Avfterdaıxi,
waar meıı in Chíjwistwínkels , Drogistwınkels , Kruidenwinkels , en wie weet waar niet al meer , daaglijksch eenige honderdti Ordonnantien door Doctoren voorgefchreeven , ongeihaft durft en ziet gereed manken . 't Is
fierdarıa vooral , waar men allerhande verderveiijke zogenaawde geneesmiddelen, door volkoomen onkundigen, in
de openbaare nieuwsmaaren, jaar in jaar uit, openbaar te
koop veilt . 't Is Åmfterdaın, waar zij, die zig Cbijmisten noemen , (Lieden , die aan game Proefñeemingen,
aan game vifttatien hunner præparaden , aan game de
minfle lastdraagíng onderworpeir zijn,) de voornaamfle
bintıen- en buitenlandlche afleveringen van de door huts
bereide (nf door hun van buiten ingevoerde) Chynaicalia
in hebben . 'i: Is Å/12fterdaın , waar een aantal van 150
Apothekers zich vermoeijen , uit oorzaak van alle de ingefloopeu en fterk heerfchende ondermijningen , met demo
D~čtor uit te hangen , ten einde op eerre zekere kwahzalverachtige wijze hun befiaan te vinden , 't welk zij buiten dat, van wegen al het vermelde, niet kunnen hebben ;
en dus doende den tijd doorworftełen, welken zij tot beoefening hunner eigene kunst verplicht waren te befteeZie daar, den rampzaligen toeflanel der P/jar..
den
ma1çie , in de magtigfte , de volkríjkfle Stad onzer Unie .
't Is derhalven uw plicht, mijne Heeren ! die de
hoofden vertoont van de onderfcheădene ligchaamen der
Apothekers , dat gij de aangetoogene en ook andere gebreken uitroeit , dat gij de Apothekeres helpt herfielieıi
en befchermen in hunne rechten : dat gij ook hen doet
blijven binnen hunne paałen , en hen belet die te overfchrijden ; op dat ieder Door , Arts ; ieder Apotheker,
Artzenijmengkundige zij en blijve ; en zoo doende geen
ongewilde hand , ten koste van hun Eer en Belang , ett
ten perijkel vatı de gezondheid en het leeven der menfchen, de Zeis in hunnen akker Ðaa ."
Op deeze Prysverhandelingen volgen mıg twee ßerigten ;
waar van het eer1~e behelst Bene wiskundige hefchryving
van eerre nieuwe Ophaalbrug, • door deıı Heer B. de Hartog , welke , 'bevryd van de gebreken en ongevallen dei
gewoone Ophaalbruggen , met weinig nıoeite eu vaardig
aan 't vereıschte gebruik beantwoordt. In het tweede ßee
Ĝ
rigt
1L DEEL. N . AĽG . LETT . N0 . ~ .
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rigt verleent ons de Heer F. Breuker een verflag van de
manier , door hem uitgedagt en werkIIellíg gemaakt , ons
4ııanzoniak-zout met yzerdeelen te bezwan moeren , en in allen
deele gelijk te naaken , aan de yzerac?tige bloemen van
het ~Å,nmoniak-zout : wegens welke gelukte proefneeming
by ons 'het volgenie męldt .
„ #k ıiate dien einde eerre once Tzer-hylzel en agt
oiıceu fhıannniakzout ,_ bevogtigde het onder eene,geduuríge wrijving met twee oncen warm water in een aarden
vat, liet dij: mengzel daarin agt dagen ftaan, en ontdekte,
na verloop van dien tijd, dat 'er eerre vereenıging tusfchen
het Yzęr en Ammoniak-zout plaats greep . Ik mengde 'er
tO U fOg twaalf oncen waters bij , en liet het in een glazen Kolf, ilı het Zandbad, eenigen tijd kooken . Het vogt
vervolgens doorgezijgd , en genoegzaam uitgedampt zijnde,
wierd op eerre koude plaats .ter Crystal-fchieting weg gezet. Bij de eetre Crystal-fchieting verkreeg ik twee Oncen
en vijf Scŕupcls ; en , na de herhaalde uitdamping , nog
drie Oncen ei vier Scrupels fchoon roodgeel gekleurd
Zout , in alles gelijk in beftanddeelen aan de met moeite
te bereiden Yzerbloemen van Ammoniak-zout, gelijk daar
mede, genomen proeven voldoende bewezen hebben ; ja
zelfs heb ik meerder Crocus ¿Wartis uit dit gecrystallizeerde doen præcipiteren, dan uit liet gefublimeerde Ammoniak-zout , of fchoon beide in eerre, gelijke evenredigheid vatr Yzer en Ammoniak-zout bereid."
,Eenige byzonderbeden, betreffende de Magiflraatsbejleljing
der Stad Haarlem ; als mede aanga(Iade den invloed,
lke de Buig ery daarop ,, en op de behandeling der pu .
blicque waken pleeg te hebben, afgeleid uit de Privilegiřıa der gemál-k Stad, etz andere egte Stukken ; door
dtn Secretaris GAAS% LNCKEL . Te Haarlens, by J . Enfchedé en Zooner v en A . Loosjes Ps ., ¡786 . In gr. 8yo .
ıa3 bladz .
Daar het buiten alle tegenfpraak zekerr is , dat uit de
-~ rechte kennis van de oude Regeeringsvorın onze oorfprongkelyke Conftitutie moet worden afgeleid , kan nie .
mand , die eenigen fmaak heeft in de beoefening der gefchiedenis van Tons Vaderland, tegenfpreeken, dat het onderzaek , naar de oude Regeeringsvorm in de Steden,
een poin& is van zeer veel aangelegenheid, te meer, daar
het
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het verfchil, 't welk hieromtrent in de onderfcheiden Steden plaats heeft , aannıerkelyk is , en 'er over veele zeer
gewichtige naaken , daartoe betrekkelyk, onderfcheidenlyk
getracht wordt . Uit dien hoofde heeft de Heer Graıwinckel zich in dit Werkje voorgelteld, om zyne medéburgers
hunne oorfprongkelyke Privilegiën te doen kenncıı, en gelegenheid te geeven, om, op eene behoorlyke wyte, naar
een grondwettig bethel uit te zien, en daartoe , overeenkomltig met onze Conilitutie, werkzaam te zyn .
Tot deezen arbeid was de Heer Graswinckel in 't byzonder recht geíćhikt, daar by, uit hoofde van zyne byzondere betrekkingen tot de Stad Haarlem , gelegenheid
had, om, uit min bekende oorfprongkelyke Stukken , het
een en ander, tot ftaaving van der Burgeren oude en oord
fprongkelyke Rechten , aan den dag te leggen, het geen
van des te meer nuttigheid is , om dat in de gro~rdwettige
IıerJlelliılg van Neêrlands Staatswezen, aangaande de Stad
Haarlem , niet veel byzonder~ voorkomt, en ook, in die
Stad , geene overblyfzels meer plaats hebben , gelyk in
fommige andere Steden , waaruit men zoude kunnen beiłuiten , dat de Burgerg aldaar immer eenigen invloed op
de Regeeríngsvorm gehad hebbe, en dit veel ligt zou kunnen vermoeden , als of Haarlem , ten deezen opzichte,
minder recht had dan andere Steden .
Na dat de Schryver vooraf in 't algemeen heeft aangetoond, dat oudtyds de Burgeryen en de Steden een zekeren , en wel een zeer aanmerkelyken, invloed , op de Regeermg hadden , treedt hy ter behandeling van de hoofdzaak zelve, welke hy zich heeft voorgełteld, en wel, om
meer byzender aan te toonen, wat van ouds, en vervolgens , met opzicht tot den invloed der Burgerg op de
Regeeriug , in de Stad Haarlem, hebbe plaats gehad .
Ten dien einde heeft hy vooraf eenige aanmerkingen
voorgedragen , betrekkelyk tot de oude Regeeringsvorni
der Stad ; waarop hy vervolgens nagaat , wanneer waarfchynlyk eeıı vast Collegie , of Vergadering van Raaden,
thans onder den naam van Vroedfchap , of de Raad en
Vroedfchap, bekend , is opgerecht_" ;als mede , welke veranderingen daaromtrent, van tyd tot tyd, hebben plaats
gehad, en eindelyk, of, en hoedanigen invloed, ook, na
de oprichting van 't gezegde Collegie, de Burgerg behouden heeft, om dan vervolgens daaruit eenige gevolgen af
te leiden, ten blyke, dat de Stedelyke Regeeringsvorni
z
zo
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zo il3 dezelve thans plaats vindt

niet is over een te brei] .
gen [net de oorfprungkelyke Prıvikgkii .
En het geen de Schryver deswegens met zo veel oordeel. als gelčhiedkuude , heeft bygebragt , is overtuigend,
om te doen zien, dat oudtyds de Vroedfchap eii Rykdoın
ııiet is ewe~ st een permanent lichaam van Regeering,
maar dat men daardoor verftaan moet de kundig(te en
gegoedite ingezetenen , welke , in zaaken van gewigt, ten
Raadhuize opgeroepen, en by de deliberatiën van de Regeering wierden toegelaaten , en dat , toen 'er zulk eeıi
vast lichaam van Regeering , of permanent Collegie van
Raaien uit de Stad , daadelyk plaats had , (welks eerfte
invo~ring men in het Handvest van Hertog AALBRıci.T
VAN flwERiN , van den 4 Maart i4o_ , (chynt te moeten
zoeken,) door de Vroedfchap en Rykdom , waarvan men
ook in dien tyd nog gemeld vindt, diezelfde kundigste en
gegoed(te Ingezetenen begreepen worden , zo dat niet alleen de Biırgeilyke invloed op de Regeering niet heeft
opgehouden, met de invoering van een permanent lichaam
van Randen, maar zelfs, gdyk de Schryver duidelyk aantoont , i a de oprichting van dit lichaam , de aanzienlykfte, kundigste en gegoedite 1ngeetenen door deezen Raad,
ju zaakeii van gewicht , niet Ðechts gekend en gerandpleegel wierdeiı , zo dat men rıiet , dan met hunne concurrc ie en goeddunken , in zodanige gevallen, concludeerde .
Hoe lang nu deeıe aloude gewoonte, om de voornaamfte Burgers , in zaaken van merkelyk gewigt te randplee .
gen , heeft blyven land houden , kan de Schryver met
geen volkomen zekerheid : hepaalen, fćhoon by genoeg gezegd heeft , om te bewyzen , dat , welke veranderiııgen
'er, vaıi tyd tot tyci , in de Magiíhaatsbeltelliııg der Stad
ook moge hebben, plaats gehad , het byeenroepeıı der voornaamíb Burgers , om , met en benevens den Raad , of
Vroedfchap , over zaaken van geyiicht te raadpleegen en
te betfairen heeft , blyven (tand houden tot diep in de
zestiende Eeiıw .
Ten befluite heeft de Schryver de voorfz . veranderen..
gen , w~tke , federt den jaar i~8í , in de MagistraatsbeItel}ing gemaakt zyn, en door hem kortelyk zyn opge,eee
ven, in oi~erweeging genomen, en uit het geen hy dieswegens beredeneerd heeft voorgefteld , deeze gevolgen afgeleid , namelyk
VØ eerst- : dat de van zeer vroeg af binnen Haarlem
plaats gehad, en tot in de zestiende Eeuw gecontinueerd
heb-
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hebbende Burgerlyke invloed , nimmer op eeue wettige
wyte is afgefćhaft, ten dien effec`te , dat dezelve op Bene
behoorlyke, en met de ConlIituue overeenkomende, wyze, niet weder zonde kunnen würden geïntroduceerd .
In de tweede plaats ; dat het recht tot de ele~`tie, of
aanstelling van Burgemeesteren en Schepenen , as nog,
ingevolge van het Oćtroy , door hun Ed . Gr . Mog . , op
den 22 Juny ı65r, aan de Stad verleend, toekomt aan de
Vrnedfchap, en dus dat die Elečtiën, tot hiertoe, oi 'ettiglyk door den Stadhouder zyn gedaan geworden . En
'Een derden, dat de vermeerdering vatı 't getal der Leden van de Vroedfchap , 't welk by Očłroy van H . E .
Gr. Mog., van 1718, gegrond op 't Privilegie van Vroınv
MARTA VAN BOURGOıvJE , van den iaare 1476, is bepaald
op 4 , Beenzins gelćhied zy op eeue wettige wyze .
Schoon het elgenlyk uier tot het oogmerk van den
Schryver behoort, in een opzettelyk onderzoek te treeden,
of, en in hoe verte deeze Burgerlyke invloed thans weder
zoude kunnen en hehooren te wOrden ingevoerd , en hy
zich uit dien hoofde dieswegens niet opzettelyk heeft iii
glaaten , heeft hy zich echter verplicht gevonden , zyne
Leezeien onder het oog te brengen , dat , hoe zeer men
ook de noodzakelykheid van zekeren invloed van de Riirgery op de Regeering moge fłaande houden , daar by altoos in aanmerking dient genomen te worden , de verandering, door het afzweeren van den Graaf, in de Regeering te wege gebragt , en dus , dat , gelyk de Burgery
oudtyds geen invloed had op dat gedeelte van 't bewind,
't welk deu Graaf toekwam , en door hem ook uitgeoefend wierd, de Burgerlyke invloed thans niet kan worden
geëxtendeerd tot die zaakera , welken door de affchaffıng
der Graafelyke Regeering, in den boezem van H . E. Gr.
Mog . zyn wedergekeerd. „ Een ieder , zegt b , die ee• nt,e kennis heeft van onze Conftitutie, en- de fčhaade• lyl.heid eenex totaale Democratie bezeft , zal de ge• grondheil hier van , zo ik vertrouwe , gereėdlyk toe., haan . Het komt my, tit dien hoofde, ook voor, dat
• eeue Burgerlyke invloed dan alleen nuttig kan zyn ,
• wanneer dezelve eeniglyk gefchikt en ingericht is,
• te zorgen , dat , zo met opzicht tot de aanfłeNing der
• Regenten , als de handhaaving-der ãlgemeene belangeııs,
• gehandeld werde , overee ;ìkornJlig de Priı'ilegiery,, als
• uitmaakende den grondflap der Burgerlyke Vryheltc , gez3
„ lyk
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,, lyk dezelve zich oorfprongklyk ook daartoe , voorma.
99 melyk, zo niet alleen, fchynt uitgeftrekt te hebben .
„ Wil men vervolgens veeeten, welke zaakera, door de
• affchaffıng der Graafelyke Regeermg, aan Hun Ed . Gr .
Mog. gekomen zyn , men leeze de Verhandeling van
• den Heer Raadpenfıonaris van Sliıagelaııd, over de oude
• Regeermg van Holland onder de Graaven , en de ver• andering daarin voorgevallen federt de troubelen , voorkomende in het eerde deel zyner Śtaarkundige Gefchrif• ten . Daar zal men, onder anderen, bewezen zien, dat
•
• d e Graaven de wetgeevende magt hadden , het geldeek
beleid van de ,j uflitie, en het recht van Oorlog c, Vre• de , doch welk recht niet onbepaald fchynt geweest te
• zyıı ; alle welke zaakera, thans in den boezem van Hun
•
Edel Groot Mogende gekomen , van zulk eenera aart
• zyn , dat, wil men game Democratie invoeren, geheel
•
• aan die hooge Vergadering , of wel de Regeeringen der
, die dezelve uitmaaken , moeten worden over• Steden
• gelaaten ."
Reine naar de Kaap de Goede Hoop , de Lauden van de
Zuidpool, en rondom de waereld ; doch voorin melyk in de
Landen der Hottentotten en Kaféren , in den jaare i 772.
tot 1776, gedaan door ANDREAS SPARMAN, Doctor en
Profesfor in de Geneeskunde te Stokholın enz, enz . ; met
eerde Voorreders eri tlanteekeraingen , van den Heer GEORGE ı ORSTER, tJ2flS Hoogleeraar in de Natuurkunde te
Wilna . In 't Nederduitsch vertaald. Met Plaatera . 7e
.Leyden, by S . en J . Luchtmaal, en te Åmfierdam, by
M . de Bruyn, 1737. II Deden , iiı gr. Ivo .

reeds door eenige kleine SchrifD etenHeer, welke nietdiealleen
van zyne bekwaamheid eu
SPARMAN,

kennis , ' maar ook van zynen werkzaamen yver , tot uitbreiding der wetenfchappen , getuigen kunnen , genoeg
bekend was , heeft zich in 't byzonder verdiend gemaakt
door dit tegenwoordig Werk, dat boven veele andere zo.
genaamde befchryvingen der Kaapfche Volkplanting den
voorkeur wegdraagt , uit hoofde dat de meeste Reisbefchryvingen aldaar ulegts , geduurende een korten tyd vaiı
verkwikking , en genegzaam als in 't voorbygaan , vliegende~ ılikken op de naaste voorwerpen konden vestigen,
maar 4e afgelegenere ten eenemaaĺ onaangeroerd moesten
ĺaı-
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laaten t daar in tegendeel de Heer Speirman, uit hoofde
van deszelfs langdutırig verblyf aan de Kaap , en zynen
vryen toegang in de beste en aarızienlykfłe huizen, (ııı
welken men over zekere vooroordeelen, de eigenlyke Staatsen Regeerings-gefteltenis der Volkplanting, en het geheeld
Sythema der Oost_Indifche Maatfchappy betreffl ode , jegens Vreemdelingen en Reizigers te fpreeken, geen geheim
meer maakte) aan zyne berichten en waarneemingen meer
echtheid en geloofwaardigheid heeft bygezet, dan men aan
de opfłellen van andere Reisbefchryvers kan toekennen .
Daarenboven had zyne Reisgenoot, de Heer Imınelnri,
met wiep hy ongelyk veel verder , den alle zyne voorgangers, in het binnenfte des lands is doorgedrongen, en dc
alleruiterile Kaapfche Volkplantingen ten Noordoosten bezocht heeft, op eerre voorgaande dergelyke binnenlandfche
reize reeds vedle ondervıtıdtng, en eerre grotıdige kennis
van deezen merkwaardigen uithoek van Africa verkreegen .
By zodanige omRandigheden is het geen wonder,
wanneer het tegenwoordig \Verk van onzen Scbryver dat
van alle zyne voorgangers ten eenemaal verdonkert , en
zo lang het bruikbaarfłe , het volledigfłe en teflċns geloofwaardigfte is en blyft, tot dat een welgegoed Man, gelyk
de Heer Bti ıks,uit een enthufıasmus voor de weetenfehappen , of een verlicht Staatsdienaar, gelyk de bevorderaar
van het Deenfche Reisgenootfchap naar Arable, een geleerde reize in het groote derwaards doet of laat doen .
Landbouw- en Huishoukunde, Menschkunde en Natuurlyke Historie , zyn , in een naauweren zin , des Schryvers
voornaamfte oogmerken geweest . A1 wat hy, omtrent het
cerfłe, heeft ter nedergefteld, is meestal ontleend uit den
omgang en de gefprekken met kundige en geoefende Landbouwers, terwyl de menigvuldige waarneemiugeıı , welke
haare onmiddelyke betrekkingen op die Poort van het meııfchengetlacht, welke daar inheenısch is, hebben, zo eigenaartig, zo byzonder karakteristiek zyn, dat zy hechts
aan die leezers kunnen mishaagen , welke geen boek voor
gewi`tig houden, wanneer liet niet, ten tnitıflen, cenige
zeidzanwe ontmoetingen en ongeloufl~ke fprookjes behelst .
En wat de Natuurlyke Historie hetıeli, de Kenners en
Liefhebbers derzelve 'zullen hier ontelbaare fiorten v,ıı
Dieren en Planten , waarvan de Africaaniche -\Vıldernislea
krielen, en de weinigfłen tot hiertoe ontdekt zyn, net
kenbaard onderfcheidende trekken befchreeven vinden ,
fchoon hy zich geenszins, naar het voorbeeld van andere
z 4
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leer- en Tievelingen van IJNNÆtJS, met dorre kuustmaauge
befi hryvingen opgehouden , maar alleen zulke algemeens
artikelen der Natuurlyke Historie uitgekozen heeft , íıı
welken de menigte belang helt, die en de weetenüliappen
verryken, en de opmerkzaamheid van het algemeen op
eerre aangenaams wyze bezig houden , terwyl zyne Natuurkundige opmerkingen ook nog daardoor cene nieuwe
en beulisfende waardy verkrygen, dat zy menige ingefopene, en zelfs op het getuigenis van beroemde Mannen
rustende , vooroordeelen uit den weg ruimen , en op die
wyte de groots Huishouding der Natuur, gelyk ook de
Inftinéten , de Kunstdriften en Vaardigheden der Dieren
volleediger aan den dag leggen .
De bygevoegde Afbeeldingen van veele Dieren , die tot hier toe, of nog in
't geheel niet, df ten minften zeer ,gebrekkig ; zyn uitgeteekend, verftrekken dit WerkS niet alleen tot fieraad, maar
vermeerderen daarenboven nog het voordeel, der evengemelde verbeteringen , en zetten een byzonderen luister en
duidełykheid aan de łŕefebryviugen by, terwyl de Landkaart , die de Héer Sparam van de Kaap de Goede Hoop
en de Gewesten door hem bereisd , naar zyne eigene
waarneemingen, en naar oorfpronglyke lrandteekeningen,
die hem aan de Kaap door zyne Vrienden zyn medegedeeld,
tworpeiı heeft, van 's hans kunde en eigen on33rvinding merkełyke tekenen draagt , en een des te aanzienlyker býdrage tot de Aardrykskunde uitlevert , hoe
minder uittekeningen wy van deezen Uithoek van Africa
haddeń.
Zie daar honfdzakelyk het loffelyk getuigenis, dat de
beroemde Forfer van dën Schryver en deszelfs Werk met
zo veel recht en naar wsarde gegeeven heeft. Het is,
intuefchen , jammer, dat de Heer Spairnan dit Werk ,even
ais zyne voorige, voor goede Hollandfche ducaaten lëchynt
gefehreeven te hebben, het geen dikwerf een nadeelige
ttirwerking op de behandeling leeft ; en dat de Nederduitfche Uitgave van 'een Werk , dat toch indedaad van gewigt en belang is, zo' wel met opzicht van de vertaallag,
als wat het uiterlyke van den druk betreft, zo lïordig is
uirgevoerd.
Schon dit Werk niet wel voor ulurekzelen vatbaar is,
daar de meeste voorwerpen te omltagtig zyn, en ons heflek te kort bepaald is, zullen wy echter tot een ítaaltje
hier mededeelen , 't geen de Schryver heeft aangetekend
wegens den Í'ygerwelf, een zeer geduehten vyand, die
on'

ALIZE .

329

onzen Reiziger, van het begin zyner reize tot aan het
einde, wegens zyne Trek-osfen zeer ontrtıst heeft .
„ Dees , zegt hy , is het voorheen onbekende Dier,
welk PgNANT kortelyk befchryft, en waarvan hy tefiěns
eene Afbeelding geeft . Hy noemt het daar de gp/ektc
ťlyaena, en honds het voor eene loert , van LıNNÆUS
Grafdier, caıhíy lıyaeııa, onderfeheiderı .
Hy gaat
alleenlyk des nachts en in de duisternis op roof uit, en
zoo dra dezelve den aardhodem bedekt, pleegt hy en troepswyze en enkel al tlroopende rond te zwerven . Dit Dier
heeft eene byzondere eıgenfchap, zeer nadeeig voor hetzelve, hierin bcllaande, dat het door Benen onaangenaamen
toon altyd zichzelven verraadt. Zyne fleur laat zich zekerlyk op het papier niet wel uitdrukkeiı ; doch om echter
zvn geluid eenigermate te betekenen, zo is het een aauo,
of menigmaal een ooao , welk het met een toon van wanhoop , en wel telkeus , na een tusfche»tyd van Benige
nıinuuten , op eeıı huilende wyte uitfloot , en waardoor
de Natuur dit Dier, het vraatachtigfle van allen iıı Africa,
noodzaakt, zyneu eigen verrader te zyn, gelyk de vergiftigile Slang in America , door het klapperen of ratelen
van haaren (laars, zich voor haare doodlyke beet zelve
waarlchouwt .
Deene Tygerwolf wordt nu ı wel door
zyn gehuil gedwongen, zyn eigen verklikker te zyn, doch
daartegen bezit hy de byzondere behendigheid , om de
fiem van andere dieren na te bootzen , waardoor het heın
fomwylen gelukken zou , Kalveren, Veulens, Lammeren,
en dergelyken te bedriegen, en tot zich te lokken . I-let
bovengemelde herhaalde geluid of gefchreeuw is waarfchynlyk een even zo natnurlyk gevolg des hongers, als het
geeuwen by den Mensch , wanneer hy moede is , of wanneer de mond, of gelyk men gemeenlyk pleegt te zeggen,
de tanden ons wateren by 't gezicht van lekkere fpyzeıı .
Eenen natuurlyken grond moet het ten minoen hebben .
Zelfs de holle toon van dit geluid geeft mv gelegenheid,
om cen ledige maag te ver',nderftellen . Dat dit huilen
ondertusfchen van de natuur van dit Dier onaffcheidbaar
is, hefluit ik daaruit, wyl een jonge Tygerwolf, dieu ik
aan de Kaap gezien lıeb, en welke in zyneu tederfien ouderdom door een Chinees aldaar tam was genaakt , en
toon aan cenen keten lag, des daags wel, gělyk men mv
verhaalde, tlil was, maar des nachts, waarlciıynlyk omdat
hy honger gevoelde, zyn geluid zeer dikwyls hooren liet.
í3y Benige landhoeven of boerenwooningen, daar veel
z5
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vee is, zwerft dit Roofdier bykans alle nachten rond, en
brengt, door zyne zelfsverradery, de honden van tyd rot
tyd in beweegíng.
De Landlieden hebben my verzekerd, dat zyne list zo verre gaat, dat het, niet zonder
gelukkig gevolg, in fchyn nu eens zich verweere, dan
weder vliede, en daardoor de geheele fchaar honden verleide, om eenige fnaphaanfchooten verre van de woning te
volgen , opdat de overige tygerwolven däardoor gelegenheid
en tyd bekomen, om uit hunne hinderlaag Ios te breeken,
en voor zich , zo wel als den vingtenden , ongehinderd
buit te maaken . Naar dat de Tygerwolf, niettegenftaande zyne grootte en fterkte, alleen in den uiterffen nood
het waagd, zich niet de Blonden in den ftryd te begeeven, is wel een overtuigend hewys zyner blooheid .
Even zo min verffout hy zich Osfen, Koeijen, Paarden,
(1f andere grootere dieren aan te tasten , wanneer deeıen
fegts de minfte fchikking tot tegenweer maakgin . Daar
tegen is de Hyaena listig genoeg, om met groot gehuil,
íňel en onvermoede , uit h aare fchuilplaats voort te fprin .
gen, waardoor ieder dier zo zeer verfchrikt wordt, dat
het begint te loopen, waarop zy het met zekerheid vervolgt, tot dat zy de kans gunftig ziet, om hetzelve , a1
ware het ook een Trekos , met een eenige beet de buik
op te ryten, of anders eerre gevaarlyke wonde toe re brengen , en op zodaauige wyte in d'en cerifen aanval zynen
roof te bemachtigen .
Om deere' reden is de landman genoodzaakt, zyn vee eiken avond uit de weide tě
haaien, eer het donker wordt, alleenlyk grootere Kudden
Trekosfen uitgenomen, welken men dag en nacht , zonder
hoeder, hun voedfel laat zoeken op de weiden, omdat
zy de laMdffreek kundig en de list der Hyaena gewoon
zyn, ook meer dan andere dieren zich tegen eerren vyand
gemeenfchaplyk verdedigen . Reizende lieden itttegen~~eel,
die zich niet lang kunnen ophouden, lyden doof het weiden des nachts fomtyds groot verlies , byzonder wanneex
de oefen nog jong ıyrı, en 'ligt fćhuw worden .
„ Dewyl ik op myne reize niet meer dan eed fpan Os .
fen had , die daarenboven nog ligt fchuw werden en aan
't loopen geraakten , zo waagde ik het zeer zelden , hen
des nachts te laatgin graazen . Want myn voornaams oogmerk, om Kruiden te verzamelen, liet my niet altyd toe,
om , gelyk de Boeren , des nachts te reizen, en over dab
myne Oefen op de weide te laatgin gaan . Dewyl ik dus
maar des morgens en des avonds kon reizen, zo was de
mid .
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middagtyd tot het graszen niet genoegzaam, ook wegens
de fterke hitte niet bekwaam daartoe . Daarenboven had
ik menigmaal het verdriet, dat de Voerman van nıyn Osfefpan, die het vee op de weide had behooren te hoeden,
by dat werk in ílaap viel . Hierdoor verlooren wy telkens
niet alleen verfcheiden sturen, maar wy waren ook fomtyds geheele dagen bezorgd, hoe wy onze Oslèn zouden
wedervinden, en moesten niet zelden te paard ets te voet
bergen en dalen doorkruisten om ze weder op te zoeken .
Geduurende myn verblyf by het bad werd
myn rypaard, benevens anderen, die daar by waren, eens
des nachts voor cenen Avondwolf zo verfchrikt, nat zy
de bosfchen, aan welken zy vast gebonden waren, niet
de wortels uit den grond fcheurden, en de vlucht namen,
maar eerst den volgenden avond, hoewel onbefchadigd,
weder gevonden wierden . Veelligt hadden zy zich door
loopgin gered, of waren eindelyk moedig genoeg geweest,
om aan het (teile afhangen van een berg, die ecij ııaauw
dal infloot, halte te manken . -- Het kan nok zyn,
dat de Hyaena, gelyk onze geıneene wolfee, flegts in
het open veld flout is, want van deene laat(teu zegt
men, dat zy uit vreeze voor hinderlange en vair beloerd
te zullen worden, den geenen, die zyn toevlugt tot een
woud neemt, niet vervolgen . Het gevaar, van myn paart
te verliezen, bewoog my ıntus(ċhen om tegen Benen zo
verdrietelyken en waakfaamen vyand alle mogelyke voorzichtigheid te gebruiken . Ik was ook zo gelukkig dat ik
op myn geheele reize door zyne groote arglistigheid en
vraatzucht niets verloor . De Hottentotten zelden
hadden my beleden dat fommigen onder hen het zich
nog erinneren konden, hoe dit dier zo driest was geweest, om (lil in hunne hutten te (luipen, en zelfs hunne
kinderen weg te íleepen . Doch tegenwoordig gebeurt
zulks niet meer. Het fchietgeweer fehynt thans deeze
en andere gevaarlyke roofdieren geleerd te hebben , om
voor de menfchen te vreezen .
„ De volgende gefchiedenis van Benen Tygerwolf, die
men ıuy uit Bene befchryving van de Kaap de goede Hoop
vertelde , valt my hier by in : zy is ten mtnflen zeer
kortswylíg ; indien zy ook al zo gantsch geloofwaardig
By gelegenheid eenex vroolyke
niet moge zyn .
, niet verre van de Kaap, had men een Trom •
maaltýd
petten, die , te veel drank gedronken hebbende, (lompdron .
ken w~S geworden, des nachts buiten de deur gelegd,
op .
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opdat hy verkoelen en van zn roes bekomen zots . Doch
het duurde niet lang, of 'er kwam een Tygerwoif, die
den goeden man op den rug wierp , gelyk een dood lyk
als een goede prys vuortileepte , en naar den kant des
Tafelbergs fpoedde . Middelerwyl kwam de Speelman door
den drank bedwelmd , weder by, en had nog bewustheid
genoeg, om het groot gevaar, waarin hy zich bevond,
t~ bemerken, en op zyue trompet, welke joeg aan zyne
zvde gebonden had, alarm te blaazen . Dit ,joeg het roof.
dier zodatdgen fchrik aan, dat het zynen roof verliet .
Een ander, dan een trompetter, zou onder deeze omfhmdigheden zekerlyk een buit der Hynena geworden zyn .
„ Ondertusfchen is het onloochenhaar en een ieder
wel bekend, dat deeze wolven zich bykans in eiken donkeren nacht by de vleeschhal ín de Stad aan de Kaap de
Goede Noop vertoonen, om de beenera, vellen, en andere
afvallen, in menigte aldaar weggeworpen, op te vreetera
of af te haaien . --- Voor deezen dienst betonnen de
inwooners zich door de onbepaalde Vryheid , welke zy
hua tot zodanige nachtbezoeken geeven, dankbaar : de
honden, zegt men, hebben zich aan hun gezelfchap gewend, en leggen hun insgelyks geen hindernis in den weg .
En wyl deeze roofdieren op zodanige wyie by de Stad
gevoed en in rust gelasten worden , z hoort men ook
daarentegen zelden dat zy eenig Tchaade doen .
„ In de verbaazende gulzigheid deezer dieren zelve
heeft intusfchen de Godlyke voorzienigheid een doorfiaand
bewys haarer wyie fchikkinge getoond .
De velden
rondom de Kaap zouden zekerlyk met geraamten en beenderen tot walging en ,afkter toe ais bezaaid zyn, wyl zo
veelt en tairyke troepen grootere ets kleinere wilde dieren
aldaar hun voedfel zoeken en van tyd tot tyd íłerven,
byaldien niet de Tygerwoif de politiebediende der Na •
tuur was, die haare' fchouwplaats daarvan reinigt ; want
de Leeuwen, Tygers en anderen vreetera geent beende .
ren , en raakera ntet gaard aas aan . Daartegen diee
ríen zy de Natuur op andere wyzen , zy houden de overige
dieren waakfaam en dragen om van andere oogmerken,
welke de voorzienigheid door hen bereikt, niet te fpree .
ken , benevens den thensch veel daartoe by , om de vermeerdering van het dierenryk in behoorlyk evenwicht met
de vermeerdering van hee 'plantenryk te behouden , opdat
Net eerfte zich niet verder uitbreıde dan dir in haat is
eieren te voeden, en dat het de nodige voortplanting door
ana-
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en
bygevoig
zaadera niet hindere
niet door cene gantfchelyke veneering van hetzelve zich telven door uıangel
en honger uitroeile .
Hierom vindt men, niettegenílaande de groote menigte van wilde dieren, zeer zeld~tı
beenderen van hun ; maar van Hyenen, gelyk ook van
ĺ'ygers , Leeuwen , Sjakals , wilde Katten en wilde honden nooit. Onı~ de vloeren, welker reiniging de God der
Natuur hun tot een bezi heil heeft opgelegd , door hun
eigen overfciıot niet telven te verontreinigen, gaan deeze
ygerwolveıı, wanneer zy zich krank of gebrekkig voe..
len, niet uit hunne holen, maar verwachten daar onder
Stuiptrekkingen en honger derı dood, om aan de laatfte
wet der Natuur ook te gehoorzaatnen .
Hierby
moet ik nog aanmerken, dat de Tygerwolf, hoe ongelooflyk veel hy vreetera kan , zo ook in (laat is ,
gantsch buitengewoon lang te hongeren , voegt men zyne
tamelyk groote bloheid, om levendige dieren aan te tasten , hierby , zo ziet men, dat zyııe traatgierigheid
voornamelyk maar daartoe dient, om dat geen , 't welk
in het dierenryk , wegens ouderdom of krankheid , of
verminking, onbnıtkbaar is, benevens het nitvaagièl, aas
en beenderen, gelyk ook veellicht het overtollige deszelfs
te verteeren , maar de bronnen , waaruit het nieuwen
aanwas krygi, juist geeııe beduidende verwoesting van hetzelve te vreezen hebben .
en LtTTweede Deel, Te
In 4to . 458 bladt.
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4rnflerdam, by P . J . Uylenbroek .

Je Kunstkıtndige
Heer van Winter en ~yıie niet minder
~ .ı beroemde :Huisrouw, Mej . van Merken , bieden de
Natie, in dit deeLhunner Tooncel Poëzy, de vruchten
van hun edel Dichtvermogen aan . Wy zullen dezelve afzonderlyk befchouwen, daar zy zeker meer dan een oppervlakkig inzien verdienen .
De klimmende jaaren van den Heer' van Winter fchynen
zyn Ed . te verzekeren, dat de Menzĩkof zyn laattłe dŕchterlyke arbeid is, dien hy zvne Ueıigd- en Dichtiievende
-Landgenooren aanbiedt . Menzĩkofs lotgevallen zyn in de
Gefchŕedenis van Rusland zeer bekend . Een man, die uit
de laagte van een geringe geboorte tot het toppunt van
tere opfteeg, eu van daar, w eene yiíepte van vernede.
ring,
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ring , als balling nedertuimelde . Dit Treurfpel fielt hem
voor, ın zyne ballıngfchap, in het akelig Sıbene, naa hei
affte :ven zyner vrouw en dochter, met zytıen zoon en andere dochter, Iwat2 en Etedoxe genoemd . Gtistaaf I3ıron,
onder den imam van Conftaııtyn, vergezeld door eeneıı
Bazilius, zyn vertrouwde, ftnkken hem tot gezelfchap,
terwyl Coı ßantyn verliefd is op Eudoxe. Alexis , een
geweezen Luitenant onder Menuiko/j, maar zins lange uitlandig, komk de plaats van Merizıko~fs ballingfchap doorreizen, en llaat hem de redding van zynen zoon Iwan
voor . Thron, hun geheel onbekend, die lang reeds werkzaam was geweest, om Me>ızikofs naaken te herftellen,
houdt zo veel mogelyk de voortzetting van Iwans vlucht
tegen , terwyl Iwans edele inborst van zelfs neigt om zynen vader en zuster niet te verlaaten ; hierop raakeiı Iwan
en Conlautyn, uit hoofde van Biroııs geheimhouding omtrent zynen naam, in twist, welke zo hoog loopt, dat
de zwaarden uit de fcheden raaken . Alexis fcheidt hun,
eer maatigt de woede van Iwan . By de verzoening van
Iwan en Conftantyn, ontdekt de laatfte zyn' wasren naam ;
en Bazilitıs bericht gebragt hebbende van de aankomst
eeniger vreemdeliıgen, gaat Biroıi zcılks onderzoeken, en
keert te rug met de tyding, dat Dolšorukki, die den val
van Menzi'off aan het Hof van Petersburg veroorzaakt
hadt, met zyn gezin , als balling , die zelfde plaats nader .
de, en het nog heuchelyker bericht, dat Men,ikoff herDeeze tyding doet den
field wierdt in zyne eer.
ouden Mcn ikoJ zodanig aan, dat hy ílerft : iyne kinderen zegenende, en zelfs aan zyn' vyand Dolgorukki zyıı
wanbedryf vergeevende . 't Charačter van MeaıxikoJf, in
dit Treurfpel, is wat zagt aangelegd : 't Is waar, de Dichtkunst {laat het vereieren vry, maar een Menzikoff, in de
gefchiedbladeren, zo uititeekend in fnoodheid als grootheid , zU geheel Christelyk, zo geheel bevryd vacı zyn
voorige zielsgebreken te vertoonen, ~s de waarfchynlykheid
wat veel gevergd : wy flaan toe, wy zien den vernederden, den ongelukkigen, den ouden, den ftervenden Men.
zikoff, , maar met dat alles moet hy de groote man en
Menzikoff blyven . Mogelyk vormen wy ons ook een wat
te groot denkbeeld van Meı2zikoff, en dat het dus al zeer
moeilyk zou vallen aan die wydgaapende verwachting te
voldoen . Ondertusfchen bevalt ons het Chara&r van
Iwciu uitfteekend . Geheel jeugdig, geheel Rusfısclı . E
doxe is een beminlyk groot Charačter, gelyk ooi dat van
Gus-
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Gustaaf Biron, beide vry fterk uitkomende . Dat van fIlexis is dankbaar, en de Dichter heeft hetzelve in een
bevallig licht geplaatst : terwyl dat van Nztalia niets, en
dat van Bazilıus weinig, beduidt . In het vierde Bedryf,
vierde Tooııeel, hebben wy, met den grootften fmaak en
deelneeming, de opryzeııde gramfchap van Iwan waargenomen ;dit Tooneel verdient op zich zelve de bewonderende
goedkeuring van allen, die gevoel hebben voor liet charačterizeerend fehoon der Tooneelpoézy .
Louize d'Arlac, een Treurfpel van Mej. van Merken,
volgt op den Menzikoff ; een Stuk, overvloedig in fraaiheden, en vol aandoeıılyke trekken, dat, ten tooneele
gevoerd, door zyne levendigheid buitengewoon behaagen
zal : Louize d'Brhw is eerie vorderde Perfoonaadje, die
zeker veel belang verwekt door de • kunftíge wyze, waarop zy ten tooneele verfchynt ; doch , juist door dat belang
loopt Do7Ei,ljcus de Gouı•g es, die voortreffelyke held,
minder fteık in het oog , dan zyne uitlteekende moed verdiende, fi hoon wy wel bezeffėn, dat de daad van de
Gourges op zich zelve wa rfchynlyk geen genoegzaame L offe voor een Treurfpel ızou opleveren. De Gourges is intusfclıen een fraaije rol, en de Eranfehe aart is keurig in
zyn Charačter bewaard. Lruize d'Årlac is zeer bevallig
gefchetst . Oiocara is, 'onzes oordeels, het fraaist vn alle
gefchilderd, en in hem het charačter van een Indiaans, en
van eeii edelmoedigen , doch hoopelooıen , minnaar voorbeeldig waargenomen . Satoıiria en Olinde zyn beide fraai
behandeld , doch Ådjicta voor eeneıı zo woesten indiaan,
op fommige plaatzen, zagt genoeg, fchooıı het Clıaračter
by de ontwikkeling meerder aevigheıd krygo . Eene
aanmerking is ons onder de Leezíng ingevallen : naatnelyk,
in liet acìītite Tooneel van het tweede Bedryf, bl . 1 34 .
vraagt Oliııde aan Louize .
„ Maar waarom hebt ge u toch na dit gewest begeeven . ?"
\\7y bekennen, de Leezer of Aaııfchouwer moet onderrecht worden , waarom Louize na Charlestown vertrokken
was ; doch is deeze vraag, in den mond vair 0/jude , by
wie Loisize, reeds een geruimen tyd, gehuisvest lıadt,
geheel ııatuurlyk ?
Sebillc vaii Ånfotı is het tweede Tretrfpel van Mej.
~ıan Mcı•ken in doezen bundel . Die ongelukkige Koningin
van 7erufalem vertoont zich in dit ftuk in een zeer bemin
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minnelyh daglicht, als een Vorstin, die voor haare ongelukkige Onderdaauen eeııe moederlyke zorg draagt, en als
Bene getrouwe Echtgenoot voor háaren gevangen Gemaal
alle poogíngen ter zyner redding aanwendt . Het Charaé er van SabAlle is meesterlyk gefchilde d . Zy is overal
Vorstin, en tevens Bene tederhartıge Gemaalin .'t Charac'ter
van Gui van Lıefagnan en haar Echtnoot is behoorlyk
volgehouden . Melizeıide en El/ze zyn taamelyk belangryk . 1-let edelaartige in het Char~9er van Humfrei firaalt
op alle plaarzen door . Heraclius is een Gryzaard vol gegronde bekommering, doch die, onzes achtens, in het
eerst eeıı weinig te veel het voorkomen heeft van agterdochtig te zyn , terwyl zyn vermoeden omtrent Raimond
waarlyk gegrond is . Raiınon(l is met de verdiende haatelyke kleuren afgemaald . Saladyn heeft zeer veele beminnelyke trekkeu ; alleen is hy lómtyds niet wat gemeenzaam voor een Sultan met zyne hovelingen?- B1 .336-338
vertoolıt hy zich in zyne volle groothei í . Van de o ven .
ge Charaı`ters valt niet zeer veel te zeggen . 't Beloop van
het geheele fiuk is fraai, en treffend , terwyl 'er cene deftige (laatigheid in heerscht, die het zelve met recht onder
de Vorstlyke Treurfpelen raníchikt.
Het vierde en laatfile Stuk iıı dit Deel dramt den naam
van Gelonide, en is mede van Mej. vaıi Merken, l)e
Liefde van een Moeder voor haar Kind is ¡net de'tlerkae
en fraaifte kleuren in dit fitık gefchilderd : haar Character
heeft iets e~rwaardigs, en haar droefheid is zo edel, dat
zy de bewonderende goedkeuring van de beminnaars der
Van Eurimedon ziet
Tooneelpoëzy moet wegdraagen .
men niets dan grootheid, terwyl Leotichides, Philocles en
de Raden van Atheııe , een fraaije verfcheidenheid van Charačters opleveren . Myronides is by uitftek keurig behandeld : Heziond en Iphidaınas voldoen ons tamelyk, doch
zyn natıwrlyk minstbelangryk . Het geheele Treurfpel
Imaakt ons uitmuntend, en wy fchroomen niet het zelve
als een Meester ;luk aan te pryzen, dat de Dichteres en
deeze Natie eer aandoet .

De
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De Nederlandfche Dichtkundige SchouıvburOE. Met Plaatse . Eerfłe Deel. Te Åmßerdam, by Elwe en Langeveld, 1786 . Im
8vo . 316 bladz.
eeze Dichtkundige Schouwburg wordt geopend niet drie
Ð Tooneeiûukken, waarvan het eerlid een goede Vcrtaaliiig ís
van het Blyfpel 1 Ohfłarle faı s oblfacle, van Destouche . De twee
laathen zyn heide oorfptonglyke Stukken . Het cene dr,ıagt tien
naam van Sebaldus Heınelvaı'rı . lf~erthe,, een fentimenteel nıinnaar, is hevig verliefd op Eugenia, de Dochter van Sbalat,c,
een man, wiens hoofd vol is van allerhande dweepzieke begrip .
pel) , die hy ui den mysterieulén Reenı gehaald heeft . De féntimenteele denkbeelden van !f'erther ürooken maar geheel ılfet
met de ídeëci van Sebalduc . Sehaldus fluit zyn Dochter op in een
tuinhuis , waar Werther, iń een mand door den lćhoor1ten neêrgelaaten, haar komt bezoeken ; doch zy worden overvallen door
Vader Sehatdr c die, by het inkomen van het vertrek, in den
mand neertuimelt, die oogenblıklyk wordt opgetrokkeıı, en dus
vaart 4ebaldu , wiens hooft! fan ; met dcnkbecdei van vcrgeestelyking coz. vervuld was geweest , ten Hemel . Dit behaagt
hem geheel niet, en, onder voorwaarde van liet Huwlyk, tusfehen Vert;ıe, en Euge ız , te zullen toelaan , wordt hy nedergelaateıı . 't Beloop van het Stukje is niet onaartig : fchooıı'er
nog al vry wat aanmerkingen van gewigt op te ınaaken zyn .
Immers zou nıco met recht verwachten, dat etn Zotskap, als
Werc,zer, in een nog befpottelyker licht zou voorgefield zyn ; en
is het wel nuttig, iemand, zo ylhoofdig ais hy, met vollen glans
te laatdij zegepraalen . Het chary&er van Sebalduc ís zeer fraai,
doch Vrouw Snaps is cene vreemde Moeder, en 't geen zy bl .
252 en 253 verhaalt, komt ons onnatuurlyk voor in den mond
van een Moeder, en is in lang na niet decent genoeg, gelyk ook
vedle praatjes van L zette . De rol van Lu1eıt' tiu is, op zoınnıige
plaagzen, een weinigje geoutreerd . Met dat alles maden wy den
richter, in dat vak te blyven werken, daar hy zeer gelćhıkt
fchynt te wezen tot het Blyfpel .
Het Naailukje, de V rwarrzng, is zeer kort, en betekent niet
veel.

Il . DEEL . N. ALG . LETT. N0. S.
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,De , cwaapende Vittogt . Tooneelfpel, in drie Bedryven . Door j.
VAN PANQERS .
Te Am/łerdaı!, by A . van der Kroe en A .
Capel . Behalven lift hoorbericht, 94 b ladz. in očĩavo .

Tooneelfpel s ingerigt naar de tegenwoordige tydsomfianE endigheden,
die ook aanleiding gegeeven hebben om het zelve
te vervaardigen . De Heeren Vryhart en Eelhare zyn braave,
weldenkende, bedaarde Patriotten, wier Kinderen ook in dien
fmaak opgekweekt zyn, en welke denkwyze der Vrouwe van
Vryhart insgelyks eigen is . De Heer Dwineton , benevens desz2lfs Zoon , Antonıe , en juffrouw Fel , Zuster van Vryhart,
zyn &genbaatige menfelıen , die zig de zaak des Vaderlands niet
aantrekken, en alleen een vuil eigenbelang beoogen . By deeze
Pcrfonagien komen in dit TooneelRuk nog Catryn . de Dienstmaagd van Vrylıart, benevens haar Minnaar Hendrik, die mede
Patriottisch denken .
Karel , de Zoon van F.e .hart , en
Antonie , de Zoon van Dwington, Raan beiden als Minnaars na
't hart van E1ize , de Dogter van Vryhart ; haar hart, fchoon nog
niet bepaald, helt egter over tot ¡Carel ; hoewel juffrouw Fel haar,
ten voordeele van Anıonie, zoekt in te neemeń. Eerre bykomende omiandigheid brengt hier eerre volRrekte befisfing te weges
Karel ís mede onder de Manfchap, die gewapend zal uittrekken,
ter handhaavinge der Vryheid ; en by die gelegenheid verklaart
zig Et=ze uitdruklyk voor hem .
Deeie gewapende uittogt is het hoofdonderwerp van dit Tooneelfpel , het welk de
Heer van Panders in het tweede Bedryf begint te doen werken .
De Dienstmaagd Cairvn openbaart, met aandoening, aan Juffrouw
Vryhart, dat haar Minnaar Raat uit te trekken ; in een daaruit
voortvloeiend gefprek, geeft de Heer Vryhart te kennen, dat hy
zodanig een uitlogt goedkeurt, al ware 't ook, dat zyn Zooi
Willem daarin betrokken mogle zyn . Onder dit gefprek komt
Karel, en meldt, hoe by, benevens zyn Boezemvriend Willem,
nıitis der Ouderen toelleınming, hun woord daartoe gegeeven
hadden ; verhaalende te gelyk , hoe zyn Vader Ec!hart zulks
goedgekeurd had . Het ontvangen bergt doet de Ouders, en
bovenal E1ixe . zeer Rerk aan ; welke aandoening met de komst
van lYjUem zelven nog merklyk töeneemt . Deeie verkrygt ins.
gelyks, na dat hy, op 's Vaders voorgel, getoond heeft, dat
geen onbezonnenheid, maar bezef van verpligting, hem hiertoe
gebragt heeft, der Ouderen toeRemming ; waarop in de verdere
Tooneelen van dit . en het derde Bedryf, de daartoe betrekkelyke onderhandelingen-, met eenige tusfchenkomende voorvallen,
en 't laatfte affcheid, ontvouwd worden . In één derzelven verklaart zig Ehze aan haare Moeder voor Karel ; en in een ander
geeft zy haar woord aan Karel zelven . Zommigen dier Tooneden brengen ons wyders onder Iet oog , 'hoe D'wingtDn alleen-
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1lyk aangellaaı hebbe, op het Huwelyk van zynen - Zoon met
Etize, om dat hy wist, dat haar van ter zyde eerre groote Er_
fénís ten deel zou vallen ; waarvan by onde rígt was door Juffrouw Fel , welker haatlyk en verraderlyk gedrag ten duidelykfle ten toon geneld wordt.
In alle deeze opzegsen, zo
in het hoofdonderwerp , als in de tusfchenkomende gefchiedenísfen , die het Spel verlevendigen, heelt de Heer van Panders
de natuur vry wel ín agt genomen ; en bovenal heeft hy de
aandoeningen der belanghebbende Perfoonen , zo in de ontdekking , ais in de verdere onderhandelingen, en byzonder by het
láatfle af%heid , eigenaartig doen werken .
Wy zeggeıı
nog eens : een Stukje voor den tegenwoordigen tyd!

Delia en Adelaĩde . Tooneelfpel ; door WILLEM IMME . Te Åm f}erdam, by P. J . Uylenbroek, 1787 . In 8vo . Sı bladz.
oorfproııgelyk Tooneellluk dient met recht meer de byE enzondeıe
aandacht, dan een aantal voortbrengzels uit vıeemde LanJen : vooral, daar het gevloeid is uit dezelfde Pen, als
het Werkje , getyteld de Daııkb,ıare , zo gunilig by de Natie
ontvangen . Het beloop van het Stuk voldoet ons over het al-

gemeen ceel , doch dit neemt niet weg , dat wy oenige
aanmerkingen hebben, welke ons van genoegzaamen grond toefchynen , onı ze aan het algemeen mede te deden . Wy vinden het vreemd, dat Mevrouw Belmour, bl . 32, 4tdelaıdc alleen in den tuin laat gaan , daar het meisje , naa eenera zo
flechten nacht, en in zo groote zwaarmoedigheid, wel degelyk
het gezelfchap van Mevrouw 11e/mout noodeg hadr : maar 'cr
moest een gefprek, tusfehen haar en 7ames, voorvallen . Steekt
het niet wat flerk door, dat Mevrouw Belmour, daarom alléén,
blyft : en wat zullen wy zeggen van de reden, die ° amen voor
zyn vertoeven geeft , bl . 35 . Het tweede Bedry£ voldoet rans
in het geheel het minfle , en fchynt ons eenigzins gemaakt w
zyn , om het Stuk de grootte van vyf Bedryven te doen heb_
eer Imme de flof van 't
beuı : althans' wy gelooven , dat de
tweede Bedry£, zeer gemakkelyk in den aanvang van het derde zou hebben kunnen verwerken, Is ook het vertrek van
S LII/on, bl . s$ , natuurlyk ; is de reden van genoegzaame kragt,
daar 7amet de man is , die hem mogclyk bericht zou kunnen
geeven van zyne Ddio . Onze Natie zal over 't geheel ır el te
vreden zyn, dat Del a zo gelukkig herfielt, en uitgehuwlykt
wurdt aan haaren verleider llenĵon . Dit geeft een aangenaam
einde , maar dwaalt de Natie hier niet ? of liever , doen onze
Tooneeldichters , zo zy wezendlyk nut met het Tooncel bedoe .
jen . 'er wél aan , dat zy 'zo inlćhikkelyk zyn , voor de in dit
Stuk zo goedaartíge gefieltenis van onzen Landaars ? Althans ,
A a a
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zou cene ftervende oelia , aan het einde van dit Stuk , cenen
indruk hebben kunnen veroorzaaken op het hart van de Aalt
a
fchouwers, dat mıslčhien de gevaarlykh&d der verleiding in de
ziel vastprenttc. 't [s waar, nıen zou dan de verheugde San=ı en 4dade
de gemist hebben ; men hadr zelfs het Huwelyk
van 7, mer niet Adelaide niet gevoeglyk kunuei verneemen
maar de fehade was zo ontboetbaar groot niet. Wy hoopten, by

de leezíng , op een einde , dat treffender zou geweest zyn,
fehoon ons de tyteł van Tooneelfpel wel zodanig eeneti uitlag vreezen deedt . Van Benfo?L s CharaEter, en dąt van
DгΡ~;a,
veeeten wy weinig.
Alleen beider bekeering is vry
plotlíng, vooral die van ßenfon . Edwarí ' ~ CharaEter houdt aldlı
heerlyk Raande , het gantfche Stuk door .
amen is een Min4
gaar. Mevrouw Be4mour Bene Predikan s Weduwe, waarin het
Chara & ermaatige fraai bewaard is , vooral in de fyne trekken .
Van Mevrouw Stuart is niets als goed te zeggen . Sa, Tori is
redelyk gefehetst. Adelaide is een lief Meisje, maar haar Charačtcr was , onzes achtens , nog beter vol te houden geweest.

van het Waare en Schynvermaak ; doer 7ongvrouwe
A . C. SLICHER . Te Amficrdam, by J . Allart, ı786 . ~3ehad~e
het Voorıverk, 84 b ladz . in r . OEh4)Q,

Weegfchaal

L7w • ftuk mag niet verborgen blyven .
Geen k6riimaat dekk' die kaars,

zy flyg ten kandelaar,

was ,

met -recht , de eisch van den Wel Ed . Gelir . Heer
.
de Dichteres van dit Stukje ter openlyke uitgaay an Roy in .
ve aanłpoorende : want een klein getal Exemplaaren van het
zelve was er reeds gedrukt, alleen geschikt voor de byzondere
Vrienden en Kunstgeno9t-en van de Dichteresfe. Zoetvloeijende

natuurlyke . en yrouwelyke zagtheid kentekenen byzonder deeze edele Letterproeve .
Lwind~ . een meisje van de groote waereld , haar vermaal
zoekde in de gewoone, leeveuswyze van dat flag van lieden,
in het Toilet, in de Kleeding , in het Spel , de Opera,
al
Øtspa~*yen eqz ., en , zo zy meent, ook neer of min Vindende, raakt in gefprek niet b.tz e , die wel eerre vriendin van het
vermaak is, maar het zelve in het aankweeken haarer redelyke
en zedelykc, vermogens, en in het bedeferien van den Gods
dienst , Yındt ; en deeze haalt, in eenig
~,e 7
.,amenfpraaken, de eerfte overtuigend over tot haare party, ðefcheidene zagtaartigheíd
OZI. oprechte oııgedwotıgene Godsdieı~fligl :eid, zyn de gro dtrekkeı~ van #ı et , Cbaratłer vell E1í'Tot eerre proeve diene een
gedeelte der helćhryving van het Buitenl even, voor ee~~ Godvtııchtige Maagd . t. óaze zegt dan teten
u~intlt :

L
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't vermaak van 't liefiyk Buítenleeven
Dan zal
Aan uw bedaarden geest ook 't zoet genoegen geeven :
Ge ontwaakt niet uit den droom, wen zich een Veldgezígt
Aan u verbeelding fchetsc ; 't fchynt u veeleer gerigt
Om uwen fmaak al meer te zuivren , te verfynen :
Hoe moet al 's waerelds pracht ¡derby als rook verdwynen i
Maar, doet de morgenflond u dit in waarheid zien ;
Moogt ge op een fłille Hoeve uw' Schepper hulde bien,
Wanneer gy, frisch ontwaakt, voor nieuwe gunstbewyzen,
En vaak beproefde trouw , de Algoedheid bly moegt pryzm :
Dan wordt uw lıart ontvlamd door al wat u omrin g t :
Daar zelfs het vooglen heir zyns Maakets grootheid zingt ;
Daar berg en dal en bostb zyn ' roem Hem doen verkrygen :
't Slaat alles hier accoord ; en gy - zoudt gy daar zwygen?

Gy l

dit zo mild bedeeld en ryk gezegend zyt!

Nen : ning een vrolyk lied, uw íłem zy God gewyd .
Denk niet , die zoete pkgt tot luiheid ons doe neigen ;

Gy

vindt hier bezigheen, aan onze fexe ook eigen :
Terwyl ge, bly verrukt, Gods groote dam befchouwt,
Een Bloemperk, uwer zorg en opzicht aanbetrouwd,
Door uwe hand gekweekt , zal niet min weelig groeien .
't Schynt zelfs, wy zyn rerpligt ons bierıneë te bemoeien,
Daar roozen en jasmyns, jonquille en violet,
0125 dan weer hulde doen door 't fierelykst bnì uquet.

Hier paart zich ' t nut ook aan de onfchuldigfłe vermaaken .
Plukt gy het fıerlyk Ooft , 't zal elk te beter fmaaken,
Daar uwe

zagte

hond den frisfehen daauw niet fchendt .

Noo~t .moogt gy ledig zyn, waar ge uwe treden wendt .
En regelt ge uw bedryf , door juiste tydverdeelir,g,
Ðan vliedt gy ' t- lastigst pak , de naare 2elfsveryeeling :
Behartig hier uw werk , 't fpoeit dśes te beter voort,
Daar u geen druk gewoel in uwe Myt verf vort :
De Rampîrfotlie mag uw' lustprieel bedekken,
Tarwyl haar balfemgeur uw' aandacht op kan wekken,
k u in haarloof ,erzelt
Wanneer een nuttśg - boek
:Lach wry hier oı~ den nyd, daar u geen wroeging kwelt .
Kon 't naargebootst hereed dus lartg f4' -lonen fłreelen,

Hier heerscht de goede fmaak in heerly er Tooneelen.
tocht gy , naar tydverdryf, hier is de dag te kort.
Wanneer ten gηasjo- zelf voor u een wo*der wordt.
A a 3
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Wijsgeerige bedenkingen over den Godsdienst , de Yrijdenkerj e~
Oplıeldering des Verßands . Benevens eerre Academifche Redenorig . Door KAREL VAN ECKHARTSHAUSEN . Uit het Hoog
duitsch . Te Am/1eidam, by J Kok Pz., 1786 . Behalven de
Voorrede, 146 bladt. i n gr . oúavo .

W

aen yslıeid en Ongodsdienfłigheid tegen te gaen, algemene
Mepschliefde en Godsdienligheid in te boetemen , is het
gewigdge oogmerk dezer bedenkingen . De Heer van Eckhartshaufen bezeft , dat de opheldering van het Verband , waerop
trotfěhe Vrydenkers ín onze dagen zich zo lerk beroenıen, terwyl ze de Menschlïefde verzwakken, en den Godsdienst krachtloos maken , wel verre is van ene ware opheldering des, Verhands te zyn . Zulks noopt hem, om te toonen, waerin de we .
zetılyke Øheldering des Verlands' belge , en waertoe dezelve
ftrekke ; als mede , hoe de Philofophie en Godsdienst hand aen
hand behooren te gaen ; daer de Philofophie zonder Godsdienst
in Vrygeestery, en de Godsdienst zonder Philofophie veelal in
Bvgeloof ontaert ; welk een en ander nier dan verdervelyke gevólgen met zich kan (lepen . Dit leid hem verder tot ene nadere overweging van den 'ert der Vrydenkcry en van den Godsdienst, mitsgaders van derzelver verfchillende uitwerkzelen ; dat
hem ook wel byzonder het oog doet vestigen op de voordoelen,
en den natuurlyken invloed van den Geopenbaerden Godsdienst,
dien de Vrygeest hechts met nietswaerdige 'envallon belryd .
Zyn Ed . dit alles grondig ontvouwd en ernaig aengedron gen
hebbende, richt voorts tyne aenfpraek, zo aen den verleidenden
Vrydenker, als aen de nog niet verleide Jeugd, om hen te recht
te brengen of te behouden : en deel] hun voorts de volgende
regels mede , als behelzende de gelćhiktle middels , om tot
Deugd te geraken, en dezelve te vermeerderen .
• I . Bemoeiĵ u eerze duidelijke , grondige en volkomens 1çen.
nis van uwe pliģten te erlangen .
• 2.
et de moeite, om uwe pligten te erkennen, zorg*u1dig voort, en hewaar de vethegene kennis van de dwaalingen .
„ 3 . Wend de kennis uwer pligten behendig op uw bart en
leven aan ; bereid u tolvnor wjjslijk voer eiken dag, en beproef
• aan het einde van denzęlven zorgvuldig
• 4. Zoek altoos een levendig eň waardig denkheld van de
volmaaktheden Gods in uwe ziele te ontw~eq~en, htive
ine door
• leeds .iegenwoordig in uwe gedagten ~e bewaren, eti het niet
zonder eerbied te overyyeegen ; verbind oolç dit middel dągelijks met een gebed,
• 5 . Bemoei] u vrgeg, ban uwe eerfis ĵaaten äf ăan, de tivas.
reid , de menfchen, en utelgen te leererf kçnnen.
• 6 . Verhider d~'indrukken der zinr*a, .'dei1Jmdwedcemder
1I~-
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ınbeeldingkragt ; matig uwe neigingen , wanneer zij aan en voer
zig geoorloft zijn ; houd de ongeoorlofde te rug , en beteugel
de onregtmatige voortellingen , die de aandoeningen het leven
geeven, door verfland .
„ 7 . •O m u in de overtuiging van de voortreflijkheid der deugd
te vetperken, en uw vermogen tot deugd te vermeerderen, ga
den zekeren weg der innerlijke ondervinding , en der voortgezette beoefening uwer pligten .
„ 8 . Zoek den omgang met goede en opregte menfchen ;
vlied het gezelfchap der ondeugenden en lasterlijken .
„ 9 . Leer wijsheid uit het onderrecht der verfandigen , en
uit het lezen van nuttige boeken voor het verftand en het hart ."
By deze WijsReeríge bedenkingen is nog gevoegd ene Academifche Redenvoerin, , welke de Heer van Eckhortshaufen voorgelezen heeft, in ene openbare Vergadering te Munthen, op het
Stichtingsfeest der Academie, den 5den April ¡785 . Dezelve
heeft ten onderwerpe r de Letterkunde O~verdraegzaemhe€d dezer Eeuw . Zyn Ed . heeft het inzonderheid geladen op de trotfche waenwysheid veler Schryveten, en hunne daer uit volgende fmaedlyke behandeling van waerlyk verdienstlyke Geleerden .
Uit het beloop dezer Redenvoeringe moet men enigzins opmaken, dat zulks in Duitschland zeer Rerk in zwang gaet, en dit
zo zynde, heeft hy wigtige reden, om daer tegen ten fterkfte
te yveren : vernıids zodanige Critici niets anders dan verbitte.
ring te wege brengen, tegen het ware oogmerk, dat een rechtfchapen Criticus zich behoort voor te hellen ; waerover hy zieh
regtmatig aldus uitlaet .
„ Een Kritikus moet befcheidenheid hebben , en eerre edele
vrijheid . Zagtnıoedigheid moet in zijne woorden heerfchen, en
vriendelijkheid in zijne uiterlijke gedragingen hem aanbeveelen.
De ernst mag zig flegts in zo verre in zijne gefchriften uiten,
als het de opregtheid en liefde tot de welvaart des evennaasten
vereischt . Het is een hoofdoogmerk , dat men bij alle onder
rigtingen van zijnen evenmensch in acht te neemen heeft ; dat
men volltrekt alle beledigende berispingen, ten nadeeie van zij_
ne Eere, zo veel te neer verhoede, als zelfs de enkele bemerking der gebrekkelijke zijde aan zig, voor hem reeds vernederend is . Wanneer lompheid en oplopendheid de taal des berispers is, zo verliest de berispte het geheele echte gezigtspunt op
eenmaal ; hij ziet als dan niet meer op zijne gebreken , welke
hij begaan heeft, maar op de tegenwoordige belediging en krenking van z jne eer . Hij ziet aan den Kritikus niets neer, dan
zijn vijand , en die onbefchoftheid , met welke hij hem behandelt ; en zijne verbeelding van de fchande , die men hem bij
andere maakt, laat hem verder in 't geheel niet aan zijn begaan
gebrek meer denken , maar fpoort zijn hart aan tot tegenweer
en wraakgierigheid . Ieder woord , dat men verder tegen hem
voort-
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voortbrengt , is louter belediging .
Hij voelt nu niets meer,
Øant hij verwagt van zijn vijand niets goeds , maar een louter
oogmerk om. hem te benadeelen . Integendeel, wanneer de Kri_
tikus de tedere gevoelens, die hij voor de eere zijns evennaas .

ten heeft, op alle mogelijke wijze befpaart, wanneer zagtmoe_
dighe d de woorden verzelt, die den misfiag berispen ; .wanneer
geese trotfehe verheffing over zijn perfoon , geene begeerte tot
berispen en vlekken aan hem te vinden ; geese wraakzugt hem
te krenken en te willen beledigen ; of elders anders eerre onedele drift onze pen beftiert : wanneer waane opregte liefde tot
zijn welvaart de drijfveer van onze te ŕegtwijzing is , als dan
kunneıı wij zeker zijn , dat geen mensch zijn eigen geluk zo
zeer haat , dat hij zijn hart voor onze te regtwijzing niet ope_
nen zoude: De ruwfte mensch zal aangedaan zijn, wanneer hij
ziet, dat ik hem niet haat, dat ik uit liefde tot heın fpreek,
en dat zijn welzijn de beweegoorzaak mijner berisping is .
„ Doch tot zulke Kritiken behooren goedwillende menfchen,
geene huurlingen van boekverkopers , welke dit of dat werk
tlegts uit nijd of uit gewinzugt verkopen , wijl een ander me .
deburger liet zelve gaarne leest . Hier toe behooren mannen,
die tegen de hoogmoed en hartstogten gekampt hebben : geen
pedanten , die in 't duister zig tot geleerde Courantfchrijvers
verheffen , en onbefchaamde nıenfchen in dienst hebben , die
voor hen koffijhuispraatjes fineeden , zonder boeken te leezeň "
Op den tytel íłaat, Uit het Hoogduìtsch . 't Mogt 'er wel
wat meer uit geweest zys .

Leerzaams Fabelen en Vertelfels . Te Leyden, by W. H. Gryp,
1787 . 2, 3, 4 en Sde Stukje. In 8vo .
e Heer Ilermanus Theodorus Terkamp , in lesven Ordinair
Klerk ter Secretarye van Hunne lIoogëdelheden te ßaıav'a,
_is grootendeels de maaker der Fabelen en Vertelfels , in deeze
vier Stukjes en in het eerRe , waarvan wy voorheen melding
maakten , te vinden . Vesle Stukjes zyn 'er in van den Heer
W. H. Gryp, en eenige zyner Kunstvrienden . De vyf Stukjes
maakes geen onaartige Verzameling van Fabelen en Vertelfels
uit, en zyn, over het geheel genotsen , op een' bevalliger tran t
D

voorgedraagen .
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LE T TER - OEFENINGEN.
Gebeden eti Over skingen , ter lııtis/elyke God.vlienstoefe_
ııiııg voor overdetıke>ede en welgezinde Christetıcn . Duer
G . J . ZOLLIKOFER , Predikaııt der Eucirige/:es&Ji
Iler .
vorınde Gemeente te Le :pzıg. Ira liet Nedeudıeitseh ov :rgeret . Vierde Stuk. Te Awjiterdaıtı by de Ervete p . M ijer
en G . Warnars, 1786 . Iii gr. otčavo, 391 bladt .
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Mans fIichtnde fchryfwyze iıi deze Godsdienftige
voorftellingen in agt genomen , uit de voñtige
Deelev reeds bekend, tııaekt dit zyn Gefchrift tot een
nuttig HLlisboek, dagir 't, in bylians alle foorteu vau omítandigheden , leerzame opwekkende bedenkingen aen de
hand geeft . Zie hier , uit vele anderen , zyne voorhelling
wegens liet ııiet volbragte goede voorneemen , cri de veıniet~wi/lg van liet zelve, dat maer al te dikwerf niet genoeg in agt genomen word, en den in dit fttık onbedagtzamen niet te ernilig ingelčherpt kan worden . zyne opwekking deswegens luid aldus
„ o God, hoe ınoet ik m over myne zwakheid, myne
onbeftendigheid , muse wankelmoedigheid voor u fehaa men : voor u , in wiens tegenwoordigheid ik dit voornee •
men opvattede, dien ik tot getuige van myne oprechtheid
aanriep! Ja, gy zyt de onbedrieglyke .getuige van het geen
ik u beloofd en echter niet udbragt heb ; de getuige , dat
ik weerder goed weet dan verricht ; dat ik niet uk ouweetendheid dwaal en ftraikel , dat nyn dedrag en myne
overtuiging met elkanderen ftryden ; dat ik niet zo wys
en deugdzaam ben , als ik zoude kunnen en behooreu te
veezen .
„ Hoe moest my niet dat geen , 't welk ik gedaan .
heb , in de ooges van gieken' onpa tydigen rechter , vang
elken,edeldenkenden mensch vernederen ! En hoe zeer
moet het my niet in myne elgen ooggin onteeren ! Mis.
fchien was het cene geringe omftandigheid, misfchlen
a1
.
woord, ééne gebaarde van Benen myner broederen , niis
B b
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fchien een nietsbeduidend toeval , misfchien een verleidelyke lonk of voorbygaande kwiukflag , misfchien valfcbe
íchaamte en laage menfchenvrees , mıstćhien losheld en
traagheid, die myn voorneemen verydeld, en my tot een
verraider van myzelven gemaakt heeft! Welk een gebrek
aan vastigheid, welk eerre onmannelyke, kinderlyke zwakheld veronderfteld dit niet 1 Hoe weinig kan ik my op my
zetven en myne deugd verlaaten ! Wat zoude ik wel eens
dan doen of nalaaten , wanneer ik om der waarheid of
braafheid wil vervolgd , wanneer ik geroepen wierd , om
het kruis vati mynen Heer op my te veemen, en heın
langs den weg des onverdienden lydens na te volgen !
• Hoe tegenlìrydig is myn gedrag! Was het voorneemen, dat ik opvattede , waarelyk goed, waarom heb ik
het daiı niet uitgevoerd? Was het kwaad of onverfchillig,
waarom heb ik het daii opgevat, en myzelven met oıınııtte lasten belaaden ?
• Eloe kan ik by zulk een gedrag in de wysheid eı~ iıi
de deugd eenige vordering maakera ? hoe liet daarin tot
zekere fterkte en vaardigheid brengen ; hoe de volmaaktheid , tot welke ik als Christen en mensch geroepen ben,
naderen, indien ik lieden vooı •w aards en morgen weder te
rug gaa , lieden verlies , wat ik gisteren gewonnen heb ;
my heden door dien vyand overwinnen laat, op welken
ik gisteren zegevierde?
• Hoe kan ik als dan dc troost van een goed, ongekwetst geweeten, de zaligheid van eetıeıı iıı de deugd gevestigden Christen , genieten , indien ik lieden zo , eii
morgen anders, gezind ben ; indien ik niet Reeds dezelfde
beginfels volg, en naar het zelfde doel !heef ; indien 'er
gccıı orde in myn hart, en overeeiıllemmiıig tusfchen alle
de deelera van myii gedrag heerlchen?
• Had ik myne opmerkzaamheid meer in myii vermogen ; liet ik my minder van uiterlyke dingen, van toevallige omftandiglıeden , van dut geen , 't welt: ik zie en
hoor , regeerera ; gedachte ik meer aan de leeringen van
den Godsdienst en het Christendom ; wist ik de waardy
der zedelyke vryheid en de waardigheid van eenera meıısch,
die zichzelven eii de waereld heheerscht , heter te waardeenen ; verloor ik mvzelven , myııe verordening , en myne betrekking minder uit het oog ; keerde ik mecrmaalen
in mvzelven , zelfs in het gewoel der bezigheden en der
verkeěriua ; hoe veel onbeweegelyker zouden niet myne
goe-
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goede voorneeniens , hoe veel zekerer zou de uitvoering
daarvan weeaen !
„ o mogt my dit befchaamende gevoel van myne zwakheid en myne vernedering tot eerre waarfchuwing iirekken,
en my voor het toekomende behoedzaamer , voorzlgtiger,
ítandvastiger maaken ! Neen , het moet my niet ne~rílagtig doen worden , en my den moed niet beneemen . Ben
ik gevallen : ik m :iet geenszins blyven liggen , geenszins
in~sne krachten door onnutte klachten verspillen, maar dezelve vergaderen , en met nieuwe zorgvuldigheid en getrouwheid gebruiken . Hoe meerder ik verzuimd en verboren heb , des te yveriger voet ik my bevlydgen , oıa
het verzuimde , zo veel mogelyk , te vergoeden , en het
verloorene wederom te verkŕygen, hy u , Almagtíge en
Algoede , zoek ik daartoe kracht en byhand , en die zult
gy my zekerlyk niet weigeren, indien ik ze van gantfcher
harten zoek .
„ Ja, ik vernieuw hier mede liet opgevatte , maar niet
volbragte, voorneemen .
Ik zal my alte de drangree
denen , die my daar toe hewoogeu hebben , en trog beweegera , op nieuws voorhouden, en zulks onder het bezet van uwe Icgenwoordighei4 doen .
„ Ik zal het zo rnoeilyk voor my maaken , als ik maar
kan , om ooit tegen myn voorueemen te handelen . Is liet
te algemeen en onbepaald geweest, ik zal liet naauwkeu .
riger bepaulen , in opzigt tot tyden , tot plaatfee , tot
perfoonen, tot bezigheden, tot gezel1liappen . Was het
te eenzaam , te afgezonderd in myne ziel, dan dat ik my
het zelve gcmakkelykn
eriuneren kon ; ik żal liet zelve met
zeer veel andere gedachten en gewaarwordingen , met dingen, die tot het dageiykfche leven behooren, verbinden,
op dat het van my niet vergeeten moge worden . Ik zal
my ook uiterlyke zinnelyke gedenktekenen, oprechten ; zal
zodanige perfoonen, waarmede ik het gemeenzaamst ben,
of die het meest op my vermogen , bidden , dat zy my
hetzelve te binnen brengen ; ik zal hetzelve eiken morgen
vernieuwen , en my zalven eiken avond , wegens de vervulling of het verzuimen daarvan, . rekenfchap afvorderen .
„ Ik moet my de uitvoering van myn gore voorneemen
niet te ligt vooxl#ellen , op dat ik my niet veilig wiane ,
noch traag warde . Hindernisfen en zwaarigheden zal ik
Reeds oPttıøoěten , aan verzoekingen tot het t gen-'eeì zall
het zekerlyk- niet ontbreeken ; daarvan heb ik zelf de droevigŒe ondervinding . Daarop moet ik derhalvee vooraf
B b 2
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haat maaken, daartoe, nu reeds, my voorbereiden . Dan
zal het my zo veel tc minder bevreemden , zo veel te
minder moedeloos maaken , indien ik myne krachten mis .
fchien infpannen , indien ik my zelfs eerıig geweld aandoii , en de zege door Benen moeilyken, aanhoudenden,
Itryd verwerven moet .
„ Ik moet ook niet eeniglyk op de zaakgin , die ik vati
voorueemen ben te doen of na te lasten , maar tevens op
alles acht geeven , wat met dezelve in verbindteris Raat ;
op alles wat dezelve ligter of zwaarer voor my maaken ,
wat my daartoe aanmoedigen , of daarvan affchrikken kon .
Niets moet my onverfchillig , niets moet in myne ooges
weinig betekenend ryn, wat tot de deugd en de ondeugd,
wat tot de iunerlyke , geestlyke volmaaktheid Benige betrekking heeft .
„ Hartelyk wensch ik,
God, deeze voorfchriften der
Chrístelyke wysheid te volgen , en dus aan myn goed
voorneemen getrouw te blyveu . Begunbig gy mynen wensch
door uwe wyte , goedcrtıerene Voorzienigheid , en werk
door uwen Geest het volbrengen van het goede in my ,
gelyk gy het willen daarvan in my gewerkt hebt ! Amen ."
Buıidel vaıı Jticlitelyke Leerredenen , door j . NEWTON,
Predikant te Londen . Vertaald en uitgegeeven door ar .
VAN WERKHOVEN . Met cene Voorrede van den [i/et Eerw.
zeer Gel.- Heer j . c . APn1Ltus, Predikant te Zuidbıoek
en Ælzmtendaın . Te Arn/lerdam , by M, de Bruyn , 1786.
13ehalyen het Voorwerk, 4.49 bladz .
aental van een-en-twintig Leerredenen behelst deze
E enBundel
, welks dertien eertte Leerredenen gaen over
's Heillands merkwaerdig voorbel, aengetekend Matti,. XI .
s5-go . In de overweging van 't zelve, vestigt de Eer .
waerde Newton de gedachten, op - „ de geringe vrucht
• der Evangelijbediening ; - de bedektheid der verbor• genheden van het Evangeli] voor veelgin ; - de hoe• daanigheden van de zodanigen ; - den aart der geest„ lijke Openbaaring , en wie ze zijn , die met dezelve
• beguntligd worden ; - de vrıjmagt der Godlijke Ge„ nade ;
den perfoon van Christus ; --- het gezag
• van Christus ; - Gods heerlijkheid en genade geo• penbaard in Jefas Christus ; - de gemoedsgebeldheid
• van vermoeide en belaste Zondaaren ;
het koomea
„ pot
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;, tot Christus ;
de tegenwoordige en toekomende
• rust der Geloovigen ín Christus ; - het Juk van
• Christus ; - het ligte en aangenaams van den dienst
• van Christus voor zijn Volk ." Hierby komen nog acht
Leerredenen, welken over de volgende onderwerpen gaen .
„ De Geloovigen gewaarfchouwd tegen liet geeveu van
• ergernis , Roin . XIV, ı6 . De uitgebreidheid en aan• drang van liet derde Gebod, Exod. XX . 7 . Het leven
• eenes Christens vergeleeken bij Bene Loopbaan, i Kor .
• 1X . 24 . Geen toehang tot God , dan langs den weg
• van het Evangelii, door Jefus Christus, Miciwa VI . 6-8 .
„ Een leevendig en een dood Geloof, 7ac . Il . a6 . De
• zondenfchuld wechgenoomen , en de gemoedsrust her„ fteld, Pf. LI . 17 . De verzekerdheid des Geloofs, i 3°o1ı .
• V, 19." Laatstlyk is hier nog bygevoegd ene Leerreden, uitgefproken binnen Londen, op een algemenen Vasten- Bededag, den ~t van Sprokkelmaand 1781, neer eenleiding van ger . V . ~9 .
De Eerwaerde Newton heeft deze Leerredenen , ńaer
zyne , uit zyne voorige Schriften, bekende denkwyze,
met ene gemoedlyke ftichtinge uitgevoerd ; en 'er íiraelt,
hoe men ook voorts over zyn befpiegelenden denktıant
moge oórděeten , in dezelveıı door liet opf el van een
Leerr , die ernftig yvert voor een werkdadig Christendom ; en zyne Toehoorders ten herkt e tracht te weder .
houden viii het misbruiken van de Leer der Genade . Dit
houd zyn Eerwaerde beftendig in 't oog ; en hiertoe is
nok bytfider .ingericht zyne Leerreden over Rom . XIV.
i6 ; 1at dan ~iw goed stiet gelasterd words ; welke hy,, na
andere bedenkingen over dit onderwerp , in dezervoege
ten einde brengt.
„ Met één woord ; wij worden vermaand ons zetven-te
beproeven ; en anderen hebben vrijheid, om ons te beproeven 2an onze vruchterì . De lieden deezer weefeld
zijn geene bevoegde rechters over geestlijke gewaarwordingen èn odervindingei ; maar zij westen doorgaans- vrij,
rēchtmaatig te oordoelen over. uwe gezindheid en bedrijven . Sommigen zullen u befpiederi uit vijandfc1tap ; en
anderen znhlef)u waarneemen Uit weetlust. Wanneer zij
hoorgin dat, gı3 godsdien(tig zijx geworden, zuilen zij acht
op u geeveıı , oui te zienb of gij daar door heter geworden zıjt. Zij zullen op u letten , niet alleen in de Kerk,
maät ook in den winkel en in uw huis .. En bemerken
zij, dat gij altijd dezelfde zijn, altijd even bedaard, zachtB b 3
zi i
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zinnig, ontmoedig , naarlHg ; wie weet of dit niet eed
middel in Gtds hand zal zijn, om hen te overtuigen, en
lıen guiiltiger te doen denken van de middelen , die zulk
eerre krachtdaadige uitwerking op u gehad hebben? Nlaar
zoo gij , in tegendeel, onbedachtzaam , ftuursch of zorgeindien gij of der weereld gelijkvormig
loos zijl,
wordt, of uwe erkende pligten in de weereld verzuimt,
dan zult gij oorzaak geoven , dat uw Goed gelasterd worde , gij zult uzelven moeilijkheden op den lıals landen ,
en u onbekwaam manken om voor anderen nuttig te zijn .
idt derhalven om wijsheid en genade , op dat gij uw
licht aszoo moogt laaien fchijnen voor de menfchen , dat
zij , uwe goede werken ziende , uwen Vader, die iıı de
hemelen is , verheerlijken .
„ Dit is liet groote doel en eigenaartige uitwerkfel, van
het Evanelij, wanneer het recht verftaan worgt . Want,
gelĩikerwıjs het alleen de Genade Gods is , die de Zaligheid aanbrengt ; zoo is het eigen aan die Genade, dat zij
niet alleenlijk liet ver(laııd verlicht , maar ook het hart
reinïut, den wandel regelt , door de liefde werkt , en de
weerěld overwint. Zij o ;ider,rij3t ons, en dringt ons zeer
iets waartoe de beste Stoffels van Zedekrachtig
kunde en ~Vijsgeeren altijd verre te kort fchooten
om de godlooslıcid era de weereldjche begeer%klıeden te ver
snaken (*) . En door de beweegredenen , die zij verfchaft,
en de krachten , die zij mededeelt , fielt zij den wanren
Christen iii Raat , om zijn karakter in alle betrekkingen
te verfıeren , en den ganfchen kring zijner pligten , zoo
als die lııın opzicht hebben tot hemzelven , zijnen evenmensch, en tot God , met win hij te doen heeft , te
vervullen . ZIJ leert hem mantig , rechtvaardig en godvruchtig loeven : alles te vermijden, wat tegen de reinheid
van tiet Evangeli] zonde aanloopeg ; maatigheid te oefenen
in het gebruiken zelfs van geoorlofde dingen ; en aan anderen te doen , het geene wij wilden dat zij ons zouden
doen . Zij leert den rijken , nederig en weldaadig,
den armen dankbaar en vergenoegd, te zijn . Zij leert den
meerderen , zachtmoedig , ---- en oden minderen , getrouw te weezeıı . Mannen en Vrouwen , Ouders en Kin.
deren , Heeren en Dienaars , Overheden en fl rgers , worden alle door demo Genade onderweezen, en aangefpoord,
tot oenen wandel , waardig h rner hooge roeping , cr
avıerrb*) Titus
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overeenkoomfiig de gemeene betrekking , in welke zij tot
I-lem (}aan , die hen heeft lief gehad , en hen van hunne
zonden gewasfchen heeft in zijn Bloed . tiVant de Zedekunde van het Evangeli] heeft eene veel edeler drijfveer,
en uitgefirekter bedoeling, dan de banden der menschlijke
Maatfchappij . De ingetoogenheid en rechtvaardigheid van
een Christen worden niet gefield, in de plaats van Icevendige Godvrucht, maar ze zijn vruchten, die uit dezelve
voortfpruiten . De Genade Gods leert hem , godvruchtig
te leeven , in God zich te verlustigen , Hem te gehoorzalmen, alles te doen om des Heeren wil, als onder zijn
oog , en zich Reeds te laatgin befiuuren door een gevoel
vaın Gods onuitfpreekelijke Liefde in zijnen Zoon geopenverwachtende de zalige hoope die hem voorbaard
gefield is , de heerlijke verfchijning van den grootgin God
en onzen Zaligmasker Jefus Christus, die zichzelven voor
ons gegeeven heeft, op dat Hij, door zijn Bloed en door
zijnen Geest , ons verlosten zoude van alle ongerechtigheid, en Hemzelven een eigen Volk zoude reinigen, ijverig in goede werken .
Benaarfiigt u dan, om blijken te geeven , dat gij niet flegts naar Jefus Naam genoemd wordt , maar ook aan zijne voeten hebt gezeten
etı gedronken hebt van zijnen Geest. En indien , niettegenfiaande dit alles, onredelijke en booze menfchen kwaad
van u fpreeken en uw Goed lasteren , kwelt u daar niet
over, maar hebt medelijden met de zoodaanigen, en bidt
voor hun . Wanneer uw Heiland zal wederkoomen , om
uwe zaak te rechtvaardigen , en uwen fmaad uit te wisfchen , dan zullen alle nevelen wechgevaagd worden , en
de rechtvaardigen zullen blinken , gelijk de Zon, in het
honingrijk hunnes Vaders (t) ."
(t) Matth. XIII . 43 .
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Bcdoîztkii , gehouden te Batavia, door j . C . METZĽAR,
Lıd va n de Rollivicijclze en Zeeııwfclıe M~at/cIıappyea,
van de Utrechtfclıe en Batavia/che Genootfchappeıı van
Kunflen eii Wetenfclıappen ; weleer Predikaîit te I3atmia,
tju te Beufchem , in liet Gr ci~fJcIzap Buuren . Mes tlatıtekeningen en ByiGgeu .
Te Utrecht, by A . van Paddenburg, I7 :;7 . Belıalven liet Vooıwerk, 158 blady . in gr.

en zestal van Bedellenden , ııaer tienleiding der SchrifE
tuurlyke voorítellingen, Jol IX . 15 ; Ezra IX . 41_7a ;
Jei: XXII . i2, '3 ; Klaagl . III . 42 ; I Sam . VEI . i, en
Klaagt . 11E . ~6 . De Eerwaerde Metzkz r heeft deze hedellonden zeer wel ingericht naer de tydsomilandigheden, in
de jaren 1781 en I78 ; eu ieder onderwerp , op ene beknopte wyte voorgedragen , ten erntligflc op 't gemoed
zyner Toehoorderes acngedrongen ; vaiı waer ze , in velerleie opzichten, o ;k nog heden ııı on -ıen tegenwoordigen
teelland, onder ons met ene leerzame (lichting gelezen
kunnen worden . De dacr ııevensgaende Aentekeningen en
Bylagen dienen ter ophelderinge van enige voorvallen in
die dagen, waer op zyn Eerwaerde liet oog heeft, of ook
wel zulken , die hem byzotıder betreffen .

Leerredenen C!) Bedellenden , door j. ~ . s . H EKSTRA ,
Leeraar der hervormde Doopsgezinde Christenen te Utreclit , medebeJluıtreıtd en correspondeerend I, id der EdпΡmfclıe Maatfchappy vaıı Kun/bu en treete ıfclıappen , onder
de zirfpreuk : tot nut van 't algemeen .
Te Utrecht, by
G . van der Veer en Zoon , 17137 . Beltalven het Voo r
ladzin gr . 8vo .
b
bericht, ~I5 .

e Eerwaerde Hoekorn , fpoedig van ftandplaets veranD derd zynde , maekt in dezen bondel aenvanglyk gemeen twee Af ćheid' . en éne Intree-Reden . Na een verblyf van omtrent anderhalf jaer te Edam , nam hy zy n
affcheid, van de Doopsgezinde Gemeente aldaer, den ~9
anuary 1786 ; gebruikende tot een Text Hand . XX . 32 :
eıı den 27 Augustus , deszeifden jaers , predikte hy, naer
tienleiding van t Th . II. 19 en so, zyn affcheid van de
Doopsgezinde Gemeente te Westzaan op 't Noord , alwaer
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hy ruim een half jaer den dienst als Leeraer had waergenomen . Hierop volgde den 3 September , in dat eigentte
jaer , zyne intrede in de Doopsgezinde Gemeente te Utrecht, alwaer hy zyn dienstwerk aenvaerdde, met de betuiging van den Apostel , I Th . JI. 4 .
By deze
Leerredenen , f1aende op zyne byzondere betrekking tot
ieder Gemeente, heeft hy gevoegd vyf Leerredenen, door
hem te Utrecht gedaen, over Heb . XI . I-5 ; waerin hy
handelt over den aert van 't Geloof ; het Geloof der Ouden , met deszelfs zegenryk gevolg ; de toebereiding der
Waereld, zo als zulks verf aen word door het Geloof ; het
Geloof, benevens de voortreflyke offerande van Habel ; en
eindelyk over het Geloof en de zegenpralende Hemelvaerd
van Enoch . Wyders verleent deze bondel nog vier
Bedettonden , door zyn Eerwaerden te Utrecht uitgefproken : beheizende ere befchouwing van het voordeel ener
oprechte gehoorzaemheid , volgens Exod. XXIII. 2~ ; de
zegenvolle gevolgen der Deugd, en de heillooze uitwerkzelen der Ondeugd, naer luid van Jez . L 19 en ~o ; den
waren aert en de natuur van ene nationale gerechtigheid
en dertelver zegenryke gevolgen , aengeduid Spr. XIV.
34'l ; en zo ook 3 ' , in het teggnovergettelde, iıer fchadelyke en verdervelyke ener nationale ongerechtigheid
Zyn Eerwaerde behandelt de hier opgemelde Rukken, ieder m zyne Poort, op ene regelmatige wyte ; des derzelver voordragt , over 't algemeen , met genoegen gehoord
heeft kunnen worden ; en men , nu dezelven door den
druk gemeen gemaekt zyn , 'er een algemeen nuttig ge .
bruik van kunne maken . Onder andere byzonderheden,
die onze a endacht tot zich getrokken hebben , is zyne
befchryvirig van een RECHTVAERDIG REGENT van dien
aert , dat wy 't wel der moeite waerdig geagt hebben,
dezelve hier over te nemen .
„ Een RECHTVAERDIG REGENT , wiens boezem gloeit
van liefde en lust voor de beoevening van Gerechtigheid,
kent de betrekking in welke hij is, en houd zich geduurig onledig met het nafpeuren van zijne plichten , door
dat hij bevreesd is , dat de onkunde heip of in het een
of in het ander zoude doen dwaales . --- Deze jıoofdregel is diep in zijn ziel ingefchreeven , dat , daar het
Volk niet is oris den Regent, maar de Regent om dat 'er
Volk is, 't geen ter bewaarmg der goede orde bei}uurd
moet worden , en , ter voorkooming van veele onheilen ,
zich verbinden aan zekere wetten , welke met de wanre
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geíteldheid des Lands en Volks overeen dragen , hij zich
zelven en zijne Mederegenten dan moet befchouwen a1s
Vertegenwoordigers des Volks, welker plicht het is, elke
bi- en Opgezetene des Vaderlands , zoo wel de fchaamle
Gemeente hieronder gereekent , als de vermoogende en
aanzienehjke, te befchouwen als Medebroeders : - deze
regel moet ingedrukt en levendig zijn in de harten van
alle Regenten , indien ze den naam van Rechtvaerdig zullen verdienen, maar in 't bijzonder ju de gemoederen van
dezulken , welke deze aanzienlijke en gewichtige betrekkingen bekleeden in een Vrij Gemeenebest , -- als bij
voorbeeld Nederland is.
Zulk een Regent, die na
dezen regel de Gerechtigheid zoekt te beoevenen , bevlijtigt zich fterk, om in 't enıeen de gefchiedenis der Volkeıı, en in 't bijzonder zijnes Vaderlands, naauwkeurig te
kennen, ten einde door dit middel niet alleen de Rechten
en Voorrechtetl van hem en zijne Medeburgeren te leeren,
maar ook, om daar door, als met een opflag van het oog,
te kunnen zien , wanneer daarop inbreuk gemaakt word .
1hj benaarftigt zich met zijne Medebroederen, otıa
het onrecht en de ıngekroopene misbruiken te doen wijken, op dat derzelver plaatzen door Gerechtigheid vervangen worden .
Zijn voorname doel en pogingen zijn,
om alle zulke regelen en plannen w~rkftellig te mnaaken ,
die gepast zijn , en dienen kunnen , om het Vaderland
gelukkig te maakera : - en daarom zorgt hij 'er naauwkeurig voor , dat dat alles 'er gevonden eıı in bloei gehouden wond , wat tot een welingerichten haat behoort .
Onder anderen is het de hoofdzaak bij zulk een
Rechtvaerdig Regent , om de Godzaligheid en Deugd ,
door een voorbeeldiger en geloovigen levenswandel, in
zijn eigen chara&er te vertoonen, en om tevens te bewerken , dat dat alles aangewend word , door welke de Godvrucht algemeen bloedrijk en beminlijk gemaakt word . ---Hierom verbind hij zich heilig , om eerre Nationaale Gerechtigheid aan te kweekera , en fchildert het beminlijke
daarvan voor de oogera van zijne Medeburgeren .
Hij
haat het onrecht , ern zijne oogets kunnen geene onderdrukking zien, zonder gevoelige zielsaandoeningen .
Het bezef van Gods Overalheid is Reeds bij hem levendig .
Hij weet, dat hij van zijne verrichtingen eens rekenfchap zal moeten geeven, en dat een onderdrukt volk
in den jongften aller dagen tegens hem zonde getuigen,
indien hij zich aan zulk een fchennis mogt fchuldig gemaakt
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maakt hebben . - Hij is geen aanziender des Perzoons,
en om dat hij met zijne Medebroederen een geheel Volk
vertegenwoordigt, daarom hoort hij zo wel, reet gewilligheid, na het gekerm, geroep en klaagen van arme weduwen en weezen , als na de voorbellen van rijken en aanHíj is een befchermer en opbouwer van
zienlijken .
nuttige Kunben en Wetenfchappen, en betoont te waaken
voor den Christelijken Godsdienst , door het ongeloof te
keer te gaan , en deszelfs verderflijken invloed, zoo veel
mogelijk , met Wijsheid en Voorzichtigheid te verbreeken .
Hij dingt na een algemeens Eer en Achting, maar
zoekt die te erlangen door Godsvrees en echte menfchenliefde.
Hij zondert zich af varı alle vleiers , en
welke bij hem bekend worden als fchíjnvrienden, menfchenhaaters en verdervers des Vaderlands .
Hij
heeft een affchuw van gierigheid, wellust, hoogmoed erı
geweld, en fmaakt een innig genoegen, wanneer hij gelegenheid vind om wel te doen .
Met één woord,
lıij is een recht tederlievend Vader des Vaderlands , en
vilrd in liet heil en de waars welvaard zijner Medeburgeren zijiı eigen heil en geluk ; ja, geniet nooit zoeter rust
en vrede , dan wanneer hij zien mag , dat het hen wel
gaat ."
Hede;idaagfche Oefenende Heelkunde . Door D. VAN GEsScHER, Het/meester te Bmflerdam, en Lid van verfcheiden Genood/chappen . Ilide Deels , 2 . 3 . Ode Stukje . Te
Amfierdam , by de Leed, j. Doll , 1786 . in gr. 4to.
ıt derde Deel, deezer met zo veel recht gepreezene
Heelkundė, is voorzeeker aan den min ervaaren Heelkundigen ten uiterben gewichtig . - Wy hebben reeds
in ons voorgaande, van het eerbe Stuk deezer Deels (*),
welk de Konstbewerkingen in het algemeen ten onderwerp
heeft, eens korte fchets aan onze Lgezeren medegedeeld .
-- 1n de velgende drie Stukken, olie wy thans voor ons
hebben , verhandelt de Geleerde en Oordeelkundige van
Ges/cher de byzondere Konstbewerkingen , in dé volgende orde . Voor eerst, de Koizstbewerkingen aan de byźondere deden van liet Hoofd , welkers getal al vry aanroer
ke
.
(*) Zie Alg. Pad. Lett. Vlde D . bl . 4or,
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kelyk, en niet het minde, zonder noodıaaklykheid, vergroot is ; ten tweeden, de Kotistbci'erkngen aan den Hals ;
ten derden, die van den Tronk ; ten vierden, (te Konstbe~ı+erkingen van de bovenfle Ledemaatcn ; ten vyfden , de
Konstbe,verki/2gen vare de benedentic Ledemaaten . By de
enkeide befčhouwing van zo veele gebreken , welke door de
Hand eenes bekwaamen Heelmeesters, of verzagt, of geheel
kunnen weggenoomen worden, vermeerdert zig, met recht,
onze achting voor deeze edele Konst, welke thans, door de
vereenigde poogingen van zo vedle beroemde mannen ,
zulk cenen aanmerkelyken trap van volkoomenheid bereikt
De verdienftelyke Schryver heeft alle in dít
heelt .
Boekdeel voorkoomende onderwerpen , met de nıogelykfte
kortheid en duidelykheid, behandeld, en daar het voornamentlyk, by de behandeling van zodanige uitwendige gebreken , op aankomt , dat men cene nauwkeurige kennis
Nebbe van de waard natuur en oorfprong derzelven , zo
heeft onze Schryver zig de moeite gegecven , om 'er Bene
vo1k~1ige Ziektekundige Verklaaring , van ieder byzonder
gebrek, by te voegen, ten einde by zynen Leezer in haat
ftelle, om over den tyd en tıoodzaakeťykheid der Konsıbewerkinge te oordeelen . En men ziet hierin voornamentlyk de nuttigheid van zodanig eèu Werk , voor jonge
Heelmeesters, die daarin de ınogelykíte onderrichting kunnen vinden , en ook te gelyk kennis krygeu van de verschillende wyzen , waarop deeze Korstbewerkingen door
de beroemdste Heelmeesters gedaan zyn .
De bygevoegde Afbeeldingen der Werktuigen, en de Verklaaringen
van derzelver gebruik , verdienen mede onze aanpryzing .
elyk ook het Algemeen Register op dit Werk,
vervaardigd door den fleer j. DAMS , Heelmeester te
Haarlem, hoogstnuttig is .
Jjrieven over de voornaamJle onderwerpen der Natuurkunde
en Wvsbegeerte . Door den Hoogleeraar L . 1uLEa , Lid
van de Keizerlyke en Koninglyke Åcadeııaien te Petersburg , Berlyn en Paŕys &c. &c .
Volgeis de laattic
Hoogduit/ he en Franfclie uitgave vertaald. Tweede en
Derde Deel. Te Leyden , by P. Pluygers , 1786. in gr . 8vo .
aar den aart der inrigtinge van dit Werk, waarin de
Hoogleeraar Luler, gelyk we by de afgifte van 't
N
eerste Deel gemeld hebben (*) , zig aan geene Systeniati-

(* Ze 41g. Vaden . Letteroef. VII . D. bl. 248.
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fehe orde verbindt, ontmoet men in deene twee volgende
Deelgin, waarmede dit Werk bellooten wordt , cene verfcheidenheid van onderwerpen , welke zyn Ed . , op eerre
dergeĺyke wyze als de voorigen , in een gevalligen trftnt,
leerzaam behandelt .
Het eerde Deel liep ten einde , met eerre befchouwing
van de werking der geesten op de li~haameıı ; en dit leidt
den Wysgeer, by den aanvang van het tweede Deel, ter
navorfchinge van de natuur der geesten , en het verband
tnsfchen de ziel en het lichaaın ; 't welk hem voorts inwikkelt iii cene verklaaring van de vermogens der Ziele,
en verdere \Vysgeerige bedenkingen, die tot dit onderwerp
behooren . Op het afhandelen hier van , keert hy weder
ter bepaaldere befchoıiwinge van de liciıaamen , en inzonderheid van derzelver uitgebreidheid en deelhaa~heid ; het
welk hem zig voorts doet uitlaatera over de leer der \4o .
naden, welker buitenfpoorigheden hy trage aan te toonen .
Vervolgens hervat hy zyııe voorige befchouwing van de
Gezigtkunde, wel byzoıder ten aanzien van de koleureri,
en 't zigtbaar worden van donkere lichaamen : zyue daar
in gevlogte aanmerkingen, op de overeenkoint der kolenren en toonera , doen hem daar benevens de aandagt vestigen op liet woııderbaarlyke van 's Menfchen item . En
hieraan hegt hy vervolgens eerre . gezette behandeling van
de Elečtricıteıt , met eeiie opheldering der voorl]aamlĺe
byzouderheden , die daaromtrent iii aanmerking komen ,
waarmede het tweede Deel afloopt.
By den aanvang van het derde of laatpe Deel, handelt onze Natuurkundige over de breedte en lengte op onzen Aardkloot in
't algemeen ; en wel byzouder over het bepaalen der lengte, mitsgaders de verfchillende handelwyzen, waarvan men
zig daar omtrent bedient. Zulks geeft hem aanleiding tot
eerre ontvouwing van het geen het Compas en de Com_
pasnaaldę betreft ; het welk þeni vervolgens doet Itilpaan
op de uitwerkzelen van den Zeilpeen . En hierrv vees
voegt hy ten laatpe eepe verklaaring van de Dioptrica of
Doorzigtkunde , met eeiie opheldering van de voornaampe
byzouderheden , welken deswegens opmerking vorderen .
Um uit deene byzouderheden , tot een paal der
uitvoeringe, iets over te neemeti, waartoe wy geene Figuuren behoeven, welken hier anders veelal vereıscht worden t zullen wy ons bepaalen tot des Hoogleeraars verklaaring, wegens het blaauw van den Hertel ; waazQØtrent
hY
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lıy zig, na de voorige verklaaring van een ge Ágtsbedrog,
aldus uitlaat.
„ Uwe Hoogheid (t) heeft nu 1 egreepen de oorzaak
van het bedrog , waardoor de Maan , zoo wel als de Zon,
ons aan den Gezichteinder veel grooter voorkomen , dan
wanneer zy een aanmerkelyke hoogte gereezen zyn, daar
in bestaande, dat wy als dan' de lighaamen verder van ons
af oordeelen te zyn ; eerre gis1iıng, die daarop gegrond is,
dat hun licht als dan eerre aanmerkelyke verflaauwing ondergaat door de lange weg , welke het moet doen door
den dampkring in het kage gewest , dar het meest bekaden is met dampen en uitwaafemingen , die de doorfchynentheid verminderen . Zodanig is de herhaaling van de
aanmerkingen , die ik de eere gehad heb U . I-1, nopens
dit onderwerp voor te ilellen .
„ Deze hoedanigheid van de lucht , welke haare doorfchynentheid vermindert , mag in den eerUen opflag van
het oog als een gebak befchouwd worden ; maar zoo men
'er de gevolgen van gadeflaat, bevinden wy, dat, wel vers
re van een gebrek te zyn, wy integendeel daarin de wysheid en oneindige goedheid van den Schepper moeten erkennen . Het is aan deze onzuiverheid der lucht, dat wy
dat wonderbaarlyk en verrukkende fchouwtooneel , dat ons
het blaauw van den Hemel voordoet , te danken hebben :
want de donkere deelen, die de lichtftraalen tegenhouden,
worden 'er door verlicht , en zenden ons vervolgens hun
eigen [trealen te rug , op hun oppervlak voortgebragt,
door eerre geweldige fchudding , gelyk in alle donkere
lighaamen gebeurt . Het getal der drillingen, die zy kry
gen, nu is het dat ons dat kostlyk blauw vertoont . Deze byzonderheid verdient wel, dat ik die duic+]yk verklaare .
„ I . In de eerste plaats mèrke ik aan , dat deze deel .
tjes uitermate klein zyn, en onderling zeer ver van een,
behalven dat zy zeer los, en byna geheel etı al doorfchy
pende zyn . Hiervan komt het, dat elk deeltje afzonderlyk voltIrekt niet bevatbaar is, en dat wy 'er niet van
aangedaan kunnen zyn, dan wanneer 'er een zeer groot
getal te gelyk haare [trealen, en byna volgens een en dezelve rigting, naar onze negen afzendt ; de vereeniging
der ftraalen van verfcheid n deeltjes is derhalven nodig
om eerre aandoening te verwekken .
(t) Men herinnere zig, dat deeze Brieven aan eerre DuitfcI e
Príncesfe gefehreeven zyn,
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• Il . Hieruit volgt dan klaar, dat die deeltjes, welke
digte by ons zyıı, onze zintuigen ontfnappen, vermits
men die moet aanmerken , als punten ., welke door de
masfa der lucht heen verfpreid zyn . Maar die deeltjes,
welke zeer • verre van het oog af zyn , vereenigen hunne
itraalen in 't oog byna volgens een zelvde leiding , welke
daardoor íierk genoeg worden om ons gezicht aan te doen
vooral wanneer men acht geeft, dat dergelyke deeltjes,
die verder af iyn, en ook andere die meer uaby iyn,
naamen loopen om deeze uitwerking voort te brengen .
„ Ill . De blaauwe koleus, die wy in den Fleme! zien,
wanneer die heruier is, is dan niet anders dan het gevolg
van alle deze deeltjes in den dampkring vetipreĩd, en
voornaamentlyk van die , welke zeer ver van ons af nyn
men kan dan wel zeggen, dat zy van nature blauw zyn,
maar van een by uitneemenheid helder blauw, dat genoegzaam niet donker cri zigtbaar is, dan wanneer 'er
een zeer groot aantal van die deeltjes zyn, eıi dat zy hunne liraalen volgens een zelvde leiding vereenigen .
• Iv . De kunst brengt een diergelyke .uitwerkiug voort ;
wanneer men , onder het Emelten van eet e kleine hoeveelheid Indigo, in eerre groote hoeveelheid water, dit wareir
droppelsgewys laat vallen , zal men 'er niet de mirrfte koz
leur van verf in zien ; en wanneer men het in eefli&tdjt
kopje giet, zal men 'er fechts cene flaauwe blaauwaġtige
korens in zien , maar wanneer men 'et een groot glas tn - de vult, en dat van verre befchouwt, ziet men 'er eelt
zeer donker blaauw in . Dezelvde proef i kan men doen
met andere kolenren ; aldus is het dat Bourgogne Wyn,
in zeer kleine hoeveelheid genoomen, naauwelyks ŕoodagtig fchynt , en in een groote gevulde fles de roode koleus
zeer donker zal voorkomen .
• V. Het water in een groot eiT diep Bekken fchýti
stroos een zekere 1tQieur te hebbend t h x n~ een ltléílld
hoeveelheid geheel klaar en zuiver is : deze korens is'gēL
meenlyk meer of min uit den groene ;, het geene tjt zé~
gen, dat de kleine deeltjes van heet wer het ook zytí ;
maar van een uitermaate ontbonde kóleur, zoo dat mei
'er een groote hoeveelhéid van moet hebbetı, leer men 'et
iets van gewaar wordt, oØ dat de : Eimalen van verfchef=
de deeltjes zig als dan zamen vereenigen, om deze uit.
werking voort te brengen .
„ VI . Daar het nu door deze waarneming waá#tèhyn;yk voorkomt, dat de kleine deeltjes van het water groen
ag
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agtig zyn , zou m ıı kunnen beweeren , dat dezelvde reden, waarom de zee, of het water van een meir, of eenn
vyver, ons groen voorkomt, ook die is , waardoor de
heinel ons blaauw toetchynt : want het is waarfchynlyker, dat alle de deeltjes der lucht een ligt afdruktel van
het blaauw hebben, maar tevens zoo flaauw, dat men het
niet gewaar wordt, dan wanneer men een zeer groote
manfa, even als de gantfche uitgetłrektheid van den
dampkring, by een ziet, dan dat men die koleur zoude
toef hryven aan de dampen, die in de lucht omzweeven,
en daar niet toe behooren .
„ vil Inderdaad hoe zuiveren de lucht is, en hoe
sneer ontdaan van uitwafemĩngen , hoe glansryker het
blauw van den hemel is, het geese genoegzaam bewyst,
dat men 'er de redesi van moet zoeken in de eigen deeltjes van de lucht . De vreemde (loffen, die zig daarmede
vert~ıeiigeu, zoo als de uitwafemingen , worden integendeel zeer iìdeelig aan dit fchoone blaauw, en beneemen
'er flechts den luister van . Wanneer deze dampen de
lucht al te veel belaaden, zo veroorzaakeıı zy hier beneden de nevel of misten, en berooven ons geheel en al
van .'t fchouwtoneel der blaauwe koleur ; zoo die dampen
meer verheeven zys, zoo als gemeenelyk gebeurt, dan
koınıeu 'er wolken uit voort, die dikwils den hemel geheel en al bedekken , en ons een gansch andere koleur,
dan dat blaauw van de zuivere lucht voordoen . Dit is
dan cene nieuwe hoedanigheid v an. d e lucht, behalveti
die van de fynheid, vloeibaarheid en veerachtigheid of
elasticiteit, welke ik de cere gehad heb U . H . te ontvouwen ; dat is te zeggen , dat de kleine deeltjes van de
lucht van uatuure blaauwagtig zys ."
Op cene foortgelyke wyte heeft de Heer Euter dit
íłuk, by cene voorige gelegenheid, in 't eerfte Deel verklaerd, 't welk hier ter nadere ophelderinge kan íłrekken .
„ Dit luchtverfchynfel, (zegt hy aldaar,) zoude geen
plaats kunnen hebben , indien de lucht een volmaakt
doorfchyneude middel(łoffe was , gelyk ether ; dan zouden
wy van ottı hoog geen andere fłraalen krygen , dan die
van de íłerren ; maar de helderheid van den dag is zoo
groot, dat het kleine licht der iłerren voor ons onıieht_
baar wordt . Gelyk U. H . niet zien zou de vlam van
een kaars by dag, wanneer zy daar redelyk ver van af
was, daar die zelvde vlata des nachts zeer helder zoucM
fcký
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Ichyrien op nog veel grooter afilanden . Het geen duidelyk bewyst nat men de oorzaak van het blauw van
den hemel moet zoeken in het gebrek van de doorfchynendheid van de lucht. De lucht is vervuld met eerre
menigte van deeltjes, die uier geheel en al door chynend
zyn, maar die, door de ll:aalen der zon verlicht, daardoor een beweegmg van drilling verkrygen, het geen
nieuwe lfraalen voortbrengt, die aan deze deeltjes ergen
zyu ; of wel, die deeltjes zyn donker, en, verlicht wordeııde, worden zy zelfs zichtbaar. De koleur nu van
deze deeltjes is blauw : en zie daar de uitlegging van
3at verfchyuzel . Ilet is dat de lucht een aantal van kleiie blauwe deeltjes bevat, of men kan zeggen, dat de
deinlte deeltjes blauwagtig zyn, maar van een uitermaaen (lun blauw , dat ııiet zichtbaar was dan in een ver)aazende masfă lucht . Dus vernee .uen wy niets van dit
ıauw in een kamer , maar, wanneer alle de blauwagtige
traaleu van den gauttćhen dawpkring te gelyk in onze
ragen doordringen , hoe dan ooik de koleer van een iegeyk moge zyn, zoo kan hun geheel, te zamen genomen,
en zeer donkere koleur voortbEengen . Dit wordt bevesĩgd door een ander verfchyufel, dat U . H . niet onbekend
efchouwende een bosch van naby, zoo zal het
.al zyn .
vei groen voorkomen , maar wanneer men zich daarvan
erwydert , zo zal het altoos nıeer uit den blauwe toe:hynen . De bosfchen van de gehergtens van den Harte,
¡e metı te Maagdenburg ziet , fchynen tamelyk blauw te
yn, fchoou dezelve, van Halberftad befchouwd , groen
yn : de groote uitgebreidheid van de lucht , tusfcheıı
Maagdenburg en deze gehergtens , zyn daar de oorzaak
an . Hoe dun of fyn de ,blauwagtige deeltjes van de
ıcht ook zyn , daar is 'er ltocs een zeer groot aantal,
an in deze tusfchenruimte , welker ftraalen gezatnenlyk
ı onze oogera komen , en býgevolg aldaar een redelyk
anker blauw verwonen . Wy neem n een diergelyk lucht~rfchynfel waar, in een nevel, alwaar de lucht overlaaden
ordt met een aantal donkere deeltjes, die uit detı blauwe
yn . Niet befchoı~wende dan een kleinen aŕTtand, wordt
en byna geen nevel gewaar ; maar wanneer de affland
oot is, wordt de blauwagtige koleur zeer Iterk, en zelfs
het punt, dat men daar niets meer door heen kan zienn
et water van de zee ičhynt ons op een zekere diepte
oen toe , maar het is tamelyk heider , wanneer men 'er
n glas umde aanvult . De oorzaak daarvan is zichtbaarC c
i}-k
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lyk dezelvde : dit water is belaaden met een aantal groenagtíge deeltjes , waarvan een klein aantal geen ıiclıtbaare
uitwerking voortbrengt, maar in een groote uitgebreidheid,
wanneer men in de diepte ziet, brengen zoo veele groenagtige ftraalen, zaamengevoegd, eerı donkere koleur voort ."

ťlistorifche Verhandeling over de Netuur, Uitneernendheid
en Panlen, der FVacrdigheid van Stadlouder in de Vereenigde Provincien : iaefchreven door wylep den Historie .
f'luyver JAN VAGEAfR . Te llıııflerdam, by d'Ervep
P . Meijer en G. Warnars, 1787 . In gr. 8vo . Lbo blads.

.D par de Stadhonderlyke bediening, van fommige oorfpronglyke vereischten afgeweeken , federt oenigen tyd
een onderwerp geworden is der gefprekken , beide van
onze kundige en min kundige Landgeııooten, terwyl zcer
weinigen in [laat zyn , van recht te oordoelen over dit
fingulıere Anıbt, dacht de Heer HUtsINGA BAKKER , aan
's Lands Regeerdoren , en aan onze Landslieden , geen en
ondienst te zullen doen , door de uitgave eener Historifche
Verhandeling, over de natuur, uitneemend/ eid en pcu leıı
der waardigheid van Stadhouder in de Vereenigde Provinciën ; eerre Verhandeling , die de fleer WAGENAAR heeft
opgefteld in de laat(le jaaren des levens, en der Regeeringe, van de Vrouwe Gouvernante, Moeder van den tegen .
wuordigen Erfftadhouder , daartoe in dien tyd bewoogen
zyndę , om fommiger hoogvliegende begrippen , over de
Natuur van dat Ambt, te beftryden, en, ware het moge .
lyk, te verbeteren . Het blylr, onder anderen , zegt de
l itgeever, dat hy in de jaaren 1756 en 1757 met dit gewigtig onderwerp onledig geweest is ; een tyd,, ao wel in
onze Historie brekend , als door het deel dat zyne be fchaafde pen daarin genomen heeft. Engeland, toen met
Prankryk in openhaaren oorlog zynde , en van den Staat
het fecours, volgens de Tračiaaten, eifçhende, wordt het
verleeuen van dat feconrs doer de Gouvernante , en fommi e Leden der Regeçrínge , fterlç gedrçven , terwyl hetse1ve door anderen en iet naame door Amfterdam, beweerende de onverpliehtheid van hetzęive ,, even [lerk tegengehouden werd . De verfchi11ei hier over in de Repu.,
bliek bragten eerre menigte rigide Stadhoudergezinden in
beweegíng, welken , als gewoonlyk gebeurt , in de hitte
der hartstochte~i, die waardigheid honger opvyfıelden, dan
de
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de natuur van dat Ambt gehengde . „ Ik heb, zegt onze
,, kundige en gemaatigde Historiefchryver , altoos zuïkei3
• voor onvo®rZieht1ge en v&folie Vrienden van de Stad• houders gehouden , die by monde of by gefchrifte beweerden, dat men henı Souverain van den Lande maa,, ken moest ; en zulken daarentegen voor hunne voor„ zichtige en waw'c Vrienden, die hen in hun hoog gezag,
„ zo als het door de Wetten en Privilege rr vastgeticici en
„ bepaald is , voorftonden en voorfpraaken . Het volk
„ fchrikt hier , federt het afzweeren van den iaatíten Vorst,
„ voor de eenhoofdige Regeeriııg , en vat een afkeer op
„ van hem, dien liet denkt, dat naar zulk eene Regeering
„ haat --- gelyk men in het jaar 1675 ondervondt
„ zy alleen zyn dan voor wyze co waars Vrienden des
„ Stadhouders te rekenen, die hem in zyn wettig verkre
„ geil gezag voorftaan en lrandhaaven ; en, fchooii zy ,
„ naai • de grondregels en orde der Regeerlog hem gaarne
• groot zien , egter nooit wenfcben dat hy te groot wor• de ." Dus dacht onze Vaderlandfclre Historiefchryver,
en op dien grond heeft hy zo wel de uitneemendhcíd als
de pualcn van liet Stadhouderfchap in deeze Verhandeling
gepoogd te vestigen ; eene Verhandeling , die overal de
blyken draagt van 's Schryvers gemaatigdheid, fchratıderheid , en grondige kennis in 's Lands Corrftitutie en Gefchiedenisfen , doch die mogelyk in onzin tyd aan fommigen wat a1 te veel op een Aristocratifchen leest , gelyk
uren het noemt , zal gefchoeid fchynen , waartoe des
Schryvers byzondere betrekkingen mogelyk wei iets zullen
toegebragt hebben, fchoon zyrle ftellingerr genoegzaam altyd op t-listorifche bewysgronden gevestigd zyn , en overal
de eerlyke en cordaate man doorftraalt . Trouwens , wangeer men ßegts het onderfcheid van tyden en omaandígheden , waarin WAGENAAR leefde , met de onzen raadpleegt,
zal men niet kunnen nalasten , het karakter en de kundigheden van onzen Vaderlandfehen Historiefchryver ook iii
Iit Werk hulde, te doen .
Zonder ons in eeneg detail van deze Verhandeling, die
uı zyn geheel verdient geleezen te worden, in te lasten, tulen way onzen Leezereti een beknopte fchets van het Werk
eive mededeelen .
By den aanvang doet de Schryver een onderzoek naar
een oorfprong der Stadhuder1yke waardigheid , en by die
gelegenheid aangetoond hebbende, dat de Stańhouder eer'ds door desa Vorst , en nu alleen door de Staaten aanC c 2
ge-
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geheld wordt , gaat hy over ter verklaaring van de voornaamile onderíćheiden naamen, zo wel van die, welke de
Stadhouderen van Holland plagten te voeren, en die hun
iu olıenbaare Brieven , Placcaaten en andere Documenten
gegeeven worden , als van eenige andere , met welke de
natuur hunner Charge, fomtyds ook in Rukken van Staat,
uitgedrukt of omičhreeven is . Dan , daar de \Tornen uit
den Huize van Oranje eu Nasfau, die, federt de opkomst
der Republiek , als Stadhouders zyn aangemerkt , of die
waardigheid met de daad hebben bekleed, niet allen even
veel gezags gehad hebben, heeft de SchryBer het niet ondien(tig geacht, kortelyk aan te toonen , waarin het gezag,
welk deeze Vor(ten weniglyk verkregen hebben , onderfcheiden geweest is ; waarop by, tot een meer byzondere
verhandeling van de onderfchei men doelen des Stadhouderlyken bewinds'overgaande , de pligten aantoont , tot welker nakoming de Stadhouder, volgens zyne Commisfıe,
gehouden is ; als voor eerst, dc' Hoogheid, Gerechtigheid,
en lhelvrıaren van derf Lrıııde, Leden , Steden
en Ingezetenen van dien , voor te ftaai , te vorderen en t~
bewa'iren ; ten tweeden, het gebruik, of de oefening der
wasre C,hri telyke Religie , zo die tegenwoordig by publieke uuótoriteıt hier te Lande geexerceerd wordt , voor te
ítaan , en die Religie van allen overlast en fouleıi , ot
verdrırl~king, desordre, oneenigheid, afbreuk en /ohade te
befihermeri . voorts aait elk recht en juflitie te doeıa adminiflreer esı ; in Holland met advis vare Pre/dent en Rats_
Naar by de Schryver te recht aanden vari den Boye .
Privilegien

toont , dat de Staaten den Stadhouder wel tot hoofd van
het hooge Hof van Ju(titie hebben aangehold, doch, des
ouaangezíen, met de wetgeevende macht ook het hooghe
gezag over de Ju(titie aan zich ı behouden hebben . Tot
tut hoogste gezag over de Jultitie behoort ook het recht
om gratie , rem s/ie , pardon en aboutie van misdaad te
verleeiìen ; de oefening van welk recht de Staaten van
Holland, echter, onder zekere bepaalingen, aan den Stadhouder

hebben opgedragen,, en dat wel onder deeze drie

volgenden : i) Hy

mnet ,

eer hy 'er zich van bedient ,

het advis v (i ıi 't Hof inneemen . ~) De Brieven moeten
naar behooren worden geinterineerd of wettig üerklaard .
g) Van ge jualificeгrde doodflagen en enorme delicten , ge_
eo :,2mitteerd of begaan met geleider lage en opzetten wille,
mag geen remis/ıc of pardon verleend worden . Uit welke

bepaalıngen klaarlyk te hefpeuren

is ,

dat de oefening vati
~ıat,
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het recht van pardon wei aan den Stadhouder opgedragen
is , doch dat het hoog gezag daar over , als zynde een
voornaam gedeelte van de Soevereiniteit, blyft by 's Lands
Staaten, op welker naam, by raade van den Stadhouder,
ook de brieven van gratie , pardon , remisfie en abolitie
geleld worden .
Onder de zaakera van Politie, over welken de Stadhouder van Holland bewind heeft , munt byzonderlyk uit de
rnncht over de Masflraats befiellang iıa de Śtedca ; Bene
macht , die de Stadhouders reeds ten tyde der Graaveıı
gehad hebben , en dre hen veel invloed geeft op de Regeering der Steden en des gantfchen Lands ; waarom de
Schryver het nodig geacht heeft, de natuur deezer magt,
cıı de wyze, waarop zy behoort geoefend te worden, met
de vereischte naauwkeurıgheid te onderzoeken ; uit welk
onderzoek klaarlyk blykt, dat de Stadhouder nergens 'er2'2a~ Burgemeesters , Schepens of Vroedfćhappcn aan re
dellen , dan uit Bene voorafgaande Nominatie , ren ware
hy daartoe byzonderlyk geauthori{eerti wonde door 's Lands
Š~aaten, gelyk nu en daıı, en onder anderen iii den jaure
ıÓ7^_ en 1748, gebeurd is ; wanneer men geraaden vondt,
ook met bewilliging vatı de belanghebbende Steden, de
Privilegiën voor cene enkele reis te doen zwygen , en, on!' e1nıi/lderd deãclveît, buiten tyds verandering te maakco
in de Regeering.
Na vervolgens gefprooken te hebben over de macht,
welke de Stadhouder heeft, om de gelćhiilen te beulIsl1] ,
die in de Provinciën Gelderland , Utrecht , Friesland ,
Elverysfel, en Stad en Lande, ontftaan, over zaakeu, die
niet by meerderheid van ttetnmen kunnen worden afgedaan,
en tevens aangetoond hebbende , dat by in Holland en
Zeeland dit recht tegenwoordig niet bezit ; gaat de heer
WAGENAAR over tot de betćhouwing van de waardigheid
van Kapitein Generaal, die doorgaans door den Stadhouder van Holland in tweederlei opzicht bekleed wordt ,
namelyk , als Kapitctn Generaal over de Krysmacht te
Lamde , van elke Provincie , in welke hocdaníghcíd hy
Commisfte heeft van de ,Staaten der byzoudere Provinciën,
en bevel voert over 't Krygsvolk dat in ieder Provincie
legt, of door ieder Provincie betaald wordt ; en als Kapitein Generaal over de vereenigde Kry,smacht te Lande
van alle de Provinciën, 't zy te Velde, of in de Kuurui.
'zoenen ; in welke laatstgemclde hoedanigheid by Commis .
fte heeft vaıt de Staaten Generaal, en bevel voert over 't
C C 3
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dat zich buiten de fťemmende Provinciën en
Krygsvolk
het Landfcbap Drenthe, te Velde, of in de Guarnizoenen
onthoudt ; van welke beide hoedanigheden de Schryver,
afzonderlyk en uitvoerig gehandeld hebbende, vervolgens
overgaat ter befchouwıng van de waardigheid van Admiraal , met welke de Stadhouder in de hyzondere Provinciën
bekleed is , en hein het zelfde hooge gezag over de macht
te \Vater dier Provinciën geeft, welke hy aldaar, als Kapitein. Generaal, over de macht te Lande, heeft ; en de
waardigheid van Admiraal Generaal , welke hem door de
Staaten Generaal is opgedragen , en hem hetzelfde gezag
geeft over eie magt te Water van alle de Provinciën ,
welke hy , als Kapitein Generaal der Unie , in cene en
dezelfde Commislie, over 's Lands gemeene Krygsmacht
te Laude verkregen heeft ;
en deezen taak afgehandeld hebbende , fpreekt hy verder over de zitting van den
Stadhouder in den Raad van Staaten,
van het eeriłe Edelfchap van Zeeland, en het Prefidentfchap der Edelen van Gelderland , Hollaud en Utrecht,
van het
Opper_[Inutvesterfchap , - •--- zyneu tang van Rector
Magnificentisfimtis der Academiën v .~a Gelderland , giesen eindelyk het Opper ,
land , en Stad en Lande ,
Dire ìeurfchap der Oost- en \Vestindifche Compagnıen .
Dit afgehandeld hebbende , berekent hy de inkom(ten van
het Stadhouderfchap der zeven Provinciën , des Landfchaps
Drenthe , en van het distril der Generaliteit , die men
(diar onder begrepen de e5ooo guldens, die de Stadhouder trekt als het eer(le Lid des Rands van St»aten , en
łıet aandeel in de uitdeelingen der O stindifche Compagnie,) begroot op 300000 guldens jaars te bebopen ; terwyl hy als Kapitein Generaal der Unie i oooo guldens
's jaars geuıiet, behalve`n nog 2 000 guidens van Friesland,
en tsooo guldens van stad en Lande, als Kapitein Generaal van deeze twee Provinciën . Eindelyk fpreekt
'hy van het erf(Iadhouderfchap , in de Mannelyke en Vrouwelyke Linie , hoe het met dame Erfvorkiaaring is toegegaan , hoe het tegenwoordig niet deeze opvolging gelegen
zy , en wat men voorts met opzicht omtrent de tuteele,
of Voogdyfchap , geduurende d~ uinderjaarigheid , heeft
vastgeVeld . Waarop by dame Verhandeling hefluit , met
cene befchouwing' van de drie tydperken der Stadhouderloozé Regearing, te wecten , eerst na den dood van WILEM fEıv I, die flegts een nısfchentyd van zestien maanden geweest is ; vervolgens na den dood vart WJLLEaJ DEN
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SI, tot aan de verkiezing van WILLEM DeN III , tot zynen
opvolger, dat is, van den 6 Nov . 1650, tut den 4 July
des jaars 1672 , en eindelyk , na den dood van WILLEIri
D1 N 111, die ge (torven is den 19 Maart ı T u2, tot den g
May des jaars 1747 .

Ryk gajioffeerd veıhaal , van de eígenlyke gefìcldlzeid der
hedendaagfcize Toonkuııst ; of KARP L liuftr* v's , Doctor
i,s de Mufekkuııde, Dagboek van yne, onlangs gedaaıse,
1Ylufceele Reizen door Franksyk, Italie en Duitschland,
als tot een verlustigend luatfle gefιhenk aan Nederlands
wasre Mufsekvrienden ; vertaald en opgeltıisteıvl door ja,COR wııLEM LUSTIG, Organist te (,ŕoniııgen, met eeı~
Nootenplaat. Voor den Vertaalei. Te Groningen , by J .
Oomkens, 1186 . In gr, gvo . 472 bladz .
_

et is zekerlyk zonderling, dat, onder de menigte van
Reizigers , die het vermaaklyk Italie zyn doorgereisd,
en hunne Aa>Ihıerkingen over dit Land in 't licht gegeeveu
hebben , tot nog toe niemand zyne gedaclítetr had láatep
gaan , over den oorfprong , aanwas en tegėnwootdigén
haat der Muziek , in een gedeelte deś Aardryks , a1yaar
dezelve zo uitmuntend beoefend wordt ; en dat, daar men
alle aldaar voorhanden zynde Schilderyen , Śtatıdheelde>~
en Gċbouwen naauvekeuriġ affchetst, en afie zi11ŕ3'ke Îiyfchriften te boek fielt , men hyna niets hoórt ı`<ıe1den,v ı
deftige Kerkítukken , Operas ėn M nziékfchooldn ; - ée~iě
omRaudigheid, die des te meer 'te verwonderen is , daar
Malie zich thans, in 't ftuk van 'frtaije Kun1ten en Letteren, hoven andere Landen geen voorrecht kah aanmaatigen,
terwyl intusfchen de Muziek in deeze Landuireek , tót' op
den huidigen dag , in vollen bloei is . ĴjE dien
hoofde verdient de arbeid yap den Heere URRF - oıiYen
lof, daar hy in dit Werk ons een oorfpronglykė ~~lgėıńce,le Muzica~sle Gefιlıiedenis heeft medegedeeld , welke de
vrucht is van iyne Reizen naar Itáliën , die hy oiíd'erno .
men had, om, gelyk by zich uitdrukt, met eigen ooges
te zien , en met eigen oores te hooren , en ;, zo veel doenlyk , niets te hooren en te zien , dan a11éeri 'Muziek .
Trouwens , de Heer BURNEY fchynt niets verzuirnd te
hebben , wat eenigzins dienen kou tot opbouw van dit
werk , terwyl iyne yver tevens met fmáak , oordeel en
~nzydigheid, gepaard gaat . Niet alleen de Liefhebbers ler
C c 4
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Muziek , maar ook die der fraaije Letteren , zul?eii luer
overvloedige hoffe vinden , om hunte leerzucłıt re voldoen.
Ten bewyze hiervan firekko liet geen de ~chry ver , nopens den beroenıden Italiaaııtćíıcıı Dichter , den Abt 217ei(astnfo, heeft aangetekend .
„ Vófıi' dat ik de eer had , zegt 1w , om by Sign or
Jl%Ietnsınfı oo te tvorden ingeleid, ontfıııg ik tilt cene gantsch
betrouwetıswaardige hand het volgend tıariclıt, van clcezeii
lıeerlykeıı Dichter, wiens gefchritren, misfchíeu, meer hebben tııedegewerki tot de befchaviııg van dc Zangmuziek,
en dus tot die van de Muziek in 'ť algemeen , dan tie
vereende krachten van alle groote Componisten iii Europa
faawgeııomen . Eene oııderfteliing, die ik vervolgctıs, wanııeer ik flegts van hem , als een Muzicaalen Dichter ,
fçreek , zal trachten op te helderen .
„ De Abt , Pietro 21Icla nfio wierd , nog zeer joııg
tynde , door Grwiı2a , eetı aanıieıılýk Burger te Romo,
vertoont (d . i . tit zoon aangenomen) . Ecue ongemeene
vatbaarlıeid voor de Pozy in hem bemerkende , droeg hy
zorg voor zyne opvoeding , en , onder ıyn opıícht , iii
alle deolen van de fraaije CVercnfchappen c)nderıvezen zyncie , zond by hem tiaar Galabrie , iii liet Kouiııgıyk Napels, ter oefening in liet Grieksch, aldaar nog gefprookeri
wordende als eeıiė levendige taai . Vyf jaaren breikt hebbende , kolido hy reeds , zonder overleg , in Vaarzetz
fpreeken, en Gı'nviıaa zette hem dikwils op een tafel, om
te,fpreeken voor Exte ;;zporalist . Maar deene oefening wierd
zo padeélig bevonden voor zyne gezondheid , dat een erviaien Arts dien koestervader verzekerde , dat liet Kind
Din eten lugtjç moest , in(llCn dezelve niet nableef . Hy
was in zulke ocìgenblikkeıı zo driftig aangeblazen, dat de
borst en liet lıoofd hem opzwollen , terwyl hatıden en
yiĆtcıı koid wierden . Grari;za , dit bemerkende , en ,
naar liet gevoçlen der Geneeshcereıı luisterende, vond ge .
maden , hem hooit weder te lagten Extcnporalifóeı •e n . B?e_
'asta/ìo fpreek~ thans van dit bedıyf, als van iets, 'r welk
iegeıı='dė Spraakkunst en de gezonde reden even hert, inJOO[)t . Immers, wie zich gewent , op deene fňellč manier
alle gedachten in Ryııī te dıviugciı, die moet noodwendig
geweld doen, aan alles vat tinaak heet , eıı weet niet wat
:nen keur iuıé ;nt , tot ciııdelyk nyn ;eest en verftand alJengs aan achteloos- cri ongerymdiıeden overgegeeven, niet
alleen alle lust tot tı~denken , maar teffeııs al 't bezcf van
't gemo t wat nor vLtldig etg iìet overle toegcUeld is,
v ."i'+
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verliezen . Gravina liet AZctaslafo, aleer hy nog 14 jaaren
oud was, den gantfcheır Homerus in ltalıaanfche Vaaılèıı
overzetten ; ınisfchien heeft deene bezigheid by heın uitgerooid de hoogaclrung voor oude Op(lellers , andersziıis
aan werklyk groote mannen doorgaans eigen . Graviıìa
vergoodde de Ouden, en J)Ictastafıo lćhatte dezelve te gering . Hy heeft byzonderlyk over het Rym zekere favorietgevoelens, die hy zich nooit laat ontpraaten . lle Hebreeuwfche Pfalmen zyn, naar zyne gedachten, in Rymerı
opgebeld, en derzelver wederkeerende klank van Jet vaars
is veel ouder dan men gemeenlyk gelooft ; Mt/ıoı~'s verloren Paradys kan , zyns achtens , geen volmaakt gedicht
heeĩen , dewy! het in rymelooze Vaarfee gefchreeven is ;
en nogthans vertoonde zich alle zyne Dramatifche werken,
alle recitatieven , in afgemeeten onrym ; hoewel hy doorgaans den overgang tot de Ariën voorbereidt , door dc
Kymen van de beide laatlte voorafgaande fchriftregels .
Zyn g2heele leven is even zagt heenenvloeijend als zyıi
lćhry!tlyl , en nyn huiszelyke orde gaat biptelyk mcnuureu eır klukf1ag , 't welk by hem een baale wet blyft .
Men karı hem niet ligt te woorde komen . 1-ly is even
weinig nieuwsgierig naar onbekende perfoonen dan na
nieuwe gewoonten . Slegts met drie of vier boezemvrienden houdt hy gemeenzaaıne verkeering , en deene komen
zonder Complimenten, s avonds van Ś tot ~o ııuren, by
hem . Als het niet te moeten is , zet hy geen pen aan ;
doch als de Keizerlyke Hofdichter daartoe gelast, begeeft
hy zich tot het fchryven , maar nooit langer dan twee
naren achtereen, en op Bene wyte, als of hy een vreemd
gedicht copieerde . Hy wacht naar geene inblaazing, roept
geene Zanggodinnen aan ; willen ze hem beguntligen , zo
moeten ze komen op den tyd , door hem vastgebeld . lle,
Schryvers van de Eıicyclopeüie verzogten hem eens , om
in hun Woordenboek het Artikel Opera te bearbeiden ;
maar hy wees het beleefdelyk van de hand , onderbellende , dat zyn gevoelen daar over onmoogelyk konde behaagen aan de Franfche Natie . Tasfo is onder alle de Dichters zyu favoriet ; Fingal houdt hy vooral te beeldenryk
en te duister ; maar de Poëetifche werken van den Graaf
Medini , een Boheemer , acht hy voortreflyk boven alle
anderen ; leezeııde in de gemelde Vcrga»eringen oude eii
nieuwe Dichters . Behalveır deeze avondgezeifchappen,
neemt hy, op ieder voormiddag, een Poort van Staatsviffte
dan , daar vedle perfoonen , van hooges rang en uirneemenC c 5
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mende verdienfłen, worden toegelaaten . Zo lang men henı
Rilletjes aanhoort , fpreekt hy gantsch vrynıoedig en bevallig voort ; doch by de minfłe tegenfpraak zwygt hy
(lii , als zynde te beleefd en te gernaklyk tot het zintwisten : liever wil hy legven in de rust en met het gemak
van een ongerekende, dan reet de beflegtende mantier eens
mans van groos gewicht machtfpreuken uitdeelen . Zelfs
in het fchilderen van hartstochten , fpreekt hy in zyue
fehriften meer met bedaarde redenen, dan niet hevigheid ;
deeze effene, gelykzweevende betamełykheid en lłiptheid,
die men in alle zyue Werken befpeurt, (łełlen den grondflag van zyn karakter . In zyn fchryfwýze is hy even
zelden driftig en bulderende dan in zyn gedrag ; men kan
heen noemen den Dichter uit de goude eeuwe , in dewelke, volgens de berichten, veeleer eenvoudigheid en zedigłıeid, dan vierige onrustige gemoedsbewegingen , heerschjen . De flroomen eerier Vaderlandfche toegenegenheid ,
liefde en vriendfchap , met . buktengemeen-e aanminnigheid
uit zyue lippen vloeıjende , zyn zedige zagtaartige gevoelens , die uit zyn hart opborrelen , en de kleuren zynėŕ
ríele aan zich draagen . Mogelyk heeft hy noch het vuur
van Corneidie , noch de geestigheid en menigvuldigheid
van Voltaire . Maar daartegen bezit hy den woordenfchat
en al 't r1aauwkeuríge van Racine, ja teflens veel meer,
't welk hem in eigetrdom behoort . Zyn+e geestigheid ,
waardoor hy geringe omiłandighedeıi weet te vetbellen,
b~fł at niet in letterkeerende punten , of zonderbaare iııva~leıı ; zy is ook niet vi ınig of l norrig ; maar zy beuiaat
in gewoone , natuurìyke gedachten, litermaten fyn gep, .
łyst, en met diamanten omringd . De lieflykbetd van zyve faal- en Dichtkunst zet iets aanıłlihnigs by alm aíh s
wat hy opfłeh ; de eigenaartige pôg synes geestes
doelt op deugd, zedigheid en we1Woég1ykheld . En fchoon
hy, in ieder baars op zyh Nica, blyhen laat dat hy nog
niet geheeld is van minnedrift voor ee ligtnaardige, zo
betiigt hy evenwel klaar, dat hy zulks zyn moet ."
Wat nu de Vertaalíng van den Heer ıusTtc belangt,
fchynt het ons toe, dat deege Heet +eer voor de Muźiek
dan voor de beoefeııing der Letterefı gefchlkt is , daar
deeze Vertaaling, zo wel ten opzichte van (ły1 als taal ,
allerelendigst is uitgevoerd , fchoon hy het Werk hier en
daar met eenige Aantekeningen heeft toegelicht, van welkė
hy zelve getuigt, dat zy , gełyk hy hoopt , de fuiaakźiyka gerechten , door onzen MuziekšetninnaarEauaıvEY) opge.
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gefclıotdt , als bygevoegde toekruiden , (Æfrettes volantes)
zullen hetpeıi verfaıısfen , althans , na eerst een weinigje
te hebben gepeufeld , het zuur temperen en den eetlust
gaarde houden .
Wy kunnen niet nalasten , de welmeenende Opdracht
en Nareden van den Vertaald-, wegens derzelver fıngulier_
heid, onzen Leezeren hier ter uitspanning mede te deelen .
an de Ed, Mog. Heeren Burgemeesteren en Raad
„
der Stad Groningen , myne hoogg€biedende innigst gevend_
-eerde Superieuren , hoogst welker vereeuwigde IVoorzaaten,
onJleı jlyker gedachtenisje , my aaujielden , op zulk eend
edelmoedige wyze, die in myn hadcrflad Hamburg wierd
bef houwd als wonderdaadig ; vervolgens myne leergie.rig/ieid
een reis naar Londen toejlonden ; met het burgerfclıap be.
giftigden ; en door zeer gun/lig te ontvangen de eerflelinge#
2nyns Muzicaalen Ktiveekhojś, de inleiding tot de Muziek_
,kunde, in liet jaar i7Si allezins aanmoedigden , tot ltet
daar/tellen van aîıdere , by het gemeen met goedkeuring
vcr •wnardigde , g~f~lıriften ; wordt dit laatfle blyk var, nog
o7ıverııtoeide denk- en fchryflwt , met veıfehuldıgde dank_
zegging voor ontelbaare weldaaden, fedcrt het jaar i
genıetende in dit bekoorlyk gewest, en roet die waard, vie_
rige, onuiıbluschlyke hoogachting voor Overheden, in de
harten van rechtgeaarde Ðuiгfchers diep gegriffeld , dus
allereerbiedigst opgedragen door hunner Edele Mogenden
oıaderdaarıigcn Dienaar, den
i
" September, by de ge .
."
moedigde Iritreć van het $ ; 11e levensjaar
En tot afıćheid laat by zich dus uit
„ Thans, na verloop van het 8oße lęvensjá,r, blymoedig
aftreedende van het Muzi aal Toondel, in 't vertrouwen,
de aangewezen rol te hebben mager- ,fpeelen, niet zonder
alle flichting ; ernJlig Ρoorneemv4ns yn de t geduurende den
rost der Øgen, otibeJlommerd de eeuwigheid in te-denken,
ze ° r,ogmaals den vo © rnoemden Edelmogenden Hoogera lła
fhrmheeren reJ4eauetefdyk dank , en den Ltezeren he
laatlid adieu?'

ra.
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paderlandsch IL'oordenboek , door JACOBUS 10K . Zeventiende Deel. (o A - G i v. )
Met Jaarzen , Plu-iaten eı~
Foıirtraiten .
?'e Amfleldarn , by J. Allart , 1787 . In
gr . 8vo . 381 bladz .

et zeventiende
van (dit nuttig Werk , waarvan
H
wy reeds meermaalen met lof gewaagd hebben , leweder een ryken voorraad op van verfcheidene
vert
Deel

ons

Vaderlandfche ftoli'en , onder welken de Artikelen

an
van Galeıa, Gelderland, Generaliteits Landen, Gecommitteerde Kasden , Gereformeerden , de vooruaamfte plaats

heflaan . Dan, daar deeze Artikelen te omfagtig zyn voor
ons kort en bepaald be(tek , en wy echter , by de aankondiging van ieder Deel •, een uittrekfel van hetzelve
gewoon zyn mede te deelgin , zullen wy thans hier laateıı
volgen , het geen de Schryver , wegens de Stad Gent,
heeft aangeteekend .
„ Gent , of Gend, de T-lonfdfad van het Graalfehap
Vlaanderen , legt aan de Schelde, ter plantfe daar die Rivier de Lye ontvangt . De Stad wordt, behalven van deeze twee Rivieren, van de Riviertjes de Lieve ei de Moere
doorfneeden . Ook loopen 'er verfeheiden Graftcn door,
die de Stad in zesentwintig kleine Eilandjes verdeelera .
Zy legt in 't midden van vier voornaams Steden . Atıtwerpe ;ı legt Noordoostelyk , Mechelen Oostelyk , Brasfel Zuidwestelyk , en Middelburg, in Zeeland, Noordwestelyk,
van Gend af ; elk op eenera afftaud van omtrent elf buren,
uitgenomen dat Mechelen eens weinig verder legt. Men
wil , dat Gend drie Duitfche Myten in den omtrek groot
2y ; zo dat deene . Stad voor een der grootfte Steden van
Europa moét gehouden worden . Zy is met groots Buiten .
werken , breeds Graftetí , nn goede Vesten ver(terkt . Sommigen oordeelen, dat Gend re groot van omtrek zy, om
v or een fterke Plaats te kunnen gehouden worden . Ondertusfchen wil men, dat Koning wıLLEM, van Engeland,
plagt te zeggen , dat het veel beter voor de Bondgenooten
was, (,'eind, in tyden van oorlog, te bewaargin , dan Brucfel.
„ Wanneer deeze Stad geftigt zy, is met geen zekerheid
aan te wyzen . Het omliggende Land werd, oudtyds, door
de Gorduinen bewoond, daar Cæfar van gewaagt, en die
liy Bondgenooten der Nerviërs noemt . Sommigen hebbes
hem voor den eerften grondlegger van Gend willen doen
doorgaan . Anderen willeiı , dat de Stad van de !Imdna?: u
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ten aangelegd, of ten minften verbeterd zy . Deezen zouden 'er den nAam van LVandæ, of Wef2da, aan gegeeven
hebben , die ıedert in Gend veranderd is . iMen fćhyut
nog eenig overblyfzel van dit oude volk te vinden , int
den naam van IVandelaars Kasteel , die aan het overoud
Slot , binnen Gend , gegeeven wordt . In de zeverde
Eeuw werd de Stad in 't Latyn Ganda , en het omleggende Land Pagus Gandenfs, geheeten . Naderhand veranderde de naam Gand in Gaııdavtim , die van de dertiende en twaalfde Eeuwen af in gebruik geweest is .
„ Gend is dikwils uitgelegd , en , op hét einde van de
zestiende Eeuw , toen de Stad nog meer van haaren ouden luister dan tegenwoordig behouden häd , werden 'er
vyfeudertiŒ duizend huizen in geteld. MEYI R verhaalt,
in zyne ¡7ia,aJ 1ıe 3'aarboekcıi , dat men binnen Gend
tachtig duizend Burgers , 'ian vyftien tot zestig jaaren
oud, geteld heeft .
„ De inwooners van Gesad handelen veel in Wollen en
Zyden Stoffen . Ook worden 'er veele Lywaaterı gemaakt,
en groote handel in Graanerı gedreven . Van Gend naar
Brugge is,, hı den jaane i6ig en vervolgens, op bevel
van de Staaten van Vlaanderen , eene fcloone Vaart gegraven :; waardoor deeze twee Steden gemeenfchap met
Øalkanderen hebben . Ook loopt 'er eene Vaart van Gend
naar Sas van Gend, die in 't jaar 1554 begonnen, en in
't jaar 156r voltrokkenîwerd .
„ De Stad, is •Op verre' na zo aanzienlyk, niet , als zy
voor twee of drie Eeuwen geweest is . De helft van den
grond, binnen de munren_, is onbebouwd, en beftaat, uit
'weiden en Tuinen . Evemvel pronkt Gend met verfchei4en ruime Markten , en eenige deftige Gebouwen . De
zogenaamde Vrydagsmarkt overtreft de anderen, niet alleen.
in grootte , maar is daarenboven- met een koperen Standbeeld van KAREL DEN V verfıerd , die , in deeie Stad
gebooren zyrıde , op 't midden van de Markt, in zyn
Keizerlyk gewaad , afgebeeld is .
„ Het Stadhuis van Gend is een Gebouw met twee .
Voorgevels . De oudtie werd in 't jaar 1481 begonnen,
men begon aan den nieuw[en in 't jaar x6oo te arbeiden,
en hy werd twintig jaaren daarna eerst voltrokken .
„ Drgt by het Stadhuis that de Toren vat Belfo>t,
daar men langs meer dan driehonderd trappen opklimt .
Deze Toren is van een goed Uurwerk voorzien, en van
eene geweldig groote Klok , die elf duizend Ønden zwaaj
is '
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is, en Roclaııd genoemd wordt.
die Klok leest men dit Versje

Rondsom den rand van

Rolact, Rolact, als ick klepþe dae is 't brant,
A .c ick luiĵe, dan is •t oorloge in V aenderlant .
„ Het Prinfeııhof is een zeer oud Gebouw .

LODE WYK

kogt het in 't jaar I36 ; , en veelen van zyne
opvolgers hebben 'er hun Hof gehouden . Keizer KAREL
DE V is op den 24 February , des jaars 1500 , in dit
Huis ter wıereld gekoouıen .
„ Het Kasteel van Keizer KAREL is regelmatig gebouwd .
Die Vorst leidde 'er zelfs den eerllen iieen aan, in 't jaar
1540 . Iıı 't jaar 1573 wordt het door de Nederlanders
om verre gehaald, en elf jaaren daarna, op bevel van den
hertog vair Parma , Gouverneur Generaal der Nederlanden, wederom opgeregt.
„ De Gentenaars houden ST . AMAND en ST . ~nAr, of
PAVO , voor hunne befchermers . De eerlle was ßisfchop
van Toııgeı efi, en de andere een ryk Edelman . Men wil,
dat zy beide , in de zevende Eeuw , het Evangelie aan
de Gentenaars kwamen prediken . AMAND lligtte vei felıeiden Kerken en Kloosters , nit de goederen van zynen ryken ınedgezel . Deeze Ilierf te Geııd omtrent het jaar 630.
De voor •naamfle Kerk der Stad is hem toegewyd . Iıı dctı
jaare 1J59 werd ıy door Paus PAULUS DE IV tot eeııe
Bisfchoppelykė Kerk verheven . CORNELIUS JANSENıus
wierd tot eertb ßisfchop benoemd . Het Bisdom van Geıid
ítaat onder liet Aartsbisdom van Afechelen , en gebied , iiı
't Geestelyke , over zeven Dekenfchappen , Evergem,
JYaas, Hulst, Dendermonde, Oudeıınardeıı, Dci ;ize en
Thielt, en honderd dricentagtig Kenpels . Ile Stad wordt
door Benen Aarrspriester bediend .
„ De Hoofdkerk van ST . BAA F , die in 't midden der
Stad Raat, is groot, fchoon en zeer oud . Men vindt dat
7,y in 't jaar 941 , dou r TRANSMARIUS , ßisfchop van
Doorııik, is ingewyd . Men ziet 'er eerre fraaije Grot, of
ondeı•a ardfche Kerk . Aaıı 't Oosteinde van de Kerk Raat
een wit .m :rrıııereii Beeld , met één hoofd en drie a~ııgezichten, die elk eeneıı byzonderen weg heen zien . Men
fchrikt te zeggen, wat 'er door te kennen gegeeven wordt .
„ Behalven de Hoofdkerk , heeft men te Gesıd zes
Kerfpelkeıken, en een groot getal van Maııneiı- en Vrouwenkloosters . De St. Pieters Abtdy, en de Abtdy van
Bandelo , binnen , en die van Drwıgcıi , even bııiteıı de
Stad,
VAN MALE
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Stad, zyn zeer vermaard . De eer(te is eerre van de rykfte Abtdyen van Nederland .
De Abt heeft waereldlyk
Rechtsgebied over een groot gedeelte der Stad . De Kerk
deezer Abtdy is pragtig herbouwd, in 't jaar ı7i3 .
„ Men heeft binnen Gend meer dan driehonderd Bruggen geteld , op eerreu van dezelven , de Hoofdbrug gee
naamti , daar men gewoon is Halsrecht te doen , Haan
twee metaalen Standbeelden , vertoonende eenera Zoon,
die , zynen Vader het hoofd willende affaan, daarin belet werd, doordien het zwaard, terwyl hy zynen arm ophief , aan tweeën brak . 't Geval zou , in 't jaar 1371 ,
gebeurd zyn ; doch het wordt van verfcheiden Schryvers
met zulke verfchiliende omliandigheden verhaald, dat daar
door de geloofwaardigheid der vertelling merkelyk verzwakt wordt . Ondertvsfchen is dit voorval ook in een
Schildert', op het Stadhuis , afgebeeld .
„ In den Regeringsvorm van Gend is dikwils verandering voorgevallen . Omtrent den jasre iaoo , werd de
Stad door dertien , en Iòmtyds niet meer dan agt Raads .
heerera , of Schepenen , beloerd . Zo dra 'er één ílierf,
weerd 'er door de overigen een ander in zyn plaats ge.
kooren . Graaf FERDINAND beval , in 't jaar i2ù , dat
de dertien Raadshoeren voortaan alle jaaren veranderd
moesten worden . Zestien jaaren daarna Helde hy een
Raad aan van negenendertig perfoonen . Gravin M Rc~REET, en GUY, haar Zoon , fchaften naderhand deezeıı
Raad weder af , en Helden dertig Opzienders van hct
Gemeenebest, in deszelfs plaats , nevens dertien Schepenen, dertien Raadshoeren, en vier Penningmeesters . Het
negenendertig manfchap verzettede zich tegen deeze ııieuwigheid, en beriep zich op het Hof van Parys , 't welk
beval , dat het negenendertig manfchap Rand grypen , eu
de nieuwe Regeering afgefchaft zou worden . FILIPS ÐE
sCHOONE , Koning van Franktyk , in 't jaar i~ot , vo€ır
Opperheer van Vlaanderen erkend geworden zynde, maak .
te wederom verandering in de Regeering . Hy beval, dat
de Burgers , alle jaaren , 's daags voor Maria's Hemelvaart,
byeen komen moesten , wanneer de Graaf , of zyne Gevolmachtigden , vier perfoonen uit hun verkiezen zoudeıı .
Zy moesten 'er van hunne zyde ook vier benoemen , eıı
deeze agt moesten zesentwintig Agtbaare en bekwaawe
Mannen verkiezen , die van den Graaf , of zyne Ge volmaclitigden , in dertien Schepenen , en even zo veele
Kasdon, verdeeld zouden worden . Omtrent het jaar 1340
werd
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werd het gantfche lichaam der Ingezetenen iıı drie Ledeıı
verdeeld : 1;urgers, Ambagtsileden , en \Vevers ; en men
ílelde vast, dat de zesentwintig Raadsheeren alleenlyk uit
deeze drie Leden verkooren zouden worden . Drie jaaren
laatex werden de Dekens van de drie gemelde Leden dei
Inwooıieren, tot algemeens hoofden hunner Gildebroeders,
aangefleld . De Deken der Burgers was de cerac Raadsbeer der Stad , en had het gebied over alle de Burgers ,
die geen handwerk oefenden , en van hunne inkomíleıı
leefden . De Deken der Ambachtslieden , die den naam
van Aartsdeken droeg , had tweeënvyftig andere Dekens ,
van verfcheidene handwerken , onder zich . De Deken
der Weevers had het bevel over zevenentwintig Genoodfchappen , die ieder hunne byzondere Vaandels hadden .
Groot was het gezag van deeze Hoofddekens . Zo dra
'er eenige beroerte in de Stad ontllond, trokken zy, om
die te ílillen , aan het hoofd van de Gilden der werklieden, op het luiden van de groots Klok Róeland, naar de
Markt , iır .zo groot een getal , d-at de Vaandels van ST .
JORIS van Vlaanderen en van Gend , ouder den eer(len
Raadsheer , en de tweenëzestig Gíldevaandels onder den
Aartsdeken, fQmtyds een getal van dertig duizend mannen
uitmaakteıı . FıLıps nit GOEDE fchafte deeze macht van
Dekens af, die, echtar, naderhand wederom werd ingevoerd, doch eindelyk'door Keizer KAREL DE V voor altyd vernietigd . Tegěnwoordig hebben de Dekens der Gilden niet meer- dan de fehaduw van hun voorgaand gezag.
behouden . Geen Ambachtsgild mag , zonder toeftemmíng
van Schepenen, die jaarlyks, ten getale van tweeëntwintig, verkooren worden , byeen komen . De Verkiezers
der Schepenen zyn drie Edellieden van het Land , die
door den Grave voos hun le ėn aangefleld worden , en
een vierde, die jaarlyks of bevestigd, of veranderd wordt .
Deeze vierde heeft het meeste aanzien en den voorrang,
boven de drie andern . Het Rechtsgebied van Getzd en
het Vrye Vrekt zich niet alleen over de Binnen- en Bui,
tenfıngels der Stad , maar oo tot aan St. Margareeten$raft Uit . Binnen dat gebied heeft de Overheid van Gend
dat zelfde recht, als binnen de Vesten der Stad, hetwelk
zy door haaren Amman laat handhaaven , die verfeheiden
Bedienden onder zich heeft. Allen , die zich binnen dit
gebied nederzetten , zyn , even als de Burgers , vry van
alle Landlasten, gemeenlyk Pointingen en Zittingetı gee
heeten. Zy betaalen allěenlyk Stads Excyns en Tol .
„ De
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„ De Landfłreek van Gend behoorde oudtyds niet tot
Ten tyde van KAKEL ui GROOTEI en LOhing Ge,ad van Braband åf. Dit
blykt uit de Brieven van deeze twee Keuren , ju welken
Vati Geıad, in het Brachbaıìts Land , Guııdi iıı paai)
Bragbaııdo, of Bachbariteııfa, gewaagd wordt . Gend werd
door KAKEL DEN KAALIN aan zynen Schoonzoon, BOUD~ wv v , eeriłen Grave van ' laanderen,, geíchonkeii .
De
Geitenaars werden federt op de wyze van eengin vryeiı
Staat beíłierd, en gehoorzaamdeıı den Graaf van Vlaanderen niet, dan wanneer zy 't goedvoudeıı . In 't jaar 1539
Ronden zy tegen KAREL DEN V op . Zy gaven voor,
dat men heu te zeer met fchattingen bezwaarde , en verzogten Fı~ANCOIS DEN I , Koning van Frankryk , om byfłand . Dees wees hen af. De Keizer kwam uit Spanje ,
door Frankryk, naar Gcııd, en oefende lirenge ftraf over
de wederipannige Gentenaars . By deed zesentwintig van
de voornaainfte Burgers door Beuls handen ombrengen ,
zond een veel grooter getal in ballingfchap , verklaarde
alle burıne goederen verbeurd , en beroofde hen van hunne wapenen en voorrechten . De Stad werd in eene boete
van twaalf honderd duizend Kroonen beilagen, 'en de Leden der Regeerrug veroordeeld , om de opeııbaare ommegangen , met den arop om den hals , te verzeilen . De
Keizer liet toen, om zich in het toekomende van de Stad
te verzekeren , het Kasteel oprecŕıten , daar wy van te
voorgin van gefprooken hebben . Ondertusfchen bragt zy_
ne (łrengheid niet weinig toe , tot het verval van den
Handel , binnen deeze voornaams Stad ., lıı 't jaar 1576
werd te Gend het vermaarde verdrag , tusfchen alle de
Nederlandfche Provincien, uitgenomen Luxemburg eiı Naınen, geílooten, dat gemeenlyk de Pacificatie van Gend,
of Gend/che Prede, genoemd wordt . Het beftond in vy£entwintig Artikelen , ea behelsde voornamelyk , dat de
vreemde troepen uit het Land zouden gezonden worden ;
dat de Provincien Holland en Zeeland met de overigen
vereenigd zouden blyven , en dat de ROOmsch Katholyke
Godsdienst , en de oude voorrechten des Lands , gehandhaafd zouden worden . Dit verdrag werd door de voornaamíłe Geestelyken , Edelen en Afgevaardigden der Steden , onderteekend . De Koning van Spanje , FILIPS r
11 , zelf bevestigde het . Kort daarna deed çie Hertog
WAN AM SCHoT, als Gouverneur van Vlaanderen, te Gend
zyne il]xrede. Drie dagen laatar-liep de gntfche Burgery, r
11 . DEEL . N• ALG . LETT . N O . 9 .
D d
door
Vlaanderen .
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door de 1=leeren IMBISE, RvEioovE, en anderen, opgeruid,
fchielyk te hoop , roepende, dat men hun de voorrechten
zou weder ğeeven , die Keizer KAREL hun benomen had .
Dit werd geweigerd , en hierop verzekerden zy zich van
den Hertog , van de Bisfchoppen van Brugge en Iperea,
eıı van eenige andere Heeren , die zy een geruimen tyd
gevangen hielden . Vervolgens deeden zy den eed pan
getrouwheid aan den Prinfe VAN ORANJE , onderfchreven
de vereeniging van Utrećht , en (telden ın1BtsE tot Voorf..hepen aan . In 't jaar 1584 onderwierpen zy zich wederom tian den Koning van Spanje ; taıBtsE werd afgezet,
en den 4 Augustus van het jaar 1585 in 't openbaar onthoofd . L,oDEWVıt DE XIV, Koning van Fraukryk, maakte zich in het jaar 1678 , na cene belegering van tien dagen, meester van de Stad Gend ; doch hy Hond haar by
de NVymeefche Vrede, in 't zelfde jaar, wederom aan Spanje
f. Na del. flag by ŔØmillies, ĩn 't jaar 17o6, werd zy
van de ßondgenooten des Keizers ingenomen , en op den
,5den J,ıly, vnn het jaar 1708, by verrastćhing, door de
lraufċhen , die 'er echter maar weinige maanden meester
van bleeven . MARLBOROURGH en EUGENIUS kwamen 'er,
op het einde van het zelfde jaar, voor, en de Stad ging,
by verdrag, aan hun over, op den 3 0( tefl December . De
Graaf DE L4 AtoTTE , die 'er vatı Frankryk's wegen het
bevel gehad had, trok, nevens de bezetting , die 14000
man fterk was , op den ^_den January, des jaars 1709,
ter Stad uit.
„ Een groot deel der opderhoorigheden van Gend legt in
die Landftreek, welke men, voor doezen meer daq tegenwoordig, in 't byzonder, het Keizcrly1 Vlaaiidereıi plagt
Deeze Landftreek werd door OTTO DEN
te noemen .
çROOTEN , omtrent het midden van de tiende Eeuw , aan
liet Duitf~he Keizerryk onderworpen, en ftrekte zich toen
uit tot aan de Poorten der Stad Gend. Zy werd aai
Keizer OTTO afgeftaan, ten tyde van LODEWYK 'IAw OVERZEIt , Koning van Fraukryk , die een verbond met den
Keizer maakte . Men vindt , dat beide deene Vuthen , in
't jaar 948 , op de Kerkvergadering van Iıigelheim , by
Menen , geweest zyn . OTTO , de grenzen des Keizers ,
tegen den Grave van Vlaanderen , willende beveiligen ,
deed , in den jaare 949 , Bene fterkte opwerpen, om de
Gentenaars in bedwang te houden . Zy werd het nieuwe
Kasteel genoemd , en de Stad is 'er , veele jaargin achter
een , zeer van gekweld geweest . Ine Keizers helden 'er
Be .
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Bevelhebbers in , die den naam van Graven voerden , ett
'er, tot in . het jaar Iooo toe , meesters van bleeven . BouDEwv.t4 MET DEN BAARD, Graaf van Vlaanderen, maakte
zieh toen meester van Gend, en van dit EZasteel. Hy verdreef de Kcizerfchen , en lłelde eenera Kastelein of Burggraaf te Gend aan, die LAMBERT genaamd was, en wiens
nakomelingen Erfgeııaamen en eigenaars van dit Burggraaffehap geweest zyn . Keizer fl NDRIK deed Vlaanderen deıı
oorlog aan, ter verdeediging van de grenzen des Keizerryks, en nam het Kasteel wederom in . Eenigen tyd daar
na kwam het andermaal onder de gehoorzaamheid van Vlaanderen en van den Kastelein . VOLKAART, Zoon van LAatSERT, bekwam eindelyk den eigendom van dit Burgģraaffchap .
Hy liet eenera Zoon tıa, LAMBERT geheeten, die
verfcheiden Kinderen had . VENMAR , Burggraaf van Gend,
was de Vader van AARNOUT, Grave van Guines . BOUDEwvN, oudfte Zoon van AARNOUT, volgde hem op in 't
Graaffehap van Guines . SIGER , een van AARNOL 's Zoonen, werd Burggraaf van Gend. De mannelyke nakomelingen van deenen sicuta. zyn in 't bezit van dit Burggraaffchap
gebleeven , tot op nuso, die sene Dochter , MA RIA geheeten, tot zyne Erfgenaame had, welke, in het jaar i28o,
tuet GERARD , Heere van Sotenghien , trouwde. Uit dit
Huwelyk is HUGO van Sotenghien ge1prootei , die gems
Kinderen kreeg, en zyne Zuster, MARIA van Sotenghien,
tot Erfgenaame had . Deene trouwde jaet i-moo , Heere
van Æhoing en ,Ĝspínoi , wiep zy cene Dochter baarde,
YsA0! LLA geheeten, die aan JAN , Burggraaf van Melua , en
Kamerling van Frankryk trouwde, wıen zy het Burggraaf_
(chap van Gend mede ten Huwelyk bragt . Dus kwam dit
Burggraaffchap in het Huis van Mekin d'Espinoi.
„De Kasfelry van Geni heeft nog tegenwoordig verfcheiden onderho rlgheden en Heerenrechten . Zy is onderfcheiden yan de= Kasfelrye van- den ouden 4 urgi van Gend, daar
zesentwintig Dorpels,' . die over de Schelde en de Vaarten
gelegen zyn, onder behooren . Somerghen is het grootlis
vatl deze Dorpen . De gantfche Landpreek heeft den heizenen toebehoord s van de Lyden van OTTO DEN GROOTEN
,If ; maar na den dood van DIRK, Grave van Huist, die in
*t jaar 1174 voorviel, maakte FILIPS VAN DER ItLZA •s , Graaf
van Vlaanderen, zich meester van den nudm Burgt van ; Gend,
en vereenigde die Landpreek met het Rechtsgebied der Stad,
Deene Graáf en zyne opvolgers hielden 't een en 't ander zedert ter leen, van de Koningen van Fránkryk, tot op de tyD d 2
L'~l .
den van I AREL DEN V."
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Yolledig Leerfłelfel van Opvoeding, ontworpen door oenige beroem .
dc Geleerden ın Duıtscldand, en wt egeeven door j . H . c_ı 4 PE .
Tıveedeh Deels, ti>eede Stuk . Te Amflerdam, by de Erven P .

Meijer en Ġ . Warnars, en de Wed . J . Doll, 1786.

In octa-

vo, 330 bladz .

Leefboek voor Kín1e2en , roet Piaateız . Tweeden Deels, code Stuk .
Te /Jrn łerdaэıa als boı eıı . In oftavo , x 6o bladz .

p de Verhandeling van den Heer Cainre, in 't voor~ge Stukje, over de eerfte vorming der zielen van jonge 1<Jndeien,
in het eerfte en tweede jaar der kindschheid, volgt, in het wgcnwoordige, Bene Verhandeling van den Heer v 1launı . over
het gedrag by de eerfte ontaardingen der Kinderen , welken zy
omtrent tot in het derde jaar kunnen hebben . O 'der dcezetı
betrekt hy do Styfhoofdigrheid, het Ween n en Schreeuwen, de
Boosaard gheid, de Geveinsdheid, de onbetaamely-ke Uitdrukkingen, het Snoepen , de He >zucht, de Nicucv .gierigheid, de Vree_,
de Viesheid, Afkeer en Morligheid, het geb ek aan Schaamte,
de vyandige Harcstogten, de Praalzugt en dc Agtelootheid . De
Heer 6'ıllıusne gaat den a :rt en uitwerkingen deezer opgenoemde ontaardingen afzonderlyk na, en dezei~e verftandig ontvc u vd
hebbende , toont hy verder op cene oordeelkundige wvz . a ıı ,
wat men te doen , en vooral te vermyden Nebbe , ont zc voor
te komen , of op de eerfte ontdekking ten kragtigfle te ;cn te
gaan . En wyders geeft hy den Ouders en Opvo~ çiers, ouı hun
het werk geuıaklyker te maaken , de volgende lesten , welker
beoefening veel nadeel beletten zal, aan de hand, welker gtonden in de Verhandelt g zelve te vinden zyn,
„ De eeras Les : „ Sla zo weinig hand aan de opvoeding als
mogelyk is" De natuur , de dingen zýn de beste opvoeders .
Bygevolg
• ~) Prys het Kind niets aan , noch zyne fpyzen , noch
2yne kleedoren, noch zyn fpeelgoed .
„ 2) Veracht geen mensch in zyne

tegenwoordigheid .
• 3) Betoon by l- em noch a fkeer , noch vrees voor Bene
zaak, hoe ook genaamd .
• 4) Verıneerder zyne fmart niet door uwen fclırik, door
uw beklag, ııoch door uwe angs .vallige omzichtigheid.
„ Gv kunt niet veeren, welke verkeerde denkbeelden,
of Welke fchadelykc indrukken gy het Kind door uw toedoen
kunt inboezemen ; hierom doe zo weinig als tnogelyk is .
„ De tweede Les : „ Wees in uw gedrag jegens het K nd zo
eenvoudig , als gy kunt ."
„ t) Voedîel en kleedmg moeten geheel eenvo _ıdig zyn .
ı, 2) Laat geene grin1masfen in uw gelaat , geent; loogctl
m
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uwe woorden of' iii uw gedrag bĺykeıı .
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Laat alles wanre,

eenvoudige natuur zyn .
., De derde Les : „ Laat liet Kind aan zichzelven over ,

zo

veel als doenlyk is "
„ i) Elelp liet Zelve niet, dan wanneer uw hulp noodzaakelyk is ; en deeze is voor hem ııoodzaakelyk allċenlyk, wanneer zyii oognıefk eene behoefte betreft, en zyne krachten niet

Dus
Verroer geen hand , wanneer het Kind Hechts eenes
inval wil ter uitvoer brengen .
„ Weiger uwe hulp , wanneer •het Kind dezelve flechts
begeert uit traagheid of oııb~zonncnheid , daar het zich zelven
toereiken .

toch konde helpen .
,, . 2) Verbied zo weinig als gy kunt, }let best ís in 't ge-

heel niets .
„ Gewaagde ílukken , welke in de daad gevaaıiyk zyn,
moet gy niet verbieden , maar onınogelyk naaken . Proeven,
welke het Kind fmarteıı kunnen veroorzaaken, zonder hetzelve
te hefchadigen, moet gy niet verbieden , zy żyn ėene heilzaams
les .
„ 3) Beveel - zo 't mogelyk is - niets . Maar hebt
gy iets bevooleniof verbonden, dan moet uw wil gefehieden (*).
,, De

vonr de perfooıılyke V' )lulaaktlieid en het geluk
ıııauieccıı dc ı opvoeding tli Ć g~cııe oriby alles z rfbi ig was ıngcridh~, dat het
h ed ı.iciı :.evı ad a'1eıı afban2kely k te zyii van ı c natuar der d;ngen
ıiaīr ııict van den wż' VOl air/eie ,J2eflíIC :?. M ar dewyl- zodanŕg eie opV :Cdjlu! , iń oıı Z e cegeııwoo dige I1iiiIL1yk iıaatfchappy, oensdeeIs tzic2
ıflO ?'/- is a T d_rdeLIs ook ner ;aa zØı,ı ıy n zou, oııı dat de ćo komë jj
d
bu gr, die ceı1 ııg i1 ıo a Je opzkh cıi van den 'tvit vaa xnderen
Ii ıoc_ ııi! U!11 , ııiet te V í- o .~ ~cwend kan worden aan deez Iasrigė af.
i-aıı :čkdylctıeid, is 'de gehosrz?srrnhsd eoee 'deugd geworden vaarãn wy on .
ıc kifljerM1 vroeg yíiíg moctcıı oefenen . Msaı• ıııdieu, dėeıe. oefening wgrkėa^m zy .1 zal ; móec ı~eıı, voigeııs dei ra-.d van oıızeu Schı•y ıeı•, van de
,gehodc i en verbo en ı~ wciııíg geEnrik ıııaakeıa , ala mogelyk is, maat
ı1 •ı i ook o\-er de volbren =ing vas dezelven niet eerie oııveızettelyke itreng.
ĺieĺıl waa1 tes . E)oor• Ieídc dc ce middelen kala ıııėıı 't, gelyk ik nit de ondc vinding weet, g_niakk_1yk zo verre bre iI gen, de[ het denìçinde'en even
2o ıı ,ııu ġclyk fchyiu , oua onze werten [e ove1• tïeeden , als iets te doeıı,
.íe her ınynć ondét •v indingen
liLt w~lk heI1 iuuuikuiid :g onwogciyk is . 7
ten dezcii opaic1ıe .- Myn vourıg K veekfchool ws sondom iigeflon.
1eıı doi ėeıı de'wnter 'ε welk alleenlyk door eepe haag, welke daerejiboveti nog verfclıeiıcnt openiigcıı Iıad, aigellooeeıı was . us moest on .
der de weıııige wetten Vall uıyıı 1ıuis deeze nııodíaakelyk de eeřffe zyn,
,?icınand mag door e :ne op-:niııg s'an dc haag, om het Wate, te naderen ; en gedu Ui eııdc her geheel bellane van dit Kwe k1cho d hetiben wy zelfs ııiet éé a
enkel vooj beeld beleef!, dac decıe wet overereedeıı iś, fchoou wy de kin.
dercıı dikwcrf eıı1,eI, of 6y hoopen, in deii tuin 1ieıep rond Ioópėıı, en ze
aI1eeu1yk , sonder dai ay 't zien konden , • van boven uit het huis door de
, C*)
v i ı ı ce

z lerlv
Z)UdC
Iiv , oıider, á11e lu gelyke
k dc beste zys w .+ :ı•
iizg&vk
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• De vierde Les : „ Myd met alle zorgvuldigheid elke aanprikkeling, eiken onnutten dwang ;" dan zult gy de hartstogten
niet gaande maaken .
• ~) Geen geterg ; geen tegenfpraak , noch in boert noch
in ernst , indien het welzyn en de veiligheid van het Kind dezelve niet noodzaakelyk maaken .
„ 2) Noodzaak het Kind nooit tot het geen hetzelve mishaagt of onaangenaam is .
• 3) Plaag het Kind niet met uw kusfehen, en omhelzingen, en fpeelen en vraages , als het 'er geen lust in heeft .
„ 4) Kinderen kittelen is een onverflandig , verderffelyk,
frafwaardig fpel .
• De vyfde Les : „ Wees nooit met uw onderwys te fehíelyk of te voorbaarig . "
„ ıl Praat niet te vroeg , en niet te veel met het Kind,
zet het niet aan tot klappen ; gy zoudt 'er een klappenden eklier van maaken .
„ 2) Bedien ü met de kinderen nooit van een fpeelend vernuft ; dit bederft fl'echts hun verfland, en maakt ze neuswys .
„ De zesde Les : „ Laat hen by volwasfen menfchen niets
beteekenende dingen zyn ."
• a) Het zou zeer goed zyn , dat de kinderen nooit op
bezoeken gingen . Maar men wil dit evenwel --- ten minoen
• 2) Laat dan nooit toe, dat bejaarden zich met hen, even
als met huns gelyken, bemoeien .
„ 3) Ondervraag hen niet iıı de tegenwoordigheid van vreeen •
den, laat hen nooit hunne kunflen doen .
• 4) Waartoe dient het, dat de kinderen komplimenten
naaken , de hand kusfchen . Dit is eene les der bogen . Voor de
weldaaden, welke men den kinderen bewyst, nıoogen de Ouders
danken . De kinderen moeten 'er zich alleenlyk over verblyden .
„ Wie hon Hechts wel doet, om dank by hen te behaalen ---- die behoede liever zyne weldaaden voor zich ."
Het Leesboek voer Kinderen, naar gewoonte, by dit Stukje afgegeeven, verleent eene reeks van leerryke en aangenaams bedenki!ıgen, onder verfehillende omkleedzels, by manier van gefehiedenisfen, gefprekken enz . voorgedraagen ; waarmede Kinderen van meerder jaa~en, en verdere opmerkzaanıheid , met vrubt
bezig gehouden kunnen worden .
venflers in 't oog hielden . Eens ontmoette myne Huisvrouw den jongltcn
van onze voedfterhngen, een regt vuurıgen kna p van zeven jaaren, m een
van de gangen, welke openingen hadden, die naar het water leidden, en
zy vroeg hem : FREilLK! gy zyt im ;»ers niet door de haag gegau l! !iet!
antwoordde hıt knaapje . vol v : n verwondenng, day kunnon wy immers niet
doen . - Waarom neet? ---- Dewyl Vader het heeft 'erbooden . Let wel :
by 7eide niet, wy durven niet, maar wy bunnen niet ; even a s of de over.
treeding van myne wet eene natuurkundige ontnogelyklıeid was geweest."
c~MPP.
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Werktułgkutıdige Befc1zouwing van de uitwerking dŕr W ud e i
Zee op een Schip , deszelfs Zeilen en Roer, en daar uit afgeleid,
hoedanig men met een Schip moet oaan . K'aarby gevoegd zyn
,serfcheidene zaken , die dagelyks voorkomen ; ten dieıfłe n>an j ange Zee-Officiereß . Doof j . o. VAILLANT, Capitein ter Zee, ten
dienfłe der Vereenigde Nederlanden . Mt Kopere Plaates. Gedrukt te Amfłerdam, by fl. Arends, 1786 . Belıalven het Voorwerk en Register , 261 bladz . in gr. oč2avu .
7a esse voorafgaande In1eìdíng ,

die Bene ontvouwing behelst

van de algemeens kundigheden , nopens de Lichamen en
derzelver Beweegmg , byzonder toegepast op de werking van
Stroom en Vaart op een Schip, is de hoofdinhoud van dit Gefchríft drieledig . Het eerlle Deel vervat het ?heoretifehe , en
Rrekt ter verklaaringe der werkinge van Wind en Zee, nıìtsg ders van Zeilen en Roer op het Schip , naar de verfchillende
onıáandigheden, in welken men zíg bevindt ; waarmede vergezeld gaat cene korte fchets van de beginzelen der Werktuigkunde , ter ophelderinge van de oorzaak der uitwerkinge van
KragLen . lıı het tweede Deel wordt het onıvouwde Theoretifche op de PraL~yk overgebragt, en de Autheut toont, hoe men,
verfheiden dagelyks voorkomende gevallen , met een Schip
in
moet omgaan : hy draagt de gevallen en de vereischte werkingen voor, met de redeugeeving, waarom men op zodanig cene
wyte moet werken, waarnevens hy dan gemeenlyk nog eeníge
daartoe behooıende aanmerkingen voegt . En het derde Deel
eindelyk behelst eenige nadere onderrigdngen voor Zee-OfficieHierin handelt de
ren , die zig op den Zeedienst toeleggen .
Autheur over de wyte , om zig met een Vyandlyk Schip in 't
Gevegt te begeeven ; over het bergen en bytetten van Zeilen ;
over de fluwagıe der Schepen ; en over het koperen der Schepen ; daar by komen aanmerkingen , over het formeeren van
Lieden tot den Dienst, als mede over de Zee-Tactiek ; en wyders bedenkingen over het Gefchut voor de Oorlogfchepen . mits .
gaders over 't geen 'er in 't werk geheld kan worden, ais men
het Roer verlooren heeft . Verder geeft hy ook nog cene Lyst
van de voornaamfle Boeken , waarin een Zee-Officier de Weetenfchappen, tot zyn beroep betrekkelyk, en 't geen hem verder
te flade kan komen , verhandeld kan vinden . En laatslyk hecht
hy hieraan ten befuite nog

cene beknopte ontvouwing, van de

vereischten en kundigheden voor een Commandant en-Chef ; om
jonge Zee-Officieren ouder 't oog te brengen, hoe veel applicatie 'er gevorderd wordt, om zich daar toe bekwaam te maakes ;
en hun te binnen te brengen , dat zy 't nimmer voor hunne
Landgeuooten verantwoorden kunnen , hunnen tyd in ledigheid
te verfpillen ; en dat zy verph t zyn, alle hunne vermogens in
4
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't werk te Rellen , om die kundigheden te verkrygen , die de
Natle van hei moet ve \V .gten, wanneer zv ienı :u :d uit hun
ten cenigctı dage he_ Conımando over haare Zeemagt zıl toc_
vertrouw n . - i e Heer ' nihint geeft zelf te kennen, dat
hy dit Gelčlırift niet opgefleld heeft ten dien[Ie van kundige
Zec-Utlìcieren, maar inzonderheid ten nutte van eerstbeginncnden,
van jonge Lieden, die lust hebben, om tig tot den Zeedienst
bekwaanı to manken ; en voor de zodanigen is het Bene zeer
gelćhikte handleiding, waarvan ze zig niet vragt zullen kunnen
bedienen .

Crondeii volledig Register , over de zes e, r 7e Dealen.
fust i' i i rle rı •Neder-R iyıı . Te Utrecht, by G . T . van
burg en Zoon, 1786 . In gr . olìava,
312 blaat .

i n

de

Padden-

zeker was 'er, zo ooit, eenig Staatkundig Tydíchrift
Zeldzaam
van zulk eenK uitgebreide nuttigheid als de Post van den
Ncder_Rhyn ; daar het vedle Leden van ons 'Gemeenebe ;t de
oo,en geopend heeft voor 's Lands weezenlyke belangen , en
ĺıcıı dczelven opnıe .kz :anı heeft leeren gadefaan ; daar het veelen in Nederland geregelder denkbeeld . n van onze Conflitutie
heeft doen erlangen, dan zy voorheen bezaten ; en daar liet één
der gelćhiktlìe middelen is , om accu en geene bedenkingen ,
zo ten nutte van 't Vaderland , als tot wclzyn van de Bene of
andere byzondere Plaats in het zelve, met vragt openlyk voor
te draageu, en aan aller overweging aan te hiecii . - 't Is
uit dien hoofde niet vreemd, dat een zeer grot t aantal Leezers
het debiet van dit Gei'chrifr ficeds kragńg vermeerderd , co de
Ĺitgeevers aangemoedigd heeft , om daar mede VOO t te vaa'Er zý,i thans van dit Tydi hrift, buiten j8 Stuks
ren .
$ylagen, Io volde Deden in handen, waar van de acht ecrlťen
reeds met cene beknopte opgave van den .ínbcud der Noınmcrs,
eii gepaste Vignėttytels voorzien zyn. Terw) l nı n intus[heny
met de afgifte hiervan , beftendig op derzeif •d en voet voortgaat,
en aanhoudend ,trągt den Lande n Irrig te zyn , is men te rade
geworden , op de zes ecriìe Deden een algcriecn Register te
vervaardigen en gemçen te naaken, niet •o ogmerk , om, by het
uitkomen van het twaalfde Deel, een thortgelyk Register op die
zes volgende Deeleıı het licht te doen zien . - Net thans
afgegeeven Register is zeer uitvoerij; en naauwkcurig , zo dat
men al het nıerkwaarçiige, Bier en daar behandeld, gereedlyk,
onder welgei. hikte Tyte]s, kunne naťpeuren : hierby komt nog
eend Lyst der Brieven , zi als z agtervolgende in ieder Deel
gevonden worden ; mitsg'tders cene voortloopende dagtekening,
ter aanwyzinge van den juisten zyd, op welken ieder Nommer
uitgegeeven is ., welk een, co ander den Leeżeı • mede te Iade
kan komen .
Ze.
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Zedelyke V~rl alen .getrokken uit de Iverken van de Heeren d'Arnaad, Mercier, eiı anderen der Leste lıede n daa,fė(ı~ Sc 1ıryvers.
Vfet nieuw geinverteerde Kunstj laat n vdı/trd . Tieııde Del .
Te Ánfleldarn by A . Mens fz . ~~86. fıı octavo 355 Llø,h .
`Jan de drie leerzaams verhaales, in dit Stukje bycengebragt,
is de geićhiedenís van Daıni, .vıile de eer(ťe, welke ors onder 't oog brengt, aan de eene zyde, de onvoorzigrige flappen,
en de daaruit volgende onheilen, van 't aangaan van een Huwelyk tegeu 's Vaders goedvinden ; en aan de andere zyde het onverbiddelyk gedrag van een al te firengen Vader, die egter eindelyk tot inkeer komt .
Het tweede verhaal is dat van
Moador en Charıdeme . Chzrideme vindt zig blootgefteld aan de
mishandelingen van eene Stiefmoeder, die over 't Vaderlyk hart
h erscht ; 't welk hem eindelyk doer hefluiten zyn aflèheid van
't Oaderlyk huis te neemen,met oogmerk om in den Krygsdienst
zyn geluk te beproeven . Hy ontmoet Mondor een bejaard Offıeier, die, van den dienst ontflaagen, met zyne Nigt Ć.1ıNe in eene
ftille eenzaamheid leefde . Deeze Monctor, alleszins een Man van
een uitfteekend fchoon chara&er, vat zulk een fterke genegenheid
voor Charideme op, dat hy hem ten Vriend neeme, en by zig
boude. By alle voorkomende gelegenheden boezems hy henı de
lesfes van Deugd in 't algemeen, byzonder die der Meııschlícvendheid, met de tong en met zyn voorbeeld in ; en C/ia
beantwoordt zo wel aan de goede gedagten van iwoiıdor, dat deeze beiden ten naauwRe aan een verbonden worden . 'Er heerscht
ook wel dra eene kuifehe wederzydfche liefde tusfehen ClıarıdtaEe
en Elize, welke Mondos niet tegenftreeft, maar eer begunstigt,
met dat gevolg, dat ze eerlang in den echt verbonden worden .
---- De derde of laatfte gefchiedenis is die van ßirmance welke,
haare Vader ten gevalle, de liefde voor Lormenil in haares boeen) tragt te fmooren, en een Huwelyk aangaat niet Larama~ ı
een mensch van een opvliegend -en onliuinuig charač}er ; en daar_
enboyen in den hooghen trap nıinnydig . i .riizance , hoe on 1chuldig, hoe opmerkzaam op haar gedrag, ouı alle kwaad vermoeden
voor te komen of af te wenden, kan egter dç woedende gevolgen dier haatlyke geestgefteldbeid van Daramaai niet ontgaan . Deeze doorfteekt,

in eene vervoering van drift', op een gansch onge-

grond ve .moeden,, ip eet geval van de zuivere onfćhuld, zclfš
zynen Vriend Busford, die binnen weinig dagen aan de hem
toegebragte wonde overleed . Daramant wort neregtlyk gevat,
zyn vonnis iaat eer! ng uitgefprookep te worden, en lty op 't
khavot een fchandelykeiı dood te ondergaan . ln die oml}aı digbeden laat

Ermance zig, door haaren Schoonvader, overhaaien,

om haar eigen eer voor 't oog der ment ben te bezwalken, met
zt zç ve openlyk egtbreukig te belyden ; ten einde daardoor Da_
ra-
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ramant nog te behoeden, en de fchande, zo van de Famille, als
van het kind, 't welk zy by Daramant had, af te weerera . Daramaflt had niet, dan door zynen Vader gedrongen, deezeu flap
van Ermance bewilligd ; en 't leed ook niet lang, of hy maakte,
op zyn fterfbedde, zyn eigen vergryp en de onfchuld van Ermance openbaar, met Bene geregtlyke verklaaring, die door de wetten bekr~gtigd werd : en naauwlyks had hy deeze Poort van openbaare bekentenis ondertekend, of hy gaf den geest, en de gun_
ftig(le befchikkingen voor haar hechtte het laathe zegel aan de bekentenis van haaren man . Zins dien tyd leefde Ermnnce zeer afgezonderd , en was naauwlyks voor iemand , dan voor haare
Vriendin Eugenia en haaren Vader Salencey, te fpreeken . Deı
opvoeding van haaren Zoon was haar eeralge vermaak ; doch dit
was van geen langen duur ; een ot'voorziene dood treft dat kind
in haare armen . Intus :chen had Lormeniı, (die nooit aan haare
onfchuld getwyfeld had , en haar even vuurĩg als voorheen beminde,) de gelegenheid gevonden, om by baar te komen, en
haar te fpreeken : doch zy gaf hem ten nadrukiykhe te kennen,
dat zy te over reden had, om te melden, dat hy alle hoop op
haar perfoon vaarwel moest zeggen . Te vergeefsch poogdeıı Saincey en Ermance haar tot andere gedagten te brengen ; en zy
hefloot, om zig van allen naderen aanzoek te ontfaan, in l'dite
haare toevlugt tot een Klooster te veemen . Haar verblyf in 't
Klooster bleef een geheim , tot dat zy den gewyden uluier onherxoepelyk aangenomen had ; wanneer zy zulks aan haare Vriendin
bekend maakte . vlencey en Eugenia, benevens Lormenil, begeeven zig na 't Klooster ; dan 't is te laat ; zy heeft haare on .
verbreekelyke gelof~en gedaan . Met de ílerkhe aandoeningen ter
wederzyde getroffen, liep deeze byeenkomst ten einde ; en Lornıeeii . ontroostelyk over zyn verlies , overleefde dezelve maar
weinig tyds. Zy beweende heın, en volgdi, hem fpoedig in 't
graf ; haar Vader en haare Vriendin bleeven , zo lang zy leefden, haare gedagtenis lieven en betreuren .

Nederlandfche Dicht- en Tooneelkurdige illerken, van het Genoot.
arap, onder de Spreuk : Door Natuur en Kunst . Derde Stuk.
Te .4mßerdam, by W. Holtroe, 1787. in gr . 8vo . 95 bl.
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dat ons in deezeu bundel ontmoet, is een Toet.
H etzeeerfte,
van C. Groenevelds Nederduit%che Vertaaung van den Mesfias van Klopffock. De toetfteen komt ons voor vań vry goede
þeugd te zyn , en het gebrekkige van de gemelde Vertaıling
wordt 'er ten duidelykiłen door aangeweezen . Menigmaal wordt
den Recenfenten toegeduwd, dat het lasken gemaklyker valt,
dan bet verbeteren ; doch dit verwyt heeft geen vat op den
SChry-
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Schryver van deezen toets ; want 'er volgt Bene zeer goede
Vertaalmg van de eertte i s6 verten der Mesfade ;en het blykt
duidelyk , dat de Heer Klop/lock , by den Nederlander, meer
eer iıı zou leggen , indien zyn Kunstwerk door die handen
vertaald was , dan door die van wylen den Heer C. Groeneln den Brief over Gesners Dood van Abel , en den
'eld
Jofeplı van Bitaubé , is zeer veel gezonde oordeelkunde .
Ook is de f~erhandel ng over de Aldeenfpraaken niet minder de
aandacht van de beminnaars des Tooneels waardig.
Palemon feene Verbeelding) Herderszang, is niet boven hei middelmaatige . -- 1)e Verhandelin , over het Navolgeıa, behelst
de nutrigfte lesfee voor jonge Dichters, en is derzelver leezing
en herleezing overwaardig. ---- De Beoordeeung van de Henriette , of Twee Bri, Treurfpel , heflist niets, en maakt alleen
den Schryver belachelyk, Wy hebben de Henriette nog niet geleezen, maar indien dezelve zo hecht is, als wy uit de beoor=
deelmg opmaakgin , dan is het Stuk beneden de gramfchap van
de Schryvers der Dicht- en Tooneelk . Werken .
Voor de
drie Anecdotes in dit Stukje, mag wel een plaats befproken wor..
den in de Almanachen voor 1788 . Hoe komen de bladzyden
X63 en 264 in dit Werkje?
Maar het vervolg van het
Dichtftuk, Gods Wysheid, vergoedt dezelve rykelyk, door over .
vloedige fchoonheden.

De 4mffeldamfche Burgervader CORNELIS PIETERSZ .
,
acne Redenvoering ge/chetst , door c. ZItENDER l n&nırnIS . 7
Amf erdam , by J. Sluytman van der Meer , 1787 . In grook

8vo . 56 bi .
yverige Heer
die men van verfcheide kanten in
Deeen
zeer gunftig licht moet befchouwen , ten zy men
Brandis,

's Mans verdiePften onrecht wil doen, komt in dit Sttıkje ál&
een Redenaar voor . De Burgervader C. P . Hooft is het onderwerp zyner Redenvoering. Z : Ed . Pleit hein voor als een
yveraar tegen den opdragt van het Graaflyk gezag aan Ifl11e n
den &er/fen ; als een tegenßreever van, de valfchè Aanilagen van
genen Leicesıer ; als verdeediger van een gevangen en veracht
Burger ; als berisper van heerschzuchtige Geestlyken en inhaalige Regenten ; en aIs de Voorfpraak der Stadsregeering voor
penen Maurits. Indien de Heer Brandis dit Stak den naam
van eene Historifche Befchryving of iets dierge1yks gegeeven
hadr , gelooven Wy , dat hetzelve beter aan zynen naam voldoen zou. Onzes achtens , is de flyl over het algemeen niet
hoog , niet kragti genoeg voor Bene Redenvoering . Juist niet,
dat de flyl kruipend is, of zenuwloon door overmaat van c ;eraaden ; vei van daar, de flyl komt naast aan die der Gefchie..
de:

gs$

G . BRENDER ď BAANDIS, REDENVOERING.

doms . Hadt de Heer hrandis zich geheel niet bezig gehouden
met de afkomst van Burgervader floott , dezelve als genoegzaam
be end onderfellende, en heın met weinig woorden terftond ter
Amferdamfche Rechtbank ingevoerd ; wy hadden 1Ioott niet als
kind, niet als jongeling, gezien . Dei Redenaars pligt is , zyn voorwerp alleen vaıı de groote zyde te doen kennen . Wat heeft ook
de Redenaar te Rellen met den byzonderen dag van een maand,
daar zelfs het noemen van een jaartal zyn redenvoering eenigzins
het voorkomen van eetre Gefehiedenis geeft . Zou het minder
klemmend, by voorbeeld, geweest zyn, indien de Heer Bi z,uüs,
(bladz 14 ,) gezegd hadt : In een tydftip, van deezeu dag, door
dtıı aftand van twee Eeuwen, gefcheiden, waarin Nederland, vykans het wi11ekeuríg gezag ontworfteld , gereed ffondı , om, op
nieuw , hėt Graaflyk Bewind te omhelzen, words onze Burgervriend tot Raad in de ılmtterdamfche Vroedfchap verkoozen : en
wat laagar , Willem de Eerfte fond op het punt om Graaf van
Holland te worden. Het aanbod van welke waardigheid zyne
goedkeuring , reeds een eruimen tod t~ voeren, bekragtigd halt ;
dan wy tegenwoordig in zyn gefebrift toezen : „ in den Jaare
„ 1584, werd onze Burgervriend, tot Raad, in de Aml~eldam• fche Vroedfchap verkoozen : een tyd,
ip, dat omtrent twee
• Eeuwen, enz." en verder : „Willem de Eerfte Rondt op het punt
• om Gaaf van Holland te worden . Hy had de aanbieding daar„ vul den I4den van Oogstmaand , des jaars 1582, met zyn
• goedkeuring bekragtigd ." 'r Is iets anders de dag van een jaar
te noemen, waaraan de Toehoorders varn een Redenaar oogenblik_
kelyk een denkbeeld hegten als by voorbeeld : Hadt de gelukkige 5de dag van Oogstniaand , den Landzaaten den moed, die
aan 't wykon was, niet op nieuw ingeboezemd , of iets diergelyks . Als het Stukje herdrukt mogt worden, zou, naar ons ge_
voelen, de Ærf'zonde van bladz. 48, wel kunnen agterblyven .
Woorc1fpelingen hebben zeldzaam oenig waar vernuft, en komen
a1th~11s niet te pas in eene deftige Rellenvoering .
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13ybel der Natttusi , ontworpen door de beroemde Geleerden
3 . l . sCHEucUzR R era M . S . G . I>ONAT, vermeerderd door
Dr . t . A . B USCFitwG, ifz 't jVedcrc/ujtseJ; overgezet, met
aaravullesldeToegíftėiz en Aaamerkiııgen voorzien , door L.
NEIJER , Lid v(śr? cle Hollarz d/c fze Maatfeil ppy der IVee .
te îifthappcn te Haarlem, erg Predi,(ant in ĺwy el en I(oo •
teri . Derde Deels , tweede ~?tırk. Te ztmfťerdcIm , by M.
eblad
.
13ruyn, 1787 . ¡n gr. očžcevo, 763
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Stuk behelst ene reeks van ophelderingen veler hp.
zouderheden , in (le twee IaetiEe Boeken van Mozes ,
Numeri ėn Deuteronomiwn geheetcn , verhaeld , wellen
niin of meer hare duistere żyde łıetıben , en waeromtrėnt
de verlćhillende gedachten der Uitleg eren gewoonlyk oor
d elkundig
g voorgedragen gorden . ;die hier, tot eėn Iłael
uit velen , het hoofdzaeklyke van 't, geen enen ons aen de
hand geeft , wegens de niet verouderde kleederen der Israëlieteu', volgens Deut. Vlll • q . XXIX . 5. en Neb . IX . ą! .
Men kan de verfchiliėnde meningen der Uitleggeren,
over dit onderwerp , gevoeglyk tot drie kLsfen biengen .
De eerfis doet de verklaring zeer by vergrooting uitvallen,
en voegt, by het geen 'er de Heilige Schryvėrs van zeggen , nog zeer vele wonderhaerlyke omŒandigheden . Dus
hebben de' meeste tooden hier gehandeld, geiyk ook zommige CristenUitleggers , en het gezag van lusUnus Mar.
tyr heeft zelf Parkerr ook in dat gevoelen doen overgaen .
In de tweede klasfe vindt men de meeste onde en
nieuwere Kunstrecnıers . Deeze houden zkh eėnvouwig
aen het verbael van 112afes , zonder de zaek zo verre te
dryven als de tooden doen . By deze mening beroept meıt
D

r
zig voornaėmlyk daerop, dat de onderhouding derktėede
ren van de Israëlieten , met de roeending van het Manna , die onlochenbaer wonderbaerlyk geweest is , vērgele

ken, eu by Hofes van het ene, op dezelfde wys, ãls vavl
bet andere, gėfprokėfl wordt . Veien, zc vroegere als la.
E e
JI, DEEL . N. ALO . LETT . No, I© .
te .
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tere Uitleggers ftaen in dit gevoelen , en men zie deswe.
gens inzonderheid DErıINorr , Obferv . Sacr . T . Il . Obi
XVII. De miraculofa vestiwn Israelitarum confervatioıie in
defertis. --- In de derde klasfe eindelyk belıooren de
verklaringen der genen , die hier geheel geen wonder vinden , of iets dat buitengewoon was . Dus begrepen het
vaii der Hardt , Noodt , Clericus en anderen .
Mofs, zeggen ze, zou ongetwyfeld daervan wel in de
voorgaende Reisbefchryving gemeld hebben : nademael dit
dan één der groot(e wonderwerken geweest zou zyn , het
welk niet fechts aen énen enkelen mensch, en in éne enkele zaek,
maer aen allen , en dus aen zo veel
honderd duizenden
niet voor éne enkele Ðechts, of
np é )ige herhaelde ¡«eren ,
maer geheele veertig
Tederen uur - en
jaren lang,
iederetr dag
hoe zou dan van zulk
rr route moest gedaen zyn .
ecn grootst wonderwerk nu eerst, na verloop van veertig
jaren, en dat zo kort, als in het voorbygaen fechts, gemeld zyn geworden?
Wyders zeggen zy, dat 'er buiten ene hoogfte en drin
genee noodzaeklykheid geen wonderen gedaen worden ;
ınaer dat men hier in dit geval die rıoodzaeklykheid in ge .
nerlei omiłandigheden ontdekken kan . Want_ het is bekend,
dat de Israëllers allerlei, en wel veel, vuorraed uit Egipte
hebben medegebragt, het zy van goederen, die zy reeds
bezaten, het zy ze die van de Egıptenaren leenden .
Daereuboven bezaten en weidden zy in de woeftyne groote kudden vaii allerlei vee , welks wol, hairen en vellen
hun tot kleederen konden dienen , wanneer ze van het
vee , het zy tot offeranden , het zy tot fpyze, fl achteden .
Ook ontbrak het hun niet aen verftandige handwerkslieden, kurıftenaren, bekwame vrouwsperfoonen, die fpinnen,
weven , kleedRofen bereiden , en de huiden ook daertoe
bekwaetn maken konden , om 'er kleederen van te krygen ;
ııademael immers dergelyke dingen , doch met veel meer
kunst en vernuft bewerkt en gereed genıaekt, tot den opbouw van den tabernakel geleverd waren . Saurin rekent
onder dien voorraed mede den buit, dien zy, by de overwinning over de Amalekieten , gekregen hebben.
Eindelyk moet hier ook in aenmerking komen de handei , dien de Israëllers met de Ismaëllers en Amalekieteıı
gedreven hebben ; want zy konden onmogelyk , vooral
wanneer ze zich lang op ééne plaers ophielden, by de na•
buurige en omliggende volken onbekend blyven.
Mo-
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Mmfes, en vervolgens ook Nehemia, zeggen ze voorts,
hadden , met hunne melding van deze gebeurtenis , bedoeld, om Gods gena i :ge zorg voor zyn vılk en deszclťs
onderhoud te vers()onen , nademael ze gen den enen kait
door het manna uit den hemel en het wr
tcr tnt de tłtenrots, voor honger en dorst beiden bewaerd waren ; en acre
den anderen kaut ook geen gebrek aen kleedeten gehad
hadden , en daerdoor niet in de ouaengename noıdzaeklykheíd geweest waren , van nackt , nıin eerhaer of verachtelyh om te loopen
dat hun ook in dit opzicht
niets ontbroken lıad . En dat ze in deze, anders zo fchrale , woetłyn , even zo min aen kleedeten gebrek gehadd
hadden , of zich met oude , afgefeeten en verfcheurde
kleedeten zouden hebben moeten behelpen , ais vanneec
ze in voikryke heden , daer alles in overvloed te krygen
was , geleefd en verkeerd hadden .
Nopens deze laett'ce mening getuigt de Heer I ilienthal',
lat ze ene gansch ongedwongen verklaring behelst , en
lechts dacrom kwalyk vernoemd was, dewyl ze var, zulke Uitłeggeren opgegeven of omhelsd was, die anders weinig eerbied 'voor de Heilige Schriften openbaerden : gelyk
y . v. van der Hardt, Clericus en dergelyken : of, om dat
~e zelfvan openbare vyanden der Godlyke Øenbaringe,
ran enen Peyreriw , Toland , Morgan , en huns gelyken,
,epleit wierd , die anders geen zwarigheid vinden, om de
flybelfche . Historie met allerlei ongerymdheden te overlalen, derzelver wonderen te ontzenuwen, of in een belag;helyk licht te verplaetfen , en juist daerdoor hetgeen ze
ınders nog voortbrengen , zelf wanneer het op gronden erı
roede redeıı acuut ,, ook bedenkelyk en achterdogtig maten .
Hy verkiest dus deze mening ook voor zich,
n vind in deze gebeurtenis wel ene buitengewoone, maer
uist geen bovennatuurlyke Voorzienigheid van God . Hy
ntwoord ook op de zwarigheden en tegenwerpingen , die
x tegen in gebragt worden . Zie zyn IX D . §. tto-tra :
n zo ook het geen Delling, ter bovenaengehaēlder plaete , aen de andere zyde heeft bygebragt , om de tweede
pgemelde nıęniılg te verdeedigen, en de daer tegen ingeragte zwarigheden op te losfee
op dezelfde wyte heeft de Heer ßaumgarten, in zyne
tode Aanmerking op de Alg . Hist . I1 D . bl . x-53 , 'et
ok over gedagt , en 'er zich aldus over uitgelaten . Aloewel de joodfchē mening by de Kerkva a ereo , en zo viel
ieuwere als oude , zo wel Protettantfche als Roomfche
UitE e 2
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Uitleggers zodanig de toettemming gekregen hebbe , dac
ze van de meesten aengenomen en verdeedıgd is ; zo hebben echter verfclıeiden aenzienlyke Godgeleerden zeer wel
geoordeeld,
aen den eersen kant, dat de wonderwerken der Heilige Schriftuur ongelyk nadruklyker kunnen
gered en verdeedıgd worden, wanneer men alle onnoodige
en ongegronde vermenigvuldiging van dezelve , en voornaemlyk die , by de Joodfche Meesters beguníiigde, opítapeling van dikwyls ongerywde wonderwerken, zorgvuldig vermyd .
En aen den anderen kant , dat op
deze plaers geen genoegzame grond voor dit voorgewende
wonder te vinden zy .
„ Om nu van deeze verfchìllende meningen (zegt de
Heer Scheuckzer,) mijn oordeel te zeggen , moet ik betuigen , dat de laátfte mij niet onaanneemlijk voorkomt ;
naardemaal de eer der Godlijke Voorzienigheid daarbij niets
verliest, en de Schriftuurpiaatfen op eene voldoende wijze
verklaard worden . Ik laat ondertusfchen aan elk zijne vrijheid , ook om bij den letterlijken zin te blijven. Men kaa
hierover nazien het geetıe goh . Mark en ?uit . Bynæus ,
over de fchoenen der Hebreën , gefchreven hebben . De
laatstgenoemde neemt hier ook geen wonderwerk aan, maar
verklaart deeze geheele gebeurtenis als eene bijzondere Vooríienigheid van -God , omtrent zijn volk . Hij poogt deeze
plaats op te helderen uit Jef. XLVIII . 2i . alwaar gezegd
word , dat de Israellers in de woeflijn geen dorst g'kden
hadden ; hetgeen echter niet anders kan te kennen geven,
dan dat ze geen gebrek aan water, om daarmede hutınen
dorst te lesfchen, gehad hebben . Want het blijkt uit de
befchrijving van hunne reizen , dat ze te Misfa en Meriba wel vrij wat dorst zullen gehad hebben ."
Ontledende Vcrklaaring over Romeinen VIII. en a Peer . L
van den thel Eerwaardigen , zeer Geleerde,i Heer ~t .
SCHUTTE, in leven Predikant te ıtm/lerdam . Uitgegeven
door t . HAMERSTER , Predikant aldaar . Te Åmfierdam,
by J. Wesfing Wz . en P. den Hengst, X787. Behalven
dc Voorrede, fl25 blada, in gr, otavo .

F

-re doorloopende Verkláring der opgewelde I -loofdltuk4 ken, die de Eerwierde Schutte, nier zyne denkwyze, oordeelkundig uitgevoerd heeft . De inhoud van Rogn.
Vill, word aldus door -hern opgegeven,
„ De

R.

SCHUTTE,

OVER ROEI.

VIII.

EN 2 PET .

L

39 ;

„ De Apostel in de laathe helft van 't Vd en in '-t gełaeele VI~e etı Vik1e Hoofdtuk in 't breede heweezen hebbende , dat wij taps onder het N . 'f . vrij gemaakt zijn
van de zoıvuE die door Adam , en van de wı T die door
Mofes, ingekomen is, toont in dit Vllhte Hoof„f#uk, ,,, dat
„ daaruit de vrijmaakĩng vloeide van alle Vt L)oEлΡ NIs en
• wezenlijke onheilen , die het leven der ziele , ten op• zichte van de heiligheid of blijdfćhap , konden Eirem
• men ; en de fchenking van alles , wat hen in tijd of
• eeuwigheid gelukkig maakera kon , in de gemeenfćhap
• met God in Christus , door de werking van zijnen
• Geest ." Hij betoogt deeze Vrijtnaaking van alle verdoemenisfe , en zaligheid van Gods volk in de gemeenfèhap van God , ~iitvoerıg ; uit de rechtvaardiging en vrede met God zelve, en de vruchten der rechtvaardiginge,
die hij kortlijk had opgegeeven, H . V . i-ix . En wel
juist in dezelfde orde die hij daar gehouden heeft.
Híi
stelt voor, . dat 'er nu geen verdoemenis reet i'as voor hts

die iî Chŕėst« .r

eJ2s, niet naar den vleefcfıe, maar naar

Geest, waıideldcn . H . Vlll, t .

En die f#elling
Uit de reclıtvaardignı~e zelve of vrijbewijst hij .
maahing van de ZONDE en de wet ; zijnde door een gerichteiijk vonnis de wet der zonde en des doods afgefćhaft, en de t vet van geest, leven en vrede herheld . vs .
_..._ 1 3 •
• Uit de toeleidi n ge tot den troon door
Christus Geest, zoo dat zij in de genade vasthonden, erı
roemden in de hope der heerlijkheid Gods . vs . ï~ - ~7.
-- Uit den roem ook in hunne verdrukkingen en
zwakheden ; waarin de hope niet bezweek , en de Geest
Uit de Liefde
hun te hulpe kwam . vs . t8 - e7 .
zoo van den Vader ais van den Zoon , tot de Gelovigen,
waardoor ze, onaffeheidelijk aan God verknocht, ook in
God konden roethen , door fefus Christus hunnen Heer .
vs . z8 - 39?'
Nopens den inhoud van 2 Pet . L ; hieromtrent merkt
zyn Eerwaerde ( na enige voorbereidende aenmerk ingen
over den Brief in t algemeen,) op , dat we in diN Hoofd .
ftuk (na de melding van wier en aen welken deze Brief
gefchreveu word , met een nevensgaenden zegenwensch
aen de laet -en , vs . x en i ,) vinden ene aenq ooring tot,
en voortgang in ware deugd , en verkryging der eeuwige
zaligheid , door eene rechte en geloovige erkentenis van
Christus heerlykheid en deugd .
„ De vertnaaning wordt voorgefteld vs. 3 - ij, en g e .
bil.
Ĺ e 3
dcn
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In het voorlief zien we den
bi ;lijkt vs . 12 - 2I .
gr .,nd , welke alreê gelegd was, vs . 3 , ~i , als ook den
v(oıtgang in deugd , om tot de heerlijkheid te geraaken,
vs . ~ _ i t .
En deze vermaaning wordt gebillijkt ,
uit hoofde van des Apostels verplĩgtiug , om die voor re
houden, vs . ı~- I 5 ; en van de zekerheid, welke zij 'er
van hadden, vs . ıó-eı ."
Tot ecu byzondkr f ae1 van 's Mans ophelderingen dient in delen zyne aenmerking over den heil/beha berg, van
welken Petrus fpreekt vs . i~ , als op welkeu Jezus verheerlykt is, waar van Petrus benevens Jacobus en Joannes
ooggetuigen geweest waren .
„ Dit is, zegt de Eerwaerde Schone, voorgevallen,
volgens het gefchiedverhaal van Lukas , kort voor dat dc
da xeii zijner opnemit ge vervuld wierden , dat is : voor dat
het jaar begon te loopen , waarin JESUS ten hemel is opo
genomen . Hoofdit. IX . Si . 't Was, naar mijn rekening,
uit vergelijking van Mattheus en Markus aantekeningen,
een klein jaar voor 's Heilands lijden, gelijk dit doorluchtig gezicht ter voorbereidinge voor dat lij ıen diende .
„ De Plaats , waar dit voorgevallen is , noemt Petrus
dept bolli cn Berg. De Landb~fchríjvers zijn 't niet eens,
waar n~en dien zoeken moet . Volgens Bene onde overlein den flam Zebulon in
vering is het de berg Thabor
Galilea . Doch de Heeren LigtfoQs (*) en Relemd (f)
denken om den berg Panins of Cefarea Filippi
die Hermón heet in de Eieilige Schrift, en een gedeelte was van
den Libanon . En inderdaad, zoo men de algemeens overlevering vettaaten moet , is 'er niets gevoeglijker, niets
dat bétér roet de hefchrijving van dezen berg, met het
verblijf van Christus in die landflreek, en van de reize irı
't vervolg door Galilea , overeenkomt . De Berg
wordt ons al , een hoogt berg befchreven 5 ditös een character dat bijzonder op den Herrnoıı past, en wel in den
vollen nadruk op dien heuvel , welke boven Pantas of
Celaren Filippi hing , en de berg Panlus genoemd wordt .
flierorayr w (§) fchrijft, dat men de fneeuw daarvan, de$
dom 'rs, tot verkoeling en lekkernij naar Tirus bragt . Itı
de Chaldeeuwfche uitbreiding van Nuw . XXXIV. ~ . en
Dent . W. 48 . wordt hij de S;ee~ewbe~g . van Cc/area ge..
noemde En 7afėfus (4) tekent aan , dat de berg Panins
erı
C*) Nor . Hehr. ad Marc. IX . 2 .
(tĺ Pal . L . I . C. LL p. 336,
(~) Oa

. ad ; oc . IMQN,

() Øe Be11c E, I C. τ6,

OVER ROM . \'III. EN

PET . 1.

S9J

~,v
een kruin ,an 't gebergte is , ii ¿-po
tot C~ize orlcindlge hoogte fteigerende . Ziet men op het verblijf van
Christus in 't voorgaande . Hij was te Celarea Fılippi,
M atch . XVI. ia . Marc . VIII . 27 . Me n leest van geelre
reize, waardoor Hij van daar wechgetrokken is ; maar alleerı dat Hij na zes dagen Petrus en dakobus en 7oaii,les
met zich nam • en op eene~~ I;oogcn berg alleeiı brut. Dit
fčhijnt natuurlijkerwijze niet anders te kennen te geevtn ,
dan dat Hij , na een verblijf van zes dagen in de decleıı
van Ceiărea Filippi, zijne drie herringen op eeıien hoagen
berg Nebbe meegenomen, welken berg men bijgevolg umntreut Celarea Filıppi moet zoeken .
Ook fchi ;nt op
dien berg best te pasfer, dat hij ze op dien Naogen berg
bezijden alken bragt xa=' ¡cıxv , 't welk zekerlijk op
de discipelen en niet op den berg ziet . Maar op Thalir
woonde , zoo veel ik weet , niemand , en dus waren ze
daar alleen , zoo haast ze dien berg opgeklommen war, n .
Doch op den berg Panins of Hermoa , was , volgens E ,J'b ;uc en Hle1•oı~ymus (*) een uitmuntende Af od,terıpcl,
dÏL zeer van de Heidenen geëerbiedigd wierd . Hoe etgenaartig is het dan , dat de Evangelist, bezig zijode met
te fchrilven van 's Heilands verblijf omtrent Cef area Fĩ!mpi, fchrijft , dat de 1-leiland zijne leerlingen daar op de
ber met zich nam , en wel allee;; op een eenzaame plaats,
daar ze door 'r gewoel omtrent dien AfgoJstempei niet
gehoord wierden .
Doet hier ten laat(len bij, dat
dit met de reis, in 't vervolg gemeld, best overeeniteınt .
Men leest Mark . IX . 30 . En van daar wecltgaande, reisde12 Zij door Galileer , eıı IIs, vade ;ıiet dai het ieınerd
~yiste . En vs • 33 voegt 'er de Evangelist bij, dat Hij te
Kapernaam kwam . Deeze refs door Galilea, laat zich veell
beter verklaaren , bij allien men fesus (telt van Celärea
Filippi te komen , dat aan 't uiter(te end van Galilea misar
het noorden lag , omtrent tien auren ;gaans van Kapermin .
nm , dan wanneer men Hem begrijpt van Thabor te koheel naar t zui .ien hechts drie utmrett
men wee ber
Deze redenen
gaans va i Kapernaam gelegen way .
lomen mij zo gewigtıg voor , dat ze het tegen 't geıa~
der overlevering ichijiiesi over te Naalen . -- En mi1fehien dat de Voorzienigheid , dien berg olı dé grenzen
van Syne liggende, er daaıtoe nu ten r)nrícr] deele l elworeňde , heeft veıkuoren tot deze doorluchtige verheerJij.
C) In Orioni .
Ee4
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lıjkin,ge van Gods Zoon , om hier een fehets te geeveı~
van 't luisterrijk gebied , dat ilij na zijn lijden ontvangera
zoude over Jooden en Heidenen .
„ Deze berg krijgt hier den titel van den Heiligen Berg.
itl,~gelijk is liet zo vreemd niet , te feien , dat de berg
yantus of Hermoa van ouds de J-Iei4ge Berg geheeten
wierd, van wegti den vermaarden tempel daarop getticht,
eu den Afgodsdieııst , welke 'er op gepleegd wierd . Althans bij Paneas of Celàrea Filippi lag een plaats, die
Kedes , dat is , ile Heilire P laats , genaamd wierd (*),
Eti de fad Paneas zelf krijgt np de pemìitıgen den titel
van 'tε~a zoet 'Aaó . o , , dat is , de Iıeıliðe en onfchendbaare,
gelijk de doorluchtige Lecl2iel Spaıihciw (r) aanmerkt.
Het is bekend, dat oudtijds , vaui wegti een Tempel , de
omliggende grond , eti fomtijds een grootti ftreek lands,
Heili,; genoemd wierd, gelijk diezelfde doorgeleerde Span .
hemı heeft bewezen, die daaruit het flaaıadę in de heilige
plaats, Matth . XXIV . IS, tracht op te helderen (~ . On dertıısfch .n, fclıoon die Berg van nods den naam van den
I-kili eıı Belg fchijnt gehad te hehben , to onder dien bekenden naam van Petrus aaugeweezen te zijn , wil ik evenwel niet ontkennen , dat Petrus zal gedacht hebben, onder
't fchrijven van dezen titel, met hoe vett grooter recht dię
taus aan dezen berg, met de verfchijning van de Godheid
vereerd en aan Gods Zoon gewijd, moest gerekend worden
toe te komen .
't Kan ook wel zijn dat Petrus, wanneer
lij in zijnen blinden drift zei : hi~ıt ons drie tabernakelen
voor 211o/es Benen , en voor Elias
jfla(/ceJ2 , voor U cenen ,
~C/2C!. (f), deze gebouwen heeft willen fichten ter ecre
van den ~yaaren God , en dien berg aan God wijco , in tegeuacllín„ van den Afgodstęmpel, die op deszelf~ kruin
Althans w It hiervan ook zij , deze berg kou nu
fond,
waarlijk de Heilige', Berg heeten . De Heilige Godlijke Ma .
Er, was een heilig gezeĺfchap bi eed
jLleit verfcheen hier.
vergaderd . 'Er viel een heilig gefprek voor tusfclaen Christus , Mofes en Elias , over iju heilig lijden ęn uitgang uil
Jerufdcm, erı de vare heiligheid van Gode volk daar uiç
te wachten."
Vergel. tef
(*) Eu~ReR eti UTEROK, ín C)nom . Voc. CADES.
' f De præft. & ufs.
Num bist:
X11 . ~2 XIX . 3? . en XXI . 32 .
({) M~~tth. XVH. 4 .
cl) Ibid . p . 666-669 .
X, T . I p . 66 g .
y
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Leerreden over Maleaclıi I I. i o . vaıı j . A . sT~IT , Predikaı2t U Gouda . 1e Gouda, by 1V . Verblaauw, 1787 .
Beha/ven het Voortic, ic •h t , 39 b ladx . in gr. oćĩavo.
van den laetstgevierden Biddag , heeft
Terdegelegenheid
Eerwaerde Smit deze Leerreden uitgesproken, wier
na ene beknopte oordeelkundige verklaring der text-

in by,
woorden Mal . II . ıo , den inhoud der uitfchryvinge van
den Biddan cigenaerug nauwkeurig heeft gade gelagen ;
bepalende de aendacht zyner toehoorderes, naer aenleiding
van den text , tot de vier volgende waerheden .
• I . Zal de afkomst uit een braaf geflachte, de erfup .
• volgmg in eszelfs voorrechten, voor de nakomelingen,
• tot roem en een bellengig voordeel zijn , dan moeten
,, die in dankbaarheid aan Godt, en eerre eendragtige beD , hartiging van hunne algemeens belangen, het deugden.
• floor van hunne vrooms Vaderen volgen .
,
'L: Is onvereffenbaar met de betrekkinge en 't belang
• van leden van deıclfde Maatĺchappij, ınaIkaiidcrc j trouw .
,, logs te behandalen .
• 3. Een volk, zo mauw verbonden , dat trouwloon
„ handelt, de man met zijnen broeder, ontheiligt zijner
• Pageren verbond.
• 4 . Oprechte fchuldbelijdenís en wederkeering tot hun„ tien pligt, is de eenige weg, om hinnen ondergang te
• mijden ."
. Deze waerheden worden hier niet de vereischte klaerbeid ontvouwd , byzonder niet opzicht tot de tegenwoordige omt'tandigheden van ons Vaderland, en ten ernftígflc
ter betrachtinge aengedroııgen .
In de Voorreden,
voor deze Leerreden gepìaetst, zuivert hy zich en zynen
kenhang ten krachtigiie van die haetlyke en ongegronde
befchuldıging , den Patriotten te laste gelegd , dat zy ďe
onderwyning van den in Nederland heerfchenden Godsdienst zouden beoogen , en vyanden zyn van het Stadhouderfclıap en van het Doorluchtig Oranje-Huis .
Wyders ontmoeten we in de Leerreden zelve nog ene korte
fchets van 't beloop der Predikztie , door zynen Amptgenoot Couperus , iıı de avondbeurt van dien dag der Geıeeute voorgedragen ; welke wy niet ongepast oordeelen
hierııevens te plaetzen .
Na cene beknopte opheldering van PI. CXLIV .
betrekkeliík ;ot Israël, heide zijn \Vel ..Eerw . de volgende
E e 5
Hoofd .
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Hoofdzaken in 't duidelíjklłe daglicht : „ gelijk het Jood .
• i'che volk , zo zouden wij tot eenes hoogera top van
• voorfpoed rijzen :"
• t . Ais de tıgchaamelijke en zedelijke opvoeding vatı
• de jeugd , af hangelijk van Gods zegen , zo ingericht
• wierd, dat beide de Geflachten , tot lteunzel en fıeraad
• van 't Gezin , en van de, Maatfehappij , opgroeiden „ a . Als de arbeidzaauıe ijver aangewakkerd, fpaarzaá• me vlijt en eerlijkheid den Koophandel en Fabricquen
• deeden bloeijen .
„ 3 . Als het met den Landbouw en Veehoederij voor• fpoedig ging ---~
• 4 . Als eik, voor alle geweld en onderdrukkingen be• vrijd , bij Zijne bezittingen en rechten bewaard , de
„ vruchten van zijnen arbeid in vreede kon genieten --• 5 . Als de waart dienst van God de regte bron , en
• 't Goddelijk Euangelie het richtfnoer van dit alles
• was ."
¡3efcheidene aanfpraak aan hen, welke liet Leerbegrip der
Euc igelisch i utherfche Kerke tragten te verbeteren ; door
T . A . DIETEL14AIa , Dr . en Hoogl. in de FL Godgeleerd.
heil en Predikant te ı dtorff. Uit het Hoogduitsch ver .
taald . Te
m/lerdam , by A. Borchers, 1787 . Behal.
ven de hoorrede, 42 b lad . in gr, aElavo .

Tn dit Stukje, het welk de Hoogleeraer Dietelnıair al voor
1 etlyke jaren m Duitschland heeft uitgegeven, verzet hy
zich tegen de toenmalige peogingen van zommigen in
Duitschland, om het Leerbegrip der Luangelisch Lutherfche Kerke te verbeteren ; waeromtrent hy hen onder 't
oog tragt te brengen , dat ze een onnoodi etı arbeid op
zich nemen , en niet kunnen wagten van 'er gelukkig in
te zullen flagen. De Hoogleeraer fehryft als een yverig
vooYVander zyner Leere, en hy doet het, het geen men
ín zulk een geval mier ai te zeldzaetn aentreft , met ene
oordeelkundige bet heidenheid , die hem tot eer ftrekt .
Men merke hier wel op ; dat het in dezen niet
-aenkomt , op da vérbeterii g der leerwyze , mier op de
vetbetering van het Leer(1elzel zelve ; welk laetfte, nier
't oordeel van zys Hoogeerwaerden, geen pliets kan hebbes, of althans niet te waggten is . „ Gy weet, (zegt hy
„ daerom,) &y weet, Myne. Heeren ! dat ik niet van alle
„ en
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„ en een ĩ.egelyke verbetering onzer Leerboeken fpreeke ,
„ naar van 2ıı1k eerre , door welke men ons Leerbegrip
„ van dwaalende ftellingen meent te zuiveren . In andere
„ ílukken kunnen verbeteringen plaats vinden, die wy wel
„ zelf naaken , of van Mannee van doorzigt met opreg„ ten dank aanneemen . Van daar komt het, dat zo vee„ le nieuwe Leerboeken gefchreeven geworden zyn , en
„ nog geíčhreeven worden , wyl altoos iemand gelooft,
,, eerre betere en gemakkelykere inrichting van deıı voor„ dragt te maaken , zonder dat hy in de Leeriııgen zei„ ven ook iets het minfte begeert te veranderen . De een
„ ontwerpt een ander plan , dan de andere ; hy maakt ee„ ne andere omfchryvıng van verfcheidene verklaaringen,
„ beoordeelt de bewyzen of rangfchikt ze anders dan een
„ ander . Dit kan zeer wel gefchieden, en fomwylen over .
„ tollig , fomwylen goed , (en ik zal nog zeggen :) mis„ fchien ook fomwylen noodıg zyn . Doch hiervan word
,, thans niet gefprooken . Wy fpreeken van Leerflellingen
„ telven , die meıı veranderen wilde , en hiertoe willen
Indien. dit onder„ wy liet niet komen laates .
Ičheid ook hier te Lande in agt genomen ware, byzonder
in de tegenwoordige onlusten der Euangelisch Lutherfche
Gemeente te Amuierdam, zouden ze ongetwyfeld of niet
ontllaen , of ten mm lie zo hoog niet geklommen zyn , daer
de verfchillen, zo veel wy althans tot nog zien, meer de
leerwj'ze dan wel het Leeı/lellige zelve betreffen : des deze aenfpraek van den 1-Ioogleeraer Dieteirnair tot dit onderwerp niet te betrekken zy ; waerop ze , gelyk we bemerkt hebben, van zommigen, by mangel van ene behoorlyke onderfcheiding, ook wel overgebragt word .
Lykreden op Frederik den t,veeden , in feeven Koiiıig van
Pıui+fes ent, ent . ent gedaan door 1 . ir . scnwaciR,
Predikant te yocllenbctk . Uit liet Hòogduitscla veı •taald
door l . H . KNABE , Lııthersch Propoactıt . In 's Graavcııhńage, ńy J . A . ßouvink, 1787 . Iıı gr . 8vo. 34 bladz.
eze Lykreden verleent ons een zeer wel uitgevoerd TaD
fereel van de voortreflyke hoedanigheden van Frederik
den tıs ee(len , die zich , geduurende zyn leven , als Ryksbe(herder over zyn Volk , als Veldheer en als Geleerde,
alomme beroemd gemaekt heeft .
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GEBE DEBOEK

Gebedebock van Keizer JOSEPJJ . Vertaald uit het Hoog.
duitseh . Te 1'/dui , by J. 13 . E!we , 1787. ¡, oFt~zvo, 4 bladt .

o

nder dezen tytel geeft meu gene affchriften van dadelyke gebeden des Keizers, waer men drukt, by manier
van gebeden tot God , uit de oplıellìugen des harten , die
men, wanneer men des Keizers daden nagaet, befluiteli
mag by hem plaers te hebben : 't welk vry eigenaertig uitgevoerd is . Zie hier tyne gedachten by het afíchaffen der
Monnikken .
• Ik doe nu Benen flap, die my eerre menigte van vyane
den op deıı hals haglen, en die zelfs van veeiep, anders
goede Onderdaanen, niet onberispt blyven zal . Maar ik
vertrouw op U , eeuwig alwys 1ETezen !
Gy ziet
myn hart, en weet, dat ik alleenlyk het welzyn der menschheid, alleenlyk den voorfpoed myner landen, tot oogmerk
lieb .
• Jefus , wier gy in de wereld zond , leerde daadlyk
broedcr1ifde , en Ilelde de menschlykė gelukzaligheid tot
het oogmerk daarvan .
r lyne Monniken zyn ten
eenenmaale van deeze leere afgeweeken ; zy loeven in le •
digheid, en bemimneıı alleenlyk zigzelven . Zy mislci,ier
myn volk -- trekken het af van de aanbidding uwer AImagt, voeren het ten otergeloove, en pıediken broederHun getal is voor den Staat een drukkende
baat .
last geworden ; zy vertreeren deszelfs beste merg, zyn fehadelyk aaıc de bevolking, en verdooven, door hun voor .
beeld, de naarliigheid . Zy vergaderen fehatten, die zy
den algemeenen omloop onttrekken, verhinderen iedere wyze van verlichting, eu zyn nııtlooze leden voor den Staat .
• Derhalven geloof ik, de magt, welke my, naar uw
eeuwig wys Plan, in handen gegeeven is , níet te misbrui •
ken, wanneer ik deeze monnikenorden, de eerre na de andere, affchaf.
Maar, op dat ik het goede niet ten
halve verrichte, zal ik zorg draagera, dat zy, zo veel mo gelyk , zuiverder grondbeginzelen aanneemen , en waardige
navolgers van onzen Godlyken Leeraar worden .
• Sterk my derhalveıı, eeuwig, alma ;tig bliezen! tenen
alle tegenllreevingen en bedreigingen van het Pauslvk hof ;
segen alle afkeurende voorhellingen van partydige Ministers
en R anden tenen de fchynfchoone drangredenen van lúmnıige ßisfchoppen, en tegen het murren ven myn Volk, op
dat
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ik dit werk, ondernomen tot welıyn vän myne Landen, en van de zuivere christlyke leere, gelukkig en ítand.
vastig voleinde . Amen ."
Men voege hiernevens zyne gedachten vóór de invoering
der Tolerantie .
• Eeuwig , onbegrypelyk Wezen ! gy zyt geheel verdraagzaamheid en liefde . Uwe zonne gaat zo wel op over
den Christen als over den Godlochenaar ; uw regen maakt
zo wel de velden der dwaalenden als die der rechtgeloovigen vruchtbaar , en het zaad van iedere deugd ligt zo
wel in het hart der Heidenen als der Ketters .
Gy
leert my derhalven , eeuwig Ween ! verdraagzaamheid en
liefde : Gy leert my , dat verfcheidenheid van gevoelens
U niet te rug houdt , een weldoend vader van alle menfchen te weezeuı . -~-- En ik, uw fchepzel, zoude nıinder verdraagzaam zyn ! zou niet toertaan , dat ieder vn
myne ondérdaanen ti op zyne wyte aanbade ! ik zou vervolgen hen, die anders dachten dan ik, en de dwaalenden door het zwaard bekeeren !
• Neen , almachtig Wezen ! wiens liefde alles in zig
bevat, zulks zy verre qan my ! ik wil u gelyk zyn, zo
verre een fchepzel zulks kas weezen . Ik wil verdraagzaaØ
;y„ al s Gy.
Van nu aai zy alle geweetensdwang
in myne Staaten afgefchaft . Waar is een Godsdienst, die
niet leert, de deugd te beminnen, en voor de ondeugd een
afkeer te hebben ? ieder Godsdienst zy dan van my toegeitaau ; ieder anbidde U,, eeuwig Wezen! op die wyte,
welke hem het beste dunkt .
„ Verdient men om de dwaalingen in het verfland wel
uit de maatfchappy verbannen te worden ; en is iłrengheid
wel het middel om gemoederen te winnen, en dwaalenden
Dat dan voortaan alle de
te recht te brengen 7
fchandelyke ketenen der onverdraagzaamheid verbroken zyn,
en dat daarentegen de zoete band der verdraagzaamheid en
broederliefde myne onderdaaren voor altoos veremige .
• Ik weet dat ik veele zwiarigheden zal nioetıen te boven kamen, en dat de meesten daar van zullen komen van
Keer derhalfaun, die zig uwe Priesters noemen .
ven uwe magt niet van my af • ogder(ìeun my met uwe
gelde , eeuwig onnafpeurlyk Wezen! op dat ik alle deze
liindernis(en gelukkiglyk moge overwinnen, en dat de wer
van onzetı Godlyken Leeraar, welke geene anderë is , dan
verdraagzaamheïd en liefde , door my vervuld wonde .
Amen .
Ver.
fiat

VERHANDELINOEN

her1ıandeliigen uítgegeeven door liet Zeeíwsc1z Genoot//hap
der p'fleteııf happen te V/is/ngen . De tiende Deel. 1 e
Middelburg, by P. Gillisíèn, 1786. Behalven het 1/oorwerk, 558 bladz, in gr, očĩavo .
bekroonde Verhandeling van den Heer c .
Eeneftrekkende
ter beantwoordınge der Vraages „

X YZER,

Welke
« is het best gefchikte en minst kostbaar ontwerp , tot
„ het Ilíchten van een bekwaam Gebouw, onder den naam
„ van Hospitaal of Manhuis, voor onvermogende en ou• de Zeelieden?" bekleedt hier de eerste plaatfe : behelzende een volledig plan van zulk een Gebouw, met Bene
onderfcheidenlyke berekening der vereischte onkosten , en
aanmerkingen over het vinden en draaglyk maakera van dezelven .
Hieraan volgt eerre insgelyks begiftigde
Verhandeling van den Heer j. FR . MULLIR, waar in hy
eerre Prysvraag, den Wisfelcoers betreffende, beantwoordt,
met de vier volgende hoofdzaaken ııaauwkeurig gade te
ßaan . „ ( h) Het onderfcheid der Wisfelfchade van ieder
• der zes Vereeııigde Provinçien, met relatie tot die van
• Holland . (a.) De fundametıteele oorzaaken, waarom
• de Wisfelfchade in Zeeland grooter , dan in de vyf an• dere Provincien , zou zyn , indien de zilveren Ducaat
• niet honger in prys gangbaar ware , dan in de overige
• Provincien . (3.) De redenen, welke Zeeland zou kuïi,, nen gehad hebben , om meer dan de vyf andere Pro,? vinden voor gebrek aan Standpenningen bedugt te zyn .
,, En eindelyk (4 .) het middel , waardoor dit defetfl op
„ de beste wyte voorgekoomen zou kunnen worden ."-- .
Verder verleent ons dit Deel cene Verhandeling van wy_
len den Eerwaarden Heer J. Zuiphoek van Laren , waar
in hy zig bevlytigd heeft te onderzoeken , welke Perfoonen, Openb L o, bedoeld zyn, onder de benaaming van
de Engelen der zeven Gemeenten? Naar uitwyzen van 's
Mans onderzoek, zou men hier te denken hebben, „ op
„ zekere , en by de Gemeente en by JOHANNES , welbe„ kende Perfoonen :
het zy Opzieners of geachtte
„ leden,
die te boek honden en verkooren waren
tot Gezanten,
3,
om van haaren wege,
• of by andere Gemeenten te verrichten , het geen tot
,, aankweeking van onderlinge liefde en vrede koude lirek„ ken ;
of om den gebannen Apostel te bezoeken ;
en die nu tot de hunnen weer waren te rug ge=
,,
„ koo-
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i , koomen ." Zyn Eerwaarde heeft dit denkbeeld tot een
vry hoogera trap van waarfchynlykheid gebraót, zo dat h t
Naast dit Stuk komt
nadere opmerking vordere .
een Onderzoek van den ßerwaarden Heer A . 's cgAvFz~NDE , over de oplosfıng der fchynftrvdigheid tusfchen
de Euangelifche Verhaales van Matth . IX . z-'26, vergel .
met Marc, lI . t- .гΡ en Luc. V. 17-39 . Zyn Eerwaarde
behandelt dit onderwerp met een welwıkkend oordeel, ep
ftaaft zyne bedenkingen deswegens met alle befcheidenheid, bovenal, in tegentelling van 't gevoelen van wylep
den Eerwaarden Ileer a . SCHUTTE . Men heeft, volgens
zyn inzien , het waare beloop van zaakera indiervoege te
bcfehouwen, „ dat men in tijdorde
,, I . Eerst (telle de geneezing of reiniging van den
Melaatfchen. Marc . i : 40-45. Luc . 5: 12 --16, en mogelijk
ook Matth . 8 : L-4 .
geraakten, en de daar
• 2. . Dan de gencezing van den
roeping
van
den
Tollenaar
. Match . 9 : jb_ 9,
op gevolgde
Marc. 2 : i - 14 . en Luc . 5 : 17-28 .
„ (Voorts eerre reeks van andere tusfcheis infchietende
gebeurtenisfen, welker iıafpeuring niet dient tot mijn
tegenwoordig oogmeTlc : voorkoomende Marc . a : 23
- -'- 4 : 34- Luc . 5 : I - 8 : 21, die Mattheus tip
deele H . 8 : ĵ - 22 , en voorf's H, io- i8 verhaald
heeft, ten klasren bewijze, dat Mattheus niet zoo
veel , als Marcus es Lucas , de bepaalde tijdorde
heeft gevolgd .)
• ~ . Daarna de togt over het Galileefche Meir, naar
het Land der Gergezeenen ; de geneezing • der bezetenen,
nevens de terugkoomst bij Capernautn . Match . 8 : 23- 9 :
ja . Marc . 4: 35-5 : ax . Luc . 8 : 22-40 .
• 4. Dat, na die terugkoomst, de maaltijd bij en met
de Tollenaaren is gehouden, als mede de ge¡3,rekkeп toen
zijn voorgevallen. Match. 9 : io- z . Marc. 2:
Luc . 5: 29 - 39 .
• s. En eindelijk de koorast en het verzoek van den
Overfles Jaïrus ; tiet alles, wat tot dat ftuk , als ook tot
de tusfchen infchietende geneezing der Bloedvloeìje'nde
.
Vrouwe , behoort. Match . 9: )8-6
aMarc
.
. 5 : 2I43
Luc . 8: 40-56 .
• Van zelve vervallen du , (gelyk zy n Eerwaarde vervolgt ,) de tegenbedenkingen, ıa de scrtt- zelfs vaıı flrijdigheid. En uien merkt lıgteĺijk, dat alle de drie EuangeUsten verfcheide gevallen, op twee onder-foh&de tjde~
ge.
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gebeurd , doch betrekking tot elkander hebbende , gis iıi
eenera adern aan een ge1čhakeld, ver naalen . Doch dat zij
alleen daarin van elkander verfchillen, dat Marcus en Lu .
cas, ten tijde daar het verhaal begon, alles, ook het geen
tot lanter tijd behoort , (als in een foor( van voorverhaal,
uit houfde v .ın betrekkirıbe,) onmĩddelijk daar bij voegen .
Terwijl Mattheus wacht met het eeríte te verhaalera , tot
dat hij, ter rechter tijd, het laatlte boekt ; en hij die ge_
legenheid het eerje, fèhoon vroeger gebeurd, als de tianleíding verfchaífende tot het laatfie, rau NAAR EERST te
boek (telt ."
Ter deezer gelegenheid gaat zyn Eerwaar 1e ook byzonderlyk na, het geen de roeping van den Tollenaar betreft ;
volgens Mattheus is de Tollenaar Mattheus zelve , maar
Marcus en Lucas noemen hem Levi den Zoon van illpheus . Zyn Eerwaarde vereenigt zig met huıı, die Mattheus voor eenera anderen Perfoon houden, dan Levi ; en
deezer laathen voor denzelfden met Lebbeus, (een Apostel , van Jezus ook ĺ haddeus genaamd , als mede Judas,
Jacobí Broeder, 1 en dus een Zoon van fllplıeıcs. Dan,
desniettegenftaande beweert hy, dat men hier op geen twee
onderfcheiden gevallen Nebbe te denken . „ Zoo het mij
toefchíjnt, zegt hy , zijn 'er fıiet EEN , maar TWEE perbonen , ter zelfder tijd geroepen ; waarvan de een genaamd
was Mattheus, en de arıder Levi , een Zoon- van Alphens .
En dat Jefus naderhand , toen hij weder kwam uit het Land
der Gergefeenen , ter maaltijd onthaald zij , in het Huis,
niet van MATTHEUS , ( fchoon de onzen het zoo hegreepen, dewijl zij het woord [MATTHEUS] hebben ingevuld,)
maar van LEV( , welke die groote maaltijd voor Jefus in
zijn eigen huis had aangerecht ."
Het gewag maaken vau Alphens geeft hem tevens aanleiding , om , by
manier van Bene toegift , nog kortlyk te toonen , dat 'er
geene voldoenende reden zyn , om deezer Alpheus voor
denzelfden perfoon met Kleoplas, Luc . XXIV, 13 . en Joh.
XIX . 25 . te houden ; maar 't veel eer te denken zy , dat
Alpheur en Kleopas weezeulyk onderfcheiden perfoonett
zyn .
In eerie hieraan volgende Verhandeling; , deelt ons de
Eerwaarde Heer H. Royaards mede , zyne Bedenkingen
over een algemeen Grondbeginzel, waaruit alle de Voor_
fchriften van het Natuurlyk Recht kunnen worden afgeleid. Hieromtrent komt by hem, voor eerst, in overweeging, „ of men, de zaak va's voorera befchouwd zynde,
ver
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" wnvac!zte11 kan, dat 'er zulk een algemem begil1zel te
,. vinden zy 1" En getoond hehbenqe, dar hierin niets
firydigs, en 't derhalven mogelyk zy, zo verledigt hy
zig, ten tweede, om lIa te gRan, " wat de ondcrvimJillg
"hier van achtel'en geleerd .hcbl>e, of waarop men het
,. 00'1' we! meest gcvestigd hebbe, om zulk een gronJbc" gi~zel uir te vinden ?" ZYll ~erwaarde brt!ngt hier op

de voornaamH:e aangevoerde grondbeginzels in cene gCl'C.
gel.le orde te berde, en leert ons dat de meesten he~en.
daags letten op den Mensc~, berchouw.i in de geheele
nat'Uul', ell ZYIIC betrelddngcl1 in dezelve; 't weJkdan
egter op verfchillende wyzen verklaard wordt.
,. Maar. de meesten, vervolgt hy, willen hier op de
ifZl'ichting del' llatuul', en de ofJgmerkc11 del' Godheid in
dezelve zien; en daar het zeker is, dat God door die
inricilring zynen wil heeft bekend gemaakt, en wil dat
wy volgcnds denze! vcn handclcn. zoo wordt de ordc varl
het hcelaI, en her Ieven volgends dezelve, dat is,· over..
eenkoom1lig de oogmcrkm der dingen, als het War,e beginVoIgens deezen
zel vall, onze daJen gehouden. laataen ~rond" die de veiligne is, heeft men te lettt~1l ap
de gelteele Itatllul', op de ol'de WtIl 't heclal, aUe de betrckl;:ingen gade te fhan, in welke men geileld is, en
~
overeenkoomHig dezclve re leven.
" Daarin ontdekt zich waarheid; het moet immers Gods
,vi! zyn, dat de Mensch han dele naar de inrichtifZgen
Gods, en bevoorderlyk zy aall dcszelfs oogmerken; '__
h~t voorilel leert ODS aanilonds. in elkgeval, de pligten
kennen; daar 'er geen deugd of ondcugd is, welke haare
overeenkoomst. met, of Hrydigheid tegen de Ggddelyke
oogmerken, met vertoont; het leert ons de pligren kennen, in elke betrekkinge, waarin wy {-han; en zelfs ill
die orde. voIgends welke wy in die betrekking zyn, tot
God, ons zelven ell anderen. Het heeft zyne klaarheid
claar men aJleen die orde behoeft te kennen, omtrent
welke wy verkeeren, en die openbaar blykbaaj is, want
het verborgene kan nimmer een richtfilOer onzer daden
zyn; het is een eerst algemem beginzel, 'er ZYII weI byzondere, waaruit het wordt afgeleid ~ maar 'er is 'er.geen.
dat even algemeen . en echter eerder is."
Aan de ontvoQwing hiervan, hegt de .Eerwaarde ROjaards verder er:ne wederlegging der bedenkingt:, dat de
l'erfclleidenheid van. gevoclens, in 't bepaalen van zulk een
'beginzel, deszelfs zeke.rheid eenigzins benadeelt. VervolII. DI'EL. N. ALG. LETT. NO IQ.
f f
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gens doet hy zien, hoe het bovengemelde beginzel, niet
fegts den IVysgeer, maar ook den genıeenen Man nuttig
kan iyn, en een heilzaamen invloed op den wandel kan
hebben, indien hy maar eenigzíns opgeleid zy om te den .
keu . En laatstlyk toont hy , hoe dit beginzel in een volkomen verband ftaa, tot dat, het welk ons de leer der
Openbaaring oplevert ; om, naamiyk, alles te doen tot
Gods Eer, en ten rigtfnoer onzer pligten te houden, de
liefde tot God boven alles , en tot den Naasten als tot ons
zelven .
By deene Verhandeling komt die van Dr . Å. van Solingeaı
over den invloed der Zintuigen op de Wysgeerte , ııı
welke lıy ons doet zien, van hoe veel invloeds dezelven,
door alle tyden, op de Wysgeerte geweest iyn ; welke
nadeelige gevolgen derzelver onberedeneerde gebruik gehaurd hebbe s van hoe veel nuts eene verftandige inagtneeming van dezelven geweest zy ; en hoe fchadelyk eene
uitwerking derzelver verwaarloozing te wege gebragt Nebbe . Dit leidt hem tot de vraag : „ welk een weg betaamt
• het , ten deezen opzigte , hem in te flaan , die , der
• wysheid begeerig, de waarheid tracht te kennen, en
• den bekoorlyken eertytel van Wysgeer verdient ?"
En 't antwoord is : „ den invloed der Zintuigen te mis• trouwen , en zich nochthans van dezelve ten nutte te
• bedienen, na ze eerst aan het gezond verfzand beproefd
• te hebben , is onweerípreeklyk de veiligfte weg ." Dit
heeft, gelik hy vervolgens toont, plaats in heide de hoofdonderdeelen der Wysgeerte, te veeeten , de Natuurkunde
en Zedekunde ; met aanwyzing hoe men dien weg, zo in
't eene V als in 't andere, met een gewenschten uitílag kunne bewandelen .
Hiernevens is geplast eene Latynfche Verhandeling van
den 1-loogleeraar G . de YJind, over de Zeeuwfche Lugt,
met eene daarhveevoegde Nederduitfche vertaaliıag van
den Heer L . C . Freytag. De Veelvuldige klagten over de,
voor de gezondheid , nadeelige lugrsgefteltenis van Z.eeland, hebben den Middelburgfchen Hoogleeraar de Ih'śııd
de pen doen opvatten, on deielven tegen te gaan . Zyne
beft ouwing van alles wat 'invloed kan hebben op den
Zeeuwfchen Dampkring , in vergelyking van 't geen daast
omtrent ten opzigte van Holland in aanmerking kan komen ; mitsgaders van de daaruit voortfpruitende ongefteld•
heden ; verleent hem een genoegzaamen grond, om te beTfl , dat men de Zeeuwfche Lugtsgefteldheid geensams
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zins ais bovenmaats naadeelig hebbe te befchryven ; ert
dat vooral de Hollaııders, die in een bykaps gelykfoortìgen llampkring leeveıı, geen redeıt hebben, om de Zee uwfche Lugt zo vinnig door te ftrykeıı ; te minder , daar zy
den grond hunner klagten, veelal, in geheel iets anders
dan in de Zeeuwićhe Lugt hebben te zoeken ; waarover
hy zich aldus uitlaat .
„ Deeze, zoo dikwils van veelera opgehaalde, Kwaadaartigheid der Zeeuwĺclıe Lucht heeft, zoo ik denk, uit
niets meerder haaren ooriprong ontleend , dan uit otıze
Galkoorts , die, hoewel ze niet zeer gevaarlyk is , als zy
naar behooren behandelt wordt, ııochthans, met zwaars
benaauwtheden verzeld gaande , de gemoederen der 7 ree(1 .
delingen , die daaraan Ziek leggen , groots vrees en eeit
kwaad denkbeeld inboezemt . Deeıe, in hun Vaderland
te rug hoomende, vervullen zie Lucht met geichreeuw erı
k~tlgten, veı •w eııichen Zeeland, en zvn gewoon de gezondheid hunner Lucht, met veele loftuitingen, te verheffen ;
maar ik wilde hen wel eens vraagera , of zy 'er niet zelve
oorzaak van zytı? Of zy mantig en iııgetoogen geleefd
hebben , toen zy zich íıı Zeeland hebben opgehouden,
voorııamelyk in de Herfst, als 'er Koortien zich beginneet
te vertoonen? Want wie zal ontkennen, dat de Herfst,
wegens de veranderende Luchrgefteldheid, ĺí1 Holland ea
andere Landen, zo wel als in onze Provincie, de meeste
Ziekteris veroorzaakt? Ik heb 'er zeer veele gekend, die,
naauwlyks in Zeeland aangekooınen, van hunne Bloedverwanten en Vrienden, op pragtige Gastmaaten ~vierc+en oııtfanáen, door laat in den nagt te gastereeren, en door
verandering van leevens vyze, terlłond door de Koorts
wierden aangetast , die fterker toenam , naar nıaate zy
hunne maag meer met fpyze gevuld, en zich aan de koude van den eeagt bloot geftełd hadden ; hiervan daan koomt
eens flechte verssering der fpyı_en, hieruit fpruit Bene belette doorwaafeming, en hieruit eerie Lighaams v ıdfıgheid
en Koorts . Hierby kan men nog eerre andere reden vos ..
gen, dit zy, door eetıe lange reis vermoeid, en hunne
Liahaamen door de onstuimige Zee afgemat zynde, de
zaden der Ziekte, die dan eerst doorbreekt, niet zich
brengen . Dus moet men onze Lucht niet befchuldigen,
maar de onmaatigheid van hun, die, zich aan het ovcrtollig essen en drinken overgegeevc'ı hebbende , voor huntıe dwaasheid worden gefiraft, en als de eigene hew~rkers
van hun ongeluk verdienen aangemerkt te worden ."
Ff 2
Wy-
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Wyders ()ntmoet men hier eerre waarneemh g van Dr.
. vass Breda, wegens eene verstopte Dyebreuk, by eciic
¿wangere, in het laatste tydperk van haare dragt, waniıeer 'er zich reeds oenige baarıngsween vertoonden .
I ly
heeft deeie zy e waarneemıng brielswyze medegedehi aan
Dr . M. S. du Put , en deeie ervaren VroedKundıge heeft
de goedheid gehad van dien llrief te beantwoorden, op
zodanig eetje wyte, dat hy zich veıledige, onı dit onderwerp wat breeder te behandelen ; en ten dienlto der Heelkunde, welke daaromtrent n g naeier licht behoeft, aan
te wyzen, wat tien, zynes ourdeels, in het algemeen te
denken hehbe
„ I . Van de bewerking eener geklemde Breuk by eene
Zwangere Vrouw , op het ~anna&)eren der Baaringsweeıı
(in l ( /2tc pa-!u), of, gelyk het in dit geval was, de Uaariugsween reeds daar ayude ; en
„ s . Hoe nier zich, in het doen, of van de hand wyzen dier beıverkin e te godmagen hebbe , in geval de
Baareıide verlost was, en de toevallen , kort na de verlosfıng•, de bewerki, als het cenię nidel voor zulk cene

Lyierefe, aaı :kum iden en overlieten ."
1 iııdt lyk geeft Dr . ,7 . IL (n lía,ıd.~ hier nog Bene he fchryviag va . de l'ompe a Scın of Zogpomp , door den
Ilter Btancfii ute agn, en door de 1ar~lche lloogleeraars
,) e .ig h ourd .
s l .t gebruik en de veelcrleie nutńgheid
doder Z,ogp nipe ontvouwd hebbende, voegt hy da .u•o cVe~s ecne afbecidiı .g van dezelve, met de vereischte vcrkhariiig, ten einde de desbegecrigen in (iaat te Ilollen,
um alt werktui ; te Latn vervaardigen : zich verzekerd
fı U dcnde, dat dosten gebruik, indien het in ons \'aderland bekend wonde, ook onder ons, zo wel als in Frakde g edkeuting van veıllandigea zal wegdraagen, en
ryk
tut het algemeen welzy.ı verbrokken .
,A('dc/nfche

Rath';;voeuinge ; tvur de Studit tot de Schilt_r vuruuli, Y(ilZ Joı;ge Iiuπftcııaareп, en ter
Jı~utc ¿)eOO1'deCI; ;2g vi//i dc beste werte,2 der I(t;ist , Gloor
luiai RI VINOt •J
) , Pr~eıid~nt dlcr Aoıiiı~glyke tícadeıuie
der Schilderkımct, te Londen . Naar de la~ıtfle oriJinenle
tıltgare vu•tnıI lII. I e Am/lerdam , by J, van den Burgh ea
Ĺoou , X737 . In gr, o& vo , zoo binda .
(,1 t'U12 t ,

Ijn

een Pevental van Redenvnerinęen ontvouwt de Heer
liet vooıuaaml e, dat tot het theoretifche der
Schil-
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Schilderkunst behoort , met aanwyzing hoe de daarin ge_
legde gronden, ten meesten nutte, in praktyk te brengen
zvn . De cerfIe Redenvoering gaat , by manier van inleiding , over het nut tiener welingerigte Academie, en over
de rechte Itudie der Schilderkunst in gemeen . En in (le
volgende handelt de Præfident over de Theorie der Kunst,
en over de ouderfcheìden Jeerwyze in de fiudie der Schilderkunst ; de te tipte navolging der Ntuur ; den groom
tesi Styl ; den ondericheiden Styl in 1e Scbildedunst ;
de navolging der Schilders , en den fnaak in de Schilderktinst . Zyn Ed . draagt hier zyne welberaade overden
hingen nopens deeze onderwerpen op cene leerzaame wye
oordeelkundig voor ; en baant den Kunstleerlingen een
weg, op welken zy, zo ze den rechten lust en de vereischte gelhiktheid hebben , met hoop op en goeden
uirilag kunnen voortgaan . Tevens zyn zyne opmerkingen
ineerendeels van dien aart, dat ze niet alleen denzulken ,
maar in 't algemeen den fCunstminnaaren , in 'r wel be .
oordeeten van 't fraaie der Schilderhukken, te (fade kunren komen . Het geen by , bovenal, in deeze Redenvoeringen bedoelde, drukt by aldus uit .
« Mijn oogmerk met de Redenvoeringen , die ik bij
deeze Akademie gehouden heb , was , om zekere algemeene idem vast te fleilèn , welke mij tot d vorming
van een gezonden Tinaak wezenlijk toefiheenen , onontheriijke grondregels , wanneer iucn de leerlingen in
zekerheid wil (Tenen, tegen de dwaalingen, waartoe liet
traage temperament, dat in dien tijd des levens de meeste heerichappy voert , zo ligt Verleidt , en het welk de
hoopt van zo veelt geflachten van vede beloovende ionge mannen, in alle de deden van Europa verijdeld heeft .
Verder wenschte ik de vooroordeelen te beteugelen , en zo mogelyk ze geheel onder te brengen, Welke
de overband krijgen , wanneer het mechnnifche der fchilt aerkunst zijne volkomenheid bereikt heeft
: en die ; wanneer ze eens heerfehen, de hóogerc en gewigtiger deelera
deeer geleerde en vrije kunst voorzeker geheel en at
vernietigen ." Een byzonder vo&rbe1d hiervan kevert ons zyne opmerking wegens de Genie , tegen de
zodanigen , die dezelve niet recht befchouwen, en baar
te hoog verheffen .
Men vindt 'er naamlyk , die , over de Schilderkunst
fchryvende, dezelve voofttdllen als een boort tan inipiratie, of een gefchenk, 't welk aan Benige byzondere be .
Ff3
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gunaigden by hunne geboorte wordt medegedeeld . D t'
doet hen , de eea wat íterker dan de ander, veelal de
aanraadingei van anders denkende , tot het navolgen van
meesters ıu de Schilderkunde, wraakes . Zelfs de zulken
onder hen , die eenigzins billyker en redelyker willen fchynetı, (laan aí1*enlyk toe, dat de Padie niet het navolgen
aanvangen ınoet : maar dat wy ons niet langer aan de
gedagten onzer voorgangers moeten houden , dar tot wy
in (laat zyu , orn voor ons zelven te denken . Zy houden de navolging voor den reeds meer gevorderdn leerıing
zo fchadelyk als zy den beginnenden nuttig was .
Hier tegen nu kant de Heer Reynold zig indezervoege :
• Vat mij betreft , ik moet bekennen, dat ik niet alleen genegen ben, om de onbepaalde noodzaaklijkheid der
navolging; in de eer(le jaares der kunst te beweeren ; maar
ik ben zelfs van gedagten, dat het beliudeeren van andere meesters, het geen ik hier navolging noem , door ons
ganfche leven zich moet uitlirekken , zonder ergens de
kwaade gevolgen te vreezen , die men haar te last legt ,
dat naamelijk de geest verz\vakt, of wij verhinderd wor .
den , om onzen werken het originele te geeven, dat onbetwistbaar elk werk altijd hebben moet . Ik ben integendeel verzekerd , dat blootlijk door de navolging verfcheidenheid, ja zelfs originaliteit , in de vinding voortgebragt
wordt .
• Ik zal nog verder gaan : Zelfs de Genie , ten mintien
liet geen doorgaande zo genaamd wordt, is het gewrogt
der navolging. lloch daar dit het algemeen gevoelen fchijnt
te weêrfpreekes , moet ik mijn Delling eerst verklaaren,
eer ik haar bewijs .
• Men gelooft van de Genie, dat zij het vermogen is,
om voortreflijke dingen voort te brengen, welke buiten
het bereik van de regelen der kunst liggen : eene kracht,
die geen onderricht leeren en geen vlijt geevn kan . ---Dít gevoelen van de onmogelijkheid om die fchoonhede~
te bereiken , welke op een werk het zegel der Genie drukken , verouder(lelt , dat ze iets bepaalden zij , dan ze
waarlijk is , en dat wij het over dat gene , wat wij als liet
Clıarakteristike der Genie aanmerken, altijd en zonder uitzondering eens moeten zijn .
Maar het is Bene uitgemaakte waarheid , dat de graad van voortreffelijkheid,
die genie aankondigt, op verfcheiden tijden en onderfclıeiden plaatzen, ook verfcheiden is . Dat dit zo zij, bewij-
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gen de onderfcheiden gevoelens der nıenfchen, die hierin

zo dikwijls verfchild hebben .
„ Toen de kunfłen nog in haare kindsheid waren, wierd
het enkel vermogen , om de gelijkheid van een voorwerp
te tekenen , als een haarer grootRe vermogens betćhouwd .
Het gemeene Volk , onweetende in de grondregelen der
kunst , fpreekt nog tot op den huldigen dag, op dezelfde
wijze . 13och toen meıı bevond, dat elk, alleen door de
waarneeming van zekere voorfchriften korde geleerd worden , dit en nog een groot deel meer te doen, veranderde men in de toepasfıng van den naam Genie , en gaf
hem alleen aan die, welken liet eigenlijk karakter van hit
voorwerp dat zij afbeelden ,'er bijvoegden : kortom zulke
eigenfchappen , of voortreflijkhedeıı, welker voortbretıging
toenmaals door geen bekende of bekend gemaakte regelen
konden geleerd worden . Wij zijn echter zeer overtuigd,
dat de fchoonheid der vorm , de uitdrukking der hartstochten , de kunst van famenfłelling , zelfs het vermogen
om onzen werken Bene algemeens houding van grootheid
te geeven, tegenwoordig zeer onder het bereik der regelen liaan . Tot hiertoe echter wierden deeze voorrechten
enkel ais werkingen der genie aangemerkt, en met recht,
zo dra men de genie niet voor een inlpiratie , maar voor
de werking eener juiste waarneeming en oudervinding,
neemt. I1ıj , die liet eerst eenige deener waarneemingea
maakte, en ze zo uit elkander zette, dat ze nu een onveranderlijk principium voor hem zelven, naar 't welke
hij werkte , vormde, had deeze verdienfte : doch niemand
ging waarfchijnlijk op eens zeer ver, en in 't gemeen zal
de eerfłe , die den wenk gaf , ten minfte in het eerfłe,
niet gewesten hebben, hoe híj hem zeker en regelnıaatig
volgen moest . Híj zelve bewerkte hem nog meer , en
kwam nog verder, tot dat het geheim ontdekt was, en de
uitoefening zo algemeen wierd , als eens verfijnde ujtoefening gemaakt kan worden . Hoe menigerleíe gr~wdregels
'er nog meer te bepaaíen zijn , kunnen wij niet zeggen
doch daar de kritik waarfchijnlijk met de kunst, die haar
onderworpen is, hand aan hand gaat, zo durven wij wei
fłellen , dat , gelijk de kunst voortgaat , zo ook haare
krachten meer en meer door regelen zullen onderiłeund
worden.
„ Doch welke fchreden de kritik ook tot haar voortgang moge doen , zo vreezen wij toch geenzins , dat de
vinding daardoor ooit zal vernietigd of onderdrukt worF f +
den,
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den, of dat de werkzaams daadigheid des verltands zïclı
geheel en al binnen de paaien van een getćhreven wet 7a1
laatcri kerkeren . De Genie zal altyd nog ruimte genoeg
hebben, om te fpeelemeijen, en zich buiten de enge grenzen van een Mechanisch handwerk te houden .
Het
geen wij Genie noemen, begint niet daar, waar de rege
leu, itı 't afgetrokkene, ophouden ; maar waar de bekende , algemeens en afgelleten regelen niet langer eenre
plaats vinden . Het is volftrekt noodig , dat zelfs werken
van genie , zo zeer als alle andere werken , gelyk zij Naare reden hebben , zoo ook haare regelen moeten hebben,
l-Iet kan niet bij toeval komen , dat voortrefijkheden met
gezetheid of eenige zekerheid voortgebragt worden ; want
dit is de natuur van het toevallige niet : maar de regelen,
teute ,door mannen van buite •ngemeene talenten, of zogenaamde lieden van Genie worden bepaald, zijn of zol •
ke, die zij door eigen bijzondere waarnecming ontdekken,
of van zulk een fijn weeftel, dat ze niet zo ligt uit te
voeren, of door woorden uit te drukken zijn ; vooral daar
de Kunilenaaren niet alrljd keer gefchikt zijn, om in deeze Poort hunne denkbeehien mede te deden .
„ Hoe weinig wezenlijk voor het overige deeze regels
mogen fchijnen, eıı hoe moeilijk dezelve fchriftelijk mogen
mede te deelen zijn, zo worden ze toch in de ziele des
kunftenaars zo zeer gezien en gevoeld, en hij handelt
volgends dezelve , met zo veel zekerheid, als of ze, onı
zo te fpreeken, het papier ingelijfd waren . Het is waar,
deene verfijnde grondregels kunnen niet altijd zo vatbaar
gemaakt worden , als de grovere regels der kunst : maar
daaruit volgt niets verder, dan, dat de ziel in zulk een
gang gebragt kan worden , dat ze door een Poort van
fcientififchen zin het eigenlijke ontdekke, dat door woorq
den, inzonderheid woorden van zulke ongeoefende fchrijvers als wij zijn , zeer bezwaarlijk aan de hand gegeeven
ltan worden .
„ De vinding is een der groote kenmerken vafl Genie
iıaar, wanneer wij met de ondervinding raadpleegen, zułlen wij bevinden, dat wij door de kennis, die wij aan,
de vindingen van anderen maaleen,, zelve leeren vinden
gelijk wij ook , door het leszen van de gedagten van anderen , zelve leeren denken . Iemand , die zijn fmaak in
zo verre gevormd heeft, dat hij in a nat is, otn de fchoonhęden van groote meesters te fmaaken en te gevoelen,
heeft het reeds in zijır fludie zeer verre gebragt : want
etı-
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enkel, uit de bewustheid van deeıen fmaak van het juiste, zwelt de ziel van een inwendige grootheid , en wordt
daardoor zo getroffen , als of zij zelve voortgebragt had
het geen zij bewondert. Onze harten , die dikwijls op
deene wijze worden getroffen, door de aanraaking van die
geenen , die wij wenfchen te gelijken , zullen gewis iets
van hunne denkwijze vatten , en wij zullen m onzen eigen boezem ten mint en eenige ftraalen van hun vuur en
glans opvangen . Deeze neiging, die in kinderen zo ¡terk
is', om , ook zonder toeleg, den algemeenen toon en aart
van hun, met welke zij het meeste omgaan , aan te neemen , heeft bij ons plaats, alleen met dit onderfcheid ,
dat een jong gemoed veel buigzaamer en meer tot navolging genegen is ; maar bij rijper jaaren meer verhard
wordt , en meer verwarmd en vermurwd moet worden ,
eer het diepe indrukken aanneemt .
„ Uit deeze aanmerkingen„die men bij meerder nadenken nog verder kan uitvoeren , blijkt , Jıoe ten uitertłe
gewigtig het zij, dat onze gemoederen zich der befchouwing van het voortreßíjke gewennen : maar ons niet lasten vergenoegen, met zulks enkel in onze jeugd te doen ;
maar dat wij , in een onafgebroken omgang met alle wasre voorbeelden van grootheid , tot het laatlie oogenbhk:
onzes levens voortvaaren . Hunne vindingen zijn niet al .
leen het voedfel onzer kindsheid , maar het wezenlijke,
dat de volkomen rijpheid onzer manııeJijke kracht onderhoudt ."
De verfcheiden tijdperken des menfchelijkenLeverıs, gefchetst
in een zestal Redeny~erıaıgen , voorgeleezen in de Maat_
fchappij dcr Verdienjlen, onder de Zinfpreuk : Felix merítís, vergaderende binnen 4riJesdam . Door a . FOgKıi
sIMot4sð . , Medelid derzelver Maatfclıáppije , Flo fdlid
yan het Å»Jlerdamsch Diclıt_ en Lt2erddfenend Genootfehap, Lid van het Dtchtgenootfchap Oefening kweekt
Kunst, enz . Te Amflerda,n, bij A . F kke Simonsz . ,
1786. Behalven het 1/oorwerk , 31~ bladz . in gr, oEtavo,
n een zestal

van Rellenvoeringen berciiouwt hier de Redenaar Fokke den Mensch in zyae Geboorte, Kìndsheil,
I7ongelingfchap,
Manlijken óuderdonn,
en DooØ,

Grjsl2eid
Op ieder deezer Onderwerpen vestigt hy onze aandagt , en
doet 'er in ons gadeslaan, de wyıe en goedertieren wegen
k f S
des
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des grooten Albelłierders, die den Mensch trapswyze tot
eerre hoogere volmaaktheid wil opleiden , ter welker voltooijing naa dit leeven hy hem gefchikt heeft . Onze Redenaar doet ons tevens opmerken, hoe de Opvoeding in de
Kindsheid, het gedrag in de Jongelingfchap, het leevensbeltier .in den Manlyken Ouderdom, waar van men de gevolgen in de Grysheid veelal ondervindt, die egter ook nog
haare eigenaartige werkzaamheden ten voor- en nadeele kan
oefenen, den weg haarren om ons tot die volmaaktheid te
brengen, of om ons daar van te verwydereti, eer dat de
Dood ons aan den eindpaal des menschlyken levens op deeze Waereld voert . In de voordragt van dit alles fchetst hy
het beloop van 's menfchen leeven , in die verfchillende
tydperken, met gepaste trekken ; deelt onder dezelven zyne wysgeerıge en zedekundige bedenkingen mede ; en verlevendigt zyne redeneeringen hier en daar met gefchikte
Dicłıtkuudige cieraaden . Deeze manier van behandeling
maakt zyne Redevoeringen gevallig voor den Leezer ; en
Leezers van verfchillenden land en ouderdom kunnen 'er
een Ieerıaatìı gebruik van ınaaken .
Zie hier, tot
cene proeve, eerre les wegens de Grysheid , die ook de
Jeugd mag leezen, en welker overdenkiııg allen te fłade
kan komen, eer de dagen der Grysheid naderen .
Onze Autheur, opgemerkt hebbende, hoe de jeugd de grond .
flag is, waarop de zuil des ouderdons Raat, leidt ons,
ingevolge hier van , ter befchouwinge van den invloed der
eerfie op den laatften .
,, Wij behooren hier, zegt hy, tot de kindslıeid van den
grijzaard te rug te treeden, en acht te geven op de opvoe•.
dıng, welke hij genooten heeft ; is dezelve verzuimd, verkeerd aangelegd, of geheel verwaarloosd, de grijzaart zal
'er de naweenen van gevoelen ; is dezelve zorgvuldig en op
de beste wijze beloerd , de grijzaart zal 'er nog op het einde zijnes levens dankbaarlijk de heilzaams vrugten van plukken : laaien wij deeze twee gevallen eens elk afzonderlijk
overzien , tegen elkander vergelijken, en daar uit een befluit opmaakera .
„ Het kind, de jongeling, welke men nimmer zucht tot
weetenfchap heeft ingeboezemd , nimmer wijsgeerig den aart
en de geaeltenis aller dingen heeft leeren kennen , loopt
het grootf e gevaar van in de jeugd op het groots pad der
weelde te vervallen . Venus en Bachus vieren daar een h owlijksfeest, waaruit verzwakking, gicht en voeteuvel gebooren worden . De jeugd gaat op dit vrolijk feest ter gast,
maar
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maar de grijsheid wordt door het onaangeııaame bezoek hun_
ner kinderen lastig gevallen ; zij vieren mede een jammerlijk
feest ia haar gemoed, verzwakking paart aan misnoegen en
baart ongezelligheid , gicht paart aan ongeduld en baart
norsheid , het pijnlijk voeteuvel paart aaiı wanhoop , en
baart ĺchrik voor den dood : en zoo de natuurlijke íterkte
des lighaams alle deze gebreken afweert, de gevolgen der
onbandige levenswijze prenten zig in de ziel, en de nog
weelderige grijzaart is de fpot en het voorwerp van verachting der jonge lieden ; want het geen, waaraan de natuur
in de jengel gewend is , wordt nirnn er geheel uítgewischt .
„ Het Hollandsch fpreekwoord , jong gc,voon , oud ge .
daas, is zo waarachtig, dat men het zig altijd tot een regel behoorde voor te Çtellen , zo wel in de opvoeding van
anderen, als in dc be(iering van zigzelven in de jeugd ; dat
men voor alles zorgde , op niets dan op iets roemenswaard,
en der verhevene menfchelijke ziele voegende, zijnen lust
en genegenheid te vestigen ; want zijn wij eenmaal in de
jeugd aan de verleidende weelde geheel overgegeeven, wij
zullen in den ouderdom nog naar dezelve haakes, en wat
tog is 'er belagchelijker, wat zeg ík, wat is 'er afkeeriger
dan een dartele fchaamtelooze grijzaart? Daarom zegt MENANDER in zijne blíjĺpelen
Een grijze minnaar is 't rampzaligst aller dingen .

Of zo men het letterlijk wilde vertaalgin :
In de grijsheid te beminnen is de grootjie en laatfle flag des kwaadgin
f~rt~~ins .

OvıDtus voegt de wapenen en de liefde bijééıı, als hij zegt :
De grijze krijgsman is verfmaadlijk, en de Min,
lVanneer hij de ouden treft , heeft herten in den zin .
„ En al is het dat de jeugd nimmer geneigdheid tot de
weelde gehad heeft, indien zij ook nimmer opgeleid is,
om, in de beoefening der weetenĺchappen, het zoet genoegen, 't geen in dezelve zo rijkelijk verborgen ligt, elk na
zijne gelegenheid, te genieten ; wanneer zij nimmer geleerd
heeft door verdieızflen gelukkig te worden , welk een lastige ouderdom moet niet op zo eerre ononderweeıene jeugd
volgen! Een onbebouwde akker draagt distelers en doornen, en een onbebouwd gemoed brengt in de grijsheid de
wranglle vrugten van zeifverveeling en moeijełijken omgang
voort. De gewoone vermaaken des levens niet meer kunnende gebruiken, hegt zig de ziel aan een vermaak, dat
haar
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haar nog fchijnt overgebleeven te zijn . Is de mensch met
goederen en fehatten gezegend, die met eene meer dan geoorlofde zorge te bewaareıı, is zijne uitfpanning ; de draak
van Colchas waakte zo agterdogtig niet bij het gulden vlies,
als de oude gierigaart zijne fchatten bewaakt . Ieder mistrouwt hij , 't zijn al roovers, al bedriegers, die rondom
hem zijn, die den behoeftigen Crefus nog het weinigje, dat
hij heeft, trachten te ontrooven . Is de mensch van goederen ontbloot , en brengt hij zukkeleńde zijn leven ten
einde, de kwaalíjk beraáden grijzaart kleedt zijne bekenden
etı vrienden uit, zonder eentģe dankbaarheid te betonnen ;
is onvergenoegd op de geheele mnatfchappij , klaagt dagelijks over de toeneemende zedeloosheid en weelde, berispt
alles, zelfs de onfchuldigfte vermaaken der jeugd (*) .
„ Zie daar den ouden gefchuwd ; de achting, welke de
grijze hairen vorderen, verandert in vrees, en de ongezeltıge grijze IIuit zig zetven uit allen omgang der nıaatfčhappijelijken levens, en (trekt zijne hnisgenooten tot een last,
van welke zij wenfchen door den dood onflagen te worden .
„ Wanneer wij nu het leven van den zedelijken wijsgeer
overzien , zullen wij waarlijk een groot onderfćheid in deszelfs einde bemerken . Van jongs af in alle deugden geoefend zijnde, en geleerd hebbende łìet fchild der reden, te .
gen alle wisfelbeurteıı des lots, te beeıigen, gelijk ook een
maatig en zedig leven te leiden, brengt hij zijne volkomens
geest- en líghaamsverm geus tot in de grijsheid over . Zijn
geest is door lange ondervinding en vlijtige navorfchíng verrijkt met een aantal nu~te kundigheden, en de ondervinding, dit voorrecht van zijne jaaren , doet hem overal de
gezogte raadsman zijn . Zijne minzaamheid maakt hem eerwaardig en geliefd, zelfs bij de jeugd, met welke hij feholdeloos en vrolijk verkeert . Hij is niet ongemaklijk, niet
norsch, niet verdrietig, want tegen alle deze aanvallen is
hij
(*) HORATIUS tekent den grijzaart , volgens deze íchet3 , na
de proza vertaalmg van VONDEL, mede in zijne Dichtkvn ;t, aldus af.
„ Veel ongeval komt den oudėrcionı over, om
• dat hij goed zoekt, en elendig tig van het verkreegene ont• houdt , en vreest het te gebruiken ; of om dat hij alles be„ Çchroonid en koeltjěns bedient : een urŕl#eller, groot van hope ;
• een juffier en begecrig ııaar het toekomende, korzel, moei• lijk, een prijzen vari zijn voorleden tijd, toen hij een kind was,
• een bellraffer eu bediller der minderjaarígen . "
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hij door de reden gewapend ; een vaste gezondheid, het
gevolg zijner geregelde levenswijze , bevrijdt hem voor de
meeste moeijelijkheden des ouderdons ; en bijaldien hij door
zwakheid zijns lıghaams aan dezelve mogť pnderhevig zijn,
wordt egter zijn ongemak ongemeen verligt door het geduld,
waarmede, hij de onafiċheidbaare moeilijkheden des levens,
met zoete redenen , gelijk HORATIUS zingt, weet te geınoet
te gaan ; de troost, het medelijden en de onderlteuning,
wella hij van zijne vrienden of bekenden geniet, helpt mede veel, om den drukkender last der grijsheid gelijkmoedig
te draagera ; en zijn einde ten laatften naderende, ziet hij
zig omrıiigt van eeııe ićhaare, die om zijn verlies in de uitente rouwe gedompeld is (r) .
„ bVie nu, die deze twee tafereeleii bij elkander vėrgegelijkt, zoude niet liever het laatlto boven het eer(te verkiezen ? maai' , zal men mij mogelijk tegenwerpen, hier is
geene keuze ; zo als de mensch opgevoed is , zo is en
blijft de mensch ; en de opvoeding, de eerí}e bron , waar
uit alle onze goede en kwaade hoedanigheden ontfpringen,
is , helaas ! niet in onze eigene magt . Dit alles- is waar ;
egteŕ is het niet onmogelijk, dat, wanneer de mensch tut
jaaren . van . onderfcheid komt, hij zigzelveiı op het regte
pad kain begeeven, zonder 'er eens dooŕ zijne opvoederr~n
op geleid te zijn . ja men kan , zo lang het leven duurt,
zijnen wen veranderen , en zelfs nog in den hoogera oudernon aan de gemme der reden gehoor geeven , mits .,
dat men geduldig onderga de kwanten erf gebreken , welke in den ouderdom de verwaarloosde jėugd treffen ."
Onze Redenaar hegt hier aan voorts .eene nafpooring det
middelen , om de Grysheid geduldig en aangenaam door
te bretıgen , met welker aanpryzing lome zyne Reden •
voering over de Grysheid ten eındé loopt .
(t) Zulk een ouderdom is het , welken de oude Cato, iıa •de
overlıeerlijke verhandeling . van c~ca~o, d~ Senectute, yf over den
oudergom, beleeft, waar die eerwaardige grij~aart d midden
opgeeft, welke hem loonelven hebben doen bereiken .
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Taal-Dicht- en Letterkundig Magazyn. Door G . BRENDER à
BAANDIS . Tweede Deel .
Te Amßerdam, by C . Groenewoud,
1786 . In gr. otav 364 blad: .
inrigting van dit Magazyn behelst dit Deel wedee
N aarrom,de buiten
cene verfcheidenheıd van grootere en kleinere
Gedichten, benevens etlyke Stukjes van Vernuft en Smaak,
die hunne gevalligheid en leerzaamheid hebben, Bene Oordeelkundige Verhandelingen van Dr . BLAIR, over de Gedichten van
Osfıar, den Zoon van ť.ngal ; mítsgadeıs cene ontvouwing
vaıı het verband tusfchen de Regtsgeleerdheid en den Koophandel, opgeteld , door Mr. e . w. DEKKER .
Hier by komt
verder nog eene verzameling van taalkundige bedenkingen . S .
H . wz . brengt ons onder 't oog oenige voorbeelden der onder_
fcheidene fpelling van byna gelykluídende woorden, als Graaf,
Graaven, Graf, Ġraaven, te Graaven, ten Grave „aan, en meer
dergelyken . E . s~ n . G, maakt liet hier vry waarfchynlyk dat het
hedendaagfche woord treil zamengetrokken is uit het verouder_
de trekel, en flaaft voorts nader zyn voorheen opgegeeven ge_
dagten, wegens het woord Ambt, als door zamentrekkiug gefprooten uit het oude woord Ambac t, by KILIAAN vertaald
Officium, minus, munus publicum : welke zamentrekkiug, gelyk
de Autheur ten flot aantekent, ook te hefpeuren is, in de benaaming van een gedeelte der Groninger Ommelanden, thans
het Otdambt geheeten, waarvoor men oudtyds fehreef Jcldambecht en Oldambocht . Van die zelfde hand heeft men hier wyders twee Brieven aan den Heer j. L . in antwoord op twee
nevensgaande Brieven, door dien Heer aan hem gefchreeven .
peeze Bríefwisfeling vervat taalkundige natpooringen, in welke
twee goede Vrienden eikinderen de behuïpzaame hand bieden, ; ter grondiger ltennisfe onzer Nederduítfche taaie ; by welke gelegenheid ons in deeze Brieven verlćheíden ophelderen_
gen, wegens de afleiding, betekenis en kragt veeleg woorden
in onze taaie, medegel eeld worden . Tot een Eiaal hier van
erftrekke het volgende ; over de betekenis van het voorzetzetl
her, waaromtrent de eerstgenoemde zig, in zyn antwoord aañ
j. L . aldus uitlaat .
„ In het verbind van uwe Taalkundige aanmerkingen over de
voorzetleis er en her, zoekt gij te bewijzen, dat het voorzetlel
her een dubbele betekenis heeft, naamlijk die van ons wederom,
en die van ons gebruiklijk ver ; doch deeze onderfeheiding, in de
beduidenisfe van dat woordje, kan ik geenszins goed 1 •eeten .
Befchouw het zelve eens met mij op de keper, en gij zult denk
ik, overtuigd worden van uwe misvattinge . - In alle werk_
woorden, die dit voorzetlel her hebben, geenen uitgezonderd,
heeft
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heeft het zelve de betekenis van wederöm, rurfus, demo, e~
nergens de kracht van eerie zoo genoemde præpof tin inte+'ĵıv~ .
Gy telt eengen op, waarin her van den zelfden nadruk
is als ver, gelijk lıerëenigen het zelfde met veıëcni/en., h.ernieuwen het zelfde niet vernieuwen, enz . 't Is waar e :ı ik Rem
het ook geern toe, lier en ver zijn hier voorzetfels aan dezelfde beduidenisfe, maar beiden komen ze hier voor íri eonen hervattenden zin, beiden betekenen ze hier rurfús , demo , iterum ,
verëenigen is immers ıvedereenigen, reconciliare, vernieuwen is
weder nieuw maakera, renovare ; en zoo is ver in alle anderen,
die Gy opnoemt, het zelfde met weder. - Het voortzetfel
ver wordt veeltijds gevoegd voor werkwoorden als een inteiıfivuns, ook dikwils ais een privativuın, (als vervoeren, verleiden,
vervliegen, verhraneen enz .) en ook nu en dan eens als een
iterativum ; en in den laatstgenoemden zin komt het voor, in de
door u bijgebragte werkwoorden, ais 'ereenigen, vermaaken,
Over de kracht van dit voorzettel ver
vervatten, verwijdereı; .
.R,
kunt Gy naaleeżen TEN KATE Aanl . IE D . bl . 53 . wACHTF
Glos! : Germ . en FORTMAN Thalk . aanm . bl . 12 - 2i .- Oulingś gebruikte men meer woorden van dien aart, die thans
geheel niet meer in zwang gaan, als bij voorti . verkennen, recognoscere, (herkennen) ; Brah . Chronycke, bl . 5 a . En Brabon
verıvonderde fere, toe die vrouıve wefen mochte, en glı inc roten
op 't flat, ende doen hi daar boven kıvam, VERKENDEN fi
te (amen waren opgewasjen, maar
ele deis anderen, want
was veel ouder dan l3rabon ; - verJcheppen, transformare ; Beaarde totten Heiligben graue van sREiDEroBACH ; waart jàecke dat
Lucifer lies felven machte VERSCHEPPEN in ai fukke figure ofte
hedaante, in wrlcke die menfche anders niet bekenne mochte, dan
at hij Xpus vair. - Dc Heer van St . ALDEGONDE noemt
in zijnen Bijenkorf, bl . 59 de Roomfche transformatie, de VER,SC IGPPING van brood in vıeesch . HOOFT Ned . Hisr. bl . 68 . nis
teen VERSCHIEP zich de fmook in vlam : - verhaalgin, repeteChronycke van Brabandt ; bl . 37 b . Dies
re, berhaalen,
Jein Roelant feer fclıemde, ende VERHAELDE fijn erachten, in Gode vertrouwende aanvaarde enen viaıst bider kinnen, die met lsıı_
geıı haire behangen was ; URSINtS, Schatboek bl . 71 . a . Hoewel
wij de le questie hierna in den drtijckel van de Wet ıvederomme
VERHAALEN zullen : zie ook bl . i 7 b . j. CARION Chronijke bl .
~9, die beloefte is Abraham foinichmae~ VERHAELT - onze
Bijbel vertaling job IX. t8 . Hij en laat my niet toe wijnen
adem te VERHAALCM . Dit oude verhaalgin is, in oorfprong, het
zelfde met ons nog gebruiklijk verlıaalen, narrare, 't welk de
Latijnen anders uitdrukken door referre, waar in wij het zelfde denkbeeld vinden, zie vols . Etymolog. in voce ; en 't welk
de Hoogduitfchors noemen Relation thun , zie KRAMERN, N. D.
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/ervØyfzfl ,
Hou . Wortenbuch . *
JRkDERO . Lucelle, vij fde uitk .

reformare, vindt men

bij

Of fcho®n de maen VERVORM'r haer woleken en 7aaer riflgeti
De Meijsjes zij ń flics min ook vol veranderínglic .

Ver.
, + Dit verhaalén, narŕare, komt dus ook in de kracht van zijnen zin
en aa~duidıııg volmaaktlıjk oveıeen met bet oude vertrekken, ook narrare ;
bıj KILT N en ZEI¡ER Woordeııfch
b a ngetekehd ; van welk woord, dat
thn}s gelıecl orveií'caanbaar zou weezeıi, men hier eenıge voorbeelden
k an zien . - ιΡŚ~n. Htst2 van ioMRL tND L bl. 72.
Daar was een bedele met gouda gebort
litet pueril ú
ú ; en met bısfen (iıjnwaad) gedecc ,
Daat nopt man, aide men vERriECT,
Up ne Jat, dab wage de ruste (de ıustplaats)
f/an 4 Jegech, als 't !aner iuste .
3l bl. 467.

1Vjıa ontfekei des naenfclıen
Ende waerre ¡et hejmelicheden en
ytet rchamelheden one: dett,
Die wijn , doet , dat men 't VERTRECT .
vnrO VELTH1M , Sp . Mist. bl . ~o.
Iherns feldtj an 't gamene
lloren al VER1RECKEN mi,

Hoe '1 wederwan die daglime vri.
Chran . van Bı •al. bl. 5 a. En fl vERTRACK hem alle haer gefclıiedem .fe,
høe dasle nn et haren man wt Gn ecken kwam, ende hoc losla ondenıeí en
gelach va n eerıen fono, dic heet Oèluutaan ; - van luwe deleggen is bij
II.1,N , prædelore partzts dcumI'e,ra , welke betek~nıs hier Zeer wel
!stookt .
De vier weerfla van j. B . HOU W.9RRT , bl . z.
N.oelıtaııs fil ick met Godts hulpe. VERTRECKEN .

Dit vtfıocn, en in Rherorjcke fellen .
B t l)ERO L4ecele, 3 uitfi+ 2 bede.

Ick latt mq dunekan, dat ick moridhng harr VERTE 1c~,
Een deeltje vaia tnjn Ieei eta avergroote frnarte;ı,
Dat hart het cgnder deel fouw dapper gaan ter harten .
Ðezelfcie in' zijn Moortję,4 . Uhık.,8 b :u:
En [aflek nzemant'dan, mijn vreaehd n eens øntdtthen?
Och! of hier ijemant waar, die it/t poch. VED REClcε .
LOE nog teis in bet Moortje 5 Deel ~ bed.
Doet wijstjck ais een man, hek ga a bh tien, fe
VERTRECKT' de gQede man, hoe 't alles Li gefcbier .
Dienmeer voorbeelden begeert, zie HUVD. Ptoeve II. b i. 3~~, Saar de

Heę~'CELYVELT in medierte op aantekent. KLurr- in zıj~e~ Lıjst van'zelfff .
'aaamw . bl . 568 op verstek, en vaN HÅsSE1 T op dit woord . bij p L1 N:
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Denkomen voor lierkomeri, tot zichtelven komen, bij denzelfden BREDERO, Lucelle, inhout van 't fpel : - In 't vijfde en
leste deel, Lucelle en Ascagnes , vermaert voor doof, VERKOMEN,
19uiten alle hoop , in goede ..ezant,'.•eijt - verkaauwen , remandere lees ik in een oud H . H . S . (dat zonder Jaargetal is, doch
alle blijken van oudheid draagt) zijnde eeııe Corte oefening/ze
om te comen tot die Liefte Gods - ist dat faeke dat wij defe
voornoemde putićĩen wel willen aanmerkke, en als refiıze en juuvre
Zie daar eenige voorbeeldierkens wel VPRKAUWEN .'K
den van oude werkwoorden, waarin ner de betekenis van wederom heeft, en die wij thands met het voorzetf. her bezigen,
en dus een klaar bewijs, dat ier ín die woorden, welke gij
aanvoert, het zelfde met her (wederon, rurus,) is ;
daar dan ver hier volllrekt aan hei- beantwoordt en gelijk is, etı
lıer hier Bene prrepofitio iterativa is , moet het u klaar blijken,
dat lier , in alle door u opgetelde werkwoorden, en in de an-

deren, die wij van dat fag in onze taal hebben, altijd de betekenis van wederoın, iterum heeft, en nooit als een intenfvum
voorkomt , of anders gebruikt wordt ."
' Bj dit verka(.t1'Wen, dat nok gefchreeveır wordt e ;knauwenn merkt de
heer s . T! INMAN itì zijne Fakkel der N . T. aan, dat dc ouden ıeideıı
pd,Aaa'u'en, eu wij hiervan dour z :,nıentr kkinge ons rrkaauueu hebben :
i Beer VAN HASSELT, in ZijiW ~antekeninge op dit woord, hij ftuaN,
is van dezelfde mecuing, eu bevc ttgt dit zelfs met een voorbeeld uit cca
oud H . s . Doch decze gedachte komt mij zeer vreemd voor ; en ik ham
niet begrijpen wat eder en e/erkaauwen hier zou zeggen w llca . De Heer
VAN HASSELT beroept zich op cricken, het zelfde met ederikien , remaudere, welke beide woorden bij cıLr . N te vinden zijn ; doch liet bewijs, uit
dit woord gehaaid, stoet, nıijns oordeels, hier niet af : ederikk n is níct
zamungevoegd uit eder en itkee, maar uit ede en rikken ; in het Ln .
JucrıAN kaarıweu : en dit ede betekent bij ens en onze 'raalvcŕwanteır wederom, juran, ; het M . G . is in , het A . S . EI) en bet Alem . ITt! ; ederi&' .,a is dus nog eens traanwen, herknauwen .
Doch het woord ¿der is
hij de Ouden onbekend ; endeis toch had de groote TEN KATE, in zijne
åanl. tot dc henuis der I'ed . Spr. lt . D . bl . 58 'er ıekeıiijk ons voorzetzel her, naar welks afkomst hij te vergeefs zoekt, van afgeleid ; ederkaauwen Ivan derhalçen ín onze taal niet weezen, maar wei edekaauwen ;
dan dit kaıı ıOoit erkaaz!w n door verkortinge uitleveren, wijl dc r van
En wat de plaats, die de
ıeive iet Lít de lucht knn regenen .
Heet VAN }1ASSELT uit de oudheid bijbrengt, betreft, hier kan de affchiijver zich zeer wel vergist hebben, door ederkaauweu te feheijven i~
íłede van edekaauıcen of wederkaauwes ."
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BYZONDERHEDEN

Staats-en Karakterkundige Ryzoizderhedeız, letrefende FREDERIK
nEw H . Koning varg Pruisfen . Uit liet Hoo~duitsch, laar
den derden Drzck . Eerli? Deel. In 's Grawnhrge by I. van
Cieef, 1787 . Behaiveız het YQorlxricht, 242 čladz. In gr .
ot avd .

o

nder deenen Tytel heeft men byem verzameld, voor eerst,
Bene menigte van býzonderheden, die 's Vorften bedryven
en Enedige gezegden, in veelerleie omftandigheden, betreffen,
welken nyn Charačłer ten duidelykfte ontvouwen ; en men
meldt ons in 't Voorbericht, dat men zig op deene Anecdoten,
als niet zonder keuze, en niet dan op geloofwaardige getuigen, geplaatst, volkomen mag verlaaten . Hier by konıen, ten
tweede, merkwaardige Kabinets - orders , die Jarede, ik den II
meer byzotíder als Ryksbeftierder kenfchetzen : wyders cene
Briefwisfèling tusfchen den Koning van Pruislèn en den Generaal de 1z Morte Fouquet ; en voorts ook een Aanhangfel ; bebelzcnde Bene Bríefıvisfeling tusfchen zyne Majellen en deıı Staats
en Kabinets-Minister , den Heer Graaf van H~rtsbeı,ti • welke
e_rfle Briefwisfeling ons den Vorst in zyne ICrvgsverrígtingen
voDrilelt ; teıwyl de laatftc hem ons als den klan van Studie doet
beĺchouwen . Ten laat(le is hier nog toegevoegd, een uittrekzcl uit de aanfpraak des Konings aan de Pommerfch~ Gedep_ıteerden, in 't jaar ı 7.80 ; welke aanfpraak zyne beredeneerr
de goedh_ rtígheid en zugt ter herllellinge van 's Volk, welhand open'egt . - De Pruifıfche Vorst komt hier dus in onderĺcheiden gezigtspunten voor ; en telkens vertoont by zig
als een Man van ult(leekende bekDvaanıheden ; waarover meıı
zig veelshands ten hooghen nebbe ten verwonderen ; 't welk
de leenlog van cene verzameling van byzonderheden van dien
aart en gevallig cn leerzaam maakt . Een en andcı onderfcheiden kort daal, uit de veelvuldige hierin voorkomende, zullen
wY in doezen nog plaatzen .
„ Na de overrompeling by Ho~kirche' I78 , liet de Koning
den i7 van Wynmaand alle Generaals en Stafofjeieren by
ziclı komen , en (prak hen op de volgende wyze aan : „ Gy
• weet, ılıyne fleereıı, dat de Armee Bene /urpr~fe gelçden
„ heeft . De donkerheid van den nagt heeft 'er de fchuld van .
• Docl gy moet Ilgigts bedcıken, \v .,ar wy thans ílaan . Wy
• nyn in O+ t)e L h?I~ izts . \Vy hebben onze goederen , vroti• wen en kindgie en , agter ons. Als wy nog ćéns wykcn moe• ten, is dit alle, veıiooren . Eerre lpoedige Bataille is oneer• ınv,felyk . Ik zelf wil, eer ik wyk, niet het overige van
• myn leger my liesel' lunten begraaven . Ik gcloove, dat elk
„ z' deuken zal , en die zo ı ct denkt, moet zich liever aan• eevon , en kan terflond n Mits gaan . Is 'er ook iemand
- _.__ Na een korte pouze, wanneer eeiıilse Ge• onder n
n~ anis ?eu Eonin \fzekerden , dat zy, ;elk to hier me,

~ıet

BETREFFENDE FREDERIY DEN

II .

423

met vreugde, zich van hunnena pligt zouden kwyten, nam hy
zyıı ongeınecn vriendelyk wezen weder aan .
„ Deeze Redevoering , hoe kort zy ook is , bevat veel voortref .
lyks en kragtigs in zich, en is een bewys, welk een groot
kenner van 't nıenschlyk hart de Koning was ."
„ Zeker Overlłe in liet gevolg des Konings had veele Kinlcren, zo dat zyn inkomen niet toereikte tot de noodige uitgaaven, en hy zich genoodzaakt zag fchulden te naaken . Hy
werd zeer nynıerend, alzo deeze fchulden reeds 20c0 Ryks .
daalers beliepen , en hy geen kans zag on ze af te doen .
De Koning vernam dit, liet boni by zich ontbieden, en zeide
tot heni : Ġy ziet 'er zo mismoedig uit : wat fcheelt sı ? Zeg het
tr2y • goede vrienden moeten elkanderen hunne bekommeringen meMaar, eer de Overlto op deeze onverwagte vraag
dedeelen .
kon antwoorden, vervolgde de Koning ; 7k heb eIioord, dat gy
2ooo Ryksdaalers ,fchisld%,g zyt.
Thans keerde zich de

Koning na cene tafel, die by de hand fond, op welke rolletjes niet Frederiks a'Or lagen ; nam 2000 Ryksdaalers, gaf ze
den Overilen over, en zeide : Betaal hier itwe fchulden Øede.
Vcrvolgends nam hy nog ecııs dezelfde foıııme, en overhandigde die den Overf en insgclyks, met deeze woorden : Houd hier
zo mede huis, daı gy geeı~e fchulden sneer behoeft te Naaken ."

• De T{rygsread ** kreeg zynen Titel, daar hy om verzogt
lıad, van den Konin? ; naar in het appointeneııt, op zyn Request, moest, op uitdruklyk bevel des Konings, ingevoegd
worden .
., Dc Titel word hein gefchoııken, onder beding, dat
• hy nooit hefta, nyno Majefteit in den Kryg raad te gee .
• ven"
s
• lıı een Roomsch-Katholyke Stad in Silefen ontdekte
men , dat van de zilveren kleinodien , aaıı MARIA geofferd,
verfeheiden ontbraken. Na veel nafpooren werd de Koster een
Soldaat ontwaar, die by den Godsdienst altyd de eerfe en de
laatRe in de Kerk plag te zyn . Men hield hem dan vast by
het uitgaan , en vond werklyk verfeheiden Ivan de geofferde
naaken by heen . Onnangezíen dit overtuigend bewys, ontkende hy nogthans, die gebeten te hebben, en beweerde, de heilige Maagd MARIA , aan welke hy zich in zynėn nood wendde,
bragt heın by ııagt en ontyde deeze zilverftukken zelve in zyn
kwartier .
„ Men gaf egtcr geen agt op deeze uirvlıìgt, maar verwees
hem in den Krvgsıaad tot eer e liarde lìratfe . Toen het vonnis
G g 2
ter
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ter bckragtigíng by den Koning kwam, liet deeze aan Benige
Roomsch-katholyke Geestelyken vraagera : of zulk een geval
naar de leerftellingen van hunne Kerk mooglyk was? Zy gaven
eenpaarig ten antwoord : Wonderwerken waren wel ongemeen
zeldzaam, evenwel niet geheel onmooglyk ; waarop de Koning
onder het vonnis fchreef.
„ De gewaande Boosdoender word van de ftraf vrygefpro„ ken , vooral nadien hy hardnekkig den die£hal ontkent, en,
• volgens de verklaaring der' Godgeleerden van zyne Kerk, het
„ gìwrogte Wonderwerk niet onmogelyk is, Doch in 't toe .
• komende verbied ik hem, onder zwaare hraffe, noch van de
, ; Heilige Maagd , noch van eenigen anderen Heiligen,'iet meer
• aan te nemen ."

Zedelyke uitfpanningen voor den gevoeligen Mensch . Tweede Stukjen . Te lfmfłerdaın, by J . de Jongh, 1786. In duodecimo .
ı 46 bladz .
elania, welker gefehiedenis, in dit Stukje, de eerle plaats befaat, komt hier iıı als een voorbeeld van de beminnelykheid
der openhartige onfchuld . Onkundig van 't geen men Liefde
noemt, befchouwt zy een Minnaar, die ~i g aan haar voordoet,
els een Vriend, verlaat zyne taal in dien zin, en behandelt henı
ook als zodanig . Clerval maakt vaıı haare onkunde geen misbruik ; maar verbindt dat vriendlyk hart heeds nnder aan het zy_
ne . Dit bleef oenigen tyd een geheim ; maar een openbaar aanzoek van een an .leren Minnaar bragt dit eeriang aan den dag ;
en Melaızia betoonde heėds in alle haare. gefprekken en bande_
lingen, in die omfìandigheden , de zuiverheid van haar hart, in
't ongevėinstl openbairen haarer aandoeningen , en het onbe + inl
pelde gedrag dat zy hiçld jegens hem, dien zy als haaren boezemvriend ten hoogte waardeerde . Zulks ging zelfs zo verre,
dat zy, toen Clerval •a an haar toegcflaan • werd , en deeze niet
llegts van vriendfchap maar ook van liefde fj r . k, aan G1erval
roeg, „ welk onderfcheid is 'er dan tusfchen Liefde en Vriendeeze gėfchiedenis , welke voorts niet een gelukfchap? " klgen Echt ten einde loopt, is zeer wėl u'tgevoerd, ter ontvoü :
winge van de werkzaamheid der aandoenińge van een zuiver onfchuldig hart ; doch zo fchýnt de zuivere taal der Natuurti niet
te fpreeken, of het moet zyn •in een gansch buitengewoon ge .
val, dat naauwlyks ; te verwagten'is .
By dit Stukje is, ge.
voogd een verhaal der wederwaardigheden van Eli¡abéth T5'ynd_
barn, die haaren ongelukkigen leevensloop meldt aan een Heer,
welke haar op reis in deerniswaardige onhandigheden ontnıoet_
te . Dit verhaal , hier aangevangen, laat in een volgend luk
je belooten te worden .
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LETTER- OEFENINGEN.
Nagelaaten Leerredenen over PAULUS Brief aan de Kolos .
f rfen, van TU. A . CLARISSE , in levef2 Predikant te
Amfterdárn . Naar deszelfs handfehrift uitgegeëve n door
r . ABRES .cI3, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en A'cademii Pz'edíke,- aan de Univerfteit van Stad en Lande.
Derde Decl. Te Utrecht, hy H. vin Otterloo, te Grof ingen, by A . Groenewolt , en te .t aJflerd m, by J.
Wesfıng, Wz . I78~ . In gr. oEtavo. 4.76 bladz .
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derde Deel bevat 's Mans Leerredenen over Kol . If.
welken op ene foortgelyke wyze als de voorigen , waer van wy gewag gemekt hebben ( *), uitge
werd zyn . Tot een flael uit dezelven, dienen de oprnerkingen van zyn Eerwaerden over den aert der liilofofie,
tegen welke de Apostel de Kolosfers , in 't achtiiė vers,
zo ernílig waerfchouwt .
„ Omi na te .fpooren den aart van de wijsbegeerte ;- door
den Apostel bedoeld, merken wij Stan, dat hij źelf twee
groote karakters opgeeft .
Het cene is r het was eens
wijsbegeerte , die met een groot voorgeven van wijsheid
gepaard ging, en die tevens diende, om de eer van den:
Zaligmaaker grootelijks te verdonkeren, en de Christenen,
van bet hoofd afleidende, in den dienst der engelen en
zeer donkere zaakgin invoerde . Dıt eerlle karakter (kraalt
áuidelijk door, zoo m het gene vs . 8, 9, zo , en wedeoni
Het tweede karakin het ı8de vers gemeld wordt .
ter is ; het was eeue wijsbegeerte, die tevens zeer (kerk
leverde voor de onderhouding der mofaüfche plechtigheden,
en mogelijk ook voor andere lichaamelijke oeffeningen ea
onthoudingen , die door de wet niet vollkrekt bevoolen
waren . Althands de befnijdenis, het ondericheid van dagen , en andere Joodfche inilellingen werden 'er in gedree1- .15 ,

ven,

(* ) Zie Å g. Vad. Letteroeff. VII . D . bl . 5 , 489.
Il . DEØL . N . ALG . LITT . No . II .

4 6

7H . A . CLAAIS

ven, gelijk uit het geheele beloop van het ¡ide vers en
vervolgens te zien is .
Uo tden wij nu deze karakters in het ong, dan kunnen
wij rasch bemerken , dat hier eerre ñlofofifche lekte, die
uit de Jooden tot de Christenen overgekoomen, en haare
valfčhe begrippen met het Christendom wilde vermengen,
bedoeld is . Dan, met dat alles, blijft het nog duister,
welke lieden het eigenlijk waren . Raadpleegt men de uitleggers, de een zegt, het waren Jooden, die pythagorifch~
of platonifhe begrippen hadden . Anderen zeggen , Paulus
bedoelt de Esfeën . Eert derde zegt, het zijn die zelfde,
die daarna Kabbalisten genaamd zijn . Een vierde fpreekt
van de Oosterfche wijsbegeerte , vermengd met het Jooderdom .
In eik Bene van die gezegdens is iets waarachtigs. Het laatstgenoemde wijst ons echter den naasten
weg . Te weetetı , in het Oosten was een zekere wijsbegeerte, vooral onder de Chaldeen, Perliaauen en Egypte .
ııaars, die merkelijk verfcheelde van die der Grieken en
Latijnen. Plato en Pythagoras , reizende om wijsheid te
zoeken, hadden 'er oenige kennis van bekoomen, en in
hunne famenftellen overgehragt . De Jooden in Babel en
Asfyrieıı, onder de Chaldeen, Meden en Perfen verftrooid,
en daarna in Egypten zich onthoudende, hadden 'er ook
oenigen fmaak van gehreegen, en fchikten hunne leerbegrippen eeuigzins daarna . Hieruit zijn Esfeen en Kabba1iste gebooren , en deze boort vatı Jooden zijn het , die,
daarna tot het Christendam overgegaan , de voorname bedervers van bet Christendom waren in de eerl}e eeuwen .
Vau cUen aart waren de Ebionieten eıı Cerinthianen , en
in oenen zekeren zin alle die Gnostieken, die het Joodendom met het Christendom op eerre wijsgeerige wijze heb .
ben zoeken te vermeigen .
„ Vraagt gij nader, „ hoedanig was de gefteldheid de• zer Oosterfche wijsbegeerte , en hoe werd zij , eerst
• mat iet Joodendom , en daarna met het Christendom,
• vermengd?" zoo veele vraagera, even zoo veele moeilijlheden 1 De reden is , om dat wij het meeste, dat wy
'er van veeeten, dit de fchriften des Nieuwen Testaments ;
en de getuigenisfen der kerkvaderen , moeten opmaakera .
Waarbij nog koomt, dat de leerbegrippen dier menfcheti
in duistere en raad.felachtige bewoordingen omzwachteld
zijn, en de verfcheidenc foktor, die uit de Gnostiekenı tot
liet Christendom zijn overgegaan , ook onderling zoo verdeeld
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Beeld zyn ; dat men te recht zeggen kan :

zoo veel hoof-
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Øcti, zoo veel zinsiep.
„ Zoo veel men echter vrij zeker kan opmaakera , ~vas
de Oosterfche wijsbegeerte oorfprongelijk afkoiuìflig van
eenige Heideniche wCereldwijzen, en wel van eenige niet
onvernufuge, maar echter ook zeer waanwijze, en aan de
verbeelding te veel toegeevende lieden . De zetel, daar
die wijsbegeerte gebooreu werd, is te zoeken bij de Perfen en Chaldeen, en van daar is zij doorgedrangen door
geheel AGën , bijzonder ook in Egypten . Het hoofddoel
was, uit te vinden de oorzaak van al het zedelijk en natuurlijk kwaad in de weereld, bijzonder om die uit te
vinden , zonder twee eeuwige geesten , die van elkander
ver)ćheelden, te Rellen . De lıoot i11ukken van die wijsbegeerte kwamen hierop uit . - Daar is maar één eeuwig,
onafhanglijk, allerwijst en goedertieren O~ıperwezen ; dat
is de bron van alle goed, en leeft iioogstgelukzalig in het
bovenhewelfclıe gewest .
Rehaiven dien euwigen
God, is 'er ook van eeuwigheid een verwarde ruwe ftofklomp geweest ; deze is lijdelijk, en niet Ieevendig, maar
bezit in zich alle zaaien van boosheid.
- De eeuwige
God heeft uit zijn wezen verfcheidene mindere geesten of
goden voortgebragt, en die weder andere mindere geesten .
Deze afgeleide wezens noemde men æoncs, en men telde
'er een oneindig getal eu hoop van . . Een dezer æoncs
heeft bij beval de Rnf aangetroffen, en die, of uit boosheid , of met bewilliging van den opperten God , in be.
weegíng en form gebıagt .
Dan hij was , of zwak,
of boosaartig, en had dus eenige zielen uit de hemelfche
gewesten weeten af te breııgen, en die ook met hof verenigd , tegen den wil van den goeden en opperden God,
en 'tegen de geneigheid dier zielen zelve .
Hieruit is
gebooreu een onmin tusfchen dezen kwaadera geest en den
goeden God , en die kwaade geest heeft ook eenige van
hem gedeuiveerde geesten veeeten te beweegera , om met
hem ruede re herurnen, dat men de zielen beletten zoude,
zich van de ft 1. te ontdoet .
Der zieleıı, zelve
met (tof vermengd, is eet}e verkeerde tcaardheid daar door
ingedrukt ; •z i bli vin echter •t leels zich neigen, on zich
weder van diri band te ontilaan ; doch de kwaade geesten poogen dir- op alle mogelijke wijze te beletten .
De goede God , met de menichen bewongen had , hun
van tij d tot ti d zekere goede teesten, of vnortr ffelıe
zielen, uit de piëroma gezinden, om den t~enfchen den
1-1h εΡ
rech-
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rechten weg ter zaligheid te leeren ; hier toe dienden bijzondere tirenge lichaamsverhreekingen , en de befpiegeling
hier in dit leven, en na den dood de zietsverhuizıng.
Eınde1i,k, als alle zielen weder tot God vcrzamehi zullen
zi3n, zal al het ftoffeli j ke verbrand worden, en aan dien
ktvaaden geest, die de oorzaak van al dit onheil is, zijne
magt en heerfchappi, gehe~l worden outnoomen .
„ Deze wi j sbegeerte, het zip dat zij enkel een vrucht
der verbe ldingskracht van derzelver uitvinders was, het
zij dat verbasterde overleveringen die gekoesterd hadden,
werd als het topprut van wijsheid aangezien, en als een
ontwerp, dat een wiste keten en verband van alle dingen,
goede en kwaade , in zich bevatte . Wanneer nu den
Jooden ook deze wijsbegeerte fmaakelilk gemaakt werd,
zoogen forurnigen de grondbegínfelen daarvan in, en zochten deze leerbegrippen met hunnen Godsdienst op de best
Zip begreepen : Mofes
mogelij ke wijze te vereenigen .
leerde nok twee heginľels , God en de ftof,, daar hij van
den Chaos vermeldt . Zij dachten weiligt, dar Gois Geest,
op dk wateren zweevende, die æon was, die de weereld
had geldrapen . Zip zullen van den ¡os het woord, en
van den Geest, door welken de prufeeten bezield wierden, zekere goede uitvloeizels uit de Godheid gemaakt
Allermoeili,kst echter fchij nt het te begri;hebben .
pen, hue zij, (taande deze wijsbegeerte, Mofes fçhaduwwetten kouden voorliaan , daar de meeste van die verrichtingen tťn%lijk en vleefchelì ;k wareır , en men van
elders weet, dat de Gnostieken uit de Heidenen den God
der Jooden voor cenen kwaaden God hielden , wegens de
wetgeeving . Dan men moet hierop twee dingen aannıerken . Het eerJłe is, dat de wisgeeren uit dat begrip, dat
de hof kwaad is , en dat de zielen zich van het Iloffelilke
ontdoen moeten, tweederlei gevolg trokken .
Sommigen
ontkenden alle zedeli k kwaad , en wisten alleen van natuurli k kwaad ; en die zo dachten waren vijanden van alle
wetten en wetgeevers ; zij leefden ook losbandig, en die
zijn het, die door Netrus, judas en pannes in hunne brieven getekend worden . Maar anderen dachten , daar was
ook zedelijk kwaad , in de ziel, en dit kwam uit de ftof
voort ; maar niet heter was het, dan het lichaam te onttrekken van alle genoegens , die andere menfchen genieten , en
het zelve aan vecie lıchaamelijke oeffeningen over te geeven .
Mier hemen heiden de meeste Gnostieken uit de Jooden,
eu daarom waren zij íterk voor de Mofaïfclıe wetten . Hier
kwam
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kwam nog bij , dat zij die plechtigheden befchouwden als
een zekere 7lıeuìgie of zielenzuivering, en als getchikt out
nier alleen onze ztclen te ontdoen van het hoffelijke, maar
ook om de booze geesten te bedwingen . Want men heeft
opgemerkt , dat de meeste Joodschgezinde Gnostieken voor
de b z'eering der booze geesten zeer ieverig wãren, gelijk
dat uit de kabbatistífche ičhríften met zeer veele ttaalen kati
getoond worden.
„ Maar hoe ging het nut, als deze Joodfche Filofoofea
Christenen werden 'i Hoe kwamen zij ter omhelzing vaii
het Christendom , en hoe heiċhvuwd : u zij het zelve 'i Uit
is niet zeer moeilijk te vatten . Zij hoorden, dat in Jefus
leer eerre zeer verhevene wijsheid verborgen was ; zij konden ook de waarheid der wonderen , die in zi j nen naam
verricht werden, niet ontkennen ; hieruit hegr€epen zij,
Christus was een gezant van God ; Hij was uit het henıeffche gewest gezondetı, om de menfchen tot de gelukZij omhelsden dan in zo veıre
zaligheid op te leiden .
het Christendom ; maar vol zijnde van hunne zıelverderfli,ke dwaalingen, begreepen zij niet dat Hij zelve waarachtig God was . De lof als kwaad beziende, dwaaldeij
zij ook omtrent zijne menschlijke natuur , op meer daıı
Pene wis . Sommigen achtten, dat Hij in 't geheel geen
lichaam gehad had , maar flechts in fchi n mensch geweest
was . Anderen fchreeven Hem een hemelsch lichaam toe.
Zulken , die zoo lijnrecht het getuigenis- der zinnen niet
wilden loochenen , zeiden , als mensch was Hij , even als
andere menfchen, uit Jofef en Maria gehoores ; maar geit
geest vaıı uítneemende heerlijkheid had zich, bij zingit
doop, met den menfche Jefus gevoegd ; dezen noemden
zij Christus, en maakten dus twee perfnonen van den
-leiland . Ook zeiden zij , dat dit goddeli,k uítvloeifel itt
het lij den weder van Jefus gefcheiden was, en tot de
wooning des lichts gekeerd . Hieruit verviel dan ook Jefus
priesterlik en koningli,k ambt, en de toepasfing der zaligheid door hem . Hij was enkel een van God bezield profeet, naar hun begrip ; van daar, dat de zielen door dezelfde wegen als te voores moesten gezuiverd worden .
En dus fprak het van zelfs, dat zij , die Joodschgezind
waren, aankleevers bleeven van de mofaïfche piegtigheden,
en alle die inttellingen , dip: tot verhreeking des lichaams,
of, naar hun gevoelen ,ter wegring van de booze geesten,
dienen konden .
„ Alle deze wangevoelens zijn in de volgende tijden
otıH h 3
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onder de Christenen werkelíik geleerd, van de Ebionieten,
Curiuthianen en andere Joodschgezinde Gnostieken . En
uit de brieven der Apostelen mag men billik befluiten ,
dat zij reeds ten hunnen tijde begonnen zi j n , zich onder
de Christenen te veríþreiden . Ja , mij dunkt , alles is
klaar, wanneer men denkt, dat op deze of foortgelíjke
lieden ook hier vin den Apostel gedoeld wordt . Trouwens, dan ontdekken wij niet fechts de twee karakters ,
die ik te voorera opgaf, maar dan kan men ook zien,
waarom de Apostel zoo nadrukkelijk eerre iedele verleiding
aan deze lieden toekent . Immers is alles, wat hier voorkoomt, enkele vrucht van verbeelding en verbasterde be .
gripper, en eerre leere, die in het mínfte niet bevorderlijk
was tot godzaligheid en wasre heiligheid . Ja, maar het
was niet alleen ydelheid , maar tevens eerre verleideınic
=ederheid. De harten der Christenen weı'den 'er door af .
getrokken van de eenvoudiglıeid van het Evangelie . Dit
gefchí dde onder den fchoonen fchi,n van geregeld en diep .
zinnig te denken, tiet voordoen dezer leere had eenera
fchi,n van gezetheid op eerre geftrenge godsdienítiglieid .
waken, die alle zeer ligt tot verleiding dienen konden,
te meer als dit alles met opgefmukte en hoogdraavende
woorden werd voorgedaan , en onder een fchijnbaar voorwendfel van ijver en godvruchtigheid . Hoe noodig was
het, tegen zulke lieden op zí¡ne hoede te zin? Hoe wijs
derhalven des Apostels vermaaningen tot de Kolosfeıs ,
dat zij zich toch niet als eene;ı roof zouden lasten vervoe .
,'en, door deze winderige wi sbegeerte, die niet anders
was dan eerre iedere verleiding."
bijdragen tot bevordering van Waarheid en Godvruclıt .
Tweede Stuk Te ı mftcrdam bi) M . de Bruyn , 1787 .
Behalven het Voorwerk 192 bladz . Iıı gr, oaavo.
onlangs van het eerlto Stuk dezer Bydragen
Toengewagwymaekten
(*),hebben wy een verflag gegeven vaıı
het oogmeık, dat men zich in 't verzamelen dezer Bydragen voorfielt , mitsgaders van de wyze der uitvoeringe ;
overeenkomfìig hiermede behelst dit tweede Stukje weder
een aent~l van Stukken over leerzame onderwerpen . Te
veeeten , over de verzoekingen tot ongeloof de gelykvor.
(4)
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enigheid en verbiudtenis van het werk der Verlosfıug met
de werken der Natuur ; de ware ltichtíng als het hoofdoogmerk der Leerreden ; de beste wyte om met lydendeıı
ocn te gaan ; den waren troost ; de deugd en der menfchen behoeftigheid aen Genade ; de Herderlyke bezoeken ; de rechteıı der menschlyke Reden, en de vraeg, of
het onverfchillig zy, wat men van God en Godlyke diııgen gelove ? en eindelyk over de plichten van een Predikant, in een tyd van heerfchend ongeloof.
En Leerkers en Leden der Kerke vinden hier ene reeks van opwekkende onderrichtingen , waervan ze in velerleie opzichten een nuttig gebruik kunnen maken . Men leze hier,
tot ene proeve, een gedeelte van 't antwoord op de vraeg,
of het onverfchillig zy , wat ıen van God en Godlyke
dingen geloove ? De Autheur befchouwt deze vraeg van
drie ~yden ; eerst met betrekking tot de menschlyke maetfchappy ; vervolgens met opzicht tot God zelve, en ten
laetlte, ten aanzien van elk byzonder mensch : en getoond
hebbende , dat zulks in de twee eerstgemeide opzichten
wel verre van onverfchillig zy , doet hy ook zulks zieii
met betrekking tot het laetlle ; waerover hy zich aldus
ı itlaet.
„ Varı dit geloof hangt al te veel af, dan dat een
mensch daarbij onverfchillig zou kunnen blijven . Een
dwalend geloot' van God kan maken, dat hij zich onnodige kwellingen aandoet, om de gunst der Godheid daardoor te verkrijgen . Een dwalend geloof kan hem tot
den grootltcn vijand der menfchen maken , die anderen
haat , vervolgt , kwelt en doodt . Een dwalend geloof
kan hem tot den bðosterı en te gelyk ongelukkigften
mensch maken . Er kruipt thans eeııe zeer fijn uitgedachte tilofofij in, die zeer fchrikbarende werkingen doet . Men
beweert, gelijk reeds voorheen vele Filofofen gedaan hebben, God ftraft niet . A1 het kwaad, dat foms over een
mensch komt , is óf zijn noodlot, dat uit den grootera
famenhang der Wereld, zonder betrekking tot de gezindheden en daden der menfchen, voigt ; of het zijn kwade
gevolgen van de vrijwillige handelingen der menfehen,
welke laathen , als men zoo wil , in zekere gevallen , natnurlij~e (haffen kunnen genoemd worden . Doch eïgentlijke thaffen, die, uit Vrije verkiezing, aan de wetten en
derzelver overtreding verbonden worden , hebbe men van
God niet te verwagten , althans het minst, na den dood,
m eerre aıtdere wereld . Wanneer men zulke FiIofofe
H h 4
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vraagt , of dan God de wreedheden van eenes magdge
Tijran, die uit trotsheid onfchuidige volkeren beoorloogt,
millioenen wenfchetı van goed , gezondheid en leven berooft, niets tegenaalt ; en of God dan deze ongelukkigen
daarvoor geene de minha genoegdoening verzorgt? Dan is
hun antwnord op de eenla wage , dat -God tegen zulke
gewelddadigheden het gevoel vap billijkheid en eere geheld heeft . Doch hoe veel werkt dan dit gevoel bij Tijrannen , wellustige doorbrengers , dieven, roovers ? Op
de tweede vraag antwoorden zij dit . hi de toekomende
wereld zullett zij , die zich hier aan geweldenaarijen hebben fchuldig gemaakt, geneigd zijn, om die genen , wel •
ken zij onrecht gedaan hebben , om vergeving te bidden,
en de,e laatden zullen ligtelijk bewogen worden : om te
vergeven en geene voldoening te vorderen . Wanneer men
hen vraagt , van waar zij dit met zekerheid weten ; dan
zeggen zij een verftandig mensch kan niet anders , dan
dit vermoeden ; want een wrekende God zich voor te
!tellen , ttrijdt al te zeer met een verlichten geest . Wanıieer men hun zegt , dat dusdoende eenera magtigen en
listigen geheel gene beweegredenen overblijven, om zich
van ongerechtigheden te onthouden , zo antwoorden zij ;
ja wel, het gevoel van billijkheid en eer . Wanneer men
hun te gemoed veert , dat op deze wijze , hij , die dit gevoel onderdrukt , of wel vleiers , gefchiedfchrijvers en posten om zich heeft, die de tiranni] tot de grootheid van
eenera otıherfli~ken held maken, doen kan wat hem goede
dunkt , dan weten zy verder niet te zeggen, maar, in
plaats van te antwoorden, beginnen zij hartelijk te lachen .
Men merke op , wat dit flag van Filofofen, inzonderheid
als zij nog jong zijn , zich plegen te veroorloven . Het
onfchuidigtte meisje zijn zij in Raat te verleiden, en van
haar eer en goedr te berooven . Weduwen en Wezen borgen zij alles af, err horten dezelve in de uiterfte armoe s
de . Hunnen trouwhen vriend ontzetten zij van zijn goed,
indien hunne verkwisting zulks uoodzaaklíjk maakt . Zij
ftorten anderen door laster ter neder, om zichzelven te
yerhoogen . Hier vinden wij een geloof, dat de fçhriklijkIe vijanden der menfchen , de booste duivels teelt. Wijl
echter meemg een van hun geen magt en list genoeg
heeft , om zijne engerechtigheden tot aan het einde van
rijn te εΡtıwoordig leven voort te zetten, zo heb ik reeds
yerfcheıdene gekend , die in de uiterste armpeda vervallen
ik heb eens zulke voorbeeldets aan iemand vocrgeijtì .
ie~d,
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legd, die de gronden , welke hij niet wederleggers kande,
niet lachen en geestige vertelfels beantwoordde . De grond
zijner gerustheid was deze . Wanneer hem al een gelijk
lot treffen magt , dan zou lıew toch altijd de herinnering
aan het genotere vermaak een aangename aandoening geven .
„ Het is zeer zonderling, wanneer men dit flag van wijs_
geeren iets van de hel en van de betonning der godlijke
rechtvaardigheid , door den dood van éénen onfchuldigen
in plaats van vele fchuldigen, zegt ; dan roepen zij luid,
dat men God tot een wreedaart maakt, ja, zij gebruiken
nog hardere woorden, en echter gelooven zij, dat God,
zonder eenige {traf, toelaat, dat de grootfte ongerechtiglıeden en wreedheden, aan vele duizendti onfchuluigen,
door één eenigen fomwijlen gepleegd worden . Indien hun
geloof in dit fluk gegrond was , zou God als dan niet
eerder van hardigheid te befchuidigen zijn ? Zouden zij
dien Regenti goed noemen, die alle roovers verfchoonde,
en zijne beste onderdanen hun teıı prooi overlift?
„ Op een vast geloof aan God grondt zich ook, bij
een ernfłig en nadenkend gemoed , een groot, ja, het
grootlte gedeelte der inwendige ruste van zijnen geest,
en hierom is hem niet elke gedachte van God en zijne
raadsbefluiter onverfchillig . Hoe fchrikverwekkend is dit
geloof? God is veel te groot , dan dat hij zich met de
regering zijner wereld bemoeien zoude, of, indien hij al
voor dezelve zorgt , zo gaat zijne Voorzienigheid alleen
over het grootti, maar niet over ieder bijzonder fchepfel :
dat moet zelve voor zijn geluk zorgen, zoo goed het kan,
en het overige aan het geval overlaten . Hoe treurig is
deze gedachte ? Mijn ziel fterft met het lichaam, en mij
is niets anders befchoren, dan dit kort en moeilijk leven .
Wat blijft hun, die zulk een geloof bezitten, over, wanneer hun tegeııfpoeden overkomen , of wanneer de dood
zich van nabij aan hun vertoont? De Stoicijn zoekt zich
met verdichtfels gerust te lłelien. iij wendt voor, dat
trmoede, verachting, finert geen kwaad zijn , en hij doet
zijn best om zich tegen alle onaangenaams aandoeningen
te verharden , en de natuur zelve te overweldigen . De
bitterheid des doods zoekt hij daar door te verdrijven,
dat hij denkt, de dood is noodzaaklijk, en men kan hem
niet ontgaan : en fłerft de ziel met het lichaam, z~ gevoelt zij het ook niet, dat ze dood is, en bedroeft zich
zoo weinig , als zij voor de geboorte gedaan heeft. De
Hh S
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Epikureërs integendeel raden , dat men Reeds aangename
aandoeningen toet zoeken te verwekken, zich verfirooijing
te bezorgen , en zijn gemoed van de hefchouwing der
nıenschlijke ellende eıı des doods af te houden .
„ Maar hoe veel zekerder , hoe veel zagter is nu niet
die rust , welke door een tegengefeld geloof, namelijk
door dit geloof, voortgebragt wordt . God de alwetende
kent alle zijne fchepfelen, ook den geringfen worm : hij
bemint ze alten , hij zorgt voor hhn en vergeet hen nooit .
inzonderheid zorgt hij, met eene nıtfekende liefde, voor
die redelijke fchepfels , die hem kennen , hem aanbidden,
en hem door heilige deugden eerera . Voor deze moeten
alle dingen , zelfs de hevıgfe lijflens, ten beste dienen .
Bergen mogen wijken, heuvelen wankeien, maar zijne genade wijkt niet van zijne vrienden . Gelijk een Vader over
zijne kinderen zich ontfermt , zoo ontfermt zich de Heere over de genen , die hem vreezen . Hij leeft, hij leeft
eeuwig ; zijne vrienden zullen ook leeven, eeuwig zijne
heerlijkheid zien . O ! welk eene zagte rust fort dit geloof in een wijs , in een nadenkend gemoed! Hoe veel
aangenamer- wordt, door dit geloof, het geluk dezer aarde, daar men een eeuwig leven te gemoet ziet? Hoe veel
draaglijker worden zware arbeid en lijden, daar men hun
einde , en , na een korten duur , eeuwige vreugde 'aanfchouwt ? Hoe gerustfellende is de hoop , onze vrienden,
die van ons of van welken wij fcheiden , weder te zien ?
Hoe verkwikkend is , bij den aanblik van zulken , die wij
onverzorgd agterlaten, deze troost ? God zorgt voor hun .
Hoe bevredigend is voor een geweten, dat zichzelven befchuldigen moet, dit geloof? God heeft zondaars, door
Jefus, de heiligie, de zekerfe genade gefchonken . Hoe
zeer worden de fchrikken des doods verminderd door de
hoop , waartoe wij , door de opianding des Heilands , wedergeboren zijn! Wie ziet, wie gevoelt niet, welke groote voorrechten het eene geloof boven het andere heeft,
en hoe weinig het geloof ~ian God en godlijke dingen
onverfchillig zij l"
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Brieven van den Welcerwaardigen Heere j. HERVLA A.
M. in leven Predikant te Wesıon Favell , aan de Hoog_
gebot • tì Biouwe jRANCES sHıIILEY . Uit hei Eıagelsch
vertaald. Eerjle Stukje . Te Rotterdam by L . Beunet
1786. Beha/yen ¡let hoorwerk, 240 bladz. In gr, wo.
ne verzameling van Brieven , na het overlyden van
E
Vrouwe Frances Shirley, eens Graven Dúgter, in haren Boedel gevonden , welker gemeenmaking ıiiet dan
zeer aengenaem kan zyn , aen hun die een welgevallen
hebben in de bekende denkwyze van den Eerwierden
Hervet'. Vollediger zou deze verzamelinğ geweest zyn,
łıad men 'er ook kunnen byvoegen , de Brieven door heer
Edele gefchreveıı , welke zyn Eerwierde in dezen beantwoord ; doch zulks was niet doenlyk , vermits zyn Eerwierde, op het verzoek van heer Ed ., genoodzaekt was
geweest , dezelve aen 't vuur op te offeren .
Men
ziet in deze genıeenzame Brieven, 't geen men, hoe men
ook anders over zyne Godgeleerde {tellingen moge denken, tot 10f van zyn Eerwierden moet zeggen, eerre beitendige gelykmatigheid van charačter, met dat gene 't
welk zich in zyne openbare Schriften voordoet en zyne
Brieven verlenen herhaelde blyken van d goede welmenende gefteidheid zynes harten , die ook , neer uitwyzen
dezer Papieren, aen zyne Edele Correspondente ınag toegefchreven worden . Een bewys hier van geeft ons het
volgende aen de hand . Zyn Eerwierde zond hier, den
3I'}er Očtober, dezen brief.
„ Het verzoek dat mij te doen haat vergt cht minder
verfchooning , om dat ik reeds, in mijn voorigen brief,
deer van melding gemaekt heb (*), - of liever ,'t vereischt geen verfchooning , om dat ik overtuigd ben ' dat
het uwe begeerte is om goed te zijn, en uw vermaek
om goed te doen .
„ Ik herinner mij zeer wei , en zou my verfoeijen, in..
dien in fťaet ware te vergeten, de edelmoedige eenbieding , welke gij mij deelt, toen ik met uw geıełfchap,
te London , vereerd werd . Ik had toep genoeg voor mijn
eigen perfoon , en toereikende , om , voor de hulpe van
an(*) Hy had naemlyk twee dagen vroeger glefchreeven, „ dat
hij heer een verzoek te doen had ; meer dat hij zulks, door
Zijn bekrompen tijd, tot gene vQÌende post mest uitlIe11en ;
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anderen, een gedeelte af te zonderen ;
moer, thans
hebben herhadde uitgaven, grooter dan ik verwagtte, eu
die nog geen eind hebben, mijne beurs bijna uitgeput,
en ik heb, eersen geruimen tijd, geene renten te ontvangei , om mij weder aen honger wal te brengen ;
du maekt, onvermijdelijk , mijne handen naetj v , en buiten (tact , om den nooddruft der behoeftigen, zoo rijkelijk, als ik wel wenschte, te vervullen . Zoudt gij mij
de vrijheid wel willen vergunnen, Mevrouw, om, bijzonder in dit tijdtip, uwen atmoefenier te zijn? Ik denk,
dat ik bijna tien ponden 1}erling, tot zeer goede renten,
voor u zoude kunnen uitzetten . Een weinig linnen voor
bun, die half mekt zijn, een ftichtelijk boek, ten behoeve derzulken, die in eene beklagenswaerde onkunde zwerven , vertrouw ik dat aen God, uwen Zaligmaker, welgevallig , en dienstboer zal zijn aen de belangen van
hun, die Hij met zijn bloed gekogt heeft .
Indien
dit verzoek u ter hand mogt komen , in een tijd dat het
u cenigermate ongelegen is , of niet met uwe geneigdheid
overeenkomt , is mijn verder verzoek, dat gij dit beantwoordt, niet, met eenige verfchooning om uwe weigering
te billijken, maar door in 't geheel geen acht op het zelve te +Iaen, het geen mij volkomen genoeg zal zijn . Ik
kan , dit verzeker ik u, een onbepaeld geloof omtrent u
oeffenen , en vertrouwen, dat gij de beste redenen voor
uwe handelwi ;ze hebt , fchoon ze voor mij verborgen
zijn . eioer , zoo vergaende is mijne zwakheid, (© t Dat
ik , onder een gevoel van dezelve mogte blozen en befchaeuıd worden!) ik kan naeuwli~ks, zoodanig, met betrekkitıg tot den oııfeilbaren en eeuwiggenadenrijken God
verkeeren, fchaersch inftemmen, blijmoedig, dankboer en
onderworpen zijn , wanneer het Hem behaegt de fpringveeren van mijn leeveti te verlammen, en mjiıe kragt, op
mijne reis, door de woestijn deźer weereld, te vermindcreıı . Heer! vermeerderd ons geloof! is Bene bede, welke
wij dikwerf tot den }bronti der genade behoorden op te
zenden . --- „ Mogt de Vorst des vredes u vrede geven, ten allen
tijde en op allerlei wijzen ; en zulks kan u niet te beurte vallen , zonder te gelik een bijzonder vergenoegen te
verfehaffen oen
Uwen ~erpligtften en gehoorzaemften Dienoer ."
hoer Ed . voldeed ter(tond aen 's Mans verzoet} , ais
blykt
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blykt uit den inhoud van een brief gedagtekend 4 November, welke aldus luid .
„ De inhoud van uw antwoord op mi j nen brief brengt
mij eerre zeer aenmerkenswaerdige omltandigheid , in het
gedrag van 7aë1, te binnen , van wiew , wı het heilig lied,
gezegd wordt : hij vroeg water en zij gaf hem melk . Ik
verzogt u om een gefchenk , en gij lıebt mij ne begeerte
te boven gegaen , de gift verdubbeld . Mogt de Heere
J ezus Christus u eveneens handelen , en 'er zoo toedoen .
„ Ik betuig u mijnen ontmoedigen dank voor den armeıı, en Tineek mijnen goddelijken Meester, om mij tot
Benen getrouwen rentmeester voor Hem en u te maken .
k zal eerre naeuwkeurige aentekehing van mijne uitgaven
houden, en altoos bereid zijn , om dezelve, wanneer gij
zulks goedvindt, aen uwe beztgtigıng te onderwerpen, ik
zie duidelijk dat gij mij edelmoedig vergunt, om oenig
gedeelte , tot mijn eigen gerijf te mogen bezigen , en ik
ben even zeer aen u verplıgt, als of ik dadeli j k daervan
zulk een gebruik zou maken ; maer, gezegend zij de god .
.lelij ke voorzienigheid , ik heb voor mij zelvew geen ge .
brek, maer ulechts .niets overig ter bereiking van weldadi.
gç oogmerken, en dewijl het leven, inzonderheid het m ij .
n e , zoo wankelende is , ben ik ongenegen om mil
fchulden te Reken , zelfs niet ter zake van liefdedaden .
Geene fchulden te hebben , dan den plicht der
dankbaerheid, is mijne bedoeling, en nimmer zal het mi j nen geest bezwaren, maer hėt vermuek van mi j n hart wezen, om die aen u verfchuldigd te zij n . -_
„ En nimmer zal ik nalaren te bidden , dat aen u vervuld worde , die dierbare belofte, welke de bekoorli j ke
en troostrijke Profeet , Jeżaias befchrijft : Dan zal uw
liclıt voortbreeken , ah de dageraed, en uwe genezing zal
fnellik uitfpruiten ; en uwe geregtigheid zal voor uw aengezigte Iıeneu gaen : en de heerlijkheid des ťleeren zal ıjy
achtertocht wezen . Dan zult gij roepen , en de Heer zal
antwoofden , gij gult fchreeuwen, en Hij zal zeggen , ziet
hier ben ik . Jezala LVIII . 8, 9 .
„ Mogt alles wat itt deze woorden vervat is, alles wat
de Verlosfer , door zijnen dood , verworven heeft, uw
deel zi j n , en dit zal eerre zaligheid uitmaken, die alle
bezeffen te boven gaet , en u ernilig word toegebeden ,
door
Uwen grootE/ks verpligten en waerlijk dankbaren
o?tmoedigen .Dien m~r,"
Lof_
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Lofzangen en Geesthfke Liederen der vereenigde Evan.
gelif~he BroedeıAeıneente . Tweede druk . Te mflerdam
bij j . W ppclnıaıı, 1787 . Behalven het Voorwerk en het
Register, 655 bladz . !n oč'avo .

4

de eerite uitgave a ezer verzamelinge van Gezangen
B hebben
wy reeds opgemerkt , dat men aen de leiding
y

der gedachten , welke in de bekende vereenìgde Zuangeliíċhe Broedergemeente plaats heeft, dient gewoon en toegedaan te zyn , zal men 'er doorgaans Richting uit ont.
vangen (() . 't Is onder de zodanígen eiermate getrokken,
dat men , na dat de eerRe druk uıtverkoťt was , 'er Rerk
op galtaan he bbe , om Bene tweede afgifte te vervaerdj .
gen, welke thans het licht zier ; alleen met die verande.
ring , „ dat men de zangwijzen bij het eerRe vers van
„ leder Liei gevoegd heeft, ten einde lier van meer ge„ bruik zoude kunnen zijn voor een ieder , die zich tot
„ zijne eigene of tot onderlinge lichting daarvan zoude
„ willen bedienen n hebbende neen hier bij in acht geno~
„ men , dat de prijs 'er niet door is verhoogd gewon
„ den ."
(*) Zie fledend. Vaderl. Letteroef. III D . bl . 257 .

J O H AN

PETER FRANZ{ , ,ll?. D . Geheimraad en Ly/arts des
.Bisfchops van Spiets , enz . enz. Geneeskundige Staatsre_
geling, enz. Naar den Tweeden Druk uit het Hoog
duitsch
h vertaald ,
en met 4anwerkingen vermeerderd
door H. A . » KE, Stadi
Med. Do or tie Woerden . I/1e
T~ Legden,
Deels, Zde Stuk .
ky F. de Does .,
jrt8?~.
212 bladt . in gr . $ w.

eeds in ons vQorgaanie (f), gaven wy onzen Leezer
R acne korte fehets van den Inhoud van het eerla Stuk
deezes voortre$yken Werks.
De Onderwerpen , in dit TØeet e Stuk , zyn van geen
minder aanbełang voor den . £taats ran „ den Geneesheer eu
den Wereldburger , en de wyte op welka de Heer f~~ Ρ~ı
dezelve behand k , kernekenen hem ala een Man , die het
menschlyk hart door en door kent , en die als Philooph eti
als
(t) Zie baroen , bi. 104.
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als Geneesheer zo wel de Moreele als Lichaamlyke gebreken, in alle derzelver oorzaaken en gevolge!] , heeft nagefpeurd .
Hy begint, in de Vierde Afdeeling , met eene Befchouwìng
over de Vrugtbaarheid in den Edit , en het geen daar
aan hinderdyk zyn kan ; welke oorzaaken daartoe kunnen
aanleiding geeven , welke gevolgen daar uit voor de Maatfchappy ontfpriııgen , en welke voorzorgen daar omtrent
door de Overheid dienen genomen te worden .
In het Vyfde Hoofddeel, handelt de geleerde Schryver
over het nadeel het welk riep uit het verhinderen eenex
vrye keùze in het Huwelyk, voor den Aanwas eenex ~~ezonde Bevolking te wagten heeft, - Een Meesterft ic
van Menfchenkennis . 1-let Zesde Hoofddeel handelt over
de gefchikte middelen van Volwa.fen Meisjes tot aante vormen . - Wenschlyk
jiaande rechtfchapen Moeders
ware het, dat de voorfchriften, in dit opftel vervat, door
alle , die zig met de opvoeding van Jonge Meisjes verledigen mogtėn , behartigd , en vroegtydig iııgeprent werEn oen te doen zien hoe ook Overheden daarden .
voor dienden te zorgen , onderzoekt de Schryver in het
Zevende Hoofddeel , de noodzaakelykheid, om hen , die
zig in den Echt begeeven, van de plichten des Huwelyk :
te onderrichten, - als mede over de wyze, hoe zulks
best door de tusfchenkomst der Overheden kan bewerkíłelligd worden .
In de Derde Afdeeling , Eer(łe Hoofddeel , vind men
eene Wysgeerige Verhandeling over de Zwangerlıeid in
het algemeen , deszelfs voorregten , en de noodzaakelyke voorzorgen ter beveiligiıig der Zwangere Moeders
en Iıaare Vrugt . De Receniént getuigt , in deeze Verhandeling, die naauwlyks 50 bladzyden heflaat, meer Men .
fchenkennis , meer wanre Geneeskunde, ontmoet te hebben,
dan in al wat hy 'er ooit over geleezen heeft.
Het Tweede Hoofddeel handelt over het Openen der
Zwangere Vrouwen , die Onverdost gejdorven zyn , ter
redding haar& Vrugt .
Het Derde en Laatre Hoofddeel, van deene Afdeełing,
gaat over de, in elk Gemeenebest zo nodige, voorzorgen, voor
Jaarende- en Kraamvrouwen . Onze Schryver toont ~o rsf uit de Gefchiedenisfe aan, hoe niet alleen dei Grieken
en Romeilien , maar zelfs de tńeer onbefchaafde Volke-s
ren , het zig tot eenera plicht hebben gerekend , om de
no-
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nodige voorı orge voor deeze, voor de Maatfchappy zo
belangryke, Voorwerpen te noemen
welke nadoelen uit
het verzuim daarvan te wachten ıyn, - hoe het vooral
in onze tyder de plicht der Overheden is, daar voor, op
alle mogelyke wyie, te zorgen . - en door welke middelen, dit , in cene welingerichte Maatfchappye , op de
best mogelyklte wyte, kan gefchieden .
uitgegeeven door TEVLER'ð tweede (J enootfchap , Vierde Stuk . Bevaıterıdc lıet eerfle Vervolg
der proefneemingen meı TEILER's Eleöirizeermachine in
't werk geoeld. Te Haarlem by J. Enĺchedé en Zoorsen,
en J, van Wa1ré, t7~7 . In gr . quarto, 266 bladt .

Verhandelingen ,

olgens het bergt der voorige proefneemingen (*), beV fond de groote battery , van welke de Heer van Ma .
rum gebruikt maakte, uit 1 5 Vlesfen, hebbende ieder
Vies omtrent een vierkantetı voet bekleed glas ; en thans
meldt hy ons , dat hy dezelve vergroot heeft tot een aantal van 22 5 Vlesfen ; vormende eetre vierkante battery,
waarin i rijen, elk van 1 5 Vlesfen, voor elkander ftaan,
hebbende omtrent 225 vierkaste voeten bekleed glas . By
de beproeving der Elečlrizeermachine met deeie vergroote battery, is ten duidelykfte gebleeken , dat dezelve door
dit werktuig volkomen gelaaden kon worden, en tevens
dat het vermogen ten minften evenredig aan de vcrgrooting was ; zo dat alles aan de verwagttng beantwoorde .
Na dit algemoene verilag deelt de Heer van Marum voorts
mede tyne proefneemingen met deeie battery , die den
nafpeurers van de verfchynzelen der ele~Rricĩtett corso menigte van

hyzonderheden aan

de

hand

geoven ; welken

zyn Ed. , met eene naauwkeurige melding van de wyte
tyner proefneemingen, zeer onderfcheiden voordraagt. ln
de eerfte plaatze ontmoet men hier proeven en waarneeiningett , omtrent de fmeltíng der metaalen ; en vervolgens
omtrent de verkalking der metaalen ; en daar de verfchynzelen, welken deeie verkalking uitlevert, niet wel zonder behulp van afbeeldingen te befchryven zyn, zo heeft
by oenigen der fchoont}e Tekeningen, welken hier door
op het onder het metaal liggende papier gemaakt worden,
door de kunstryke hand van den Heer Sepp in Plaat doen
bron
C) Zie Alg . Vad&. Lecteroef. VII D, bl. 590.
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brengen, met de eigenfłe kolenren , die door de verkalking op het papier veroorzaakt worden . Hoe meer mere
deeıe proevern en de daarnevens gaande Afbeeldingen dier
verfchynzelen befchouwe, hoe meer reden men vindt, om
zich te verwonderen , zo over de opmerkzaamheid van
den Waarneemer, als over de keurige uitvoering van den
Kunftenaar .
Aan de opgave der verfchynzelen deezer proefneemingen liegt de Heer van Martim wyders eerie
verklaaring dier verfchynzelen , volgens de leer van den
Heer Lavoifier, wegens de verkalking der metaalen. Zyrt
Ed . , alvoorens een yverig voorfłander van de algemeen
aangenomen Stahliaanfche_ vooronderíklling, is naamlyk,
by nadere overdenking en genomen proeven , overtuigd
geworden van de gegrondheid der denkwyze van den Heer
Lavoifer over dit onderwerp . En zulks heeft hem , ter
verdere ophelderinge en verwerking, te meer genoopt, om
hier nog by te voegen eenige proefneemíngen omtrent de
verkalking der metaalen in verfchillende Poorten van lugten , mitsgaders in water : welken alleszins zamenloopen
ter begunftigínge der denkwyze van den Heer Lavoifier
boven die van den Heer Stahl. Het gewigt van dit onderwerp, en de invloed deezer leerwyze, (nu ook door
den Heer van Martin omhelsd ,) op de natuurkennis ,
heeft ryn Ed . ook doen befluiten , om , aan 't einde van
dit Werk, een Aanhangzel te plaatzen, waar in hy de redenen meldt , welken hem bewoogen hebben om tot dit
gevoelen over te gaan , en te gelyk ons aan de hand geeft
eerie uitvoerige fehets deezer leere van den Heer Lavoifier ; met welker ontvouwing wy ons alllier, als te breed
uitloopende , niet kunnen ophouden ; waarom wy, den
Leezer tot het Werk zelve wyzende , hier van zullen afzien , en voorts nog melden waarover de verdere Proefneemingen van den Heer van Martim , in dit Gefćhrift
bygebragt , gaan .
Zyn Ed . fchikt het volgende Hoofdtb k ter mededeelinge eeniger proefneemíngen omtrent de nadeelige gevolgen , tot welken afleiders , die te dun zyn, of uit ket.
tingen heftaan, aanleiding kunnen geeven ; waarnevens hy
eenige ouderrigtingen voor de afleiders , uit de genomen
proeven getrokken , voegt ; en wel byzonder doet zìen,
dat het roode koper een beter leider is , dan het geele
koper of het yzer. Wyders brengt hy nog, in het laatite
1-Ioofdíhik deezer eerfłe afdeeling van dit VVerk, by, een .
g e proeven, ter aanwyzinge, hoe de aardbeeving en WaIĺ
terıaL DEEL. N. ALG . LITT . N O . I I,
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terberoering zomwylen door eene elečtrifche ontlaading
veroorzaakt hunnen wordén : 't welk dient ter verklaarınge
van 't geen men zomtyds ín de fchepen op zee gewaar
wordt ; te moeeren , dat men , wanneer 'er up eene niet
ver afgelegen kust eene aardbeeving is , ten zelfden tyde
eene botzing of Moot gevoelt , even als of het fchip op
eene rots of klip floot .
Wyders behelst de tweede afdeeling van dit Gefchrift
oenige proefneemingen hy de Contiuétors deezer Machine
in 't werk gefield. De Heer van Marum befchryft hier
lyne herhaalde proefneemingen omtrent de voo .tbrengiııg
van falpeterzuur , duor de vereenigiug van zuivere lugt
en roofes (gephImgisteerdç Ztıgt) , volgens de ontdekking
van Mr . Cavendisch : en geeft voorts een vervolg van zyne voorige proefneemingen omtrent de veranderingen , welken de verfchillende toursen van lugten ondergaaiı , .
wan
1ıe~r 'er eleč~ri1i e ftraalen eenıgen tyd doorloopen . In
laatstlyk verleent by een vetÐag van zyne nabootzing van
den donder en de blikfemftvaalen, ten naderen hewyze,
dat dezelven met regt aan ele&rifche oorzaken toegefchreeven worden . Het groote vermogen deezer Electrizeertuachine , en de uitgebreide ruimte der zaal, waarin
dezelve geplaatst is , gaf den Heer van Maı um gelegenheid , ońı htėr van eene proef te noemen , meer in t
groot, dan gewoonfyk anders gefehieden kan ; en zulks
ifeldė hem in ftaat , om dus de natuur eenigermaate heter
na te bootzen' ; waar van de volgende befchryving zyner
proefneetninge , wegens den Donder, den Leezer eenig
denkbeeld kart verleenen .
„ Vėtlartgende, zegt hy, twee konstwolken, waarvan
de eene pofıtif en de andere negaíif geėleetrizeerd was, in
de rumre en hooge , zaal te lasten dryvénı, in welke ons
werktuig geplaatst is , bedlende ik my van twee luchtzakken , gemaakt van het dunne vlies, het geen de koeljen voortbrengen , wanneer zy kalven . Deeze zakken ,
waarvan elk de inhoud had van omtrent z cuhiek voeten,
met ontvlambaare lucht gevuld , en dus ligset dan de
dampkringslucht zynde , bezwaarde ik dezelve , door 'er
eenig gewicht aan te hangen , tot dat ıy eren weinig te
zwaar waren om zich te kutineen opheffen . Een van deeze luchtzakken vereenigde ik, door een yzerdraad van het
dunfte zoort , omtrent rz5 of ,o voeten langte hehhende,
met oenen conductor aan de eene zýde der zaai ftaande,
die met den pofıtíven conductor gemeenfchap had . Den
an ..
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*, deeen ltıthtıak vereenigde ik insgelyks , door een zoortgelyk yzerdraad , met eerren anderen conductor, aan d_
andere zyde der zaal tegens over en op omtrent 2o voeten afftand van den eerstgemelden geplaatst , en welke
van den negativetı conductor kracht ontfiug . De luchtzakken bracht ik vervolgens voorwaarde, dezelve zo verre van de electrizeet nachiııe verwyderende, als de laııgte
der draades toeliet , alwaar zy op eenige voeten hoogte
van den

grond

gehouden

wierden : vermits ds gemelde

gewichten, waar meede ıy bezwaard waren, aan de doden
van zyden draades hingen , die 8 of io voeten lang waren . Zo dra de electrizeermachine wierd aan den gang

gebracht , en de luchtzakken de electrifche krachten verkreegen der conductors aan welken zy t 'aren vast gemaakt, reezen zy als wolken op, zo hoog als ~e langte
der draades toeliet ; zy naderden vervolgens door hunne
onderlinge aantrekkiııg elkander, eu vereenigden zich we t
haast als het ware tot eerre wolk, dewelke men weder
łangzaatnerhand zag daales (e) .
„ De
(*) „ Schoon 'er tusCchen de geëleEìrízeerde konstwolken,
wanneer zy tot elkander kwamen, eerre vonk ontftond, kon
deeze echter geenen merkbaaren flag geeven, en dus wierci

hier by de donder niet n gebootst. In dit opzicht kwam dus
de proef eenigernıaate gebrekkig voor. Om dan de zanıenkonıst
deeıer geële&izeerde konstwolken { en het geen •er by dezelven gebeurt , eenes meerderen fchyn van overeenkomst te doen
hebben , met het geen 'er by de zamenkomst der geéleEtrizeerde wolken in den dampkring gebeurt, hing ik aan &fles van
deeze luchtz kken, die met den negativen condu&or zenıeenfchap had, cenen tweeden, gevuld met ontvlambaare 1ucht~
welke met dampkringslucht vermengd was : in deze genıengde lucht hing eerre dunne koperen ketting, die op eerre plaats
wa; afgeb oken , en waarvan de Rukken niet een zyden draad
zodanig waren te zinzen gebonden , dat zy den afstand van owtrent # duim van elkander hadden . Voorts richtte ik den toe;tel dus in, dat de onderzyde van doezen negatif gedcčìrizeer_
den tuchtzak, ter plaatze waarop aan de bìniierzyde de ketting
rustte, ecu' Rraal ontfing van den anderen luchtzak, die met
den pofıtiveıı conductor verenigd was .
Deeze Rraal , langs e
gezegde ketting gaande , en dus ter plaatze, daar dezelve afgebroken was, één vonk geevende in de genıenñde ontvlam .
Naare lucht, wierd deeze hiervan aangefloken . Dit veroorzk_

te by de zanıenkomst var deeze in de kucht dryvende konstvwolken oenen aunmerkelyken flag, waardoor dezelven teifens
verbroken wierden ."
Ii з
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„ De opheffing deezer konstwolken is buiten twyffet toe
te fchryven aan de vermindering van haare zoortlyke
zwaarte , en deeze wederoen wordt voorzeker veroorzaakt
door de uitzetting der lucht , welke zy bevatten ; welke
uitzetting noodwendig voortvloeit uit de elerifche kracht,
die aan deeze wolken wordt medegedeeld , terwyl de luchtdeelen , hier door elkander affïootende , zich bygevolg van
elkander verwyderen .
De daaling deezer konstwolken,
wanneer zy elkander naaken, hangt hier van af, dat, de
tegenovergeflelde krachten der beide zich zamen vereenigende wolken, elkander, by deeze zamerkomst, ten iıaasten by vernietigende, de vereenigde wolken dus de kracht
verliezen, die hun heeft opgehouden .
„Deeze proefneeming geeft, naar myn inzien de volgende ophelderingen, wegens de elečlrifche lnchtverfchynzels .
I . Zy doet ons zien, hoe eerre wolk, wanneer zy electrifche kracht ontfangt , hier door ligter wordt , en zich
dus tot een hoger en yler gedeelte van den dampkring
moet opheffen . Dit verklaart derhalven de fpoedige afzondering of opheffing van wolken , welken men zomtyds
ziet gebeuren, wanneer men een donderbui op eenigen afzand befchouwt : terwyl het te begrypen is, dat by eerre
donderbui, iomtyds fpoedig, in de eerre of andere wolk
electrifche kracht ontllaan zal .
2. De oorzaak van den Herken regen by donderbuien
laat zich hieruit zeer duidlyk verftaan . De wolken immers , die door haare elećtrifche kracht aanmerkelyk zyn
uitgezet, moeten noodwendig inkrimpen , wanneer zy, by
haare zamenkomst , haare kracht verliezen , en dus de oorzaak van haare uitzetting ophoudt . By deeie inkrimping
der wolken koomen de waterdeelen , welken deeie wolkenn
bevatten, noodwendig nader by elkander, loopen te za .
men, en hierdoor te veel zwaarte verkrygende, om zich
langer in de lucht op te houden, beginnen zy te daal en ;
by hunne daaling andere waterdeelen ontmetende , 4ie
zich met hun vereenigen , worden 'er regendruppels
gebooren, welken, wanneer zy op de aarde nedervałlen, des te grooter zyn, naar maate zy in hunne daa .
hing meer waterdeelen ontmoet hebben, die zich met hui
vereenigden .
g. De reden , waarom het dikwil~~ by donderbuiieh hagelt, kan ook hier uit worden afgeleid . Eerre wolk imfli ers wordt , volgens deeie proefneeming , wanneer zy
electrifche kracht verkrygt, ligter, eri moet derhalven den
boo-
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hoger ìn den dampkring opryien . Het kan hier van afhangen, dat ıommige welke by eene donderbui zich zoaı .
wylep tot eene buıtengewootıe hoogte verheffen, en dan
teflens een zodanig koud gedeelte van den dampkring bereiken, waarin de waterdeelen , wanneer zy tot druppels
te naamen hopen, oogenbliklyk bevriezen, en dus hagel
vormen ."
bVyders behelst dit Deel nog een Byvoegzel behooren •
de tot het eeılte Deel : het verleent ons eene naauwkeurige afbeelding van Ttyler's Llectrizeermcw1,ine, welke,
by de afgifte van het voorige Deel, nog niet in behoorelyke orde was ; en by het benigt hier van voegt de Heer
van Marum eene afbeelding en befchryving van den Llectrorneter, dien hy door Mr. Ctithbertfon heeft laatera vervaarnigen ; met eene nevensgaande melding van den Eke .
troneter, volgens de vinding van Mr. Brook, door Mr.
Cutlıbertfon gemaakt.
Tegenwoordige Staat der V reetìigde Nederlanden . VyfttLnde I)eel, Eeı f?e Stuk . Bevattende liet Vervolg der
Befehryvinge V(1II Friesland. Te limfterdam, by P. Scńou .
ten, J . de Groot, G . Wanars , enz.
In gr . wo,
332 bladz.

.N adat

de Schryvers van dit gewigtig Werk, in het lastsi
voorgaande Stuk (*), eene algemeens Befchryving der
Stad 1-larlingen gegeeven hebben , gaan zy thans over tot
het C.ollegie der Admiraliteit van Friesland, het welk binneu deeie Stad zitting heeft, en aan hetzelve geen geríngen luister byzet, waar omtrent zy zich in eene meer dan
oppervlakkige befchouwiug hebben ingelaten , omdat het
bether der gezamenlyke Admiraiiteits . Collegiën der Ver .
eenigde Nederlanden ,voor den bloei en welvaart, ja, zelfs
voor 't be[taan van dit Gemeenėbest, van 't hoogfte be •
lang is. Dan, daar alle deeie Collegiëtı naar een en het
zelfde richtfnoer werkzaam zyn, en niet, dan met vereeiıigde poogingen, het bedoelde nut daar (tellen, hebben
zy zich, in eene befchouwing van het Admiraiiteits Wezen niet blootelyk tot het Coikgie in Friesland bepaald,
zonder tevens het oog op de overige Admiraiiteits- Collegién deezer Landen te vestigen, zo dat zy, hierin eenig •
zins
(*) Zie boven, bladz. 117, cnz.
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zins buiten het bettek van hun Werk getreden , den alge
ıueenen oorfprong , bellíer en rechtsmacht der gezamenly .
lyke C:ollegiën hebben voorgedraagen, met een beknopt
verhaal der gelteldheid van ieder Collegia in 't byzonder .
Dit afgehandeld hebbende , gaan ıy over ter befchousving van de Slatting der Zuiderhaven te Harlingen, en
her mede de Stad Harlingen verlaatende, komen zy tot
\Vestergo's vierde Grieteny Baarderadeel, welke ten Oosten grenst aan Leeuwarderadeel en Ydaarieradeel , en ten
zuiden aan Rauwerderhem en Wymbritzeradeel, door aıíddel der f agtvaart van Leeuwaarden op Sneek, de Swette genoentd ; ten Westen aan Hennaarderadeel , en ten Noorden
aan Menaldumadeel , volgens op de haart aangewezen
Scheidliniën .
In deeze Grieteny liggen vyftien Dorpen , in de vot •
gende order . x .) Jorwerd, ~.) Weiduin, g .) Oosterwierum, 4 .)Mantgwn, s .) Wieuwerd, 6.) Bozum, 7.) Britswerd, 8 .) Oostérlattens, s .) ¡'V nfum, io.) Bacird, ı î .)
Fluyns, ia .) Hylnnrd, 1g .) Lyon$, i4 .)
ahorn, 15 )
Beers, welke Dorpen hier allen breedvoeriger befchreven

worden .
Hierop volgt Hen;tarderadeel,, dat de vyfde Stem op
den Landdag in de Kamer van Westergo heeft , en proalt
ten Oosten aan Baarderadeel en Menaidumadeel ; ten Westen aan Wonzeradeel ; ten Zuiden aan Wymbritferadeel ,
en eindełyk ten Noorden aan 't Rechtsgebied van Franeker , Frauekeradeel , en aan een gedeelte van Menalduma
deel , van welke Grietenyen Hennaarderadeel , ten grooteis
deale door Scheidlini€n , die op de Kaart zyn aangewe,
zen , wordt gefcheiden . Deeze Grieteny, welke uit zeer
fchoon Weidłand banaat , (wordende daarin maar weinig
Zaadlanden op danige terpen of heuvels gevonden, waarin
vedle vermogende Boeren wooneis, die aanzienlyke Koemelkeryen hebben,) heeft 12 Dorpen, die in de volgende
order Stemmen .
I ) Hennaard,een klein Dorp, van maar tien Stemmende Plaatfan, van 't welk echter de Grieteny de'n naam heeft
ontleend : ı.) Item , 3 .) Lutkewierum , 4 .) Oosterend,

s.)

Waaxens, 6 .) Koebaard, 7 .) Wommels, 8 .) Hydaard,

9 .) Welsryp, io.) 8ayum, ii .) Spannurn, xs .) Edens.
De zesde Grieteny van Westergo is Wonzeradeel , welke niet zonder reden wordt géheuden voor de \r rmogendĺte øn voordeeligrte der geheeld Provintie : dezelve grenst
ten Westen aan Zee, ten Zuiden aan de Stads Landen
van

VAN FRIESLAND,

447

van Vorknm ; en aan de Grieteny van %Vytnbritferaeieel ;
tėu' Oosten aaıı Wymbritt adeel en lennaarderadeeł, en
ten Noorden aan Franekcradeel en Barradeel , meerendeels door in de Kaarten aangewezen Scheidliniën . Dit
1Vonzeradeel wordt verdeeld in Binneudyks en Buiten .
dyks , door een' Dyk of Siagte, die van de Pinjomer
Halsband of Ringdyk Zuidoost aanloopt ; voorts Zuidwaards over de Schaarderzyl, dan Oostwaards over de
ExınorRerzyl door Exuıorra ; daarna met cene bbgt
over de Tjerkwerderzyl , en voorts , langs den Noordkant van Śensıııeer, in Wymhritferadeel . Door deezen
Dyk wordt de Grieteny zodanig gedeeld , dat 'er juist
dertien Dorpen ten Westen van denzelven , of Buitendýks, en ı 3 andere ten Oosten liggen ; wordende van het
zeven- en twintigfee Dorp Exmorra, de Kerk en Pastory
op den Dyk gevonden, en het Dorp zelf in Bisneu- en
Buitendyktier gedeelten gelcheiden ; echter zo , dat het
eet•l łe ver het groo ;ite zy . Deeze 27 Dorpen , waaruit
deene Grieteiiy , in welke veelerhande groote en kleine
Wateretı gevonden worden , beUaat ,
(temmen in de
volgende order : ı .) Arum, 2.) Alliıig of Allin`awicr,
3 .) Burgwcrd, 4 .) Ĺortiwerd, 5 .) Dedgum, ó .)Exmor ;-a,
7 .) Engwier of Abbirıgawier , 8 .) Gaast, 9 . ) potwonde,
Io) Grıoe ;ıtcîp, ii .) Hiclıtum, 12 .) tlertsverd, ¡3 .) Hieshim , 14.) fdzega&uifen , i5 .) Kimswerd , i6 .) Lollun2,
i, .) Lo;igeu1ıou, rs.) Makkuın, 19 .) Piıigjum, 20 .) Par_
rċga , at .) Peaam , 2~ .) 'Sclaettens , 2q .) Surich , 24 .)
Scluaard, 2,5 .) Tjerkwerd, 26 .) lPitmaıfum, 27 .) yjlms.
Na deeze Dorpen allen min of meer uitvoerig befchrceven te hebben, gaan de Schryvers over ter befchouwing
van de Stad Bolswerd, gellicht iıı de 8fee eeuw , en wel
in 't jaar 715 , zo als uit het opfchrift van het Stadhuis
kenbaar is . Zy is de tweede Stad in rang eu zitplaats in
dėr Stedenkamer, gelegen in 't Kwartier van Westergo,
eıı wel in de Grieteny van \Vouzeradeėl, paalende alleenlyk met haare gerechtigheid ten Zuidoosten aan Wyııbritferadeel, en rondfora met goede graslanden omringd ; zy
was eertyds omkleed met een ftèenen muur, doch thans
met een Kapitaales aarden wal en boistweering, beplant
met boomes, welke dus een lommerryk en vermaakelyk
wandelpad aan de Burgers en Ingezetenen verfchaft .
Deeie Stad in haare geffíchten en regeeriìlgsvùrm befchouwd hebbende, komen wy tot de zevende Grieteiiy
van Westergo, WYMBRITSERADıEL genaamd, welke Grie1i 4
te-
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teny, wel de grootlle van Westergo in uitgebreidheid is,
doch minder tlemmende plaatleis en tíoreenen heeft dan
\Voiizeradeel, 't welk eensdeels oerhaat uit de kleinheid
der meeste dorpen , en anderdeels uit de menigvuldige
groote wateren en uitgebreide buitendykiler Weidlanden,
die weinig inwooners bevatten . Men telt in deeze Grieteny van Wynbritzeradeel agtentwintig Dorpen, waarvan
veertien Binnen -- en de overige veertien Buitendyks
gelegen zyn ; dezelve hemmen in de volgende orde : i)
Oppenhuizen , s .) Uitwellingerga, 3 .) ~ortı yp , 4 . ) Hornmets, 5 .) Sınallebrugge, 6 .) Woudscnd, 7 .) Ipekolsga of
Epekohga, 8 .) Indyle, 9.) Heeg, IO.) Gaastnneer, ıl .)
Nieuw- of Nyizuizurı , 12 .) Zandfirde of Zandvoord, t 3 .
Oudega of Oldega, '4 .) Idzega of ook Idzinga,
Oosthem, ı6 .) Abbega, ı7 .) Westlıenı, i8 .) Wolfurn, i9 .)
Nieuwland, 2o .) Folsgara, 2i .) Tjallehuizuna , 22 .) Ts
brechtum, 23 .) Tirnš, 24.) Scharnegoutum, 25 .) Gojinga,
26 .) Lójinga, 27 .) Gauw, 28 .) Ojıngawier .
Na de befebryving deener Dorpen befchouwen wy de
Stad Śvede, 111 de Friefche Landtaal Snits genaamd, welke , na Leenwaarden en Harlingen, een der fchoonlle en
vermogendlle Steden van Friesland is , zynde in het
Kwartier der Steden de vierde in rang . De oorfprong
deezer Stad is onzeker, en van overlang onder de puinhoepen der Oudheid begraaven . Men kan 'er alleen van
zeggen, dat Sneek in den jasre ıs68 nog maar een gering florp was, 't welk allengs in bioei toeneemende in
x294 tot eeue Stad verheven , • en met wallen en grafren
bevestigd wierd . In 't volgende jaar brandde de Stad,
op twee huizen na, geheellyk af, doch was in z32s
reeds wederom in een matigen bloei, waarin dezelve federt grotelyks' heeft toegenomen .
Deeze Stad in haare ged ante, gebouwen., gefchiedenisfen en regeeringsvorın befchouwd hebbende, gaan wy
over tot de Stad 91st, in 't oud Friesch eertyds T its genaamd, terwyl dezelve in de gewoone Liollandfche taal
den naam van Yick droeg, omdat de Friefen de K in
tz of ts veranderden, en daarom voor Sneek Snits, voor
Kerk 'Fzetk , en voor drinken drintzen , zeiden . De
Stad zelve is gelegen in de Gríeteoy van Wymbrirferadeel, een klein uur gaans , ten Zuidwesten van Sneek,
aan 't Beekje de Geeuw, welke hier, voor een klein gedeelte in 't Noordwestginde doorloopt , en voorts Zuidooit-
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oostwaarde, drie aanzienlyke takken geeft, wier middelfis
in de lengte genoegzaam door de geheele Stad fchiet, terwyl de Noordelyke en Zuidelyke , onder tien n ıam van
Dygraft , rondom dezelve loopen , en zich in 't Zuidoostelyk einde der Stad, wederom daar mede in een . Vaarwater versenigen , 't welk van daar naar Jortryp en elders
loopt . De Stad ftrekt zich dus , in ' t lang, van 't Noordwesten naar het Zuidoosten uit, ftaande alle de huizen,
behalven die aan de Geeuw gevonden, en Popmabuuren
genaamd worden, ter wederzyde van 't voornoemde middelfte Vaarwater . De Oorfprong , Privilegien, Regeringsvorm, en Gebouwen van deeze Stad bezigtigd hebbende,
gaan wy over ter befchouwing eener Grieteny, die onder de Grictenyen van Westergo, de achtfte in rang is,
en, gelyk haare naam van Hernelumeroldevaart en Noordwalde genoegzaam te kennen geeft, uit twee deden he. Het eertłe, namelyk : Hemelumer Oldevaart, eertyds
flaat
Hemerlumer Oenfert, en ook wel Oldephert genaamd, is
het westelykfte , en ook het waterrykfte van beiden .
Het andere gedeelte is het OostelykUe en Woudgrond ;
zynde daar aan de naam van Noordwolde gegeeven, niet,
om dat het Noordelyker dan Ołdevaart gelegen is , maat
wel , om dat het in het Noorden van andere deelen det
Wouden gevonden wordt ; doch, behalven deezen naam,
droeg het oudtyds ook nog dien van Yga-wolden , en nier
onwaarfchynlyk naar 7ge Galama, die eertyds groote goederen hier omtrent , en een treffeíyk Stitıs te Oldega , bezat,
Wegens de veelheid der Meeren en Stroomel) , is deeze
Grieteny by uitneemeııdheid vischryk , en de Landeryet*
heftaan in Oldevaart , ten grooren deels uit laag Weiden Hooilanden , terwyl in Noordwolde veele Klyngronden
gevonden worden , waaruit Turf gegraaven wordt . Zy
heeft negen Dorpen, die, in de volgende order Stemmen :
L) Hemelurn , ~ .) Koudum, g .) Larve, 4 .) Scharl, ~.)
Molkweerum , 6 .) Oldega , 7.) Nycga, 8 .) Slahuizen,
9. ) Kolderwolde.
Ten betluite van dit Deel, vinden wy hier de Befchryving der Stad Stavoren, die buiten twyfel de oudf}e, e~
weleer de grootfte en vermogend(}e Stad van Friesland
was, zynde haare Haven een der diept}e en vei igíie ge .
weest in oude tyden, waar door de Ingezetenen gelegen .
hei-1 hadden, om groote fchatten te verzamelen, die, gelvk aiomme , ook hier de bronäders waren van Pracht en
Weelde, welke de oude Schryvers, by vergrootinge, zo115
da-
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danig uitmeeten ; dat zy niet fchroomen te vertellen, dat
men te Stavoren ; de !toepen en drempels met Goud e~
Zilver hef au g waar van het fpreekwoord kwam : De ver_
Øeu de Kinderen van Stavoren2 . Doch gelyk veele voornaawe Kooplieden , door 't opflyken haarer Vaarwaters,
zyn vernederd geworden , zo trof ook Stavoren het zelfde
lot , dewýl een Zandbank , het Vrouwenzand genaamd,
allengs voor de Haven opfehoot, en de nadering van zwaar
geladen Schepen belemmerde, welk toeval, by de Kro .
riykfchryvers toegefchreven wordt aan de dartelheid eerer
ryke Weduwe .
De Fran/ehe Koněngan . Door alERCIER . Uit liet Fransch
vertaald. Eerfile Deel. Te Amfierdaın, by J . Allart ,
:17s7 . In gr. 8vo . 358 bladz .
den vernuftigen Mercier behelst geenD ~tzinsWerkeerrevanuírvoerige
Historie van Fraııkryk, maar veel
,

eer een flaauw aangezet tafereel van de gebeurtenisfen
geplaatst in een betreklyk licht tot den Monarch, onder
welken zy zyn voorgeitáilen . 't Is de invloed van den
Oppervorst en zyrre Sraatsdienaaren op de Natie , en de
veranderingen , welke de omwenteling der tyden en zeden, van tyd, tot tyd heeft gewrocht, die hier onderzocht
worden in derz~lver betrelkingen tat de Staat- en Zedekunde .
Om den Leezer een denkbeeld te geeven van des Schryvers Uyl en behandeling , zullen wy hier eenige trekken
laaien volgen , waarmede hy het Karakter van KAREL, deiz
Çrooten heeft afgefchetst.
Na vooraf eenige zyner Krygstochten , waar door hy
zyn heerichappy meer dan de helft uitbreidde , verhaald,
en zyn geweldig gedrag en onmenfehelyke wetten tegen
de Saxen te hebben gefchetst, gaat hy dus voort .
„ Groote en zeer gewigtige dient en , zo aan de Natie,
als 1M1 de nabuurige Mogendheden wierden 'er vereischt ;
om te beletten , dat meri uit deene onderfcheidene en
bloedige trekken niet het iieerengedeelte van Karels a€beeldfel famenlielde . Doch edelmodig zynde jegens elk
die geen Sax way ; zag men hem meermaalen den vrede
berf ellen in Italíe4 de gefchillen der kleine mogendheden,
gereed orn elkander te verflinden, bylegg,en, het vergieten
van Christen-bloed zorgvuldig voorkomen, doorluchtige
en
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en niet minder nuttige verbonden fluiten , en eindelyk de
;ust herftellen in zyıte uitgebreide ftaaten .
„ By wandelde, om zo te fpreeken, midden door Europa, als de zegsmatı aller Voraen, door den perfoonlyken invloed zyner grootheid de woelachtige en fchraapzuchtige eerzucht beteugelende, kwytfcheldende, straffende, overal de billykheid doende heerlćhen, hoewel hy het
geweld in handen bad .
„ Hy overwon de Saraceenen . Deeze eeuwige vyauclett
van den Christen-naam hadden den weg naar Europa ge_
vonden ; en het pad eenmaal gebaand zynde, fpoedden
zy, by tusíćlıenpoofen, derwaarts, en hielden de volken
in geduurıge angst . Hy veroverde Oostenryk en Hungarye . Hy hechtte het Hertogdom Beyeren aan de Franiche
Krom, zette de grepen uit, bemachtigde de )handco .
Majorka en Minorka. Grooter, nuttiger en gewigtiger egter voor Frankryk was het, dat hy een fcheidsmuur opwierp tegen de Noormannen , welke landingen deeden op
de kusten, die altoos ongenıeene en heillooze voetftappeu
nalieten .
„ Als een groot man had hy voorzien, dat het Noorden, binnen kort, van nieuws zou voortbrengen deeze otıtelbaare en woeste pljindenaars , dat zy wederom wyd en
zyd zich zouden verfpreiden om het Vaderland een wyd
geöpende en misfchien doodelyke wonde toe te brengen ;
wanneer hy de aandacht vestigde op dit zwervend volk,
't welk alleen van den roof wilde leeven , en den akkerbouw verfmaadde, begreep hy dat het altoos geducht zyn
zoude in zyre verhuizingen , althans indien het niet volkomen meester of volkomen uitgevoerd wierd . Alles 't
geen een gefepen en veruitıier_d vernuft konde beveelen,
door het veemen der verftandigfte maatregelen, wierd te
werke geweld .
„ Hy bezogt zyne havens en deelt Schepen bouwen,
of liever lange houtvlotten , die altoos gewapend en vast
't nodige voorzien , den mond der Rivieren telkens bewaarden. Alle de Kusten waren 'er mede bezaaid ; en,
't geen ons moet verbaazen en doen verwonderd ftaan,
is, dat deeze Poort ven Zeemacht, fterk naar gelange van:
den tyd, en wier verdeediging evenredig was aan den
aanval, de wacht hield van den mond des Tibers tot aan
den uithoek van Germanie, dat wil zeggen, tot aan Denemarken .
„ Geheel Europa wierd dus bewaakt en gedekt door
Ka-
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werkzaams en toeziende hand ; en het hoofddoel
wit zyner overdenkingen was , een Bolwerk op te wer'
pen tegen den 4troom , dien hy zag naderen , en welken
de Franíche dapperheid , overeenkom(tig met zyne te wel
gegronde vreeze, niet altoos kon beteugelen .
„Niet zonder het gorten van traanera, was hy gedagtig
aan den toekomenden rampfpoed, welken deeie inval ten
oenigen dage zou veroorzaaken ; hy zag dat tydgíp als
tegenwoordig, en dit ontzaglyk toekomende was voor
hem . reeds aanwezig . Dikmaals beval hy zyne zonnen dit
Bolwerk te onderhouden ; doch toen hunne befchreienswaarde verdeeldheden den Dyk , met zo groots kosten
nangeleid , hadden verbroken , zag men alle Provinciën een
prooi van de verwoestend(te invallen ; alles wierd plat geloopen , en de Rivieren van Frankryk wierden met bloed
geverfd .
„ Te midden der luisterryklłe en zegepraalende tochten,
án alle landen gekenmerkt door daadera van grootheid en
moed , terwyl hy Europa bykaps elk jaar doorreisde , le.
ven geevende aan het Ryk, waarvan hy, om zo te fpree •
ken, de uitgebreide en levenwekkende ziel wss, gaf hy
zich over aan andere befpiegelingen , vreemd van het
Krygsheroep , welke de Veroveraars zelden gekend hebben . Hy hield zich bezig met nieuwe Wetten , Schikkingen en Ingellingen . Onze eeuw kan ze met verfmaading
beoordeelen , zonder misfchien daartoe gerechtigd te' zyn ;
doen deeie ongevormde wetten waren wonderen van
Wysheid en Vergand, in deeie dagen van onkunde . Ons
ophoudelyk bezig met zaakera van Regeeringe , veranderde
hy ieder laar 't geen hervorming behoefde ; de Staats nheilen trad hy te gemoete. Indien de Wetgeeving in de
daad niet anders zy, dan een geneesmiddel, toepasfelyk
op onze telkens wederkeerende rampen, moet de beweeg.
baars Wetgeeving alle gedaanten ter geneezing aanneemen ; zy moet van zelve veranderen , zo ras zy krachteloos is. Dewyl zy de dwaaling onophoudelyk moet
verwerpen , moet zy westen haaren weg te hervatten,
liever, dan ten algemeenen nadeele blyven gil gaan . Eindelyk met eerre houding , wyd verfchillende van de gyfzinnigheid, moet zy zich fchikken naar de ontelhaare gevallen , in welke men haar nodig heeft , omdat zy de
wacht moet houden over de voorvallen die in 't oog
loopen , voor dat zy met toekomftige voorvallen zich be.
~tıoeiJe .
DeKarel
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„ Dewyl KARELL altyd werkzaam was , genoot hy het onwaardeerbaar voordeel , van met zyne eigene ooges te
zien, of zyne bevelen Øetrouwelyk volvoerd waren . 1-Iet
Volk hield hy onophoudelyk in 't oog ; hier beval hy liet
aanleggen van een algemeenen Weg, daar doodt hy een
Brug leggen , of maakte een Rivier bevaarbaar ; elders
bemoedigde hy den Landbouw of den Koophandel . On..
mogelyk kon hy misleid worden ; zyn oog zag, ıyn oor
hoorde ; geene wolken waren 'er tusfcheıı hem en de
waarheid . A e de Provintiën deelden beurtelings in zyne
weldaaden, en litt indrukzel zyner doorluchtige voetftappen gaf het leven aan 't geheele Koningrvk .
„1-leldhaftig was JtARE s deugd, zonder praal . Zybehoefde niet de weelde , welke de Oppervod}en omringt, en
zelf de plaatfee voor hun vermomt, welke zy doortrekken : want het gelaat der Steden neemt, ik weet niet
hoe , eerre leugenachtige gedaante aan , by hunne nadering ; de Koningen wierden bedrogen op de openbare wegen zo wel als in hunne Paleizen . Alles versart , om
heıllooz_ en nooilige waarheden voor hun te verzwyger .
Geene Koninglyke pracht iłelde KAREL ten toon , dan
watıneer hy zyne algemeene Vergaderingen hieldt , en dewyl Åkt't hem zeer behaagde, hielden de Staatelykheid en
de Majelłeit des Troons hier haar verblyf. Niets onderfcheidde overal elders iyn gewaar en kleedmg van die des
welgelłelden Burgers . Maatigheid is de moeder veelor
deugden ; hy bezat haar ; te beter was,hy daarom tegen
vermoeidheid gehard ; en een trotsch voorkomen altoos
verfmaadende, wierden de heldhaftige bedryven, hem gemeenzaam
„ Een allerdiepiten eerbied had deeze Veroveraar voor de
Wetten ; hy befchouwde ze als nog nodiger dan de Wapenen . De Wetten, uit haaren aart, bewaarera en befebermen . In de algemeene Vergadering der Natie , verfcheenen
de Leden van den derden Staat, nevens de Edelen en de
Bisfchoppen ; hier beraadfaagde elk over Staatsıaaken, en
droeg zyn gevoelen voor , om de Wet te verlichten .
Goedgekeurd en in gefchrift geheid zynde , volgens den
zaamgevoegden wil van alle de Standen , kondigde KAPEL.
dezelve af, en verleende alle middelen, om ze, in 't vervolg, nog heilzaamer voor de Natie -te maakes ; deeze
had dan eerre aanweezigheid, welke , in haar eigen ooges
haar verädelende, haar in een Raat van kracht en bloei
bewaarde .
„ De
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„ De onkunde en ledigheid merkte hy aan als de grootfte
der ondeugden , en bekwaam , om ze allen voart te breee
gen . Allerwege zogt hy zyn werk . In zulken voege,
verdeelde hy zynen tyd, dat, 't zy hy in 't Veld of ten
1-love ware, alle zyne uurgin geregeld waren , en tot onðerfeheidene nutte bezigheden beflierd wierden . Groote
Mannen verdubbelen aldus hun heflaan , en doen de luiheid verwonderd Paan, die, in haar volflrekt niets doen,
zich nog beklaagt , dat de tyd , die zy verbeuzelt, te
lčhielyk voorby gaat .
„De Jonge Edellieden, wierden ten Hove en onder zyn
oog opgevoed ; al vroeg kende hy dus hunne neigingen
en vatbaarheid . Hier naar fchikte hy zich in hunne bevordering ; dikmaals had hy in den mond deeze woorden , eengin Oppervorst waardig : De Lancleryeıa kunnen
geerfd worden , maar de Eerampten en Bedieningen moeten dee eigendom der verdien/hn zyn .
„Erntlige lesfee gaf hy aan de weelde zynen Hovelingen .
Wanneer hy hen prachtig uitgedost zag, in een zyden
gewaar , met kostbaar Bont gevoerd , deed hy hen in allen haast op de Jagt gaan, en voerde hen in de bosfdıen,
midden door firuiken en flruwellen . De pronkers keerden
te rug niet gefcheurde kleedera , of doornat van den regen .
Dan gedoogde hy niet, dat iemand van gewaar veranderde ; in 't byzyn van iedereen fprak hy hen aldus aan :
Ziet eens toe , hoe gy 'er uitziet , terwyl myn Mantel van
S'chaapsvel, welken ik , naar gelange van 't weer , a~ als
ik wil , omkeere , even mooi is als gister . Schaamt u ,
en leert u als mannen kleedera ; laat de. Zyde en liet
ĺooizel voor de vrouwen . Het kleed is voor 't gebruik,
en niet voer de Jiaatfe . KAREL de Groote , met zynen
Schaapsvellen Mantel, zal een belangryker voorkomen hebben , dan , indien hy omringd ware van alle de ydele fıefaaden der weelde. Onze hedendaagfche ~REDERIR, met
zyne oude laarsfen , was hy daarom minder groot?
„Niet meer dan éénen aanmerkelyken wederfgoed had
by, gedtıurende al zyn leven ; 't was, na de onderbrer, .
sing pan al het Land tusfchen het Pyreneefche Gebergte
en de Ebus . By het te rug trekken over de Bergen, wierd
zyne achterhoede aangetast doûr de Gaskońjers . Veel volk
verloor hý in de valei van Roncevatıx , waarvan in de
Romans zo veel wordt gefproken . Zyn Neef, de vermaarde Roeland, fneuvelde aldáar , dezelfde gevolgen had
toenmaals dít voorval , als naderhand iuaErı . 's dood .
Lang
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Lang klonk het door geheel Europa ; men fprak niet dan
van deezen flag . De dichtkundige verbeelding draaide
niet, met daarvan te ontleenen de wondervoile verdicht_
fels , welke de f bitterende ~giosis zeden, met alle de
bevalligheden zyns vernufts tooide ."
Dagverhaal Bener reize Van Basfora na Bagdad, en ver_
der door de kleine Woefynt na flleppo cr* . j, Italie , door
een Ofacier , in dienst van de Oostindifclae illaet/l ap_
py in Engeland Uit het P ngelscla . Met tiene haart . ---!f'aarby gevoegd syn Brieven en aaadere Stukken , ge_
fclareve;a van den Heer VMSLJN, C9nfu1 der Vśrecnigtk
Nederlanden te Alexaudric , ai H. H . M()g . erin.
Te ı4naflerdaın by f . Ynterna , x ŕ 8y. Beha/ven het ¡7oor,reı•k , _~4 bladt . In gr . Svo.
oor eenigetı tyd hebben wy gewag gemaakt van Cap-

V
pers onderrigtıngen, nopens eerre Rcísroote langs den
weg van Suez door Egypu na Europa ; mitsgaders van

zyn Dagverhaal Bener reize uit Europa na Indie over Aleppo , eioor (le grootti woestyn v-an- Arabie na Pasfora, erin .

(*) Thans hebben wy onder handen eerre Reisrente, door
Benen anderen gehouden, van Basfora na Bagdad, door
de kleine woeflyn van Arabic na Alcppo, eikt . Ilene deene
Stukjes voegen zig zeer gefchiktlyk by elkander, als behelzende, door de verfchillende Reisroute , een zamenloo .
pend bergt van liet merkwaardigfe , zo in de grootti als
in de kleyne thoeflyı van Arabic, en het daaraan grenzende Gewest . De Schryver deezen laatstgemeide Reisroute
geeft ons een naauwkeurig Dagverhaal van nytten reistogt,
van plaats tot plaats , door de bovengenoemde Landflreek,
met melding van 't voornaamfte aldaar gade te (laan , en,
zyne ontmoetingen, byzonder ook van de bedríegeryen en
knevelaaryen der Arabieren, waaraan by veelvuldig binot
gefield was : welker bergt bovenal zyne nuttigheid kan
hebbern voor anderen, die een foortgelyken togt onderneemen, om daartegen, zo veel mogelyk, op hunne hoede
te zyn . V rder vervolgt hy zyn Dagverhaal, na zyn vertrek uit Aleppo, met dezelfde opmerkzaamlıeid omtrent het
voornaamtte dat heın ontmoette . Te Laticlaea gekomen
tynde, flak hy over na Cyprus, van daar na Rhodes, zette(*) Zie N, ı4Ig . Nadert. Letteroef. I . D . bL 430. erin .]

tede zyne reis voort na Zante , verder na Cor ju , en 1k .
vende voorts na Otranto in Italie . Aldaar quarantaine
gehouden hebbende, vertrok hy na Napels, en vervorderde
zyne t'huisreize na Engeland . Onder het doorbladeren van dit dagverhaal heeft des Schryvers bergt wegens
het h,ilaud en de Stad Zante ons uitgelokt, om het zelve
hier mede te deelcri .
„ Geduurende myn verblyf op deeze plaats, zegt hy,
hebbe ik herhaalde gelegenheden gehad ter beziclıtinge van
de Stad en van het Eiland , dat zekerlyk eerie vermaakelyke plek gromis is . De ftad is van Bene aanzienlyke
lengte, dicht aan het water gebouwd aan den voet van
een' grootgin heuvel . Het kasteel is gefticht op den top
deezer hoogte, en heeft de flad en haven onder een ongemeen bedwang ; maar is nu weinig beter dan een deel
puinhoopen . Het mag omtrent cene [Engelfche] myi in
den omtrek zyn : en deszelfs ligging is van natuure zo
ílerk , dat, ware het in goeden ûaat , en wierd het wel
verdeedigd, het in te neemen naast aan het onmogelyke
zou wezen : het heeft binnen zyne muures overvloed
van uitmuntend water . Het paleis van den Providitore
is in het kasteel, en werd her(łeld en gereed gemaakt
tot het ontvangen van een' nieuwen Gouverneur ; hebbende de voorige zyn verblyf in de flad gehouden . De
Venetiaanen hebben op het Eiland Bene bezetting van
omtrent 500 mannen ; maar hun vooruaamfte vertrouwen
is op hunne Vloot, en op het Eiland Corfu . Wierden
de Vlnot en dat Eiland eenmaal vermeesterd, zy zouden
fchielyk alle hunne bezittingen in de Levant verliezen .
„ Van het kasteel heeft men ecs gezicht van meer dan
twintig [Engelfche] mylen ver, over eerre der fchoonst
bebouwde valeier , welke ik ooit aanfchouwd hebbe , op
Bene aangenaams wyte doornaald met landhuizen , behoorende aan de onderfcheiden Edellieden en fatfoenlyke
Heeren der plaatze . Schoon dit Eiland hechts klein is,
brengt het alles voort, wat tot weelde des leevens dient,
en men dryft 'er een' zo uitgeftrekten handel in Korenten,
het voornaamfte voortbrengfel des lands, dat de meeste
gewesten van Europa van hier voorzien worden van die
waar . De Korenten worden aangekweekt in eerre groots
vlakte, onder de hefchuttinge van bergen, niet verre van
den oever des Eilands . De zon heeft 'er daardoor te
meerdere kracht op, en brengtze fchielyker tot volmaaktheid . In het drooges , draagt men groots zorge om te
ver-
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verhoeden, dat zy eenige de minne vochtigheid vatten.
Want, indien dat gebeurde, zou de geheele oogst, naar
men zegt, bedorven zyn, en op de markt niets gelden .
Dit Eiland brengt ook de fchoon(e Perfıken van
de waereld voort, en groote menigten van Druiven, van
welke de uitmuntendUe wyn gemaakt, en na verfchillende
Landen gevoerd wordt . In het kort, Zante zoude een
klein Paradys zyn, voortbrengende alles, wat meıı wenfchen kunde, indien deszelfs Inwoonders niet groot gebrek
hadden aan brandlłoffe ; zynde het hout 'er zeer Ichaars,
niettegeniaande men zegt , dat eertyds het geheele Eiland
vol bosfchen geweest is .
In de Rad zyn verfcheiden fraaie Griekfche Kerken, in
welke men fommige verwonderenswaardige fchilderyen kan
zien . De Rraaten zyn 'er van eene tamelyke lengte, by
uitgek rein en zuiver, en de huizen zyn netjes gebouwd .
Men zegt, dat het Eiland meer dan 30,000 inwoonders
bevat, welker grootlłe gedeelte Grieken zyn, (niettegenftaande de Venetiaanen getracht hebben 'er de Roomfche
Kerkzeden in te voeren ,) allen onderdaanen van het
Doorluchtige Gemeenebest van Venetie . Zy zyn in het
algemeen een vriendlyk fag van volk, jegens Vreemdelingen . De Vrouwen zyn in haare perfoonen meer dhin gemeen fchoon, en zeer vry met haare guulłen ; maar ter
zelfdec tyd zeer geneigd tot yverzucht en wraaklust : uit
welkeu hoofde het gevaarlyk is, veele liefdesverbindtenisfen te hebben, als zynde het hier niets ongemeens, dat
men, by zulke gelegenheden, aangerand wonde door moordenaaren, die, door de beleedigde partye, voorbedachtelyk
gehuurd zyn : en zeer zelden gebeurt het, dat men hun
ontkoome . De laagere rangen van menfchen zyn 'er naarfig, maar worden , door de verwaarloozinge der Regeeringe, dikwyls gehuurd by de bovengemelde gelegenheden .
Wanneer een moord bedreven is, wordt de zaak gemaklyk
bygelegd, door een gefchenk aan den Gouverneur . Welk
een verwyt is het voor een befchaafd Volk, te verdraagen , dat zulke verfchrikkelyke misdaadera onder zyn rechtsgebied ongefraft bedreven worden ! De Gouverneur , die
altoos een Edelman van Venetie is, houdt deezen post
flechts voor twee jaaren . Ik kan niet nalaaten hier een
haaltje te verhaalera van het gedrag eens voorigen Gouverneurs deezen plaatze, welke zich onderfcheidde door de
geRrengheíd zyner grafoefeningen . „ Twee Edelluiden van
„ Zante, een gefchil hebbende over eene Juffrouw, werd
K k
„ een,
ľ 1. DEEL . N. ALG . LETT. o . I I .

RE 1ZP
„ een van hun door d~ zelve aangezet tot het tipuren van

„ iemand om den anderen te vermoorden . Dit gedaan,
„ eti de moordenaar vervolgens in hechtmis geraakt zyn„ de, werd deeze (niettegenftaande alten invloed, die tot
„ zyne behoudenis werd aangewend) veroordeeld om
„ doodgefehoten te worden . Des daags voor dat het von„ nis ter uitvoer Lłondt gebragt te worden , verwierf de
„ geene, die hem te werk geheld had , met gro©te moei, te, een heimelyk gehoor by den Gouverneur, en vinden„ de denzelven doof voor alle verzoeken , vraagde hy ,
,, of, indien de Doge van Venetië zelve hem verzocht
„ het leeven des misdaadigen te [paaren , hy het dan zoti
j , doen? Hierop ten antwoord ontvangende, dat de Doge
„ zyn meester was, en gevolgelyk hem koude beveelen ;
,, Ltortte de andere onmiddelyk cene groote beurs vol
„ Zechinen (de Venetiaanfche zechinen zyn betłempeld
„ met de beeldtenis van den Doge) op de tafel uit, en
j , fprak den Gouverneur aan , niet deeze woorden . Zie
,, eens hoe veele Doı;en u tegenwoordig fmeeken , kunt
„ gy hun wedertban '1 De andere erkende gereedlyk, dat
„ derzelver aandrang de rechtvaardigheid in dit geval
„ overniogt , en tekende op het oogenblik de vecgii1enis
„ des kwaaddoender ."
„ ik had de nieuwsgierigheid van twintig [ ngelfcheJ
mylen landwaarde in te trekken , om twee bronnen vair
cene vloeibaars {toffe, die grootlyhs naar teer gelykt, weike uit de aarde ontfpringen , te gaan bezichtigen . Hett
water is zeer koel, en goed van fmaak, fchoon meij geduuriglyk de teer op de oppervlakte ziet opborele .n . Ik
beu verzekerd , dat deeze bronnen, indien zy behoorelyk
bewerkt wierden, aan liet Gemeensheet een zeer„grootı
voordeel zouden toebrengen, eii dat zy eens wysgeer gen
onderzoeks leer wel waardig zyn .
„ De Regeermg van die Eiland haat onmiddelyk onder
het rechtsgebied van dth Generaal vin Corfu, tot wel" .eı
alle beroepen op hoogex treclitbank nastel gericht worDit eiland Corfu iaarnlyk , is , (gelyk onze
den .
Schryver wat laagex aanteknt J de verhlyfpla~ts van den.
Gouverneur Generaal , wiens rechtgeied zich uittrekt
over alle aan het Gemeensheet van Venetië onderworpen eilanden iın de Levatufthe Zeeën , en [deene post]
wordt befchouwd, als een der groottłe eerampten , welke
zy eenen onderdaan kunnen opdraagen . I-ly [de Goııverneur] is altoos een Edelwan van den eerLłein rang, en
he~łt
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heet Lyne- bediening voor - niet -meer dan drie j iıaren, in
welken tyd by zyne goederen tamelyk vermeerdert ; ei
wordt , by zyııe terugkomst te Venetie , doorgaans bevorderd tot den eerfait van den Raad ."
By dit Dagverhaal heeft men nog - gevoegd eenige Brieven en andere Stukken , gefchreeven door onzen Conful
Vaslin te Alexandrie, die den N ederd.uitfçlıen Uitgeever
van goederhand bezorgd nyn , en welken , als betreklyk
tot den Indifchen Handel , zeer wel by dit , en 't bovengemelde , Dagverhaal van den Heer Capper , voegen .
De Heer Tas/in naamlyk , bemerkt hebbende , dat de
1Zidder de Truguet , uit naam van den Heer Choi/eul,
Afgezant van Frankryk by de Ottomaımifche Porte ,
eerre geheime onderhandeling had aangegaan , met Murat
Bey, den Gebiedvoeŕder over Egypte , betreffende de vrye
vaart der Franiche Schepen , langs de roode Zee , op Suez,
en het verde r vry vervoeren der Indifche Koopmanfchappen
na Cairo , Relde terRond alle zyne poogingen in 't werk,
om , ware het mogelyk , regt agter dit geheim te komen ;
en 't gelukte hem eerlang een aflëhrift van dit Verdrag,
mitsgaders nog_ van eerre byzondere Overeenkomst met
Jó/ėp1z Ca/ab ,, Oppertolmeester van Egypte , magtig te
worden . Dit verkreėgen hebbende , zond hy het zelve,
met cene nevensgaaande vertaaling aan H . H . Mog. , als
oordcelende het van zynen pligt te iyn , H . H. Meg.
kennis te geeven van eerre verrigting , die de Relzels van
Staatkunde eri Koophandel van dat ryke Land t'eenemaal
kon veranderen .
Te gelyk had hy ook, in navolging
van den Heer Ridder de . Trtıguet , byeenverzameld de
waarneemingen van verfcheiden Engelfche Kapiteins, betreffende de Roode Zee, toen het hun nog vry fond op
Suíz te vaaren ; en daaruit eerre naauwkeurige Kaart vatl
de Roode Zee gemaakt ; welk alles hy ínsgelyks aan ~H . H .
Mog. opgedraagen heeft ; teıı einde dus van zyne nyde alles aai te wenden , wat by oordeelde den Staaten van
dienst te kunnen nyn , ingevalle deene gewigtige onderneeıning der Fraufchen gelukkiger flaagde , dan die der Engelfchen voor eenige jaaren , waar toe de verandering van
owllandigheden en de tegenwoordige toedragt van naaken,
Øogelyk aanleiding zoude kunnen geeven . De opgewelde
onderhandelingen iyn getekend 9 en ~ ,Ρ January 178$ . en
de Brieven van den fleer Conful Tas/in iyn vaıı s5
Juny 1785 .
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Uit liet Engelsch vertaald,
TFIoMsONS faargetyden .
door j . LUBLıNK , DEN JONGEN
.
Te Ám/lerdcim , by de
Erven P. Meijer en G . Warnars . 1787 . In gr. 8vo .
&halven de Voorrede, 318 bladz .

Heer Lublink, zo voordeelig by ons bekend, als de
D eVertaalex
van Gellerts Zedelesfen en Toungs Nachtge_
dachten , verrykt thans de Nederlandfche Letterwaereld
met eene zeer keurige en fraaije overzetting, van de Jaargetyden van den beroemden Engelfchen Dichter J . Thomfon . Niet beter oordeelen wy de fchoonheid der Vertaah u g aan onze Landgenooten te kunnen doen kennen, dan
door een gedeelte by te brengen , 't geen op het tegenwoordig Jaargetyde zo wel toepasfelyk is .
• Zie de verwelkende, veel kleurige bosfchen, door
eene opvolging van fchaduwen, het gedeele Landfchap
bruiner maakes . Een gepakte fchakeering, fcheemer :nd etı
donker , en allerlei tenten , van het bleek verfchietende
groen, tot het roetächtige zwart. Thans noodigen zy,
zacht fluisterende , de eenzaame Zangher naar haare paden , met verwelkte bladeren be(trooid, en toonen haar het
laathe gezicht van dit Jaargety .
• OndertusCchen fpreidt de hílle kalmte eene zagte
fchaduw over den ganfchen hemel , welks kleinhe golfje
zelfs onzeker dobbert, werwaarts het in den luchtflroom
zal afvloeíjen ; terwyl de wydverlichte wolken , met dauw
bekleed, den zonnegloed indrinken, en, door haare heldere
fluijers, zys verzachten luister over de vreedzaams wasd
rdd uit(torten . Alsdan is het voor hen , wiep wysheid en
natuur bekooren , de rechte tyci, otn zich aan den ontaarten hoop te onttrekken , en boven dit gering tooneeltje te verheffen, om de laagkruipende ondetıgd met voeten te treeden, om de zwoegende driften in Ðaap te fusfen , en de ingetogen rust op haare kille wandelingen te
liefkoozen .
• Zo lust het my , dikwerf, eenzaam en ln diep gepeins, over de bruine weide eń door het rosfe bosch te
zwerven , waar uaauwlyks een bezwykend toontje meer
gehoord wordt, om des Landmans arbeid te vervrolyken .
e1ukkig fort nog van verre eenę weduwlyke Zangher
haare klagt , in flaauwe kwinkeleeringen , door de getaande boschjes , terwyl de famengevloeide Lysters en Koddenaars e~ Leeuwrikken , eq alle wilde Gorgeltjes , wier
"ju ..

JAARGET1EN

4 X

knnllelooze toonen nog onlangs al het muzyk der golvende fthaduwen uitmaakten, nu van alle bezielende welluidenheid beroofd, op den dooden tronk beevende en moedeloos nederzitten, zonder de miııfle glínltering op hunne
pluimen , en niet dan enkele toonen van fnaterend wangeluid Ðaakende . Ach, dát toch niet het roer, van eenig
onmenfchelyk oog gemikt, het muzyk van het toekomende
jaar verniele, en het on£chadelyk zwak gefacht, dat niets
kwaads vermoedt , als een armzalige buit, iıı vermengden
moord op den grond flodderwiekende, ombrenge ."
Het bleeke, afwykende jaar, echter nog niet van bevalligheid ontbloot, brengt ons in zagter luim ; want nu rammelt onophoudelyk het loof der treurige bosfchen, en verfchrikt niet zelden den peinzenden Wandelaar, of dwarrelt
zachtkens in de golvende lucht : maar, wanneer een flerker wind door de takken blaast , dan flroomt een vloed
van bladen door de lucht , tot de paden der bosfchen,
door de verbaazende bui bevloerd en opgepropt, op ieder
ryzend windje de woestetıy der verwelking voortrollen ,
en , nu geheel ontkleed, een ruifchend gefluit doen hooren .
Het verfchroeide groen der velden is geweeken , en het
bloei engeÐacht, in zyne beddeus opgekrompen, heeft het
zonnige kleed afgelegd , zelfs het geen nog van geharder
vruchten overbleef, valt van den naakten Boom , en Wouden , Velden , Bloem • en Boomgaarden , alles in het ııitgeítrekte vergezicht van verwoesting, doorboort de ziel .
Dit keurig uitgevoerd Werkje, is met vier fraaije Plaatjes,
van deıı beroemden Vżnkeles, op elk Saizoen toepasfelyk,
Vercierd .
Vaas ; fve de VarioUs, Carmen, autore GADSONE CooPMANS .
Varis of de Kinderpokken . Naar 't Latyn van GADSO eOOPMANS .
Te Leyden, b y L . Herdingh, 1787 . In gr. 8vo.
53 . bladz.
Dichthuk van den Heer Coopmans verfchyttt
H ethierberoemde
niet eene tanıelyke Nederduitlehe Overzetting in het
licht : en, fchoon 'er hier en daar gedeelten vry goed overgezet
zyn, noemt de Vertaaler zyn Werk, niet zonder reden , in zyne
Toewying, de flaauwe en fiaamlende Echo . Hoewel wy het moeílyke toehaan van eene Overzetting uit het Latyn, oordeele de
Leezer of het Vonnis van den Vertaaler, ten onrechte, genree .
ken is, uit het volgende
K k 3
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Dulcis erat mihi nata, Deáıu conk M5' tras een ljocl tcttje in der Code
cesih favore ,
gunst gegeeven,
Lætanhis • fpes fola domus, fpes fola Zy was allé~n myn' hoop, en my111ij1uIfl,
ner magen lust ;
Felicis 'Thalawi pignus, q a carlor Een liefdepand, uit een gelukkig bed
ulla

Non en t, aut ulula dabıtur mulcenda
.
paterni

gefprooten,
Nooit

word 'er liever kind geßreeld

door Vadermin .

Nascentem hane placido Lueroa exce- Ĝy Nadi Lucina's gunst by haar gehoor:'
perat ore ;

genooten .

Øuic (ŕharites, festiva Cohors, huie ¡Vas alle,fchoonst gevormd door de
blanda Dinne
edle llYúrgodhz,
De nielioe luto furLnoĺos fıuxerat En d'aan ena nen rei der drie &valarrus .
1iheden .
Attonitos , tanto miferarum in turbine
Ik droeve Vader , in dien maalrerum ,
flroom van ellerd,
pestiferuın víıus, multis fuccesftbus Door lunst-g luk verfloot, en door ńe
Vrees b,/lieeden,
aud áX ,
Intenti terem , genitor , miter ipfe
Heb zelf het doodlyk gif myn Dochpuella~
teıtje iugeç~t ;
Nec fati felix ;, ııam quam fubducere JiIaar tot mrn oıgelid ; waııt xy, .ie
Pesti
'1 wilde foedcn
Spera1attt, et, fl fata daıent, nota Door Godenhulþe en Kunt!, voor
atte tueri~
d'alg~nrce1Icız nood,
prcsfit , caıamquc Is door dic felle pest hcflreên reel t$ı5Vi gavioıe lues
puellatn,
bel woeden,
(1-lorriseb i efereus ,) crudeli f nere En ('k yeti up (1ít veritaal) y ßie; f
uıeriì ü
een' •w reeden dood.
Hoe fchil1erachtig • is het re/uís daUítur mulcenda paternis by
liet minder beeldı•y ke ,e/1reed door Vadermin ; hoeveel heeft de
befchryving der 1čhoc'ııheid van het kind verlooren ; blanda Diene
de eedle, Mingodin gver te zetten is nıc r dan flout : Attonitus
heeft hoogex betekenis dan door de Vrees beJ1recL1en . Maar, tot
myn ongel k, haalt niets by het Latynfclıè Nec fate fe/tx ; en 't
lef1ren met dubbel woeden is noch fraai noch wel overgezet ;
daar zy Thierf een wreedeıs dood fmaakeloos wordt, vergelykt
men 't met het oorfpronglyke : caramque pztcllans crudeh funere
nerf:: .

Erastes en Luerode ; Tooneelfpel met Zamen , door v. 3 . KASTELEuK.
Te rnflerdam, by W. Holtroe, 1786 . η . 7 b lade . i n
gr . 8vo .
rastes en Lucínde behoort oorfpronglyk den beroemden Ces.
ner ;Cıı,fchoofı liet een Stokje is ,waarop nog al oenige Aanınerkiııgeıı vallen, zullen wy die ditmaal daar haten, en onze
bedenkingen alleen over de invlechting van de Gangen iskaken,
welke verandering , bolalven Bene - kleine in de kinderen van
. De
Ernstes, het ondeıfeheidende van doene Vertakling uitmaakt
Ifeer Kasteleijn zegt in zyu Vüotbericht, niet te denken, dat de
ge-
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JErengfle Criticus aal kunnen zeggen, dat hier gezongen wordė
waar niet zeer eigenaartig kunne gezongen worden .
Wy hebbèı
over 't algemeen by Vreemden noch Landgenoten den naam
van de ilrengI e Critici te zyn, en egter op twee plaatzen
komt ons in dit Stukje het zingen niet eigenaartig voor . Naamelyk bladzyde I5 . hier immers is de Kunstgreep, die de Schryy
ver Lucinde gebruiken laat, om te zingen, dezelfde als bladzyde
en een Man, als Erasies, ín zulk eene neêrfagtigheid
tweemaal tot het aanhooren van een gezang re noodzaaken , is
de natuur wat veel gevergd .
Schoon wy ook de reden wel
begrypen van het laatile Zangftuk bl. 44 . , hoe onwaarfchynlyk
is het, L) dat Erasies zulk een zang zou gemaakt hebbens
2 .) hoe vreemd geplaatst dien te zingen in de eerfte verrukking , en 3 .) welke flyve en voor gefehokte harten onaangenaame aandoening zal het verwekken, ais Erasies, Lucinde, Eduard en Annette zitli, met Vader Cleon, te midden van die omilandigheden, op poelen plaatzeıı en een Quatuor zingen : daar
L'ucinde reeds bladz . 4i . gezegd heeft : Hoe! myn lief! laat gy
Iii

uwen eerwaardıgen gast, Øze denkelyk moede is, zoo in de avondlucht .
Gefchiedenis van dcn Heer VAN MoRGEr TH~U, door ri . STILLING.
J_n twee Delen
. Uit het Hoogduitsch . Te Arnhem, by W.
Troost, 1787. Bekalven de Voorreden, 520 bladz . In gr . očlavo.
Heer van Morgenthau komt voor als een Man varn een
D efchrander
doorzigt, en zeer wel bemiddeld ; daar beıievens,
fchoon niet juist verkleefd aan eenig aangenomen Leerlì:elzel,
van eene Godsdienftige gefteldheid , bovenal van een menschlievend chara&er ; doch voorts ble3ven zyne afkomst en overige
omulandigheden lange een ondoorgrondelyk gehcìm ; totdat hat,
met het afloopen deezer Gefchiedenisfe , openlyk bleeke, dat
dat hy van eene hooge afkomst ware, ais zynde de wettige
Zoon van den ovenreden 1-lertog Philip van Hüchbergen , wiep
hy gevolglyk ook in de Hertoglyke waardigheid opvolgde .
Geduurende her voorige bovengeınelde tydverloop was zyn
voornaam uie bezigheid geweest een woest Bergdal, waarrhede
hy beleend was, bebouwd en bewoond te maaken ; 't welk
hem , naar zyns harten wensch , ter bevordeiiì1ge van veel
welweezen, by uitbek gelukt was . - Het verhaal van dee
ze zyne inrichtinge .ı, en daartoe Gehoorende fchikkingen , geeft
aanleiding tot liet vernielden van een groot aantal van gebeurttnísfen, en dáarby voorgevallene gefprdkkeń en oııderhaııdehn_
gen, van een zeer verfchillenden aart, die nu eens het Burgerdyke, dan het Godsdienflíge, betreffen ; terwyl die gebeurtenisfen teflens eene veelvuldige verfcheidenheid vu charaEters, ~ö
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ten goede als ten kwaade , zo van dweepagtige als beredeneerr
de Godsvrugt , uitleveren : het welk deeze gefchiedenis van
den Heer van Mor,genthau cene gevallige leevendigheid byzet,
die ook veelal haare leerzaanıheid heeft .
Men neenıe,
uit veele andere gefprekken hier verhaald, tot een voorbeeld,
het volgende van dien Heer over den Landbouw . ---- 'Er
was , met volkomen toefłemming van Leonhard Sommer , een
vermogend Koopman en groot Fabrikeer , eerre Echtvereeniging
vastgefłeld , tusfchen deszelfs Dogter Sibylle en enen perfooti
met naante Lakenthai , die een braaf en bekwaam mensch,
doch door een zamenloop van ongelukkige oniłandigheden , doodarm was . Op deeıe, niettegenftaande die ongelykheid van middelen , door Vader So ;nm'r erkende en goedgekeurde Huwelyksverbindtenis , liet de Heer van Bioree*ıthau , die dit groot
chtgenoote jeannette bevorderd had, zig in
lyks door zyne
deezervoege ít , daar f anı~ette , met het vallen van den avond,
jagt naar huis maakte .
„ Gil hebt thans uw dagwerk afgedaan, mijne Lieffte, maar
nu is de beurt a n mij . De Maan Iłaat in de helft zijns lichts,
en de Hemel is helder ; het zal ons niet te laat worden, zo
wij voo midde raagt ťhuis zijn. Thans mijne Heeren, terwijl
ik hier ben, moeten wij ook het jonge Paar bezorgen! Wat
hebt gij daar over gedagt?
• Dat zal ik u zeggen, antwoordti Leonhard ; ik heb daar
even overlegd, om mijnen Schoonzoon meede in mijnen handel
te veemen ; hij en mijn Zoon kunnen na mijnen dood de Fabriek in Compagnie voortzetten . Wanneer ik hem nu bil mij
in huis neeme, zo leert hij nog den Koophandel, en zoo, denk
ik, kan de fchikking op de beste wijze genaakt worden .
• Morgenthau hernam : Denkt gil , Heer Sommer , dat eerre
Compagtıiefehap tusfchen uwe Kinderen, waarbij de een niets
toegebragt heeft, met ereeden gedreeven zou kunnen worden .
• Dat vertrouw ik mijnen Zoon toe."
• Dat is wel ! Maar zijne toekomende Vrouw kent gij nog
niet, en dan is uw Zoon tog ook een mensch, die menigmaal
met het een en ander te Rrijden zou hebben . De Heer Lilienthal is een bekwaam Landman ! 1k denk hem een groot
fehoon Goed te geven , dat hij bearbeiden kan .
• Maar , dat hij een Boer, en mijne Dochter eerre Boerin
„ zou worden, dat is mij toch wat hard ."
„ Heer Sommer' Hoe zeer gil ook een Christen zìjt (*),
zoo is u het Koopmans karačier toch nog eigen
Vergeef mij,
dat ik u dit zegge ! De Koopman is van oudsher de bediende
van den Boer , en zal het ook blijven . Dat dezė veracht is,
komt
(+) De Hect Sommeı, naamlyk, behoorde tot Bene Poort van Nistyken,
die teer hoog loopen met hun uealyk Christendom.
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komt daal van daar , dat Boerenlieden doorgaans arm, zonder
opvoedinge, ruw en onredelijk zijn .
• Dat alles Is het niet, wat mij aan het hart ligt ; maar dat
• gaat mij na, Genadige Heer! als ik bedenk, hoe zig de Boe• ren niet harden arbeid plagen , en Ik zou zien moeten, hoe
• mijne Kinderen, met eelt in de handen, het heilig avond te
• gemoet zugtea."
„ Morgenthau hernam : Mijn lieve Heer Sommer! gij kent
het Boerenleeven nog niet ! Zoo als de Boeren dat dryven, is
het zeker een Martelaars leeven ; maar als het naar de beste
grondregels gedreven word , is het zeker , dat 'er geen voor_
deeliger , aangenaamer en Gide behaaglijker Handteering in de
Waereld is . Ik ken Boeren in Engeland, die middelmatige Goeren bezitten , maar doDr eerre kundige Bouwmg derzelven zoo
rijk geworden zijn , dat zij niet alleen geen zwaares arbeid
doen , maar wel leeven , en in Koetzen n .ıar de Kerk rijden
kormen .
• Ja, maar het is de vraages of dat bij ons mogelijk is r'
• In aanzien van de geaartheid van grond en Iuchtireek, is
het even zoo mooelijk als in Engeland ; want dat heeft daarin
boven Duitschlaııd we nig of niets voor uit. Als gij iets doen
wilt , zoo geef' aan uwen Schoonzoon een goed tuk gelds,
ten einde hij zijn Goed wel aanleggen , en een huis voor zig
bouwen kan .
• Daaraan zal het wel niet haperen . Wij willen deezen
• voortag eens volgen, evenwel dunkt mij, Fabrijken zijn al_
• toos nuttiger, zoo wel voor ieder Perzoon in 't bijzonder
• als voor het gemeene Land ."
Dat is onmogelijk , Heer Sommer ! Fabrijken maakera
Ðegts den Koopman rijk ; maar alle de geehen , die zig als
Werkluiden daarvan geneeren, leeven gemeenlijk kommerlijk,
zoo lang de Akkerbouw in een Land nog niet bloeit . Maar
wanneer deeze eerfee tak van Handel zijn hoogften top bereikt
heeft, dan koranera ook alle andere Handteeringen lígt tot den
hooggen bloei komen. Daartoe *orden dan die Luiden gebruikt , welke geen Goederen hebben , noch konnen hebben ;
deene vinden dan gelegenheid, geld te verdienen, en voor het
zelve goedkoops en genoegzaame leevensmiddelen te bekomen .
„ Maar men ziet toch dat daar, waar Fabrijken ontftaan,
„ ook de Landbouw begint te bloeijen "
„ Zekerlijk word de Landman daar door opgewakkerd, om
leevensmiddelen te bebouwen, wijl hgeld daar voor weet te
krijgen , maar verder gaat het ook niet . Tiij do Ø dat llegts
naar de wijze zijner Voorouderen, en wijl hij de waarde van
zijn bedrijf niet kent, zoo haakt hij, zoo dra hij begint wel te
vaargin , naar eenigen tak van Negatie, zijne kinderen worden
kleine Koopluiden , Rijgen een trap honger in weelde, en verder
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derven voor het grootíte gedeelte . Indien nu de Landbouw het
hoofdbedrijf van een Land ware, dat niemand begeerde te ver_
laatera, ten zij hij of geene Goederen bezat, of zig anders daarvan niet geneeren kunde, dan zou dat Land in den hoogften
bloei haan ; ik zwijge, dat een Staat zig door den Koophandel
wel fchielijk verheft, rijk en magtig word, maar daar door ook
juist de weelde en dartelheid te gemoet ijlt, welke denzelven
vroeger of laatvr in het verdęrf forten . Kortom het blijft vast,
een Land , waarin de Landbouw in bloei !laat, heeft daarin
Bene onuitputtelijke bron van welvaaren, en kan door geen y~
wislěling van 't geluk t'ondergehragt worden, zoo God het niet
door Landplagen kastijd . Dorpen en Hoeven verfchaffen dan
Produčten in overvloed , zoo wel tot onderhoud als tot den
Koophandel ; de Steden verarbeiden hunne ruuwe Landsproduc.
ten, maakera 'er ProduEien voor den Koophandel van, en verzenden ze als dan buitens Lands . Zeg mij, Heer Sommer, is
't cene goede Staatkunde, wanneer de Vorst zijne Onderdaanen van uitheemfche Produčten Fabrijken in het Land oprigten, en ten zetven tijde zijn eigen Land genoegzaam braak 1g_
gen laat гΡ was het niet beter, zoo hij zorge droeg, dat in zijn
Land alles geteeld werd , wat dat Land kon voortbrengen, en
dat hij als dan zijne eigene Landsprodučteu verarbeiden liet?
„ Dat is zeer onbetwistbaar .
• Nu dat voortbrengen van alle mogelijke Landsprodučten,
gefchied toch door den Landbouw ; bij gevolge is dit bedrijf
het eerfte, noodigRe en voornaamíle.
• De Heer Sonimer, was door deze voorftelling van het gewigt
des Landbouws wel overtuigd ; evenwel kwam het hem al te
wonderlijk voor, dat Lihenthal een Boer worden zou . Maar
deene makte eindelijk het beluit, terwijl hij zich verklaarder
Dat hij naar den raad van den Heer van Morgenthau den
Landbouw drijven wilde . Wanneer dan zijne, en zijner Echt .
genootes neiging tot dc Geldkzaligheiçl nog niet volkomen daar
door bevredigd werd , zoo was het nog altoos vroeg genoeg,
tot de Negotie over te gaan ."
In gevolge hier van , gelyk het verdere verhaal meldt, !telde
.Morgenshau, naar zijne belofte , Li1ienthal in het bezit van
een uitgebreid Landgoed ; ęn deeze flaagde, ten genoegen van
zichtelven ~n dat zyuer Echtgenoote, in de befchikkiñge zner
naaken , zo wel, dat • de Heer Sommer met den tyd duıdelyk be_
gręepe, „ dat de Landbouw eerre heerlijke zaak was, waiı~~eer
• zij, niet naar den flen~Er, maar naar kQnst en ondervinding,
gedreven werd .»
•

Pa lm-

J ., G HERDER, PALMELADE1'I .

tgelezene Oost
he
Palmbladen, o
BERDER. Uśt het Hoogdwtsch .
1787, Behalven de Voorreden , I

467

, door j, a.
. H . Gryp,
o avo .

met oordeel byeengebragte Verzameling van ßosterfchė
E erre
Vertellingen , die haar leerzaam nut hebben , en alleszins
iirekken ;, oIn de handhaaving van ßurgerlyke en Godsdientlige
deugden in te bo .zemen ; des dit Gefchrlft, inzonderheid voor
de jeugd gęfchikt , aan deeze , en ook wel aan anderen vin
ryper jaares, ter leezinge en overdenkĩnge aangepreezen moge
worden . Eerre beknopte vertelling, welke ons in ons tydlyk
bedryf op de eeuwigheid leert denken , zy hier ten voorbeelde . Dezelve heeft tot uen opfehrift, de ceuwige Last, en luidt
aldus .
„ De Kalf£ HAKKAM, die de pragt beminde, wilde de turnen van zijn Paleis verliieren en grooter maken . Hij kogt alle
de bijliggende landerijen , en betaalde den eigenaars zo veel
daar voor als zij begeerden . Dan 'er werd cene arme Weduwe gevonden , die het erfdeel van hare vaderen , uit cene
godvrugtige naauwgezetheid, niet wilde verkopen, en alle aanbiedingen , die men haar deswegens deed , ten cenemaal affloeg.
De eigenzinnigheid van deze vrouw verdroot den Gpziender
van het koninglijk gebouw ; hij nanı haar dit kleine land met
geweld af , en de arme Weduwe kwam weerende bij den
Rigter, luw BESCI-JıR was juist KADE van de Stad . Hij liet zig
het geval voordellen , en vond het moeilijk ; want, alfchoon
de Wetten aai de Weduwe uitdrukkelijk regt _gaven, zo was
het toch niet gemakkelijk, om cenen Vorst, die gewoon was
zijnen wil voor de volmaaktfie geregtigheid te houden , tot
cene vrijwillige vervuiling van eerre oude Wet te verpligten .
Wat deed de regtvaardige KADI. Hij zadelde eenes Ezel,
hing dien een grootera zak om den hals , en reed zonder uitfiel naar de tuinen van het Paleis , alwaar de a ur zig juist
in het fehoone Paviljoen bevond, dat hij op den grond van
de Weduwe gebouwd bad . De komst van den iuni met zijnen Ezel en zak bragt heni in verwondering , en nog neer
verwonderde hij zig, wanneer ZEN 5ESCHIR zig voor zijne voeten wierp, en hem dus aanfprak : „ Vergun mij , Heer, dat
„ ik dezen zak met aarde van dezen grond vulre ." HAKKAX
fond het toe . Wanneer de zak vol was , verzogt de int
den KALIF om hem den zak op den Ezel te heipen beuren .
HAKKAM vond dit verzoek nog bıjzonderer, dan al het voorgaande ; maar om te zien wat de man voor had, zo greep hij
mede aan. Dan , 'de zak was niet re tillen , en de Kaijp
zeide : „ de last is te zwaar, KADI, hij is re zwaar."
„ Heer
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„ Heer antwoordde aN sEscI-U R , met eene edele vrijheid,
gil vind dezen last te zwaar, en hij bevat toch maar een klein
gedeelte van de aarde , die gij op eene onbillijke wijze aan
eene arme Weduwe ontnomen hebt ; hoe zult gij dan dit ge_
heele geroofde land kunnen draagen, wanneer het de Rígter
der waereld ten laatuien dage op uwe fchouders ligt!"
„ De KAıIF was getroffen ; hij prees de kloekmoedigheid en
îchrande beid van den KADI , en gaf aan de Weduwe het
land, met alle gebouwen, die hij daarop had laaien aanleggen,
weder."

N 1 E

UWE

A L G E M E E N E
VADERLANDSCHE

OEFENINGEN.
De Bybel, door beknopte Uitbreidingen en ophelderende
Åenmerkingen verklaerd, door j . VAN ıv vs KL rr KENBERG , A . L. M . Tb. et Phil. Dr. Hoogleeraċr in de

H . Godgel. en Kerkt. Gefch . aen het 111. Az:IL en Piedikart in de Gemeente te Åmfterdana , mitsgaders Lid
v' n het , eeııwsch Genooıfchap der Wetenfc happen , te
Vlisfıngen . Veertiende Deel. Te 4mfterdam , by J.
Allart, 1787 . Be/ia/yen het P'or3perk , 548 bladt . in

gr. 8vo .

D

e twee boeken van den Propheet
r ŕnie, te weten,
dat tyner Godfpraken, en dat tyner Klaegliederen ,
worden in dit Deel ontvouwd . Vooraf gaet ene Verhandeling over de merkwaerdiglłe byzonderheden , welke oımtrent ieder dezer boeken in 't algemeen overweging vorderen, en verder houd hy, ter ophelderinge dezer Schriften, denzelfden voet, als in de verklaring der voorige By belboeken ; waerdoor hy, wel inzonderheid aen deze ert
gene voor[lellingen , die hare duisterheid hebben , een oordeelkundig licht bytet . Ter proeve hiervan diene tyne
Opheldering van Jer. XXXT . г2 ; waeromtrent, nopens dert
zamenhang met het voorgaende, het volgende íłaet aen te
merken . De propheet vers 4, S en 6 de gelukkige heríłelling van Israël in Kanaän voorfpeld hebbende, duid .
vers 7-14 aen, dat deze wederkeering der Jooden niet
groote blydichap zou gefchieden ; waerdoor, volgens i5
-, de voorige treurigheid geheel en al zou ophouden .
's Volks voorige droefheid word, vers i} , zinnebeel igg
voorgedragen onder de melding van Rachels droefheid,
en in gevolge hiervan word Rachel, vers i6, opgewekt,
om hare klagten te !kaken ; in de verzekeringe van ele vervulling der Godlyke beloften, vers 17
t ; op welken
grondflap het Volk vers лΡ2 aengefpoord wordt, om met
boetvaerdigheid blymoedig weder te treeren na Kanaän,
welk voorlłel de Propheet vers 23 aldus aeadringt .
IL . DEEL . N. /LG . LETT . No . 12 .
„ H oe
Lı
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„ Hoe lange zult gy u aen de błijdfchap onttrekken
en de gunftige gelegenneıd verwaerlozen, om in uw Vaderland weder te keergin, y afkeerige dochter? want
de HEERE heeft wat nieuws , wat groots en zonderlinge
op der aerden gefchapen ; De vrouwe fai den man
omvangen .
• De laetfte woorden : want de HEERE heeft vat nieuws
caz . worden verfthillendlyk opgevat . - Vooraf herıune¡eıı wy, en dit dient raren wel in het oog te houden , dat
deze woorden hì_r inkomen als eene beweegreden, door
welke de dochter Israël ; wordt opgewekt , om nier Kanaan
weder te keerera, en alle zwarigheden worden wechgenomen, welke haer tegen dien optocht konden beĺchroomd
maken . Dit is allerduidelykst, uit het ganfche verband
van zaken .
• De FIER wordt gezegd wat nieuws te feheppen, wanneer Ily iets te weeg brengt, liet welk niet alleen vreemd,
maer ook te gelik heuchlyk is, vergel . Jef. 43 : 19 , 20 .
Dit nieuws zou plaats hebben op de aarde, dat is in
het land Kanaan, het welk vers 23 uitdrukkelyk het land
vaıl nuda genaamd wordt . Het nieuws znu daarin beilaen , de vrouw zal desa inaia onavafzgcıı. %Vat zegt nu
deze rútfpraek i
„ A . Gemeenlyk denkt men aen de geboorte van den
iWesfias , welke by uitnemendheid , als zijnde een verbazend wonder, wat iıiCFIrvs mag genaamd worden . Men
neemt hct woog 1 vroriw voor eene algemeens benanıing
van nıenichen, olie tot het vrouwlyk gepacht behooren,
zon dat het ook ccrie m 7egd zou kunnen beteekenen . De
uitdrukking (lera mnıı o7/Ivaigcn zou te kennen geven, een
nrauneiyk zaad in de biermoeder te dragen en te on tingelen . Op deze gelegde grondflagen , zou hier de wonderdadige ontvangenis van onzen Verloslër, iiı de bier .
moeder van de maagd Maria , voorfpeld worden , en de
Godsfpraek zou volledig overeenkomen, niet die van 3e_
fairs Kap . 7 : 14 . Men voegt er by , dat deze belofte
hier eigenaartig , in liet verband van zaken te pas koine ; om de verlłrooide Joden tot het wederkeeren naex
Kanaan aen te moedigen : om dat liet Joodfche land,
door deze wonderdadige gebeurtenis, loven alle andere
gedeelten van den aardbodem, zou verheven worden ; en
om dat dit nieuws de grondílag was van alle verdere zegetıingen en voorrechten .
„ Dan
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„ Dan hoe oud en vr'y algemeen aengenomen deze verklariııg ook wezen moge , han zy everıwel geen fte~k houden ; en hadden wy geent andere bewij zen voor ýe/u~
1\Ies1iasfchap, ZoddLu wy tegen het oııgeloov niet veel
Deze uitlegering is niet wel bekunnen uitrichtc n . ítaenbaer tiet de o~rfprong Ìy( :e woorden . Hct woord
vs •o uw kan niet hepaeldelyk van tent maegd verklaerd svorden . Flet woord m('m beteekent tenen volwasfen nıan ; en
kan derbalven niet van een mannelyk zacd, nog in de
baermdeder befloten , genowen worden . Het 0111 ı~eıı
wordt nergens van de dıacht eener zwangere vrouw geOok wordt deze verklaring, door het verbruikt.
band van zalen, geenszins begunftigd . De belovre van
MeJîns wonderdadige geboorte was wel de voornaemae
en de grondflap van ai(e andere belovten ; meer dit bewij st niet dat dezelve juist hier moet inkomen . Die belovte zou, iti dien tijd welke hier bedoeld wordt, eerst
az verloop vaıı cenige eeuwen vervuld worden ; nu, Bene
belovre, weilier vervulling nog zoo ver af was, lćhijnt
minder gefchik~ te zijn, om de verllrooide Joden, tot het
wederkeeren naLr hun Vaderland, tien te moedigen, dan
wel en c toezegging van aengename gebeurtenisfen, welke
kort op handen zijn .
„ B . An leren nemen het ganfche voorlel zinbeeldig .
De vrottw zal het volk van Israël beteekenen, het
welk de Hr t~ R , op Sınai , als het ware , getrouwd had ,
door het zelve tot het volk van zijn byzonder eigendom
getı te nemen ; hoe zeer déze zinheeldige vrouw deıı HEER
verlaten had, ci zich verloopen in afgodery, met de afgoden der Iıeid *oen . D~ ?n(?n is derhalven de HEER , die
deze overfpelige vrouw, door de Asfyrifche en Babylonifche gevangenis, met het hoogste recht verftooien lıad .
Maar nu zots de vrouw den man wederom omvangen en
omhelzen : dat is, Israël zou berouw hebben over de voorige boosheden, zich weder tot den HEER bekeeren met
cenen hartlyken afkeer van de afgodery, en Hem , als het
ware, met tedere líevde omhelzen . - Met een woord,
de Israëlieten, zoo lang van den HEERE afgedwaeld, zotıden zich op nieuw tot Hem hekgieren .
„ Het is watr, de bekeeríng van een volk, het welk
zich zon lang in de afgodery verhard had, was zekerlyk
iets nieuws , het welk men , volgens het gewoone beloop
der meufchelyke zaken, nier zou hebben kunnen verwach •
ten .
Meer met dit alles, komt vleze verklaring, oııL1 2
zes
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zes erachtens, in het geheel niet overeen, met het verband van zaken , en het oogmerk tot het welk de voorden hier inkomen . Of zou eerre belovte, omtrent de bekeering des volks, cene drangreden hebben kunnen wezen,
om de wechgevoerde Israelieten , tot het wederkeeren naer
bun Vaderland, op te wekken ?
• C . Voor het naent dacrom zouden wy ons voegen
by die genen, die de ganfche belovte ver(taen van eenetı
zeer aengenamen vreugdetijd .
e weten de enkelvouwige benaming van de vrouw en de man wordt, in eerren verzamelenden zin, genomen voor het vrouwelyk en
mannelyk gefacht .
Het woord ®mvan~~en zegt ook
omringen rondom gaen .
- De vrouw zal den m~ır~ ori.îangen en omringen ; dat is dan : de vrouwen en de man
nen zullen openbare vreugde bedryven, zich iıı reijen, al zingende, fpelende en danslende zamenvoegeu ;
zoo dat de mannen , als het ware , aen eengin troep zullen fpelen en fpriugen, terwijl de vrouwen dezen truep
omringen zullen, en rondom denzelven blymoedig danfen .

• Met een woord, het is eerre befchrijving van eens
algemeens blijdfchap, vergeleeken Esod . ıg : ~o . Richt .
sI : ~i . t Sam . ı8 : 6, 7.
Dit zou wat nieuws
en ongewoons zijn in het land van Juda , het welk zoo
lang woest en onbewoond gelegen had . Hiervan daen
wordt de wederbrenging der verbannen Jooden in Kanaan
aengemerkt, als cene gebeurtenis, nog ruim zoo merkwaerdig en zonderling, als de verlosfing van het oude Israel uit Egypte . Kap, i6 : ı4, i . 23 : 7, 3 .
Deze opvatting voldoet by uitnemendheid aen het verband
en oogmerk ; om namelyk de zwarigheden der Joden weck
te veemen, en hen tot den optocht naex hun Vaderland
neu te moedigen . Ĺy moesten zich door geene twijffelmoedigheden laten te rug houden : want de H EER zelvs
zou een verfchi~nfel voortbrengen, geheel vreemd en onverwacht, dat men namelyk in Kanaan , het welk zoo
lang had woest gelegen , allerlei vreugde bedrijven zoude .
• Deze verklaring ttrookt ook ongemeen wel met het
volgende, alwaer de HEER de kennelyktte proeven belovvt
van zijne zegenende goedheid ; wordende vers ;-- з .
d e voorfpoed der wedergekeerde Joden befehreven ."
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herklaring van Øn Brief van PAULUS aan de Romeinen,
door 1 . A . CRAMER , Kaneelier der Uníverfiteit te Kicl .
Uit het Ifoogduitscb . Ees fle Deel. 1ι ) eyden , by
A . en J. Honkoog ı787 . Beha/yen liet TVoorberigt,
278 bladz . Iii gr, 8vo .

voorige Schriften van den Eerwierden Cramer, ter
Ji ıtverklaringe
der Brieven van Apostel Paulus, is 's
Mans ü hryfwyze en manier van behandeling in dezen,
zo overbekend, dat het ten opzigte van dit Werk genoeg
zy te zeggen, dat onze Schriftkundige Uitlegger hierin
denzelfden voet houdt . Na ene voorafgaēnde Inleiding,
waerin de merkwaeıdigfte byzonderheden, die ter ophelderinge van dezèn Brief aen de Roweinen in 't algemeen
ftrekken, opgehelderd worden, geeft by ons ene nieuwe
Vertaling vin den geheelen Brief, wier in 's Mans tael- en
oordeelkunde ten kragtigfte doorftraelt ; en deze Vertaling
giet vervolgens vergezeld van ene Verklaring zelve vann
dien Brief ; in welke hy zyne gedachten , over den inhoud
van 's Apostels voorflellingen , niet veel juistheid leerzaem
ontvouwt : giende dit eerfte Deel over de vyf eerfte
Hoofdítukken Tot ene proeve hier van gae men na , het
geen hy ons wegens Rom . III . ~3-s6, onder 't oog
brengt .
„ op de vers ~r en a€ gedane melding van de vrye
Goddelyke begenadiging der zondaaren door het geloof in
Jezus Christus , laat de Apostel terftond het bewys dezer
leere volgen, wanneer hy zegt : IVaîıt 'er is geen onderĵcheíd ; geen, te weten tusfchen Heidenen en Joodetı, in
opzicht op den aart en wyte , hoe zy zalig kunnen worden, of i n httnne betrekking tot God . Want 'er is geen
onderfėheid , dewyl zy allen firafwaardig zrn , en allen
den roem voor God mis/en , dieıì zy hebben moesten , en
alle om niet , alleen om tle verlosfıпg ., die door Jezus
Christus gefchied is, geregtvaardigd zullen warden, welken
God tot een verzoeııtng heeft voorgefleld, door het geloof
in zrn bloed, tot een bewys van zyne geregtiglıeíd, door
de vergeving der zonden , die te voren gefchied zyn,
toen hy 'er geduld mede had, tot een bewys van zyne
geregtigheid in deezet tegenwoordige n tyd, om zßg al den
genen te openbaren, die regtvaardig is, en elk, die het
geloof in
ezus heeft, regtvaardig maakt . PAULUS zegt,

tusfchen Jooden en

is geen onderfcbeid, en beL 1 3
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Heidenen

474

J.

A . CRA21ER

wyst dit daaruit, otn dat zy allen gezondigd hebben, of
al(eti ftrafıvaardige zondaars zyn ; dat zy allen die waardigheid misten , welke zy volgends het oordeel van Gud
hebben moesten . Heerly'heid of roem, draw, heet íomtyds
6Id Gods, of d gelykheĩd met Gcd,
zo veel als het
ı Cor . Xl. 7 . welhalven fommige Uitleggers deene piaıts,
als een bewys van het verlies van de oorfpronglvke gelykheid met God , of, gclyk nıco gewoon is te ze~g~n , het
Goddelyh evenbeeld, geLruiken . Geworniyk~r l.etekent
het Gods roem of roem voor God, de ;oed/í'uriíz ; van
God, of het welbehaagcn v~u God in de ı : enichen, men
zie Joh . Xll . 43 , en deeze betekenis is ten vollen met
den zin van PAULUS overeenkomende ; hy wil 'er mede
zeugen , geeir tnensch is zo geheld , dat hy het Goddelyk
we behagen of goedkeuring waardig is . Deswe~ens moe
ten zy allen door zyne genade om niet, dat is , zonder
het te verdienen, geregtvaardigd worden, of, van huurre
ftraffen vrygefproken worden , en wel om de verlo~fın~~ door
.,ezus Clzristits gefclzied. Deozen heeft God tot eeneıı genadefloel voorgefield. Het Griekfche .~ <c Y , a' heeft, weguıs zyne dubbele betekeı is, t t onderfcheidene verklaringen , aanleiding gegeven . Volgens de oude verklaring
beteekent het, het deklel wm deıe Bondkist, waarin de
Wet van Mofes bewaard word . Dewyl God zyne býzondere tegenwoordigheid boven dezelve gewoon was te openbaařen, word er m den onei~enlyken zin van gezegd ,
dat God boven dezelve woo/zt, en ze heet deswegens de
genade floel of dee genade-troon. De Hoogepriester moest
zig tot dezelve begeven, wanneer hy op den grootera Verzoendag het Joodfche Volk met God verzoenen, of de
vergvin van deszelfs verdiende !haffen van Hem afbidden wilde . In deeze beteekerıis word het woord, zo
'wel in andere plaatzen van het Nieuwe Testament, als
ook door de LXX Taalsmannen gebruikt, Heb . IV . iG.
Lxod . XXV. 17 --2o . XXX . G . en meer anderen . Dewyl dan God de menfchen door Jeins den -Mesfıas, wegens
de door Hem bewezen verlostlug, begenadigt, ~o kan
van deenen ook gezegd worden, dat hem God tot eerren
genade-troon voor de menfchen heeft opgerigt . Daar intusfchen deene zin Bene zekere hardigheid fchynt te hebben,
zo zyn daar door nieuwe, Uitleggers aangezet geworden ,
om eeııe andere betekenis van het Griekfche • woord den
voorrang te geeven , volgends welke liet een zoenoffer betekent , en volgends deene zou PAULUS zeggen , dat God
Ch stus den menfchen tot eeıa zoerzo Cr gegeven heeft .
Dock
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Doch deene beteckeııis komt alleen by de Grieken voor,
die zuiver Gı•i ek,ch fchı•y ven . ooh niet in verband met
liet woord vooı/Ic/.'eii . f?en oın liet verklaren der Schrift
byzonder verdienden Senılcr heeft daaronı ııog eene andere
uitlegging van het Griek ċhe woord opgegeven, volgends
welke de naam, die eenėıı peiıooiı etl een zeker werk
toekomt, met den nr~aiıı va~ì deli perzoo~ı , dien het toekomt, verwisfeld kati wordcıı , gelyk Ly voorbeeld ® <<, r
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word,
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zou

of
flaan . Dan zou de zin
lyn , dat God j'cfıes dcii meııfaıeıı tot eenei? TVerzoeııer
heeft voorgejiehl of vcrorduıecıd. Dan hoe zinryk ook
deene verklaaring is, zo verdient echter de oude den voorrang, dewy! geeııe verklaaring meer overeenkomt niet liet
TaalgcbrLlik van PAULUS, eii avne gewoonte, om al het
geen de verlosfiııg der n enfcheıı door Christus betreft,
onder ıııenigeı•l eie beelden, die van den Joodfchen Oflerdienst ontleend zyii, voor te Rellen, dan deene ; en even
daarom de toetćlìyneııde haı •d iglıeid van deene oneigen vke
benaaming van Cliristiis niet vreenid behoeft te zyii . Voor
liet overige komen alle deene ondeı•fcheideıı verklaringen
toch iıı ıleıı grond met elkandeı•e n overeen ; aile bevestigen
de waarheid, dat de '1esfıas die geen is, door wíeıı God,
wcgt:ns de door Hem overgenomen tira(Fcn onzer zonden,
oiis de verlosfıııg daar van laat toekomen, en wel door
liet geloof iıı ZŤıı i)loe(l, alwaar, volgeııds de 1 -lebrecuvfihe wyte vall !'!rekdi , if ~~ c'u voor git, ra u ~~x Plaat
waar het woord ¿ed den geweldigen dood beteckcnt,
dien I-ly als eeııe flraf voor onze zonden geleden heeft.
Te weten , wy worden dııoı• het geloof iıı liet bloed vaı~
C,lıri tiis geı•e gtvaardigd ., wanneer wy vertromveıı, dat
(god ons de firalfen onzer zonden vergeven zal, dewyl
Christus voor oiis en in onze plaats eeneıı geweldigen dood
gelłorven is . Dit doet God tot ecıi Tenys wıı~ zv;ıe gereclı .
tiglıeid, of vaıı het henı als nazen pigret toekoıııcııd reit
van re ,tvaardiging door de vryfpı •e f,iıig of ver g eviııg der
zouden , welre geduureııde den tyd gedaan werden, toen
God iìog geduld daar mede lıad , c1at is , teıı tyde van
het Oude 'l'estainenr . liet oııdcrfcheid, dat hier door
Tommie Illtleegers, tılsfcheii de woordeln rxp a ; ci
aangeılomeı word, beeft in liet Taalgebruik geenen grotid .
PAULUS voegt 'er nog by, tot bewýs vnıı zyı~e gereclıtig .
udid, of va;ı liet Hem toekomend' regt van onze regtvaardigiiig , iıa dcez~ıi icgcnivoordigesı tyd , om aan te duiden,
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dat deene troostvolle leer door Christus en zyne Apostelen
afleeiı in haar volle licht is geopenbaard geworden, met
ıurgmcrk, om aaıı te tonnen, dat Hy regtvaardig is, of
liet regt heeft, orn ft7afW(IGrdi~e zondaaren te begeııadigeıı , en ook den geenen , die in /efus gelooft, waarlyfe
restvaardıg nnai,kt, of het regt der regtvaardiging aan
hun uitoefent .
„ Zo duidelyk verklaart zich de Apostel , voor eerst,
dat de menfchen de regtvaardiging noodig hebben, en wel
alle menfchen zonder uitzondering, dewyl zy allen , welk
onderfcheid ook anders onder hun plaats mogt hebben,
ftrafwaardige zondaars zyn, die zelve niets doen kunnen,
om zig van de Uraffen hunner zouden te verlosfen , welke
te ondergaan hen ongelukkig en ellendig maakei zou, die
dus alleen eerie vrye ontferming van God redden kan .
Ten tweeden, dat, dewyl de menfchen niets hebben noch
vermogend zyn te doen, het geen de Goddelyke goedkeuring en welbehagen waardig maakt, hen God, om
niet, en geheel zonder hunne verdienften, als orifchuldige
fchepzels aanziet , en alleen uit onverdiende goedheid tot
hunner regtvaardiging befluit . Ten derden, dat God tQt
dit bclluit alleen door de kennis van hunne behoeften, en
niet door hun tegenwoordig of toekomend gedrag, maar
voornaamlyk door de verlosfing van Jefus Christus, of
door zynen in hunne plaats geleden dood, bewogen werd,
maar dien Hy zelf, om zynen afkeer van hunne zonden te
openbaren, verordend en toegelaten heeft . Ten vierden,
dat niemand deeze regtvaardiging om de verlosfıng van
Jefus Christus, anders, dan door het geloof in zyn bloed,
of door het vertrouwen op den dood van Jefus, deelagtig
kan en zal worden . Dit alles is, uit de door PACıus gebruikte uitdrukkingen, ontegenzeggelyk, indien men aan
dezelve haare gewoone en natuurlyke bétekenis laat . De
vergeving der zonden , welke niets anders is, dan eerre
verlosfıng van hunne fchuldige ftraffen, word geheel bttiten kyf alleen als een uitwerkzel van zyne vrye ontferming
vooreefteld , en als een gevolg en vrucht van den dood
van Jefus Christus ; maar deeze nog als cene bevestiging
van zyn voornemen , om zig over hun te ontfermen , nog
als een voorbeeld van het heerlykile geduid , en de ('candvastigheid, waarmede Christus de waarheid en Goddelykheid der veere, door Hem verkondigd, bekragtigd heeft .
En wat is 'er toch in deeze leerftellingen, het geen niet
met de begrippen, welke wy ons van het allervolmaaktfte
w .
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Wezen moeten maken , ten vollen overeenttemt ? God hefoot, om de menfchen van de ftraffe hnnner zonden te
verlosten, alhoewel niets by hen te vinden is, het welk
hen zyn welbehageıı waardig maakt . 13ewyst dit'niet de
oneindigheid van zyne goedheid? Hy befoot, om zynen
eigen zoon in hunne plaats te haten herven , op dat, hunne zonden niet zouden worden aangezien , als of zy heın
onverfchıllig waren . l3ewyst dit niet de heiligheid en
aaubiddingswaardigheid van zyne vrye en onverdiende
barmhartigheid jegens hen ? Hy verbond het daadelyk genot
daarvan, voor de menfchen, met het geloof in den dood
van Jefus ; en dit is de door Hem zalven voorgefchreven
order, in welke zy zyner begenadiging deelagrig worden,
dewyl dit vertrouwen even zo wel eene belydenis van de
affcliuwelykheid en (trafwaardigheid hunner zonden, als
eeiıe belydenis van zyne vrye genade, en tevens de
kragtig(te fpoor is, om niet weder te zondigen . Hoe
zeer worden niet daar door de heilire regren der deugd
bevestigd , en hoe nadrukkelyk word niet daar door de
befchuldigìng voorgekomen , dat deene leer de noodzaaklykheid van de bekeering des menfchen wegneemt ! Maar
hoe nadrukkelyk word niet tevens ook ecne andere in
onze dagen beweerde gevaarlyke dwaalmg tegengefproken,
dat God den zondaaren de ftraífen hunner overtredingen
niet vergeven kan , dewyl het dulden derzelven het eenigfte middel is, waardoor hunne zedelyke betering bewerkt
kan worden , washalven zy dan niet als bewyzen van den
Goddelyken afkeer daarvan , maar veel meer als onontbeerlyke weldaaden Gods befchouwd moeten worden! Waartoe toch kunnen menfchen niet vervallen , wanneer zy
eenmaal van den weg der waarheid zyn afgeweken! Het
blyft dus, volgends de leer van PAULUS , bonen kyf,
dat de menfchen alleen, om den dood van Jefus Christus wille, zig in de genade van God hebben te verheugen ."

J . C . LAVATER
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Leerredenen van j. c . LAVATER, eeıfeı~ Leeraar te St.
Pieter in Zurich, te Bremen gehouden , den t31'eede,i,
vierden en zesden fuly, 1786 . Uit liet Hoogcluitsch . Tc
Ånflerdam, by J . Ch. Roeder, 1787.
In gr, o&2vo.
1o I bdadz .

gelegenheid ener opengevallen plaetze, was de EerTerwaerdc
tot Leeraer te Bremen beroepen , dan
Lavater

ıyne betrekking , gelyk hy in de eertte dezer Leerredenen
betuigt, en zyn geweten verplichtten hem, dien vriendlyken, hartlyken, dringenden roep van de hand te wyzen .
Echter noopte dezelve hem, naer 't fchynt,
om, enige weken daer na, dıie Predikbeurten aldaer waer
te nemen . Zyne eerfte Leerreden had ten tekst, Ron) . L
u . en betrof liet verlangen van Chrıstlyke Leeraren , om
hunnen Toehoorderes gee~tlyke gaven mede te deeleıı . In
Bene volzesde Leerreden handelde hy over de Kinderlyke
gezindheid, uit l\Iatth . XVIII . Ø ; en de derde had tot
een om erwerp, dc Liefde tot Jezus, naer aeııleidiııg van
Joans . XXI . 1$---1g .
Ze zyn, ııacr den gewoones
leerrraııt van zyn I : erwaerdei~ , opweklyk, flichteııd en
vol vuur, het welk, te meer, (laer hy ze, zo ais hy zichı
in de Voorreden uitdrukt, iıı een heet belemmerend uur
zyns levens gehouden . en enige weken later grootlyks uit
zyn geheugen weder opgenelď heeft, meer hartstogtlyk
dan juist beredeneerd . Men oordeele hierover eenigzins
Uit zyn volgend opwekkend woord tot Christlyke Liefde .
„ Liefde is liet leevea des harten ; de ziel van alles,
wat vergenoegen of zaligheid kan genoemd worden . Zonder liefde is ieder lcevend veezen ¿Ilendig . floe hoogex
een weezeıı, ten opzigte zyner natuur, des te ellendiger
is het zelve zonder liefde . Naar maate de liefde , zo~ is
het leevea der ziel .
Kennis en gevoel van het volmaakte, fchoone, en voortreflyke is liefde . I- let ııitmunteııd(te,
't welk de zigtbaare waereld het rienschlyke voor liefde
vatbaar korde voornellen, is de mensch . Wie dien niet
lief hebben, in heın niets bemiıınenswaardigs vinden kan,
niet getroflén wordt door deszelf, voorrang voor alles,
door deszelfs adel, uitmuntendheid, onvergelykbaarheid
met alle andere zıgtbaare fchepzelen, - -- wat zal
by dan beminnen ; wat zal by dan naar waarde fchatten
kunnen! De leer van de liefde, en waarde der menschlyke natuur, is in den grond Hechts ééne leer . Kennis
des
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des evenbeelds Gods in den mensch, is te gelyk liefde
Gods en des ıenfchen . Deswegen is de hoofdfoor des
Christendons - liefde - in 't geloof aan de door Jezus Christus geopenbaarde en beweezene hooge Godlyke
waarde der menschlyke natuur. Ai wie niet lief heeft, die
kent God niet , want God is de liefde . Wy worden , mogt
ik zeggen, eerst menfchen en Gode gelykvornıige menfchen door de liefde . Liefde is het weezct der menschheid en Godheid, de hemel des hemels . De hemel zoude
tot een hel worden zonder liefde . ---- De hel zoude
ophoudeıı eeııe hel te zyn door liefde . God kan ııiets
dan liefde willen , dewyl Hy niets dan zaligheid wil .
Liefde maakt dat God Ged, dat Christus Christus, is .
Gy weet niet, wat God is , gy weet niet wat de
mensch is, wanneer gy niet weet, wat liefde is . Naar
maate uwe liefde, zoo is uwe menschheid . Gelyk uwe
liefde is, zoo hebt gy gemeenfchap met God, zoo geniet
gy God . Ontwaak in ons, menschlyk(te aller geziudheden .
Godlyke liefde ! Straal des hemels ! Vonk des
eeuwigen leeveus ! Affchyn~el der Godheid ! Liefde ! Verbreid u in onze harten, Blymoedigheid des weldoens ,
mi .ddaadige , goedige , vriendlyke zin ! Word leevendiger
en zigtbaarer in ons, lydende, zwygende, verdraagende,
ver1choonende, langtnoedige Liefde! Zy alle dagen onvermoeider, goedwilligen, het algemeen ııuttiger, vreedzaamer, blymoediger, opgehelderer, wakkeren, vryër en onvertfaagder, ootmoediger en moediger werkzaam , gezegende en zegenende broederlyke en zıısterlyke liefde! Geef,
waar gy geeven, help, waar gy helpen , flerk, waar gy
herken , troost, waar gy troosten kunt . Beveel aan ! geef
raad t leid ! beur op ! waarfchuw L beflraf ! bid ! fmeek !
zy vrolyk met den vrolykcgl 1-ween met dcn weeneıideıı 1 kom
voor ! vergezel! volg na! wend af! verligt! verhaal! ver.
zwyg! geniet! ontbeer : edele Christelyke liefde! uw voorbeeld zy Christus ! uw voorbeeld die Liefde , welke allen
alles, en zichzelve niets was ! Ach lieere, Deere I wak
door dit zwakke, onmatige woord my, en allen, die my
hooren, op tot deeze alleen zalige en alleen zaligmakende liefde !"
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Handelingen van liet Geneeskundig Genootschap , onder de
2tnfpr~uk : Servandıs Civibus . Twaajie Dcel. .Ecrf?e
Stuk .
Th l1rnJłerdam, by P . Conrads, 1787 . In gr.
8vo . 305 . bladz .

D

e bedoelingen van dit geleerd Genootfchap zyn allefınts zeer pryswaardig, en prakken om onze Geneeskundige Kennis langs hoe meer te verbeteren, en te bevorderen . Zeer veela wel uitgewerkte Verhandelingen zyn
wv reeds aan hunne uitnoodiging en yver verfchuldigd- en
onder deeze mogen ook met recht geteld worden , de
twee ingekoomen Årtwoorden op de voorgetlelde Vraag :
,, Welke zyn de bekwaamt e, en tevens veiligtte, midde• len, om de Geelzucht, wanneer zy niet te verre ge• vorderd is, op te losfee . Wat keuze en welke voor*
„ zorgen moet men daaromtrent in het oog houden, zo
„ ten aanzien van de verfchillende oorzaaken deener Ziekte,
„ als van haare onderfcheiden trappen hn indien zy voor
• ongeneeslyk moet gehouden worden, uit welke tekenen
• zal men dat hefluiten? Het Genootfchap ziet, hopaas
„ de keuze der middelen, in het byzonder op die hachlyke
• omPandigheid, wanheer de Ziekte tot haare Geneezıng
• volttrekt ontbindende middelen vercischt, terwyl onder„ tusfchen de Raat van ontbinding, waartoe reeds alle
• vochten gebragt zyn , hyna zodanige middelen fchynt
• te verbieden ." Het Genootfchap heeft aan beide deeze
ingekoomen Antwoorden den gouden Gedenk • Penning toegeweezen ; en ook beide de Schryvers hebben, onzes bedunkens, deezen Eerenprys verdiend .
De eerlte Verhandeling is van den Heer A . J . S'RAEuWEN , Pz . Mcd. DoEtor, &c . &e . te Zierikzee ; de geleerde Schryver geeft in het ecı fle Hoofd/luk eene korte
ßefchryving der bedoelde Ziekte , en derzelver onderfcheiden verdeelzegen, oorzaaken en kentekenen in het algemeen, en gaat vervolgens, in het tweede en derde: HoofdJltik,
over tot de eígentlvke beantwoording van het eerlte gedeelte
En daar in de Geelzucht, gelyk in andere
der Vraag .
Ziekten, de Geneeiing moet ingericht zyn, naa de verfchillende oorzaaken, en gevorderden haat der Ziekte, zo
geeft de Schryver vooraf eene zeer naauwkeurige opuaave
van de meest bekende oorzaaken der Geelzucht, derzelver
onderfcheidPn kentekenen en onderfcheíden trappen . Het
vierde HoofdJłuk behelst eene algemeerte voorzegging, en
hiv-
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hieruit word als van zelve afgeleid, welke zoort van Geef-zucht voor geneeslyk , en welke voor ongeneeslyk ,
moet gehoudeıı worden . In het vyfde Iloofdftuk geeft de
Schryver de algemeens en byzondere Geneeswyze deezer
Ziekte op , die , met zeer veel oordeel , naa den byzonderen
aart, en de verfchillende oorzaaken, der Ziekte, is ingericht ; en hierop volgt, in het daarop volgende Hoofdftıık,
een ontleeding nopens de keuze der middelen iıı dat hachlyke tydftip, wanneer de Ziekte volfhekt ontbindende middelen vereıscht , terwyl de haat der Vochten zodanige
middelen fchynt te verbieden . Hier word, met recht, de
Kina ais een zeer heilzaam Geneesmiddel aangepreezen .
Eíndelyk befluit de Schryver zyne Verhandeling, met in
het zevende Hoofddeel nog eenige zeer nuttige v orzorgen
en raadgeevingen mede te deelen .
Deeze korte fchets zy genoeg , om onzen Leezer aan te
moedigen, deeze, met zeer veel oordeel en beleezenheid
gefchreeven , Verhandeling zelve te leszen .
De tweede Verhandeling, door de Heer ,1 . T . VAN DE
WYNPERSSI : toegezonden , is niet minder wel uitgevoerd,
en men ziet duidelyk, dat de kundige Schryver zyn Onderwerp wel doordacht , en de beste Schryvers daarover geraadpleegd heeft . - In de e~rfte flf,,deeling handelt hy over den aart, verfchillende toevallen , trappin,
en oorzaaken der Geelzucht . De tweede flfdeeling heeft
ten onderwerp, de tekenen der geneeslykheid en ongeneeslykheid deezer Ziekte . Het is zeer moeielyk , de geneeslykheid of ongeneeslykheid eenex Ziekte te bepaalen , doordien de oorzaaken zıg niet altoos duidelyk kentekenen,
en daarenboven zomtyds zo źaamgefteld zyn, dat ze de
Geneezing reeds daardoor zeer moei ;elyk manken .
Ondertusfchen heeft onze Schryver de tekenen , zo veel
doenlyk , opgegeeven . De Geneeswyze der Geelzucht , in
de derde Åfdceling aangeweezen , bevat een aantal der
beproefdfte Geneesmiddelen , en Raadgeevingen, waarvan
men, op het voetfpoor van zeer beroemde Geneesheeren,
naar maats van de verfchillende oorzaaken , en den gevorderden ítaat der Ziekte, gebruik kan manken .
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JTerha;2delingen uitgegeven door de Hollaı2dfctze Maat_
fUiappye der WeetenJchappsn , te Haarlem . XXIII Deel.
Te Haarlem, by _ . van \Valré, j
. Behalven liet
Voorwerk, 39 9 bladz . ln gr . octavo.

en ieder ,die eenige kennis heeft van den toehand onzer
E
Flelderfche Kust, en 't gevaar dat derzelver Zeeweeringen loopen, bezeft terhond het gewipt van hei volgende Voorhel door de Maatíchappy gedaan . „ 1'. adieu de
• voornaamhc hroomen in de Teie1¡che Zeegaten, en wel
• hoofdzaaklyk in en by het Ma~'sdiep, hoe langs hoe
• meer de aldaar liggende ykeu en Zeeweeringen nade• ren, en dezelven, door de toeneemende diepte, in
• gevaar breigen ; zoo word gevraagd : Of, en door wclı , ke middelen, de gemelde Stroonzen van den tÌa1 afge„ keer¿, en liet naderen der gevaarlyke diepte voorgeko• azen , of de Zeeweeringen tegen de nadeelige uitwerki 7g
• van dien beveiligd ouden kunnen worden?' 1`er be-

antwoordinge van dit Voorhel heeft, onder anderen , de
heer Jacob Otteıı Husly zyne nafpooringen deswegens ingeleverd, welke hiermede gemeen gemaakt worden ; als
hebbende dezelven, boven andere ingekomen Stukken,
de goedkeuring van de Leden der Maatfchappy in zo verre weggedraagen , dat ze den Schryver eerre zilveren Me_
¿aille, mitsgaders honderd halve gouden Ryderc hebben
toegeweezen ; daar hy aangenomen had, zo veel in hem
tvas, te voldoen aan de vdbrwaarden iıı het Programma
geeischt . --- By de gemeenmaaking van dit Stuk heeft
de Autheur'er nog bygevoegd een Aanhaugıel, behelzende nadere ophelderingen van eenige zwaarigheden , en beantwoording van tegenbedenkingen over dit zyn Project,
het welk hy~ verder den toette van bekwaame Mannen aanbeveelt . Ook heeft de Maatfehappy, het belang der zaake overweegende, goedgevonden dit Stuk met deeze uitnoodiging vergezeld te doen gaan . „ Alle des kundige
• lieden worden, van wegens de Heeren Opgeeveren
• der Vraage, waarover deene Prysverhandeling gaat, hy
• deezen uıtgenoodigd, om hunne Remarques op dit
• Plan te fuppediteeren, zoo verre dezelven tot volmaa• king van het zelve, ofte het wegneemen van de zwaa• righeden, welken als nog in de executie der Hoofden
„ in de groothe Diepte worden gevonden, zouden kun• nen ttrekkén, of eenige andere middelen aan de hand
„ te
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onder uitlooving vn eeue convens •
te geeven ;
• bele belooning, in tevalle dezelve van applicatie ge• maakt zouden funnen worden ."
„

Wyders verleent ons dit Deel nog eenige Berigten aan
de Maat čhap py gegeeven . Hier van behoort tot het Heelkundige, eeıie Waarneeming van den Heer G . ten haaf,
wegens cene verouderde .Darm-Net-en IVaterbreuk door
Konstbewerking herfteld ; van den Her
ele bries , wegens eenige geiıeezene Polypi van den Neus ; van den
fleer 1P van Lil, wegens een groot gezwel op de Kniefchyf ; en eeiie Verhandeling vaii den Heer P . 5'. Kok over
eeiie verbetering in het Leerfthk der Voetbaarirıg . De
overigen zyn hetrekkelyk tit de Natnurlyke Historie, als
beheizende Waarneernmgen van den Graaf G . Rozcumcmw-.
ky
over het verfchynzel der Pho.pfıorike Lichten van de
O~crzee ; ßericbt van den Heer F, Yerftr wegens twee
Elephants beenderen , niby 's Bosch gevonden , met eenĩge da : merkúrgerı over dezelven ; en eirrdelyk Bene Befchryving van de zogenaamde Mecrıınn der Stad ilaarlern, of
eigenfyk van Eda !T , door den fleer 4. Vosmaer ; welke befchryvıng hier 11O eeue byzondere melding vordert .
Hex heeft den Heer Vomiser, niet ten anregte, der moeite
waardig gefcheeneii, om deeze over 't algemeen bekende,
docht ohgefinukte, en van daar by veelera verdagte , historie
wat nader na te Îpeı1ren . Zyne onderzoekingen hebben hent
geleid , om het bericht der oude Chronykfchryveren deswegens als egt aan te racemen ; maar de laatere overleveringen,
als of dit in 't jaar ~o3 iıı de Purmermeer gevangen Zeewyf
cene Meermin geweest ware, als volttrekt ongegrond te verwerpen . i-let geeiı fan Gerbra?zclfen va ;i Leiden , die íu 't
jaar o Ρ overleed, Rcynertır Sııoyus, die 1 537 fłierf ; en
Ocko Scharleızsfıs, die in 't jaar 1566 nog fchyut geleefd te
hebben, is in 't weezenlyke der zake , en de voornaamebyzouderheden, volkomen eenllemmig ; doch geen hunnernoemt
het gevangen onderwerp eeue Meermin, maar eenpaarig
een wild Wyf of Vrouwsperfoon . En in dit denkbeeld
worden we , gelyk de Heer Vosııaaer verder toont, bevestigd door de oude afbeeldingen , die 'er nog van voorharrdeu nyri . Hy beroept zich ten deenen aanzien op
Bene Schíldery te Haarlem, in handen der Heeren Elouten,
welke, naar uitwvzeıı der keńmerken, lang w Or u3oo gefchilderd, en waartchynlyk naar een nog ouder flak
gemaakt, zal nyra . Voorts op het fłeenen beeld, ter gedachtenis van dit voorval , te luedam , in het Frontefpies
der
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der Purmerpoort, volbouwd ~6io, uitgehouwen . Mitsgaders op eene zeer oude Schildert' hier van in het Prinfenhof te Edam , welke in eenige byzonderheden onderfcheiden is van de bovengemelde te Haarlem ; ten bewyze
dat het geen na elkander gemaakte Copyen zyn . Geene
deezer Afbeeldingen, en zo zye 'er, naar nıen bergt, te
Edam meer (hikken in onderfcheiden huizen, geeft aan
dit voorwerp de gedaante van eene Meermin , maar fielt
het ons voor ooggin als een gewoon Vrouwsperfoon , met
handen en voeten , makend en met zeer lang hair afgebeeld . In de Schildert' te Edam is dit Zeewyf geheel
groen afgebeeld ; eenstemmig met het verhul der Chronykfchryveren, die zeggen dat zy begroeid en morfg bewcsfeıı was, waarvan men haar naderhand zuiverde, welk
vuil niet anders geweest zyn zal , dan een llymerig groen
xnosch, 't welk men zeer gemeen iıı alle wateren vindt,
en zig aan de lichaamen aanzet . 't Geen wyders de egtheid der gefchiedenisfe, en wel byzonder van haar verhlyf
te Haarlem, verfterkt, is eene geloofwaardige overlevering
deswegens te Haarlem , met aanwyzing van de plaats van
haar verblyf, en melding van eenige byzonderheden, die
met het verhaal der Chronykfchryveren iııaemmen .
Dit alles te zamen genomen Relt de waarheid der gefehiedenisfe , volgens den Heer Vosmaer, buiten twyfel ; en
„ vermits 'er geen het 'allerminst bewys, zegt hy, gevon„ den word, dat dit Menlchelyk Scheplel ergens uit onze
„ Landtreek vermist, of ais weggeloopen erkend is,
„ zoo komt my niet onwaarfchynlyk voor, dat dit onge„ lukkige Scheplel, van een of ander Schip, door foornt
„ in de nabyheid van onze Kust gebleeven, in Zee ge„ raakt is . Dat zy met de zeldzaams eigenfchap gebooren
„ geweest is, om lang in en op het water te kunnen
„ lesven, en door den tyd in die zonderlinge eigen fchap
„ volmaakter geworden is ." Om de bevreemding van dit
denkbeeld te verzwakken , beroept hy zig op geloofwaardige voorbeelden van menfchen van verfcheiden aart , welken zig lang in het water konden onthouden, zonder
daarin te verdrinken ; en hegt 'er ten befluite de volgende
opmerking aan .
„ Wy achten dus in deezen ons oogmerk bereikt, en
beweezen te hebben, naamlyk, dat de Haarlemmer, of
liever Edammer , algemeen zo bekende Meermin , geenzínts eene Meerminne , maar een weezenlyk Vrouwsperfoon geweest is, welker omftandigheid en verwondering
baa-
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baarende eigenfchap wel verdient , dat zy eindelyk eens
gezuiveri werd . Gezuiverd wierd, zeg ik, van alle de
verdichtfelen, waarmede de oudheid haar omgeevenj en
onkcnnelyk gemaakt had . Te meerder vcrdienfte heeft zulks,
daar dergelyke onzwachtelingen, van klaarbiykiyk becveezene onwaarheden, welke althans alhier in de zoogenaamde Haarlenvner Ilfecrmiıi zyıı aangetoond, niet tegeııílaaude het wanre geval, door oude geloofwaardige fchryveren,
naar warhcid is te boek gcfteld , en daar en boven door
oude overńlyfzelen is aangeweezen, haare nuttigheid hebben . Niettegenttaarıde alle deeze voorhanden Zynde bewyzen, hebben voornaams Geleerden van vroegere tyder, erı
zelfs nog in onze dagen, den fienter van geloofsdıvaaling,
zonder eenige opheldering , gevolgd . T e meer verdienac
heeft zulks, herhaak ik, daar zelfs nog vedle bekwaams
en geleerde Mannen, vooral onder de Roowschgeziııden,
gelyk my, by myne Reizen door Zinlier, omtrent het bekende 1-Juisje van Loretto , als anders , gebleeken is , zich
aan dergelyke verdiclrrzelen vergaapen , daar zy hier kurınen zicu, dat hefchreeven eri afgebeelde waarheden, door
den tyd vergeeten , en met onwaarheden omzwachteld worden, niettegenftaande uien de waarheden, van het in zich
zelfs zoıiderlinge en aanmerklyke .geval , zoo duidelyk hefchreeven, en door Afbeeldingen opgehelderd, voor zich
heeft ."
1TertooĴ tcı • aaııWı'Zinge van liet /eekere middel waar door
de Ĺcemaıi , ieder en nacht , nyre waars langte kan te
wecteıi korııen , uii den Stand erg de Verfclayninge der gaste
Starren. Door MATHvs ADOLPH VIN JDsINGA, Oud Se_
cretaris der Stad Harlin cn . Te Harlingen by V. varı
der Plaats, I77 . Iıı groot 8vo . 48 blade .
l over vesle jaaren is men , ten nutte der Zeevaart,
A
belagt geweest, op het uitvinden van een middel
waar door , of een weg langs welken , men, in liet bevaaren van den grooter Oceaan, met zo veel zekerheid kon
zeggen , hoe verre men Oost - of Westwaards gevoerd , of
in Lengte gevorderd zy , als men bepaaien kan, welke
vorderingen men Noord - of Zuidwaards gemaakt nebbe,
of tot welk eens Breedte men gekomen zy . Herhaalde
poogingen om hier toe te geraaken zyn wel niet geheel
zonder vrugt geweest ; doch ze hebben egter aan 't ge ..
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wcn~chte bedoelde niet voldaan ; en zulks heeft nog Œeed~
den eeucn en •a nderen onledig gehouden, om zynen geest
op het vinden hier van te ičherpen . Onder deezen behoort
ook in onze dagen de Ileer vCıı Id tnga, die thans den
Zeelieden eern nieuw middel aan de hand geeft , waar van
hy zig een gelukkigen uitfiag belooft , en 't welk hy daar
om, ten algemeenen nutte , ter beoordeelinge en beproevınge openlyk aankondigt .
Zyn voorhel komt iiı 't hoofdzaaklyke kortlyk hier op
uit . - Men trekke een eerhen Meridiaan , (even als op
de Aarde, by voorbeeld over LoıadQıı,) aan den L arrenhemel over eene by uitftek flikkerende fter, by voorbeeld
Sirius , (die deu eerften January, 's nachts te twaalf uuren den Meridiaan van I ndon doorloopt,) om van daar
de rekening der Lengte Oost-en \'Vestwaarde te beginnen ;
verdeelende het van daar getrokken cirkelrond, ter weder .
gyde in i 8o .gradn .
1ctı vervaardi,e voorts naauwkeurige tafels van dctı afftand der voornaamfte ftarren vaıı Sirius, (*) O pst en \Vestwaarde . En voorts fehikke men
een rcgelmaatig verdeeld Ilemeispleín, naar de aan wyzing
deezen tafelen ; mitsgaders eene daar aan beantwoordende
\Vaereldkaart, naar de eigenfte verdeeling als het Hemels
plein ingerigt . --- De 1-leer van Idfinga, dit alles met
de verder daar toe behoorende onderrigting ontvouwende,
is vaıı oordeel, dat een kundig Zeeman, in de hier toe
vereischte rekening bedreeven, en altoos in agt neemende
dat hy, waar hy zig ook bevínde, zyn wanren middagftond
weete, langs deezen weg zo gereed zal kunnen nagaan , op
welke Lengte lıy zig hevìnde, als hy door hoogtemeeting
zyne bereikte llreedte leert kennen . Onder andere ophelderinven van zyn voorfiag bedient hy zig ook van 't volgeilde voorheeld, 't welk dienen kan om het beoogde van
:tiet bovengemelde beter te verftaan .
Men

e)

De Neer van 1dfinra bedient zig, in dit Gefchrift, ter
ophelderinge zyner voorflellingen , van de gewoone opgave
van de affianden der vaste Starren ; die, in dat geval, naauwkeuriger bepaald zouden moeten worden . En zo wil hy ook
opgemerkt hebben, dat zyne opgave van Sirius in den Mcridi_
aan van London veelligt niet de correcte uurtyd is : doch zo 'er,
zegt by, oenig verlclıil van minuten zy , zal zulks in den grond
der z ake geen verandering te wene brengen : alleenlyk moeten
foortgelyke verfćhillen a ngeweezen en verbeterd worden, en
alles zal vervolgens van zelve zig daar na fehikken .
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Men ftelle dat een bekwaam Stuurman zig met zyn fchip
bevinde in de groote Zee , zuidelyker dan de Caap de Goede Hoop , alwaar van de ftraat van Magellanes af, , oostwaarde tot aan Nova Hollandia, wel 2000 Duitfche urylen
water is, en tuslčhen die plaatzen een iiurverfehil van
meer dan 12 uureu, om dat ze meer dan i8o Graadgin van
elkander gelegen zytı . Hy weet op hoe veel graadera Breedte hy zig bevindt, maar hy is onkundig van de Lengte ;
hy weet niet of hy zy omtrent de Straat van Magellatıes ,
of by Nova L-Iollaiina , en is daar door volkomen in onzekerheid , of hy Oost- of Westwaards moet zeilen om de
Caap de Goede hoop aan te doen, o£om tot behoud van
Schip en Vol l1 cenig ander Land te zoeken .
„Ouderfıel dat den Stuurman ,in dien uitgeftrekten Oceaan, in den morgenhond als uit den haag ontwaakt, zo
zal zyn eerfte werk zyn , om aan de hoogte der Sonne
gewaar te worden, op welke breedte hy mag zyn ; en by
de waarneeııı rag van de culminatie der S~niie, weet hy
te gelyk zyıı rechten middagftond, en vervolgyens de andere uureu van den dag . Men ftelle hy ontdekt te veezen op de Zuider breedte van 45 graadgin, en daar mede kan hy tetfond zeggen, dat hy 1447 en een halve
urylen Zuidelyk af is van de paralellyn van Londons breedte, nadien London ligt op 5I= graadera Noorder breedte,
en dus zytle breedte en die van London 96 # graadei
verfchil[cn . Aan de Sonne kan hy niet gewaar worden ,
op welke langte hy is, en zulks moet alleen ontdekt worden uit den hand der Starren, die zich des nachts voor
hem vertoonen . Ware hy omtrent nova Hollandia, dan
moeteıı noodzaakelyk geheel andere Genarmens in zyn
meridiaan koweıı, daii of hy was onıtrend de Oostkust
van het Zuidland van America . Onderheld dat hy voorzien zy van zodaanig een Hemelspleiu als gezegd is , zal
hy daarop terftond kunnen zien, of de bekende Starren ,
die voor en omtrend hem ítaan, in het jaargetyde, en in
die nacht, of op zyne uurtyd van die nacht, wel kunnen
verfchyııerı in de nıeridĩaan van London : indien ja, daii
is hy firaks a1 eenigermaate verkend , en uit zyne eerí'e
ongerustheil geholpen ; en indien neen, dan weet hy, dat
hy verre van de meridiaanlyn van London verwyderd is ,
en zyn uurryd van de nacht zal hem wel ontdekken , of hy
aan de Oost- of Westkant van die meridiaan moet zyıı,
terwyl by deeze of geene bekende Starren voor zig heeft,
waar van hy weet, of en hoe verre dezelve Oostelyk of
Wee
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Westelyk van de eerfte niericliaanlyn afftaan . Indien de
týd van het jaar meede bragte, dat by de grote 11ondftar Sirius gedııurende de nacht in zyne Meridiaan of daar
omtrend koude waarneemen, dan zoude de uurtyd van de
nacht hem ter(lond uit alle onzeekerheid en bekommering
helpen, toonende hem voor oogera op 't Flenìelsplein of
anders in een nette tafel, op welke nur en minuut van
dle nacht dezelve Star den meridiaan van London door .
Vond hy dat de Star vroeger voor hem
loopen moet .
koo i t,(dat is te zeggen wanneer hy nader aaıı de morgenfond is,) dan b hy terftond volkomen zeker, dat hy is
op Oosten langte van London ; en zo ze laatex voor hein
komt, dan is hy op Wester langte ; en na mante het vroeger ~f lanter meer of minder veriċhilt , wordt hy ten eenemaal kundig, hoe verre hy van dc eerfte ıneridiaanlyn verwyderd is, het geene in granden en miouuten volftrekt
gelyk is aan de ıverwydering van de Star zelve . Genoonnen hy vond de Star Sirius, of eeralge andere Star, in
zyne meridiaan 5 uttren en ó minuuten vroeger dan ze in
de Londonfche meridiaan kan zyn, ~1s dan was zyne
plaats op de langte van het Eilandje St . Paulus ; en geııoomeu hy vond te 8 uurgin. ı}2 minuuten een Star voor
zig, welke hy op 't Ilemeisplein ziet in die nacht de
nıeridiaan van London door te loopen te ıo noren , dan
is hy zeekey op de langte van de Caap de goede Hoop ;
de reden is dat de Caap de goede Hoop 19 granden go
ıninuuten Oosten langte heeft van London, en het E;iland.~e St . Paulus 7G gramen 30 rııinunten, volens de oude
langtetafels die ik hier in volge . Ten derde genohmen,
hy vond ee~ı Star in zyn meridiaan op zeker uur der Nacht ,
waar van hy door 't Hemelspleen of de tafels onderrecht
wordt dat dezelve tot London moet culmiııeeren op dezelve uurtyd, dan weet hy wiskunftig, dat zyne plaats is
regt Zuidwaards onder de meridiaan van London .
De Heer van Idĵinga, natuurlyk met zyn voor(łe1 ingeBomen , onthoudt zıg egser van alle grootfpraak ; geeft
het befcheiden ter tπetfınge over ; wydr dit zyn gefchrift
eerbiedig toe aan alle menfchen , het zy van hoogera of
minderen (tand, welke belang ftellen in de bevordering
van de konst

der ;rooie Zeekaart ; en draagt het zelve

ter onderıoekinge voor aan alle Genootfchap len, en byzondere Liefhebbers van fŕaaje V eetenfcbuppeıl, het zy
in of buiten zyn Vaderland .
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Befchouwing der Maatfchappy ¿
Zeden, in Poolen , Rus .
land, Zweeden en Dcenemaakcia, doorvlogten met hoorVallen oenige Uitfleeke n de C,harac ers betreffende , door
WILLIAM CDXE , A . 111. F. R . S. Lid van 's Koııings
Collegie te Cambridge , Kapel/aan des Hertogs van
Marlbourgh , Medelid vivı de Keizerlyke fELconomti2Iıe
Societeit te Petersburg , ais node van de Kaııınglyke
4cademie te Koppenlıagen . Naar ¡en de, den Druk , uit
het Engelsclı . Eer/Je Deel. Te ı4mflerdaпı, by f . Yntema .
Be/ia/yen het hoorbericht, x85 bl. In gr. 8vo .

E

en breedvoerig Voorbericht des Vertaalera ontvouwt
den aart des Oorfproııglyken Werks , en welke veranderingcn hy omtrent biet zelve gemaakt hebbes het komt
kortlyk hier op neder . Dat de Heel • coxa , die Lord FIERB, RT, op diens Reiıe, door de Noordfcfıe Ryken vergezelde, van zyne Reize een doorloopend Verhaal opltelde in
twee zwaare Boekdoelen, in groot 4to . Dit Werk geheel te
vertaales, was de eerfte aanleg ; doch verfcheide redenen
bewoogen hem daar van af te zien ; en kon hy, egter, niet
bolluiten het geheel den Neclerlaızdereu te onthouden .
1-ler •i enkende , met welk eene gıeetiglıeid, zyne Landsgenooten zyııe Vertaalins; ontvangen hadden der Befıhouwiııg van de iWaatfchappy en Zeden, in Frarıkryk, Zwit.
tier/and , Dtiitsclıland en ¡talie, door Dr . MOORE (*),
vi1 heil in, of 'er uit dit groote Werk niet jet dergelyks
te verv~ar,tigen ware, wegers de Noord/die Ryken . fly

onder~bındt zulks , en heef*_ dit de geboorte gegeeven aan
liet 1Verk, welks eerfte Deeltje wy thans voor ons hebben . Zyne verdeediging, wegens die Handelwyze , iceze
Uien itı het Voorberigt zelve : Alleen noemen wy 'er uit
over : „ 1)e Briefswyze inrigting vorderde nu en dan een
• Hoofd en Slot daar aan beantwoordende ; deene onder„ fcheiden zich genoeg van het Werk van COXE zelve,
„ aan 't welk wy, voorts, in de opgave ons zo f#ipt ge• houden hebben , als , onzes inziens , de pligt eens
„ Vertaalera eıscht . Groot zou ons genoegen woones ,
• indieıı wy mogten ontdekken, dat deeze tefchou, ;'higesa
• onzen Landgenoten zo veel vermaaks en leerzaam on• derhouds fchenken, als die van Dr . MOORE gedaan heb„ ben,
(*) By den Drukker deenes,). YNTEMA, onlangs uïtgegeeven.
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ben, en nog doen : wy hebben 'er het onze aan toegebragt . Eik Reiziger heeft zyne wyze vau befchouwen,
van denken , van lchryven . Cox E is zo nıin een ~tuokE , als MOOSE eeıı coxı . , den een naar den ander te
willen plooijeu , zou een broddelwerk uitleveren , ja
zulks , met waarheid en opregtlıeid, onbe(laanbaar wee
zen . - Onze Briefswyze fchikkin baarde Bene belenımerende ongelegenheid , om 'er naaken in te brengen , die coXE in zyn `Verk geplaatst hadr , en van
lanter jaartel:eniıig waren dan zyne Reize : wy hebben
ons uit deze gered, met, daar het noodig was, Cene
Aaııtekeniııg te hulp te neemeıı, als ten tyde der Uitgave daar by geplaatst ."
Volgens des Vertaalets Plan , zal het \Verk Op Zes
Deeltje, , omtrent van dezelfde grootte als het tegenwoor,lige , uitloopeıı , waar'oy een Zevende zal gevoegd
worden, LeeveızsvcrJwınlcn eeniger vroegere Vorften, Vnrfiunen en andere gedenkwaardige Mannen , betreffende . En
maakt deeze Schikking het tot Bene wederga van Dr. atooRE's Werk .
Met zeer veel voldoening hebben wy dit Eerfle Deel.
tje , alleen Fooien betreffende , doorleezeu , en haasten
ons om het onzen Landgenooten te doen kennen . 1wiıitig Brieven doen ons dit Ryk, in deszelfs tegenwoordigeu toe(tand , kennen, l)e voornaawfte Steden, de Aart
der Landzaaten , hunne Werkzaamhedetı en Handel, de
Ry'csinko .u(ten , de Geestlykheid , deıı Adel-, Boeren- en
Kıygs(ta d, als mede der oodcn (}nat, wordt 'er in opengelegd . D~ byzondere ontmoetingen , ter welker gelegenheid berigten inkomen , veraangenaamen en vervrolyken
het verflag. Ten Hove ingeleid, vinden wy cene byzondere melding van den thans Regeerenden Koning, en Aanzientyke Ryks moten , van de Hofhouding en HofverØaal:lyhheden . Wy zouden 'er veele Proefjes ,onzen Leezeren aangenaam ,uit kunnen mededeelen . Dan de Heer coxıt,
in zyac Voorreden , teıı opzigte van Poole , vermeld hebbende , „ dat hy zich vereerd vondt met de onderrigtin• gen uit den nıoUd van Lieden, die een hooggin rang
• en gezag bekleed,len , en gelukkig in 't bezit geraakte
• van eentge O ríprunglyke Brieven, uit IUrzrfchow ge• fchreeveii , vóór en geduurende de Ryksverdeeling ,
• welKe hem in haat ;lelden , om een groot licht te ver• fpreideii , over dit belaugryk Tydperk , en verfcheide
„ by4onderheden toi nog toe giet openbaar gemaakt ,
" tne-
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mede te deelev," trok dit wel het meest onze aanďagt .
fir/cven zyıı híer toe alleen betrekke~yk .
Welker
1-loofUinhoud b c ftaat, in de Aanleiding tot de Ryksverdeeúing van Poolcıa, en ons voordraagt 't begin der Regeeringe van SuI\NISLAUS AucusTus ; den !iaat der Di.Sfdenáeıa in boolen ,
en de handclwyıe met hun gehouden tot
den Jaare MDCCLXVI (*), wat omtrent hun voorviel
op den Ryksdag des genıelden Jaars ; de Coıafcd,atie
door hun gemaakt , hoe de Gefchillen weldra niet alleen
Godsdienflige , maar ook Staatkundige , Onderwerpen hetroffen , hoe eenige Tegenftanders der Disfıdenteu na Riislaud gevanglyk werden weggevoerd , en Befluiten ten hnn •
ven voordeele, uit vrees voor de Rıιsfafι•Iae Krygsbenderı .
eüaııd deg Konĺigs,
Zy vermelden oııa den ongelukkigen
en vertoonen Poolen een Tooncel van Burgerkryg tot den
Jaare MDCCLXXI! , en den moorddaadigen doch gelnkkig ontkomen toeleg op 's Konings loever. ; de Ry,ksverdeeliııg zelve, en de gevolgen van die Staatsr,mwenteliıìg . AVolke , in den hyftieıaden Brief, dien wy rontenďeels
zullen op ;eeven, in deezervoege bcfchreeven wordt .
„ Ik ben, in myne naarigten nu gevorderd tot die groote Gebeurtenis onder de tegenwoordige Regeering, de TVerdeeliıag van Poolera , niet zulk eeııe diepe gehciınlıouding
beraamd, dat men ze tıaanwlyks vergoedde voor den tvd
der volvoeringe . ł oolcıa Badt zints lang de ıoornaamfte
veiligheid gevonden , door de ligging tusfćlıcn drie asnzienlyke Mogenheden , elk even zeer belang hebbende ,
om den ander allen aanwas van magt of vermeerdering van
Grondgebied te beletten ; de verééııigiııg deczer mededingeııde 1' iogenbeden werd als eerre bykans onmogelyke
oınftandighėid aangezien ; en , iugevatle zulk eerre oever
waste vers dniging plaats greep, oordeelde men liet oırgeloollyk , dat de andere Vortel] van Láaı •opa zulk eerre
weezenlyke verandering in dc balans varl magt, met otıverlćhillige ooges, znudeıı aaıııieıı .
„ Verdragen by Verdragen , Ondcrhandclingen by Onderbaııdeliııgen , ha~tden Poolei verzekerd ill 't bezit des
Grondgebieds ; en de eigeıılle M.ogcolìeden , dic ďe Landfchappen daar van affi beurden, hadden , by de Thm nheklimming des tegenwoordigen Konings, plegdg allland gedaaıı vaii allen eisch en recht op eeııig gedeelte der Foolfclıe Heeıfchappye . Klaar Vcrdrag~n en Verzekeringen
'vor(*) Hier is, by Misfclliııg, gezet MDCCLXXVI .
„
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worden in 't algemeen aangekleefd, tot men ze met veiligheid kan verbreeken . De eenige kragtdaadige wyte voor
een Staat , om zyn gebied te beveiligen , is gelegen in
zich ontzaglyk te manken , door zyne flerkte en eensgezindheid , en toegerust te veezen tegen allen aanval . Wanneer een vermogetıd Volk Voiksrampen, welke eigen voorregt etı moedbetoon zouden hebben kunnen voorkomen,
aan de trouwloosheid van vreemde Mogetiheden w~ ten ,
geeven zy enkel, in zagter uitdrukkingen , getuigenis van
eigen traagheid, verzuim of zwakheid van Staatsbeftuur ."
Naa getoond te hebben, hoe 'er even min ftaats
te manken ís op het zogenaamd Evenwıgt, vauit cosc
voort .
„ De natuurlyke flerkte vuil Poolen , welaan?ewend ,
zou eetı thrker bolwerk hef'beıı opgeleverd tegen de Staatzugt der Nabuurvorften, dan de trouw der Verdragen, of
liet letten der andere 1\Iogenheden van Europa op het
Evęnwigt van Magt . 't is opmerkenswaardig , dat , van
de drie dit Ryk verdeelende Mogenheden , Pruis r voortyds een Leen was van de Fooljihe .l publiek , dat Rus¡and eens de Hoofdftad en Throon in t bezit zag der
Poolen ; terwyl Oostenıyk, hauw Bene Eeuw geleden, aan
een Vorst deezes Ryks , de behoudenis der Hoofdstad ,
en bykaps van geheel zyn heftaan , verfchuldigd was .
„ Een Ryk, nog zo korts, de Meester of liefcherrner
zyner Nabuuren , zo nooit zo ras door hun vermeesterd
veenep , zonder dat de fchreeuwendfte gebreken in het
Staatsbeftuur plaats greepen . Poolen, met de daad, eertyds Øagtiger dan eenige der omliggende Staaten , is ,
doot• gebrek in de Ryksgeftelrenisfe, te midden eeuer algeØeene verbetering, agterwaards gegaan , en, naa de Wet
aan het Noorden voor te fchryven , een prooy voor eiken
Aanvaller gewordeń .
„ De Verdeelins van Poolen werd eerst ontworpen door
den Koning van Prui~/îi, wier Poolels of 1Pcst-Yruis/i,
(om verfcheide hier opgegeeven reden ,) zeer gelegen las .
De tyd was nu gekomen , dat de gefteltenis van Poolen
de verwerving van dit geliefde voorwerp fcheen te bedeoven . Hy zette, posthans, zyn oogwerk voort niet al
de voorzigtıgheid van een bekwaam Staatkundigen . ß y den
aanvang der onlusten, betoonde hy geen drift om zich in
de zaakets deezes Lands te mengen ; en fchoon hy met de
ICeizerinne van Rusland medegewerkt hadr, om STAMSLnus
AUGUSTUS op den Poolfchen Throon te heffen, weiberde
hy
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hy nogthans eenig werkzaam deel te veemen ten zynen
voordeele tegen de Geconfcdereerdeua . Naderhand , waııneer het geheele Ryk gelchokt werd door Bt rgeriwis . 'n,
en teflens door de Pest verwoest, liet hy , (in den aare
MDCCLXIX,) onder voorwendzel van het rorwen ěeııer
linie, tut het voorkomen van het vedpreidcn der ßeiettiiige , zyne Krygsbenden in Puohch Pruıcfeıı rukken, en
nam het geheele Landfchap in bezit .
„ Schoon nıı geheel meester van het Land , en geen
zins vreezende voor eenigen kragtdaadigen wederlrand van
de verdeelde Poolen , beraamde hy, nog~hans , wel " erıekerd dat de gerustheid nyver nieuw aangeworvene bezittinge van de genoegenneeming van Ruslund en Oosletuyk
afhing , de Verdeelmg van Poolen . Hy deelde het ontwerp mede aan den Keizer , by hun mondgefprek te
Neiis in Sile/e, in den ,;acre MDCCLXIX , of in dat hy,
in den volgenden Jaare, te Ndu/fad in Oostenryk hieľdt.
De opening ontmoette cene gereede toeftemmiug .
J osEPHus , die voorheen de Gecoîfrdererdcti heimlyk aangemoedigd , en zelfs Bene onderhandeling met de Porte
tegen Ruslaııd aangepreezen bads, veranderde nu fchielyk
van maatregelen , en verfterkte iyne Legermast op de
Poolfche Grenzen . T)e Pest fchonk hem , even als den Koning van Pruiifen, een fchoonlčhynend voorwendzel oØ
Volk op Poolhen bodem te brengeıı ; atlengskens ftrekte
hy iyne ~iniën wyder uit , co beuloeg , in den Jaare
MDCCLXXII , het geheele grondgebied, 't neen hy zich
vervolgens toeëigeude . Maar, ondanks deene verandeıing
in iyne gevoelens, bedekte hy, in 't eerst zyn weezcnlyke
gevoelens omtrent Pooleıı, derwyze, tint de Poolfik weêrfpannigen begreepen, dat het Oosıcıiryks Leger aanrukte,
om ten hunnen voordeele te werken ; het uier mogelyk keurende, dat de mededingende Hoven van ldćentı; en Derlyn, met elkander, de handen in & n fegen .
„Niets ontbrak 'er nu, om de Ryksverdeeling te v&tooijen dan de toetıeeding der Keizerinne van Riıslaııd . Die
grote Vor(lin bezat te veel doorzigts in de Staatkunde,
om de iurukking van vreemde Krygsmagten in Poolen,
met geen jaloers oog , aan te zien . Ecu enhed wongen
meerderheid van invloed op de zaakeiı rietzes geheeleıı
Ryks bezittende (*) , kon zy zichı gceu weeıenlyk voordeel
(*) Van deenen Invloed halt dc fleer coxa, in een voor .
gaandeıı Brìeve, een breed veril .ig ge~eweu.
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deel belooven opp eeııe (łaatlyke verkryging van een gedeelte , en zou fegts middelmaatige vermeerdering van
Grondgebied bekomen hebben voor de overgave van Gezag . De honing van Prui .~fcıı, wel onderrigt van de wasre belangen van Ruslnııd , tea opzigte van Poolen, eu
verzekerd van de bekwaamheid der heizeriune om die belangen te zien, Relde (zo men zegt) het openen eener onderhandeling,, de Verdeeling betreffende, uit, tot dat zy
zich in een Tuz7j2thcn Oorlog vondt ingewikkeld . In dat
hachlyk tydsgewricht , zoudt hy zyu Broeder, Prins lIENDItIK,na Petersburg, die de Keizerin inboezemde, dat het
Huis van Uosteıyk Bene Verbintenis met de Porte (łondt
aail te gaan, dip, lłandgrypende, eerre allerzorglykfte vereeniging tegen haar zint haarcm ; dat, nogthans, de Vriendfchap van dat Huis kon verworven worden, door toe te
treeden tot de Ryksverdeeling van Poolen, dat, op deeze
voorwaarde, de Keizer gereed was van zyne verbintenis met
den Groten Heer af te zien, en de Rusfen zou toelasten
den Oórlog onverhinderd voort te zetten .
CATHARINA, hezorg t om haare overwinningen op de Turken te
agtervolgen, en vreezende voor de tusfchenkomst des Keizers , en seffens bevroedende , uit de mauw, vereenigiug
tusfchen de Hoven van Íheenen en Berlpn, dat het, iıı
de tegenwoordige toedragt der zaakcm , haar onmogelyk
zou weezen , de bedoelde Verdeeling te beletten, nam
genoegen in den voorulag, en koos geen onaanzienlyk gedeelte van Poolen voor haar aandeel . Het Verdrag werd,
in 't begin des Jaars MDCCLXXII, getekend tıısfchen de
Rusfzfclze, Oostenrykfche en Priii.jij'c1ie Gevolmagtigden .
„ Naardemaal de hrygsbenden deezer drie Hoven zich
reeds in 't bezit van 't grootui, gedeelte van Poolen bevonden, werden de Gecoııfedereereden, van alle zyden, ingeflooten, fchielyk op de vingt gedreeven en ıeriłrooid .
Etii •opc wagtte, met ang(łíg ongeduld , wat de uittag zou
weezen van deeie onverwagte Vereeniging ; nogthans was
de diepe geheimhouding , met welke de verdeelende Mogenheden te werk gingen, zo groot, dat, gelyk, ten dien
tyde gefchreevene Brieven , onder my berustende , uitwyzen , ,enigen tyd , ııaa de ;bekragtiging van liet Verdrag,
alleen loste gisftngen , wegens hunne weeıenlyke oogmerken , zelfs te dd'?izfchow , plaats groepen : de geweeze Lord
CATHCAI(T, de Engel/che Sta,tsdienaar te Petcrsbzirg, kout
geen egt befcheid van de tel .etıintr magtig worden, daıı
twee maanden u~a dat dezelve gefchiedde .
„ De
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„ De eertic fłaatswyze hekendmaakiııg van eenige eifchen op het Pool/che Grondgebied , gefchiedde in Herfstmaand des Jaars MDCCLXXII, door detı Keizerlykeıı Afgezant, by den Koning en den Raad te Ğharfċlıow vergaderd ; deeze werd weihaast gevolgd , door Vertoogen
van de Rush/die en Prui.cJifćlıe hoven ; elk hunne eifclıen
Ik zal u niet ophouden met een langinleverende .
draadig verhaal van alle de redenen, door de drie Moe'enhedeli voor hunne eifchen iııgebragt, en 't zou u niet min
verveeler de antwoorden en tegeuverklaaringen van den
Koning en den Raad te leezen , als mede de beroepingen
op andere vIogenheden , die zich borg gehield haddenn
voor de Rezittiııgeıı van Poolen . De Hoven van Londen,
Fa;ys, Stokholııı er Koppenlıagen, verklaarden zich tegen
deeze overweldigingen ; doch tegenverklaaringen , zonder
byhiatıd, konden niets uitwerken . Poolen onderwierp zich
aan de Ryksverdeeling , niet zonder de ernñiglle tegenfiribbelingen ; en voelde, en hekla .+gde nu , voor 't eerst,
de deerniswaardige uitwerkzels van Pa tyfchap en Verde •I dheid .
,, De Ryksvetdeelende Mogenlıeden, het befchryven van
Benen Ryksdag , oni den affland der Landen te bekragtigen, verzogt hebbende , werden de Laden , door den Koning, tot denzelven opgeroepen, op de volgende w'ze :
- „ Naardemaal gcene hoopc vair eetıigen kant zich
• opdoet ; eıı alle verder uitilei alleen zou hťrekkeıı, om
• de fchriklykfte onheilen uit te ftoren op liet overblyf• zei der Landen nog aan de Republiek gelaaten , wordt
„ tegen den negeìtienden van Grasmaand MDCCLIXIII,
• de Ryksdag, overeeııkomftig met de begeerte der drie
• Hoven, zanıengeroepen : dan, desniettegenftaande,beroept
• zich de Koning ; met toeftemnıiıig vaii den Raad, om
• alku verwyt te voorkomen , nogmaals op de verzeke„ ringen des Verdrags van Oliva ."
„ Op den heftemder tyd vergaderde de Ryksdag, en
zo groot was de moed der Leden , dat , ondanks den
elendigen toeftand des Lands , ondanks de bedreigingen
en omkoopingen der drie Moaenheden, het Verdeelingsverdrag niet zonder de grootfte moeite doorging : want,
voor eeııe wy1 , fcheen de Meerderheid der Afgevaardig_
den heflonten te hebben , zich tegen de Ryksverdeeling
aan te kanten , en de Koning bleef befťendig hy dit befuit . De Afgezanten der drie Hoven drongen hıınne eifchen aan , met de fclırikbaarendfte bedreigingen ; de Koııíng
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níng hadt,naar luid derzelven, niets anders te wagten, dan
onttroond en gevangen gezet te zullen worden . Zy lieten, door hunne Zendelingen, verfpreiden, dat, indien de
Ryksvergaaderiag in de weigering bleef volharden, (Tar.
fchow ter plunderinge zou overgeleverd w(-)rdeì. Dit gerugt, overal uìtgeftrooid, maakte eerren diepen indruk op
de Inwoonderen . Door bedreigingen van deezen aart ,
door den Marfchalk des Ryksdags, die van eeııe Rusfıfche
Lyfwagt vergezeld ging, over te haaien ; door oaıkoopingen , beloften en bedreigingen , lieten de Leden van den
Ryksdag zich eindelyk beweegera, om de Ryksverdeeliug
te bekragtigen . In deıı R aad , egter, was ilegts eerre meerderheid van zes ftemmen, en, in de Vergadering der Afgevaardigden, flegts die van één enkele Item voor dc ondertekening . Men hefloot daar op de zittingen des Ryksdags, tot weinig dagen ,te bepaalen, en benoemde Gelastigden, met volmagt, om alle de íċhikkingen op de l :yksverdeeling , nevens de vreemde Afgezanten , te maakera .
Deeze vingen, nan het eindigen des Ryksdags , in Bloeimaand, dit werk aan, en voltooiden, in Herfstmaand, het
Verdeelingsverdrag, overeenkomftig met de Voorfchriften
Geduurende deeze verrigtin gen,
der drie Hoven .
hadden verfcbeide Edelen moeds genoeg, om , in verfcheide gedeelten des Ryks, Verklaaringen uit te geeven tegen
den afftand der Landfchappen , en het gedrag der Ryksverdeelende Mogenheden te wraakera ; doch zodanige tegenverklaringen werden niet geteld, en mogten alleen aangemerkt worden als doodftuipen eens fteŕvenden Volks .
Zedelyk Magazyn . Naar liet Hoogduitsch . . Eer/te Deel.
In 's Gravcııhage by j. van Cteef , 1787 . Be/ia/yen
lie t hoorbericht, s7Š b ladt . in gr, gyo,
en biedt ons, onder dezen titel, aer_, ene verzameling
M
l~1 van uitgeíezene Zedekundige Verhandelingen , of beknopte Leerredenen over gewigtíge zedelyke onderwerpen,
die op ene recht leerzame wyte uitgevoerd, en zo ingericht nyn , dat de Leezer 'er alleszins door opgeleid wonde, om redelyke denkbeelden van zynen plicht, die niet
wel nalaten kunnen van invloed op nyn hart te hebben ,
te vormen . Ilet heeft den Schryveren goed bedacht de
onderwerpen, by manier van Eerredenen , te behandelen ;
doch indiervoege dat ze niet zo zeer geheel opgemaekte ,
als
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als wel breed uitgewerkte fchetzen van Leerredenen zyn ;
waerdoor de opmerkzame Lezer te krachtiger genoopt
w~ra , om zyne eigen verftandlyke werkzaemheid te Merker te oefenen ; het welk de behandeling der onderwerpen
des te gevalliger en leerzamer maekt . De hitrin overwoogene itukkcn zyn de volgende : „ Wie is de God dien
wy aenbiddeıi ? geen andere dan de Liefde zelve . De liefde tot God boyen alles . De natuur en 't eigenlyk oogg
merk van het Gebed . Of, in hoe verre God de gebeden
der menfchen verhoort ? Het noodzaeklyk vereischte van
een Christelyken Bidder . Twee gewigtige verkeerdheden,
naemlyk fchynheiligheid en ydel geklap, die het gebed van
al zyn nut berooven . De plicht , als Christenen , om
voor alle menfchen te bidden . De plichten der dankzegging voor de wel ader van God . De invloed van het
gebed op de heiliging en veredeling der menfchen . De
invloed van het gebed op onze gemoedsrust . De kunst
en wei, om uit de volheid van zyn
om te bidden
hart te bidden. En hierby komen nog negen Leerredenen
over het Gebed onzes Heren , of het Onze Vader, enz ."
Men oordeele enigzins over de manier van behandeling uit de volgende verklaring der Liefde tot God bovan alles.

Daar zijn menfchen geweest, die zich diets gemaakt
hekhen, dat God boven ailes lief te hebben heteekende,
zich ZOO aan God en zijne volkoomenheden toe te wijden , dat men daarbij ge/ziel geen acht neeme op zijne
eigene gelukzaligheid . - - Dat , mijne Broeders, is
dweep nj . Go i kan zulk cene liefde niet verlangen , die
zonder betrekking is op eerre redelijke zelfsliefde . Ware
God , het geen l•-Jij is , niet voor mijn , niet de liefdevol_
le oorfprong mi rıer gelukzaligheid , ik zoude zijne volkoomenhedeıı bewonderen , ik zonde Hem vreezen, hoog •
achteg
maar niet lieflıebbe,i kunnen .
„ Anderen hebben gemeend, dat de liefde tot God boven alles ten minfte cene flcrkcre opwelling van het hart
bi] de gedachte aan God vooronderRelde,dan het befchouwen van het een of aıider aard/die voorwerp immer in
oııs verwekken kan .
„ Beoordeelt ook daarna de echtheid uwer liefde niet . WIJ
zijn zinnelijke menfchen , op welke het onzigtbaare zoo
heftige indrukken niet maakera kan als het zinnelijke. Zoo
heftig, b . v . als de aandoening van een moeder voor haar
kind is , kan onze aandoening omtrent God nimmer zijn.
Die
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Die aandoeningen der natuur brengt ons bloed, de
gewoonte , en de kragt der zinnelijkhiid , voort .
zoekt dus liet weezen der liefde tot God even zoo min
in opwellende aandoeningen, als
„ ln die ovcrdr'cevene 1'crceı2tgiı2g met God, bij welke
men aan lıiets meer deuken , i~ı niets meer vergeıoegen
fłellen svit dan in God , bi, welke men zich , met verachting van alle aardićhe bezigheden , f :chts met God
bezig houden, fechts in deu Bijbel leenera, Hechts over
Hem fpreeken , hechts hidden 'iI.
Laat u eioor
alle deeze dwaasheden niet verbijsteren : en volgt mij met
uwe Gedachten , op dat ik u de wasre natuur der liefde
jegens God verklaarc .
ı . „ Liefhebben beteekent : de nangefegeııltedeıı van den
grenen, dien uien bemint , t Is ~ijne eigene aanzien, en
daarin zijui vergenoeĝen vinden, wanneer men deeze aangelegenheden vervullen , en łlem daardoor vreugde verfchaftèn kan . Maakt nu dat uw lıoogfe genoegen uit,
dan is het liefde , boven alles .
Laat ons bil de ontwikkeliıı~ van dit denkbeeld onze ervaarenis te hulp nee .
men. Wanneer gij iemand lief hebt , zoo ziet gij zijne
aangelegenheden, zijne wenfchen, ais de uwen aan . Gij
legt 'er u op toe, om te doen, het geen hem vreugd verfchaft .
„ Ik zeg, gij legt 'er u op toe . Want altoos kunt
gij het niet dnen . Dan wordt gij 'er in verhinderd, door
de eigenzinnigheid van hem, dien gij lief hebt, dan door
uwe eigen zwakheid en onvermoogen . Maar het doet u
evenwel
g . „ Toch leed, wanneer het een of ander deener beletfelen opkoomt . Het fmart u, en gij zoekt bij eerar andere gelegenheid uwen ijver te verdubbelen . Daartoe behoort dan
4. „ ])at men de wenfchen en neigingen van liet geliefde voorwerp kent en wel beoeflėnt : waarbij zekerlijk
gevorderd wordt,
5 . „ Dat het zulke wenfchen zijn , die tegen uwe eigene wenfchen en grondheginfelen niet aanloopera . Is dit
zoo , dan vervult gij dezelve
6. „ Gaarne en met het innigfłe vergenoegen, wijl het
maar gij doet het echter om zijuwe eigene zijn
nent wille , dewijl het Hem vergenoegen en vredigde verfchaft .
Past dit op God toe , zoo zult gij d~
natuur van de liefde tot God boven alles verftaan , en
tef-
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teØens inzien, dat dezelve niet fechts mogelijk ís, maar,
dat het zelfs gemaklijker is, God, dan iets anders, lief
te hebben .
„ De Liefde tot God boven alles vordert dienvolgende,
J-. „ Dat gij Gods aangelegenheden en wenfchen als
Is dat mooglijk? Ja, mijuwe eigene leert aanzien .
ne Broeders, gij moet flechts
2 . „ Boven alle dingen westen, wat Gods aangelegenheden en wenfchen zijn . En hier moet u eensklaps het
noodige licht opgaan, en uw hart aanftonds met de eer!ie vuurige neigingen van liefde tot uwen Schepper bezield worden , wanneer ik u zeg : Gods grootfte, Gods
eenige belang (dat ik menfchelíjker wıjze zoo fpreeke) zijn
heetfte wensch is het welzijn zijner fchepfelen, is uwe en
uwer medemeufchen waars gelukzal4 12eid. Maar nu behoort tot de gelukzaligheid van u en uwe medemeufchen,
dat gij vreedzaam met elkander leeft , dat gij elkander
niet bedriegt , elkander het uwe mededeelt , elkander
helpt, en met zaad en troost bijflaat,
in het kort,
dat gij elkander recht hartelijk lief hebt, en in de medewerking tot het welzijn van het menschdom tıw grootfte vreugde vindt . Ziet, mijne Broeders , dat is Gods
wensch , dat is zijn eenige onveranderlijke wil , dat gij
door liefde gelukkig wordt en elkander gelukkig maakt : en
wijf gij dat (wegens uwe zwakheid en onvermoogea)
niet altoos kunt doen .
3 . „ Dat gy u ten minfte recht ijverig daar op ıoelcgt :
dat gy ten minfte nooit opzetteli.,k en tegen beter westen
en gewesten aan een Gebod der liefde overtreedt, en met
rallen ernst daar naar ftreeft, om in deene eenige bevordering van God immer volkomener te worden . -r--- dar gij
4 . „ Dan wanneer gij bijwijlen eerren misttap doet,
toch niet onverfchillig daar bij zift : dat het u ten minfte
fmart doe, wanneer gij een door verzuimde menfchenliefde de liefde tot God te n treedt : dat gij bij eerre andere gelegenheid uwen ijver verdubbelt, om de aangeričh .
te fchade weder goed te maakera, om het nagelaatene goed
weder in te brengen .
Dat is eigenslijk het goede hart, van welk wij bij Samiel leszen : de menšch ziet
aan het geen voor oogera is : naaar de Heer ziet het hart
aan . Gij moet echter
s. „ Dat, wat gij voor. Gods wensch doet, ik meen
alles, waartoe u de liefde tot uwen naasten drijft, (vlijt,
arbeidzaanıheid, eerlijkheid, gerechtigheid, weldaadigheid,
het
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het opvoeden uwer kinderen ---- ) gaarne en met
vergenoegen doen . Het moet u zelf vreugd veıfchezjen,
indien het echte liefde zijn zal .
Maar gij moet
het ook eindelijk .
6 . „ Met betrekking op God , om zijnent wil doen,
wyl het Gode vreugd verfclıaft . Want (aar door wordt eerst
uwe liefde tot de medenìenfchen liefde tot God : en daar
door wordt zij ook teflens beloonbaar -- vruchtbaar voor
de eeuwigheid .
„ En zoo ziet gij nu te gelijk , mijne Broeders , hoe liefde tot God boven alles niet de zelfs-en inenlchenliefde
onaffcheidbasr verbonden zij : en hee gemakkelijk het zij
God lief te hebben . Want in den grond is liefde tot
God niets anders dan de redelijkdie zelfs effe . Deukt
flechts nog ééns recht daar over oa . Liefieb;'en betekent de aangelegen1zeden van den genen , dien uien bemint, als zijıae eigene aanzien, en daarin zijn vergenoe .
gen vinden , wanneer men dezelve vervullen , en Henı
daar door vreugde vrfchaWeiì kan .
Dus God lief
hebben heet, zijnen wil, Zijne aangelegenheden, als zijne
eigene betrachten, en in derzelver vervulli dg zijne hoog.
fte zaligheid vinden . Maar nu heeft God geen belang,
dan het geluk zijner merıfchen . Wanneer gij dus God
daadelijk bemint, wanneer gij metterdaad Gods werk bedrijft, wanneer gij werkelijk Gods belang bevordert : zoo
oeffent gij immers in den grond niets anders uit , dam
Menfchenliefde . En daar ăeeze eenige Euangelifche deugd
u zelven deels op zich zelve vreugd verfchatfen , deels
middelbaar uw geluk, uwe rust en te vredeııheid bevorderen moet, zoo is het te gelijk zelfsliefde. Dus
dat, wat gij doet, wanneer gij God daadelijk lief hebt,
is Merafahenliefde,
dat gij, het met vergenoegen
doet, en dat gij daar door u zelven gelukkig maakt, is
Zelfslŕefde,
en dat gij het om Gods wil doet, de-'
wijl het Hem vreugd veroorzaakt , daar door word het
L:efde tot God."
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Catechismus der Muyk, door j. VERSCHLYERE REVwAEN,
J. o. ù . Organist en Klokkenist te hlirfıngen . Te 11m .
en Rotterdam, by J, de Jong en L . J BurgJlerdam
vliet , 1787 . Behalven het hoorwerk,
bladz. Iıı
gr . 8vo.
eene in zyue Poort volledige cnderwyIJ zing inbehelst
de Muzyk,
zynde gelébikt, onn den Leertc,StUk

ais

ling niet alleen de eerftė beginzelen der Muzyk te ontvouwen, maa.* heØ ook, door liet openleggen der verdere kundí heden, boy eene vlytige beocŕenin , bekwaam te
maaleen, om zelf te col ıpoueeren ; liet welk , gelyk de
Autheur opmerkt, zeen 'hoog» oodig ' is . „ Aís iemand de
• Cońıpojitie verhaat,,żal hy, •z egt by,ııĩ,et 'alleen van al„ les reden kunnen geven, maar het zal hem alles veel
,, gėínákrylcer doen fpeelen ën,'yitvoeren : wánt met genen
„ opllag van 't oog begrypt hy terllond de meening tics
• ıwtheurs ; daar een ander, de Cornpo./î!ie nier vei'1ii3 , de, het zelve van Noot tol Noot rnJet nagaan . Daar?, eubovėń is tusfchěn ' eh"è, t'on»p'onist en genen, die maar
„ enkel liet geconıftoneerdė kan uitvoeren , ouder zelfs te
• kunnen Compoııtren een zeer ğròot ónderfcheia . 0Th , y Da ARETtvUS fchręef >eçds : dat 'er tUS/Ci?eıl ec;ı Mua , fıcu~ eu Cantor en allergrootst on[lcı,/Ćlıeid is, Wyl
„ de eerstgenoemde í die,,ģeei .ıs, die de ~'eteııfZ •lıap bezit,
~, en de Muzyk door 'de réØn zelve maakt ; maa> dat de
, ., ander~ de uitvoerder is van liet çeen hem is voorbe,, fchreeveıı . En MATTHEzoN zegt ,er vin in zyn Org .
,,, proef, bl . 48 . Een Mtıuicus en een Cantor verlćheelen
• zoo veel als licht en duisternis ; want de eerstgenoem •i en
„ zyn de; Schryvers, ei de tweede zyn maar lezers ." Ja
rneıı mag 'et gerustelyk by doen, dat de eerlte de ~Vetgeevers zyn," en de tweede de Onderçtaanen, die de voorgefchreveıi Wet gehoorzamen . Híerúuu vraagt innen ook
terhond í1T It(ılieıt, als 'er een Zanger of Speler word
voorgetłeh : kan hy ook fclu yven ? dat is te zeggen Co;a.
poneeren ."
Onze Autheur heeft zyue Onderwyziiig , in eene ge re •
gelde or e, afgedeeld in een en veertig, by manier van
Vraagera en Antwoorden, opge(#elde Leslěrı ; waar van de
acht laathei befrekkelyk zyn pot het accompaguecreu, en
het fpeelen en zingen der Pfılmcn ; 't welk hem in de
laatíte Les nog wel byzonder (til doet haan op de bec?ui1 1 . DEEL. N. ALG . LETT . N0 . I ~ .
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ditıg van 't woord Scia ; het welk , zynes agtens , eene
plaats aanwyst, alwaar de hocac4 .Mıizyk ophouden moet,
om phnts te vergunnen aan de Inftruınentale Muzyk, om
door dezelve een Tufchcnfpcl te maaken, welk gevoelen
hier in een vry gunltig licht geheld wordt.
Ons
bettek laat niet toe de ontvouwing daar van hier geheel
over te veemen, maar, indien de Opfteller ons ıde vryheid
verleende , zouden we het deswegens voorgedraagen veelligt v rvolgens, in de vorm van eene Verhandeling, in
ons Mengelwerk kunnen plaatzen . --_ Voor 't overige
is deene Catechismus zodanig ingerigt, dat dezelve gevoeglyk als een Leerboek gebruikt kunne worden, waar
van zich Muzykonderwyzers met vrugt zulkń mogen bedienen ; vleiende zich de Opfteller van dit Werk, met het
denkbeeld, dat men , met twee Lesten ter week te geeven, wel dra groote vorderingen zou maaken, naar uitwyıen van zyne oudervinding , omtrent de geenen, die in
de beoefening van dit zyn onderwys volhardden .
Fanny . Een Fragment, door a . RHVNVIS FEVTH . Te Am=
flerdam, bij J. Allart, 1787, bekalven het hoorwerk,
70 bladz . In gr . t smo .

it Werkje beftaat uit eenige loste Dichthokjes ; behelD
zende voornaamelyk de klagten van eenes minaar,
onder den naam van
over het gemis van zyne

Eduard,
Fanııy, eindigende het werkje met een Dichtítukje, getyteld Fanny op het Graf vas Eduard. De fmaak van den
heer ei Mr . Feyth voor deeze Poort van Rukken is bekend
uit zyne' Julia, Ferdinand en Conf1antia : enn: Deeze

vėrzameling hemt dáar mede volkomen overeen, en is rykeiyk voorzien van Øichterfyke fčhoonheden ; ander anderėn is er in het volgende {tukje veel fraais ; wy nulleia
het onzen Leezers áls een haaltje mededeelen .
AAN DII SCHEMERING .

De Zon ontzinkt in 't daauwend fchemeruur
Alre€ het oog der fluinırende Natuur .,
En zanıelt aan den halven waerek kloot
De ítreepen in van 't gloeiend avondrood .
't Geflamte klimt met 11111e majefeit,
Zo ver het oog aan d' effen hCDIC1 weidt .
De

PHYNVIS FEYT1i, FANNY .

503

De Zomer ligt, bij 't maanlicht teder fchoon,
In wit gewaad voor mijn gezicht ten tooiı .
diets breekt de ftilte in bosfchen en ín dalen.
Dan murmelend vocht en droeve Nachtegaalen .

Ach, eens, eens was mijne ongekrenkte jeugd
Het fchemeruur een uur der zoetfte vreugd ;
Dan mijnıerde ik op 't voorwerp mijner nìn
Dan dıonk mijn ziel natuur met teugen in!
Toen was mijn hart met alles harmonil,
Geen koeitje blies mij ongefnıaakt voorbij ;
Geen mugje zong, geen fpichtig grasje boog,
Waaruit mijn ziel geen droppel wellust zoog ;
Dan vol gehot, kon aan mijn naalge lippen
Geen enkle klank, dan Fannij s naam ontglippen)

Dan ach! -- voortaan is eiij geen vreugd bereid!
Voor mij verloor Natuur haar heerlijkheid ;
Voor mij is de uchtendßond der Lente in pracht
Een dorre, lange, en koude winternacht,
En 't gloeijend kleed, dat de avond om zich flaat,
Een aaklig bleek, een treurig doodsgewaad,
Zelfs 't rookend veld, daar 't vruchtbre droppen raapt,
Een donker graf dat hongrig voor mij gaapt!-Geen vonkje hells is me immer weêr hefchooren.
Met Fannij ging 't Heelal voor mij verlooren!
Aan den voet van elk der Dichtlukjes is een fraai Vignet geplaatst, betreklijk het boven behandelde onderwerp .

Het Leven van

FREDERIK WAHLMAN, of Leerboek voor
ongelieden,ter waarjchouwing voor de gevolgen va*+ een /lett LevensTe i1mfle dam , By H. Gamman en J .
gedrag . Eer/te Deel .
de Joııgh, 1786. 281 blada. In gŕ . 8vo.

Held van deeze Historie, wiens naam hier boven gelee .
D e zen
wordt, is een der rampzalige flachroffers van de verN n 2

lei-
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leiding eener A&i e ; van een ryken, braaven en gelukkigen
Jongeling, wordt hy arm ; beroofd van alle beginzelen van eer,
deugd en Godsdienst, en een deerniswaardig voorwerp van jammer en ellenden in Bene akelige gevaggenis . De liefde voor
een der braafne meisjes heeft hy uit zyn hart geroeid, waar
door zy in de droevigne kwyning vervalt .
Hy heeft de vriendfehap, ja de menschlykheid zelve, uitgefchud . ln 't kort, IValdma,ı is een booswicht ven bykaps de ergfte fgort geworden ; doch
't geen op den rug van den tytel Raat (naınelyk ; door deene
wordt hy verleid, en dgar cene andere weder te recht gebracht)
doet ons hbopen , dat ~vy hem in het volgend Deel te rug zullen
-'t Kan zyn dat dit Gefchrift tot čep Leerboek
zien .keren
strekt voor Jongelieden : maar de beelden, die 'er in gefchilderd
worden, zyn te grof om te treflhn . Schukkerc is een lompe
fchclm, eji Mejuffrouw Charlotte is geene verleidlter van de
grootre doorfieepenheid : haare konstgreepep zyn zodanig, dat
ze zeer wtl voor iemand, als Wahlraan, nu en dan te merken
waren ; en Wal,hna~ zo dom gepeld, als hy zou hebben moeten
wezen , om zieh zo by den neus te laatera leiden ; welk denkbeeld is 'er dan natuurlyker en gereeder in elk jongeling, die
dit boek opnaat,dan
Zo groot een botterik als Wablman is
•
ben ik in lang niet ; ----noch Sehukkert noch Charlotte zou• dén my zo een rad voor de oogera kunnen draaijeu " Daar
yver wat veel fchurken ; in 't fpcl om
e» boven bre
dus de jonge lVhim
ahima , met kragt en. geweld, zo diep te doen
zinken als mogelyk is. De geheele Roman is van een te groven, aart, . alle de Cbara ters bykaps zyn geoutreerd , en de
menschlykheid'er te veel uit gewerkt . Gruwelen op gruwelen
geftapeld'Vervullen de ziel met afgryzen ; maar weérhouden het
jengdıg hart niet van ftruikelen . Wy vreezen, dat 'er monnens
gevonden worden, die te veel i a Charlotte La Sclrukkert gelyken ;
doch gelopven, dat dezelve zo zeldzaam zyn, dat men de
jeugd grooter dienst zou doen met dezelve voor fnooden

van

de tweede Clasfc, dan die van de eerfte, te waari'chuwen .
Niettegenftaande ons deeze Roman niet fmaakt, verlangen
wy egter te zien op welk een wyze Walrl,nan, zo in den grond
bedorven , „door eene andere, wordt te regt gebragt" ; maar
WY verwachten, dat, is hy door duivels verleid, 'er een Engell
veribhynen zal, om hem wonderdaadig te redden .
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A L G E M E E N E

VADERLANDSCHE
LETTER - OEFENINGEN.
ı . VENEMA, .SermolTes Academici, vice Comnıentarii, ín
Librum Prophetiarum Zachai
Leovardiæ apud G .
Tresdíng,-L7137. Absque præced . 6'o pp, in quarto .
voor veele Jaren beíłudeerde ontvouwing, en by
E nemanier
van Academifehe Leerredeneıı voorgedraagen
verklaring, der Godfpraken' van Zacharia, heeft de Eerwierde ¡;'th nee, (wiens nagedagietils by alle 1ettern)innaers
ill zegenig blyft,) in een negentigjarigen ouderdom nog
overgeziei en met goędkeu ng ter drukperfe gefchikt .
Een openbaer lettergefchenk cp dietı ouderdom is zeker
iets zeldzaews ; en, dier het laet(te door zyne éigen handt
afgegeeveıi zy ., is dit Werk even deer door den Lief hebberen zyner Schriften gevallig : dan dít , fchoon 't uit dat
gezichtspunt befchowd , iets zegge, is echter niet dé we
zenlyke rede, wier door bet zich den Lezer aeipryst .
's Mans vroegere oefengeest, in alle zyııe Schriften dooraiomme in dit Bybelwerk ;
ltralende, vertoont zich, ook
.ophelderingen
en maekt dat, deze zyııe
van ver£tcheiden
duisterheden in • de Godfpraken van Zacharia , benevens
die van andere Bybeltolken , de nafpooríng verdienen
van allen , die zich op het recht verftand van dit Pıophetisch Boek toeleggen . En den zodanigen ıyn , volgens
den raed des Hoogleeraers, boven al aenbevolen, dat zy
zich de Gefchiedenisfen der Maccabeen gansch eigen maken, als welke hun hier in vele gevallen te (lade zal korren ; gelyk 's Mans uitleggingen van verfcheiden plaetzen dezer Godfpraken ten duidelykite toonen .
Dc
vrees, van voor ons be(łek te uitvoerig te worden, wederhoud ons om hier van een voorbeeld aen de hand te
geven ; en we bepalen ons te eer, om den Lezer onder
het oog te brengen, de charaéterfchets, welke zyn Hooi
eerwierde ons verleent, van de Joodfche Natie, ten tyde der Propheiifche predıkinge vat' Zacharia, om dat
dezelve tevens kan dienen ter ophelderınge der predikinĺl, D EL .N .ALG .LETT .N O.Tj.
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ge van deszelfs Tydgenoot Propheet Haggaĩ, en den wat
later predikenden Propheet Maleachi.
op de d or Cyrus verleende vryheid was 'er naemlyk
een goed aantal Juoden, (waeŕ by zich flechts weinigen
uit de. tieıı llamınen geveegd haddeıl,) wedergekeerd na
bet Luid hunner Vaderen ; dat der vrygeboo~enen beliep
42, 360, en dat der dienstbaren 7 , 337. Wanneer men
deze getallen met elkander vergelykt, vertoont het laadfa
zich vry miie ; en men mag 'er uit afleiden, dat 'er onder
de vrygeboorenen velen gevonden werden, die van wei_
ig of geen vermogen waren . Uit dien bt ofde mag men
zig dan ook des te meer vērwondexen • war de grootte
van den fchat, welken dit Volk te zamen bragt, als brengende ten dienfle van het Húis des Heeŕen by een , aen
ġond 6t ! eoo drachmen , en aen zilver 5 , coo poııden,
(zie Etsra II . 64, 65, 69•) dat is, volgens de rekening
van den' geleerden Phaĺcrraraws, 122000 Ducàeten en i50Ø
Joachims daters . Men ziet 'er des Volks vuurigen yver
in uitblinken ; welke hen ook in de eerfle omtłaitligheden
die hen natuurlyk ten flerkile moesten treffen , nog al
enigen t5'd in den aenvanglyken Tempelbouw bleef bezielen . Maar, gelyk hevige hartstochten zeldzaam beíłendıg op den duur werken, zo ging het ook in dezen ; men
verflaenwde eerlang, ja Iłaekte zelfs het werk, onder het
fchynbare voorwendfel, dat het nog de rechte tyd niet
was, Øagg . T. 2, te meer deer de . nabuuríte Catheetı
hen alleszins belemmerden, en 't onder eambyfės, (door
Ezra geheten flrıhahfìisda,) zo ver bragten, dat ze hen
gewelddadig dwongen van dat werk af te zien . Veelligt
bood ook het Joocífche Volk te minder tegenlłand , om
dat velen hunner begrepen, dat ze zich wel dra tot het
uiterfte gebragt zouden zien , wanneer ze , hun niet zeer
aenzieniyk vermogen grootlyks aen den Tempelbouw uitgeput hebbende, dat geflicht wederom zagen verwoesten ;
2e oordeelden het des beter, dit werk tot een gun(liger
tyd uit te iłellen . Wat hier van zy, het volk verloor
niet alleen den voorigen yver, maar 't verviel zelfs tot
ene trage vadzigheid ten dezen opzichte : het hield zich
ganschlyk bezig met hunne landen te bebouwen , huizen
voor zich te fluchten , en hunne eigene byzondere zaken
waar te veemen. Dan hier by bleef het. niet ; iben doeg
wel dra min of meer over tot eerre veragting van den
Godsdienst : menfchen naemlyk van ene avereehtfche geestgefteidheid , huichelaars, die zich voor 't uiterlyke met
de
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de ware áenbidders van God verenigd, en zich valschlyk
volyverig getoond hadden, begonden nu openlyk voor den
dag te komen, en hun godloos gedrag door te zetten .
Znlks had ten gevolge, dat God zyne oordeelen over hen
ıtirßortte ; hen bezoekende, als tilykt uit Hagg . I . 3 - i ı ,
met verfcheide plagen, inzonderheid met een misgewas
in hunne veldvruchten, en een daeruit voortvloeiend gebrek aen alles .
Zodanig was de fłaet der zaken, toen flaggaĩ en Zadiaria door God verwekt werden . En dezen bragten het
door hunne prediking zo verre, dat het Volk, weder moed
tcheppende, op nieuw de hand aen den arbeid floege ; het
welk ten gevolge had, dat zy, middelende de hegunttiging , van 'r Perfilcbe Hof, onder Darius en 4rta.ı erxes,
het bouwen van Stad en Tempel voltrokken ; waertoe ze
door Ezra en Nehania aetıgemoedigd en voorbeeldlyk opgewekt werden . Intusfchen nam echter het zedebederf
vervolgens dagelyks toe, tot dat het in de dageıi van
4ntioclıus Epiphanes den hoogoen top bereikte . Toen
iaemlyk de Tempeldienst geregeld , en 't Volk in 't Land
gevestigd was, begonden velen weder van den rechten
weg af te wyken . Zy hadden zich bovenmatige gunftige
gedachten van hunnen te gemoet gezienen voorfpoedi,en
iłaet gevormd , en werden door den tyd gewaer, dat ze
zich te herk gevleid hadden . Hun Stiet was vervolgens
ver van bloeiend, dier ze onder de overheerfching der
Perfen moesten bukken ; door hen dikwerf onderdrukt
werden ; en zich later bloot geheld zagen aen de gevelgen
der krygšonlusten tuSfchen de Lagiden en Seleuciden .
In die omltandigheden niet deelende in dien luisterryken
vooŕfpoed, welke zy zich voorgefteld haddetı, verlooren
zy den moed, gaven de hoop op, en met een verflaeuwde
hunne zucht voor den Godsdienst , hun geloof verzwakte ; zy namen de Godsdienftige plechtigheden flaauwhartig
wier, en fchikten zich allengskens naex de zeden en levenswyze der Heidenen ; waerdoor ze eerlang, den Va .
derlyken Godsdienst vierwel zeggende , tot de Ongodistery over : negen . In de dagen van Ezra en Neliernia begon deze fnoodbedorven geestgefteldheid des Volks reeds
door te breken ; men zag dezelve in het lauw behandelen
van den Tempeldienst , in het Priesterdom te verfłehen
van den noodigen onderftand, in de Natie, tot dtıs ver,
zuiver gehouden, te befmetten , door verhindtenisfen met
Heidenfche Vrouwen, in 't onheiliger van den Sabbath,
002
in

508

fl.

VENEMA , IN ZACHARIAM.

in 't fmaedlyk behandelen der Joodfche Vrouwen, en harr,
ten gevalle van Heidenfchen, een fcheidbrief te greven.
L)eze en foortgelyke wanbedryven viñd men , ten lasteø der
Jooden van dien tyd, in de boeken van Ezra en Nehšmia
mitsgaders in de Godfpraken van Maleachi duidelyk 'aengetekend : en de ongodsdienftigheid nam vervolgens qog
meer de overhand. lle Groolen onderdrukten de Ingezetenen í metı Vogt ten doode om de Hoogpriesterlyke waerdigheid, wart van men een droevig voorbeeld vind in y o .
ĵua, tett tyde van Årtaxerxes Ochus, door zynen broeder
ohanfaes in den Tempel zehren ter dood gebragt ; en
eindelyk onder de Seleuciden, vooral in de dagen van
tlntiochus Epiplaanes , (leeg de Godloosheid en verfmading
van den Godsdienst, gepaard met allerleie Poorten van
wanbedryven en euveldaden ten hoogten . Toen werd
het Joodfche Volk ten ftrengfte gekastyd, en gezuiverd ;
vervolgens nam hun Gemeenebest toe in gelukkiger ítańd ;
en 't Volk verviel, in 't verloop van tyd, tot bygeloovigreid en huichelary, terwyl velen , ook zelfs onder de
Leeriers, zich aen alledrie fnoodheden fchuldig markten .
En zodanig was de Volks(taet, toen de Mesfıas onder
hen verfcheen .
lntusfchen heeft men nochtafls dit bovengezegde niet in
dien herken zin te verítáen, als of 'er gansch gene godvruchtige en ware Israëlieten onder het Volk óvergebleven
waren . God toch heeft altoos zyn Volk, een heilig
zied, de overbiyfzels van Israël, die onder het heerÇchend zedenbederf zugtteıı : die voorts, ten tyde van
Antioclıus Epiphanes , onder de Maccabeen het hoofd
pp~(taken , en met ı itgerekteıı halte de komse vart den
N1esfras, de hoop der Vaderen, te gemoet zagen ; die,
op tyne kotıist, zyn naera belydende, aenvanglyk die
Kerk uitgemaekt hebben, welke, met het uitrooien van
liet Ongeloof, door de waereld verfpreid, na het ondergaan veler lotgevallen, hate volkomenheid zal bereiken .
73riev n aan de 3 oden , waarin zy worden uitgenodigd tot
eerre ,Yriendelyke Onderhandeling over de Baarblyklj'kheĩd 'van 't Claristendom a door j . PRIESTLEY Leeraar
i,a de Recĺaten , ent . t nz, ĩ it het Engçlsch vertaald.
X787 . In gr. 8vo . 59 bl.
handelt de Heer Priestley aenvanglyk
de byzondere Vor;echterì der Joodfche Natĩe ;
In overdeze„ Brieven
en
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en de oorzaaken van derzelver Vooroordeelen tegen het
Christendom" ; vervolgens over „ den tegenwoordigen
Raat van verftrooijinge en rampfpoed der Joodfche Natie ;"
hier op brengt hy den Joodeu onder het oog, „ de gefchiedkundige baarblyklykheden der Godlyke Zendinge van
Christus" ; en tevens zyne gedachten „ over de Leer nopens den Mesfıas ;" en ten laethe voegt hy hier by nog
enige „ gemengde aanmerkingen," gaende grootlyks over
de verdeeldheid der Christenen en den tegenhand der
, met de gevolgen daer van, mitsgaders het geen
Jhyoodeu
wenscht dat ze hieromtrent, met aflegging van alle
vooroordeel, in agt nemen .
De Heer Priestley tracht
door dit Gefchrift bekwame Mannen onder de Joodeu
uit te lokken, om zyiae voorhellingen opmerkzaam na te
aen, en hunne tegenbedenkingen deswegens an hem mee te dealen ; zich vleiende met dat gunhige denkbeeld,
van hier door enig~ius den weg te banen ter, bekeeringe
der Joodfthe Natie tot het Christendom . Zyne manier
van voordragt is meerendeels wel ingericht, om nadenkende en niet te Reek vooringenomen Joodeu, (zo niet ter .
Rond over te halen , dat geenszins te wachten is ,) ten
min(teu tot faen te brengen` ; waar toe wel inzonderheid
zyn derde Brief over de Gefehiedkundige b(Iarblyklykheden
der Godlyke zendinge van Christus, by uithek gefchikt
is . Dit onderwerp word in denzelveu zeer heknopt en
duidelyk behandeld ; en de Autheur toont ten klaerfte aen 4
dat alles, wat met enigen nadruk ter havinge der Godlyke
zendinge yan Mozes hygebragt kan worden, niet minder
Reek pleit voor die van Christus ; en dat dus een Jood,
die zich, ah een ver(tandig Man, gelykvormig wil gedragen, Christus niet kan verwerpen, als hy Mozes in
dat chara~Rer erkent.
De Heer Priestley heeft zelfs
gelyk het Ps . by zynen laathen Brief uiti'yst, zeer wel
begrepen, dat de groote kracht van zyn Gefchrift inzonderbeid in dezen Brief gelegen was ; en hy had veetligt
wel gedaan met op dat huk alleen aen te dringen , zonder
zyne hem eigen denkwyze over de Evangelieleer hier eti
daer, gelyk meermaals gefchied, íıi zyn Gefchrift in te
leefren .
In hoe verre de tegenwoordige om{ an(llgheden min o£
meer gunttíg of ongunftíg geoordeeld mogen worden, om
gezeťlyk op de overtuiging der Joodeu te werken , willezı
wy ons niet ondernemen te bepalen , maar 't komt ons
zeer duidelyk voor, dat men , daarop werkende, best doet,
O o 3
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met zich te onthouden van de byzondere verfchille ~1e
denkwyzen der Christenen over den inhoud der Euapge^
lieleere . Kan een Jood de kracht der redenen voor de
baerbłyklykheid der Godlyke zendinge van Christus, heni
voorgefLid, en door hem nagegaen, veronachtzamen of
wederltreven ; dan zal men met alle andere bedenkingen
niets by hem te wege brengen . Is hy hier door integendeel over te halen, dan zal eerre ernitige beoefening der
Euangelieleere, in afziclite van alle menschlyk gezag, te
midden der verfchillendė denkwyzen, hem, middelende
Gods hulp, (die het den zodauigen nooit aan 't noodige
licht zal laten ontbreken,) in eigen overtuiging, den in_
houd der Euangelieleere wel doen verltaen . Wilde men
den Joodn hierin enigzins te gemoet komen, en hun ene
daertoe ftrekkende handleidipg verlenen , mogelyk zoi
dan , naex het voorftel , voor eenigen tyd , door den Eer..
waerden Nieuwland gedaen, van den meesten dienst żyn,
bet vervaerdigen van een Christelyk Godgeleerd Zamen/lel,
waerin , niet, ter zyde ligging van alle by~ondere ztm en/tellen , verklaerd en ontvouwd werd de algemene van alle
Christenen eenflemınig erkende Leer . (*)
Wy hadden
dit, of ten mtnften een provifsoneel plan van 't zelve,
reeds enigermate van lyn Eerwaerden te getnoet gezien ;
doch onze hoop begint te vėrflauwen .
(*) Zie N. Alg. Vad. Letteroef. I D, bl . i 52 .
Zeer~~ĺam tegen zynen ondcrgaıìg gewaarfėluwwd , uit
Match . XXIII. ;7 . deız 22 ten van Hooimaand 1787 .
Met een hoorbericht, bevattende een Echt Verhanl van
het voorgevallene ťe Leerdarn , byzonder op den 6 en
.uly 1781 . Door j . CLAFSSEN, Rerklceraer aldaer . Te
Amflerdam by P. den Hengst , i 787. Het T'oorbericht
bevat 58 , en de Leerreden 51 bladz . In gr. o~~avo.

I

n het Voorherigt, voor deze Leerreden geplaetst, geeft
de Eerwaerde Claes/en een nauwkeurig vertiag van 't
voorgevallene te Leerdam , zedert dat de onlusten, ter
oorzãke der veŕfchillende Staetkundige Fatìën ontíionden,
tot op den 6 ιΡet1 July , toen de Oranjepartý tot baldadige
oproerigheid overfoeg , waer van hy de verdere gevolgen, en het by die gelegenheid gebeurde, beknoptlyk vermeldt . Men kan zich , naer 's Mans erntlige betuiging,
op
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op de echtheid van dit verhaal volkomen verlaten ; en men
ziet 'er, niettegenfłaende het nadeel, dat hy 'er zelf by geleden Nebbe, geen geest van bitterheid in doorfłralen . --De Leerreden van zyn Eerwaarde behelst , na ene oordeelkundige verklaring der Tekstwoorden , ene wel ingerigte voordragt van zaken, eígenaertig aen elle tydsomRandigheden voegende, welken hy ten ern(Uglie aen dringt .
herhandelingen, ter beatUweordi~ıge va,~ een hoor/lel, opgegeeven door de Heeren Bezorgers van liet Stolpi
aansch Legaat . Te Legden by S . en J. Luchtmaas,
1786. In gr. quarto s, 2 bladz .
et Voorfłel, in deze Verhandelingen beantwoord, luid :
„ Waarom heeft de Christelyke Godsdienst, die in
„ zich zalven zo zeer geschikt is, om de harten tot
• Deugd te voŕmen, echter die uitwerking Ðechts by
• weinigen van deszelfs Belyders? Eu welke iyn de, zo
• openbaare ais byzondere, middelen, waar door dit kwaad,
• zonder geweld te gebruiken , kan verbeterd worden ?"
Uit de ingekomen Verhandelingen hebben de Meeren Beftierders • een viertal ter Drukperfe gefchikt, welker Schryvers , dit Stuk van verfchillende zyden befchouwende , Bene reeks van wel overdachte opmerkingen deswegens te
berde gebragt hebben ; die ons de bronnen vin dit mangel aanwyzen, en te gelyk voor oogeu Rellen, welke middelen , ter verdere afwendinge van de daer uit voortvloeiende nadelige gevolgen , mitsgaders ter betere bevorderinge van den eigenaertigen invloed der Euangelieleere,
aen ;ewend zouden kunnen worden . Ene aendachtíge overweging van het deswegens voorgefłelde kan Christenen
van onderfcheiden denkwyzen, en van verfchillenden
rang, te fłade komen ; nadien êlk der Opltelleren dezer
Verhandelingen , fchoon ze in alles niet eenparig denken,
nochtans een aent~íl van natte lesfan aen de hand geven,
welker opmerking en daedlyke inachtneming dienen kan,
om de aangeduide bronnen, zo niet volfłrekt te [toppen,
althans měrkelyk te verzwakken, en te gelyk den heílzamen invloed van den Christelyken Godsdienst grootlyks
te bevorderen . - Dan wy kunnen ons in dezen hier over
niet wel breeder uitlaten , daer wy enigermate gehouden
zyn , dit onderwerp weder te hervatten , by gelegenheid
ener Verhandelinge deswegens, wat later, afzonderlyk tutgegeven, welker treldiug wv nu voorts zullen laten volgen .
O o 4
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IZerhandelingen over het opgemelde Voorhel, by gelegenheid van de uitgave der jierhaiıdeliıìgen uit het Stol .
piaansch Legnat over dat onderwerp , .Briėfswyze vooıgëdragen door een Hollands Hervormd Predikant . Uitgegeven door j . w. TILANUS, Th . Dì . Predikant te Rarderwyck . Te Amfierdam , by M, de Bruyn, r737 . . Be_
Iıalven liet Voorwerk,
i48 bladz . In gr, octavo .
een ieder, welke gewoon is op zich zelveu
N ademael
vry te denken, veelal ene byzondere leiding van gedachten heeft , welke, hen als eigen is, zo kan het niet
vreemd voorkomen, dat de Opfteller van dit' Gefchrift ,
te: die Poort van denkende Lezers behoorende, op liet
doorbladeren der bovengeweld Verhandelingen , fchoon
'er veel goeds in vindende, echter gepordeeld hebbe,
dat het opgegeven Voorhel , volgens ene andere leiding
van gedachten, meer voldingend beantwôord kon worden.
Zulks heeft zyn Eerwaerden , die ai vroeg zichzelven bepaeld had, om nimmer zyne krachten over ene prysvraeg
te beproeven, of dus naer een Eerprys te dingen, genoopt,
om , na de aendachtige overweging dier gemeen gemackte
Verhandelingen , de hand aeu 't werk te ílaen , en zyn
denkbeeld over dit onderwerp duidelyk te ontwikkelen, en
nadruklyk voor te dragen .
In een voorafgaenden
Brief ontvouwt hy beknoptelyk liet beloop en den inhoud
-der afgeleverde Verhandelingen , en in zyn Gefchrift vlecht
by, by gelegenheid, zyne .aenmeŕkingen over deze en gene
byıonderheden in dezelven ; met ene volkomen beantwoording aen 't oogmerk dat hy zich in 't fchryven heeft voor .
gefteld, 't welk hy ín 't fłot van zynen Brief dus uitdrukt .
• Om dat ik geen roem wil behalen , en nog minder door
• bl.jzondere inzichten gędreven worde, zal ik, waar ik
• nuttigheid getrokken heb uit deze of gene Verhandeling,
9 , het edelmoedig opgeven , en alles , hoop ik , met dien
• geest van zagtmoedıgheid en befcheidenheid uitwerken,
., dat men it mijn Vertoog niet den Godgeleerden, maar
j , den God- en menfchenlievenden waarheidsvriend zie
• doorfteken ." Dit in het ganfche opftel doorntalent# charačter des geachten Schryvers is by uitftek gefchikt, om
een herken invloed te hebben op - het hart van elk bezadigd Lezer dezer Verhaudelinge, welke daer benevens met
zo veel oordel en inzonderheid menschkunde, mitsgaders
'p zulk een nı~nlykeu trant , mitgevoerd is , dat ze , benevens
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vens de voorgemelde Verhandelingen, aller opmerkzaemheid overwaardig zy ; waerom wy ook nog belcnoptlyk
derzelver beloop zullen fchetzeQ ; om den Lezer ouder 't
oog te brengen, hoe gewigtig derzelver inhoud zy ; 't welk
hem te meer zal kunnen aenfpooren, om dit onderwerp
ter harte te nemen , of het ook aen den eigenaertigen invloed van den Christelyken Godsdienst bevorderlyk mogte
2yn 1
Ter nadere bepalinge van den zin der \Trage gaet zyn
Eerwaerde eerst na, hoe men de benaming ván den Chris-.
telyken Godsdienst hier te verftaen hebbe ; en dit leid
hem ter nafpooringe van den charačterizerenden aert van
dien Godsdienst , mitsgaders tot een onderzoek, waer in
de kracht van dien Godsdienst gezogt moet worden . Na
deze voorbereidende aenmerkingen gaet hy over ter nafpooringe van de oorzaken van 't mangel van den invloed
dier kracht, op de meeste belyders vaıı dezen Godsdienst ;
en de oorzaken hiervan , in de uitgegevėn Verhandelingen
bygebragt , beproefd hebbende, geeft hy te kennen, dat
'er, zyns oordeels, iets gewigtigs aen ontbreekt . Zommigen dier oorzaken komen hem niet voldoende voor ; anderen erkent hy als medewerkende, doch als zulken, wier
uitwerkingen nog uit ene vroegere oorzaek voortfprniten ;
en men heeft hier, volgens zyn inzien , om het bedoelde
wel te treffen , na de eertte algemene oorzaek van dit
mangel van invloed te zoeken, 't welk, zyns agtens, in
de uitgegeven Verhandelingen niet behoorelyk gade getlagen is .
Dit doet zyn Eerwaerden , ter betere bereikinge hier .
van , aenvanglyk onderzoeken , waerom de Christelyke
Godsdienst in den beginne zo veel krachts deed, en naderhand verllaeuwde? Het onderzoeken nu hiervan heeft
hem opgeleid, tot die verzekering, gelyk hy zich uitdrukt,
• dat de oorzaak van alles," [wier door dit mangel van
invloed te wege gebragt is ,] „ voornamelyk en alleen,
• moet gezogt worden ju de traereldselzgeziiıd/ıeid, die
„ de gemoederen van alle belyders van den Christelyken
• Godsdienst beheerscht, en waartoe alles dienstbaar ge• maakt wordt ." En in dit denkbeeld word hy ten fterkfte bevestigd uit ene hefchouwing der Kerklyke gefchiedenisfe , welke hy beknoptlyk voorfielt .
Zyn Eerwierde begrypt zeer wel, dat het, om dit nader te bewy .
zen, hoog noodig is vooraf te bepalen, wat hy door deze
waereldliefde verhaet , die hy in dit geval houd voor de
O o 5
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meestwerkende beletoorzaak , welke alle andere beletoor.
zaken aanvoert, verfterkt, eıı aetı hier bedoelde dienstbae
maekt , mitsgaders alle gezintheden eu ftatıden der menfchen, door haren magtigen invloed weet te beheerfchen .
Uit dien hoofde kunnen wy ook, ten rechten verftande van
's Mans voorftelling, niet wel nalaten, deze zyne bepaling
hier geheel over te nemen . Als handtastlyk ongerymd verworpen hebbende het donker en fchadelyk denkbeeld, dat
nıen zomtyds aen de waereldliefde hecht, door daer toe
te brengen allen trek tot de genoegens van dit leven, en
die den Christen te ontzeggen, oen dat zyn leven een ge
dunrig fterven iyn moet ; geeft hy 'er de volgende bepaling
van .
„ De wereldliefde, waar van wij , als de voornaams bron
der zedeloosheid, hier fprekeıı, is die trek tot het genot
van dit leven , welke of in zijn eigen aart zondig is,
fchoon van de minften daarvoor gehouden, om dat die
fmaak algemeen is ; met een woord, de heerfchende trek
tot het zogcnaam .Ie onverlčhillige ; of het is een trek, die
zich bepaalt omtrent zultte dingen, welke op zichzelven
wel onfchuldig iyn, maar nochtans gevaarlijk worden
voor de deugd , door de omftandigheden , die met derzelver genot vergezeld gaan . De wereldliefde, derhalven,
die detı gemelden fchadelijkeu invloed heeft, beftaat in die
zugt tot alle die genietingen, welke niet alleen de natuurlijke levenswijze ,maar de zedenı der tegenwoordige eeuw,
ons aanbieden, en, door haare algemeenheid, als geoorloofd aanprijzen ; fchoon zij in zichzelven kwaad zijn, of
door de omftandıgheden, die er mede vergezeld gaan,
Tot het eerfis fort behooren een
zulks worden .
menigte handelingen en genietingen, welke de tegenwoordige eeuw voor onverfchillig houdt, om dat ze algemeen
zijn, fchoon zij inderdaad den nadeeligťlen invloed hebben : zoo waren, bij voorbeeld, in het hefchaafde Rome,
ten tijde van zijnen grootften bloei, de wellust, de onkuislıeíd, niet alleen een geoorloofd genot van dit leven,
maar, door de algemeenheid, wierden ze voor een onfchuldig vermaak gehouden, ja wij behoeven zelfs niet
eens zo ver te gaan : die kleedmg, welke men thans algemeen volgt, fclıoon ze inderdaad de eerbaarheid kwetst,
behoort onder deze khısfe . Tut het andere Poort moeten
wij a1 die daden brengen , welke in zichzelven geoorloofd
zijn, maar door de omflandighedcn zondig worden .
Laat ons wederom een voorbeeld bijbrengen : op zichzelven
mag
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gefprekken voeren, die tot
eeue ge ìorloofde uiıfpanning dienen, of over gebeurtenisfen, die binnen onzen kring voorvallen, lopen ; van den
edelen Godsdienst intusfchen altoos te zwijgen, alleen
unı dat men zou aangezien worden voor een man, die
weet te leven, is nies alleen verkeerd, maar behoort ongetwijfeld tot die wereldliefde, welke hier als de vruchtbare bron van het heerfchend zedenbederf opgegeven
wordt ."
op liet voorftellen dezer bepalinge maekt zijn Eerwaerďe
'er zijn werk van, om de baerblyklykheid zyner fiellınge, dat deze onmatige waereldliefde de voorname oorzaek vaiı het hier beoogde mangel is, onderfcheidenlyk
aen te toonen . Zulks ontvouwt by, ten aanzien van (i)
de Deisten, (a) de menfcheıı van een middelmatigen
ftand, (3) de onderfcheiden gezindheden der Christenen,
(4) en zo ook de Hervormden, Tot deze laetstgenoemden, op welken zyn Eerwaerde ene býzondere betrekking heeft, als oogende met deze benaming op de heerfchende Kerk hier te Lande, gekomen zynde ; agt hy
het noodig , niet hechts hun waereldschgezind charader in 't algemeen te befchryven , meer tevens naeuwkeuriger na de oorzaken van dit kwaed te onderzoeken .
Hieromtrent trekt bovenal zyne opmerking het misbruik
dat vele belyders van de leerdellingen hunner bełydenisfen
maken, inzonderheid van die, aengaende de kracht der
verzoening, het onvermogen van den mensch ten goede,
en het niet verdienende der goede werken . Zulks noopt
hem om „ aan te wijzen, hoe deze leertellingen genoeg,, zeem van allen misbruikt worden , om de kracht van
• den Godsdienst te ftre~mmen ; waarvan ik, zegt by,
„ de oorzaak vinde in de wereldliefde, en in de aanlel,, ding, die tot dit misbruik fomtiids, door de onvoor• zichtige voordragt dezer waarheden , in de famenftellen
• der Godgeleerden en op den predikftoel, gegeeven
• wordt :" en 't komt hem voor, dat velen ook hier te
íłerk bezield zyn, „ met menfchenvrees, zugt tot
• rust en gemak, najaging van werehlfche eer en ach• ting, en gunst van menfehen ; des wij hier wederonı
• zien de wereldliefde , de kracht der waarheid verdoo• vende, in 't hart ingeÐopen ."
De geagte Opftelier dezer Verhandelinge dit laetstaengeduide uitgewerkt, en daermede zyne teek in zo verre voltrokken hebbende, dat de oorzaek van het beoogde
man-
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mangel , zynes oordeels , voldoende opengelegd zy , fchikt
zich vervolgens ter voordragee van 't middel tot herftel,
het welk , even ais de oorzaek van het verval algemeen
is, zo ook, zegt hy ., algemeen moet zyn . En dit vindt
zyn Eerwaerde in de herloocheııiııg ; waeromtrent hy zich
houd aen de bepaling van den Heer Mosheim, in zyne
voortrellyke Zedekunde 1V D . bl . 496, als belłaende, in
een heilig voornemen des harte , oîi de liefde tot zich
telven en de wereld zoo te matigen en te befiieren, dat
ze ons, in de plichten van liefde Gods en des naasten,
niet hinderlyk kunnen zyn . - „ Deze befchrijving,
„ (zegt zyn Eerwaerde) is duidelyk, zij is redelijk, en
• verdeelt de verloochening in twee gewichtige takken,
• der zelfsverloochening en der verloochening der we• reid ;" over welke beiden hy zich voorts nader verklaert .
l;y de ontvouwing en verderen aendrang hiervan poogt hy
te doen zien . „ (i) Dat deze verlochening niet duidelijk
• genoeg in haren eigenlijken en waren aart geleerd word :
• als mede (e .) niet algemeen genoeg in haren invloed,
• om den mensch werkdadig te maken, toegepast wordt :
• en (s .) dat men, indien dit gefchiede, de verlochening
• voor het echt(łe en algemeenfte middel zou erkennen,
„ en als dan den invloed van de kracht des Godsdienste
• overal in alle Randen zou zien heerfchen ." Ieder dezer
drie Rukken driegt zyn Eerwaerde afzonderlyk voor, met
zyne aanmerkingen over 't verkeerde en gebreklyke daaromtrent, en 't geen deswegens met meerder ernst ftandvastig gade gellagen behoorde te worden, ten einde dit
middel, zo treffend, om den invloed van den Christelyken Godsdienst beftendig krachtig te doen zyn, deszelfs
eigenwertige uitwerking te weg te doen te brengen ; ter..
wyi, gelyk hy zich uitdrukt ,, aan het niet wel leeren
• en niet wel aanwenden van dat middel grootlijks toe
., te fchrijven is , het diep verval, waarin die van den
Hemel geopenbaarde Godsdienst zijne belijders thans
Ten laatha hefluit zyn Eerwaerde zyne
• vindt ."
voorfteflin ;en wegens deze Rukken, met gepaste ernftige
senfpraken aen de Overheden, wen de Leeriers, aen de
Godvruchtigen en aen de Opzieners der Jeugd, welken,
ten deele ter nadere verfterkinge van 't voorgezegde die .
zien, ten deele opmerkingen behelzen, die wel zo ġefchikt
hier gepłaetst, als in 't voorige ingevlochten konden worHet komt 'er nu mier op sen, gelyk hy in
dieıı .
't fl t te kennen geeft, dat ieder belyder van den Chris .
tt .
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telyken Godsdienst, iıı zynen ftaet, in zyne betrekking,
het zyne daertee aenwende, en dan vleit hy zich met eert
ftrelend vooruitıigt .
„ Begon maar eens, zegt hy, de herftelling, hoe wei .
„ nig laren zouden wij behoeven te wagteıı, om het ge„ voegen te beleven, van onze predikftoelen met recht .
„ fclıapen Leeraars, en de zítplaatfen der Regenten met
„ weldenkende, edele burgervrienden, vervuld te zien !Hoe
„ ras zou deze invloed zich alom verfpreiden, en hoe dui„ delijk, hoe algemeen zou zich dan de kracht vertoonen,
„ welke de Godsdienst bezit, om de gemoederen der men„ fchen, in alle Randen en leeftijden, tot deugd te vormen!
„ En welk cene rijken oogst zou zulk eerre wenschlijke
„ verandering in de eeuwigheid niet opleveren ! Voorwaar!
„ hier verliest een Burger van het hemelsch Vaderland zich„ telven, en hoe 8aauw ook zijne hope tij, of hy deze
„ gelukkige tijden hier op aarde beleven zal ; hij ftreelt
„ zich, ten mınfte, met die zielverheugende uitzichten,
„ dat hij eens zulk eerre volmaakte maatfchappy zal leeren
„ kennen in het Jerufalem dat boven is ."
Renvouwdig Specífek Middel , tegen Kanker, Uitjk g eit
alle heıierijche Ongemakken. Uitgevonden in liet Ko_
ningryk Guatimalo , in Nieuw Spańjen , in Noarddmerica. En befchreven dodr Don JoSErn FLOt~~z,
I/I. Ð. Medelid der Geneeskundige Faculteit , en Profesfor te Guatimalo. Uit liet 'Spastisch hcrtàald. Te
1lmjlerdaın, by A. Borchers, 1787. 36 bl. In gr . 8vo .
Specifiek Middel, 't welk hier befchre .
I jetvenEenvouwdig
wordt, beftaat i kleine Ilagedisfen , die ,
gevild en van hunne Ingewanden beroofd te zyn, zo levendig en warm als mogelyk is , 't zy geheel, of in brokjes
gefneden en tot pillen gemaakt, moeten ingenomen worden .
De Indiaanen, die in het Vlek St . Christoval Amatitan, ít
het ĥoningryk Guatimalo woonera, hadden het zelve reeds
onheugelyke Jaaren lang, tegen alle Venerifche Ziekten,
met een gewenscht gevolg gebezigd ; en door deene was
het voor eenige jaaren aan de Spanjaarden , onder welker
heerfchappye zy Rasra , eerst toevallig bekend geworden,
die 'er vervolgens zo in Guatimalo , als te Mexico, Cadix en Mallaga , eenige proeven mede genomelt hebben,
welker uitf~g in dit Werkje befchreven wordt .
Vol-

518

J.

FLORET, TEGEN DE KANKER, Et

z.

Volgens de alhier opgegeven verhaales , zonde de heilzaams werking van dit hulpmiddel zo vermogend geweest
zyn , dat niet fegts allerlei Venerifche Ongemakken en
hardnekkige Huidgebreken , maar de vr~eslykfte en ongeneeslyktte aller kwaaien, de Kanker , voor deszelfs onvergelyklyke krachten, had moeten zwichten .
Dan,
hoe wydluftig en grootfpraakig ook de eigenfchappen deezer Diertjes op den titel worden uitgemeete_n , eu hoe gaars
ne wy ook . eenmaal het menschdom geluk zouden wens
fehen, met de uitvinding van een middel ,'t welk het ontembaartte aller Gebreken ,zeker en onfeilbaar, bed*ingen
kan , blykt het try eeiıe opmerkzaams overweeging der
aangehaalde gevallen ten allerduidlykite, dat men uit dezelve geen gevolgtrekkingen omtrent deszeifs hoedanighee
den, althans, als een Kanker geneezend Hulpmiddel, met eeiıiigeıı grond . van zekerheid kan afleideiı ; daag dezelve niet
alleen zeer onvolledig, oppervlakkig- en onnaauwkeuríg zyn
ter nedergeReld, maar ook de gebreken, welke aldaar met
den naam van Kanker beftempeld worden, meermaalen de
duidlykite kenmerken van essen anderen aart draages, en
dikwerf door byzondere Perfoonen, welke gems de minftć kennis van dergelyke Gebreken bezaten , verhaald worden , en welker verhaales, hoe geloofwaardig zy ook genoemd mogen worden , . geen meerder geloof verdienen,
dan die der geestlyke Zusters van Rees, en meer andere
dergelyke gewaande Kankergeneezers .
Ook is de
Spaanfche Doctor Don FLOREZ zeer voorbaarig in het
máaken van gevolgtrekkingen, en het toefchryven van Ge .
neeskrachten a priori, daar zyn Wel Edele Zeer Geleerde,
zónder een eenıge Proeve, reeds een Specifiek tegen de Watervrees , en het Æiiidotwi T7ariolofum van Bos.RI1AAVE,
in deeze Hagedisjes meelt te zeilen vinden .
Niet te min verdiende dit Middel-, 't geen in Veneri .
fche Gebreken in de daad eenig vermogen fchynt te be .
zitten, wel eens door kundige Mannen, nader ter toetze gebragt te worden, ten einde daar uit blyke, wat
men omtrent deszelfs waars vermogens hebbe vast te ftellen, en of het zelve ook esse plaats verdiene onder de
overige nuttige Hulpmiddelen , welker heilzaanie ontdekking het Menschdom aan de Juwooners der 1'1ieuwe Waereld verfchuidigd is .
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Verhandelingea van het Bataviaasch Genootfchap der
Kuaj1ea en Weeteafchappen . Derde DeeL Ï e Rotter .
dám, by R . Arrenberg, en te ι rnfterdam ăy ,i . A11art,
τ787. Behaı'vea 1reá yoorwerk enz . 523 ălatJz . in .
evo .
it Deel vervat een aantal van waarneemingen , welken grootlyks dienen ter opheldermge van veele bytonderheden, die de Oostindifche Gewesten betreffen,
za ten opzigte van de Landkennis, de Regeeriug, de
Leeveuswyze en zeden der Inwoonderen, als ten aanzien
van de Burgerlyke en Natut dyke Historie . Het vangt
ãan met eene uitvoerige befchryving wan het Eiland Sumatra, in zo verre het tot nog bekend is . Een benigt
vaıl de bėroemde Thdifbhe Vogefnesšjes , en zo ook vatı
de Goudmynen op de kust van Celebes , gaat hier voorts
vergezeld van een vervolg der javaanf lıe Historie, mitsgaders van eenige Bydragen tot de befchryving van ~apaıi,
behelzende een benigt van de Japanfche Munten, van de
toebereiding der Sacki, den gewonnen drank der Japanners
én der Soya, die men als een fmaaklyk zout by gebrad
gebruikt, en verder nog eene lyst van Japanfciıe Woorden
met derıelver Nederduitfche betekenis . Een volgeul
Stukje geeft ons verlag van eene doödl~'ke Watervrees
en een ander meldt ons welke Boom - Veld - en Aardvruchten Java oplevert, die, by een ńıisgewas van graas
nen, voedzel kunnen verfchaffen . W yders komen ons
hier voor, eenige onderrigtende aantekeningen, over de
Spraak , Weetenfchappen en Kunften der Mallabaaren ;
benevens een vervolg van de Bydragen tot de Natuurlyke Historie ; byvoegzels tot de voorige befchryving- van
kava , Borneo en Sumatra ; en laatstlyk eene, by een
voorheen gegeeven verflag te voegen Verhandeling over
den Landbouw, in de Ommelapden van Batavia .
Onder het nagaan der opgeroeide byzonderheden, is 't
ons voorgekomen, dat wy veden onzer Leezeren geen
ondienst zullen doen, met hun eerair benigt mede te deelen nopens die beroemde Indifche Vogelnestjes, waar van
men meermaats hoort fpreeken , doch van welhen men
tot nog zplk eene naauwkeurige befchryving niet gemeen
gemaakt heeft, als de Heer 'ran Hooyran ons in deezen
verleent . Dezelve is te uitvoerig oØ geheel geplaatst te
wonD
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worden ; doch wy zullen 'er het hoofdzaaklyke van ovet.
neeinen .
Deeze zo kostbaars en thans hooggeagte Vogelnestjes,
die door de Chineezen byna tegen zilver opgewogen worden , en welken de, milde ııatuur, als, een byzonder voorregt, aan de Indiaanfche Eilanden gefchonken leeft, worden, zegt onze Autheur, gevormd door een Vogeltje,
het welk de Bergjavaanen Waled of Boeraıig Dayä noemen, en op Java heet het Lawit . Hy brengt het tot de
boort der Zwaluwen, geeft 'er eerre naauwkeurige befchryving van, en meldt ons, dat zy, hoewel ze ook hier
euı daar elders nestelen, inzonderheid veelvuldig gevonden worden, in de -rotzige klippen, op het landgoed Calappa Nongal, ep Sampia, in de nabuurfchap van Batavıa, en voorts in die rei der voor- of vlotbergei; daar gelegen (*) . Van deeze Bergen , en de Vogelnestjes in dezelve( , geeft hy ons voortš de volgende befchryving .
Deeze beide Vogelbergen zyn alleenl}aande klippen,
van binııell hol en voorzien met een zeer groot getal openingen; zoııımigen zo groot., dat men zeer gemakkelylz
daar iıı kan komen , anderen moeilyker, en eenige zo
klein, dat de natuur aldaar, voor de veiligheid dier diertjes, zichtbaar zorg heeft gedraagen .
Deeie rotzen
iyn uitwendig digt begroeit , met Bene menigte zwaar opgaande boomen van verfchillende zoorten , en bethan inwendig uit graauwe kalkleen en wit marmer . Aan deeze
wanden hechten de Vogeltjes hunne nesten in horizontaale lasgen, digt by elkaıideren, zoo dat de opgebogen zyde van de eerre meest aanzit , tegen de vlakke van de andere . Zy plaatzen zich op onderfcheiden dieptees van so
tot 300 voeten, minder en zomtyds noch meerder, naar
dat zy ruimte vinden , en baten geene holligheden of bekwaams ruimtees open, mits die maar zuiver en droog
zyn ; het geen zo voltlrėkt noodzaaklyk is, dat, wanneer
de
(*) Men vindt 'er ook, zo als de Heer Hooyrnan wat hager
aıntekent, nog twee of, drie ńı de hoogere binnen landen ; en
onder het Gouierııement Samacaa,g zyn aan het zuiderf'wand
drie voornaams Vogelbergen, welker foort zeer goed is . Banram
en Sumatra zyıı 'er mede van voorzien ; doch de traagheid der
inwoonders en de gebrekkige regeeringsvorm verwaarloost dit
voordeel . Wyders zyn hier en daar nog al eenigen, die door
de Javaanse eerzweegen worden , en maar aan zommigen be .
kond z3 n .
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de wanden nat worden , zy die ten eerben verlaaten , zoo
dat eerre onverwachte ontlasting of doorzypeling van water altoos ten hoogften fchadelyk is ."
Het voedzel deezer Vogeltjes, waarop ze, uitvliegende,
aazen, beítaat , volgens den Heer i-Jooyman , ín allerhande
Poorten van bloedelooze diertjes boven ítilttaande wateren
zweevende, waartoe hun wydopgaatıde bek hun zeer dieuzig is : en 't is van ' t kraehtigl}e en beste overblyfzeł van
dit door hun genooten voedzel dat zy hunne nestjes be-.
reiden .- Het deııkbeeld, dat zy zĩg hiertoe van zeefchuinı
zouden bedienen ; is , gelyk hy doet zien , volßrekt van
alle waarfchynlykheid ontbloot : en 't geen zyne opgewelde
gedagten bevestigt , is het groot verfchil van deuzelveıt
voorkomen.
„ Die men vindt, zegt by, op het lańdgoėd Calappa
Nongal zyn zeer graauw, en wel een derde minder waardig als die, dewelke het landgoed Sampia uitlevert ; en
deeze kunnen niet vergeleken worden , by een zeer voortreffelyke Poort, die jaarlyks van Teriìaten en Pasfıer woŕ.
den aangevoerd , en op de daaromtrent gelegen eilanden,
voorai oostwaarde Borneo zyn te vinden . De vep.
we en waarde hangt derhalveıı af, van den overvloed en
hoedanigheid der Infecten, die deeze diertjes tot voedzel
!trekken, en mogelyk ook van de mĺndere of meerdere
eenzaamheid des oorfis , alwaar zy dit aas gaan zoeken .
„ Tot het bereiden der Nestjes , vervolgt onze Autheuŕ,
bezigen zy doorgaans twee maanden , en leggen dan twee
eieren, die uitkomen binnen is of i6 dagen . Zoo dra
de jongen vlug worden, begint men de Nestjes te boren,
liet welk regelmaatiġ gedaan word om de vier maandetł ,
en de oogst is voor den eigenaar.
Dit boren of
uithaaien gefchied door vast volk, het welk van jongs
aan gewend wordt deeze klippen te bezoeken , (na eenige
voorafgaande bygeloovtge plegtigheden,) op de navolgenMen maakt een ladder van boschrotting
de wyze .
lang naar goedvinden, en bind aan denzelven op een be-

hoorlyken afftand , dwars Plukjes bamboes onı op te tre .
den ; langs deene daalt men, (van een Flambouw voorzien,) neder ; doch, wanneer de gaten al te diep zyn,is
Scheepstouw beter . Afgeklommen zynde, plaatst men,
zoo de ruimte zulks toelaat, getakte bamboezen langs de
wanden, om by de Nestjes te kunnen komen ; doch wanneer dit dusdanig niet mogelyk is, worden die, ftaande
op den ladder, met eenes daartoe gefchikten bamboes af.
P p
ge .
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afgenomen . ook zyn 'cv fommige gaten, tot dewelken
nieu nadert met ecu vlot van bamboes, doch deeie iyn
hier zeldzaam . Dit uithaaien duurt niet langer dan
een Maand, en wordt, gelyk reeds is gezegt, regelmaatig driemaal in een jàar herhaalt ; hoewel fommigen meeıien dat zulks wel viermaal zoude kunnen gefchiedcn, het
~ıTelk my niet waarfchyniýk is ; te meer, daar kundigen,
hier bý opgebragt , my verzekeren , dat eer. Nestje , ongeítooŕd gehaten , door de Vogeltjes geduurig wordt vergroot of dikker gemaakt, tot zoo lang het van binnen
droog of haarig wordt, wanneer zy het verlaaten . Met
de Nestjes is , na het uitháalen, geene andere moeite, dan
dat ze gedroogt en genotven worden, wanneer men dezeven in manden of kranjangs afbrengt eu verkoopt aan
de Chineezen, doch voor zeer ongelyke prýzen, wel van
R tot 1400 Rds (*) de Picol of i 5 pond, het welk, al$
boven gezegt , afhangt van derzelver fynheid en witheid,
zynde fommige zeer graauw, andere roodachtig, en de
beste Poort zeer fchaarś "
Deeze hooge prys en de onwerzaadelyke winzugt der
Chineezen veroorzaakt, gélyk ouzė
utheur opmerkt,
dat veele Dieven, hoewel, het voor hun een gevaarlyk
werk zy, en hen ligtlyk den hals doet breeken, by ongelegen tyden de gaten tragten te berooven ; waarom 'er
overal Wagtlıuis;es by gebouwd zyň : doch uien węet , vervolgt hy, ook meermaals de Wagters om te koopera, het
welk, by alle fcherpė toezt, ııiet ten eenemaál belet kan
Wat wýders het fpys- en geneezend geworden .
bruik betreft, hieromtrent laat zig de Heer Hocyman aidus uit .
„ De jonge Vogeltjes worden door de Javaanen en ook
doorons gegeten, maar zyn fchaars te krygen ; mėn houd
dit vńedzel zeer veritettende . Doch de Nestjes tot een
lymachtig weezen gekookt, 's nacht in den daauw gezet,
en met zuiker vermengd, houdt men voor zeer verkoelende, waarom de Javaanen die in de heet koorts met veel
nut gebruiken : ook heb ik die op deeie wyte zien voorfchryven voor een zeere keel en heeśchheid, niet zonder
goede uitwerking, mogelyk in navolging der Chineezen
Want een vermogend koopman dier natie , hier in fterk
handelende, heeft my verzekert, dat men in China de
Vo(*) Ongeveer i6 of
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Vogelnestjes veel gebruikt in de winter, dewyl het zitten
by heet vuur, iıı de ı oorderdeelen vai dat uitgestrekte
Ŕeizerryk, de keelziektens aldaar menigvuldig doet rel ;eeren . - De zoo geroemde voedende en verlťerkende
kracht héb ik 'er nimmer in kunnen vinden , of fėhooıı
ik dezelve, om my hier van te overtuigen , op veelerlei
wyze, en in eene aannìerkėlyke hoeveelheid, toebereid,
zeer dikwils heb gegeeten : ook héb ik die door fcheikundigen !naren onderzoeken, maar 'er niets anders vaıı kunnen ontdekken, dan dat het !narite overblyfzel in eene
waterachtige Gom hefrond , van gems aangenaams fwaak,
en waarfchynlyk ook voor niets nuttig dan in ligte borstkwaaien . Dit voorwerp ftrekt derhalven op de Tafels
der vermogende tot niets anders ais een kenmerk van overdaad en pracht ; maar de Chineezen zyn naar dit geregt
uitinnig greetig . Na dat de Nestjet geweekt en wel ge
zuivert zyn , doen zy die net een vette Capoen of
Eend in een welgefloten pot, en laatera die op een lang.
zaaııı vuur ruin C4 uurera kooken, het welk zy 7'jmı,,
noemen ; dit is om het bygėvoegde een fmaákelyke kost,
erı alles het welk . ik 'er vatı kan zeggen .
„ De handel, eindelyk, in Vogelnestjes was, eenige
jaaren geleeden , niet zeer aanmerkelyk, maar is zederd
ongemeen aańgewakkert. De lıooge prys die men hiervoor
in China geeft, en eer toe dan afneemt, maakt Ratavia
tot een ítapelplaats van dit voortbrengzel der Natuur,
het welk , door onze Ingezetenen , alzo de Maatfchappy
hier in niets doet:, (*,) zeer voorďeelig wordt aangewend,
ter vermindering der fchaadėlyke uitvoer van, gemuní Zilver ; zoo dat het te h.oopen is, dat deeze jeugdig bloeiende hatıdeltak altoos eene aatımoedigende befchėrming
áa1 blyven genieten ."
(*) „ De bovengenoemde plantfen, Calappa Non al en Sampia
naamlyk behoorden, (gelyk onze Autheur vroeger gemeld heeft,)
voor deezen wel aan de Maatfčhappy ; maar dewy! de meeste
voordeeleıı derzelve, door de .javaanen, verduistert wierden',
of weini g bekent waren , belĺóot de noóO REGL RIıvG, in liet
jaar I778, die beide Landgoederen openbaar te lasten verknopen ; łıaalendé beide te zamen byna' Σłonderd- duizend Rds,
welk aanzieıılyk bedrangen de verwgting der meesten verre
te boven ging."
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C . STOLL, BESCHRYV . DER CTCA1)EN EN WANTZEN .

Natuurlýke en naar 't leeven izaauwkeıirig gekleurde aJ
beeldingen en befcltryvingen der Cicaden en 1Vantzen,
in alle vier Waereldsdcelen huishoudende, by een verzameld en befchreeven door CASPAR sTOLL . In 't
Frame/ı en Nederduitsch, Te Amfterdam, by J. Ch .
Sepp, 1787 .
ıi groot quarto.
deeze afgifte, zynde de elfde Nommer van dit
N{etkeurlyke
LVerk, brengt ons de arbeidıaame Stoll op
nieuw onder 't oog, eene groote verfcheidenheid van Cicaden en Wantten , waaronder 'er al etlyke gevonden
worden, die men voorheen zo zeer niet gadegetlaagen
heeft ; w 1ken oıııe opmerkzaams waarneemer zo zindelyk
áfbeeldc, en duidelyk befčhryft, dat zyn arbeid de aanhoudende goedlceuriug der Liefhebberen tot zig blyve
trekken .

Vervolg op î . r . CHOMEL , algemeen, Huishoı-delyk , Natuuı• . Zedekundig- en Konst - Woordenboek , Door j . A . ~E
Vierde Stuk .
CHALhıOT , Veirykt met Kwnstplaaten .
Te Campen, by J. A . de Chalmot, en te Åmflerdam,
by J . Yntema, 1787. In gr, quarto, 361 bladz .
et nuttige Werk van den opmerkzaamen Choınel ontvangt nog Reeds, door de nafpooringen vau den arbeidzaamen Chal,not , eene aanmerkelyke Vermeerdering,
welke ftrekt om deszelfs leerryke gebruik verder uit te
breiden ; wel inzonderheid met betŕrekking tot de Natuurlyke Historie, het Zedelyke en het Oudheidkundige voorai ook ten aanzien van ons Vaderland . Van dit laatfte
valt ons, ter deeze gelegenheid,onder het oog, het Artykel Ducaat ; van welke Geldmunt ons het volgende wel
weetenswaardige bergt medegedeeld wordt.
„ DUCAAT is de naam van een Gouden Muntftuk,
thans doorgaande de waarde van vyf Guldens vyf ftuivers
bevattende ; doch ook wel in waarde ryzende en daalende, naar maats de prys van het Goud hoog of laag is .
Het zal, denken we, niet opaangenaam voor onze Leezers
zyn , dat wy hier de oudheídknndige gefchiedenis van dee .
ze oirfpronkelyke Hollandfche Munt geeven .
„ Ducaat, zegt de Heer ALREDIADE , (Zie Munten der
Graaven van Holland &c . bl . 88.) „ is een woord, 't
„ welk
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• welk door gewoonte in 't algemeen is aangenoomen,
• en niet verltaanbaar kan verduitst worden , tıeteekenen• de eigenlyk de munt van een Hertog ." Niet onwaarfchyıılyk is bet, dat deeze naam afkom(tig is van W LLI ~ıt
VAN ~wERhN, welke, onder den naam van WILLRM DF.
VYFDEN , onder de Elollandfche Gŕaaven bekend is , en
de eerfte onzer Princeıı is geweest, die deıı naam vart
Hertog [Dux] droeg, dewyl het onder zyıı baltier is
geweest, dat, voor zo veel bekend is, de eerha Penning,
die den naam van Ducaat heeft gedragen, is geraunt (*) ;
doch naderhand in veela andere Landen is gevolgd, en
goudftukkeaı van gelyke waarde daar mede bePieınpeld .
Zeer opmerkenswaardig is het, dat, ingevolge het
getuigenis van eeııige Oudheids Onderzoekers, deeze f~ıort
van Munten in gehalte en gewigt altyd dezelvde geweest
en gebleeven is, zo veela eeuwen door tot nu toe ; niet
tegerflaande de ontelbaare omkeeringen der tyden en volken, ais mede inzonderheid de menigvuldige verandering
der Munten , zo in gehalte als in gewigt , by elk ryk en
landfcbap,ieder naar hun belang en behaagen, ingevoerd .
Ten aanzien van welke gouden penningen ofDucaaten bygevolg geene veı•a ııderlykheid dan alleen in de prys, die
gefteigerd en gedaald is even als in alle andere Murıten,
ooit is befpeurd geworden .
„ De bovengemelde eerfte Ducaat is van de veertiende
Eeuw, en gemunt tusfchen de jaaren 1349 en 1357 ; dewyl Hertog WILLEM VAN BEVEREN in het eerstgemelde
jaar deGraavlyke waardigheid aanvaardde, en in het laatstgemelde reeds blyken van krankzinnigheid begon te geeven , die allengskem toenamen , en hem tot het einde van
zyn leeven toe bybleeven , om welke reden hy ook tot zynen dood toe is opgellooten geworden, welke waarfchynlyk in 1389 voorviel . Zie WAGENAAR Vad. Hírt . ¡Ji D .
bl. 275 en ~ ~o .
„ Deeze Ducaat verbeeld op deszelvs voorzytle (7raav
WILLEM met blooten hoofde, en geheel lyfs ten voetzoole toe in 't harnas, houdende in de eerre hand het zwaard,
in de andere het Waperıfchild van Beyc en ; agter of ter
zyde Raat de Hoilandfche Leeuw : en het omfchrift is .
C UILL .

(*) Men vindt 'er een , ter aangehaalder plaatza by ALKEMA
Plaat gebragt, en de~zelfs Afbeelding is ook in dit Werk
geplaatst : hoedanig 'er nog in de Peııningkaslèn'van fomırigen
onzer Nederlandfche Liefhebbers wordt gevonden .
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Hertog byillern, Graat/ para ťlolland.
„ De tegenzyde bevat 's Prĩncen Wapenfchild , gevierendeeld met de Wapenen van Beyereıa en Holland ; en

rondom .
FLORIN! : DE HOLLAND : z : z ur A N .

Guldens VW. Holland en vira Zeeland.

„Toen in 't jaar 1672, vermids den gevaarlykeıı'toeftand
des Lands, de Koop-en andere vermogende lieden hunne
gelden uit de Anıheldamfche Wisfelbank te rug eischten,
wierden 'er genoegzaam alle de cpntante penningen uitgeligt, en 'er bleef weinig anders over, dan Sta ven van
Zilver en Goud . Dit bewoog de Regeerders dier Stad
om aan de Staaten van Holland te verzoeken , om , tot
geryf der eigenaarn , door den Muntmeester van Enkhı~izen, íıt hunne Stad de gemelde Badren tot geld te ladreti
jnuilten , onder betuiging dat zy daar mede 't muntrecht
der bevoorrechte Steden niet wilden benadeelen . Na veel
tegenUribbelingen van foınmige Steden, die 'er belang by
hadden, wierd dit verzoek ten laattte ingewilligd (*) ;
de oprechtiug van een Munthuis te Amfteldam kreeg haaren voortgang, en 'er wierd in die Stad, binnen de tien
maanden , omtrent vyftig tonnen fchats gemunt . Onder
deeıe Munthukken werden onder anderen Ducaaten gehagen, die, om dat zy genoegzaam denzelvden Stempel
hebben behouden, als die nog hedendaagseh worden gemunt, en inzonderheid ook om dat dezelve als loutere
Noodmunten in de Penningkasfen der Liefhebberen werden bewaard, verdienen hier béfchreeven te worden : do
afbeelding daarvaıı vindt men by ıia . G . VAN LOON Nederlaı~dfche Histof iepeınıainge'a , III D. bl. 8 ~ .
„1)e voorzyde vertoont eenera geharnasten Man , met eersen helm op 't hoofd, houdende in de eerre hand een
bloot

(*) Men zio een byzonderer verflag van dit voorgevallene
zyne ł cJclarηv зıg veto Ånzjierdarn I D, iì .
647, 64 ;g waaromtrent de Heer en MR . VAN DE WALL nag
aantekent, d,t deene Munt te Amfterdtm geen Iland gehouden
heef, ro in 't jaar 1674, gelyk dat opgemelde veri]ag fchynt
aan te dul jen ; naar ten &ride liep mer den íaatflen Oaober
door WAGENAAR, in

I ó73 .

2 e zyne uitgave van d
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bloot zwaard, en iıı de andere Benen bundel van zeven
pylen, binjıeıı dit randfchrift .
CONCORÐI? INES PAR : CRÉS : HOL, 1673 .
Door eendràgt grocijen de kleine zaakeıi van Holland
.
„Hebbende deezeDucaat fomtyds ook op de dikte, tot
.
bewys dat hy te Amfl~ldam gemunt is, dit kanthuif
De gedachtenis v : d : munte v : ~mflerdam .
Het Ruggelłuk voert boven het Amfteldamfche Waden .
fchíld, in een fıerlyk vierkant, dit opfchrift .
bto : AUR : PR0vIN : CONFOE : EELG : AD iÆC . IMP .

Goud Geldfok der Uereenigde Gewesten van lVcderlaııd, volgens de Muntkeur des Ry, s."
Om by dit Artykei nog een haal van eetıe andere natuur te voegen , zullen wy, uit het Artykei Droeflıcid,
Dreefgce .+tighcid, vcrneenìen , des Schryvers aanmerkingen
nopens de Droejizeid, voor zo verre zy invloed heeft op
onze gezondheid ; in welk gezigtspunt zy zig aan ons vertoont, als de verderffykfte van alle Driften .
,, De uitwerkzels daar van, zegt hy, zyn fłandhoudend, en worden, als de Hartstogt diepe wortels gefchooten heeft , gansch doodelyk . Toorn en Vrees, van
cenen geweldiger aart zynde, duoren zelden langen tyd :
doch Droefheid verandert dikwerf in eend gezette zwaargeestigheid , die de geheeld gefłeltenis over hoop werpt.
Met tııoet deeze Drift geen bot vieren . Doorgaande kan
dezelve, in den beginne, vermeesterd worden, maar eens
dost gevat hebbende en toegelaaten zýnde, worden alle
poogingen, om dezelve te weerera, veŕydeld .
„ Niemand kan beletten, dat hem , in dit le'even , onheilen treffen ; doch het ftrekt ten betoon van Grootmoedigheid, dezelve met bedaardheid te draagera . Vedlen
frellen verdienfren in het toegeeven aan de Droefheid,
en weigeren ,wanneer lıuıı ongemakken overkomen, hardnekkig allen troost, tot dat de Ziel, door Droefgeestigheid overmand , onder den last bezwykt. Zulk een ge
drag ftrekt niet alleen tot verwoesting van de Gezondheid, maar is onbefraanhaar met Reden etı Godsdienst.
„ÐeVerandering van denkbeelden is voor de Gezondheid
even noo izaaklyk, als de verandering van den Iland der
Lighaamsleden . Wanneer de Ziel zich langen ~yd met
een en het zelfde voorwerp bezig houdt, firekt zulks,
bo"p4
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bovenal wanneer dit denkbeeld van eens onaangenaams
natuur is , om alle de werkingen des Lighaams te ftremmen . Van hier is het, dat botgevierde Droefheid deLl
honger en de verteerkragt belemmert ; waar door de leevensgeesten gedrukt, de zenuwen verpapt, de žngewanden met winden opgevuld, en de voeten, door gebrek
aan verfehen toevoer, bedorven worden . Dus heeft men
voorbeelden, dat menig een allerbest geE el, door een ongeluk in zyn Huisgezin, of ander ongeval, 't welk hevige
merte veroorzaakte , bedorven is .
„ Het is volltrekt onmogelyk, dat iemand, aan Droef.
geestigheid overgęgeeven, gezondheid geniete . Hy moge,
eenii;e naaren lang, een kwynend lesven omdraagen ; maar
wie Benen gelukkigen ouderdom wenscht te beklimmen,
behoort welgemoed en vrolyk te wezen . I)it (iaat , ik
beken het, niet geheel en al in onze magt, nogthands
hangt onze gemoedsgefteltenis, zo wel als onze daadera,
grootlyks vin ons zelven af . Wy kunnen gezel(chap houden met vrolyke of zwaargeestıge lieden ; deel veemen in
de werkzaamheden en vermaaken des leevens , of flíl by
ons zelven vederzitten , fleeds op onze ongemakken peinzende . Deeze, en veele andere džngen van denzelfden
part , (taan zekerlyk in onze magt, en zy (trekken groot .
1yks, om onze Zielsgef}eltenis tot het een of . het ander
te doen overhellen .
„De verfcheidenheid van toneelera, die zich aan de zinnen opdoen , is zeker gefchikt om voor te komen, dat
pnze aandagt niet te lang tot een en het zelfde voorwerp
bepaald blyve . De Natuur vloeit over van verfcheidenheid, en de Ziel, wanneer zy door kwaads -hebbelykheid
niet 't onder gehouden wórde, fclïept vermaak in 't befçhouwen van nieuwe voorwerpen . Dit wyst ons met een
Asra wei, aan , om de Ziel in víaagen van Droefgeestigheid
op te beuren . Wend uwe aandagt dikwils tot nieuwe
voorwerpen ; onderżoek ze voor eenigen tyd ; neem 'er
.ıe~, genoegen af, verander het' toneel ; dus ďbénďe żuıt
gy eerie betlendige opvolging van nieuwe denkbeelden
gaande houden ., tot dnt de treurige den wyk veemen . Zo
zal reien , het beoeffenen v m deze of gems Weeteňfçhappen , het leszen of fehryven over Benig onderwerp„
fchíelyker de boezemfmerte verdryvęn,, dan de allerwoelig •
{ e vermaakneetnfngen .
,Men heeft voortang met rede aangemerkt ,dat bet Lighaam niet gezond kan wezen , zonder werkzaamheid .
Dus
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Dus is het ook met de Ziel gelegen : werkloosheid geeft
voedzeł aan 't h ŕtzeer . Wanneer de Ziel niets te doen
heeft, dan op Qnheilen en ongemakken te denken, ;al zy
zich daar mede oeltendig bezig houden : weinige menfchen,
tife met opmerking en ııaarthgheıd hunne zaakera v ıortzetten, worden door Zwaargcestıgheid bekreopen . Wel verre, derhálven, van ons der werelt en der bezigheden te
onttrekken, als onheil ons overvalt, moeten wy ons daar
aan met meerder vlyt overgeeven , en niet verdubbelden
lever de p ligreu van ons beroep waarneemen , en deene bezigtreid afwisfelen , met de verkeering met Vrienden van een
omganglyken en vrolyken aart .
„ Ontchuldige Vermaaken en Uitfpanningen hebbe men,
in geenen deele , te verachteıı of te verwaarloozen : deeze
kunnen behulpzaam wezen, om de zwaargeestige bedenkingen , door rampen en ongevallen verooızaakt , te verdryven ; dewyl zy ongemerkt de Ziel tot het betpiegelen
valı aangenaams voorwerpen opleiden , en , behalven andere zeer nutte einden , ook den anderzins lang vallenden
tyd korten .
„ Veelera , door Droefheid aangegreepen , geeven zich aan
den drank over. Doch dit Geneesmiddel is erger dan de
kwaal zelve (*) ; vermids het bykans nimmer mist, of
dit loopt uit op 't verderf van middelen , caracter en gezondheid . "
(*) Dit zeggen van onzen Schryver herinnert ons de taal
van sTEELE, in zyne Boekz . der juffers bl . 198 . De zorgvuldiglzeden keerera weder met verdubbelde bitterlieden , en de Drank,
fclzoon nog zo dikwils herhaald, geneest niet langer dan hy haar
verdrinkt.

JWanieı- om Paarden wel te behandelen . Door BENJAMIN
C&TTEAtT , Oud-Raad in de Vroed,{chap en PeнJonaris
Honorair der Stad Vi sfıпgen . Te hlisfıngeı~, by T.
Corbelyn en Zoon, 1786 . lJe/uzlyen de hoorredeØ, 49
bladt, in gr . atžavo .
ie(helbery in 't behandelen van Paarden , byzonďer in
Lı 't gebruiken van dezelven voor Rytuigen , heeft den
Heer Caăteau , door ondervinding , nteeruıaals doen op w er,
ken dat vesle anders goede Paarden dooi eerre h egte behan eling bedttrðen worden ; als mede dat onagtzaamheid
o{ eerre verkeerde bettuuring het ryden met Rytuigen dikep 5
werf
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werf ongevallig, ja wel eens ten uiterfke gevaarlyk, maakt,
en doodlyke gevolgen met zig fleept . Zulks heeft hem
genoopt, zy ıe opmerkingen by een te zamelen , n orde
te brengen, en door den druk gemeen te maakent ten
einde den geenen , die met Rytutgeu ryden , de noodige
waarfchuwingen te verleenen, . en de bekwaamfke middelen
aan de hand te geeven, om dat vermaak regt te genieten .
'Er was , gelyk hy meldt, reeds veel gefchrecven over het
behandelen der Paarden, zo veel het Paardryden betreft ;
maar weinig over het ryden met Paarden voor Rytuigen ;
dat egter hier te Lande ruim zo veel plaats heeft, als
het ryden onder den Man ; weshalven hy oordeelde, dienst
te kunnen doen , met deeze Rydkunst wat bepaalden gade
te haan . 's Mans ondervinding en opmerkzaamheid omuent eend Gunst, waar in wy nipt ervaáren zyn, mitsgaders zyne manier van voornellen hier en daar door ons
nagegaaıì, doen ons nog al vermoeden, dat zyne onderrigtingen tienzulken , wier zaak het is dezelven in overweeging te iìeenìeii , te Rade kunnen komen .
Na
eenige voorafgaande algemeene waarneemingen over het
behandelen der Paarden, zo op het Stal, als by het inIpannen,afryden, enz ., deelt hy hier zyne verdere by~outiere waarneemingen anede, over de acht navolgende pointen .
• I . Om een Paard, dat hard in de mond, driftig,
leunend, en niet te houden is, zagt en gedwee te krygen .
• 2 . Dat veie menfchen door éigen toedoen , in het
behandelen der Paarden, ongelukken krygen : en de manier
om zulks, zoo veel als mogelyk is, voor te komen .
• 3 . Waarom 'er vedle ongezonde en fchraale Paarden
geredden worden, en de gefchiktne middelen om zulks
voor te komen.
• ç. . De reedenen waarom de Paarden zwaar op de leist
loopen , en dikwils met zoogenaamde Poorthangen niet te
regeerera zyn ; en de middelen om dezelve gedwee en met
zagte of lïgte Sokkebitjes, zeer tranquil, op eend #l epe
łeist te doen loopen .
• 5 . De behandeling van de Zweep, die de meeste kwalyk gebruiken ; de fchadelyke gevolgen die daaruit voortkomen ; wıardoor de Paarden in de grond bedorven spoırden, en bloot geaelt aan alle kwaadaartige gebreken . U t
nuttig gebruik van de femelde Zweep ; en eindelyk, waadfl
aezelve van een gun(tıg effe& kan zyn .
„ 6 . Om een zagt met een !trof, of een lui met een
dri .
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driftig Paard, heel getnakkelyk en plaizierig, naast elkanderen te ryden ; daı anderfınts alleronaangenaamsı, moejelyk, eu wel principaal op de draá'ijen zeer gevaarlyk is.
• y . Paarden die uitfchıeten of op zy dringen ; voorby
een Rytuig pasfeerende ; te rug of omme willen keerera ;
of, voorby een Rytuig zynde, in de gallop fpnngen ; of,
zoo als men zulks noemt, doorspringen : Hoe dat tegen te
gaan en voor te komen is .
• 8 . Om Paarden , door middel van eerre gewoonelyke
klank of klak, dïe men met de tong maakt, eerre fchoone
pretentie te doen krygen ;, vrol łyk op te loopen, en de
voorbeenen wel te doen ligten .'
Nederlandfche Reizen, tot bevordering van den Koophaııdel, na de meest gelegen gewesten des Åardkloots . Door .
mengd met vreemde lotgevallen en menigvuldige gevaaren,
die de Nederlandfche Reizigers hebben doorgo ťnan . Met
Plaatgin . Tıyaalfde Deel. Te ¿Iınjerdaın, by P . Conrads
In gr,
en te Harlingen, by V. van der Plaats, 1787 .
olžavo, 138 bladt.

en vyftat onderfcheiden Scheepstogten behelst dit Deel :
te veeeten , die van
E
van Batavia na Bengale, in de jaaren 166í , 1662 en 1663 ;

Frans 7ansz . van der Heiden,

tkób ,j'ansz, de koy , van 13atavia na Borneo en
die van
Achín , in de jaaren 1691-1697 ; die van Francois Valentyn na de Oostindien, in de jaaren 1685-I6ı95 ; die
van Åbrahanz Bogaart na en door de Oośtindien , geduurende de jaaren 1701-1706 ; en eindelyk nog cene tweede
reis van Francois halentyn na Oośtindien , in de jaaren
Het merkwaardigtte deener Reistogten
i7o -1714.
is hier, naar de inrig ng deener veramclinge , beknoptlyk
byeeugetrokken ; en daar men tevens ten oogmerk heeft,
de voornaamtie handelplaatzen der Maatfchappy kornyk te
befchryven, zo is ook hierin gevoegd, een berig, wegens
.&ında, 't welk wy niet ondienttig geagt hebben over te
racemen .
„ Banda, of de Eilanden van dien naam, liggen op
Gr. 3o M . Zuider ilreedte , omtr .nt dertig myleıı van
Amboina . Hoewel de Ouden het dierbaars voortbrengzel
diens gewests, Muskaat en roely, gekend hebben, lćhynt,
nogthans , het Land zelve hun niet bekend geweest te
styn, De Portuges én waren, onder de Europeaanen , de
cer-
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eer(le, die, in 't begin der zestiende Eeuwe, dezelve
ontdekt hebben . Onder het beleid van den beröemden
.&buquerque wierd, in naome van Koning Emmanuel, met
de landzaaten het eertte verdrag van koophandel geflooten .
't Liep aan tot in het laatfte dier Eeuwe , eer de Nederlaııders hier insgelyks den toegang krengen, zonder dat zy 'er,
egter, een behendig verblyf hielden of eene vastigheid konden oprichten : dit viel eerst voor in den jasre 1609, wanneer den onzen verlof wierdt gegeeven tot het bouwen van
een Fort of Kasteel , op het Eiland JVeira .
Dus verre in hunnen toeleg, ter vestiginge van den Koophandel,
geflaagd zynde , zogten onze Landgenooten dieper in het
Land door te dringen , en hadden gefladig het oog op nieuwe veıoveringen . Hoewel hun dit op veel bloeds te ftaan
kwam, zv {laagden daarin, egter, niet ongelukkig, Naa
Labatakka te hebben beuıagtigd, fielden zy 'er eenera
Landvoogd aai , die eene reeks vat opvolgeren heeft
gehad, onder welken, met ongelyken kans, dc zonken
der Maati'chappy nu een voordeeliger, date een on2unftiger, aanzien hadden'; mei dat gevolg, dat, zedert dien tyd
tot heden toe , op die gewesten , een bykons onafgebrookene feheepvaart en koophandel is gedreeven .
', De Eilanden van Banda zyn -vyf, of, volgens ande.
ren , zes, in getal ; twee derzelver zyn genoegzaam onbewoond : de andere draagera den zo zeer beroemden Muskaatboom . Dit is het voornaamlte voortbrengzel ; heerfchende aldaar, voor 't overige, eene zo verregaande onvrugtbaarheid , dat het overtollige niet dan ten koste van
het noodzaaklyke aldaar wordt gevonden . De Natuur
kant zich, als 't ware, tegen den groei van allerlei Graann
gewasfen ; gelukkig voor de Landzaat-en, dat men , door
eerie goederderene fchikking der Voorzienigheid, ook hier
den heilzaamen Sagubo na ontmoet .
Nel beroemde
Yte, hoewel - geenzins het grootfte der bewoonde Eilanden,
Is Ncira ; de Gouverneur en de voornaamfte bedienden
der Maatfchappy houden hier hun verblyf ; het is klein,
befaande niet meer dan eene myi In de lengte , en eene
halve myi in de breedte . In het Noordlyk gedeelte deezes Ellands legt de hoofdftad, . Labatakkc-, genaamd ;
eene andere flad, meer Zuidwaarts geleegen , heet
Neir4 .
, . Zomtyds zyn de inwooners van deene beide {leden on .

derling oneenig, en voeren eenei binnenlandfchen Oorlog .
pp ańdere tydetı, egter, {taan ze in onderling verbond,
en,
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en, één belang hebbende, houden ze gemeenfchap met
elkander . In het laatfte geval beleggen ze, van tyd tot
tyd, eerre vergadering van de wederıyėfche ftedetingen,
om, ten blyke van eensgezindheid en vrede, zich gezamentlyk te verlustigen, of ook om over de gemeen fchappelyke belangen te raadpleegen . A1 van ouds plagten deeze vergaderingen gehouden te worden in het open veld,
onder of naby een zeer hooggin boom . Naar de gewoonte van krygshaftige volken , gaan de Gastmaaier , te dee .
zer gelegenheid, verzeld van kampvegten, aangericht tusfchen twee of meer der beroemdae krygslieden uit beide.
Eieden . Ten blyke van hunne vlugheid van lichaam, en
van hunne bedreevenheid in den wapenhandel , wringen
deeze zich in allerlei þogten , en doen zeer vreemde
fprongen onder het vegten . Zy zyn gewapend met langwerpig vierkante fchilden van omtrent vyf voeten, en
met zeer groote en zwaare fabels of houwers , by hen
Padang genaamd . Hunne hoofden zyn gedekt met frormhoeden, op welke zeer fraaie en hooge pluimen zwieren .
Dit Kampgevegt word gehouden midden in een kring dat
Afgevaardigden van beide Steden, allen naar 's Lands gebruik, op hunne hurken zittende, terwyl intusfclıen de
iłrydende Helden worden aangemoedigd door het finan op
trommen en bekkens, het aanheffen van een luidruftig
krygsgefchal, en andere vrolykheden by zulke gelegenheden gebruiktyk,
„ De Stad Netra heeft drie groote Eimaten . Men ontmoet aldaar een Timmerwerf der Maatfchappye , cene
wooning voor den Opperkoopman, eerre fraaie íłeenen
Kerk, eerre Predikantswooning, Armenhuis, en andere
bekwaame verblyfplaatzen, ten díenfłe der Nederlanderen,
die hier hun verblyf houden . Alle decae en nog vecie
andere huizen zyn gebouwd van Reenen, die uit de Zee
opgehaald, en vervolgens met kalk zanıengevoegd worden . De vloeren befłaan veelal uit eeıı mengzet van Kalk
en Suiker, die, behoorlyk door elkander gemengd, en gedroogd zýnde, naar graauw Marmer gelyken, en zeer
glad en effen iyn . .
„ Tweemaal 's laars heeft men hier te Lande wit water : het eerfłe of klein wit water in Zomermaand ; het
ander, of het grootst, in Oogst of Herfstmaand . 13y
dag vertoont zich de Zee even als in andere tyden des
jaars ; doch by nacht niet anders dan als eerre Melkzee ;
de lucht zelf is daarvan zo wit en helder, dat men tusfchen
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fchen dezelve en de Zee geen onderfcheĩd gewaar kan
worden . . Zeer voordeelig is dit verfchynzel by nacht om
Laııd te ontdekken, 't welk zich ais dan zeer zwart opdoet . Geduurende al dien tyd wordt 'er geen visch gevangen ; waarfchynlyk om dat dezelve de Visfchers en
derzelver Vischtuig op een verren afftand kan ontdekken,
en daarvoor vliedt . Naderhand komt hy in des te grooDit wit water wordt alter menigte te vo©rfclıyn .
gemeen ouderfteld voort re komen uit den grootera Zeeboezem van het Zuidland by Nieuw Guinea . Het doet
de Vaartuigen eerder dan gewoon Zeewater verrotten ; in
de kwabben eh andere Zeefchepzels, welke dit water,
by het afueemen, agter laat, fchyni een wurm te broeien
welke het hout doorknaagt . Ook befpeurt men, geduurende dit verfchynzel , zeer zwaare- dyningen, ont taande uit de dempen, die ais uit den grond fchynen op te
wellen ; Schepen die- aan den ligren kant zyn, worden
daardoor dikmaals om' verre geworpen . Eindelyk vermengt zich dit wit met geen ander water, dan wanneer
bet begint af te neemen ; men ziet 'er als dan ítrcepen
van, die aan de Zee . eene niet ontaarxige vertonning
geeven .
„ Het voornaamfte voortbrengzel deezes gewests is de
Muskaatnoot met de daarońizittende Folie ; [doch dewyl
wy hiervan elders breeder gewag gemaakt hebben, (*)
zullen wy het hier' deswegens gegeven herigt voorby
gaan .] Men heeft hier te Lande zeer groote flangen, die
niet ilegts hoenders en varkens, naar źelf kalveren, ja
menfchen , kunnen dobrzwelgen . De bek dier flangen
fchyni, in de daad, op het oog niet groot genoeg te
zyn, om zulke brokken te kunnen binnen brengen . Maar
hun binnenfee kaakbeen is zodanig gevormd , dat zy het
als een Waaijer kunnen uitzetten, en hunnen bek zodanig verwyden, dat dezelve eerre groote ruimte beflaat .
Wanneer dit MouFter een mensch zal aanvallen, fungert
hy zich met twee of meer bogten rondom deszelfs lichaam , hegt voorts zyııen ¡hart om den tram eens booms
om vastigheid te hebben , en drukt en knelt aldus den
rampzaligen, tot dat hy 't hef erve. Zo groot en zwaar
zyn zoiiìtvds deeze gedrogten, dat, op zekeren tyd, acht
Hollandfehe Matroozen, eenera doodsra flang gevonden
heb(*,) Zie 41g . Vad. Letteroef, V. D . bI . 34 en 330
.
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hebbende, met hun allen weıks genoeg hadden, om hem
dit zyne plaats te trekken .
„Reeds van oude tyden zyp de opgezeetenen deeıer Eilanden bekend geweest voor een haŕdnehkig, trouw 00S,
verraaderlyk en wederfpanıiig volk, op het welk geen liet
minst vertrouwen koñ eheld worden : van hier ook dat
de meeste landzaaten geheel uitgeroeid, of na de naastgelegene Eilanden verdreven zyn . Men ontmoet, egter,
wig afhammelingen van de oorfpronkelyke bewootıers .
Gelyk wreedheid meestal met hoogmoed gaat verteld, verneemt men zulks ook hier te lande . Ondanks de natuurlyke onvrugtbaarheıd des Gėwests, en daar uit onthaande
armoede der opgezeetenen, ver~oonen ze, nogthaus, in
hun voorkomen , eene houding van deftigheid en agtbaarę fierheid. Een ßandanees' vàn eenig aanzien, naar 's
Lands vermogen,, verlćhynt niet in 't openbaar, of hy
doet zich vereIlen van eenen Slaaf van ryzige gehalte,
die hem typen Houwer of Zwaard agter aqn draagt ;
toonende hy zelve, dopr zynen itaatelyken tred, den
moed, welken hy wil gehouden worden hem inwendig
te bezielen . - De Vrou*en, overal tooieuchtiģÇ ivti
hier niet minder dan de Mannen op praai en haat~lykheid
geheld . Haare gewoone kleederdragt is een lange rok of
mantel, welke haar tot op de hieleıı hangt . Vaıı agterep is
daarmede verknogt eene Poort van Monnikskap , waarmede zy het hoofd bedekken . Om, egter, behoed te zyıı
tegen het íłceken der Zonne , wanneer ze in het openbaar verfchynen, worden ze gevolgd van eene Slaavinne,
draagende een zeer breeden, lıgten en kınıhig gewerkten
hoed van riet gemaakt ; met deezen bedekken ze haar
hoofd, wanneer ze den Sluier of Mantelkap verkiezen
af te doen . Even als die der Mannen is haar tred zeer
agtbaar en íłaatelyk . Deeze deftigheid en opfchik heeft
inzonderheid plaats onder de zogenaamde Perken fiers ; dat
zyn dezulken, welke zekere Perken of afdeelingen hands
in gebruik of eigendom hebben, en onder welke men 'er
eenige ontmoet, die, door den Muskaatteef , eenig vermogen bezitten . Een weinig na het begin der voorgaande Feuwe, hadden de drie voornaamhe Eilanden te zamen
opgebragt ruim zeshonderd- vyftigduizend ponden Noo~en,
en iets meer dan honderd twee-en-tachtig duizend ponden
Foeli .
„ AI van ouds waren de Sandaneezen zeer trosch en
hoogmoedig ; de een wilde boven den anderen in oudheid
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van Adeldom en aanzienlykheid van gefagt uitmunten.
Zo iemand hunner by eens anders ilaavınne betrapt wier,it,
en vrye lieden zulks getuigden, moest hy het met den
hals boeten . Ongehuwden van beiderlei fexe houden 'er
eeue ongedwongene verkeering ; doch op het Overfpel
ftaat de dood . Driemaalen mogten zy haare vrouwen verftooten, en wederom aanneemen, doch voor de vierde
*_haal zulks willende doen , moesten man en vrouw het met
den dood hekpopen . Zy wierden tot aan het hoofd 1eevènde in de aarde begraaven , en alzo dood gefteenigd .
Nogthans was 'er vrykoopen van deene f raffe, met toe1uì1ìi1n des Priesters, voor den losprys, door hem daarop geleld .
• Van ouds plagten de Baudaneezen zićh door tvPee
gewoonten arm te naaken . De eedre was , dat de vrouwen pragtige maaltyden aanrichtten voor haare Vriendinnen en bekenden, wanneer haare mannen op eenen togt
zouden uitgaan , om aldus denzelven eens behoudens rei .
ze te wenfchen . Het ander verder£lyk gebruik was dat
der Mannen, die, by hunne behoudens wederkomst,
voor den gelukkigen uitftag hunner onderneemínge, een
onthaal gaven aan hunne Vrienden , die niet van daar gingen, voor dat het tneerendeel van den behaalden buit verfpild was .
• En, in de daad, de Bandaneezen waren al van ouds,
gelyk nog heden, zeer gefłeld op uitfpanningen . Op een
zeker Kaatsfpel, onder hen in gebruik, waren ze inzonderheid zeer verfingerd . Een getal van tien of meerr perzoonen fchaarde zich in eenen kring, in welks midden
zich een van allen plaatfte ; deene wierp eenen Bal ori
hoog . l)ie in het vedervallen denzelven wist te vangen,
hadt het fpel gewonnen . Doch de voornaamfte kunst was,
met het onderne gedeelte van den voet den Bal agterwaards
om hoog te brengen ; [door hem dus met den voet agterwaards op te fchoppen .] Zo bedreeven waren zommigen
in deeze wyze van den Bal te werpen , dat zy hem booger in de lucht wisten te brengen ; dan velen onzer,inet
de handen kunnen doen .
• Voorts zyn de Eilanden van Banda, bykaus het gantfche jaar door, aan Aardbeevingen onderworpen, inzon .
dorheid, egter, van Wynmaand tot aan Grasmaand . Dik .
,vaals volgen op deeie Aardheevigenn zeer zwaars overftroomiııgen . Aan de menigvuldige brandende Bergen
moet dit, waarfchynlyk , worden toegelćhreeven . Uit den
aart des gewests heeft men hier ook menigmalen zeer
.Echzwaars en fchrikwekkende Donderbuijen."
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Echte Ånecdoteu van Peter den Orooten, uit den mond van aanzienlyke Per( fooueu te Moscow en Petersburjr vernonnęn , en der
Tıveode Deel.
vergetelheid ontrukt, door JACOB VAN STAHLIN .
Ut het Hoo, duitsch. Non collecta libris , fed pene accepts
per aures . OVID. Te tbnflerdam, by J . Yntema , 1787 In

gr. ðvo. 225 ál(Sdz.
alle de Vorfłen, die een aanzienlyke rol op het tooncel
Onder
van Europa gefpeeld hebben, is 'er geene, wiens uitnıuntende dagden sneer verdienden te boek gefield te worden dan
die van den groosen Czaar PETER ; en echter hebben wy noclı
in onze, noch, voor zo verre wy veeeten, in oenige andere
taal van Europa, een Levensbefchryving of Lofreden die dcezcn
beroemden man waardig is . Om dit gebrek eenigermaate te vervullen, heeft de Heer sTAHLIN deene verzameling van Anecdoten uitgegeven, die hy uit den mond van geloofwaardige nogen oorgetuigen heeft opgetekend, en die ons deenen Vorst
als Held, Staatsman , Christen , enz. doen kennen . Den aart
en verdienfłen deener Anecdoten hebben wy reeds by cene
voorige gelegenheid doen kennen, waarom wy thands flegts een
en ander zuilen uitkiezen om tot een fraal te kunnen dienen,
waarna men het geheel beoordeelen kan .
PE

„

T E R's

Stoutheid op het water .

Men kan ach niet genoeg verwonderen , hoe p E T E R de
die in zyn jeugd nooit te water pleeg te vaares, en
zelf, wanneer men hem een klein plaiziertochtje, op de river
Jaula te Moscow of elders anders, voorfloeg,een iłerke bevreesd
leid en afkeer voor het water liet blyken, vervolgens niet al- .
leen een zeer groote, maar zelf overdrevene zucht voor het
vaares en zeilen getoond, en een Iłerke drift, om op dit Element te loeven, tot aan zyn einde heeft láaten blyken . I)eeze
drift wierd zelf by hem de grootfłe vermetelheid, waardoor hy
zich dikwils in een oogenfchynlyk levensgevaar te wate' bevond, en echter by zyn vertrouwen op de Stuurkuras geene
de geringlłe vrees betoonde . Wanneer hy op deeze wyte door
de woeste golven op en neer geflíngerd wierd , en tegens een
fellen fłorm kampen moest , waarin zyn beste Zeelieden den
moed verlooren, zo bleef echter onze wasre Zeeheld toch altyd gerust, en plagt hen dikwils een hart in 't tyf te lprceken,
niet te zeggen : „ Vreest niet 1 Czaar P R T E R kan niet Verdrin .
„ ken. Hebt ge wel ooit gehoord dat een RusGlćhe Cza-r op
„ het water is omgekomen "
„ Eens had de Monarch de buitenlandlche M stern aan zyn
hot
Q q
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hof te Petersburg laaten noodigen , om met hem een plaiziertochtje naar Kroonflad te doen, waar h y hen een nieuwen aanleg, en een deel zyner Schepen, die gereed lagen om uit te
loopen, wilde laaten zien . Zy begaven zich met zyn Majefteit
aan boord Van een Hollandfehe Boeijer, dien de Czaar zelfs
Huurde . Toen zy nu omtrent h ılf wegen in Zee, of in den
Finlandfchen Zeeboezem, zich bevonden, flak een fterke tegenwind uit het Westen op . De Czar bemerkte ook van verre
aan den Horizon een nevel en op(lyg~nde wolken, waaruit hy
ıyn reisgezelfchap voorfpeíde, dat 'er fehielyk harde wind zou
opkomen . De meesten wierden hierdoor des te meer bevreesd,
daar zy zagen , dat de Czaar, die zulk een onvertzaagde Stuurman was, de helft der zeilen liét inhaalera, en hoorden, dat hy
den Matroozen toeriep : Mannen, pas op! Eenigen van hét gezel!ćhap, toen zy zagen , dat de Boeijer niet tegenwind meer
te rug naar Petersburg, dan voorwaarde naar Kroonilad gedroeven wierd, en van den Czaar, llegís om te lavaaren, nu op
deeze, dan op gecne, zyde' ge(luurd wierd, floegen zyn Maje[leit voor, of het niet ráadzáaipèr Ware, naar Petersburg te
rug te keerera, of ten minften in de n~byheid naar Peterhof te
willen inloopen? Doch zy kreegen van den Czaar, wiep het
gevaar op varia na zo groot niet voorkwam, en het terugkecren voor fchande hield, niets a ıders ten antwoord, dan „ Zyt
niet baug" . Intusfchen kwam de vervulling der voorfpelling
vau den bekwaamen zuurman hoe langer hoe nader . De fłorııı,
niet ee :~ fchriklyk onweder van blikiem en donder verzeld,
vertoonde zich iıı volle hevigheid ; de golven floe en over 't
boordd en de boeijer fcheen alle oogenblikken (n een afgrond
verzwolgen te worden . Het leevensgevaar was oogenfchynlyk
en de doudsangst op aller gelaat, uitgenomen op dat van p ~Daar hy nu met het
TER en zyne Zeelieden, gefchilderd .
Huurroer in de hand druk bezig -was, om de Matroozen toe te
fchreeuwen, gaf hy weinig acht op het gefłaadig fmeeken en
aandringen der buiteıılandfche Gezanten, tot dat eindelyk een
van hun namelyk de Hr . v . L . naar henı toegicg, en met een
angftig hart , en ernftıg gelaat , tegens hem zeide : , Ik bid uwe
• i\Iajefteit , om Gods wil, naar Petersburg te rug, of ten min,, (ien naar het naastby elegen land van Parerhof, te ftuuren,
• en in overweeging te racemen , dat ik van myn' Koning en
• Meester niet naar Rusland gezonden ben, om ıńy daar te
• laaten verdrinken . Indien ik hier omkome,, gelyk zeer waar• fehynlyk is , zal het uwe Majefleit by nıyn Hof moeten ver• antwoorden ." De Czaar kon zich hierover, fehoon hy in 't
groot(te - geviar was, nauwelyks . Vaıı lachgen onthouden, en antwoordde dtı1 (ezant, met groote gelaatenheid : „ Wees niet
• bang, myn Heer v . L . ! als gy verdrinkt, moeten wy alten me• de verdrinken, en dan zal uw Hof van niemand rekenfehap
„ Daar
• te vorderen hebben ."
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„ Daar ondertusfchen onze ervaren Stuurman zelfs de onmogelykheid zag van het 1 nger tegen den florm en woedende zee
uit te .houc:en, laveerde hy ter zyde af, ontdook gelukkig den
florm, en liep eindelyk in de haven van zyn lustflor Pcterhof
binnen ; hier onthaalde hy zyn Reisgezelfchap op een "lekker
foupé en boordevolle pocaalen met Hungarifch en wyn, en liet
ze daar den nacht uitrusten . Met het aanbreeken van den dag,
voer hy zelf met zyn boeijer naar Kroonftad, en zond van
daar een floep met ervaren Matroozen om zyue Gasten af te
maalgin .
De Equipczgiemeeser VAN E A ü Y NS .

De gewoond Levenswyze, van Czaar i E T E R .
„ Van p E T E R's gewoone Levenswyze , heeft d Baron I W A N
A N T o N I T z T s c H E R K A s s o W, die, onder den geheimraad
en Kabinetsli cretaris M A C AR O F F , zyn ecrfte Schryver ge-

Weest was , my het volgende verhaald .
„ P E T E R •ı e Grote plagt alryd vroeg op te Haan . In den
winter, Rondt hy gemeenlyk om vier curen des morgens op,
ontbeet een weinig, en reed om zes uurgin naar de Aćmir-,litelt , Senaat, enz . 's Middags fpysde hy gewoonlyk oı_ı één
uur, en ging dan, na den eetera, in zyn nachtrok, cer p ar
uureıı op zyn rustbed Ila pen . (gym vier nuren des nademiddags, liet hy zich de zaakgin voordraagen, welke hy, den mor_
g n te voorgin , bevolen had, ster uitvoer te brengen . Zyn gewoon middagmaal beftond in weinige en zeer gemeene fpyzen,
als Zuurkoolloep, Grutten, een koud gerecht van een Spzenvarkentje, met kar, enıelk, een k •u d Gebraad , met Agurken of
L ııiinesjes, Laınpreijen, een Pate°iluk, een Sceinkel, L .imburger Kaas , enz. Voor den eetgin dronk hy een Ichaaltje Anys,
en over tafel een boort van Ruslìsch Bier, Quasz genaamd , en
goeden Rooden Wyn ; doch liefst een glaasje Hermitage, é'n
dikwils ook een paar glaasjes Hungaarfchen W,yn . Wanneer
hy 's middags of 's avonds uitreed, moest 'er altyd wat van
de koude Śpyze medege ;ıomen worden ; want, waar hy ook
w s, mocht ťıy gaarne dikwils, maar niet veel op éénma 1,
gieten . 's Avonds hield hy geen nıaaltyd ; doeih wel de Keizerin C A T H A 1~ I N A, met de Keizerlyke Familie . Van Visch
hieidt hy in 'r geheel niet, om dat hy hem niet wel bekwam
en hierom bepaalde hy zich , by de waarneeming der groote Vasten , meest aan Vruchten , Meclfpyzen Gebak en dergelyken (* .
Q 9 2
„ Itt
(*) Z n Neel, r F T i R de h id , kon ook geen V;sch veidrgeen , die
heın altyd kwalýk bekwin ; hierom pia t ook Ke zuın E ı i ı. A n E T II,
di ıntde geen Vísch at, en echter cle Vasten, op bet ftrcrgf e, hield,
to zeggen, dat zy de Vustın niet kon u,ıhonden ; waaıop zyn Aiajefteit
ant .
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„ In de eerfte jaaren zyner Regeeríng, dronk hy genoegzaam
geen
yn, maar meest Kiszlattćhi, Quasz, en fomwylen ook
een schaaltje Brandewyn ; vervolgens was de toode Franfche
Wyn, de Medoc of Cahors, zyn gewoone drank, en nadat
hem zyn Lyfmedicus A R E s XC I N eens den Hermitage Wyn tegen een lang aanhoudenden buikloop geraaden had, gafhy deezen wyn vervolgens altyd den voorrang . Toen hy, in laatere
jaares , eens by den Engelfchen Koopman Spein.an te gast was,
en hy zeer goeden Hermitage Wyn te drinken kreeg, vroeg
hy : , h e veel voorraad hy, nog van deezen wyn had,'' en
toen hy hoorde dat 'er nog 40 flesten voorhanden waren, verzot hy, „ dat men hem dezelven zou overlaatēn, en den an, deren gasten rooden wyn geeven , die ook goed was .' In
gezelfchap was by opgeruimd, fpraakzaam, gemeenzaam, en
zonder eenige ceremonie. Hy hield veel van vrolyk gezelfchap,
doch kon geen buitenfpoorigheid verdraagen ; want als 'er nu
en dan een groot Festyn ten Hove was , zag hy gaarne , dat
alle gasten even vrólyk waren, en een goed glas dronken ;
fchoon bet Vel eens op een algemeens roes uitliep . Die by
zulk een gelegenheid veinzen, of met drinken niet vol wilde
houden, was zyn vriend niet, en wanneer hy hierop betrapt
wierd , moest hy een grootera potaal tot ftraf uitdrinken . On .
gevoeglyke krakeelen, en verveelende gefprekken , wist hy op
gelyke wyte fchielyk te doen ophouden . Toen by eens in een
goed gezelfchap zat en, onder de half befchonkén gasten, een
Generaal hem op een onheufche wyte toeduuwde, dat hy hem
trouw gediend had, en onder andere verdienden opgaf, dat hy
ook een Stad had ingenoomen , gaf hem de Czaar niet allen
ten antwoord, dat hy hem daarvoor rykelyk betaald, en tot
Generaal gemaakt had ; maar beval ook, om het verder gerant .
mel bier over, dat hém t~melyk begon te veevesten te beletten, den Generaal drie potgalen na elkander in te fLhenken,
die hy op de gezondheid van zyn M jefteit , de gezamenlyke
Generaliteit, en van alle braave Soldaaren, moest uitdrinken ;
waardoor hem het verdere pragten op eens belet Meed, en de
overige gasten aan 't 1 ehen raakten .

De Baron IWAN ANTONOWITZ TSCFIERKASSOW.

De Dood van

PETER

den Grooten .

„ Over den Dood van PETER den Grooten is Zo veel , OIl
zo verićhillend, verteld, gefchreven en verfpreid, dat het Publiek,
anrwoor ide : „ Eer dan op de Vnctenlagea alleen , op daff gy aııderen
„ aap het hol geen ergeuis gceve,"
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bliek, zo wel in als buiten bet Rusufche Ryk, eindelyk niet
geweerco heeft, en mogelyk nog niet weet, welk van alle
deze zich zelve tegenfpreekende gerugcen zy gelooven moet .
„ Dan de wanre en eígenlyke omftandighedcn, zo als ik ze
zelfs vernomen heb, uit den mond van den toenmaaligen Hof
chirurgyn , den Heer Hofraad rsULSON, die, onder het opzicht
van den Keizerlyken Lyfmedicus, LAURENS 3ıuti1EıvTRosr, den
Keizer, in de laatfte jaaren zynes levens, dat is, in zyn laatfte
krankheid, met aderharen, klisteeren, enz . bediend , en met
den ; Engelfchen wondheeler en Opėrateur RORN`, hem, na zyn
overlydeıı, geopend heeft, zyn kortelyk dc volgende
„ Czaar PETER had ¡n den winter van 't jaar ¡723, een ongemak in de Pisbuis, en op de opening der Blaas , gekregen,
die hem, van tyd tot tyd, een hitte, by het waterloozen, en
inwendige brandende pyn, veroorzaakt had . File van liet de
Monarch niet het minfte blyken, zelfs niet door onthouding 'van
heef fterke dranken, noch door het in acht racemen van eetı
byzonder dieet, dat hy in zulke omftandighedcn nodig had .
Hy at en dronk, werkte en vermaakte zich , als naar gewoonte, zonder iets van zyııe verlegenheid te laatera blyken . lntusfcben nam het ongemak en de gevoelige pyn, die by, by het
n, ondervond, zodanig de overhaňd, dat hy zyn toewatetbozen
fłand, ten mingen ín lu tte, niet neer kon verbergen . Hy ont .
dekte het dus eerst aan een zyner kamerbedienden, met verzoek , om hem , in fłu te, iets tot verzagting van z3 •n pyn te
willen bezorgen, zonder iets in 't mine hiervan aan 't Hof te
haten blyken .
„ Om doezen last wel naar te komen, en 'er echter aan het
Hof niets van te haten uitlekken, ging deene bediende den
Keizerlyken Lyfmedicus, zo wel als den Hofchi urgyn, veorby,
en wendde zich ongelukkig tot een zyner bekenden , een Brabander, die, onder de hand, zo wat in de Artzcnykunst beun_
haaide, en den ontweetenden kamerdienaar een veel weerende
Esculaap Ićheen te zyn ; van doezen, kreeg by, van tyd tot
tyd, geneesmiddelen, die de Czaar innam, en daarop ook in
de daad eeralge verzachting onderwond , doch in den grond niets
~ıinder, dan geneezen, was ; veeleer wicrd de kwaal, na oenigen tyd, erger en brak, tegen den zomer van hey volgende
jaar 1724, heviger dan ooit te voorera uit, met verRupping van
de Urine en de ondraagelykfte fmerten . In deeze~ hachelyketı
toeftand, ontdekte de Czaar zyn ongemak, en hzt geen hy 'er
tegen gebruikt had, aan zyn Lyfmed cus BLUMEıvTRosŕ, die het
gevaar der omftandighedcn zeer fchielyk inzag,i en 't zich zelfs
alleen niet toevertrouwde, om de geıleezing van zulk een groot
Monarch op zich te racenon . Hy maakte dus, dat DoEtor MDyoo, Uit Moscow, daar by geroepen wicrd, lntuslčhen wierden alle middelen aangewend ,om de lydende deden voor ont{leeking te bewaarera, en het water te doen bozen.
Q q 3
„ Vier
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• Vier ;antfche maanden moet zich de Monarch meestal te
bed houden ; het was eerst in September, dat 'er z ;ch oenige
heterfclıap en hoop op een volkomen hergelling opdeed . De
pynen hielden op, en de urine ging haaren gewonnen gang.
De Czaar hield zich buiten het bei, in zyn kamer, en in zyn
nachtrok, op de been, en gebruikte,by a ;anhoudenheid, nog oenige Artzenymiddele'fl , om zich van zyn volkomen geneezing
te verzekeren . Terwyl men dus voortging, om de gezondheid
van zyn Majefteit te ver[lerken, dacht de Czaar nu gezon_l gerıoeg, buiten allen gei ar, en in ßáat te zyn, de kamer te verlaaten, en de open lucht weder te mogen inademen . Zonder
zyn Lyfmedicus, noch iemand anders, iets van zyn voorncenıen
te zeggen , gaf hý 'last om een jacht gereed te maakgin , en
voor zyn paleis op de Neva ten anker te laatgin liggen .
,,, Dit gefch;edde : .en in de eerße week van de maand O&o .
ber, die met hei fchoonfle herfstweder haaren aanvang nam,
ging hy ín het Jacht, en zeilde naar Schltsfelburg, om den arbeid van den Generaal van MUr NICH, aan het Lodaga-kanaal,
te bezigtigen . Zyn Majeßeít had zyn Lyfmedicus BLUMzNTaosT, denzeif3en morgen zeer vroeg, laatgin westen, dat hy
hem op een klein reisje te water verzepen, en het geen hy
van Artzenyćt en audertims tot zyne hulp nodig achtte , me,ieneemen moest . BLUMBNTROSt verfchrikte over dit ontydig befluit van den Czaar, verzekeen terßond ten Anus ; doch kon,
met al zyn bcfcheidenheid en ernst, zyn Majefleit van deszelfs
voorne .nıen niet afbrengen, moest zich aan boord begeeven,
en nanı zyn Vıld-apothee$ en den Chirurgyn PAULSON, tegen
alle voorkomende ongevıllcn, mede .
• Van Schlusfelburg begaf zich de Czaar aan het Ladoga ka .
taal, dat reeds zeer verre gebragt was, en, nadat hy alles bezien, en bevel gegeeven had, om dit verbaazende werk verder
voort te zetten, voer by naar oud Ladoga, vaıı daar ıaar Nove
grol, en aan het einde vau de Ilmenzee naar Stara Riif1ı, om de
verbeteringen op te noemen van de Zoutwerken, daar by last toe
gegeeven had, en het Kanaal, dat men op zyn orde had beginnen
te graaven, om het nodige brandhout tot de Zoutkoeten aan tç
voeren : met doezen tocht en be(lendige bezigheden , verliep gee
toegzaanı de gantfche maand O&ober, by afwisfelend goed en
ilegt herfstveder ; doch echter niet, zonder dat hy, by herhaa,li n g, gevoel had van zynen nog niet geheel weggenomen ziek_
lyken toeflanel .
• Eindelyk, voer hy, in de cerße dageiı van November, met
zyn lacht weder te rug naar Petersburg kwam den vyfden
vau dezelfde maand aldaar aan ; doch ging 'er niet aan land,
maar ítuurde voort naar Lachza, een vlek, dat ulegts cetige
werflen van de Refcentie, aaıı den Finlandlchcn zccboe cnı,
gelegen is, om zich vervolgens naar een Fabriek van Haıne s
en
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en Geweergin, die, eenige werften van daar, te Systetbeek was
aanġelegd, ~e begeeven .
• Dan te Lachza deed een onverwacht geval, de tot hier zo
gelukkig herıielde en bevestigde gezondheid van den Czaar, op
eenwal, weder inftorten, zodat de Keizer weder ín de ziekte
en pynen, die hy voor eenìge maanden had uitgeflaan, op
nieuw verviel .
• ln de maand December, werd zyn toeftand andermaal gevaarlyk, en de ontíieeking van de inwendige deden , eu de
biaas, zo kennelyk, dat men, van dag tot dag, het koud vuur
te vreezen had . De Czaar gevoelde, by de oiılydelykfte ftner
ten, synen aannaderenden dood, gaf zich, met de tiaudvastig .
fle gelaatenheid, en onder geduuríge gebeden, die by, mer
luider flemme, ten hertel opzond, aan den Gódlyken wil over,
en blies, een 28lien January 175, zyneıī Heldengeest uit .
• By het openen van liet lyk, vond men de deden rondom
de blaas , en den Sp' in5hr derzelven , zo opgezwollen en verhard , dat men ze bezwaarlyk met het ontleedmes kon doorfuyden .
• Toen ik den Heer PAULSON, die my de zo even gemelde
omftandígheden van de 1atfte ziekte, van PETE den Grootera,
verhaald heeft , uit joks verweet , dat de :groote BOERHAAVE,
te Leyden, zich had laatgin verluiden, dat teen den grootgin
Czaar PETER , door een Geneesmiddel, dat nog geen vyti kopek
ken kostte, had kunnen redden, (Zie de volgende Anecdote,)
antwoordde hy my, ja, dat verftonders wy ook wel, en hadden den Vorst onfeitbaar kunnen redden , als hy liet begin ry_
ner ziekte niet zo lang verborgen gehoudétr, en, in November,
niet in 't water gefprongen was .
De Hofraad PAHLSON, Hofchirur y? . die
eerst • ín't Jaar i 780 gefh rven is , en meer
dan ßo jaaren oud was .

De uit/praak van BOERHawE, over ds ziekte en den doød
van Czaar
„ Toen de laatfte ziekte van Czaar PETER, hoe langer hoe
meer, de overhand fcheen te neemen , en de Lyfınedicus BLUMEıvTROSt aan zyn opkomen begon te t*yffelen , wilde hy den
Keizer verder alleen niet op zich neemen, maar verzocht van
Keizerin CATHARINA, dat 'er niet fegts een zogenaamd ConfıU_
um jfedicum , van de overige Artzen, die zich te Petersburg
bevonden, zou faamgeroepen worden ; maar ook vooral een paar
der toenmaals beroemdûe Geneeslıceren in Europa geraadpleegd
wur-

544

J,

VAN STA I-ILYV, ECHTE ANECDOTEN .

worden, namelyk, de beroemde Dočtor sTAHı, te Berlyn, en
de nog beroemder Profesior BoERHAAVE, te Leyden .
„ Terftond wierden twee Stafetten, met BıUMEwTRosT's
befchryving van de ziekte des Keizers, de eerre aan den RusK&zerlyken Gezant naar Berlyn voor den Heer STAN , en de
andere aan den Rus-Keizerlyken ~nıbasfadeur, den Gra f GOLOFKIN, ín den Haag, voor den Profesfor Bo~RHAAVE, afgezonden. Aan deezen zon i de Heer Ambasfadeur terllond den Brief,
en kreeg van OERHAAVE ten antwoord, dar hy den volgeden nıorgen, zon' er gebreke, zyn advis, over de ziekte van
den Czaar, en zyn voorf el ter geneezing van zyn Majelleit,
zo fpoedig mogeıyk, zou overzenden . Intusfchen kwam 'er nog
een tweede Eftafette ín den l aten nicht , uit Petersburg, by
den Graaf GOLOFKw aan, met het droevig bericht, dat de Keizer, den 28Gen January, overleden was .
„ De Graaf zond dus, met het aanbreeken van den dag, een
Expresfe, met een Brief aan BOFRHAAVE, naar Leyden, om hem
het fmertelyk verlies van den Czaar te melden . Toen BOER..
HAAVE den Brief geleezen had, ftond hy verbaasd, en brak in
deeze woorden uit : , Mýn God, is het mogelyk, dat zy dee„ zen grootera M n hebben laatera fterven, die men met me„ dicynen voor vyf kopekkeh had kunnen geneezen ."
Ry is, voegde by'er by, in 't begin verzuimd, ł ;~ het midden
niet naar vereisch, en ie laai met behoorlyken ernst, behandeld ."
HERMAN KAUW BQERHAAVE, de Zusterszoon van
den grootera BOERHAAVE, en Lyfmedicus van

de Keizerin

ELIZABETH.

Gefchíedenisfen der Pereenigde Nederlanden voor de Vaderlandfc,he
Jeugd . Zevende en Acht/te Deel . Te Ainfierdam , by J . Al.
lart, 1786 . In duodecimo, SiS bladz .
dit verflag van de Vaderlandfche Gefchiede^isfen
Menopvervolgt
dezelfde wyte, en met de eigcnf e zindelyke keurigheid,
waarmede men het zelve aangevangen heeft, brengende het,
met het Achtfte Deel, tot het afloopen van 't jaar 1650 .

d I E U Ii' E

A L G E M E E N E
V ADERLANDSCH]E

LE TTER-OEFENiNOEN.
Oude Jood/die Brieven, Samenfpraeken en Verhelen van
Jòıımiige Zýdb etiooten des Zaligmaekers, (behelzende liet
voorn aeınjle der Euaııgelie.gefchiedenisfen.)
Gevolgd
tuit-ir hec Hoogduitsch van j . ~ . YFENNINRER , Prediker
iıı de yVees1ıuiskerk te Zurich . Tweede Deel. Te Leyden,
by L. Hérdingh, 1786 . In gr. 8vo, 344 bladz .

guntlige denkbeeld, adat wy ons van dit Gefchrift,
I_Tet
1 by de aflevering van t eertte Deel gevormd hebben,
( *) is , op het nagaen der uitvoeringe van dit tweede Deel,
niet verflaeuwd,maer eer verfterkt geworden ; des wy, op
den voorgernelden voet, te meer reden vinden, om desa.
zelfs lezing, vooral den mingeoefenden, aen te pryzen ;
terwyi 't ook zelfs geoefenden geva lig kan zyn het te
doorbladeren . Dit gedeelte neemt ıyn aenvang met de komst
der eertte Leerlingen van Jezus, en loopt af uıet den dood
van Joannes den Doopex. 'Er word, in de ontvouwing
van dit gefchiedkundige beloop, by manier van Brieven,
Samenfpraken en Verhalen , ene groote verfcheidenheìd
van characters voorgedragen ; en 't characterkundige is 'er
by uithek wel in agt genomen ; waer van de Rukswyze
Samenfpraek , tusfchen Zebed w, Salome , Dakobus en yoannes, (Vergel . Match . IV. 21, sa, én Mark. I. 19, 20 .)
hier ten voorbeeldti kan (trekken .
„ ZBIIsneÇs . Denkt aen mynen ouderdom, en hoe veel
toezkht 'er nodig is over de Huurlingen . Met myn vrouw
ben ik in dit beroep weinig geholpen . Ik zou nog niets
van dit alles zeggen, maer de anderen, zegt gy, moeten
ook voort . Kan Simon zich zoo dos maken?
„ JMtOBUs . Berust toch daerin, vader! dat, wanneer
God roept, wy moeten gehoorzamen , al ging ook daer.
om alles te gronde ; maer Hy laet niemand te gronde gaen,
die op hem betrouwt.
!f ZSB.
(*~) Zie V 41g. Vad. Letteroef. I D. bl. rog .
J
i. DEEL . N. 4LG. LETT. N0. 1 4.
R
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Wanneer God roept ; dan ís dit zoo .
Maer waerlyk het is als of God riep, wanneer
deze zyn Gezalfde roept .
• JoANNKS . Gy huurde zelve, vader! dat hy gezegd
heeft : „ De woorden , die ik met u fpreke, zyn de wy• ne niet, nıaer van Heni, die my gezonden heeft."
• ZEL . Wanneer gy met alle uwe redenen hechts de
bekommering uit myn hart kondet verbannen .
• JOAN . Wat bekommert u, lieve vader! Hebt gy niet
gezien, met wat genegenheit, en hoe minıaem hy in het
weggaen tot ıi zeıde : „ God zal u zegenen in uwe zoo .
• nen,
• SAGOMI{ . Ja, God eert ons in onze zoonen : het
zal onzen Neef Kajaphas niet weinig verheugen, wanneer
by dit vernemen zal . Dat had ik niet durven hopen, dat
onze ioonen zoo naby den gruoten Koninguden
zn ko¡rien ! - denk eens, welk cene eere ! -- denk , hoe
li ;t zich dat alles zal laten vergoeden, wat wy ııu ondertusfchen te dragen hebben ! Ik heb niet te vergcefsch gedroomd, toen ik van Joannes zwanger was ; weet
gy het nog, Zebedeus?
• ZRB. Gy fpreekt wel van Benen Godlyken Koning,
en van hooge eerampten aen zyn Hof ;
Maer ,
God vergeve het my ; dit alles is nog zoo verre af!
Ydele moeder met uwe droomen !
Wanneer onze
Overfłen ook dezen niet maar eens willen te keer gaen,
gelyk zy Joannes den Dnoper niet konden verdragen, ( *)
en hy zich dan, zoo ais gy zegt dat hy doet, voor den
Mesfıas uitgeeft, en daerdoor oproer ontfłaet, dan zullen
ze onder de eerfte zyn, die men by den kop vat .
• JAK . Het geen uit . God is , kan noch Keizer noch
Koning verbreeken . Spreekt hy niet fłeeds van de nabyheít des Hemelfclıen Ryks? Zal dat niet alle Ryken der
aerde vertlinden ? Zal ııiet de Koning alle zyne vyanden
Reilen tot een voetbank zyner voeten?
• ZEB . Gy fpreekt wel ! maer uw Meester ziet 'er by
ıny geheel niet uit als een zegevierend Held . Hy' zou zich
veeleer als een lam laten flagten ; zoo zacht en geduldig
kont
(*) Joannes de Doopex, naemlyk, was reeds in de gevangenis gezet, voor de roeping der zonen van Zebedeus, en de
Authe r had alvoorens een gelprek van philippus niet Nathánaël deswegens, en over het vertrek van Jezus uit Judea na Galilea , dat niet weinig bekommering baerde, geplaetst .
„

•
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komt hy my voor .
• JOAN . Niet waer, lieve vader! Hy gelykt hem, van
wiep de heilige Dichter zegt : „ Gy zyt de fchoonfte
• boven alle menfchen kinderen ; goedertierenheit en lief• lykheit zyn uitģelłort op uwe lippen, terwyl God u ge• zegend heeft in eeuwigheit (*) !"
• Zx a . Ja wel, dat iłemme ik toe .
• JOAN . Maer zie dan ook , vader ! wat 'er wyders
omtrent den zelfden perfoon volgt : „ Het gae u voorfpoe• dig in uwe toerusting! gae voort op het woord der
• waerheit, der zagtınoedıgheit en gerechtigheit, en uw
rechterhand zal u wonderen leeren (t) ."
„ Alle te ¡amen . Dit is toch waer in hem!
• JAK : ' En nog verder lezen wy : „ Uwe pysen zyn
• fcherp! de Volken zullen voor u nederv ilen (4.) !"
• JOAN. Niets zal 'er feilen ; wy zullen eerlaııg ver•
Raen, 't geen wy na nog niet .begrypen . Hy is het licht
der werelt, elk, die hem navolgt, zal door hem verlicht
worden .
• ZEE . Zo gaet dan in Gods Naem ; des Heeren zegen blyve by u lieden !
• SALOME . De Heere make ii als Ephraim en Manasfe ! ern eerheffe u boven de Broederen uwer Vaders .
• ZEB. Gy moet ons nu en dan bericht doen toekomen .
„ JOANNES en JKOBUS . Wy blyven nog hier, tot hy
ons afhalen, en ook by u komen zal, om u te zegenen ;
gelyk hy gezegd heeft."
(*) P( XLV. 3 . (t) 4 , 5 .

C; ) 6.

J7erklaaring van den Brief van PAULUS aait de Romeinet:,
door j . A . CRAMER, Kaneelier der U'iiverfteit te Kial.
Uit liet Hoogduitsch . Tweedo Deel. Te Leyden , by
A, en J . Hon oop, 1787. 1n gr, ot?avo, 32a bladz.
ıt tweede Deel , op ene dergelyke wyte , als het voor .
gaende, waervan wy onlangs gewag gemnekt hebben,
(*) uitgevoerd , behelst ene ontvouwing van het overige
des Apostolifchen briefs, te weten, van het zesde Hoofd .
ftuk tot op het einde . Om ook hier uit nog een ('tael te
le .
(*) Zie boven bladz. 473 .
Rr s
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leveren , zullen wy in dezen plaetzen des Kance}íers gevoelen, wegens het geen de Apostel , onder de benaming
van het fclıepzel, Rom . VIII. i- 23. verftact .--- Voruf
brengt hy ons onder het oog , hoe de Hoogleeraer Mos .
helın , die 'er de gelıeele Jclıeppiııg door bedoeld agt,
verfheiden ıúileggingen dezer bcııawınge beoordeeld heeft .
'ly fchat des Hoogleeraers heoordeelíng hoog , maer kan
zich, met het gevoelen, waer aen dezelve den voorrang
geeft , niet vereeaigen . Zodanig ene perfoonsverbeelding
van de geheele natuur is hem nı dit geval niet aenneemlyk ; en hy houd het veeleer ılaer voor , dat Paulıis 'er
zodanige perfòonen door beoogd, die daedlyk voor heb
verlangen , deer by van fpreekt , varbaer zyn ; en wel
de ıiog niet teer Clıris/us bekeerde 7odctı .
„ Het Joodfche Volk, zegt hy, het welk Jefas nog niet
voor den waaien Mesíias erkende , verwagtte egter den
Vat belet ons dan,
Ibiesfıas , en met groot verlangen.
dít voor de Schepping of de fchepzels te houden , die
PEULus eetıe zo verlangende hoop toelčhryft ? Daartoe
is, zo wel in de taal van de Schrift, als ook in de Prædicaten, welke hier aan 't fchepzel gegeven worden , een
genoegzaamen grond . De Isra&Iiten heeten in het byzonder, in de Profıtilčhe taal, op de uitnemendlie wyze, dc
fehepZelcıı . Iıı zñ verre God dit Volk uit de laa : ;e dienstbaarheid getrokken , en in cenen gelukkigen niet hvzondere voorregten verheerly-kten toefłand gefield had , word
van Hem eaegd : Hy heeft lıen gefc/ì pen of gemaakt,
yeJ : XLIII . I , 15 . XXVIE. ~t . xuv. , 2,
,
De Apostel J' .~vLUs g~ hrnikt het woord fclıeppen , in geIyke betekenis , van dc toebereiding der ınenfchen tot
U . J9 • IV . 24 .
wanre Christenen, Bfef. Il. io, 15 .
In deezen zin fielt hy lıen , als een nieuw fchepzel , te .
gen de nog niet bekeerde Jooden, i Kor . V . 17 . Gat..
VI . 15. noemt deswegens de Jooden , in tegenfłelling van
de Heidenen, iets, dat 'er is, terwyl de Heidenen, om
dat zy op zulk Bene wýze niet van C.odf zyn gefehapen
geworden , viets genoemd worden , of dat 'er niet ís,
I hor. 1 . 28 : wanneer hy ze ;=,t : God heeft uitverkoren dit
'er niet is, op dat hy tot niet maakt liet ,«eeı~ iets is ; het
welk eene zo trotíćhe gedagte van zigzelven heeft, als of
bet alleen een werk en fchepzel van God was . Deeze
betekenis van het woord fclıepzcl vooronderfłeld zynde,
moet nu onerzogt worden , of (le Prædicaten , welke by
het woord fclıepzcl gevoegd worden, ook voor het Joodfebe
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fche Volk gefchikt zyn , daar het zelve eenera 14iesfıas of
Verlosfer verwachtte, maar egter Jefus daarvoor nog niet
erkennen wilde . Nu word van het fehepzel, waarvan de
Apostel fpreekt , gezegd ; hoor eerst , het wacht of hoopt
op de openbaringe der kinderen Gods ; Ten tweeden, het
is der ydelheid of der veı;ganglykheid onderworpen , eıı
wel , niet volgeıads eigen veı •kieziıag, maar om diens wil,
die het aan dezelve onderworpen !reeft, op hoop of de ver .
wagting van eene gelukzalige verandering .
Ten derden,
dit zelfde fchepzd zal van de die,astbaarheid der verganglyklıeid, tot deelneming aan de /ieerlyke vryheíd der kinde .
ren Gods , verlost worden .
Ten vierden heet het , het
zucht en fchreeusı't tevens altyd, en nu nog daar naar .
fchępıel hoopt dit niet alleen, maar ook
dit
die, welke de eedtelingen des Geestes, of reeds de gaven
deszelven ontfangen hadden , zuchtten daarnaa, eıı hoopten op het kíndfchap, dat is, op het volle genot van het
kindfchp., op de verlosfzng van hun ligchaam .
Het is in
het byzouder uit het laat(te Prædicatum duidelyk, dat de
Apostel die genen, welke reeds de eer/lelinge.n des Geestes
hebben, (Eer/lelingen zyn de eer(te vruchten, bygevolg
hier de eer/le gaven van den Heiligen Geest,) tegens het
fchepzel , of die genen , welke onder deézen colłečtiven
naam moeten vergaan worden , ftelr . En welke kunnen
deene anders zyn, indien men deeze tegentelling niet uit
het ong verliest? Die, buiten twyfėl, welke de gaven des
Geestes nog niet ontfangen hebben . Deeze zyn de nog
niet tot Christus bekeerde Jooden , dewyl alle de overige
Prædicaten volmaakt voor dezelven g~fchikt zyn . Noor eerst
zyıı zy de fclıepping of het fclaepzel, welks verwagting op
de openbaring der kinderen Gods, of hunne gelukzaligheid gerigt is . Het Griekfche woord
heeft
zekerlyk niet liet geen men eigenlyk nadruk noemt, en is
in zyne betekenis, van het woord hoop of verwagting, iji
den grond niet onderfcheiden , maar betekent echter, niet
alleen wegens zyne afftamming, maar ook in verband met
het volgende , cenen byzondcı en trap van de verwagting,
of een zuchtend verwagten, en wel naa de openbaring der
kinderen Gods . \Vie weet niet , dat de Jooden over het
algemeen , maar byzouder d~ tot Christus nog niet bekeer .
d e . Jooden, eene geheel buitengewoone verheerlyking voor
hun Volk, waar uit blyken zou , dat zy in Benen by zonderen zin kinderen des AllerhoogUen waren , zuchtende
wagtten . Even die toenmaalige tyd was het, waarin al
Ten
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het Joodfche Volk hoopte , dat het gehik der kinderen,
of der geliefden Gods, zigtbaar worden, en in zynen vollen glans verlćhyncn zou . Want de fchepping, dat is het
tweede, het geen van hı~ıı gezegd word , het fchepzel, of
die geeııeıı , welke op cene uitnemende wyze de gefchapeıaen heeten , waren der vcıganglykheíd onderworpee .
Het Griekfche woord Mr?ç moet niet door ydelheid,
yergarıglykheid of toevalligheid, maar , gelyk het Flebreeuwfche woord
door Ellende vertaald worden . Ellendig
kunnen eigenlyk levenlooze tćhepzels niet genaamd svor.
den ; zelfs de levenden kunnen alleen iıı cenen oneigenlykeıı zin aan ellende onderworpen heeten ; Alleen van reddyke lćhepzels laat zig dit in eengin eigenlyken zin van
het woord zeggen . De Jooden, en in het byzonder die
genen , welke nog niet in den Mesfıas geloofden , bevonden zig in eeııen zeer ellendigen toehand , waartoe zelfs
dit behoorde , dat zy aan de waarneming van zo vee}e
M(lfaïtćhe wetten als eėıı jok onderworpen waren , het
welk, gelyk vETıUus zig daarover uitdrukt , Iknd. XV,
noch zy, noch hunne Vaders konden dragen, en dus ongeern droegen, alhoewel zy het, dewyl deeze wetten toch
van God haaren oorfprong hadden, uit gehoorzaamheid
aan den genen , door wıen zy aan dezelve onderworpen
waren geworden , en in de verıvagtiug van hunne aanflaaııde verlosu ng daarvan, dragen moesten . Hoe ongeerne zy het zelve droegen , het geen in het byzonder die
Jooden betreft, welke buiten Palestina woonden , en dus ,
niet zonder groote moeilykheid , de inifellingen van deıı
Mofaïfchen Godsdienst konden waarnemen, blykt daar uit,
dat even dėeze , gelyk de gefchiedenis leert , zig van de
handen deszelveıı in veck Rukken zochten los te maken ;
waaruit dan, tusfchen hen en de Jooden in Palestina, eerre
geen geringe haat tegen elkanderen onthoud . Intusfchen
konden zy, zonder de voorrangen en voorregten van hunne Natie, zo lang zy nog eeııe byzondere Natie uitmaakten , voor de wegneming van hunne geheele Burgerlyke en
Godsdienhíge inıigtiııg, van deezeıı ongelukkigen en ellendigen toehand niet ten vollen verlost worden . Dan, en
dit is het derde , het geen van liet fιhepzel gezegd word ,
van deezen eltendigen toehand zouden ook zy verlost wordi n, of van de dienstbaarheid van het verganglyke wezen ;
Ć
de ellende , waaraan
i ~ ; ~Ρ Ρs~~s
is ,
zy onderworpen waren , of als dienstknegten dienen moesooh ay waren bee 1 ) 4z, qos Ø~~~xs ďΡt w of
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ftemd, om deel aan de zalige vr v heid der kinderen Gods
O~a~rç ~ ,v
te nemen tλε~B : p б . . aı
T
uE
Zy zullen van de ellende, die zy zo faalachtig
dienen moeten , tot de vryheid der heerlykheid verlost worden .
heet , volgens het voorgaande , niet zo zeer
iıeerlykheid als zahg12eid
d ei deeze tegen de Mxz<~or y =i en
Øop q geheld word, ~u is ook daaruit klaar, dat de ellende,
waar aan het fchepzel onderworpen is, niet is de ellendige
toeĺtand der natuur, der dierlyke of ligchaamlyke natuur,
maar de ellendige toestand, waarin zig thans de nog niet
tot Christus hekeerde Joo .ĩen bevorder, en dat dit geheele
voorEtel niet wel voor eene perfoonsverbeelding kan worden
S
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jç
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aangezien ."

Wyders merkt onze Uitlegkundige, met opzicht tot het
vyf(le ı'ræjicatum, dat het fchepzel zucht en fchrecuwt tevens altyd, en nu ilog daar níiar, het volgende aan .
„ De zamengeítelde woorden , medeverlangen en medeztich-

betekenen zelfs noodwendig niet meer dan het enkelvoudige verlangcn en zuchten. Dan, hier hebben zy ech .
ter, wegens den zamenhang met het volgende , de volle
betekenis, die zy als zamengeftelde woorden kunnen heb .
ben . 1-let geen in het Nederduirsch door verlangen vertaald is, heet eigenlyk zuchten, het welk zy doen , die
eenera zwaares last te dragen hebben . Het tweede daarmede
verbonden woord word , eigenlyk , van de fmerten gebruikt, welke haarende vrouwen ondervinden, en is eene
sterker ook van EURIPIDES gebruikte uitdrukking , welke
een sterk gevoelig, lyden zeer zinryk betekent . De nog niet
bekeerde Jooden gevoelden déii ellendigen toeftand va rı
hunne Natie zeer levendig, en wel byzonder toen ; want
dit is hier de betekenis van het G ríeksch , gelyk veele
Uitleggers hebben opgemerkt, mi xt' = r~~ , men zie Heb.
III . 13 . En giet alleen ondervonden zy dit , maar ook die
genen , dip het eerst den Geest van Gad ¿i'#fangen hadden .
Ook wy verlangen in ons zetven , of , dewyl ε~,
dikwip zo veel heet als h «itç gemeeпfchappelyk , dat
ís mßt, hun en hoope Fp hat kindfchap , dat is , op de
gelukzaligheid , waarin wy ons als kinderen van God tullen verheugen , op de verlosjıng van ons ligchaam . T/un
ons ligchaam iġ alleen eene omfchryving van het pronomen
ons , dat gebruikt word , om dat het lyden , het welk de
Christenen ondergaan moeten, gewoonlyk hunnen uitwendígen en Iig~haamlyken toełtand byzonder betr4L'
teıa,
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Historie der Verbasteringen van liet Clcristendom, door
JOSEPU PRIESTLEY, Mtester in dc Regteıe, Lid van de
Koninglíjke Màc/chappij te Londen , cr z . Twee Deden .
Te Lingen , bij F . A . Julichor , 1787, Belidven het
Voorwerk, 893 bladt, in gr. o~ avo .

r is genoegzaam , onder alle Poorten van ChristenGodgeleerden, ene zeer algemene klagt, over de verbasteringen , welken het Christendom van tyd tot tyd ,
nu eens minder, dan eens meer, nu hier, dan daer, sterker ondergaan heeft . De gegrondheid dezer klante lyd
geen tegenfpraek : maer overmits de klagende Godgeleerden niet allen op dezelfde wyte over de Christelyke Leer
denken , zo verfchillen ze natuurlyk zeer veel van elkander, wanneer ze hunne klagten uiten , en by de hukken
aen den dag leggen . Zulks ontdekt men in 't algemeen,
wanneer men de Schriften over de Theologie Polemica, of
ftrydvoerende Godgeleerdheid, doorbladerd ; maer op' ene
byzondere manier is dit gebleken , met en tedert de afgifte van dit opgenoemde' Werk van den Heer Priestley,
en 't geen men (gelyk we vervolgens zulten zien,) daer
tegen in 't licht gegeven heeft. De Heer Príestley geeft
hier van , naar tyne denkwyıe, een verflag, onder ene
hisZorifche voordragt , van t geen daaromtrent in de
Christelyke Kerke tand gegrepen heeft . Het zelve gaat
over de volgende onderwerpen .
De gevoelens omtrent
Jezus Christus, en dus verder over de Leer der Drieëenheid ; het leerftuk der Genoegdoeninge ; betreffende de
Genade, de Erfzonde en de Voorbeićhikking ; aangaande
de eerbied , en den eerdienst aen Heiligen en Engelen,
mitsgaders aen overblyfzelen der Heiligen bewezen ; nopens den Staat der Dooden , of 't geen men , wegens den
a1 of niet afzonderlyken Staat der Ziele, te denken lebbe.
Zo verre het eerfte Deel . tiet tweede Deel ga€t over de
gevoelens,, betrefrende des Heeren Avondmaal ; den Doop,
en de andere Sacramenten ; verder over de veranderingen,
welke in de wyte van het verrichten der openbare Godsdienstoefening gemaakt zyn ; de Kerklyke Tugt ; de Bedienaars in de Christen Kerk, en byzonder de Bısfchoppen ;
de Pauslyke Magt, en by die gelegenheid over de Kerkvergaderingen, het gezag van de Waereldlyke Magten , of
de Burgerlyke Overheid , in zaken van Godsdienst , en
het gezag van Overleveringen van de Schriften, ent . Wyders
,
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dets vervat dit Deel ook nog de historie van het Monnikenleven, en der Kerklyke inkoaıtten . Hier aen hecht de
Heer ŕriestley voorts nog ene tweeërleıe Poort van aene mekt de ongeloovigen , en
merkingen .
De eerfte
is byzonderlyk tot den Heer Gibbon gerigt. Het !tomt
hem voor , dat men uit aI het door hem bygebragte duidelyk kan opmaken, „ dat de verbastering van het Chris„ tendom, in alle iłukken van geloof of beoefening, het
„ natuurlijk gevolg was van de omftandigheden , onder
„ welke het wierd openbaar gemaakt ; gelijk ook , dat
„ deszelfs herfłelling van deeze verbasteringen het natuur• lijk gevolg is van andere omt andigheden ." En hy
vordèrt van het Ongeloof, „ dat zij even goed reden
• geeven van den eerften oorfprong en inftelling van het
• Christendom zelf :" waer in de Heer Gibbon, gelyk hy
doet zien, ver te kort gefchooten is .
Ene tweede
Poort van genmerkingen !telt hy voor, aen de voorpanders
der tegenwoordige burgerlyke inrichtingen van het Christendom , en byzonderlyk aen den Bisfchop Hurd. Hy
befchouwt in dezelven „ de prelaaten , die wezenlijk in„ vloed in deeie zaakera bezitten , als grootlijks misdas• dig , in deeie verlichte eeuw, zoo zij niet onderricht
„ zijn van de misbruiken , en hunne uıterfte poogingen
• niet aanwenden om dezelven te hervormen ;" waeromtrent de Bisfchop Hurd , zyns oordeels , inzonderheid
grootlyks te befchuldigen is .
Ten laetpe voegt de
Heer Priestley 'er nog by een flenlıangzel , vervattende
een kort begrip van zyne bewyzen voor zyne !telling,
„ dat de eertte Christenen Christus enkel voor eenera
• mensch gehouden hebben ."
Prysverhatidelingen van A . VELIN(IUS , e . SEGAAR en c .
GAVÍ!L,ter wederlegging, va;ı het Eetfile Deel der Historie van de herbasteringen des Christendoms , van j.
PLUESTLw. It~ s Hage , by . J. du Mee en Zonu , en
te Haarlem , by C . van der Aa , 1787 . Bekalven hei
Voorbericht, 688 bladt . in gr . octavo .
elyk het voornoemde Gefchrift van den moeer Priestley
G
ill Engeland veel opziend baerde, en enige Godgeleerden noopte om de pen tegen het zelve op te vatten, zo
Øaekte de Nederduitfche vertaling van het zelve, met de
afgifte van het eerfte Deel, te Dordrecht, by F. H inncr,
lt r 5
ín
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irr 't jaar 1784, ook hier te Lande, een merkelyk gerust,
en zette de Synodale Vergadering te Dordrecht, in 't jaer
1785, aen , om hare mastregelen ter wederleggings van
het zelve te nemen . Elet Voorbericht voor deze Pıysverhandelıngen geeft hiervan , en 't geen daeruit verder is
voortgevloeid, een juist vertlag ; waer uit wy in dezen
alleen kortlyk te melden hebben, dat zulks asmelding heeft
gegeven tot het oprichten van een Genootfchap in 's Hage,
ter verdedigif2g der voornaamfle Wa~irlıeden vavi den Christelykeıı Goe1diemt , inzonderheid tegel) derzelver lıedeııdaagfchc í3cftryders . En dit Geiìoottċhap beloofde eerlang
ene premie van 50 Ducaten aen den Schryver dir beste
Verhaııdelínge , ter wederleggings van dit Gefchrift ; op
zodanig ene wyze als in het Programma nader aengeduid
werd ; met toezegging van ene tweede en derde premie
van dertig en twintig ducaren, voor de twee daeraen mest •
komende Verlıaudelingen . Op deie aenbiediug heeft het
Genootfclıap vei Icheiden Verhandelingen ontvangen , en ,
uit dezelven , de drie bovengenoemden , aen welken de
uitgeloofde Eerpryzen waren toegewezen, door den dıuk
gemeen gemaekt .
De eeras plets bekleed die van den Ilooggeleerden iÍb
dias t'elingius LP. Z . , die, in beantwoording aen 't Pro .
gramma, de hoofdleerftellingen, door den Heer Priestley
benreden, achtervolgende nagast, om het door hem deswegens bygebragte te wederleggers ; wcertoe hy zich voorfielt , eerst 'S Mans helhugen en verzekeringen , en dan
zyne historifche bewyzetı , by elk Leerftuk , te beantwoorden . Op zodanig ene wyte behandelt zyn Hoogeerwaerde
afzonderlyk de leerhellingen, nopens de Godheid van Jefus, den Heiligen (eest, de Heilige Drieë~nhetd, de ge
voegdoening van Christus, de Genade, de Erfzonrle , de
Voorhefchıkkrng, en eindelyk den Staat der Donders .
In de hierop volgende Verhandeling toont de zoo ; leeraer
Carolus Segaar, vooraf, dat de Heer Priestky zeer los te
werk gast, in het genhalen van plaetzen uit de fchriften
der Oudvaderen ; dikwils geheel en al van het fpoor afwykt,
in het verklaren van den zin der bygeby te gezegden ; als
mede, dat hy wat te veel anderen gevolgd, en zich op
hen verlaten heeft , zo dat men waerlyk in dezen geen
ftaet op hem maken kunne . 1-iíerop gnei zyn Hooggeleerde
ever tot den inhoud van het Boek zetven : en deer de fleer
priestley beweert, dat de thans algemeen sengenomen leer
der Christenen , ııopens de Godheid van den Heer Jefas,
den
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ilen Heìlìgén Geest, de Verzoening, de Genade, de Erfzonde en de Vourbeichikking , ene verbastering van de
eenvoudige leer der Clıristenheid is ; zo bevlytigt zich de
tael- en uitlegkundige Segaar , om te doen zien , dat de
leer der Christenen , nopens deze hoofdtb kken , thans,
wat het wezenlyke betreft, over 't geheel dezelfde is, als
die van de eerlťe Christenheid .
De derde Verhandeling, opgefteld door den Eerwaerden
Cornelius Gavét , is vierledig . Het eerfte gedeelte betreft
de- Leer der Godheid van den Heer Jezus , en van den
Heiligen Geest . By den aenvang, de Leer, Jezus is Gud,
beweerd hebbende, gaet zyn l .erwaerde na, het gevoelen
der oude Christenhert deswegens ; verledigt zich om te
toonen , dat de Logos den Kerkvaderen , niet uit Plato,
maer uit Mofes, bekend geweest is ; handelt voorts over de
meerderheid des Vaders ; en over de Leer omtrent den
Heiligen Geest .
In het volgende gedeelte bepaelt
hy zich tot het Leerftuk der Genoegdoenìnge ; benaerftigt
zich om te bewyzen , dat Christus gefrorven zy, om voor
de zonden der menfchen te betalen ; maekt 'er voorts zyr
werk van, om het ware einde der Verzoening door feiten
te verfterken, de tegenwerpingen tegen den zoendood van
Christus te beantwoorden , en verfcheiden Poorten vaı'
fpreekwyzen , betreffende den dood van Christus , te verklaren : waer nevens hy ten laetfte nog voegt, ene ontvouwing van het gevoelen der Vaderen, nopens dit Leerftuk,
tot nae den tyd van Åugwtinus. -- Het derde gedeelte
ga-et over de Leer der Genade, der Erfzonde en der Voorbefchikkínge ; en behelst ene bevestigende verklaring van
het thans gewoon Leerftelzel, met ene voordragt van het
algemene leerbegrip der Kerke, wegens deze Leerftukken,
voor het Pelagíaeufche gefchil .
En eindelyk behandelt zyn Eerwaerde , in het laetfte gedeelte , nog de leer
rakende den Staet der Dooden , ter aavinge van het algemeen aengenomen gevoelen , ter wederleggınge der bedenkingen van den Heer Priestley : ontvouwende tevens de
vroegere gevoélens deswegens , tot den tyd van 4ugustŕnus : waeruit hy afleid , dat de tegenwoordige erkende
Kerkleer, ook ten aenzien van dit Leerftelzel, niet verbasterd is . Uit dien hoofde agt hy zich ook geregtigd , otrı,
nae het voornellen van dit alles, te betuigen : „ Ik meen ,
„ Goedgunftige Lezer! eenigzins te hebben aangetoond,
„ dat de dont den Drá or betwiste leerftelfels, in de vier
„ eerl#e eeuwen, door de Kerkvaders erkend zyn , en wy
„ de
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denken bet daar voor te mogen houden , dat de leer,

• eenmaal den heiligen overgeleverd, zuiver by de Kerk
• bewaard is, tot op dezen dag, en het woord des ľIee• ren blyft in der eeuwigheid ."
Met opzicht tot het Leerhellige , vind men , en by
Priestley en by de Schryvers dezer Verhandelingen, de

gewoone plaetzen uit de Heilige Schrift, en den gewonnen
redeneertrant , in 't behandelen dezer gefchillen , ter wederzyde gebezigd ; zo dat de beoefenaers der wederleggende Godgeleerdheid 'er juist, ten dezen aenzien , geen
merkelyk nieuws in zullen ontmoeten , dat ook naeuwlyk.s
over verfchilftukken , zo veełvuldigmalen behandeld , te
wachten was . Dan , daer de Heer Priestley goedgevonden
heeft deze Rukken ook gefchiedkundig te overwegen , zo
is daer uit ter wederzyde ontltaen ene nafpooring van de
gevoelens der Oudvaderen, die voor velen meer byzonders
zal behelzen . Ook werd een onderzoek en wederlegging
van dien aert bovenal door 't Programma geëischt ; als
vorderende , „ dat de wederleggende Betongen , inzon• held uit de bron der Kerkgefchiedenis, zullen worden
,, afgeleid ." En men oordeelde, gelyk ons in 't Voorbericht geØeld word, -deze bepaling te meer noodzaeklyk,
„ om dat Priestley zyne v~ornaame herkte, ter behryding
„ van de Waarheeden des Geloofs, in die zelfde bron
• gezocht lıad, en het dus, by nader onderzoek, zoude
„ moeten blyken, hoe onbezonnen hy daaromtrent ware
„ te werk gegaan ; en om dat een uitvoerig en van elders
„ ontleend betoog dier Leerhukken, welker zekerheid en
„ gezach op de Godlyke Openbaring rust en flennt , niet
„ wel in eerre enkele Prysverhandeling zoude koenen be„ greepen werden ."
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Zaaklyke inhoud en verdeediging eereer Kerkelyke Redenvoeriılg over Heb . II . 1 4 , 15. Op Zondag den 8 fieıa July 1787 gehouden in de Lutherfclìe oude Kerk te 4mfi ddam
pls ook panwerkingen op het antwoord van
nige zich noemende Echte Lutheraanen, ter verdeediging
van hunne bcfchuldiging tegen deze Redevoering van
CARL L PHILIP SANDER , Leeraar der Lutherfche Gemeente te Groningen , Honorair Medelid van het Hertoglyk
Brunswyk Luneribıirgsch Genootfchap te HelmJladt, ent .
Te pmfleldaw, by A . Mens, Jansz. 1787. Behalven
het Voorwerk , 9 t bladz, in gr . 8vo.
fi

in openbaren druk zeer onheufche en veroorHerhaelde
deelende mishandelingen hebben den Eerwaerden Sats.
der enigzins genoodzaekt, om deze zyne Redenvoeríng,

niet voor de drukpers gefchikt, en in zo verre niet befchaefd, het licht te doen zien ; ten einde de ongegrondheid der verdenkingen en befchuldigingen, ten zynen laste, daer uit ontleend, ten duidelyk[e te toonen : waeŕ
toe zyne nevensgaende Verdeediging ftrekt . - ťIy zou,
volgens het regen hem ingebragte, „ i . zynen Text op
• eeoe geweldige wyte gemarteld en verdraayd hebben,
„ om dat hy door den Duivel die het geweld des doods
• had, den 7oodfchen Enijel des Doods veruiondt . 2 . Hy
• zou de Eer van den (sodlyken Verlosfer verduisterd
,, hebben , door te zeggen , dat Jesus ook als Martelaar
,, ftierf,, en zyne 'Leer met zynen Dood bevestigde . 3 . Hy
• zou Jesus '~olwigdg en eeuwig geldend Verdienst, voor
• doemwaardige Zondaars , den Christenen ontroofd heb• ben, oui dat hy gezegd zou lebben, Hein als Verlosfer
• befchouwende, dat Hy ons ŕnńar had verlord van den
• Engel des Doods." Men heeft 's Mans f eerreden Ðechts
te doorbladeren , en den, aert dezer b efchuldigingen . n a te
gaen, om te zien dat onkunde en kwaedaertigheid zich
hier verenigen ; van waer het zyn Eerwaerden, fchoon 't
ene verdríetelyke taele zy, niet moeilyk, Halle zich daer tegen te verdeedigen .
Ten aenzien der eerfte befchuldiginge toont by, in 't
gevoelen der Jooden, wegens den Engel des-Da~ds, grond
te hebben, om zynen. Text als daer toe betrekkelyk te
verklaren ; en wyders, dat deze verklaring zo vreemd niet
is, als dezelve hun voorkomt, daer vele beroemde Uitleggers, en order deze ook Lutherfche Godgeleerden , dit
voor.
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: en hierbenevens brengt
voorftel mede in dien zin verflaen
hy hun onder 't oog, dat men hem, uit dien hoofde,
geenszins van onrechtzinnigheid kan verdenken . -- Het
is zoııderling , dat deze befchuldigers, ten opzichte dier
verklaŕinae van Heli . II . 14, i, betuigen : Het fchynt als
of de Veıftw dige alleen maar met uwe Verklaaring te
yreede geweest zyn. De Geleerden fihynen liet daarentegen niet te weezen . Hoe ze dit onderlćheid van 1/ei flandigan en Geleerden begrypen is onzeker ; doch 'er ichynt
uit te volgen , dat zy niet onder de 1/er flandigen maer
onder de Geleerden behooreıı : wat het laetfte, de Geleerd7ztid betreft , hier van vinden wy geen fpoor ; maer dat
ze niet onder de 17erfandigen bchooren , is, gelyk uit hunne eerde, ten duidelykfte uit hunne tweede, beićhuldiging
Het onverstandige dier bekhuldiginop te maken .
ge ontvouwt zyn Eerwaerde, die, gelyk uit zyne Redevoering ontegenıeggelyk af te nemen is, wel ijerre is varı
te ontkennen, dqt ~efuc oQk voor ons geftorven is, om ons
met God te verzoenen, uit de bekende betekenis van 't
woord 1'farıelaer afkomstig van 't Griekfche woord Mcgiop,
in welke ook Christus, Opeıab . I. 5, de getrouwe Getuige of
Martelaar genoemd word ; en wyst hun tevens aen, dat
hy in dezen niets anders gezegd heeft, dan het geen meer
beroemde, en van geen onrechtzinnigheid verdachte, Lutherfche Godgeleerden meermaals gefchreven hebben .
Wat eindelyk de derde befehuldigıng aangaat, hierin vertoont zich de kwaedaertigheid zo handtastelyk, dat hy 't
niet noodig agte, dezelve opzetlyk tegen te gaan , daar ze
door den inhoud zyner thans uitgegeven Redevoering,
voor een ieder die dezelve leest, openlyk wederlegd word :
waar nevens hy deze plechtige betuiging voegt ; „Ik eindige met plechtig voor God en de Waereld te betuigen,
dat ik, zo lang ik leeve, voor de eer van den Godlyken
Verlosfer zal ftryden, en dezelve op geenerly wyte zoe.
ken te verduisteren ; dat ik nooit zyn volwigtig en eeuwig geldend Verdienst, voor doemwaardige Zondaars, derf
Christen zal ontrooven ; en ais Leeraar zyner Gemeente
nooit het Heilig Noord van God zal martelen noch verdraaien, maar, naar myn beste inzicht en overtuiging, ets
naar de Regels eenex - gezonde Uitlegkunde , zodanig verklaaren, dat de verklaaring van het eerre gedeelte der Heilige Schrift in een ander gedeelte van dezelve zal gegrond
zyn, en nooit daar tegen iiryden.
Voor het overige mogen deze myne vyanden voortgaan met my te laste.
ren,
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ren , te befchuldigen , en andere eenvoudige en misfchieti
nog Christelyk denkende Geloofsgeu9oten,tegen my op te
zetten ~ k zal alles grootmoedig verdragen , my niet
weer verdeedigen , maar, in liet bezit van een zuiver
Geweeten gelukkig , myne zaak ook aan dien God overgeween , die recht oordeelt , die myn Hart en Gevoelens ,
in den Godsdienst , het best kent, en een Verdeediger is
van de vertrapte Oufchuld ."
Alleenlyk heeft hy, by deze zyne Verdeediging, nog gevoegd , etıige Annmerkiıigen op een Åmwoord zyner befelıuldigers, gedrukt by J . C . Roeder, te iÏrnJleldcim, op
zyneıı bedrukten Brief uıtgegeeven by A . Mens, te Am¡leldnm , waerin het haetlyke en belachlyke van dat Antwoord beknopt tets toon gefteld word .
Aphorismi de Cogncscendis .C Curandis Febribus . Ldidit
I" . S TOLL . S . C . R . M . Majcit. Confıf
. Med . Clinı c e
Profesfor P . O . Lugduni, apıtd . 7. et A. Hoı2coop, 1788 .
In 8vo . f. m . 222 . pp.
e Hoogleeraar
welke zich , door zyne uitmunD
tende Schriften , eene zo welverdiende beroemdheid
v~rkreegen heeft, vervaardigde dit Gefchrift, voorhanden,
STOLL ,

(waar van de oorfpronglyke uitgaave, in het Jaar 1786,
te Weenen in het licht kwam,) met oogmerk, om het
zelve tot een leiddraad zyner voorlezingen te doen dienen , en daar door zyner Leerlingen eenen gemaklyken
weg te baanen , tot de kennis en geneezing der Koortzen
en Koorts-Ziekten, welke een zo aanmerklyk gedeelte der
inwendige ongefteldheid van het menschlyk ligchaam uitmaaken .
Warsch van die winderige woordenpraal,
welke, (gelyk hy te regt aanmerkt,) onder eenen grooter
hoop van woorden, niets wezenlyks voortbrengt, en afkeerig van dien maalftroom van telkens afwisfelende gei
voelers , en die opéénhooping van Reeds veranderende
veronderltellingen , die hedendaags zo zeer in zwang
gaat , en de Geneeskunde zo janımerlyk ontluistert, -maar integendeel met bewondering ingenomen voor den
uitmuntender Leertrant, door den oníterflyken BnrRIIAEVE,
in zyne Aphorismi, gevolgd ; alwaar getrouwe waarneming
en beproefde ervaring en de daaruit, door eenen gezonden
redeneertrant, afgeleide gevolgtrekkingen , tot de eeniglte
grondŒagen gelegd worden van die voortreflyke Leerlteí-
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lingen, welke door detı zo Manlyken en Keurigen Styl,
waarin dezelve zyn ter nedergefleid , nog eeue veel grootere waarde verkrygen , heeft de Hoogleeraar dit Handboek niet alleen op denzelfden trant en in eenera zourtgelyken Styl zaamgeıteld , maar zelf dat gedeelte der 4plıorisani van noE H&Ev!t , waarin de Koorts- Ziekten behandeld worden, tot een grond(1ag daar van genomen, en dezelve op zulk eeue wyte veranderd , verbeterd, gezuiverd, en meç zo veele aannıerklyke iuvuizels en hyvoegzels verrykt, als de veelvuldige verbeteringen, nadere ontdekkingen en naauwkeuriger naarfpeurıngen , welken in
hater tyden , door zo veele uitmuntende Mannen, die na
den dood van BOERHAEVE gebloeid hebben , ook omtrent
deeze Ziekten , gedaan zyiı , zulks noodzaaklyk maakten ,
ell daar toe een zeer ruimen voorraad opleverden .
De Hoogleeraar is in deene indedatid moeilyke onderneeming zo gelukkig geflaagd , als men van zyne groote Geleercıheid, doordringend Oordeel en diep luncht, in de heoeffenende Geneeskunde ,had kunnen verwachten ;
de
Táfereelen , waarin hy het beloop der Ziekten en hunne
verfchillende verlčhynzelen afmaalt , zyn zo treffend eıı
levendig geichilderd , dat men, by eiken trek, de meesterlyke hand , welke hy van de Natuur zelve ontleende,
duidelyk erkennen kan ;
de kentekenen der onderfeheiden Kortzen zyn met die klaarheid en naauwkeuxigheid voorgeteld , welke tot derzelve .
. onderfcheiding
van zoortgelyke maar immer mogelyk wac ;
de
verfchillende oorzaaken , waar door zy worden voortØebragt ;
de zamenflellingen, welke zy met andere
de gevolgen , die uit dezelve voortondergaan ;
vloeijen ;
de voortekenen, die de hoop op een gelukkig gevolg , of de vrees voor eeue ongelukkige uitkomst,
de hulpmiddelen , waar door zy
behaalen moeten ;
of voorgekómen of geneezen moeten worden ;
uıet
één woord , alles, wat tot het kennen en geneezen der
Xoortzen en Koorts- Ziekten hoofdzaaklyk is, vindt men
in dit Werk, in eenera ilphoristifchen Styl, welke raar dien
van EoERHnrvE zeer wel gevolgd is, op de volledigfłe en
klaarfłe wyte voorgtheld, en daar door by uitneemendbeid gefchikt , om als liet beste Handboek, 't welk men
tot hier toe bezeten heeft, met ongemeen veel nut, zo
tot Akademifclıe voorlezingen, als tot het onderwys aan
het Ziekenbed zelve, gebezigd te worden.
Wat nu
de orde van deze 4phorismi aanbelangt, tier in gaat de
Hoog-
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Hoogleeraar zodanig te werk, dat hy, na alvoorens over
de Koorts in het algemeen , en derzelver byzondere verdeelingen, vooral met opzicht der heerichende líoortzen,
en inzonderheid der Febres Staiíotaariae & annuae, naauwkeurig gehandeld te hebben , vervolgens overgaat, om de
hoofdzoorten der Febres annuae , als de Febres infliimma .
tol .iae , 't zy eenvoudig, of met verfchillende plaatslyke
ontfteekingeıı verzeld , de Febres Bíliofae , pituitofae &
Intermittentes byzonder te verklaaren, en wyders de zodanige Koortzeıı , welke uit eene der drie eerstgenoemde eli
de laatstgemelde worden zaamgefteld , eerst ııı het algemeen, en daarna de caujus of Febris arden afzonderlyk
behandelt . Als dan volgt de Febris putrida, als zynde eene
byzoıuiere modificatie van aanhoudende of zaamgeheide
Koortzen . Verders komen de Febres epidemícæ intercıırtentcs in aanmerking, waartoe de Variolae, morbilli ~ti
Scarlatina gebragt worden Onder het Hoofdhuk van Febris indeterminata, incognita, nova, worden alle Sympı oo
mate Febrilla, afzondeı•l yk nagegaan en behandeld . Wyders volgt de verklaaring der Febres Sporadicae & fıngulares ; tot een haal , van welke de Febris laden & purge .
ra/is in aanmerking genomen worden : terwyl de laatlto
afdeeling ter ontvouwing der Febris lesta , Iıec'Iica, &
Onder de menigvulplttlıifгs pulmonalis , is afgezonderd .
dige byvoegzels, welke door den Hr . STOLL zyn ingelascht,
munten het 1Honfdftuk over de Galkoorts , Slymkoorts, Znewing der Kindergokjes, over de Mazelen en Sclıarlaken_
koorts, voornaamlyk uit : gelyk ook onder de hoofd ifdeelingen , dc Febres Fporalicae & Febris lenta hcFtica , en
onder de leer der Syrnptomatn Febrium, de hoofdhukken
over den Status iıervo/us & 7Jl(IligflitGS Febrilis , van de
groothe aangelegendheid zyn . Eindelyk is ooik het laatlto
Hoofdhuk . onder den titel : Monita & Præcepta , waarmede de 1ioogleeraar dit Nerk befluk, vol van zodanige
verftandige Aanmerkingen en wyze Lesien, tot de behandeling dr Koortzen in het algemeen betrekïyk, welke, terwyl zy de blykbaarlte kenmerken draages , van die uitmuntende gnaven in de lunst van waar te noemen , en dat
verheven oordeel in het onderkennen en behandelen der
meest zaamgehelde Koorts-ziekten , welke wy ín alle 's
Mans overige Schriften zo zeer bewonderen , tevens den
Geneeskundigen tot een onfaalbaarēn baak verfgekken , naar
welke zy hunne handelingen, zelfs in de moeilyk(1e gevallen, tot behoud hunner Ĺyders, behooren in te richten .
SŠ
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TT/ijsgeerige VerJiatidelingci , Brieven en Gefprekken van
MOSßS MENDELSZOON . Uit het Hoo;duitsch vertanld,
en met /laıatekeniıigcıi, en liet Leeveıı van den 4utlietir,
verrijkt, door c . Bıtr*NDER a Biruis ~~, Leermeester in
dc Øfis- en Sterrekwide ; Examinator vaıi aíc Stads
Maaien en Gewigteıı , eii Wyııroeijer te ilmfterdam ; en
Lid vaîi verfclıeideıi Genootfchappen . Eeıfie Deel. '1'e
Leyden bij i' . Piuygers, i - 86 . Belıalven het Voorbericht 48 blad: . in gr . 8vo .
per uitwyzen der Levensbefchryvinge van Mozes MenN
delszoon, voor deze Verzameling van enige zyner
Schriften eplaetst , blykt het, dat hy onder die Poort van
beroemde Mannen behoort, welken, fchoon in hunne jeugd
in gene guni~íge omstandigheden geplaetst, echter , door
eıie aenhoudende werkzaemheid , hunne veriłandsy,ke vermogens tot ene zeer ae~1merkelyke hoogte opgevoerd hehben . Van dit laetfłe geven 's Mans Schriften doorilaende
blykon, als waerin aiomme een diepdenkende geest, een
doordringend oordeel , en juiste manier in 't voortellen en
ontvouwen van nyve denkbeelden heerscht ; des het den
Nederduitfćhen Lezer niet anders dan gevallig zyn kan,
dat, by de reeds vertaalde Stukken van dien Schryver,
4toh de overigen in onze Moederfpraek hun aengebooden
worden .
Het thans afgegeven eerlto Deel vangt aen met iyne
overwegingen nopens de onfłoflyklıeid der tlenschlyke ZieIe , waeromtrent hy zich de- volgende Vragen ter beantwoordinge voorftelc (i .) „ Kan de Stof, in zich zelve
,, de kracht om te denken hebben ?" Op de bewering der
onmogelykheid hier van , uit hoofde dat de Stof, hoe ook
befchouwd, nooit ophoud uit doelen te beftae~ , zo vatt
het antwoord van zelve in het ontkennende op de ede
Vraeg : „ Wanneer de Stof, volgens Kaare natuur, onbe„ kwaatn is om te denken ; kan dan de Altnachžige haer
„ doene eigenfchap niet mededoelen 'i" De Heer Me,dgl,zoon erkent dat de leerwyze der Cartefianen enige aenleiding tot dat bekende voor{#el van Locke kan geven ; dan
hy tracht tevens te doen zien, dat men, zelfs volgens de
Canefıaenfche leerwyz kan toonen , hoe 't in de natuur
sier zake onmogeiyk zy , dat de Almachtige aen de Stof
ØeíYk g bYfc ook wezenl Y k engedaen heeft ~el el ene krach oo~
den ..
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denken fcheppen, en die met de Stof verbinden kan ; verbindende die byzondere gefchapen kracht, met zekere gee
deelten van werktuiglyke f oWe , zo dat ze beide te zamen het levend Dierlyke uitmaken . - Hier op vracgt men
wyders (s .)
Zal de Ziel niet met het Lichaam ver• gaan? - Zy wast met het zelve ; lydt met het zelve ;
• richt zich in alle haare veranderingen naar het zelve ;
• en word itı den ouderdom zwakker naar maate het
• Lichaam telkens afneemt . Een ongelukkige slag op de
• hersfenpan verandert het grootte Genie in een Weet• niet . - Zal de kragt van denken niet geheel ophouden,
• wanneer het Lichaam niet meer is ?" Onze V~ ysgeer
verledigt zich om de hier acnvoerde verfchynzelen , uit de
vereniging van de Ziel met het Lichaem , of wel hyzonder
het Brein, ontUaende, op te helderen ; en beweert dac
men, ter dezer oorzake, uit de ontbinding van het Brein
niet kunne beI1uiten , tot de ontbinding der Ziele . ., Zij
• toch, zegt by, be(laat niet gelijk het Brein, uit heinde• re deden, welke, volgens de Wetten der Iichaemli .jke
• Natuur, te zamen hangen : zy is cene onfcheidbaare
• Eenheid, die de Wetten der Werktuigkııede uier nder..
• worpen kan zyn ." Hy is niet vreemd van te denken,
dat de Ziel, na de ontbinding vatı het Brein , zich in een
fyn werktuig onthoud, dat met het Brein niet te gelyk
ontbonden kan worden, en dat, mogelyk, gelyk in de Na .
tuur veelal gefchied , met het bederven van het Brein , ene
nieuwe Organifatie aenneemt . Wraekt men, vervolgt by,
zodanig een denkbeeld van haer blyvend beftaeıı, dan moet
men, (want op de ontbinding van een enkelvoudig wezen
kan men niet denken,) de ziel vernietigen ; en dus iets
!tellen, 't geen in de ganiċhe Natuur niet gevonden word,
ja niet gevonden kan worden . „ Tusfchen zijn en niet
„ zijn is eerie graft, welke de Natuur niet overtreden kan .
„ Zí,j is zo min in Raat om Iets in Niets te veranderen ,
• als om, uit Niets, Iets voort te brengen ."
Voorts
hecht hy hieraen nog een onderzoek van enige zwarigheden, die, volgens den Heer d'Alembert, den Wysgeren in
den weg zouden liggen , om, zonder hulp van den Godsdienst, of wel van ene beilisfende Kerk, zich van de Ouftoflykheid der Ziele te verzekeren . Dan, hy bevlytiat zich
om te toonen, dat wy het aenzien van een Paus of Kerk
niet behoeven , om die knoopen los te maken .
In ene hierop volgende Verhandeling ontvouwt hy ons
zyne gedachten over de voornaemflc grondbcginfelen der
Ss 2
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fchooıie Kunjien en Ll/etenfchappeı~ ; en deze gast verzeld
vatı zyne bedenkingen over de íhacrfclгynlyklıeid ; waer by
ten laetlťe nog kotst, zyne Verhandeling, door de Koninglyke Academie der Weteufclıappen te ßerlyn bekroond, over
de Klaarblykbaarheıd irı de Bovenuiatuurkundige ¡Veten JĹlıappcn, In deze Verhandeling beweert hy, ter beantwoordinge ener deswegens voorgetelde Prysvrage, „ dat
• de Bovennatuurkundige Waarheden, zekerlijk, voor de„ zelfde Zekerheid, maar niet voor dezelfde Bevatbaarheid,
• bekwaam zijn, als de Meetkunflige Waarheden . Dat is :
•
men kan de Voornaamfte Waarheden der Bovennatuurkunde, door te zamenhangende Befluiten, tot op zulke
•• Grondhellingen te rug brengen , die, volgens hunne na• tuur, even zo onloogchenbaar zijn, als de eerlto Grond• etı vereischte [tellingen der Meetkunst ; maar men kan
„ desze keten van hefluiten niet zo biijkbaar,niet zo bevat• telijk, maakes als de Meetkunitige Waarheden ." Ter
itaviuge hiervan, handelt by, eerst over de k laerblykbaerh .i d in de grondbeginzelen der Wiskunde, en vervolgens
o veı. d e klaerblykbaerheid in de grondbeginzelen der Bovennatuurkunde, met cene aenwy z ing der oorzaken, wasruit
het voortiiruite, dat de grondbeginzeleı der Boveunatutır_
i :unde z) bevattelyk niet voorgedragen kunnen worden, als
die der Wiskunde : welken ten deels in de zack zelve liggen ; doch daerbenevens vergezeld geen van zulken, die in
de menfchen, welke uien overtuigen wil,, gevonden ~vorden . De Wiskunde, naemlyk, heeft alleen te doen met de
Onweetendheid , maer de Bovennatuurkunde moet ftryden
met het Vooroordeel en de Verbeelding, dat men bekwaenı
genoeg is om party te kiezen . „ Deze Struikelblokken,
• zegt hy, liggen de Wijsgeerige Klaarblijkbaarheid nog op
• den weg ; en van daar komt het, dat de Zekerheid, die
• ill de Grondbeginfelen der Wijs geerte ligt opgeflooten,
• nog geen e algemeens overtuiging heeft te weg e gebragt.
• - Het groottte gedeelte der menfchen gaat met Van), en Bygeluof te fcheep, in een vast voorneemen, om met
•
hete de Vaart des Leevens te hefluiten ."
Ĺindelyk
brengt de Heer Meı2delszoon dit alles wel byzonder over op
de Klaerblykbaerheid in de Grondbeginzelen der Godgeleerdheid en Zedekunde ; waerin hy ons, onder anderen,
ook doet gadeflaen, liet onderfcheid dei bewyzen, die ene
befclıouwende, en die ene werkdadige, overtuiging te weg e
brengen ; waer uit wy de volgende opmerking hier nog ten
hefluns zulks overnemen .
„ Al-
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„ Alle demonflrative Waarheden werken niet even ilerk
op het vermoogen onzer begeerte .
Veele overtuigen het
Verfland, zonder het geníoed te beweegen ; biaren duidelijke erkentenisfe, maar zonder kragt, leven en werkzaamheid ; daar, integendeel, andere Waarheden, met minder
zekerheid, het gemoed meer beweegen, en cene werkzaams
en levendiger erkentenisfe voortbrengen, die in het vermoogen onzer begeerte overgaan , en tot werkdaadige hefluiten aandrijven . De Oorzaak hiervan is bekend . Wij
menfchen bezitten , buiten het Verfland, ook Zinnen en
een Verbeeldingskragt, Neigingen en Hartstogten, die in
de bepaaling van ons doen en baten vair het uiterfte gewigt zijn . Het oordeel vaii ons Verfland komt niet aF
tijd met het oordeel van onze mindere Zielvermoogens
overeen ; en wanneer zij met elkander Orijdeıı, dan moeten zij noodzaaklijk de een des anders werkzaamheid, in
dci:i wil, verzwakken . Dan alleen wordt de toetlemming
eenex Waarheid praktikav 1 of daadelyk, wanneer de gronden van liet Verfland de mindere Zielvermoogens overwinnen, of geheel tot hun Voordeel inneemen . In het laettte geval moet het gemoed, gelijk men ligtelijk begrijpen
kan, veel meer untllooten zijn ; waııt dan Hemmen het
Verfland en de Verbeelding, de Geest eti het Harte zamen, om ons tot Daadetı aaıı te drijven, maar ook in
elk geval, namenlijk, wanneer de gronden van ons Verítand alle de tegenvoorflelling€iı der Verbeelding onderdrukken, dan wordt de erkentenis leevendig, en gaat tot
Daadlykheden over ."
Befchotiwing der Maat/happy en Zeden in Poolen , Ruslad , Zweeden en Deene ;liarken . Doorvlogterı met 1/oorvallen, senge uitßeekende Charatĥers betreffende . Door
WILLIAM COXE, å. M. F. R . S. Lid van 's Koniıi s Colle .
gie te Cambridge , Kapelfaun des Hertogs van lllarlborough ; Medelid van de Keizerlyke Oeconamifhe So~iekit te Petersburg , als mede van de Koninğlyke Aca .
demie te Koppenhagen . Tweede Deel.
Te .tím/ferdaın,
b,7 Ĵ . Yntema, 1787. In gr. 8vo. 167 bladt.

hebben wy, het Zettle Gedeelte van dit
B reedfpraakig
Werk aankondigende , den aart des Oorfpronglykea
Werks , als het geen de Nederduitfche Vertaalex daar aan
gedaan heeft, opgegeeven en wyzen wy onzen Leezer
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derwaards (*) . Beloofde de Uitgeever, in de Nieuwspa .
pieren de Uitgave van het Eeriłe Deel bekend maakende,
dat de Stukjes elkander fpoedig zouden volgen, hy houdt
daar in zyr woord getrouwlyk ; één maand flegts is 'ei
tusíćhen beide vetloopen ; en die'fpoed heeft iets aanpryzens in zich, dewy! de graagte der Leezeren, opgewekt,
nader voldoening verlangt, en node een lang verwyl duldt .
Met dit Deel flapt de Heer cox~, nevens zyne Reisgenooten , uit Poolen in Rusland over, en befchryft de ftreeken van Smolensko na Moscow : verfcheide Brieven betreffen
die voormaalige Hoofdftad des Rusfıfchen Gebieds ; de
voornaamtte byzonderheden vernıeidende , met een verlag
van verfcheide Bezoeken , by de voornaamften des Ryks
aldaar afgelegd, die een denkbeeld opleveren van de Leefwyze des grooter Adels ;, gelyk hy ook niet in gebreke bleef,
om , onder den weg, de daar van zeer verkhillende Leevenswyze der arme Rusfifche Boeren in 't breede op te
tekenen . Wat Geleerdheid, Koophandel, en Scheepvaart,
te Moscow, betreft, blyft niet onopgemerkt ; en diezelfde
voorwerpen worden te Vischnei Voloslıok , een bloeiende
Keìzerlyke Rykltad , en te wer , gade gellaagen . Des
Reizigers aandagt wordt, op den weg van Moscow na Pe .
tersburg , byzorder getrokken door Novogorod, eerre oude
vermaarde , doch zeer vervallen, Stad ; voorheen door eigen Hertogen geregeerd , en zeer ontzaglyk ; doch door
wI'tN VAssıtıwtTcH DEN I en DEN II van Vryheid beroofd,
en op 't wreedst te onder gebragt ; in diervoege , dat
Bene Stad , van welke men ten fpreekwoord zeide , Opis
contra Deos & Mancm Novogorodiam? „ Wie kan de
„ Goden en het Groot Novogorod wederiłaan ?" thans het
nadenkend verfland met de droefgeestigfte denkbeelden van
vervallens grootheid vervult .
Gaarne zouden wy geheel, wat hier toe behoort, overneemen ; doch reeds in het eerfte doorbladeren op jet anders het oog gevestigd hebbende, zullen wy 'er alleen dit
'bran optekenen .
Novogorod, door den Gzaar van
Ruslat2d te onder gebragt , Rondt onder een' Landvoogd,
van deezen aangefteld : de Burgers bleeven in het voute
bezit hunner dierbaaríłe Voorregten , zy behleldej hunne
eigene Wetten , koozen hunne eigene Oveŕheidsperfoonen,
en de Landvoogd mengde zich niet in Staatszaaken , of
meıı moest zich op hem beroepen . IVAN , geenzins te
vre(*) Zie hr (ıovan bl. 4
, ena .
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vrede met deeze bepaalde wyte van Bewind, wagtte eerre
gunftige gelegenheid af, om zyn Gezagsbetoon uit te zetten, eıı , daar het eeneıı magtigen Aanvaller nooit aan eeıı
voorw~ndzel ontbreekt , belegerde hy Novoborod.
De inwendige Partyfchappen en verdeeldheden, die langen
tyd in dit Onaf hangelyke Gemeenebest gewoeld hadden ,
onderfteuudeıı zytıe oogmerken , en de Inwoonders waren
genoodzaakt, alle de voorwaarden, door den magtigert
Overheerfcher. ontworpen , te onderfchryven . De Poortenn
werden geopend , de Groothertog trok als Souverain de
Stad in , en alle de Ingezetenen , den eed van onderdanigieid en trouwe zweerende , leverden aan hem over de
Handvesten hunner Vryheid , die zy , door eensgezind •
beid, ongefchondes zouden hebben kunnen bewaares . Eerie byzonderheid , door de Gefclıiedfchryvers opgete .
kend , als een bewys van de onvoorwaardelyke overgave
van de Stad , is de overvoering eerier groote lilak , van
Novogorod na Moscow, door de Inwoonders de Eeuırige
geheeten , en geëerbiedigd als het teken hunner Vryhel i ,
Cu het Paladium hunner Voorregten .
Dezelve hing op het
1'larktveld ; het heilig gelui dėedt terltond het Volk uit
de verst afgelegene deeles zamenkomeu , en diende teit
teken, dat 'ei . gevaar van buiten, of f pFtιΡı a van binnen,
was . De Groothertog cinebic vollťrekt dit Voorwerp van
openbaare Hoogagting , dor hem de Ála;m k lole des Op
p
flnıı~'s geheetcn ; en de Inwoonders nıerkten de overgave
aan als het zeker voorteken van hunne verdwynen~ie Vrybeid . „ A'ovo ;orod , fchryft ı'EvESQUE met veel regio,
•
onderworpen geworden, verloor, van dag tot dag, van
zyne heerlćhappy , volkrykheid , handel en fćhatten,
•
•
en , in minder dan eese Eeuw , zal het nauwlyks cene
Stad van eenig aasbelang zyn , zo verteerend en ver•
• woestend is de adem van des willckeurigen Mensch ( t) ."
Hoe dezelve, eerst door het vervoeren van duizeııd der
voornaam(te Purgeren na Moscow, en vervolgens door de
gruwzaame ulachting van ettelyke duizenden, op 't wreedst
omgebragt ontvolkt werd, leeze men in de Brieven zelve .
op iets adders hadden wy, gelyk gezegd is, in het
doorbladeren , ons oog gevestigd , dit moeten wy thans
verfchaffcıı . 1n den loop van dit Deel der Reize , kwam
ons niet weinig voor van den Rı sfıfclaen fldcl en Ryksgı •ooten ; doch, daar wy, te Petersburg komende, doezen
wet) L'EVSQLJE, Hifi. de Rus/le, Tom . Il . p. 327 .
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weder zullen aantreffen, en de Heer COXE ook de mindere
Standen, en, bovenal, onder den weg, den Boerenoand
gade íloeg, bepaalden wy ons , om 'er Benige Hoofdtrekken van op te geeven ; eeuige zyn hier en daar in 't Reisverhaal verfpreid , doch de meeste in den XXXVI Brief
byeen gezameld, waar van wy de voornaamiie zullen affchryven .
„ De Dorpen, die men nu en dan langs den hobbeliger
weg, van Moscow na Petersburg , aantreft, .gelyken zeer
naar elkander , doorgaans betaatı dezelve uit een enkele
ftraat van houten Hutten , in Benige ziet men Steener
Huizen ; de Hutten zyn veel beter, dan die wy tusfchen
Tolatsin en Moscow zagen, (deeze arınhartige verblyfplaatzen worden in den XX1t Brief, in dit Deeltje , befchree'.
ven,)' zy fcheenen , in de daad , zeer getćhikt voor een
Gewest , waar in Bene firenge Koude heerscht , en zyn ,
fchoon op de ruwoe en kunstlooste wyte aangelegd, vry
gemaklyke wooningen . Elk Gebouw is een langwerpig
vierkant, 't welk een open Plein intluit, en omringd zynde met een hooge houten Wand en een afhangend Dak,
vertoont het zich van buiten al een groote Stuip . Het
Woonhuis ziet na de tirant van het Dorp , de trap komt
aan de buitenzyde, en de opening der deure beneden het
afhellend dak . Men, vindt 'er één, of ten hoogoen twee,
vertrekken, een derzelver wordt door 't geheele Gezin bewoond .
„ l)ı: bedden zyn zo weinig gebruiklvk in dit Land,
dat ik in alle de Hutten , door my in Ruslafld bezogt ,
'er alleen twee zag, waarin twee Vrouwen lagen, met de
kleederen aan . Het Gezin ílaapt doorgaans op banken ,
op den grond, of op de kachel (§) . Mannen, Vrouwen,
Kinderen , liggen , zonder Benig onderfcheid van that óf
fexe , en meestal geheel naakt , door elkander. In Benige
Hutten zag ik eerre Poort van affchutzel , omtrent zes of
zeven voeten boven den grond, van het eerre einde des
vertreks tot het ander , aan 't zelve waren verfcheide
dwarsplanken vast gemaakt , op deeie il,iepen cenige van
het Gezin , de een met het hoofçl, de ander met de voeten nä beneden, in dier voegen , dat zy aan ons, aan zulke rustplaatzen niet gewoon, voorkwamen, alle oogenblikken in gevaar van vallen te weezen .
„ Het
(l3) De Kachel is cene fort van Steener Oven, befaat omm
trent een vierde gedeelte vat 't vertrek, en is van boven pU .
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„ Het getal der Perfoonen , dus in cene kleine ruimte
ıameugehoopt, en 't welk zomtyds twintig beliep, gevoegd
by de hette des kachels , maakte het vertrek oıíverdraagelyk warm, en veroorzaakte een ademhaaling belemmerenden (tank , door de gewoonte alleen voor ons draaglyk .
Dit ongemak was nog grooter in de Hutten , die geen
Schoor(łeenen hadden , als wanneer de rook , in 't vertrek
beflooten , de lugt met nog meer onzuiverheden bezwangerde . Indien wy 's nagis de fchuiven open deeden , om,
door het inlaates van friste lugt, dien verveelenden dampkring te verbeteren , kwam 'er zulk een vloed koude lugt
ter kamer indringen, dat wy de hette en den Iłank liever
[eedes, dan de fnerpende fcherpheid deezer Noorde \Vinden .
„ In 't midden van elk vertrek hangt aai den zolder
een Kruik met heilig Water, en een Lamp, die alleen by
byzondere gelegenheden wordt aangeftooken, leder Huis
is voorzien met de Schildert' van eenıgen Heilig, ruw op
hout geklad, veelal meer gelykende naar een Calmukfchen
Afgod , dan de afbeelding vaıı een Menfchen Hoofd ; aan
deeze Schildert' bewyst het Volk de tekens van de diep(łe
eerbiedenisfe . Alle de Leden des Gezins misten niet ,
's morgens , als zy opftonden , en 's avonds , alś zy ter
ruste gingen, zich voor den Heilig te vervoegen ; zy kruisten zich eeralge minuuten lang op de zyden en het voorhoofd, booges zich zeer laag, zomtyds zelfs wierpen zy
zich op den grond neder . Ieder Boer ook , het vertrek
intreedende , deed[ zyne hulde aan dit voorwerp van eerdienst , eer hy het Gezin aanfprak .
„ De Boeren zyn , in hunnen doorgaanden ommegang
met elkander, zeer beleefd , zy veemen de muts af, als
zt' elkander ontmoeten, buigen zich diep en veelvuldig in
hunne begroetingen . Hunne gefprekken vergezellen ıv met
veel gebaaren, en zyıı zeer tlaafsch in hunne uitdrukkingen van beleefdheid, voor hunne meerderen ; iemand van
rang aanfpreekende, • Luiben zt' zich ııeder, en raakes den
grond met hunne hoofden . Dikwyls lłonden wy getroffen, als wy deeze foor[ van Oosterfche hulde ontvingen,
niet alleen van Bedelaars en Kinderen, maar ook zomtyds
van de Boeren zelve .
„ In het voorkomen des gemeenera volks , verwonderden wy ons meest over de verbaazende dikte hunner 13eenen ; welke wy, in 't eerst,, voor de weezenlyke hielden ;
doch wy werden welhaast van het tegendeel overtuigd,
door het veelvuldige aanfchouwen hunner ontbloote BeeSs 5
nen .
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nen . De dikte, die onze verwondering veroorzaakte, onthoudt uit de groote menigte van bel ;leedzelen , waar mede
zy hun Beeııen, in den Zomer zo wei als in den Winter,
omzwagtelen . Behalven een of twee paar dikke Kousfen,
faan zy om hunne Beenen windzels van ruw Flenel of
Laken , verlćheide voeten lang, hier over trekken zy een
paar Laarzen, wyd genoeg, om deeze overfiallige dikte,
zeer gemaklyk, te omvatten .
„ De Boeren nyn wel gekleed, wel gehuisvest, en fchynen een overvloed van gezonde Spyzen te genieten . Huıt
Roggebrood, welks zwartheid eerst het oog mishaagt, en
welks zuurheid den fmaak van den kiefchen Reiziger floot,
is zeer gefchikt voor hunne hongerige maageu ; door ge.
woonre 'er mede vereenigd , vond ik het Reeds geen on .
fmaaklyke beete , en, als de honger de Thus bereid hadr ,
't zelve zeer lekker ; zy maakes dit brood aangenaamer,
door de byvoeging van uijen, look, groen kooru, en het
te befmeeren met zoete olie . Voorts bċpaat hunne Spyı_e,
uit dezelfde foortcu van Vóedzel , als ik reeds op myne
Reis na ioscow, van de Boeren gewaagende, hefclıreeven
heb [naamlyk, 'Iarwenbrood , Eijeren , gezoute Visch en
Spek , de meest geliefde fchotel is een Soep van zout of
versch Vleesch , Meel met Zemelen , perk aangezet met
Uijen en Look ; deeze beide gebruiken de RusJ n zeer
veel (fl] . Alleen moet ik hier aanmerken, dat de Champignons zo algemeen zyn in deeze (hecken , dat ze ecuı
weezenlyk deel van den leevensvoorraad uitmaaken . Zelden trad ik een Hut in, of ik zag ze in grootes overvloed ;
en over de markten gaande , pose{ ik vergeld , van wegen
de menigvuldigheid der te koop gebragte Champignons,
derzelver verfcheidenheid was ıııet min aanmerkelylc daıı
de menigte, zy waren er van veelerlei kleuren, inzonderheid liepen de witte , zwarte , bruine, geele en groene my
in 't oog . De gewoone Drank der Boeren is Ouns , een
gegest hebbend vogt, eenigzins gelykcnde naar zot Bier,
gemaakt door warm water op rogge of garfte meel te gieten ; zy houden het voor een heerlýk middel tegen de
Scorbut . Zeer iyn ze gepeld op thlıisky , een geestryke
drank, van Mout gepookt, 't geen de armee zich van tyd
tot tyd kan verfchalTen, en waarin zy zich metıi maal verloopen .
„De agterlyl heid der Rusfıfclıe Boereiı in alle Flandwerkly(l) Zie den XXII Brief.
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lyke Kunften , in vergelyking met de Boeren van andere
volkeu in Europa, loopt den oppervlakkig[len befchouwer
in 't oog . ' t is waar, toen wy dıgter by Petersburg kwamen , en nader aan de befchaafde deeles van .tiropa,
konden wy riet naalanten op te merken, dat de Dorpelingen iets meer van de geryflykheden des leeveı]s bezaten ,
en eenigzins verder gevorderd waren , in de kennis der
noodzaaklyke Kunnen , dan ıy die tusfchen Tolitzin en
Moscow onze opmerking trokken . De planken werden minder met de byl gehakt , het hotst zangen werd een min
vreemd verfchynzel : de Hutten werden ruimer, gemaklyker , waren met grooter openingen , en doorgaans met
Schooríteenen, voorzien, ook was 'er meer Huisraads in ł
als mede houten en aarden Keukengereedfchap .
„ Hunne vordering in befchaafdheid is , nogthans , gering, en verfcheide blyken van verregaande barbaarschheid
vielen onder onze opmerking, geduurende den dagelykfchen
ommegang , dien wy met de Boeren hadden . En voor_
beeld zal ik 'er van ophaales , 't geen zal kunnen dienen,
om te toonen, in welk een jammerlyken aagt van onkunde het gemeene volk als nog gedompeld ligt . Iıı veele
Gezinnen trouwt een Vader zyn Zoon , terwyl deeze een
Jongetje van zeven, acht of negen jaaren is, Uit , aan een
Meisje , veel verder in jaares gevorderd , om , geĩyk hy
voorgeeft , een bekwaam Vroewsperfoon , tot het doen
van Huiswerk , te krygen : hy houdt gemeenfchap met
deene zyne Schoondogter , by welke hy niet zelden verfcheide Kinderen verwekt . Op myne reis zag ik, in zommige Hutten, als 't ware, twee Moeders des Huısgezins,
de een des Boers eigen Vrouw , oud genoeg, om diens
MoeJer te weezen , de andere , in naam , zyns Zoons
Egtgenoot ; doch met de daad Vaders Byzit. Deeze
Bloedfchendíge Egtverbintenisfen , door ingeworteld gebruik gewettigd, en toegeftaan door de Parochie Priesters,
greepen voorheen meer plaats dan tegenwoordig ; want,
daar het volk eenigzins befchaafder geworden is , en de
Priester wat meer verlicht , terwyl ook het Staatsbeftuur
die Egtverhinténisfen niet aanmoedigt, verminderen zy van
tyd tot tyd, en 't is te hoppen, dat zy, eerlang, in 't
geheel niet zullen geduld worden .
„ De Boeren , die Postpaarden bezorgen , drangen den
naam van Taımhics , en genieten eenige byzondere voorregten . Zy zyn verpligt , de Postbooden en Reizigers,
voor Benen zeer geringen prys, aan Paarden te helpen ; in

ver-
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vergoeding hier voor , zyn ze ontvaagen van het Hoofdgeld, en loopen geen gevaar, om als Soldaat aangefchreeve
te worden : dan, nıettegenttaande deeze vrydommen, is de
prys,welke zy voor 't gebruik hunner Paarden ontvangen,
zo gering , dat zy ze altoos met den grootfes wederzin
jeveren . - 't Is voor Benen Vreemdeling , die met fpoed
begeert te reizen, voitlrekt noodig, dat hy niet alleen een
Paspoort, maar ook een Rusfısch Soldaat tot Reisgenoot,
Nebbe . Deeze , in slede van na het twisten der Boeren te
luisteren , of na het traagiyk overleg des Postmeesters te
wagten, treedt tertlond, naa het aankomen, in het Posthuis , en befist de zaak door de kragtige tusfchenkomst
vatı zyn tlpk . De Boeren, wel ras tot zwygen gebragt
door deeze ílomme taal , maakes geen zwaarıgheid , om
terfond voor den bepaalden prys te ryden , en dė Paarden komen ras te voorfchyn .
„ Op onze Reis door Ruslhnd fond ik grootlyks ver.
feld, over de geneigdheid der Inboorlingen tot zingen
zelfs de Boeren , die Voerlieden eıı Voorryders waren, zaten
niet op, of zy begonnen een Deuntje te zinben, en hielden daar mede, zonder ophouden, verfcheide uures aan .
Doch, 't geen my 't meest verwonderde, was, dat zy nu
en dan iıı Party zongen : dikwyls ontdekte ik , dat zy
eerre short van zamenfpraak al zingende hielden , vraagetı
deeden, én antwoorden gaven, even of zy (als ik het zo
mag uitdrukken) zingend fpraken .
„ De Voerlieden zingen van het begin tot het einde
van den Postweg ; de Soldaaten zingen zo lang zy op marsch
zyn ; de Landlieden zingen onder het verrigten van den
zwaarfes arbeid ; de Berbergen weêrgalmden van de femmen der Zangeres ; en, by lille avonden, hoorde ik dikwyls de zingende Stemmen opgaan , uit de omliggende
Dorpen ."

Wy hoopen eerlang weder in faal gefeld te worden ,
om van dit aangenaam en leerzaam Werk te fpreeken .
1-leeft de Vertaalei met rede gezegd ,
dat MOORE geen
COXE , en coxe geen 1\IOORn is ; wy moeten bekennen,
by het leenes van dit tweede Deeltje, cene meerdere gelykheid tusfchen deeze twee gevonden te hebben, dan wy
ons verbeeld hadden .

Γ, c<
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Gebedeboek van een Hoogduitfehen Rooınsclı Cnthodj'ken
Boer, onder het gebied van Keizer JosEPH . In 3vo, 41
bladt . illom te bekomen.
n navolging van het onlangs afgegeven Gebedeboek van
den Keizer(*), heeft men een foortgelyk, doch vermoeIdelyk
van wat (}erker Catlıolyke hand , Gebedeboek van
een Boer onder zyn Gebied, voor den dag gebragt . Wy
kunnen, onzes agtens, niet beter doen, dan de Gebeden
over dezelfde onderwerpen, die wy uit het eerfte verkoo.zen, ook in dezen uit het laetfie over te veemen . Dat
by het intrekken en vernietigen van fommige Kloosters
luid aldus .
• Onze Keizer wordt ons, als fpreekende over zyne
Ordonnantie wegens ıommige Kloosters, voorgelield, op
deze wyze : „ 1k doe nu eenera flap , die my eene menig• te van vyandeıı op den hals hanlen, en die zelfs van
• veele anders goede Onderdaanen niet onberispt zal bly• ven . »
• O eeuwig alwys wezen, alweetend God ! -- Gy
ziet zyn hart, en weet of hy alleenlyk het welzyn der
Menfchen, alleenlyk den voorfpoed zyner landen, tut oogmerk heeft .
„ Jefus, uw eeuwig medewezenlvke en mensch geworden Zoon leerde daadelyke broederliefde, en raadde, ter
bekooming der volmaaktheid, den ryken jongeling alle zyne goederen te ver'aoopen , en het geld daar van den Armen te geeven .
„ Is het getal der geenen, welken in de Kloosters,
ter betrachting dier Goddelyke Randen, zich begeeven
'ıebhen, voor de tegenwoordige dagen , te zeer vermenigvuldigd? - Of hebben vleiers, dip den Keizer omringen, en alle Geesteiyken haaten, Mimniken en Nonnen,
door hunne lasteringen , by den Keizer onverdraagelyk
gemaakt? - Zyn de beste Geesteiyken thans de vyanden lier Hovelingen, om Nat zv hen de waarheid zeggen?
- Noemen zy de befchaanıing der ( ; odsdiensthaaters
het predikeıı van Broederhaat?
„ Ai ! doe den Keizer toch de fnoode inzichten zyner
vallčhe vrienden , by tyds, gewaar worden ; op dat Hy
de magt, welke Hem, tiaar Uw eeuwig wyi plan, in handeu
(*) Zie boven bladz . 4ca.
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den gegeeven gis, niet misbruike, met de Kloosters, het
cene ia het andere, te vernietigen ; en in die plaatzen,
in welken, om de omílandigheid des tyds, de vernıindering der Kloosters noodig geacht wordt, het goede niet
ten halve verrichte, door enkel af te breeken maar zorg
draage , dat de overige Kloosterlingen, zoo veel mogelyk,
naar haaıe eerfte en zuivere grondbeginzelen, waardige
Navolgers van Uwen Zoon, onzen Goddelyken Leeraar,
worden.
• Sterk Hem derhalven, eeuwig almachtig Wezen ! tegen alle tegenlireevingen en fpotternyen der gedoopte Ongeloovigen, die misfċhien in het Keízērlyk Hof te veel
ingang hebben ; tegen alle afkeurende voorulellingen van
partydige Ministers en Ongodsdieiıflige Ragden ; tegen
de fchoonfchvneıtde reden der menfchelyke wysheid vaıı
zommige Bisfchoppen, die den naam hebben dat zy leven, en echter dood zyn ; tegen het morren derzulken
van zyn volk, die jeukerig van oorera zyn naar nieuwigheden ; die ongeregeld wandelen , en niet naar de overlevering, welke zy van Uwe Apostelen ontvangen hebben ; op dat Hy alle goed werk door U oudernomen,
ter bevordering van Uwe alléénwaare Leering ter zaligheid, en het welzyn zyner Landen, gelukkig en flandvastig voleinde . Amen ."
De daer aen volgende gedachten , over de invoering van
de Tolerantie, zyn van dezen inhoud .
• Eeuwig, onbegrypelyk weien! Gy, en onze Keizer
gedenkt hier aan met blydfchap, ıyt geheel liefde, eıı
ryk in Barmhartigheid .
Uwe zonve gaat zoo wel
op over den Godlogenaar, als over den Christen . Uw regeıı maakt zoo wel de velden der dwaalenden,
als die der waare Geloovigen, vruchtbaar .
Gy geeft
den Ontmoedigen genade, en zyt machtig, uî flemen
zelfs , Kinderen van Abraham te verwekken .
• Schoon uw Goddelyke Zoon verzekerd heeft, dat
al, wie niet Hem niet vergadert, verstrooit ;
Wie
zyne Kerk niet en hoort, als een Heiden en Publikagn
te houden, en wie niet gelooft, reeds veroordeeld is,
heeft Hy echter ook geleerd, het onkruid, als het zonder
gevaar der Tarwe niet uitgerooid zou worden, te laatera
wasfee tot den Oogst.
• Uwe liefde en barmhartigheid , eeuwig wezen, fpooren ook onzen menschlievenden Keizer tot liefde en zachtnıoedigheid jegens alle inenfchen aan . „ Zou ik, Uw
„ Schep-
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Scheptel, „ zegt Hy in zyn gebed tot U , „ ook niet
verdraagzaam zyn ! - Zou ik niet toegaan dat ieder van
myne Onderdaanen U, op zyne wyte, aanbidde! Zou
ik hen vervolgen , die anders dachten dan ik , en ,den
dwaalenden door het zwaard bekeeren!
Neen,
Almachtig Wezen ! wiens liefde alles in zich bevat,
zulks (vervolgt Hy,) zy verre van my!
Ik wil
U gelyk zyn , zo verre een ićhepzel zulks weezen kan .
ik wil verdraagzaam zyn als Gy 1"
„Welk Bene Godsdienstige poogıngl
Gy, eeuwige waarheid ! haat alle valschheid en dwaaiing ; doch bemint
de menfchen ; wilt, dat zy alle zalig worden , en tot de
kennisfe der waarheid komen .
Ook zyn de byzoııdere gedachten des Keizers , (gelyk die des Paus zelfs,)
hoe verlictıt en verheeven, nog altoos als menfchelyke , aan
dwaalingen onderhevig , en kunnen 4e onfèilbaare regel
van het Geloof zyner Onderdaanen niet genoemd worden .
• Een wreede geweetensdwang zat dan nooit ," (fchynt
hy te willen zeggen ,) „ in myne Staaten heerfchen . De
„ waare Godsdienst leert de waarheid en de deugd be„ minııen : van de valschheid en de ondeugd een afkeer
„ hebben, doch niemand, die U, eeuwig Wezen! naar
• de Godsdi~nftíge begrippen , in my n Ryk toegeftaan ,
• op die wyte , welke Heuı het beste dunkt , aanbidt,
„ zal ik hierom van zyne goederen of van het leven be• rooven .
Dat dan voortaan alle fchandclyke ke„ tenen der boosheid verbrooken zyrl ; en daarentegen de
„ zoete band der Christelyke liefde, welke zich met zacht,,, moedigheid beyvert , om een ieder , die van de waar„ heil afdwaalt , op den weg der zaligheid te brengen,
• myne Onderdaanen voor altoos vereenige!"
„Zommige woorden zyn in het door den druk verfpreid
Gebed des Keizers wel eenigzins anders ; doch waarfchynlyk, door een dwaalend gerucht, niet naar waarheid opgegeeven : want onze Keizer , oprecht menschlievend,
wil niet de dwaalingen, die den misleiden rampzalig maakel ; maar wel die ongelukkigen beguufligeıı , op dat zy
beter onderweezen worden, gelyk Gy, O God! die geen
behaagen hebt , in den dood des geenen , die verlooren
gaat , hen door goedertierenheid tot boetvaardigheid aanleidt .
„ Men doet daarenboven den heizet, in het voornoemd
Gebed , zeggen : „ Ik weet, dat ik veek zwaarigheden
• zal moeten te boven koomen, en dat de meeste zullen
„ koor
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„ koomen van hun , die zich Uwe Priesters noemen,"
maar overhaasting heeft in het flot van dat gezegde een
woordje bygevoegd, een woordje uitgeiaaten, en-liet laat
fie kwaalyk uitgedrukt (t) ; dewy! men behoort te leezen :
• dat de meeste zwaarigheden , (tegen de zachtmoedige
• uitroeijingen der valfche Godsdienften,) zullen koomen
• van hun, die de Haaters uwer Priesters zyn ."
„ Keer derhalven uwe magt niet van onzen Keizer af :
onderitem Hem , met Uwe liefde , eeuwig onnalpeurlyk
Wezen ! op dat Hy alle hindernisfen der wasre Godsdiensthaaters gelukkiglyk moge overwinnen , en de wet
'i'aji uwen ceı wig medewezerılyken en menschgeworden
'íaon, onzen Goddelyken Leeraar, wegens 't hooren Zyner Kerk, met verdraagzaamheid en liefde door Hem verr
vind worde . Amen ."

(t) Deze boort van aenmerkingen komt wat vreemd voor in
een Gebed ; of men moet het op het character van een Hoog_
duitbchen Boer affchryven .
De Advoeaat der Vrouwlijke Kunne ¿ en wel voornaarner lijk

der joıige Dociıtereıi en tlzeduwvrouwen met artikelen
van bezwaar , tegen de grillen van Madavne de verouderde Gewoonte , die dc Vrouwlijke Kunne daar door
lange iıa haar aangebooren Recht en Vryheid heeft verkort . In groot očĩavo, 44 bladz .
et hoofdbezwaar door deezen Advocaat, tegen Madam
~~ me de Verouderde Gewoonte, ingebragt, is tweeledig .
„ 1 . Dat de Vrouwelijke Kunne meer toegeftaan wor„ den de zinnelijke, dan de nuttige en leerzaams eermaa, .
„ ken ." Men laat de Vrouwen gereedlyk toe, het komen
in den Schouwburg , het vermaak noemen in de Operas,
het bywoonen van Concerten , Balletten , Danspartyen ,
Bruiloften , Speelreisjes , en dergelyken , die de zinnen
ítreelen : maar men vergunt haar niet te verkeeren in de
openbaare Oefenfchooleñ der Veetenfchappen , of -te verfchynen in de byeenkomften der Maatfchappyen , daar de
fchodie Natuurkunde, Wysbegeerte of andere fraaie Weeg
tenfchappen, ter verrykinge van den geest met nutte kundigheden , behandeld worden.
„ s . 1)at de Vrouwelijke Sexe alle de onredelijke neg •
„ gingen, aandoeningen en hartstochten zo zeer tot geen
„ fchan.'
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„ fchande gereekent worden ; dan de redelijke nLigngen ,
„ aandoeningen en hartstochten : in welke beide Artikelen
• de Mannelijke Kunne zeer veel boven die der Vru~ •w e• líjke bevoordeelt is ." Men ziet in ue Vrouwen veel
onredelyks, in haare driftige werkzaamheden, ligdyk over
't hoofd ; men verfchoont haar als de zwakke Kunne, rer
oorzaake haarer tedergevoeligheid : maar als die ted r&evoeligheid eerie jonge Pogter of Weduwvrouw in 't
der Huwelyksliefde , ter verkryginge van een E~cgercı',
dien zy aan zig wenscht te verbinden , op eerie r . :ç lyke wyze doet werkzaam zyi?, dan fleh zy zir bk r a,łn
fpot en fmaad . Een Jongeling mag in dit alles, onbefprooken, openbaar handelen, en eerlyke maatregels neemen : maar zy, zy mag hier niets openbaarcn ; zy lo g
Diets doen ; zy moet alles fmooren, en alles nalaten ;
fchoon zy veel tederder, veel gevoeliger van hart is dan
een Jongeling ."
Na deeze bezwaaren uitgebreid en in hunne kragt voorgeíteld te hebben, brengt de Advocaat de volgende drangredenen, ter begı{nttíginge zyner Clienten te berde .
• I . Dewijl zij, uit kragt van haare aangebooreue aandoenlijkheden, meerder fmerten gevoelen , dtn de Mannen gevoelen zouden , indien die daartoe eens gecundenıněert wierden .
•
2 . Om dat zij die middelen niet hebben als de Mannen , om haare neigingen vrijelijk te mogen uitt~effenen ;
het geen haar des te meer het zelfde recht geeft als de
Mannen, om dat zij , met Bene aandoenlijkheid boven de
Mannen, gebooren worden .
• 3 . Om dat zij eeven vrij gebooren zijn als de Mannen .
• 4 . Om dat zij daardoor gelukkiger en verfiandiger
zouden kunnen worden als nu.
• $ . Om dat het redelijke zaakcri zijn , die ik verge,
en geen onredelijker of hechts zinnelijken .
• 6. Om dat het natuurlijk recht zelfs voor haar pleit .
• 7 . Om dat het geen fchade , maar wel voordeel aan
de Maatfchappij der Menfchen kan toebrengen .
• 8 . Om dat zij , zo dra zij in 't Huwel'jk koomen ,
oreer fmerten moeten doorliaan, en als Slagven vcrhonden
zijn aan de Kinderen en huiszelijke zaken : a díarbij onder haaren Man moeten ftaan : daar hij , in teg~ ndeel, de
gelegenheid tot alle geoorloofde uitfpanningen dagelijks
blijft geniesen ."
Op het eerfte inzien befchouwdeu wy dit Stukje als eeT t
ne
II. DEEL . N. ALU. LETT. N O. 14 .
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ne Poort van Spotfchrift, dat egter niet geestig uitgevoerd
was ; dan 't verder doorbladeren deed ons eenigzins geloof faatı aan de betuigingen van den Autheur in zyn
Voorberigt , en vermoeden dat fret hem ernst ware . Uit
laatfte waar zynde, dan komt het ons, alle andere bedenkingen hier tegen daar laatende , voor , dat de Advocaat
zig een verdigt Utopia voor den geest Relt : de tegenwoordige eerıw , in welke de Galanterie en de zogenaamde
fmaak clu bon Tor, dermaate heerscht , is althans voor zodanig eerre inrigtítı~ geheel niet gelčhikt ; en 't zou vol11ı•e kt onaoenlyk zyn, dit door eewgerieie fchifting te gemoet te wilktı kotneu .

Nierare Zdelve Ĺerha'len, cevoi,~d urnr liet Hooduitsc1z va
SOPHIE VON LA R CHE, door 1 . 'tv . CURTEN . ¡n 's Gravenlıafie,
Ly L . Gautier• Junior, 1786. In o27u~o, 224 b adz .
het opf ellen deezer Veı•h aaien ís de tıa :uur genıeenlyk zeer
I ii wel
in agt genomen ; hebbende Mejuffrouw ð•o pıaie zig niet
7.0 zeer toegelegd op het wonderbaarlyke,

of by uitílek zeldzaatne ontmoetingen ; als wel op het geen in het gewoone beloop des menschlyken leevens voorvalt ; om de befchouwing
daarvan , op cene uitlokkende wyze , onder het verhaal van
treffende gebeurteırisfen , te doen dienen , ter aanwyzinge var
den heilzaatrıcıı invloed van den Godsdienst, en hoe de ernftíge
betragting onzer pligten eigenaartig ter bevorderinge van ons
welzyn ffrekt. Elk der vyf Verhaales, hier byeen gebragt, loopt
op dit hoofdbedoelde uit.- In dc gefchiedenis van Aieıinde
cıı Laura , mag Ad .1 ndc oırgelnkkig het voorwerp van den onnatuuı•l yken afkeer haares Vaders zytr, het teder hart van Lt urn , den j :rınıerenswaardigen toeland haares Zusters verneenıendc , cn tevens ha re aandvastige aankleeving aan haaren pligt
verltaatrde , brengt wel dra een gunlligen keer te wege
dip
eerlang de heilzaamfic gevolgen , ook het Vade lyk berou',
met zig voert. - Een ander Verhaal , getyteld de u~edloıı .'ne I iPfde lčhetst ons in E1i :e de kragt der kuifche Min ; en
in Weis~aclı, derzelver voorwerp, het chara&er van een mensch,
eenç kuilćhe
die , hoewel niet ontbloot vaıı goede beginzelen
Min niet naar verdíenfłe gadefaat, en gehoor geeft aan de vdrleiditrgen der Wellust. Eiiae vindt eerlang Bene Rille kalmte,
cii leeft gelukkig ; maar lVeisbach , iıı onrust leevende, tıadčrt
den oever des ver •d erfs . Tot inkeer gekomen zynde, neemt hy
zyne toevlııgt tot Elize ; dceze , van eerre liefde-verbindtenis
met hem afkeerig, weigert hem egter geen betoon bán vriend_
fehap ; ze bewerkt zyn gełukilaat , en hy vindt, in het genot
der
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der reine vriendfchap alleen alles wat hem het loeven aangenaam en lieflyk kan maakgin . - - Het voorval vaıı &rt i,~and
en Meline toont ons welk een kragtiger invloed de Godvrugtíge betragting van den kinderpligt eener Dogter hebbe , op het
hart van Benen Godsdienftigen Jongeling ; en doet ons met een
gevoelig vermaak zien, hoe de Vader v . :n Ferdinand, door alles
ten flerk ule aangedaan , gercedlyk befiuite , om zyne toe(íemming
te geevçn tot deszelfś egrverb erenis met Mei nė, welker Moeder, met haar, uit de ongelukkig(ìe omt~andigheden gered word ;
waarop

het

gan ( ćhe

huisgezin

de overige íeevensdagen in een

Godvruchtig genot van den overvloed mag Ilyten .
-- De
gelčhiedenis van Elma , met de uitwerking van haar charačter
op E /W(1d , niet oneigen genoemd de belooning der Deugd, heeft
insgelyks h ıare leerzaams bevalligheid . Edwald , verRandig GodsdienRig opgevoed , geraakt ongelukkig in de handen s'ar een
Oom, van allen Godsdienst vervreemd , die hein, op Bene buiten1andlčhe reis , tot cene ongebonden leevensnıanier vervoert ;
ell by zyn overlyden, door zyne nalaatenfchap, in Raat gefteld
had, om op dien voet te kunnen voortgaan ; 't welk ook EdaGd indiervoege agtervolgde, dat weelde en wellist zyne jeugIn deeze omflandigheden trof zyne
dige kragten ondermynden .
Moeder, Lady Gurden, die, met haaren Hofmeester, den deugdza :mcn opkweeker van Ed,vald, op reis gegaan was, om haaren
Zoon na te lpeuren , hem te Parys aan ; en zy ondervond, tot
overıııaat haarer droefheid , hem dernıaate afkeerig van haar,
dat zy, haares ondanks , a1, genoodzaakt ware , hele aan zigzclvcn over te laatgin . In haare te rugreize met den Hofmeester,
na Engeland , hadden zy het geluk van cene jonge ¡uurrouw,
meet naame Elma , uit het dreigendfte gevaar te redden, en de
onderneemilig van derzėlver fchaaker te verydelen . Deens Elms
voldeed voorts zo uitnemend wel aan Lady Gurden , dat zy
eerlang beflooten dezelve . (terwyl haar Zoon volkomen affland
van alle zyne reten gedaan had,) tot haare Dogter aan te neem en . Intu fchen was ook Edward in Engeland gekomen г en
een zamen (oop van om (iandigheden , die de Hofmeester , niet de
toe(ìenınıing van Lady Gurden, begunfiigde , had ten gevolge,
dar. Edward , tot een inzigt van zyn verkeerd gehouden gedrag
gekomen , door 't braaf charačter van Ehna getroffen , tot de
Deugd wedergekeerd , niet zyne Moeder verzoend , cene geIiikkige egtverbiutenis m ._t Eıma floot ; die aller harten met de
Ten laat (ten ontmoeten we
üiter (ie vreugde vervulde .
hier nog het w edervaaren van Mist Ker, en Sophia Galleıı, dat
ons mede de gelukkige uitwerkíng der Deugd kenfehetst .
Sophui ( .allen , belčhaafd an deugdzaam opgevoed , had haaren
braaven doch ongelukkigen Vader, zynde haare Moeder al vroeger overlegidee, door den dood verloorcn . Deeze Man, die zyn
t onderwerping aan de Godlyjaiıınıerlyk lot met Bene gelaat
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Voorzienigheid droeg, had , voor zyn overlyden, zyne Dog .
ter , op deıı voortag van den Predikant I4faızon en deszelfs
Zuster hu, roztne _ aan de befcherming dier Godvrugtigen en
Menschlieveaden aanbevolen, en haar tot een erkentelyk gedrag
aan deene haare Weldoeners vermaand . Zy hadden diestyds
ook onder haarr opzigt
hsf Kerv , geduurende de uitlandigheid
haares Vaders
Deeze jonge Jufèr was zeer eigenzinnig, en
van daar moeilyk te beCfuuren geweest ; maar de nu volgende
verkeering met Sophia , het voorbeeldig en ínneemend gedrag,
dat zy beflendíg met een hartlyke vriendlykheid hield, lıad die
gewenschte uitwerking op het hart van J'PsJ Rery, dat zy daadlyk ten beste veranderde , en genoegzaaın Bene tweede Sophia
wierd . Terwyl dit JVa~zon en Eufrozine verheugde, keerde,
na verloop van eenigen tyd, de Heer Kery weder ; begaf zig
aan 't huis van Watzo , en ontmoette voorts zyne Dogter ; die,
na de eerre ontmoeting, die Sophia aan haaren Vader aanbood,
onder de Ŕerkfte betuiging, hoe veel zy aan Sophia verfchuldigd
ware ; terwyl zy tevens haare dankbaars erkentenis aan Warzon
ten vuur ;gule uitboezemde . De Heer Kery had by Zig twee
Jongelingen, Zoonen van Benen overleeden Vriend, die hem in
Oostindiėıı ved dienst gedaan had ; en welke jongelingen ook
ten n~auwne aan hem verbonden waren, doordien hy hen, daar
zy, weggevoerd zynde, zig in leevensgevaar bevonden , gered
had . De Jongelingen agtten hem deswegens als hunnen Vader ;
en 1'T sf Krv , zo teder aan Sophia verknogt , begeerde riets
krantiger, dan dat h ar Vader ook Sophia als zyne Dogter , en
haar dus als twee Zusters, zouden aanmerken . En 't leed niet
lang, of 'er werd , tot aller volkomen genoegen , een dubbeld
huwe'.yk voltrokken , tusfchen deeze zogenaamde Zusters en
Brroedes , welken eenpaarıg den Heer Kery hartlyk met den
eerbiedwaardigen naam van Vader benoemden .
Hee benevens
genooteiı ii7•• t ;on en Eufrozine het onfchatbaar voorregt , va ~~
als weldoeners bemind en geagt te worden ; terwyl zy, in het
byzyn hunner geliefde Vrie td€n en Vriendinnen , ai het genoegen (naakten, heL welk ons lesven op deeze waereid kan veraangenaanıea, en dat ons, met een gerust en onbevlekt gewesten, de eeuwigheid kan doen innappen.
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Triwiphzaal van Astrolos fche Voorzeggingen, of de nieuwe Spie.
gel der lVaereld , van den roemverdienende Phi :efopňifćhe, Ge.
neeg- en Planeetkundige Donor-l . eii. LUDEMAN . Een echte ei
merkwaardige Gedeıakzuil va ; 's Mans kundigheden in de Asirologie en het trekkes vaia' den Horoscoop ; ont3s'ikkelende alle
de geheime en verbazende gebeurtenisfen , byzonder dezulke ,
welke tot de Lotgevallen van liet beroert Vaderland betrekking
hebben, die by den aalwang van het Wonderjaar 1788, tot liet
midden van den jasre 1835 liaan voor te vallen , en die elders
niet te vinden syn . Op last van den Astrologist LUREMAN tot
nog toe verzegelt en begraven gebleven , om eerst ~o 'uren n~
zynen dood tvaereidkundig gemaakt te worden . 1787 .
Twee
Stukken , 344 bladt , in quarto . .4o ;n te bekosen .
op de bovengemelde Tsiumphzaal , dienende tot ophelder % ng van veele orzwaaruilen , daarin voorkomende . In quar-
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4Jom te bekomen .

luid der Inleidinte deezer Triumphzaale, moest Dr. LuN aardeman,
„ op order der Pianeeteıı, dit lyn gelćhrift verze• gelen , ett vervolgens begraaven in cene daar toe uitgezogte
• onderfchepb tare , [vernıoedelyk moet uien .Ieezen ondoorfchep•
haare] plaats, op Bene wyte, dat deeze zyne Papieren Tri .
• uı iphzaal van Astı•ologifche Voorzeggingen eerst 30 Jaaren
• na zyııen dood te voorfchyn kwaıııe." Dit bevel der Plaııeeten
flust, volgens dat benigt, inzonderheid op zyne Astrologífclte
Voorzeggingen nopens Staats- en Oorlogsgevallen ; maar de Autheur heeft goedgevonden dezelveıı vergezeld te doen gaan van
andere Astrolog~lċhe bev ;ııdiııgen, die neer liet buishoudelyke
loeven en byzondere ontmoetingen betreffen, om door die verfche~denheíd het leezen van dit zyn Gefchrift voor 't meerenEn ín een Nadeel der Lectoren te veraaııgenaamen .
bericht, agter liet ecthe Stuk geplaatst, meldt ons de Ungcover,
dat het eerlłe Stuk , 't welk de Voorzeggíııgen deezer kouwe
behelst , (terwyl het tweede gaat over de voorvallen der negentiende Eeuwe, tot het ıııidaien vın 't jaar 1835 .) volgens
dc bopusling vatt Dr. Ludeınnn voor den eergen Augustus 1787,
Waereldkundig genaakt noest worden . „ Om dat, zegt hy,
• uit tie aaneeııfchakeling der gedenkwan dige gebeurcenisícn ,
• die als dan, na zyn b^aríp, hier te Lande plaats zouden heb„ hen, by voorraid best te beuluíten zou valler., op hoe tanige
•
gronden van waarlčhyıılykheid of or waaríèhynlykheid hy hçt
q , z°vomsil nyuer u ít ;ekipte Voпrτeggiugen voor het opvolgende
• Wonderjaar 1788 gebouwd had .'
op doene Triumphzaal beweert,
De Seteryver der Aøn»ierkńi_
T t 3
dar

5

2

J. SH . LUDEMAN

dat dezelve niet door Dr . Ludemnn gefchreeven, maar door een
Autheur van den tegenwoordigen tyd opgefleld is : en toont
verder, dat dit Gefchrift niet alleen zeer vedle ongerymdheden
vervat, maar ook tevens vervuld is met eend menigte van voorllellingen , die een fchadelyken invloed , zo op de zeden ín 't
algemeen, als op den BurgerRaat in 't byzonder, kunnen hebben :
uit welken hoofde hy deene Triumphzaal, die daarbenevens vedle
onwaarheden vermeldt, ten hoogften laakbaar agt. - Wy
kunnen 'er, na deene Triumphzaal doorbladerd te hebben, over
't geheel geen gunftiger getuigenis van geeven ; en mogen niet
wel nalaaten , den Leezer , dien dat Gefchrift in handen valt,
en onze raad misfchien nog noodíg zou hebben , ten ernliigfte
te waarfchuwen , tegen o~~ Leerltelfel , ais dat der Astrologifebe Voorzeggingen , 't welk Bene Poort van Noodlot invoert,
en het vertrouwen op Gods werkdaadıge goede , wyze en magtige Voorzienigheid grootlyks verzwakt, zo niet geheel verydelt .
Inzonderheid dagten wy , dat 'er maar al te veel reden zyn,
om een aantal Leezers aan te maanes, dat ze, in 't leezen van
dit Gefchrift , zig zorgvuldig hoeden , regen cene hygeloovige
omhelzing der daar in overgeleverde zogenoemde voor(pelli'gen,
nopens Staats- en Oorlogsgevallen ; als waardoor ze ligtlyk, zo
aan de eerre als aan de andere zyde, tot ~ansch verkeerde, en
voor de Maatfchappy teil hoogst verdervelyke, wanhedryven vervoerd zouden kunnen worden . Om deene onze waarlčhouwing
te meerder kragt by te zetten , willen wy hier nog plaats gee..
ven, anu Bene dubbele voorzegging, die zich zelve tegen Ìpreekt
Ouder de zeven bovengemelde uitgekipte Voorzeggingen voor
het opvolgende Wonderjaar 1788 , komt ten zevende als cene
der gewigtiglle voor, dat 'er een nieuw Koniııgryk in EUROPA
opgereclıt zal worden . Met betrekking nu tot dit Koningryk
leezen wy, bladz . 30, het volgende . „ Het jaar x -go zal bc„ tucht zyn, door het f e~fgevad van de er/1e Kroûndrageı van
• het onlangs Nieuw opgerechte Koningryk , waarvan ik onder
• Artieul VI1 . van myne Astrologifche Voorzeggingen, met belang
• tot het Wonderjaar 1788, gefproken heb, het geen wederom
• aanleiding tot hernieuwde gistingen en vergruizende onlusten,
• onder de Bewoonderen van dat Landfchap, zal geven . Ook
• behoort nıco daarby als iets zonderlıngs aan te merken, dat
• die Vorst, zoo als by de opening van zyn Lyk oogičhynlyk
• blyken zal, door middel van een kragtwerkend dog langzaam
• vergift van kant geholpen zal zyn ." - En bl . iai meldt
nıen ons het volgende . „ Het nieuw Koningryk, her welk over• eenkomíuig myne Aantekeningen in den ware 1788 ergens ;n
• Europa opperecht zal zyn , zal geduurende het Wonderjaar
• 1792 weder vernietigd en afgefchaft, en tot zyne ooripronke ..
• l)ke Regeringswyze, dat is, tot de iJ nwcra~te weder te rug
,, ke-
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• keren, niet zonder voorgaande ßlöedftortingen tusfchen twee
„ elkander hatende Pa tyfchappen, welkers verdeeltheden dat
• anders gelukkig Gemeenebest meermalen op den rand van ha• ren ondergang heeft gebragt, hoedanige gewichtige Gebeur• teıiís tot zyn kenmerk zal hebben het ontydig fier/geval van
• den Mońarch Y die het eas de Eenhoofdige Regeermg aldaar
• b~kleet heeft gehad." Volgens dit laatfte moet de sortie Kroondroger, die, volgens de eerlto voorfpelling, ın 't jaar I79o zou
!rotven, door een ontydig fterfgeyal in 't jaar 1792, weggerukt
worden, en dat wel voor de maand September. Want dus
vervolgt de Autheur , met eeııe zeer duistere voorfpeiling, waar :
mede wy ons verder niet zullen ophouden : „ Men zal korte
weken daarna, namelyk in het midden var) de Maand Sep .
•
• tomber deszelven jaars , de zes en dertig Urige Sonsverduis~
•
tering in het Europisch .Waerelddeel gewaar worden ene "--- .
Welk eens tegenzog yklıeid 1 eıı tot welke euveldaaden kunnen
foortgelyke voorfpellingen, hoedanigen 'er meer in dit Gefchrift
voorkomen, aanleiding geeven

Eduard de Derde , door P~ j . ICASTELEtjw . Te Am,Æerdam , by
w . Holtrop, • 1786 . &halven het Voorbericht 75 bladza in 8vo.
eer lof, dan met zyn Orostes en Lucíndr Ć*Ρ, legt de Heer KasteM ıeij n in, by het thans voor ons liggende Stukje, dat zyn Ed .
ook meêr arbeids zal gekost hebben . - Schoon het Stuk oor .
fprongelyk aan den Heer U"eiste behoort, heeft de heer Kast eleijn
zo vosje veranderingen in het zelve gemaakt , dat hy het zich
Izabykans als een oorfprongelyk Stuk mag toeëigenen . -belıa, de Moeder vaıı Eduard de ¡Ii, en Vrouw van Eduard
de I1, Koning van En eland . omzwervende , en van zyn throon
verlłooten , is, door de fchandlylci}e verknochtheid, aan Mortimer,
t3aaren Staatsdienaar, verbonden ; doste Mortimer zoekt type
grootheid te bouwen op den val van bduard de I1, en zynen
Toon. Des eerften dood bewerkt by, door de genegenheid van
ľzabella te dwingen, en, door de zamenfpanníng met die Vorstiń , Eduard de II , w ïn de verbaazendlte verwarring gedompeld,
het vonnis van typen Vader e doop tekenen . De tydíge komst
van Nord folk verhindert den ondergang van Rtduard de III, en
veroorzaakt, dat Izat,ella de oogen voor haare dwaalmg ontfluıt,
terwyl haarlieveling Mortimer zyn ontwerp niet alleen verydelt,
maar de gerechte firaf voor zyne gruwlyke aanflagen tiet naderen
De vertwyfeling, trorschheid, wanhoop, en woede, zyn
met de fierkfte kleuren in dit Treurfpel gefchiiderd, en, op zeer
vosje plaatzeıı, bewonderen wy de vØØeldingskragt en de treffen-

C') Zio bøven, bl . 462

,584

E T) UA1 DE

DE .

fende uitvoering van dėn Dichter . 't Komt ons ondertusfchØı
voor, dat 'er, met ai de fchoonheden, toch vry wat onbefchaafds
in overgebleeven is 7; doch wy zullen dat Mort van fouten ín
dit Ruk alleen aannıerken, als eenre lproetjes in een fraai aangezigt, die wel deszelfs fchoonheid ontluisteren, maar op verre
naa niet wegnemen . Op het vyfde Bedryf valt egter eene wezenlyke critique, naamelyk, omtrent den langen duur der woede vatı Izabel a. Hoe kunßíg de Dichter de klimming in agt
genomen hebbes die woede overtreft de natuur te zeer in, haaren duur. Men moet zich zelden te veel geweld aandoen , om
ce gelooven , dat in de natuur zodanig - cene woede zou. kunnen
vallen . En eens gefteld , dat de paaien der natuur hier niet
werfehreedeıt waren ; het fehouwfpel van Benen woedender
geeft de ziel voor een poos Benen zeer ílerken fchok, maar,
indien hetzelve eengen tyd aanhoudt , gewent de mensch aar
Onze aandoeningen kunnen maar tot zekere
die vertooniog .
hoogte gefpannen worden , en, deeze eens bereikt zynde, veemen dezelve of allengsken~ af, Of gaan tot recht tegen overgeIntusfchen zouden wy den Dichftelde uiterften over .
tėr van dit voortreffelyk Treurfpel te kort doen, zo wy niet erkenden, in diezelfde woede van Izabe{!a . die ons te lang duurt,
ęene zo ongekunGelde taal en verheven Poëzy aan te treffen, als
maar zelden het geval is van onze Nederduitiche Dichters, wier
zwak fchynt te wezen, dat zy een zesellenden fpreektrant, de
helden hunner Treurfpelen , in de oogenblikken van drift , in
derı mond leggen, en hier door het natuurlyke vernietigen .
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• te vormen, egser, die uitwerking fegts by weinigen
• van deszeifs Belyders", enz . Leyd . by S, en 5'
Luchrnns , in gr. 4to . f 2 - 8 - o
Sı~
- over 't opgeınelde voorlel by gelegenheid
der Uitgave dier Verhandelingen . Uitgegeeven door , .
w. Ti/anus . Amlt . by M. de Bruyn, in gr . 8vo.
1-5O
I2
- van het Bataviaasch Genootfchap der
Muntten en Weetenfchappen . lilde Deel. Rott . by R .
Annenberg, enz, in gr . 8vo . f 3 - 12- 0
5X9
Verfcluere Reynvaen, (J.) Catechismus der Miizyk . Amft.
5O
by f. de Jong, e nz. i n gr. 8vo . f 3 - 12 - 0
Voorn, .(D. C. v.) ti utsus en Luces ın 't Gemeen, en
zo verre Jesus Ophanding betreft , in het byzonder, veren , . Hoııkoop, in gr. 8vo.
deedigd, enz . Leyd . by

4.

225'

fI -5-o

Vriend (1)e) der Vrouwen . 's Hage, by W. ¡Gis, in 8vo.
fL .4-o
'77
Vries, (C . de) Nauwkeurige Befchryving, en Verhaal der,
Plegtigheden by de Honderdvyftighe Verjaarmg der Utv. Paddenburg, in gr.
rechtfche Acadeınĺe . Utr. by
8vo.fi-J5-0
8h

4.

lĺ'a.

R E G I S

TER .

W.
agenaar, (p .) Historifche Verhandeling over de NaW tuur, Uitneemenheid en Paalen der Waardigheid van
Stadhouder, in de Vereenigde Provincien . AmiiL by de
Erven P . Meyer en G. Warnars, in gr . 8vo
8
f ı - г - o

362
Waldheim . ( De Heeren van) Ifte Deel . lite Stuk . Rott . by
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Stuk des Ilter en Ilden Deels .

(I en IT dienen ter aanduiding van het lite en Ilde Deel .)
A.
Arifocraaten, wat de Stadhotidens, ezinden hun ten }ascc
_(4del (Wat) is, I . 4$0 . Aanleggen, II .
z
merkingen over derzelver
gedrag .
481 Ari(łocr Ue , of Regeering der
Soort aamßen , wat dezelve
(Over den) ín ons Land,
lI .
287
383
AGRIPPA . (Koning) 't Bengt
B.
Wegens zyn dood van Jose- Baarderadeel, Dorpen in deeze
iRUS met dat van LUCAS
Grieteny geleegen, H 446
Iland . XII . ~9-23 . verge- Banda, befchryving van die Eileeken, II .
277
landen, 11 . 53i ; geaartheid
der Inwoonderen, 53Ç ; uitALEXANDER diens komst ie ,)efpanninken, 536 ; Lugts . eii
rufalenı, I . 8 ; wat 'er van
Groodsgellelten,s .
Aid.
die Gebeurtenis te houden
befchryvıng
zy .
9 Bandaargamer~n ,
Atleénheerfching, bepaaling daar van dit Vlek in de Straat van
van, 1 .
3$4
Basfora, I .
565
Almelo (Welke de patrímonieele Bankroetiers, hoe'er onderfcheid
leegten der Heeren van) zyn,
tuslčhen dezelve behoort gemaakt te worden, L
I•
551
i6
America, (Noord-) Aınmerkin- Meeeen, oncerfcheide betekenisgen over de Staatkundige Inlèn van dit woord in oud
Duitsch , I .
72
riktingen en Regeeringsv rin
in) I .
595 Bekeering, Over de ~-erkeerde
Ámfíerdam, (Het Eiland) de In
begrippen der dagelykfche)
woonders daar, de Antipodes
L
igc
der Stad Amfierdam, 11 .
75 Belastingen in de Maatfcbappy,
Analogie, (Vereischten in de)
op welk een grond zy íteudienende om zamengeftelde
nen, en hoe noodwendig, I .
Waarheden te vinden, I. iS
g66 ; regels naar welke zy
geheeven behooren te worAnatnokna, of het Eiland Roteerdam, byzonderheden't zei- den .
369
ve betreffende , iL
76 Bergion van gef#rande Goede
Apothecar-c (Hoe 't met de) veet ren ; R~ktsgeleerde aanroer
320
123
al gebeld is, LE .
langen daar over, IL .
Be.

B

L

A

D

W

Y

Z

E

R.

$efialtbrief van den laace 1579,
D.
nadere
aanmerkingen daar Deftigheĩd, waar in gelegen .
over, I.
429
11 .
173
Blaauw ( Waarom de Hemel zich) Demerary , zie Esfequebo .
II.
vertoont ;
358 Democratie, bepaaling daar van,
Boedel (Over het Oude LandsI.
3g
gebruik om een) met den Deugd (Korte en gelchikte Re4?2
voet te ftooten , L
gels om ter) te geraaken, 11 .
Boer (De bygeloovige) en de
342
Spin, eerre Fabel, I .
4j DurËac . VIII . 4 . XXIX. s .
Bramarmen .
(Geloofsartykelen
opgehelderd, II .3ggıX ~ .IL
der) II .
3 t 14 . hoe overeen te brengen
Brest. (Betluit van het Rapport,
met 1.zvir .
IlL i6. 17 .
wegens de Expeditie na) 1. z~
II.
93
BROEK, ([ E sAOE TEN) in zyne Dichtkunst, voorbeelden van
gevoelens verdeedigd, I . 359
derzelver •Verheevenheid in
Bulle voor Zegel gebruikt, ophet opwekken van Gpdsvrugt
kelderingen van dat woord, I .
en Vaderlandsliefde, 1 .
Oa
475 Dieren (Over Gods Goedheid
Burgercorpfen, (De gewapende)
íh den dood der) II .
X37
verdeedıgd, L
334 Dingen, oude betekenis van dat
Burgerdeugd wat die is, I . zot woord, I,
j~
Burgerinvloed te Haarlem, 1.324 Dordrecht, Volksinvloed op de
Burgerpligt . Aannıaaniug daar
Regeermg aldaar, I .
25o
toe, I .
37$ Dorper, betekenis van dat woord
Burge focieteiten, hoe de. Leden
in het Duitsch, I .
73
zich behooren te gedrag- Droefheid, (Verregaande) welk
gen, I .
59 1
eerre uitwerking dezelve heeft
op onze geíondheiçl ;, II . X27
C.
('AGLXósTRo, (Graafvan)voor-Drukpers, (Vryheid, der) aáh •
naamice gevallen zyns zongemerkt as den . oòŕl'hröng
van de vėrlichtheid der Enderlingen leevens , I.
345
gelfchen, IE.
20~
CAREr DE I . (Charačòertrekken
Ducaat,
Oudheidkundige gevan Graaf) I .
fchiedenis deezer Munt, IL
CRooTE ,
diens
DE
Charaicer door MERc~ea ge524
fchetst, II .
45 0 Dykeız, waar toe itgevofldcn,
I . z5 ; wanneer eeršt hier cc
CATS , met ovIDIus en RA INE
44
lande aangelegd , 26 ; ho ~ŕ
vergeleeken , I .
van hun
ze aangelegd worden, 2 ;
Verfiag
Chiizeeen .
536
kosten .
3
Volksgodsdienst .
t.
Celooien . Ze Volkplantingen .
^idergans , byzonderhe ten weConcerten , hoe veelal byge- ~
i7?
gens deezen Vogelt, I . 319
woond, H .
Criticus, hoe dezelve door- Eilenden, (Vriendlýkke) vėrtlag
deswegens , lI .
77
gaans handelt , en hoe hy
behoort te werk te gaan , E1eEiciteit , verbeeldt Donder
Bhxem, in I{ nstwoln.
343
eu
ØX
I1 . fEEL . LETT . N0. 15 .
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I[ 442 ; ophelderingen Celuk,(Huislyk)'tgemis daarvan
wegens die Lugtverfchynzels
voornaamlyk in de opvoeding
daar uit afgeleid .
444
te zoeken, I1 .
der) Gemeenebest , wat men
EgelfcTze? ,
( Charačter
daar
155
door te verftaan hetibe, f.
II.
Hoe het by hun
385
met de vryheid der Druk- GENESIS XLIX . i x . zonderling
persre toegaat , IL 201 ; hoe
uitgelegd , H.
X43
genegen om over Staatkun - Genie , waar aan men ze kent ;
die onderwerpen te (pree.
waarin ze zich van den Smaak
ken .
204
onderfcheid ; hoe ze zich verEsfequebo en i"Ĵemerary , aanroe rr
ensigd vertoonen, I.
j~8
kincsen • over het Beiłuur denhoe dezelve recht gezer Volkplantingen, I.
425
4o9
kend wordt, 11 .
Etzen der Plaates , in koper, Gent , Byzonderheden deezer
hoe m n bet doet, L
285
Stad , Ii.
37ı
ExoDus-,
XV . 8 .
~o. ver- Gere, Oude betekenis van dat
klaard, I .
50
woord, i.
XVI . 4 . 5• ¡3-36 . Gewaarwordingen, (Bedrieg
vergelenken met ru c. X I .
k e) bronnen waar uit ze
7---9. I.
225
voortkomen , IL
255
XXIII . 28 . opge~81 2 Gezag, (Graaflyk) hoe het daar
derd , L
me d e onder die uit den B ei.
F.
jerfcluii Huize geleld was,
.F jazeker,
hoofdbyzonderhe1.
583
den die Stad betreffende, Geiang, van welk enne aangeH.
Tegenheid in de openbaare
62
k (Verbond
met) te
Godsdienstoefening, L
237
Frnkrk
een Feest Gezelligheid, (Leerzaams beZierikzee . niet
Benkingen over de) II.
5
vereerd , I .
477
Frieren ( Geaartheid der) ge- Gon (of) van een Sehepzel kan
beledigd worden , II .
275
.
lč4ıetst , eh hoe zeer de hedeudaagfche van' de onde ver- Go .tgeleerdheid, wat haar voorwerp, onderwerp en oogmerk
fchillen ., IE .
248
182
G,
is, II.
~dnges,, Vaart langs denne Godsdienst, (Christlyke) de weiRivier , Ii.
298
fige invloed van denzelvan
in Wereldsgezindheid geleGcl, maakrallen altoos niet ge513
42
gen, Ii .
lukkig, IE.
Gekerdl,eid (Waarin de ıvaaré) Godsre nering over de tooden,
572
als hoedanig, I .
begaat, I . coz ; hoe veel dezelve toebrengt tot Burgerly- Graveerkunst, hoe dezelve in
Koper gefchiedt, I . 285 ;
ke Deugd, bovenal onder
hoe in Hout, 287 ; hoe het
een
vfye Regeeringsvorm .
204
Zwartekunst gravenren toegaat, aid . hoe in edel geGehçf, (Godsdienítig) vaıı welk
flenste.
sgg
een aãnbelang, ten opzigte
van den Mensch zelve, JI . 431 Ġroenl~nders, wat z.y op hunne
kei, ,
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Gastmaalen, die Volksverga) . en i .
deringen lyn, verrigten, I . ` accatra, (By nvelk Bene e verdere befchryvingen J Tegenheid het Comptoir te)
85 ;
van hun geaartheid .
511
in een Kasteel veranderd is,
Grysheid, (Lesfen voor de) L ¡72 ; en vervolgens Batavia
II.
41 4
geheeten .
174
H.
JEREMIA XXXI . 22 ; opgehelaarlem, Burgerinvloed alderd, IL
469
II .
daar
324 erufalem door IOMPEJus belé
HACCAτ, (Charačler der Joogerd, I.
239
den, ten tyde van) H .
$07 JESAIA XI. 2-5, toegelicht,
A ALLEL (Van waar Ps. CXIII
IL
22t
tot C XVIII . by de Jaoden
LV. Inhoud van dit
tot het) in gebruik, I . 395 i Hoofdlink, I .
4t3
van cene nıenschlyke mild- Jesus , Begrip over zyn Borgung, 396 ; of het een Protochtlyk lyden, I . 4 .
56
pheetısch uıtzıgt gehad hebZyne Verzoeking in de
be, I .
Woeliyne verklaard . L
270
397
HAMERSTER, (DowNxcus) verde uitgeftrektheid en
flag van zyn leeven, $743
weldaadigheid van zyn plan,
zyn Chaiačter.
375
II . 270 ; uit(leekende hoedaHANDEL. XII . 19-23 ; opgenigheden hem eigen .
27x
helderd , fl.
277
(w. s . HOEKSTRA'S beHaring, wegens den tyd en grip, wegens den Perfoon
wyte van dezelve te vanvan) II .
314,
512 Indiaanen , (Verflandige) geen
gen, I.
IIEBREEN
II . I-.-4
toegeAfgodendienaars, L
256
licht, I.
355 Ingezetenen (Amptlooze) hunne
IIEItvstus . Chara&er van decPligten, 11.
308
zen Raadpenfionaris, volgens Ingezinde, oudtyds voor Huis.roRcY, I .
121
gezin gebruikt, L
74.
Hemel,
waarom deeze zich 300 voor Of, oudtyds gebruikt,
blaauty vertoont, IL
358
I.
Hemelumer Oldevaart en Noord- 5eooden, (Het Volkscharačer
t
Dorpen
in
walde.
deene
der) I .
2
Grieteny gelegen, II .
(Nieuw voorgeflaageń
449
Her, (Taalkundige aanmerken- middei om de) tot de Ch .
gen over het voorzetnel) JI.
Kerk te winnen, I.
150
418
wanneer het by hun
H0sEAS III, opgehelderd, IL
in gebruik gekomen ís om de
230
zes Psalm . CXIII-CXVIII,
Huıvelyken , welk geagt worden tot een Lofzang op de Feestegen het Regt der Natuur
ten te gebruiken, I.
395
te itryden, I .
(Befchouwing
der
544
- om welke de CaGodsregeering over de) I .
572
naaniten georaft zyn, I. 548
(wegens het niet ver.
Hyana. Zie Ty,genwotf.

Jf
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an-
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der Kledderen van uit den Stand en verfchyning
389 der vaste Starren te vinden,
IL .
406
oodeıı, (Charač2erfchets der)
ten tyde van Propheet z- LEVITICUS JIJ, ~6 . ~7 ; hoe
š05 overeen te brengen met
CHARTA, II .
DEUT . XXXII. 14, 11 .
Josu~ L
X ia -iS ; opgehelderd,
93
XVIII . 24 . 2~ en
II .
266
гΡ7 ; opgehelderd , 1 .
gq3
Isle de France , byzonderheden
van dit Eiland , H . 207 ; de Leydeıı, het voorgevallene alSpeceryen flaggen 'er wel , daar , omtrent het voorhel
208 ; Raat der Slagven, 209 ; van Geheimhouding in de
Vı•o edfchap, I .
menigte van Vogelen, 210 ;
295
21 i Liefde, (Christlyke) opwekking
Lugtgelteldheid .
K,
tot dezelve, Il .
4?9
tot GOD, waar in geKalle n, oude betekenis van
76 legen en niet onze zelfliefde
lat woord, I .
behaanbaar, ja, daar toe be Kinderen, Hoofdregels by dervorderlyk, I1 .
zelver opvoeding in agt te
497
M,
neemen , IL .
380
Rindsiıeid ('t Streelende der) Maanticht , hoe in 't ver_
fehiet te brengen, 1 .
66
befchreeven, L
38
dat
Kininis, befchryving van dit Manen , Betekenis van
566 woord in 't Moefo Cottiseli,
Eiland, L
I.
34
JÇlaarblyk'ì ykheid in Bovenns.
tuurkundıge waarheden, niet Magnefıa Alba, hoe uit de
welke zwaarigheden ze te Moederloog onzer Zoutke564 ten to bereiden, I .
wor(łelèn Nebbe, H .
45S
Ko ffyplantadien , oorzaaken van Maire , (Bengt der ontdekkın_
derzęlver verval op Surinas ge van de Straat l') 1 . 303
460 Malabar, (Befchryving van de
me, 1 .
5~9
OLossEıvSEiv, II . 8 ; opgehel- Kust van) I .
byzonderheden wederd, 11 .
42 5 Malakka,
gens dit Koningryk, I.
4~4
Kompas-naalden, hoe ze best
geltreeken worden, 11 . 169 Manna, van waar dit woord
afgeleid , J . 225 ; 't Maıınn
• Prim, dę voornaamPe byzon
der Israeliteiı het gewoond
derheden van dit Schierei241
Manıia niet .
226
land opgegeeven, H .
Anecdote dee2cn
¡C,uidkunde , ( Opkomsten vooıt - MANBON,
i6~ Nieuwsfchryver betreffende,
gang der) Il.
L,,
a8
Il .
ast, (be Eeuwigė) Bene Oos- MARIA (Verondeıhelde Brieven
T rerfche Vertelling . 11 . 4(57
van) aan ~LIZASETH gelehree103
Ven, 1.
Leerboekjes in den Godsdienst .
Nieuw plan ein dezelve in MAItIBOAOUGU (Charačler des
Herto ; s van) 1 .
439
te risten , I.
Leeseis, (Verband tusfchen dit MATTUEùs IX . 10-26 ; verge..
276 leeken met MARC . 11 . I--22 ;
ç1) het Toekomend) I .
en LUC . V, 17 -39 ; If. 403
,~ii;te o~~ Zee, 1100 dezelve
anderen
de) II .

B L A

D W Y Z E

R.

MATTHEUS V. 38--42 ; uítge- NIEUWENTVD, (B .) onderzoek
62
of hy tot de Aanhangers van
breid, I .
XXIV. 27 . 28 ; opSPfOSA behoordhebbe, 1.471:
226 Novogorod,
gehelderd, II.
lotgevallen
dier
_._-xxv. i--ii ; toege- Stad, JI .
sbó
licht, II.
5 NUM . XL 7 .-9, tiet rxot .
Mermin, (Haarleinfclze ofEdani- XVI .4, 5 . .3--36 ; vergeleeken en opgehelderd, L 225
fche) dit geval opgehelderd,
483 Nymegen, by welke Schryvers
H.
Mes, hoe 't zelve wigswyze
men berigten, deeze Stad raai9 kende, aantreft, 1 . 123 ; alwerkt, L
METASTASIO, verflag van dien
oude
Regeeıingsvorrn
en
Dichter, 11.
368
Volksinvloed aldaar,
~ 26 ;
MEULEN . (toejuffer van der)
eene vrye Ryksftad .
X29
Zie TAAN .
O.
Michel,
betekenis
van
dat Oostergo, opgave der Grietewoord in 'tMæfo-Gotrich, I . 33
nyec daar in gelegen, I . 289
Mode, haar overheerÌchend ge- Oost-Indie,o (Begrip om over
zag afgeićhetst, II.
133
Land Brieven na en van) in
Moeders, van welk een invloed
Engeland te brengen, L 432
op de Opvoeding, IL
84 Ope voor Hoop, oudtyds geMOHAMMED, hoe de gefteltenis braakt, L
75
der Christłyke
Kerke het OPENBAARiNGEN 1 . 2oç toegevoortpianten van zyn Godslicht, II.
402
díenstflelzel bevorderde,I . x98 OSSíAN, kenfehets van doezen
Molens, (Werking des windsop
Schotfchen Dichter, 11 . ~9 ;
de Wieken der) verkl . I . 408
Dichthakjes van hem .
21
Monarchie, bepaaling wat de- Overysfel , ( Wegens de Regee .
zelve is, I .
384 ringsgeflelteuis vang L
504
Monniken, ('s Keizers gedag.. Ovintus, CATS en RACINE, niet
elkander vergeleken , L
ten by het affchaffen der)
44
403
P.
IE.
vIosEs, hoe hy de Godsregee- 7)atna , befchryving diet Stad,
ring over de 7ooden vol299
11 .
voert, I .
573 Patricengeflaclıten, hoedanige te
N.
Rome, II . 299 ; worden hier
290
ederigheid , waar in deeze niet gevonden .
6 ; PETER (czAAR) Dit I . voorbeeld
Deugd heflaat , I .
verwonderlýke
van
zyne
NEHEMIA
IX . 41 ; opgehelLiefde voor zyn Ryk en Va389
lord, H .
Neira, een der Banda ťŕilandeıı derland, II . 69 ; een groot
liefhebber van Schilderyen . 7i
befchreeven, 11 . 532 ; geaartzyne houtheld op't water, li .
held der Inwoonderen . lid.
537 ; zynegewoone LeeveusGebouwen voor de Nederlandfche Inwoonderen aldaar, wyze, 539 ; omftandighedcn
van zynen dood , ,54c ; 5ocR533 ; zonderling wit water .
HAVENS oordeel over
die
Groote en gevaarlyke
ı41d.
534 ziçkte en dood .
543
Si~ngcp .
P, i' .
X
X x 3

n

B

L

A

D

W

Y

Z

E

8.

zonderheden
op
I PET. IV. 8 ; verklaard, I . 185
't zelve
waargenomen , 11 .
2 --. L i S ; opgehelderd ,
396 Rusland, (Verflag vin den Boe
II.
P HARAO, aanmerkingen over de renftand in) II .
568
oorzaak van

lyn

ondergang

S.

in de Roode Zee, 1 .
5o i . SAom. VIII, opgehelderd,
I.
POM AL , Gebeurtenisfen hem be.
267
treffende na zyn val, L 436
XVI en XVII . i!i e .
van
zwaarigheden onthee.
PoMPEJUS, belegert
erúfalem,
ven, L
Ρ2g
1 . 239 ; zyn gedrag in den
Tempel .
241 Schaar, hoe dezelve wigswyze
~9
Poolen, (Hoe zich de Ryks- werkt, I .
verdeelmg van) toegedraagen School , (E7ollandfche Schilder-)
fchets van dezelve, II . 292
Nebbe, 11 .
49'
Popkensburg in Zeeland, oud- Schotland, fehets van het algeheidkundige
aanmerkingen
meen Kerkbeftuur aldaar, I.
daar over, I.
78
6i2
Pg EDIKEE II . X2--21 ; opgehel- Seśr, (Gelegenheid van het Gederd , 11 .
49
bergte) I.
98
PSALM LXXV . i6. 21 ; toege- Sentímenıeele, (Proeftteen van
het waare en valfche) I. 211
licht, I .
52
CXLIII, ontleed, I. 233 SIıo , (ADAM) bergt wegens
doezen Schilder, 11 .
PSALMEN, (O orfprongonzer ver?2
zameling van) L 183 f niet Smaak , waar in van Genie onzeer voor de Christengodsderfcheiden, I .
dienst gefchikt, II .
over het onderfcheíd
j~9 -van verkiezingen en fmaaPynba n k, redenen die het geken, IL
8~
bruikdaar van wraaken,I .162
R.
SONNERnT, Bengt wegens deeACrNE, met OVIDIUS en CATS
zen Reiziger, I .
253
Rvergeteeken, I.
44 Spanje , gefteltenis van dit Ryk,
Regeermg, (Ferie werklooze
I.
500
en werkzaatne) tegen elkan- Speelzugt (Het gevaarlyke der)
der overgeheld, I .
45'
gefchetsc, II.
g9
Regeeringsform, welke de bes- Staatkunde, hoe ligt men daar
te is, I.
205
in verkeerde gisfıngen maakt,
603
Regent (Een waardig) gefchetsc
I.
II .
353 Stadhouderfchap deener Landen,
Romans, derzelver oorfprong in 't waare gezigtpunt bevan de Dooiende Ridderfchap
fchouwd, II .
363
afgeleid, L
6t8 Stadlıoudersgezinden,
wat zy
ROMEINEN III . 23--26 ; toegeden
rißocraaten een laste
licht, II .
473
leggen, 11.
iII
- VIII. 19--23 ; opoe Stof (Groene)
in Pompwater
holdord, I . 143 ; II .
548
aan den zonnelćhyn blootge- VIII. opgave des Infield, wat die is, en de gehouds, IL
393
daantverwisfelingen welke zy
3
Ratterm, (Iet Eiland) byondergaat, I .
TAAN ,

B L A Q W Y Z E R.
T.
Vertraagånp, in den Godsdienst
TAAN, (CATWARINA) voordragt waar uit herkomf#ig, i . 4O
van de Procedures gehouden hertrouwen (ßefpiegeling van het)
h) baar geval, wegers de op Ged en Chråstus, II. r
aantygbg haart Koeuiers, VlohifiofJren, derzelver wlietbaardat cy hem ZOU hebben zoe- beid geene toevallige
eigen20 7
ken om te koopgin, om w Iı• fchap, II .
M DEN V. na 't leeveti te Vogelnestjes (Indåfche) befchreeltaan, I.
338 ven, H . 5T9 ; hoe ze geTartar, (Aangroel van de) aan kreegen Worden, •ç i ; hooverfcheide Líchaamen door ge Prys, 2 ; gebruik . Å1d,
283 Val ċpiantingen , wat 'er noodig
het Zeewater , IL
is om 'er een gepast denkTeergevoeligheid (Vaifehe) bebeeld van te vormen, j. 422 ;
fchreeven, I. 2ii ; waare
ıI2 wederzydfche verpligtińgen
gefchetst.
dc Volkplautingen en het
Tegenfìeei, befchouWd als een
allerkragtıgst middel om ons Øoéderland, 423 ; Ondervoor veel grootei te waar- feheid tus~chėn Handeidryvenfchouwen, I .
556 de en Láı~dbouwende Volkf'yzerwoll befchreeven, II. 3294 plantiflg fl .
423
vreemd voorvat niet eenera , Yotkr~Invloed op de . Regeeŕín ~+
331 ; nuttigheid aan de Kaap deezer Landen oriderzogt, i .
de Goede Hoop
U.

332

247 ; te Dordrecht.
2 0
Volks Regeering, bepaaling hier

van, I .
YTnie, (Over de betekenis van
383
L het 25fte Artykel der) I. Volks-Voorfpoed ,, gronden van
25! ; met welk een oogmerk denzelren, Il.
398
252 Poarneernens , (Hoe te handelen
opgefteld.

ăy niet wel voibragte goede)
3 Ρ~
welke gevolgen die in 't al_ II .
gemeen, en byzonder voor Vråendfchap, (Bedenkingen over
40
Nederland, gehad nebbe, I . de) II.
465 Vrouwen, hoe zy haare Be..--- honderd vyftig)aarig kwaambedji ten meesten
Feest den Academie aldaar voordeele kunnen doen gelX77
86 deh, II .
gevierd, II .
V.
Wpenåııg (Burger) van beaderlandsliefde, welke aanzwaargin, daar, op ingegekweekt en aangemoedigd
334
153 bragt, ontheeven, I .
behoort te worden, I .
Vergift, betekenis van dat Wereld (De Zedelyke toeftand
woord by Grieken en Romei- der) ais grootlyks verbeterd
befchouwd, L 560 ; het tenefl, I . ¡7 ; bepaaling wat
14 genovergefteide beweerd . 562
Vergift ís .
oorfprong
Verloochening (Welke tot Ze- Wereldsgezindheid,
van den geringen invloed des
debeterfchap vereischt wordt,
5ĩ6 Christendoms, II.
5=3
II .
Utreclıt, vrede aldaar geflooten,

1í'e-
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; toegelicht,
Wereldsgezindheid, waar in de- ZACHABIA IV .
zelve gelegen is, I1 .
IL
~4t
514
Westergo , Grietenyen daar in
(Chara~rfchets der
FI7
gelegen , II.
Jooden ten tyde vas) H .
o6
WILLEM DE L zyn Charačter, Zante, (Bekhryving van het
I.
88 Eiland en de Stadi 11.
456
WILLEM D E IV. wat tot zyne Zeelaı~d (De ongezondheid der
verheffing
grootlyks mede_
Lugtsgelteltenisfe in) tegengeXIS
wrogt, II .
fprooken, Il .
40
Wonzeradeel,
Dorpen ín die Zeevaard , (Oorzaaken vin 't
Grieteny gelegen, II.
446
verval der Nationale) L 80 ;
Wymbxitzeradeel, Dorpen in diee
middelen tot _ heıftel, 8i ;
Grieteny gelegen, II .
Kweekfchool ten dien einde
447
Wyšbegeerte, (Oosterfche) welke,
aangefpreezen.
83
en hQe eerst met het feoden- Zeewater, hoe het Tartar aan
dom, en naderhand, met het
verfeheide : Lichaamen doet
Chr4stendom vermengd ,IL 426
groeijeu, IL
283
Wysg«r, (Ken(cłißės van een ZeIfs'liefde, verdeedigd, L 486
reehtfchaapen) II .
2 Ziel, (Onfterflyltheíd, der) door
Y•
de Israelıten geloofd . i_ 319
a (Vorming van het zoge- --- over derzelver verbintenis
r
met het_Lŕehaam, II.
562
naamd Grond-) verklaard,
153 %ILO . Z ie SILI?.
I.
Tver (Welk eeıi) tot het maa- Zon, reden waarom dezelve
zich eenige dageis vroeger
ken van vorderıngen vereischt
29 4 dau naar de berekening moest
wordt, JI.
z.
gefchieden, in 't Noorden
cHAnIA III. opgehelderd, I .
boven den Gezigteinder vertoont, Il .
35
35' ; II .
98
III. 9 ; verklaard, witzerland, welk sene vryheíd
II .
138
daar gennoten wordt, I . 386
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O

phelderitigen over de Thea•aphim, of Goden van
waar van wy leezen GEN . XXX : 35 . Door

CLEYTON .

Genees- en Heelkundige Waarneemingen . Door

LABAN,
ROBERT
I
JACOB vAN

DER HAAR .
8
Natuurlyke Iiistorielvan de Poule Sultane, of de Porphyrie.
It
Volgens den Heer DE BUFFON .
Aanmerkingen over de verbetering der Weilanden . Door
i6
den (leer DURANDE .
De Ilefpiegelende l,Vysgeer by 't vallen der Sneeuw .
19
Verflag van de veelvuldige voordeelen , ontftaande uit de
Reizen ter Ontdekkinge van Lanelen en Zeeen, in den
laatllen tyd , door de Engclfken onderuomen . Door
Dr . DOUGLAS .
a6
Grafteken op het Eiland ,7ennings . Door den Hee', Ai LLET
DU PAN .
3$
Aanmerkelyk voorbeeld van Broederliefde .
44
De Voordeelen der Rede en Oordeelicunde . Door den
Hooyl . HUGH BLAIR .
49
Waarneeming van cene zeldzaame Hernia Ventralis. Door
Dr . 1 . MILLER .
54
Antwoord, op de proeve en gedngten , over bet onderfcheid der zwaarte van de Lichaamen by den dog en by
den nagt .
55
Aanmerkingen op de Vraag, voorgeftel l in de Nicutve AI.
gem. Vaderl. Letteroeff;'I. Deel, Mengehverk . p . 512 . 59
Bedenkingen over het gebruik en de voordeelen der Starrekunde .
6t
Verlag vat) de veelvuldige voordeelen, ontftaande uit de
Reizen ter ontdekkinge van Landen en Zceen , in den .
laat.
Il . OFEL . AMENCELW. No . 15.
* 3
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D.

Taatften tyd , door de Engelfchcn ondernotnen . Door
Dr . DOUGLAS. (Vervolg en floc van bl. 32 .)
71
Charac'terfchetzen der twee beroemde Gefchiedboekeren
78
HEItODOTUS en THUCYDIDES . Door Dr . oILLIE .
De dankbaare Edclmoedigheid en wederzydfche betoonde
Wen ltchap. (Eenc Gefchiedenis van twee Kooplieden .) 82
Anecdote, den grouten Muzykant HANDRL betreffende . 87
Lugtsgelteldheid'te Amfterdam, in .'anuary 1787 .
88
Overecoftemming der Verhaalen , wegens de Inflellinge des
Avonhnaals, en Aanmerkingen over dezelve.
89
Over de Aderlaating in de Vliegende Jlgt .
95
Natuurlyke I-listorie der Kocten . Volgens den Heer DE
BUFFON .
98
De 1-Iuishouding der Natuur. DOOr TOBERN BERGMAN . 104
Levensberigten van FREDERIK DEN [I, laatst overleden Komng van I'ruisfen, in den Jaare 1758 gefchreeven door
wYlerT 1 . JOHNSON, en voorrgezct tot zvn dood . (hervolg
van bl. 5So dcs d«atrt voorgaanden Deels .)
117
ARSACes en TSMENA . Eene Oosterfche Staatkundige Verteiiing. Door AIONTESQUIEU.
124
Fragment .
134
Zedelyke Bedenkingen .
135
Lugtsgefteldheid to Amiterdam, in February 1787 .
136
Prueve eener Zedelyke Befchouwing van dan Mensch . 137
Genees- en Heelkundige \Vaarneemingen . Door j. VAN
DER HAAR . (Vervolg van bl. 10 .)
146
Natuurlyke Historie der i4arsvocten of Fuuten. Volgeiis
den Heer DE BUFFON .
1 54
De Befpiegelende \i ysgeer , by bet wederkeeren der
Lente .
158
Leeveusberigt van FREDFRTK Dr.N 1[, laatst overleden Koning van Pruisf n . (Vervolg van bl. 123.)
166
170
ARSACES en IS .iENA . (Vervolg van bl. 133 .)
HANNIBAL aan FLAMINIUS . Naar bet Pransch , van den
Hzere fnn LA HARPS . Door L . STOPLNDAAL P. Z . 181
Lu¢tsgefteldheid to Anift=rdam, in Maart.
X 84
Aanmerkingen over . en Ophd .lering, van de Godfpraak
HAGGAI I : 6, 7, 8 en 9 .
1 85
Genees- en Heetkundige 1Vaarneemingen . Door J. VAN DER
IIAAR . (Vervolg van bl . 154.)
193
Proc-

I N H O U D.
Proeve over bet Weder . Door P. VAN AMEN, A . L . M.
en Ph. Dr. to Leyden .
I9)8
De Befpiegelende Wysgeer, bet oog flaande op de Ploe .
men .
205
Leevensberigt van EREDERIK DEN Il, laatst overleden Koning van Pruisfen . (Vervolg en fot van bl. 170.)
213
ARSACES en ISMENA . (Vervolg en /lot van bl. I8o .)
222
De gevoelige en welopgenome Onderrigting . (Eene waare
Gefchiedenis .)
235
Lugtsge(teldheid to Amfterdam , in flpril 1737 .
t36
Bedenkingen , over de baarblyklykheid en bet aanbelang
des Christelyken Godsdiensts, ge(chikt voor de zodaniyen ,diezchopnamvWysgeriVdn
kers verhovaardigen . Door Dr . PRIESTLEY .
237
Genees • en Heelkundige Waarneemingen . Door j . VAN
DER HAAR . (Vervolg van bl. 198 .)
944
Vertoog onl to dienen tot opheldering van de Natuurlyke
Historie des Lands van Santa Fee de Bogota, betrekkelyk tot de voornaam(le Verfchynzelen, uit de ligging
ontftaande ; aan de Koninglyke Acadenlie voorgeleezen, door den Heer LE BLOND, M. Z.
25L
Berigt van den Perfoon en de voornaamfte Werkftukken
des beroemden Leeldhouwers JEAN BAPTISTE PIDALLE .

261

Ver(1ag van bet Huislyk Leeven en de Zeden der Egyptifche Vrouwen . Door SAVARY .
267
Smeekfchrift aan Mevrouw de Mode, door de Inwoonderen van bet Landfchap Huwelyks Elende , op 't onderdaanigst overgeleverd .
273
Dagverhaal van ELIZABETH WOODVILLE , naderhand Gemalln van EDUARD DEN IV , Koning van Engeland,
door haar zelve gefchreeven , v66r haar eerfle Huwe278
lyk.
Verfag van de afgezonderde vier en veertigjaarige zeldzaa .
me Leevenswyze van HENRY WELBY, Schildknaap, in
de Stad Londen .
279
Zedelyke Bedenkingen .
s8r
Lugtsgefteldheid to Am(lerdam, in Mel.
284
Wysgeerige Proeve, over den Smaak . Door Dr . urin. 285
Waarneeming omtrent de heilzaame uitwerking der lpeca.
cuanha in de Waterzugt . Door * * *, M. D.
292
* 4
Brief

I N H 0 U D.
Bt"ief van den Heer ADAM, Oudhoogleeraar in de Wysbe.
gvertc to Caen, over de ontdekking van cen middel om
ltct Vleesch, geduurende de grootile Zomerhette, voor
be :+erf to bewaaren , en Boter, die cen kwaaden fmaak
hecfc , to herftellen .
294
Befviegeling van de Gewaarwordende Vermogens der Planten . Door den Heer PERCIVAL .
295
Vertong, om te, dienen tot opiieldering van de Natuurlyke
Historic acs Lands van Santa Fee de Bogota. Door den
Heer LE BLOND . M. D . (Vervolg en /lot van bl . 261 .) 3og
Bcrigt van den Perfoon en de voornaam(fte Werkflukkeu
des beroemden Beeldhouwers JeMi BAPTISTE PIGALLE .
i V rvolg en Plot van bl. 2h7 .)
313
Verflag , we,;ens de Vaderlyke Agtbaarheid , nog III .egypte, op gelyken voet als ten tyde der Aartsvaderen, flandloudende ; van de wyze waar op een Vader zyne Kindertn bc :ftuurt , en de diepe Eerbiedenis, met welke de
Egypienaars den Ouderdom vereeren . Door den Heer
SAVARY.
319
Een nieuw zeer aandoenlyk voorbeeld van Menschlievenheid . (Eene waare Gcfchiedenis .)
323
Zedelyke Bedenkingen .
325
Vergelykende Befchouwing van bet Goed en Kwaad in
deeze Wereld, ftrekkende om aan to toonen, dat der.
zelver Beftuur geregeld wordt, door oneindige Wysheid
en onbegrensde Goedheid . Door 1jr. PRICE.
3=9
Waarneeming , wegens bet nut der Ipecacuanha, in eels
aanhoudenden Hoest . Door * * * , 111. D .
334
Natuurlyke Historie der Duikcren. Volgens den Deer De
BUFFO$r.
:135
Proeven en Waarneemingen over de Gisting, wear in ecne
nieuwe wyze om Gistittg to verwekken, zonder bet behulp van Gest , words aangeweezen . Door THOMAS
HENRY . F. R . S .
34z
Brief, wegens bet tot cen Vastlichaam maakeu van het
Kwikzilver .
343
Befchouwing van den Oortprong der Kuzdlen . Door BRUCu .
346
De Herderlyke Zeden der Scythen en Tarlaren . Door
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OPIIELDERINGE\, OVER DR TERAPIIIN, OF GODEN VAN
LAHAN.

(OVergenOmen

E

Waar van wy leczen . Gen. 30 35.
Uit ROBERT CLEYTON'S

of the 7elvs.)

Introd. in the II1/1.

r doen zich , wanneer wy, in de ontmoeting tuslchelt
LA11AN en JACOB, van Go(-'en, of, gelyk ze genoemd
worden, Thcrciphim, leezen, reden to over 0p , om ons to
vraagen, welke deeze Goden, of Ihcraphi ;n, waren? ais
lmede welk een gebruik LA1AN van dezelve maakte? 1k
heb my voorgelleld dceze bcide byzonderlieden in een
helderen dag to zetten .
'r Is nleer dan waarfch3 niyk, dat LABAN den Mnert
waaren GOD aanbadt. Immers wy leezen, GEN . XXVI :
S4,35. (tat ]let huwclyk van ESAU met twee Ilethiti/cl.:c
VrouwenRan IZAAK en REBECCA groote moeilykheden baar.
tic : de YcruJhlemfc ke Targum merkt deswegen op , dat
deeze beide Vroutven door IZAAK Cn REBECCA ZiCh niet
wilden laaten bewce en, om de Afgodery to laaten vaa .
ren, en den Dienst ties Cfien waaren CODs to omhelzen .
Dit dee •.fr REBECCA tot Iz'AK deeze taal voeren : Ik'htG
verdriet ran m}'n lecvcn, i'an Ireg?en de Dogtcren NETS,
indicn lACOO ecue I/rotnye neernt van de Do, ;teren IHETs,
gclrkdeeze zynvande Dogteren dcezes Lands, want toezal
wyy het leeyrn zyui? SVaarop IZAAK zyn Zoon IACOu riep,
hem (lit bevel geevende : Ncc ;n geenc Vroun'e van
da Dootc,re'2 CANAANS : maak a op gaa era Padr:n
flrarn, te .' lltllhe van AFT iiui I
. rains lltocdcrs Varler, en
faecmt u van char cerae Yron,rc wn de DoJteren r,AnA\S,
de Bro_'der ulw lllucders (*) 'Er is, de :halven, alle waar-

lcllvnlykheid , dat, ten tyde teen ul;csccA het I -Iuis haars
Vaders verliet, het g=heele Gezin den waaren con all].
bad : en hall tren Iliet mcl verom!c-rflellen, dat, in ]let
verloop van 't klein beflek van Jaareu, zlnts RLRECCA
VerC) CEV . ZXVII : 46. X\VI1I; 1 . 2 .
11 . DL-- EL . ,I--NG L W . N O . 1.
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vertrok, tot den tyd dat RACHEL de Theraphim wegnam,
LABAN tot Afgodery vervallen was .
En zeker RLBECCA,
met zo vcel of keens vervuld, omtrent de Vrouwen van
I:sAu en de Dogters van HETS, om dat zy de Afgoden
eerden, zou haar Zoon JACOB niet in Padan 4ram heb.
ben laaten trekken, om er eene Vrouwe to zoeken, inthen zy bet minile vermoedcn gekoesterd had, dat LABAN
en diens Gezitl van den Dienst des ~~nen waaren GODS
waren afgevallen . 't Geen dient om de rcchtmaatigheid
deezer denkbeelden aan to toonen, is, dat LABAN, wanncer by JACOB agrerhaald halt, met hem een Verbond
maakcnde, zwoer by den GOD ABRAHAMS, en by den con
IVAtIORS (").

Welk cen gebruik kunner. wy dan veronderfiellen, dat
van deeze Godcn maakte? Ten antwoord dient,
dat, fchoon LABAN alleen den Warren GOD, de GOD ABRAIiAnts, aanbadt, by zich heeft kunnen laaten wegfleepen,
door de heerfchende Bygeloovigheid des Lands, om zich
aan Iluichelaaryc over to geeven .
Dat nu de The.
r ipbiin kleine Beeldjes waran, ten dien einde in gebruik,
blykt duidelyk uit EZECHIEL XXI 2I . De Boning van
Babel wordt ons daar befchreeven, als verfcheide middelen van waarzeggerye gebruikende, en onder deeze
vinden wy, de Therapbim. De lioning van Babel zal
can de ate`?felicidiilge fle-an , aan het hoofd van twee ircgen,
o ;iz stetarzegginge to gebruiken, by zal zyne Pylen fltpen,
by al de Tizerapizim vraagen, by zal de lever bezien :
dit zelfde leeze :I wy uit eene plants, by Propheet ZACHARIA X : a . Dc Therap him fprccken ydclheid, de Waarzeggcrs zien valschheid, en zy fprccken ydele droomciz .
Veelen zyn van gevoelen, dat bet gebruik deezer Ther•aphiin niet onbeftaanbaar was, met den Dienst des waaren cons : want wy leezen, dat MICIIA, die een Godshuis
halt, eenen Lphod en THERAPHIN maakte, en de hand
van eenen zyner Zoonen vulde, dat by hem tot eenen
Priestcr ware : en vervolgens betuigde : Nu weet ik dat
do IiEERE my ivel zal doer, onz dat ik deezen Levyt tot
eenen Priestcr hebbe. (t) In 't vervolg der Gefchiedenisfi: ontdekken wy, dat bet gebruik , 't welk by van deeze
Goden maakte, de Waarzeggiug betrof : want, wanneer
vyf
LABAN

(* GE,c. XXXI : 1 .
(~) RICICPERCIV, XVII : 5,

r3 .
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vyf Mannen, nit den Stamme van DAN, om bet Land to

verfpieden, na Lais gezonden, aan her gebergte van Ephraim, ten huize van DIICFIA gekoulen wares, en van
den Levyt vernomen badden dat zy hem keuden, die
n£ICHA ten Priester diende, doen zy hem den voorflag,
Vraagt toch de Goden, op dat wy mogen 9veeten, of onze
weg, diets wy zullen rrandclen, voorJpocdig --al zyn? En
by antwoordde bun, Gaat in vrede : ulve syeg, tyclkcn `'y
zult heenen trekken, is voor den HEERE ! (*) Dc naam van
Elohim, aan deeze Theraphim gegeeven, bewyst niet,
dat zy dezelve met cen Godsdientllg eerbcwys vereerden :
dit woord flamt af, van een woord, 't Been 1/crim)gen,
Magt, betekent, en word, in de Schriften des Ouden Verbonds, zo we] van Engelcn en 11lcnf hcra , als ten opzibte
van den ALLERHOOGSTEN, gebezigd ; her betekent eigenlyk
Magten . Doch fchoon men de Thcraphim nier aanbadt,
gaat her vast, dat de bygeloovige einden, waar toe men
dezelve gebruikte, de Atgodery aanmocdigde, en misfchiell
tot een der oorfprongen daar van ftrekte .
Naar alle
waarfchynlykheid, waren her zulk flay van Goden, als
THERA de Vadcr ABRAHAMS, en de 1/ader NAHORS , aan
geene zyde der Riviere gediend hadden (t) : dat wit
zeggen, als zy zich in Ur der Chaldcen, aan den anderen karat van den Euphraat, bevonden . Ondertusfchen
gnat her vast, dat THERAH en NAIJOR, ten zelfden tyde,
den waaren en leevenden GOD eerden . Dit blykt uit den
Eed, door LAGAN, by de Verbondfluitinge Met JACOB,
gezwooren : deeze red gefchiedde by den GOD THERAHS,
den GOD NAHORS, den GOD ABRAHAMS (s) ; ell tot ecll
nog uitmaakender bewys client, dat zy uit hun Geboorteland verbannen wierden, om dat zy den dienst des
waaren GODS niet wilden verzaaken (*'').
Naar alien fchyn , waren tier Goden van deeze f(-)nrt,
vvelke GIDFON to Ophra oprigtte : die gansch Israel al.~c.rr
agtcr naa ltoereerde, die Gidcon,cn zynen Iluizc, ten valllrik
,verden . (tt) De Text zegt alleen dat GIDEON cenen
Epliod nlarrkte, en dien in zyne Stad to Ophra/lelde : docl£
her woord Ephod bevat hier den geheelen Dicnst : want
tie
(1) RICHTERI N . XVIII : 5, 6.
(t) JOSUA, XXIV : 2.

(4) Gr.N . XXXI : 53 .
(`*) IUD£TH, V : 5---9 .

Qt) Ricnrsxan, Vill ; z ;.
A ::t
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tic Epliod was bet Klced, 't welk de Priester droem,

als by den Dienst verrigtte . en den Goden raadpleegde :
deeze betekende zonder den Priester niets ; en zou deeze,
zonder die Goden , your den Priester niets hebben kunnen
beduiden . De flrnbrf Ire Overzctting zcgt,dat GIDION to
UpIzr ecu 'taadbeehl cprichtte . Dit werd, in laateren
tyrie, by de Isracliten, zo algemeen, dat Propheet Host=.n
de Af chafliug van cieezen Lerdienst als eene Volksflraile
aankondigt : D: Kindcrcn Isracls zullcn vecle dagen blyvcn
zittcn, zwarler lio;ring, cu zonder Vorst, en zoudcr O,rer,
en zon&r opgcricht lleclur, en ^onr! r Lplaod, en rtti RAPttint . (*)
Cice :o tekent aan, dat de 11.f/-ricrs, van de vroegfte
tyden af, aan de Starrewichelaary waren overgegeeven .
+) Aa. N- EZRA ichryft, dat, ond_r de Ilcidenen, de zodani,en, die vonrwenddcn in de Starrewichelaary ervaarcn to zvn, vcrtcheide Standbecldtjcs vervaardigden, die
Geftarnten toeheiligden : door welkcr invioed
zy aan
zy ,*eloof ien , dat deeze Standbeeldjes het vermogen
ontvingen om eenige byzundcre gevallen to voorzeg ;*en ;
en MAIMONIDES wil, dat de Chaldeen en Zabeers geene
sdcre Goden hadden, dan de Starren, dat zy nail dezel"e t eeldcn toeheiligden : aan de /
.on, gooden, aan de
I:tnan , zilveren, en aan de andere Planeeten , Beelden van
bet 11letaal, bet welk men haar cigen keurde (§) . Men
veronder(Hdc , dat die Beelden, van de Starren, aan welke zy toe ;ewwyyd waren , ecn invioed kreegen, die Bezel_
ve in that telde om toehomltige zanken to voorlj,ellen .
Daar nn het G ezin van LAft1N oorfpronglyk was nit
Ur der Chaldeen, is het hoogstwaarichynlyk , dat zyne
1'heraphim, als mode die van MICHHA, van deeze ibort
waren, en dat RACHEL, opgevoed in deeze bygeloovige
deck(*) tio :EA . 1If : 4 .
(t) Cict:t+o de Di,•in. Lib . 1. zync tvoorden zyn : „ Principio
As!vrii, Lit ab uitimis atieloritatom repctam, propter nlanitiem,
utag nitudinemquc regionunt, quas incolebant, cum Cadum, cz
onmi parte aperttnn, intucrcnttr, tra!eEliones tnotusqueflellarum
obicrvarunt, quibus notatis, quid clique iignificaretur memoria :
prod~:derunt . Qua in re
, nc n ex artis, fed & gentis
~o~ :abuio nomin ; :ti, (iuturna obfcrvatione f)'dcrum fcientiam
purantur cficcisIe, tit pnedic: pus
;r, quid cuigt .e cXentum, c- quo
quisque No natus" .
u ) MA t .Voa . More iti'~v .dr . C1, . 1(1 . p . eg,
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denl:beclden, deeze Tlicraplii;n fleelswyze lead mode cc .
:omen, of ten eigen gebruike, of, misl'cLien,em te beletten, dct haar Vader, door middel van dezelve, moat
ontdckken , welk een weg JAcon , by zyn weggaan , ge.
:omen hadt .
't Is geenzins van waarfchynlykheid vervreemd, dat die
Beelden ecue menlchelyke gedaante hadden . De Gelykenis,
die MICIIAL in het betide Van DAVID lag, om de Uitgezondenen van SAUL to misleiden, draagt in 't oorfjn •o nti
lyke den naam van 7herapkim : dewy[ hier gefprooken
wordt, van eene zaak, naar een Mensch gelykende, zonder 't welk to (tellen, de list zeer flegt heda,t zon
geweest zyn, kon tot het beichryven van die Gciykciiir
het woord Thcraphim niet gebruikt worden , of de The .
aphim moeten cene naar dun Mensch gelykende gedaan .
te hebben .
1-loewel deeze Beelden naar cen \Iensch geleeken,heeft
men geenzins to denken, dat zy de grootte van een
1lcnsch hadden : zy moeten, in tegendeel, klein geweest
zyn ; anderzins halt RACHEL ze, ouder den zadel eens
liameels, niet kunnen bedekken (*) .
Ten aanziene der Tliercphhn, ftaat nog aan to merken,
dat, volgens de waarneeming van DIAIMONIDES, oln aan
eeuig Beeld dien naam to geeven, 't zelve moest vervaardigd wcezen, van zeker 1\Ietaal, met naame toegewyd aan deeze of geene Planeet : eene plaats in 't Bock
der Tichteren leidt ons op, tot bet toeftemmen van dit
denkbeeld : Dc ,Df Maunen , leezen wy, die gcgaan
bare: on: lict land to VVerfpicdcu, klramen_ daar hccnen
in, umnen weg het gc/nec(lcu Jiceld, den Ephod, en dc
THERAPIIIM, en hetge O)Cn liecid (t). hlen ziet duidelyk,
dat de Theraphim vau de andere Goden kennel .yk ouder.
fcheiden worden .
Vreemd is bet, dat een groct aantal der Schriftverldaar .
deren, boven al onder de 7ooden, Bit ZACIIARIA . X : 2,
hcbbcn opgemaakt, (tat de Ihcrnphin; zodaniger wyzc
waren toegcfleld, dat zv woorden voortbragten . Men
heeft de iiirdrukking des Prophcets , de THERAI'll iM frce.
ken ydelheid , naar de letter opgevat, en zich voorts
verbeeld, dat deeze Aftoden beftonden uit bet hoofd
van cen eerst gebooren Kind, by den hals afgefileeden,
en
(*) GE
. XXXI : .14;
:'
Q) RicLTLREV, XV11I : 17, 1 .;A 3
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en vervolgens gebalzemd ; dat men onder de tong van
dat Kinderhoofd, een gouden plaatje lag, op 't welk den
naam van eenige valfche Godheid gegraveerd ilondt, en
dat dit Kinderhoofd, in diervoege toegetakeld, en in een
Nis of op ecu tafel gczet, met cene verllaanbaare flemme
fprak : maar met dezelfde rede zou men aan de valschheid
cen lickaam moetcu toefchryven ; want de Propheet zcgt
ten zelfder plaatze : de IPaarzeggcrs zien valichhcid .
't Zyn duidelyk verbloemde wyzen van ipreeken, gefchikt
oat zeer fterk de ydelheid en dwaasheid dier waarzeggin .
cell, welke men van de Therapldrn zogt to krygen, en
de valschheid der voorzeggingen van alle die foorten van
Godheden , to verftaan to geeven .
Men Itaat my toe, bier aan to merken, dat, de Ca.
birch, door SANCHONIATUON en HERODOTUS onsbefchreeven, als de eertte Godheden der Pheniciers, volgens
PAUSANIAS niet meer dan een en een half voet hoog wa.
ren . HHROnoTUS geeft ons hetzelfde to verflaan, als by
ichryft, dat de Cabircn geleeken naar bet Bceld van
Vulcanus, en dat dit veel gelykheids had , met de Fi.
gauren, die de Phenicicrs op de Stevens hunner Schepen
plaatlten (*) . Zy gingen in grootte de Pigmeen niet to
boven . Alle de afbeeldrng_n ons overgebleeven van den
God Thclesphorus der Gricken, zyn naauwlyks zo hoog
als een knie, inaar het beroemde Standbeeld, 't welk wy
van die Godheid hebben, haalt flegts omtrent twaalf duimen
Hier uit hebben wy allen grond om to gistcn, dat de .
zelve oorfpronglyk een der Goden was, Cabiren geheeten .
De betekenis, welke sttnAS aan dien naam geeft, doet
ons oordeelen, dat de Dienst, dien men deezen God toe.
bragt, en bet gebruik 't welk men van zyn Standbeeld
maakte, de waarzeggery betrof (s). Busescus leert ons,
dat de Cabiren de uitvinders waren van Betooveringen (*) .
I-let woord O'-lZR Chaberim betekent letterlyk Meal
ge .
(*) HERODOT. Lib. III.
(f) Antiq . de MONTF. Tom.

I: p. 2.
(g) fly zct het woord TEA EDo.COS over door Tmes c Ma~7m Va.
tes per e&~us, qni rem prmdi&am ad lincm perducit .
() Lcsse P rrep . Euanc . Lib. 111 . cap . t o . AsToRius, een
Pcnctiaansch Schryvcr, zcgt in zyn D! de Caberis . -- Cabiros
eosdem esfc atque Telchlnas, co>quc Magos, incantatoresque
perniciofus fuisfe, qui portenta & prodigia ederent .
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gezellen of Dledegenooten : weshalven de Cabiren Godee.
den zyn, die ons vergezellen . \Vat bet woord Thcrephim
(*) aanbelangt, ik geloof niet dat bet eene eigenl yke en
bepaalde betekenis hebbe : maar, dewy] men noch van de
Goden CaLiren genaamd, - noch van de Theraphim, anders
dan in bet meervoudige fpreekt : en de cen zo wet als de
andere klcine Afgoden waren , neig ik zeer om to gelooven,
dat de Cahirim der Pheniciers en de TheraphAu der A fy.
Tiers oorl'pronglyk dezelfde Godheden ware n , van welken
men zich in de Wichelaaryen bediende . Ik geloof desgelyks,
dat de Bygeloovige gebruiken, die de Waarzeggery verge .
zelden, de Afgodery in flsfj•rie deeden gebooren worden,
als mede in andere Landen : dat deeze gelegenheid gaven
aan de Orakelen, en alle de ongerymde plegtigheden, met
welke men de Lares, de Huis- e[I 1Haard-Goden, by do Grickcn en T oineinen vereerde.
MA[tTIALIS en STATIUS fpreeken van een Beeldje van
Hercules geen voct hoog, 't Been ALEXANDER DE CROOTE,
HANNIBAL en SYLLA, op alle hunne Krygstochten, met
zich omvoerden (t) . SUETONIUS fchryft van dien Godsdienstveragtenden NLRo, dat by cen Kinderbeeldje voor
de opper[te Godheid hieldt, bet driemaal daags met Offeranden eerde, en wilde dat men zou gelooven, dat hem,
door deszelfs waarfchouwing, de toekoinende dingen bekend waren (§) : en van GALBA, dat by een kooper Boot.
fecrzel der Fortuin, wat grooter dan een elleboogs maat,
in zyn Zomerverblyf overgebragt, en een plaats daar voor
in zyn huis geheiligd had , en 't zelve met maandlykfche
bededagen, en een jaarlykfche nagtwaak, eerde (*) .
(*) Hct woord Theraphim (lamt waarfchynlyk af, van 'a'liZ
't welk Schand1'kheid betekent . Uit welker hoofde ik wet zou
kunnen gelooven , dat Theraphim in 't algcmccn to vcrllaan
gecti, fchandclyke en tinaadenswaardigc Voorwerpen van aanbidding ; en dat bet onder lien finaadnaam behoort, van welken de
Wooden zich bedienden, om in 't algcmccn Atgoden aan to duiden : zy hadden nicer dergclykc benaamingen, .als M+7]n Vanitates, Ydelheden, DEVT. XXXII : 2 ; . Q+ti-I?1 Stercora,Drekgoden, Ezecn XXII : 3 .
(t) MART. Epigr . 1 : 9 . 44 . SLIT. SYLV . 46.
(§) S UET. in Neron. cap. 56 .
cap . 4 .
( 1)
in Galba
A 4
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JACOB VAN DER IIAAR .

ecne langduurige opmerking my niet, dan
l - Bedricgt
zyu ontilekingen , in her linker oog, veel getneener

cn verdrictiger dan in het regter : - ook zie ik meer
blinden met bet linker dan rcgter oog:
Zou de
oorfprong van de linker llrteria Carotis, uit de bo,;t van
de llorta, tcrwyl de rcgter uit de Subclay ;a voortk .nnt,
hier lets toe does ?
s . By hevige, langduurende, oogontflekingen, doen a of
g bloedzaigers, onder bet oog, dikwyls, in weinigc uuren,
meer dienst dan herhaalde Aderlatingen, en alle andere b-~kende in- en uirvendigc middeleu :
dic heeft my
zotnwylen verrukt.
g . Eenige droppelen Laudanum Liquidam, nu en dan
in let oog gedaan, nemen dikwyls derzelver pyn en outlicking ras weg, fchoon andere nnddclen reeds vrugteloos
zyn gebruiktr
q . 'Er ontflaan meer Ilydroceles aan de linker, dan regter
Zyde,
en meer Sarcoceles, aan de regter, dan linker
Zou de ver(chillende oorfprong van de
Testicul.
Venac Spermalicac, uit de Cava en Emulgcns voortkoineude, bier jets toe doen?
5 . 'Er gaan meer menfchen aan de linker, dan rcgter zyde
Il.et linker been fchynt ook nicer dan bet
mank .
regter to breeken :
ecn Kabinet van zicke beendereu
zou dit bcflisfen .
6 . Lange menfchen, of met lange beenen, zyu veelmeer,
en met verdrictiger Ulceration, aangedaan, dan kleine, of
met korte beenen .
7. By ecne langduurige fchouder- of heupjicht vermagert
altoos het zieke dcel .
3 . De dric ecrile maauden van bet grootgaan der Vrouwen,
gain oneindig racer verzeld van rniskratncn dan tie zes volgendc .
9 . Zo, by ecne zwangcrc Wow, de borilen ichiclyk
zwe'•l en , maar, door Gene ong-woone outlasting van tnelk,
even fchielyk wederom flap worden, duid dit ziekte, of
v el al , de dood ties kinds aan .
Io, by cell I~ctror~rjio L't4ri, is zemwylen eene man •
nen-
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nen . voor eeneVrouwen-Catheter, om liet water of tetap .
pen, verkiesbaar .
ii . By een prolap1!s Vaginae et Uteri ;
by
cell Hernia Vcfica Vaginalis, is ccn ftuk ipons in de Vagrina gebragt, dikwyls het bcste middcl .
door den tyyd word dit
i2 . Hivi'cc'IATLs zegt :
ongenaak onhe9Jle!Laar,
dock l7rouwen, welk eerie
nitgezakte lr%naocder omdragen, tvorclen zcer cud (*)

J)it heb ik dik%%yls gezien, en eons, op een tyd, by drie
Vroutven, waar van de jong(c in de 7o, en de oudile
91 jaren was . - Bedrieg ik my niet, dan kau ik het
zelfde zeggea van manueu, met zeer groote, en altoos
uithangende, daruibreuken .
13 . Lo, by de geboorte van een Kind, het zelve een
band, of arm aanbied, en deswegen gekeerd meet wor .
den, dan is het doorgaans voor lydller, en helper, het
best, alleen het Gene been, van die zelfde zyde, tevatten
en eenigzins naar 'ouiten to brengeii ; want zo men het tcgenovergeltelde been , of wcl beide tevens , naar buiten brengt,
valt het kind doorgaans op den rug, en behoort, onder
de verlosfiog , nogmaals op den bulk gekeerd to worden .
14 . Zo, na ecue fpoedige verlosltng van Kind, en nageboorte, de Uterus, zelf in een Laat van werkeloosheid,
dat is zonder inkrimpiug, blyft, dan loopt dezelve vol
bloed, waar op ilaauwten, ftuipen, en een rash: dood,
volgen .
Een iluk fpons (of des neods linncn) met
ferke brandewyn doortrokken, en, by herhaling, in de
Uterus gebragt, en ze daarmede beroerd, doet (lit decl
inkrimpen, ouiten, de bloediug flillen, en een onverwa
:en dood, voorkomen .
i5. Een lang anuhoudend delirium lacteram verdcrynt
dikwyls ras, na eene nicu :ve bezwangering .
i6 . By cene vergevorderde zwangere Vrouw ., deed de
Gencesheer, in verbeelding dat zy het buikwater had,
den buik, met een Troicar, doorbooren, en, na maar
weinig vogt, (waarfchynlyl: uit de baarmoeder) outlast
to hebben , dezelfde Operatic uoamsals, nan de audere
zyde des buiks, dog mode vrugteloos, hervatten . 1)c
lvdcresic onderging geese tuevalleu, verlostte eenige woken
daar na vry gelukkig, en leeft nog welvarend .
17(*) Dc raerb . 111ul :cr. To . 171. Gap .
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17- I-let doorbooren van de Was in bet Intcstinw,7 rec.
tur,2 fchynt nicer zeker en gemaklyk to worden , wanneer de blaas, boven bet Schaambeen, met cene platte
hand, naar bet rectum, word gedrukt.
i3 . Zo veel ik, als nog, weet , ontftaat bet bloedbra .
ken, veelal, na een vergrootte of verharde mild .
Zou bet voorname gebruik van de mild ook zyn, om bet
bloed, bet welk altoos, in dikke aderen , by eene ledige
maag, gevonden word, om, wanneer de maag, by hon .
gerige menfchen, fchielyk word opgevuld, door de Vafa
breria (als geen Valvulac hebbende) door to lateii , en
in de mild, als in eene fchuilplaats, voor eenigen tyd to
rusten .
I9 . Wanneer de hafa brevia by eene vergrootte mild,
zig, in de maag , geopend en eene bloedbraking veroorzaakt hebben, is koude gekarnde melk, dikwyls eeii weinig gebruikt, naar myne waarneming , zomwylcn bet
beste middel.
Zoo bet ftremfel van deze melk,
in de maag eenigzins rustende, de openingen der bloedvaten drukken en fluiten?
Voorbeelden van
bloedbrakingen, daar Co;f rva Rofarum Rub . cum Alum.
Crud : Spirit. Vitrioli, enz . reeds vrugteloos gebezigd
waren, hebben my in dit vermoeden gebragt .
20. Om geimflamniecrd bloed wel waar to neemen,
dient het in een vat, byna even zo warm, als bet bloed,
opgevangen, en ook langzaam koud to worden
buiten dit, vertoont bet nooit zyne ontfteken korst, maar
blyft, in zyn geheel, vast van wczen, taai, en bedriegt
vecle Geneesheren .
z i . Fistulen, en verzweringen, aan bet fundament,
geneezen, dikwyls (ten minllen voor eenen tyd), longof borstkwalen .
22 . Winterhanden en wintervoeten ontftaan wet , en
zclf naar cene geringe nitwendige koude, maar hebben
altoos een verborgen inwendige oorzaak .
23 . Schurft (Scabies) ontflaat altoos door uitwendige
befmetting, en geneest ook daarom nooit door inwendige
maar altoos en allecn door uitwendige middelen .
.
Door
CCn pond Zwavel, even zo veel Varkensvet,
24
en gemeene groene Zeep, onder een gemengd, en daar .
mode gcfmcerd, konnen veele Schurftigcii us geneezen
worden .

'SHEItTOCENBOSCII,
den -.-,)November, i7SG.
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NATUURLYKE HISTORIE, VAN DE POULE SULTANE,
DE PORPHYRIO.

(Volgens

de11

Heer

lI

or

DE BUFFON .)

Hedendaagfchen hebben aan cen Vogel, by de
D e Ouden
beroemd onder den naam van Porphyrio, den
gegeeven

. Reeds meermaalcn
naarn van Poule Sultane
hebben wy gelegenheid gehad, om op to merken, hoe
zeer de naamcn der Grieken, doorgaans gegrond op on .
derfcheiden kenmerken, den voorrang verdienen van de
naamen, iH onze hedendaagfche taalen, als by toeval ge .
vormd op verzonne of grillige overeenkomiten , dikwyls
door eene nadere befchouwing der Natuur gewraakt . -De imam van Poule Sultane verfchaft 'er ons een nicuw
voorbeeld van . 't Is waarfchynlyk, dat zy eenige overeenkomst vindende, tusfchen een Hoen en deezen Riaiervogel, zeer verre nogthans van het Moedergeflacht verwyderd, en zich verbeeldende,dat hy, boven de gemeene
Hoenderen, verre uitltak in grootheid van houding , daar aan
den weidschklinkenden naam van Poule Sultane toe voegden ;
doch de naam Porphyrio , ons voor den geest brengeude,
bet rood of purper van den lick en Pooten, was veel
kenmerktekenender, veel juister . - \Vaarom kuunen wy
alle die fchoone overblyfzels der geleerde Oudheid niet
herflellen, en aan de Natuur die fchitterende beelden,
en getrouwe afbeeldingen, waar mede de Griekcn dezclve gcfchilderd, en altoos bezield hebben , niet wedergeeven : deezen geestig, gevoelig , getrollen door de
fchoonheden, welke dezelve aanboodt, gaven leeven aan
hunne befchryvingen .
Dat wy dan de Nattturlyke Historic opgeeven, van de
Porphyrio, eer wy van de Poole Sultane fpreeken . ARIsTOTaaLEs befchryft de Porphyrio, als eett Vogel met gelkoofde voeten, hoog op de pooten, met eene blaautve
Pluimadie, en purpcrverwigen Bek, zeer ftcrk het voorhoofd ingeplant, van grootte als een Haan . Volgens de
les van ATHENEUS, hadt ARISTOTELES 'er moeten byvoegen, dat 'er vyf vingeren nan de pooten van deezen Vogel zyn , 't geen een misilag zou gewcest , en tot
welke, nogthans, eenige oude Schryvers vervallen zyn :
een andere veel grouter misilag der Uedendaagfche Schryvers
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veren is die van ISIDORUs, volgens deezen zou de Poreen der Pooten gefchikt tot zwemmen , en van
vliezen voorzieu , hebben, tcrwyl de andere, gelyk die der
Landvogelen, alleen, om to loopen flrekte : 't geen niet
allutl eene valfche opgave is, maar flrydig tegen alien
denkbeeld van de natuur, en niets anders kan betekenen,
dan dat de Pwpliyrio een Riviervogel is, die, op den
karat des waters , op 'c laud leeft . In de daad , water en
land verfchaften hem lee vensonderhond : want by eer,
in den opgelluoten Nat, Vrugten, Vleesch , en Visch :
en zyn maag is gevormd als die der Vogeleu, die van
Graan en Vleesch, beide, leeven .
Gemaklyk kan, derhalven, de Phorph3•rio opgebrat, en
onderhoudcn worden . fly bthaagt, door zyne grootfche
houding, door zyne fchoone gedaante, door zyuc ichit .
terende I'lulmadie, ryk in kleuren, bcllaaude nit donkey
lntrper, en zeegroen : van cart is by vreedzaam, gewent
list aan de Vogclen met welke by verkeert, fchoon van
eenc andere foort, dan de zyne, en kiest onderdeezeneen
1-Iakker, van welke by meest houdt . 1ELIANUS gewaagt
van een Porphyrio, die van droef heist ftierf, na dat by
een Hnma, die by meer dan andere Vogelcn beminde,
verlooren halt .
fly is cen Vogel, die zo zeer, ja meer, dan de Iloenders,
in den grond lcrabbelt, nogth ans, gelyk rei,r i v s fchryft,
bedient by zich van zyne Pooten, als van een hand, om
de fpyzen aan zyn bek to brengen : deeze gewoonte fchynt
herkomflig uit de evenredigheden van den hals , die kort
is, tot de pooten, die zeer lang zyn, ell het oppikken
van bet voedzel met den lick, van den grond, bezwaarlyk
doen worden . De Ouden hebben de meeste der byge.
bragte aanmerkingen over de Porph~~rio gewraakt, en 't is
cen der Vo„ clen best door hun bcichreeven .
De Grieken, en de Romeinen onthielden zich , nict te.
gent'aande hun alles bykans ten fpyze Rhikkende weelde,
van bet ceten deezes Vogels : zy deeden ze uit Ly.
bie (*), Comegne ent de P,adcarifc/re Eilanden komen, om
ze

phti •rio

(*) ALEXANDaR VAN '.IIYNDES tclr,byATrIrsrus, de Porpllyrio
cn, icr de Vogelen van Lybie, en getuigt, dat die Vogel, daar
tc landc, aan de Goden was gchciligd . Volgcns DIODORUS Van
Siciie kwamcn de Pornlyrios, met verlchcide anderc %o ;clen,
r ;k in klcuren, uit bet hart eau Syrie .
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ze to voeden, en in Paleizen en Tempels to plaatzen, waar
men ze in vryheid liet, als een gast deezer plaatzen waardig, van wegen zyne houding, goedegeaarthcid,enfcllooue pluimadie .
Indien wy, ondertusfchcn, met deeze Porphyrio der
Ouden, onze Poule Sultauc vergelyken, blykt het dat die
Vogel uit Madagascar, onder den naam van Taleva (*)
tot ons cvergebragt, volkomen dezclfde is . De Heeren van
de Academic der \Veetenfchappen bebben, gelyk ivy, de
Poiphyrco der Ouden, in de Poule Sultanc herkend .
De Poule Sultane is, van den Bek tot de Nagelen gemeeten,
onurent twee voetcu lang, do vingeren zyn zeer lang, en
geheel los, zonder eenig zweemzel van een wiles, zyftaan
in de gewoone fchikking drie van vooren , en d6n van agteren : 't is by GESNFIt een misflag, dat hy 'er twee voor,
en twee agter, plaatst. De Hals is zeer kort in evenredig .
held met de hoogte der Pooten, die geheel vederloos zyn ;
de Pooten zyn zeer ]all-, de Staart is zeer kort, de Bek
die , aan de zyden, de gedaante van een gcknotten kegel
heeft, is kort, en de laatfte trek, die deezen Vogel kenmerkt, is, dat hy, gelyk de Koct , den voorkop kcal heeft,
en bezet met een plaatje, 't welk zich uitflrekt tot boveu
op den kop , en langwerpig rond uitbreidt, dit plaatje fchynt
gevormd to worden door cene verlanging van de hoornagtige zelfftandigheid des Beks ; dit geeft ARIS'I'OTELits by
ATIIENEUS to kennen, als by fchryft, datde Porphyrio den
Lek fterk, en het voorhoofd ingeplant , heeft (§ ? .
Deeze Poule Suliane, door de 1-lecren van de Academic
der 1Veetenlchappen befchreeven, is de ecrlle Vogel van
die foort, door de I-Icdcndaag'chen gezien . G E s IN E It
ichryft 'er allcen over, volgens help medegedeelde verhaa .
len, en eerie tekening . \V1LLUGIII:Y zegt, dat gees Na .
tuur('e) Dc Talcra is cen Riviervogel van de grootte van cell f loon,
met violetklc . rigs vederen, de Voorkop, lie Bck en Pooten
zyn rood . Fl, ', COURT Iprcckt 'er nict verrukking van . llist . Gen .
ales G'ovc .i es, Tom, VII . p . 6o6. De hra-,,, che Scheepdicden ken_
den dice Vogei, onder den naam van Poule Iicue . „ De Pau :es
„ BG•u es van Madagascar hebben op Lie de Frorue jongen voort .
gebra ;t, I;emnrques jaites en 1, ;3 . par 7. le Vicunue Q . DE
VUERJIU : NT.

(§) Alemoires
1i1 . P . 3,

de 1'Acadeuue,depzi .s 1(66 jusque en1669 .Tom,
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tuurlundige de Porphyrio gezien heeft . Wy liebben den
I\largUiS DE NESLE dank to weeten, wegens de voldoening
van eene Poule Sultanc levende gezien to hebben , en wy
betuigen dezelve openlyk, als een fch(tld der Natuurlyke
hlistorie, aan dien Marquis, wiens fmaak, zo edelmoedig
21s vcrlicht, dezelve alle dagen verrykt . Hy heeft ons in
flant gefleld om grootendeels van de Poule Sultane to
vcrzekeren 't geen de Ouden van de Porphyrio gezegd
bebben .
In de daad, dceze Vogel is zeer goedaartig, onfchadelyk,
vreesagtig, vlugtig, beminnende en zoekende de eenzaam.
held en afgelegene plaatzen, zich om to eeten zo veel
mogelyk verfchuilende : wanneer men de Poule Sultane
nadert, Nat by een geluid, vervaardheid aanduidende,
eerst zwak, vervolgens fcherp, en eindigt met twee of
drie doffe en mommelende flagen ; uit eigen vermaak geeft
zy een minfchreeuwend en zagter geluid . Zy ichynt aan
vrugten en wortelen, boven al de Suikerei-wortelen, de
voorkeus to geeven boven alien ander voedzel , fchoon
zy ook van Graanen kan leeven ; dock als men haar Visch
aanbiedt , flraalt de natuurlyke fmaak door, deezen verflint
zy met greetigheid ; ctikwyls doopt zy de fpyzen eenige keeren in 't water ; als een brok wat groot is, mist bet
nooit of zy necmt dezelve in den Poot, houdt ze tusfchen haare lange vingeren , de voor(le by den agterflen
brengende, houdt den Poot halverweg opgeligt, en cet
'er afbytende van .
'Er zyn bykans geene Vogels, voor welken de Poule
St:ltane in fchoonheid van kleuren behoeft to wyken : bet
zagt en luisterryk blaauw van de Pluimadic deezes Vogels
wordt verfraayd door de fchitterendfle weerfchynen : zyne
large Pooten, en bet Plaatje boven op den Kop, met den
Bek, zyn fchoon rood ; een bosch witte veeren,onderden
Staart, vermeerdert den gloed van den heerlyken blaauwen
mantel .
IJet wyfje verfchilt van bet Mannetje
all°ett daar in, dat ze een weinig kleinder is, (lit is wat
groo,er dan een Patrys, doch wat kleener dan een Ilocu.
De Marquis DE t ESLE beeft dit Paar van Sicilie medegebragt,waar,volgens een berigt, 't geen by de goedheiA
had ons merle to deelen , de Poule ,~ultanes bekeud zyn
under den naam van Gallo-fagiani, men vind ze aan 't
Weir van Lentini boven Catanca. Zy worden in deeze
Stad voor een zecr maatigen prys velkogt ; als mede to
,',)ractr,f~ en in de nabuurige Steden ; men ziet ze wandelen
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len op openbaare plaatzen, waar zy zich onthouden by
de Fruit- en Vrugten verkoop[ters, om bet afval op to zoeDeeze fchoone Vogel, by de Romcincu in de
ken .
Tcmpelen onderhouden, deelt dus eenigermaate in denval
van Italie : dock dit laatfle geval levert ons een allergewigtigst gevoig op : to weeten , dat bet Geflacht van de
Poule Sultane zich op Sicilie als een landcigene Vogel
gevestigd hebbe, door eenige Paaren der Porphyrios uit
ilfrica ovcrgebragt ; en naar alle waarfchynlykheid
heeft deeze fchoone Vogelfoort zich voortgeplant in eenige
andere Gewesten ; want wy zicn, nit eene plaats by cESI ER, hoe die Natuurkundige zich verzekerd hieldt, dat
men Poule Sultanes in Spanje, en de Zuidelyke Landfchap .
pen van Frankryk, aantreft .
Voor 't overige behoort deeze Vogel onder de zodanige , die zich bet natuurlykst gefchikt toonen tot den
ftaat des Huislyken leevens, en zou het zo nut als aangenaam weezen die foort aan to kweeken . Het Paar, door
den Marquis DE NESLE gekweekt, heeft, in den voortyd
des Jaars 11-IDCCLXXVIII, een nest gemaakt : men zag
bet Mannetje en Wyf je, to zamen, aan bet vervaardigen
bezig : zy plaatflen 't zelve op eenige hoogte van deli
grond, op een uitlteekenden hoek van een muur ; tal jes,
en eene menigte van ftroo, zamenbrengende : bet legzel
beftondt uit zes witte Eijeren, met een ruuwe fchil, volkomen rond, en van grootte als een kleine billard-bal . Het
%Vyf je was traag in 't broeden ; men zette de Eijeren onder een Hoen, doch bet brood mislul:te . Men mag, bulten twyfel, hoopen, dat men een volgend broedzel beter
zal zien flaagen, zodra bet Wyf je zelve 'er op wil blyven zitten . Noodig is bet ten dies einde, dat men deeze
Vogelen rust geeve, en die afzondering gunne waar op
zy gefteld zyn, boven al in den Paartyd .
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BAl1DIERKINCEN OVER DE VERBETERING DER %VEIDLANDEtV .

(Ontleend uit een Disccurs prononce a Dyon . pour 1'ouverture
du court de 1Jotanique, par Mr. AuRAr ).
Ongetwyfeld moeten, onder de nutte Planten, geteld
t~' worden alle die de Natuur to voorlchyn duet kottlen
otn ten voedzel your bet Vee to dienen ; voor ]let Vee 't
welk gcbruikt words in den Landbouw, en dat dc Vel .
den vrugtbaar maakt door zynen arbeid en mest . Het
vertvaarloozen der \Veidlanden kan zeer veel toebrengcn
tot fchaarsheid en gebrek ten deezen aanziene ; en ik geloof geene geheel onnutte taak op my to zullen neemen,
wauneer ik , by den aanvang myner Lessen over de Plant.
kunde, eenige aanmerkingen in 't midden brenb, over
dit aangelegen onderwerp .
Dc 1\lenichen waren, in den vroegflen tyd, Herders :
dock toen belloegen zy een onmeetbaare uitgeftrektheid
AntzAunnt ell LOTH , nit E 3pIe getrokken,
lauds .
von,ien zich welhaast genoodzaakt van elkander to fcheiden ; dewyl een zelfde oord tt*et genoegzaam was tot
]let voeden hunner talryke kudden .
De Land.
bouw de Menichen tot eea min zwervend ftifler en bepaalder lecvenswyze aanleiding geevende, bragt hun in
Maatfchappy zamen, gaf hun tyd om kunflen nit to vin .
den , re volmaaken, nit to denken en op to merken ; docit
de aarde was uog to wyd nitgellreia, dan dat zy de ongelegenheden der \Veidlandeu zonden bemerken, of zich
bekreunen over de miidelen, om cen kwaad,'t geen zy
niet kenden, to verniinderen of to weeren . Alles wrogt
mode, om de oorfpronglyke gemaklyhheid to begunftigen .
De Natuur vertnenigvuldigt de Grasplanten naar gelinge van derzelver nutrighei,] : zy groeijen overal waar then
aarde vindt ; zy vervullen de ]:Icinfle ledige vakken : de
irunUe zagtc regen doet ze weder groenen, als de droogte
ze verfchrocid heeft : onophoudelyk teelen zy voort door
haare wortels : 't was derhalven, in de vroegile tyden,
noodlcos ecnigc moeite aan to wendeu om de Grasplauten
to kweeken .
INlaar tegentvoordig, nu de Aardbodcm veel nicer bevolkt
is, Zyn de uitgeflrektile iVeiden nicts in evenredi,heid
met Wcideu der vroegflc Wereldbctvuouderen . IJ Bees .
ten,
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ten, xvcll:en men 'er by aanhoudenheid, op last loop-n,trappen de grond vast, fcheuren de wortels, rukken cene
menigtc van goede Kruiden uit, brengen veel toe aan de
verhinderiug des groeis van Planten, die teder zyn, of
zy verdelgen ze, terwyl de onnutte Planten, die veelal
Clerk zyn ,en veel kunuen uitltaan, veriuenigvuldigen, en
den geheeL:n grond betaan . VVelhaast vermocijcn
zich de Dieren in dit flag van Weiden om vocdzel to zoaken, nauwlyks gennegzaam om hun in 't leaven to hou .
den, en volfirekt nict in ftaat om hun fterkte ten arbeid
to geeven . Zo ras Italie de landed aan loontrekkende
Bebouwers overgaf, warden de beste Bcemden niet meet
dan iVeidlanden : en dit vrugtbaar Land, zo lang de
hand der I-Mden 't zelve hebouwde, moest betlaatl van
bet Koorn door Buitenlanderen ingevoerd .
Om zich to verzekeren dat een Weide verbastert, wan
near men die bellendig door hat Vee laat afweiden, is
het alleen genoeg op to merken, dat de Kruiden, die in
onze Beernden , waar geen Vee loopt, tieren , niet in de
gewoone lVciden gevonden worden . In de daad, alle die
nutte Gewaslcn vorderen meer of min behoedzaamheids
en zorgs : de meeste verdwynen naa hat verloop van zeker
aantal jaaren, wanneer men niet toclaat dat zy tyd hebben om zich zelven to zaaijen, of wanneer de u itileeken .
d e goedheid van den grond, en de menigte van daar op .
gcbragte Pest, de uitfchicting der wortelen, en de vermenigvuldiging van lien kant, niet zeer bevordert . Zou her s
zonder den Veebouweren de Weidcn to ontneemen, die
hun zo vecl voordeels toebrengen, niet mogelyk zyn, die
landen to verdcelen, een gedeelte aan Landbouweren of
to flaan , onder voorwaarde van dezelve, naa hat verloop
van eenigc jaaren, in den flaat van goede Weiden wader
ever to leveren ; op welken tyd zy een andcr gedeelte zoudeli
neemen ? Her Land 't is waar, zou van een gedeelte der
Weidlanden beroofd zyn ; doch de overigen zouden zich
in goeden fiat bevinden, en overvloedig voedzel aan hat
Vee verichaffen . Deeze voorzorge zou ook invloed kunnen hcbhrn op de gezondheid der iMenfchen : want de Melk
van her Vee is meer of min overeenkom(lig met hat voed •
zel, 't geen zy nuttigen. Hoe weinig plants kan, by voorbeeld, een zicke trek ken van de Melk eens Diets,, walk! ;
bloed fchraal en fcherp is, door gebrek of de flegte
hoedanigheid der Weide . In can dor jaar heb ik meet .
ttaalen de Ezelinncwelk, voor zieken gefchikt, geproefd ,
11 . KILL . atz\oaLW . ISO . 1 .
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loch altoos een weinig fcherp gevonden, daar, in overvloediger jaaren, die zelfde Melk zeer zagt is, en den
Zieken kragtdaadig helpt.
Door welke middelen men de \Veidlanden zou kunnen
herficllen , valt gemaklyk op to maaken, uit bet geen
men in Zweerlcn doet in de Velden van Tahluni. De grond
is 'er fchraal,de omleggende plaatzen beflaan uit zand en
klippen, bezet met Dennen en Ier•laiulfche Mosch ; ook treft
men 'er ecnige moerasfen aan : ondertusfchen zyn die landen de grasrykfle in dat geheele Koningryk . \b'anneer de
Zweedcn in die flreeken ecn Weide willen aanleggen, laa .
ten zy dcn grond, ten minflen ter diepte van zes duimeu,
omfhitten ; zy zuiveren denzelven van alle fleenen, bebouwen dies vervolgens, en brengen 'er veel melt op : zy
zaaiien 'er koorn en zomtyds haver op . Den O)gst gedaau
zynde-, laaten zy bet land hraak leggen , en eerige jaaren
daar naa groeit 'er overvloedig gras . Indien bet gczaaide
flegt opkomt, indicn de grond met mosch begrocit, hervatten zy de eerlle bewerking, welke zy,naa linger ofkorter tusfchenpoozen, herhaaleu, zo ras zy berierken, dat de
Weide begint of to neemen . -r--- Deeze eenvoudige
bewerking zou flaagen in alle Weiden, die ryklyk bevog.
tigd worden ; dock in min vogtige, en misfchien in aile,
zou bet zeer dienen tot bet voortzetten der beste Kruiden,
dat wen 'er Graszaad zaaide, of zaaddn van Planten, die
onze beste Weiden beflaan .
CATO, gevraagd op welke wyze een Landbouwerfchie .
lvkst ryk kon worden? antwoordde, door Vee to houden :
by wilde zeggen, door den grond wel to bearbeiden en
ryklyk to mesten : en gevolglyk door zyne \'Veidlandcn
in goeden Nat to houden .
FnRlos CRESINUS trok meer van een klein Erfgoed ,din
zywe Buuren , die eene vcel grooter uitgeflrektheid gronds
bebouwden . Nyd vervulde bun hart, zy befchuldigden
hem , dat by door zekere toverkonst hunne landen onvrugtbaar hieldt. Hy werd van de Overheid geroepen, om
zich des to verantwoorden . Hy bragt voor bun oog ,
de best gemnakte werktuigen en gereedfchappen des Land .
bouws, hadt een fpade in de hand, en by zich welgavoede Koeijen. , Zie daar", was zyn woord, al myne
„ Toverkunst ; voeg 'er myn zweet en zorgen by!"
Allen flemden zy ten zynen voordeele .
De Landhouw vordert flerke , arbeidzaame en kundige Lieden. Zy moeten weeten de 13eesten, tot den arbeid en bet bedew
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mesten der Landen gefchikt, to beheeren, die aan to kwee .
ken en to voeden : de Natuur deelt haare gaven niet uit,
naar evenredigheid der Krflanden, welke remand krygt ;
zy bewaart ze om tee to reiken aan den werkzaamen en
yverigen Landman . I-Iet bevorderen van den Landbouwa
is het waardig voorwerp van fchrandere Staatsmannen_
Met zeggen van den grooten SULLY is cene eeuwige waarheid : „ De Inkomften van een Volk", dus luidt de taal
van lien besten Staatsdienaar des besten Konings, „ zyn
• niet gewis, dan in zo verre de Landbouwers ryk zyn :
• want de gaven der Natuure maaken de eenige onuitput .
,, baare goederen uit, en alles bloeit in een Land waar
• de Landbouw bloeit" .
't Is de Plantkunde, die ons verliclit omtrent de natuur vad
goede Weidlaudeu, omtrent de middelen om dezelve aim
to leg-en en to onderliouden . 't Is de Plantkunde, dia
ons leert welke gewasfen de Weidlanden bederven, alszy
de overhand krygen, en ze, in ftede van nuttig,fchadelyk
vuor het Vee maaken, en verdient dezelve ook, uit diet=
hoofde, onze vlytige beoefening .
DE BESPIEGELENDE WYSCEER ; BY HET V&LLEN DEn
.
SNEEUW.

(Nair 't hngelsch .)
1Yat is het koud ! de wind, van 't Oosten aangevloogen,
Ycrfhft de dampen, jaagt een Sneernvjagt elk in de oogen :
.j)e vlokken d arlen, als cen draaykolk, in het road,
En turn eleu op de lugt, bedekken X open grond,
De fzraaten 't dot- geboomte, en vrrllen hof en eryen .

nder de vcrfchynzelen , die de Winter, geenzins onO
vrugtbaar in bet opleveren van Voorwerpen, der aandagtigite opmerkinge waardig

, verfchaft , bekleedt de
Sneeuw geenzins de laaglle plaats . Deswcgcn is dezelve
ook, van de vrocgfle geheugenisfe af, als zodanig vermeld, de bewondering trekkende van Dichters en Wysgeeren , gewyde en ongewyde.
De Schryver van joss
lioek,to vol heerlyke en grootfche gedachten,lebtELIIJU,
de heerlykheid en onbegryplykheid van GODS werken vertueldende, deeze taal in den mond . ,, GoD dondert net zyB 2
„ ne
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„ ne flemme zeer wonderlyk ; by doet groote dinged eu
„ wy begrypen ze niet : want by zegt tot de Sneeuw :
;, weest op Aarde !"
En den ALLERttoo0STEN zelve
doet by tegen ioa (fit woord vocren . „ Zyt gy gekomeit
„ tot de Schaikamer .n der Sneeuw? Uit wiens bulk konit
,, 1-et Ys vocrt , en vie Wart den Rym des 1-femels? „ GOD g xfr," zingt de Heilige Dichter, „ de Sneeuw
„ ats wulle." .-- „ H y vcrlpreidt" zegt SYRACTIS wyze
Goon, „ de Sneeuw, gelyk vogelen , die rederwaards
„ vliegen, en dezelve daalt of gelyk de Springhaanen,
„ die zich nederzetten op eenig land ; de ooge is ver„ wonderd over de fchoouheid vast haare wittigheid . "
Om t'iet op to haalen hoe IIOMERUS een Snecuwvlaag
hefchreef,, en LtICRETIUS deeze Natuurverl'chynzels in
zyn 1)iehtwerk gedenkt, zulicn wy alleen nit tie hedendnaRfche overneemen ]let 1ehoon tafereel door ouzen Nct!erk: ;zdjbca faargety . Dichter N . S . VAN WINTER , in naavolging van zynen Voorganger , (ten Lngcljcben Tom'SON, getnaald .

-- \Vat nicuw toonecl ! Een n .vcligc waasfcm
1Vordt uit het noorden met een' altoos kouder aasfem
Den dampkrng door veripreid, en daar, zo wyd zy rolt,
Gcvormd tot regen, en tcrflond tot Sneeuw geftuld .
Eerst valt ze in Gene bui als ligtc pluimen neder,
Dan Rrekt zc in dichter vlaag zich over de akkcrs breeder
En vcrdcr uit .
-- 1' en onbezocdcld wit words overal vernomen,
Bchalccn d ;:ir de Sneeuw op 't oppervlak der flroomen
In 't golvend water fincit , of van de boorden Ilort .
't Geboonrtc bunt zcn kruin, en cer do dag, hoe kort
'!.y thins ooze card' verlicht, de flaucvc zonnetiraalen
In 't lchcemrend avondour to wcstkim nccr ziet daalen ,
Ligt al hct work der clot langs 't vlak des cclds bedckt,
%o vcrr het wintCFWCCr zyn vormverwisfeling ftrckt .
1Iet fiche mastbosch heft zcn lchedcl na den hoogen
En blinkt by 't fchitrrend wit ons aangenaam in de oogcn
Met onverwwe!kbaar louf. De pynboom , donker groen,
I .n breed gebladerde cik, trotfecren 't bar faizoen .
Het final jeneverloof is zwaar met filecuw belaaden ;
De doorenigc liulft draagt ze op zv'n borate bladen ;
'trfv
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't Haag appelboomptje fleekt met bloein en vrugt 'er uit ;
De klim, die om den clam zyn tengre takjes fluit ;
Ecn reeks van heesters en van altoos groenc planten
Vertoont zich door de Sneeuw en pronkt aan alle kanten.

Barre tyd voor de gevederdc Bcnden , die, in de lngt
omzwervende, daar en op den grond bet noodig voedzel
zoekt, en ook voor 't gedierte des velds, door gemelden
Dichter gevoeliger befchreeven dau wy het kunnen uitdrukken .
Ilet pluimgediertc zwcrft
-Nu 't in bet flreng faizoen op 't vcid zyn vocdzel derft
Om dorschvloer, fchuur en wan ; daar 't onder't fchichtig waaren
Zyn fchraalen nooddruft nict dan acelswyz' durft vergacren .
De haas, hoe bloo van aart, door bang gebrek gedrecven,
Beftaat rondom bet dorp door tuin by tuin to ilreevcn .
En aast op 's Landmans kool, naast zone flulp gcplant .
Nu Nat bet blactend vee op 't zwaarbcliiec :nvde land
Verlegen de oogen nccr ; 't poogt op do dunllc plekken
Al graavcnde in de fixceuw, nog cenig kruid tc ontdckken .
In onze Gewesten , ter maatige hoogte gevallen , en
zeldzaam heeft men bier die zeer diepe en ondoorkomelyke
Sneeuwhoogten, geeft de Sneeuw , fchoon met eenigen
overlast vergezeld, gelegenheid tot Wintervermaak, en gemak in 't vervoeren van goederen ; in de Noordfche Ge .
westen bedient men 'er zich van ten grooten vourdeele
des, l:landels ; langs de Snecuwwegen brengt men anders
to zwaare listen ; en de vermaaknecmingen aldaar wordcn
groutlyks op de dikke Sneeuwbaanen genomen .
In
linden, waar bet gebergte de kruin ten hemel heft, en
deeze altoos met Sneeuw bedekt is, baart de opeenpak
king deezer ligte ftof c fchril:lyke verichynzelen ; de Sneeuwflortingen in bet Alpifclie Gebergte neemen , in bet afrollen, Menfchen , Vee , tluizen , cn Boomen mede, en bedclven nict zel .len de ongelukkige bewoonders Bier ftreeken, en wordcn de Reizigers door (it onheil niet zelden
ewervallen . TompsoN lief in zyn Winterfchildery dit aandvrniyh vcrfchpnzel niet onaangeroerd, en heeft VAN WINJ; 3
TER
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TER dit treffend beeld naagefchildcrd op eene wyze,
ke ons beweegt om 't zelve bier to plaatzen .

wet'

De Snceuwbui, door de lugt al verder been gedrccven,
Doet, in een hooger oord, den nyvren Landman beeven,

Die van do marktplaats keert met voorraad voor 't gezin,
fly flaat, zo veel by kan, hot naaste voetfpoor in .
't Wordc alles overdekt .

B y kan de paen niet vinden .
Hy gaat al waadend voort, ontbloot van hulp en vrindcn .
Du fhecuw ryst vreeslyk hoog, terwyl hot ongcduid

In deeze onzekerhcid zyn hart met angst vervult .

Hy deukt aan have en erf, aan kroost en dierbre gade.
Zyn kragt konit hem, een wyl, in deezen nood to fade,

Hy werpt den voorraad wcg, die icder oogenblik
Item zwaarder drukt : zyn ziel word overheerd door fchrik :
Hy waande van do hoogte in 't veld zyn dorptoontdckken,

\Vc ks kcrkfp,'ts in deez' nood ten baak hem ken verllrekken ;

llaar van den we- verdoold , omringd van alien zy'
Door dc! opgchoopte fnce :iw, grimt in does woesteny
Dc zwarte nagt hens pan met al zyn aakl!gheden,

Dc dicpc fhccuw vertraagt en fait zyn wanklc ichreden .
Do will lei? ficcken op, cn gicren door do lugt ;
Zyn matte boezcm flaakt geduurig zugt op zugt ;

Zyn wanhoop groeit allengs by 't mindren zyner kragten .

Geen denkbceld ryst in zyn verbystcrde gcdagten

Dan van geflopte pan en pas bevroozcn plas,
Van groeven, kuilen, en van trouwcloos mocras .

Hy lyd, door vrees des doods op 't akeligst bevangen,

Al de angflen, die cen Man en Vader kunnen prangen ;

Zyn moed bezwykt gehcel . Helaasl do Vrouw bereid

Vcrgeefsch het koestrend bed, 't verlegen Kroost verheidt

Pen Vader arugteloos ; 't verheft vergcefsch zyn klagten
En overfchreeuivt de item in de aakligftc alter nagten,
Do kille winter grypt nu 't hart des Landmans aan,

Verftyft do fpicren, doct den blocdl:room flautver gaan,

Hot kwynend overfchot der lecvcnsgeesten wyken,

En

eindelyk do pots in zynen flag bczwyken .

Dan
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Dan laaten wy ors tot eene eenizzins bepaalder I3efpie .
geling van dit Weerverfcbynzel zetten. By ARISTOTELES
is de Snceuw, „ eeu bevroozen Wolk ." PLINIUS nocmt
dezelve „ het fchuim van bet water des bemels als bet
„ tegcn clkander kleist ." In de daad eer cene dichtcrly
ke uitdrukking, dan een Wysgecrige be(chryving . De Natuurkundigen flemmen genoegzaam overecn, dat de Snccu%v
gcvormd words, door bet bevriezen dcr dampen in den
damp ::ring ; de oorzaak mag men eigeniytc toefchryven aau
de koude des dampkrings waar door zy been valt .
Wanncer de dampkring warm genoeg is, om de Sneeuw, eer
dezelve tot oils komt, to ontbinden, noemen wy dezelve
Regen : docll blyft ze onontdooid, dan zicn wy bet fuccuwen . Veele Reizigers hcbben waargenomen, dat bet op
de topper der bergen fnecuwde ; maar dat zy , laager
komende, alleen Regen kreegen : detvyl de Sneeuw ee ;u
warmer lugt, waar in dezelve ftnolt, ontnloet hadt .
De Sneeuw is van den hl
.-gel ouderfcheiden in de kristalfchietingen, die men by den Hagel nict aantreft . Zulks
blykt uit bet belchouwen van de Sneeuwfiguuren, als ]let,
to men 't noemt, fterretjes fneeuwt, boven al wanneer
mete bet ver;rootglas to hulp neemt . DESCARTES, cASSINI , HOOKS, OLAUS MAGNUS, SCI-IEUCIIZER, MUSSCHE'riBROEK,ENGELMAN,LA FI(ANCQ VAN BERKHEY en aude ;cn,

hcbben 'er OnS afbeeldingen van gegeeven, met hunne
waarneemin en daar over .
Met reden flaan wy verwonderd over de vec1vuldi ;hcid,
fchoOnheid en regelmaatighcid van veele order deze1°.,e .
De mcer dale vierhonderd Sneeuwfiguuren uit het werkje
van El\GELMAN , van 't zeive afgezonderd vindende, zou
iemand nict ligt voor afbeeldzels vau Sneeuw aanzien ; nogthans move men de goede trouw van then kundigen Waarneemer m e . in twyfcl trekkcn . Andere Waarneemers geeven der elyke , fchoon nict in die menigte , en veclal ongeregelder ; verfcheide olnflail dighedcn, by llct waarneemen
en aftckenen, kunnen bier tnedewerken . Overde regelmaatigheW der eenigzins gercgci : e, gelyk de meeste afbeeldzels,
ftaan w y met rede vei(lcl3, en worden opgewekt, om,
wanneer de gelegenheid zich aanbiedt tot eigen waarneeming, deeze fraaije gcwrogten der 1\atuure zeive na to
gaan . Ry gemcldc Natuurondcrzoekers vinden wy zeer
verfchillende gedagten over den oorfprong deezcr Sneeuwopgegeeven : wy zullen ze niet beoordeelen ; maar
ferguuren
alleeu byvoegen, dat de beroemde BEcCARIA beweert,
13 4
hoe
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hoc de gcreRcldhcid van derzelver maakzel aan (le wetking der l;lecdriciteit moat worden toegelchree veil . 't Is
rauw noodig bier aan to nrerken, dat deeze 1i :hooneSneenw.
fi ; nuren alleen, of voornaamiyk, gezien wordeu by koud
helder vriezend weer,zeer enkel in de lugs nederdaalende,
of met een eff.n betrokke lubt, en bovenal in groote menigte by 't gcen men f agtfiiceu%v noemt. By dooijend
wecr, klceven de Sneeuwdeelrjes zamen, en vallen in vlok .
ken, van verfchillende grootte , neder.
Len verfchyrzcl opleverende, 't geen, hoe gemeen ook by ons,
flue weinig daarom gade gellaagen, zeer fchoon is, en door ,
de bewoonders van Landen, waar Dimmer Sneeuw valt,
als zy bier ecn Sneeuwbui zien, voor ecn der zcldzaam .
lie wonderen der Natuur, gehouden wordt .
De Sneeuw, hoe zagt hoe fchynbaar zagt, is met de
tlaad hard en waarlyk Ys. Zy heeft die fchynbaare zagt .
heid , doordien de tedere fcherpe puntjes op bet eerlle
aanraaken van een warmen vinger fmelten . De ligtheid
der Sneeuw, fchoon vast ys , moet toegefcbreeve n worden aan de uirgebreidhcid der oppervlakte , naar evenredigheid van de flolhe daar in beQreepen . De witheid der
Sneeuw ontllaat uit de kleinheid der deeltjes ; in kleine
ftukjes geflooten ys zal zich desgelyks wit vertoonen .
Maar, wy hebben de Srceuw niet alleen aan to merken
213 eeu fchoon en opmerkenswaardig verfchynzel ? De
groote Befchikker van algemeen hell heeft dezelve, gelyk
andere werken der Scheppinl*e , dienstbaar gemaakt tot
Iseilzaame oogmerken .
Oordeelden wy alleen op bet
bloote voorkomen, wy zouden ons vcelligt verbeelden ,
dat de koude vogtigheid van de Sneeuw, wel verre van
voordeelig to zyn voor de Aarde, fchade zou toebrengeu
aan den groei . Doch de ondervinding aller eeuwen heeft
bet tegendeel gelecraard . Sneeuw, bovenal in de Noord .
tyke Gewesten, waar de grond maanden Lang met dezelve
overdckt Jig, bevordert den groei der Gewasfen, door
lief lsoorn, en andcre Vrugten des velds, voor de koude
der lugs to befchutten en bovenal de fcherp fhydende
winden of to weeren .
't Is een gemeen denkbeeld, door de meesten aangeno .
men, dat de Sneeuw de Landen, op welke dezelve valr,
meet vrugtbaarheids verleent dan Regen, teroorzaake van de
Salpeteragtige zouten, die men verondcrllelt dat de Sneeuw
4nnder bet bevriezen verkrygt .
Doch bet blykt uit de
Froefneemingen van n1ArzGRAAtr, dat h .t icheikuu .lig r1rdcr.
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detfclieid tusfchen Regen en Sneeuwwater zeer Bering is,
en geen van heide eene hoeveelheid Salpeter of ecnig an .
(!er tout in zich bevat, geifchikt om den groei to bevorderen . Eens toegettaan zynde, 't geen van anderen ont .
Lend wordt, dat Salpeter den grond vrugtbaar maakt, zal
de hoeveelheid in de Sneeuw veel to gertng weezen, orn
ten lien einde iets van belang uit to werken . De werkzaamheid der Sneeuw, als den grond meer vrngtbaarhei&t
byzettende dan de Regen, mag, zonder dat wy de toevlugt neemen tot falpeter- zottten, met alle rede daar aan
worden toegefchreeven, dat zy eeu dekzel oplevert voor
de wortels der Planten tegen de k ou .i e des dampkrings,
helet dat de aarde niet eenige voeten diep in de Noordft he Gevesten bevricst, en de warmte, nit den grond zelve opryzende, daar onder bewaard en her vervlicgen belct
words. Volgens zommigen heeft de Koninglyke Uichter,
in de reeds aangetoogen plaats, zingende : „ dat ron de
„ Sneeuw als wolle geett," dit zeggeude, meer gedocld
op deeze dekkende eigenichap, dan op de gelykheid der
Sueeuwvlokkeo met wolle . Te regt mogt de meermaals
aaugchaaL e Richter VAN WINTER dit betuigen :
-- Natuur! hoe tireng uwv werking zy .
Gy maatigt tevens uw gedugte Heerfchappy :
Op dat de fclle vorst de vrugtbaare aard nict fchadc
Op cene vreemdc wyz', zyn invloed haar to Iade
En vomit van water thccuw, die 't rustend vcld bedekt,
En 't, als ecn wollen kiced, tot winterdekzcl Rrckt .
De Sneeuw, fmeltende, dringr diep in den grond, door
de vorst eerst verhard maar ook verbrooken, ell kan, overeenkomteig met de veronderftelling der geenen, die de We
grootcndeels her voedzel der Planten waken, de vrugtbaarheid bevorderen door de Olieagtigc deeltjes welke zy bchelst .
By Propheet JESAIA vinden wy eene cierlyke gelykenisfe,
van de Sneeuw ontleend, waar merle Wy onze Betpicgcling
belluiren. „ Gelvk do Rege!t en de Sneeuw van den He„ mel nederdaalt en derwaards niet wedcrkeert, maar door• vogtiat de aarde, en maakt dat zy voortbrenge en nit„ fpruite, en zaad geeve den Zaaijer en brood den Ecttr ;
alzo zal myn woord, dat nit mynen monde uitgaat , ouk
• zyn, her zal niet ledig tot my weterkeeren : mair bet
• zal doen't geene my hehaagt, en her zal voorijioed :g zyn
in 't gcen waar toe ik bet zende ."
B 5
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VERSLAG VAN DE VEELVULDIGE VOORD)EELEN, ONT .
STAANDE UITDE REIZEN TELLONTDEKKENGEVANLANDEN EN ZEECN IN DEN LAATSTEN TYD, VAN DE
ENGELSCLIENONDERNOOMEN . Door DR . DOUGLAS.

• met zo veel genoegen als wy een Uittrekzel vervaar•
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digden van de batik Reize, door de Capitcins
in ors voorgaande Deel
ten einde gebragt, zal bet zelve, gclyk wy met vertrouwen, maar met zekerhcia vernomen hebben, door het
meerendeel onzer Leezeren, wier nieuwsgierigheid ceu
allerfmaaklykst onthaal in Berigtcn van vreemde Landen
en Volken vindt, ontvangen wezen .
In bet
oogloopend, zeker, zyn de voordcelen aan zulke Landen Zee- ontdekkingen vast : by veele byzonderheden vallen ze ons in, en bet eikentelyk hart des Leezers bedankt de Zeehelden, die zulke itoute Tochten waagen,
onbevaaren cecn inlteeken, en gevaareu van veelvuldi .
gen aart .nluedig tarter . Ligenaartig is de wcnsch, om
deeze \Toordeelen byeengebragt, en in &dn oogpunt
geltehl to zien, waar ult wy dezelve op us geraak
en in 't , ,'Veei kuancn befchouwen . Dr . DOUGLAS felt
oils it, itaat oil dit genoegen omen Leezercn to verfchallen, da :r by, op cent: ouder cheidene wyze , de
Voordeclen vernleklt van alle de Rtizen tzr ontdekking,
ten tyde . der l :ctiec .i ;c zyuer te' ;;awoordig_- GrootErittannijclte 11ajelteit nndernotnen, tvaar in do Reizen
van COOK, CLERKE ell GORE cen ZO gro , )t aandeci heb .
ben . Dit zal, zo wy nleener, aeon onbevallig 13yvoegzel op (lie metligte van Uittrel :zcls maakca . Lie
hier 't zelve .
COOK , CRCRKF en GORE,

De Voordeelen, .die bet Menschdom trekt van de Rei .
zen ter Ontdekkinge ondernomcn, kunnen tot vyf algemeene Hoofden gebragt worden .
I . De Ilerbetcriag en Uitbrciding c1cr .,larrhyksknnc'e .
It . De Handel-Iloordcclen .
III . De 4mlvas in lYeetcnfc•happcn.
IV
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IV . De vermcerdering van Ilysgeerige Godsdienfligs
Befpiegelingen.
V. De Voordeelen, den Oudekten to beurt gevallen.
van elk deezer zullen wy onderfcheiden fpreeken .
I. De Verbetering en Uitbreirling der Aardrykskunde .
i . De waare ligging van de Falkland's Eilanden was
onbekend . Deeze werd, in den jaare MDCCLXIV, door
Capitein coots ontdekte ook verBYRON bepaald .
feheide Landen, inzondcrheid Sandwich Land, de Zuidlyk(te ontdekking tot nog gedaan .
2 De Uitgangen , de Stroomen, de Bogten van de
Straat van Magcllaan, zyn nauwkeurig nagcfpeurd, en is
'er een Kaart van gemaakt door >waoN, WALL IS encumt.
TERET .

S . De andere Doortochten na den Zuider Atlantifchen Oceawur om Kaap horn, zo verfchriklyk voor Lord ANSON en
ptZARRO ' is van alie zyne verfchriklykhedcn ontheeven, door
eene mcnigte van de voldoerendlte waarneemingen,aange .
vangen by deli %•Vestlyken ingang van de Straat van Alagellaan, en voortgczet rondo in Terra del Fusgo, en door
de Straat van Le Maire.
4 . Inzigten van Heerschzugt of Gierigheid hadden, tot
bier toe, den Sullen Oceaan belet to leeren kennen : de
groote oogmerkcn waren, of den gereedflen en gemaklykIlen weg to vinden na de Moluccas of de 4fiatije he Specery Eilanden ; of den oudcn koers to houden, op welken
men ecn Spaansch Galjoen moot aantreffen . MANDANO en
QUIRAS hadden , nogthans, door van dien koers of to wyken,
en van Callalo westlyker aan to flevenen, eenige Man .
den gevonden, welke zy geloofden, (tat het beflaan van
een Vastland in 't Zuiden aankundigden . De onderneemende Hollanders oordeelende dat 'er niets kon gevonden
worden, door zich op den gewoonen koers aan de Noordzyde van de Linie to houden, doorltrecfden deezen Oceaan
van Kaap Horn na de Oost-Indien ; den Zuiderkeerkring
1hydende . (LE MAIRE en SCHOUTEN in MDCXVI. Roc,
GFWI' in MDCCXXII en TAS51AN in MDCCXLIL) De
Ontdekkingen waren nogthans weinig, en, gelyk natuurlyk, de eerlte Ontdekkingen vry onvolkomen .
'1'hans zyn alle Landen, van wclke die vroegere Ont
dekkers eenig berigt hadden naagelaaten, opgezogt, en in de
Aard-
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Aardrykskunde gebragt, of 'er voor altoos uitgebannen .
Dat heeft de Terra ilu/lralia del Efpiriiu Santo van
QvtRos, waare aanfpraaken van een gedeelte des Zuidly .
ken vasten Lands to zyn, moeten opgeeven, daar Capi .
tein coots dat Land omzeilde, de waare plaats van 't
zelve bepaalde, en de maatige uitge(lrektheid aanwees,
welke dit vermeende Vasteland beflaat in de drchipel der
Nicuwe Hebrides .
De Stills Oceaan, binnen den Zuiderkeerltring, herhaald
in allerlei rigtinge doorkruisd, heeft men bevonden vol to
zyn van een ontelbaare meaigte bewoonbaare brokken
Lands. Eilanden, verfpreid door de verbaazende uitge .
ftrektheid van bykans tachtig Graaden langte, op ver .
fchiliende afitanden van elkander verfpreid, of in groepeu
ligRende , hebben , als 't ware, hun beftaan gekreegen .
De uit ; eftrekthcid van de Stille Zuid . Zee, ten westen,
de Landen, die dezelve hepaalen, en de overeenkomst
tusfchen oude en nieuwe Ontdekkingen, zyn op een vasten voet gebra-t . Dit zelfde is ook gedaan, door eene
nauwkeurige waarneeming der Oostkust van Nicuw Ilot
land, van de ;8° tot de io ;° van de Evennagtslyn , ge .
decitlyk door Capitein coots, gedceltlyk door FLRNEAUX ;
waar uit blykt dat Van Dieinen's Land verbonden is met
Cooks New South Wales, en dat bet geheel aan deeze
zyde een gedeelte maakt van Nicuw Holland. Dat Vyfde
gedeelte der Wereld, 't geen men nu ontdckt heeft van
zulk cene vcrbaazende grootte to weezen, dat het uitge .
11rekter is dan cenig ander Land in de bekende Wereld,
't Been den naam van eel Vastland met draagt .
Nieaw Zeeland word ontdekt door TASMAN, dock geen
gedeelte van dat Land, uitgcnomen de Westzyde, be .
lend zynde, hieldt men bet voor een gedeelte van het
Zuider Vastland . Nu is bet geheel onderzogt, en bevouden alleen nit zeer groote Eilanden to bcftaan .
Men heeft ontdekt dat Nicuw Holland niet gehegt is
ann 11~'crnv Guinea ; doch 'er is eene gemeenfchap tusfchen den Zuider Stillen, en den Indiaanfc•lren, Oceaan,
door de Straat, de Endeavour Strait, van de En~clfclrca
gcheeten .
1-let aanbelang deezer ontdekkinae voor
de Schccpvaard blykt uit bet volgende geval ; De Heer
BOUGAINVILLE Verkoos lievrngctmyleopzi,
len, op eenn tyd dat zyn Scheepsvolk in de uiterile be .
ltoefte was om leeftogt, dan het to waagen cen Door.
tocht to vinden met den koers lVestwaards to vervol :~en .
LAM-
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hadt Nletrw Guinea van Nieuw Brittan''e afge •
zonderd ; doch CARTERET bevonden, dat N;euw Ilriltanje
zelve zich in twee Eilanten fcheidde. St. George's Kanaal door 't welk zyn Schip den weg vondt uit den Siil.
len, in den Indiaanfclien, Oceaan, is een veel beter en
korter doortocht, 't zy van 't Oosten of van bet %Vesten,
dan rondsom alle de Eilanden en Landen ten Noorden .
S . Het Zuider Vasteland, de ontdekking van 't welke
het voorwerp was van Capitein cooK's tweede Reistocht,
is geheel verdweenen, zo dat bet niet weder op zal komen> Wy bezitten thins een voor 't oog fpreekend .5etuigenis, dat die Zeeheld, in zyne onvermoeide opfpcuringen, been zeilde over veele wvduitgeflrekte Vastelanden,
die vroegere Zeelieden veronderfleld werden gezien to
hebben : en wy weeten dat bet evenwigt daadlyk bewaard
blyft, fchoon de uitgetlrektheid der Zee, daadlyk doorge .
zeild, geene genoegzaame plaits overlaat voor eene der
menigte Lands, welke men, volgens bewyzen, alleen op
befpiegeling rustende, tot dat evenwigt noodig gekeurd
had .
6 . In bet Dagverhaal der lantate Reize, welke de Span .
jaarden , in den jaare MDCCLXXV, op de lust van
America deeden, pochen zy do 19reedte van 58Q bereikt
to hebben, tot welke geene andere Zeelieden, in deeze
Zeet n , gekomen waren . Doch , zonder iets aan de verdienaten geezer Spanjaardcsi to onttrekken, ftaat bet ons
vry to zeggen , dat ze, in de daad, zeer weinig betekencn
in vergelyking van 't gcen Capitein cooK uitvoerde . Be .
halven dat by bet Land opfipeurde in den Zuider Indif lien
Occaan,waar van KPL CtWLEN, op twee Tochten,niet meet
dan eene zeer onvolkomene kundfchap hadt kunnen bekomen , vocg,ic by zecr veel toe aan de Aardrykakuude van
de Friendly Eilaurlen, en ontdekre cen fraaycn groep,
thins de Sandn'ich Lilanden geheeten, in bet Noordlyksr
gedeelte van den Stillen Ocea!ln, van welke Eilanden men
Been het mintle (poor aantreft in 't verlag van eenige vroegere Rcis . l uiten deeze voorbereidende Ontdekkingen,
vinden wy in cooK's 11 cize, dat die Engelfthe Zeenian, in
fin Zomer, een veel grooter gedeelre van de Noordwcst
Kist van America ontdekte, dan de Spanjaarden, fchoon
in de nabuurfchap woonende . met alic hunne poogingen,
in meer twee he nderd jaaren hadden kunuen doen, ; en bet
buiten alien twif el gefleld heeft, dat Heatu ;vc en TSCHERiKoti•, in .dgn jaare Al DCCXLI,. wezeutyk bet Vasteland
van
DA`1PIER
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van rhi erica ontdekt hadden, en dus op goeden grond
beweerd de verlenging of volduuring van dat Vasteland
westwaards aan ; tegen over Kamtfchatka, welke enkel
befpiegelende Schryvers, aan begun(ligde Stelzels gehegt,
zo zeer ontkend hadden, en die, fchoon erkend door
MULLERzints
,
by fchreef, aangemerkt word als wederfprooken. . door laatere Rurfifclre ontdekkingen ; dat coon,
behalves dat by de waare !trekking der Westkust van Bmc .
rica, met eenige , niet noemenswaardigc, afbreekingen be .
paalde van 44'' Graaden breedte tot de 70°, ook de bepaaling
gaf van_ de !trekking desrNoord .Oostlyken uithoeks van Zfia,
door de ontdekkingen van BEER ING in den jaare MDCCXXVIII
gedaan., to bekragtigen, en 'e : veel van zyne eigene aanitoe
to voegen ; dat by otts een veel echter berigt gefchonken
heeft, wegens de Eilandcn, tusfchen de twee Vastelan.
den gelegen dan de Handelaars op b'amtfchatka, zints ttEErrNO hun eerst leerde deeze Zee'te bevaaren, in Nat geweest wares ons to bezorgen ; dat by door de Jigging van
America en. llfia ten opzigte van elkander to bepaaleu, en
de nauwte van de Straat tusfchen beide to ontdckken, een
licht verfpreid heeft over dit aangelegen , edeelte der Aard .
rykskunde, en opgelost het zo veel moeite geevend voorflel wegens de Bevolking van America door Volksf'ammen,
beroofd van de noodwendige middelen om lange Zeetochten to onderneemen ; en, eindelyk, dat, fchoon bet groot
ooginerk, ter bereiking van 't welke deeze Reize onderno .
nten was, tnislukte, de Wereld van die mislukking zeive
een groot voordeel trekt ; dewy! dezelve ons kennis heeft
doen krygen, van bet betlaan der hinderpaalen, die volgen .
d e Reizigers moeten verwagten to zullen ontmoeten, als
zy het wangen, door de Straat van Becring na de Oost.
Indicn to flevenen.
II . De Handelvoordeelen .
Mngen wy, in gevolge van alle deeze veelvuldige Verbeteringen, de vrees tot het doen van langduurige Zee .
tochten verminderende , op geen zedelykeit grond, de
hoope koesteren, dat 'er nieuwe Takken van Koophandel,
zelfs in onzen leeftyd, zullen geplant, en daar van een
gewenschten oogst ingezameld worden ? Der Engelfchen
Route onderneemingen, in de Walvisch-Visfchery, hebben , binnen deeze weinige jaarett, in den Zuider Alan.
tifcho Oceaan, den weg reeds gevonden, en wie weet
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welke nieuwe bronnen van Handel nog zullen geopend
worden, in bet vooruitzigt op WVinst ; 'er kan bygevoegd
worden, om de zugt tot bet doer van Ontdekkingcn
leeveudig to houden . Hoe veel voordeels zal bier uit ook
voor den Buitenlander, hoewel voor volgende Eeuwen,
kunnen ontflaan?
Dan eens genomen , dat wy al to
hooge gedagten in befpiegeling van deeze Handelvoordeelen
vormden, die reeds binnen ons bereik zyn of allengskens
in ons bereik kunnen komen, als de uitflag van de Landontdekkende Reizen, zo mogen ivy ze nogthans nanmerken
als een loflyke pooging om den voorraad der Menfchelyke
1 undighedcn to vermeerderen, ten opzigte van een voorwerp 't geen de aandagt van elk verftandig Mcnsch verdient .
Onze bekwaamheden nan to wenden oin middelen
uit to vinden, to onzer voldoening, wcgcns tie groottej,
en den afftand, der Zonne ; om onze kundigheden uit to
breiden in dat Planeet-gellel, waar van tie Zon bet middelpunt maakt, door den wandelkring van eene nicuwe Pla .
meet op to fpeuren, of de verfchyning van eeu nicuwe Co .
meet waar to neemen ; om onze Route onderzoekingen voort
to zetten, door het ongemeeten ruhu des Uitfpanzcls, waar
Wereld by \Vereld zich opdoet aan 't nng des verruktett
befchoucvers,
deeze alle zyn bezigheden welke niemand, clan die geene vermogens of lust bezit om zich op
dezelve toe to leggen, lean nfkeuren, en waarin ieder,
die 'er bekwaamhcdcn toe beeft , ecn welyevallen moet
vinden, als een allerwaardi fte to werk(telling der vermogens
van 's i<<enfchen geest . Maar, terwyl wy omtrent onze
oefeningen tot zo wyd van oils afgelegcnen Werelden uitftrekken, welke wy , naa alle onze v1ythetooningen, ons
to vrede mocten houden met enkel ontdekt to hebben datze
beflaan, zon bet, in de daad, een vreemd verzuim weezen
ons bet gebrek aan cene allerredelykite nieuwsgierigheid tenn
laste to leggen, wanneer ivy onze beste poogingen niet to
werk ftelden om eene volkomene kennis to verkrygen van
't geen 'er is op de Planeet, die wy bewoonen ; van dat
kicine plekje gronds in bet onmeethaare I -Ieelal, oP 't welk
wy geplaatst zyn : daar wy de middelen bezitten om de uitterfle grenzen van 't zelve, aithans van de bewoonbaare
deezen, to b :paalen, en proefondervindelyk to befchryven .
III. De
Onder

flanwas in TWeetenfchappen .

de Voordeelcn van

deezen
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worden tie Verbeterineen van tie Starreknude, zo verre die
tot de Zeevaard betrekking heeft, welke nog in haare
Kindschheid was, toen deeze Reizen eerst werden aange .
zeer weetenswaardige en onverwagte waarneevangen
mingen omtrent de Getyen - veel onderrigting wegens
de !trekking en de kragt der Stroomcn up Zee, nuttig
zelfs voor Zeelieden, die zich digter by de Vaderlyke
Proeven wegens de diepte der Zee,
kust houden .
de gefleltenisfe en zoutheid van dezelve, onder verfchillende Lugtftreeken, en op onderfcheide plaatzen .
Plant.,
flier-en Delfftofkundige Ontdekkingen .
Vorderingen
in de kennis van 't geen de Kompasnaald en de Zwaarte .
kragt op * verfchillende en wyd van een gelegene plaatzen
betrcft, en bovenal bet groote heil aan 't ttlenschdour
toegebragt, door de wyze, van Captein COOK ontdekt, om
de Gezondheid to bewaaren, onder een talryk lcheepsvolk,
op lange Reizen, door verfchillende Ltlgtsftreeken, en te
midden van de grootile moeilykheden , welke 't zelve moest
doorworilelen .
('t Vcrvolg by de eer/le gelegenlieid)

JILT GR .IFTEKEN OP JILT EILAND JENNIINGS .
Eerie zeer aandoenelyk Gejclriedenis .

Lit bet Fransch van den Heer

MALLET DU PAN.

rntrent bet einde van April, des jaars 1775, ging ik no Pieover den Berg, de Groace Saint Ber .,aril gcheeten .
's Namiddags ten vier uuren, bcreikte de kleinc Caravans, met
wclke ik deeze gevaarlykc hoogte beklom, den top des Bergs,
en ging, na haar verfrist tc hebben, in de herbergzaamc verhlyfplaats deezer woeste plaatfe, weder op weg om then zeliden
avond in Val d'Aost to vcrblyven . De zon hadt reeds haare
warmte, en de lugt haare helderheid vcrlooren . Dc wolken
begonnen om den kant der bergtoppen to dryven ., en zich to
verdikkcn in de naaun •c cngten dier eenzaame plaatzen. Ecn
nevelige avondllond, op den top der ripen, bcnecmt den mocci,
en ik befluot den nags door to brengen by de f lcrbcrgzaamc
Geestlykcn, die myne bezorgdhcid gocdkcurden (*).

O mont,

(') Ilcr h .•i I, e gz .u m Wooster, op den Bern Sci;Jt Be;aanl, is omt-ci . :
is cr. ; cu in de t :u ,c
r ;oo Fr . ltoredcn boven ]let w_terp's der Zcc
u :, °::; •o, e'
L,jwc yelt - ct duur eEJ:zv. I D utj alt. .vmoY, sea
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tk vond my in myne bezwaarende verwagting nict bedroogcn .
Ten zes unren was deeze Ysvlaktc bykans fret cene volllaagefte duisternis bedekt . De wolkcn ; voortgedreeveii door cen
Noordwesten wind met do fnelhcid van een pyl, nlaakten veel_
vuldige wendingen rondsom do bcrgtoppen , die welhaast wccr .
galmden door 't geraas van op verren afftand nedervallendc
Sneeuwftortingen. Fync fieeuwvlokken, als ligte ftof , uit den
hemet vallende, of door den wind van hot gebergte gejaagd ,
seamen bet nog flaauwe licht weg, en bet gezigt van alle voorwerpen rondsom ons heenen .
Terwyl ik , by con good vuur gezeten , den Prior van bet
Kiooster vroeg over de gevolgen deezes Storms ; waren do Her .
bergzaame Geestlyken uitgegaan om hunne pligten in zodanige
onlftandigheden , of liever hun bykans dagelyks work, to volbrengen . leder hadt zyn post in deeze Ys-engten genomen ,
niet ont vyandon of to weeren, maar om cone behulpzaantc
hand toe to reiken aan ongelukkige Reizigers, van allerlei Rang,
van allerlei Volk , en van alle Godsdienstbelydenis, en zelfs aan
de Beesten met hunne reisgoederen belaaden . Eenigen deezer
eenzaame liergbcwoonderen beklommen de pyramiden van Granit , die den weg als afbaakenen, om 'er Reizigers in verlegen .
heid aan to treffen , en op bet geroep om hulpe to antwoor.
den ; anderen begaven zich op hot voetpad , onder de verschgevallen f .eecuw bedekt, met gevaar oni zelve van de fleilten
neder to ftorten ; alien braveerden zy de koude, de fneeuwftor .
tingen, hot gevaar van afdwaalen ; bykans blind door een jagt .
fneeuw, aandagtig luisterende na't minfte geluid , 't geen na een
menfchen flan geleek. Hunne onvertchrokkenheid evenaart h un.
n o wakkerheid . Gcen ongclukkige verheft zyn ftem to vergecfsch ; zy haalen ze uit wanneer ze bykans verllikt liggen
onder de fneeuwftortingen, en brengen de door koude en fchrik
bykans omgekomcnen weder tot zichzclven , draagen ze in hunno armen, terwyl hunne voeten op bet gladde ys uitglippen, of
zy dezelve nauwlyks nit de diepe fiiceuw kunnen haalen ; dit is
dag en nagt hun work. Hunne zorg waakt voor 't menschdom
op deeze plaatzen, door de Natutlr als gcvloekt : waar zy oen
aanhoudend tooncel vertoonen van cenen nooit hoog genoeg go ,
toemden heldenmoed .
Naa cen vol uur uitblyvens van vyf Geestlyken en hunne bedienden, op den we,, der Reizigeren, kondigde bet geblaf hunncr honden hunne wederkomst aan . Deeze honden, afgerigte
medgezellen op de tocbten hunncr Meesteren, zocken bet (poor
der ongelukkigen op , on gaan hunne Meesters voor ; op hot
hooren van hun geblaf fchcpt de verlegenc Reiziger hoope, en
pat 'er op of : wannecr fnccuwftortingen, die met de f clheid
van een blixem nedervalten, con Reiziger overdckt hebben, ontdekken de hondeti van Saint Bernard de plaa ;s waar by ligt .
11, D EEL . MENGELW. N O . 1 .
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die den bcgraavenen uithaalen,en dikwyls weler tot zichzelven
brengen.
1k'elhaast openden zich de herbcrgzaame deuren voor tier Perfoonen , door koude , vernlocidbeid en fehrik verflyfd. Idunnc
Redders en Geleiders vergaten hunne eigene vennoejcth id .
Schoon linnen, verfierkende dranken ; en, met ecn woord, alles
svat do Hcrbergzaamhcid kan aanbicden , en 't gees men vpor
vcel gelds in onze Herbergen nict zou kunnen krygen . was
op ecu oogenblik gereed, tvcrd zonder onder1 held toegediend,
cn met zo veel graagte als dankbaare gevocligheid genooten.
Dit Reisgezeifchap bcfiondt nit ecn Engelsc!nuan , dies men
Mylord noemde, en zync Egtgenoore, eene Dame van omtrent
twintig jaaren , wier doodiche bleckheid haarc fchoonheid nog
treflcndcr dcedt worden, ell hunne , Bedicnden . , Onder de overigen bevondt zich ecn Lwitlers Officier, in dienst des . Konings
van Sardinie, die zich na zyn Regiment to Tvree begaf ; Ven
Licreman van Montferrat, die zyn fpecltuig in de fneeuty verlooren hadt ; en twee fhapagtige Capucyner Monniken , die, in
hunne plompe fpraak, in tydorde; optelden, aan welke groote
tfecren do overtocht van hint Bernard hct leeven gckost hadt.
Geduurcnde den avondmaaltyd, zo ovcrvlocdig als zindelyk
opgcdischr, bcgon ik met den Ert~elschnnan, in zyne taal, to
fprceken over de gevaaren van zynen tocht . Tot nog toe hadt
deralles beantby nict , dan zo kort mogelyk, cn met ja en neen,
woord ; dock by dagt zich weder or der Mcnfchen to bevinden ,
cen menschlyk weezen in flegt End*c_scb hem aanfpr A
Geestlyken
to
zyne Egtgenoote , die door able do bezorgmgen
nauwlyks bekomcn was , fehcen gevoclig getroflen door hot
hooren van haare Landtaale, en wy traden in gefprek .
'/.,y verhaaldcn my, dat ze na Lornhardie gingen ., waar zy,,
zints twce jaaren, gewoond hadden . Noodwendige zaakcn hadden hun na Engrelar,d gerocpcn , en om bun wedertocht na het
Mannee%che to bckorten , hadden zy den kortflcn ; doch gcvaarWy maakten afipraak om to zalykflen, wc{i; gekoozcn .
men to reizen tot Verceil . van waar zy den weg na Milaan
Naa ooze zaaken tot den volgenden
moesten opflaan .
dag befchikt to hebben , werden w y bedact op het ncemon van
do noodigc rust : elk begaf zich na zyn cclletje ; de VoorzicnigIleid dankelde voor de gunfie', dat •zy Reguliere Ka,tunriken Tan
St . Autruscin geplaatst hadt op bergen , waar de natuur een
verblyfplaats aan de Dicren, en do warm to aan het GrOciend
Ryk ontzcgd . halt. Hot beeld der fchoone Enge fehe Dame zou
den geheelen nagt min vermocidc Reizigcren voor den geest
gc/pecld hebben. Ondanks den indruk, welkc haar gelaat, ha2r
za ;gte flcm en fombcre drot ;fgccstighcid op my gemaakt hadt,
bcgon de vaak my to vermcesteren . , wannccr ik , door het affchutzcl, 't gecn myn celletjc van dat dier fcboone Rcizigfler
ai-
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aficbeidde, haar cen gebed ten Flemel hoorde opzenden 'tgeen
de verlegenhcid van haaren toeftand op bet fcrkst uitdrukte
zy ver«cot zich in 't zelve cenen Wader vcrlaaten to hebben,
tvien haare zwakheid ongclukkig maakte ; bet lilikken deezer
boetvaardige hieldt my Gene wyl wakkcr , ik riep den Hemct
om byfiand voor haar aan , en fineekte dat zy eenen gerusten
nags mogt hebben ; en myne gebeden werden vcrhoord .
Wanneer wy ons elders bcvondcn hadden, zou do Gefchiedenis Bier jonge Enrelfche Dame myne nicuwsgicrigheid ten
frerkften gcwekt hebben . llaare bekoorclykheid ontflondt vecl
cer uit haare Phyfionomie in 't geheel dan uit de fchoonheid
der trekken ; dceze Phyfonomie duidde teffens de aandocnlykheid aan van eenen zagten aart, en bet vuur der driften fcheen
uitgebluscht door fchaantte en eerbaarheid . 't Was onmogelyk
Schooner tanden in fchooner mond to zien, blanker vel, held,rder blaauwe oogen , en eon tederagtiger gelaad, kon men nooit
aapfchouwen.
's . Anderen daag : Sai'zt Bernard afklimmendc , verloor de
E»gel;chc Lord , vcrrukt door de fchilderagtige vertooningen,
welkc ons omringden , zync filzwygendhcid : zich vcrwondercnde over de vrugtbaare vlaktcn, de grocnbegrocide bergen, en
do vcelvuldige Dorpen Van Val d'Aost , verhaalde by my half bet
geheim zyner verhuizinge. Neef van den Ridder BUCK . . . .
die veertig jaaren agtcr den anderen in bet Parlcment der Stad
N . . . . zyn geboortcfad vertcgenwoordigd hadt , was by doorecn
zamenloop van ongelukken uit kngetand verbannen met ELLS .
Jr:NNINGS, aan welke by twee jaaren geleden zich in den egt
vcrbondt . Met oogmcrk om do plaats buns verblyfs aan"t oog
der Familie to onttrekken , hadden zy bet Landgoed Pufrans
In bet Mi.aiieefche , digt by bet Mcir CJine gelegen, gekogt ;
't zelve lag verrc van den grooten weg af, en was vry van
den lastigen voorbygang deik Reizigeren .
Naa cen moeilyke
rlaand vcrblycs in Londen ,1ceerden zy t'eder na hunne wyl .plaats ; dock de con en do antler met zeer verfchillende gevoc .
lens . Onder dit gefprek , icllcen Mcvrouw JENNINGS, die op
mvn arm leunde in bet afgaan des bergs, to vreezcn, dat haar
clan my to veel zoo zeggen ; doch de fchoonheden, welke
Kwy onder den weg zagen, trokkcd haar af, zo dat zy op alles
nict lette.
Nicts verbindt de Menfchen fchielyker aan elkander den rcizen ; bovenal in landfircekcn, waar men gelykcrhand ferke'iur
drukken gevoclt, en men nict in do noodzaaklykheid is zich in
elke Stad van elkander to fcheiden , om gezelfchappen by to
svoonen, bezocken of to leggen , en den avond in ichouwbure
gen tc flyten. In twee dagen zouden wy Verceil hebben kunnen berciken ; loch wy bragten 'er vier over toe : weinig keeren heed my bet fenciden zo veel gekost ; doeh ik gehoorC 2
zaam-
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zaamde aau de nnodzaaklykheid . 'I'erwyl ik na Turin op we;
iloeg, namcn do Ridder BLACK . . . en zync Tochrgenootcn de refs
naa bet Miianecjche aan ; my vrugtloos verzogt hebbeude hunne
vcrgczcllcn na hunne verb] vt}ilaatzc . Den volgenden Voortyib
zuu ik weder na Icalie ntoeren, en ik beloofdc als dan cenige
flille dagcn by him to zullen doorbrengen .
'Loader her eigenlyk lot deezer l :gtgcnootcn to weeten, wist
ik ,n;noeg van her gcheiin, uit hunne cigenc bekcntenistcn , uit
de droefhcid van Mcvrouw JEN? INGS, uit haarc in 't gcheim
uiu cboczemdc vcrzugtingen, uit dc vrywilligc baltingfchap in 't
diepst v ;,n I,ornlardie , afgefcheiden van alle aangcnaamllcdcn
der vcrkceringe, en zonder hoope van 'er immer cenige hunger
Landsgcnooten to ontmoeten, om my myn woord tc doen houden . Len Brief van den Ridder BLACK . . . . herinncrdc my ccc maanden daar naa mvne belofte, en her volgend jaar trok
let gcbergte wedor over .
Pufia .io nadercnde , gevoelde ik eene onwillige ontrocrenis .
't Zy de gedagten der Perloonen, die ik ging bezockcn, zich
vermengde met ]let gevoel hunncr ongelukken ; 't zy her gczigt der plaatzen , welke ik doortrok, myn hart vertederde ; ik
kwam to Pu(iano met cene allerlastigfte vertirooidheid van gc,
dagtcn : 't teas do dag, na Pinxtercn . [let groene weld, digt
met bloemen bezet, fprehlde alomme de lieflykftb: geuren ; fangs
den grooten weg f:onden Citroen- en Linloenboomen ; in de
vlakte vertoonden zich duizend Vrugtboonlcn, en bet hangdn
van bet gcbergte was ecn aanhoudende bostchaadje , wear in
her gevogelte ecn vrolyken wildzang aanhiet: Op ecn kleinen
of land befpeurt men de Adda , zich ontlastende in ]let Meir
Came, en in 't midden eener valeic twee anderc kleine Meiren,
waar in Zwaanen zwommen , welker witheid om den vuorrang
dong met de witheid van bet omliggctt :le gebergtc . De fi •isheid des morgenIonds zette all p) luister by aan bet grociend
Ryk , en de Landlieden vertoondpi . zich in al hunne wakkcr .
hcid ; alles fcheen hier, gelyk de N it.uur, in vredc.
Aan her Kasteel van Poftano gelcomen, brags men my op cclie hoogte, waar de Ridder wandelde, leezende in de Ov. :denkzt: en Van HfiRVEY ; by omllieisdc my beevemie ; getroficn
door her treurig gewaad , 't wcHc by aanhi
bellierven de
woorden op myne lippen , als ik van eyne Lgtgenoote fprak .
-- Helaas : ivelk cene llolle van oils ceriie onderhoud
De traanen van lien ongelukkigcn ontdekten my welhaast, welk
een deerlyk lot hem getrotkn hadt. Zinms drie maanden Iccfde Mevrouw BLACK . . . nict nicer ; en de "reemdeling, daar
gekonten om eerie op rein aangevangene Vriendlchap tc vetnieuwen en aan to kweekcn, betrad deeze wykplaats allccn
om een traan op haarc asfihe to fiorten .
j\aa deezc bcdrocvende ontinoeting tradcn wv bet Kasteel
in,
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war bet ontbyt gerced fcondt ; loch lust en honger «wren
heide weg . De Ridder , ondertuslchen , teat bcdaard , fiortte
my den noodigen mued in ; kurten tyd daar op verlict by my,
zich verlchoonende , dat by ccnigc hem hcilige zaakcn moc,t
pan verr .gten , by cell Geestlyken , cell Jorut , die veel gereisd en de wergild grezicn halt , en 's Bidders Opziendcr op
de Ihw;,eleh,wl ce Usy'orc greweest was . Dcezc Heer, noivi•: LL t ehcetcn , bezat cell Mock vcrlLnd en cell braaf hart .
Zu vcrl als Vader, Vriend en Vertrouweling zyns Kweekelings , en zelfs diens i\kedepligtige, hadt by zich met hem in
deeze wykplaats begraaven, en by zelve leverdc'er gecn der
minfle hvzonderheden van op I1y was Opziender, Rentmeester, , l-Juisprediker,, zonder dat deeze bezigheden hem VIRGILIus en MILTON deeden vergeetcn , overal vondt men Verz n
uit Dichtcrs, in de boscltjes der Hcrmitag e. Dc drocfhcid
der Eigenaars, deeze lchilderagtige plaats tot een vcrblyf der
drocfheid maakende, zette nog;thans cell nicuw gewigt by aan
do natuurlyke lchoonheden . Alles herinnerde bier deukheelden
van geluk , of beeltenislcn van vertroosting . Me de leevende
en trelfende indrukzcls verteederden de ziel zonder dezelve to
kwellen , en weerden de lincrte door voedzel to verfcha9'en
.aan zagtc mymeringen .
1Ya1 d'Ar/inv , wc!ke her iandgoed Prcfarro) influit, ligt twee
mylen van her Zuidelykst cinde van bet Meir ((,,no. Hooge
kanten, welke zich tot de Apen uitftrckken, omringen 't arl* .
ten Oosten , ten Noorden en ten Westen ; de Rivier, die val
d'Ar/ino bevogtigt , vormt cell klein Mleir van een myl in den
omtrek , op de brecdtic en laagile plaats der Valeie ; zy komt
'cr voorts weder tilt om zich in twee armen to verdeelen , om .
ringende cell klcin vcrmaaklyk I iland , en vormende door derzelver verceniging een nicuw Aleir van dezelfde grootte als her
eerile. Aan 't hoofd van deeze , in bet afhangen eons heuvels ,
is her Kasteel van Pufrano gclcgen . Van eerie hoogte ziet men
de gehe.,le Valci in de lan gte over ; de heldere wateren in 't
zelve liroumen ;men ademt 'er de frisfte lugt ; bet gezigt weidt
fangs de vrugtbaare boorden , amphitheaters wvze oploopende,
en verliest zich in 't Zuiden, in de vlakten van Lodefan, waar
do Adds kronkelend door loopt.
Daags naa myne aankumst, deedt de Ileer BLACK. . . . my dcel
neemen in cane zyner gewoone uitlpanningen ; by bragt my,
met her aanbreeken des dageraads, op eene hoogte , door cell
bosch kattanje-boomen befchaduwd, van wclke de geheele vlakte
der Valeie zich aan ons oog ; opdeedt . De eerst to voorlchyn
kumende zonneCtraalen verlichtten de terugkaatzende toppers der
lawn , her overige van den gezigreinder was nog hedekt. AI_
len ;?ckens vergrootte , daar de Ichaduwen weeken , her tooneel ;
bet 1 ;cht feheen door de op ;ininggen der Aspen, en leverde duiC 3
zdn-
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zcnderlci aartige tafcrcelen van licht en donker op : de lugt Watt
2o zuiver als het water van 't Nleir, 't Been lchaterde van den
fcherpen toon dcr Watervogelen ; verlchcide watervallen fortten
nedcr langs de bemoschte afliellingen der heuvelen . Met ecn
woord , de Valci , de Ocvers der Mciren , met do aanliggende
Wcidlanden en Velden , do aangelegde Boomgaarden , de llosfchen , de hicr en daar ftaande Vrugtboomen, de Landlieden , de
Bcestcn , de Dorpen in 't verlchict , fcheencn ebn grooten Hof
uit to maakcn , aangelegd tot vcrmaak van den Eigenaar des
Kasteels . Dc Wynftokkcn bedekten de opgangen der heuvelen,
wier toppen met Heestergewasfen en Kastanjeboomen bcgroeid
waren . Up clken voctfap deedt de rigting der Valci en der
Bergen bet tooneel verandcren ; bier boden de boschjes van cen
lumber grocn cen Landfchap aan, by den voet eens watervals .;
ca it bedekten aangebondenc Wyngaarden de lchamcle huttcn
der Landlieden ; ginder h adt men geurige wandelpaden met
Limocnboomen , wclker vr . urea do takken dceden buigen ; en
her oppervlak des M :irs kaatfte een verlch :et to rug ; e,'t geen
no cens runnncsch , dan cens boersch , en dan weder volfrekt
wild was ; grootschhcid, rykdctn en wellust vereenigendc .
Kunst hadt nicts to doers in cen vcrblyf, waar de I atuuf
alles gedaan hadr.
Haare cicraaden zoudcn mismaakt hebben,
't geen zy met geene mogelykhcid konden verfraaijen . De
Ridder bezat goeden finaaks genoeg oin deeze plaats, zo betoverend', geheel onopgcfmukt to laaten .
, Onzc gcbrekkigc naa„ maakzels van Landlchappen", liet by zich eens hooren,,,onzc
„ grillige verbeeldingen van dezelve, onze onbezielde bceldwer• ken, de fcenhoopcn welke wy in onze Lustplaatzen aanliggcih
• en rotzen noenten, onze klcine fingerlaantjes , waar langs
• men geduurig op 't zelfdc uirkomt onze lchraale watervallen,
• al die armocdige rykdom, al dit kleinc van verwildcrde ver• beelding, voegt aan Landen , waar de natuur zonder hewce„ ging , zonder grootheid en zonder verlchcidenheid , is ;
• vullen, bet ledige yak eens landlchaps aan, doch lchcppcn
„'t zclve nict ; men hceft Bouwkundigcn, Beeldhouwcrs, en
• Tuinlieden noodia, om do fchraalhcid van den grond en bet
• gebrek van gezigten to vcrgocden . Engcl,che, I ranfche, Cl,,-'<
,, neelche of 7 nrkjche Tuinen , zyn in cen fegten frnaak , en 't
„ is de ydelhcid zclve, de groote werken der natnurc in 't
,, klein to willen naabootzcn".
Nets anders hadt de
Riddcr gedaan, dan rondsom zyne wooning cenige mcerdcre
gefchiktheid to maakcn dan de 1\atuur aanboodt , doch by
hadt gccn tyd verlooren in op kleinigheden tc letten, nosh de
ondcrrigtingen noodig gehad van onze aanleggcrs van Lusthoy'en ; alles was op •r ya plants, en moest 'er blyyen .
)Cent zyner gclicfdfte wandclingcn was na bet Mcir, waar
bet Visfchen, doorgaans Van overvloedige 'angst gevolgd, ons ccnige uureu van den dag bezig hicldt . Under cent zo zagte
lugs_
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ittgrfircck en fchboncr hentcl, is de koelheid des waters noit
lastig of fchadelyk voor de gezundheid : bet crater der Aleircn
van Pafirwwo j gezuiverd door cone bedding van zand cen •fteen ,
waar over her in de rivicren loopt, is altoos klaar, en men
vaart 'cr vcrrackdlyk in de fchaduww der Acaciaas aan den
oevcr gcplant. Wanneer wy in ons Vischfchuitjc voeren,klief,
den onze ricmen her water zonder dat her troebel werd, en
niets dan ccn heldero ftrcep duiddc onzen voortgang aan .
Vcelmaalen hadden wy reeds de beide Aleircn , en do Ka.
naalen, die eon tusfchen bciden liggend Eiland vormen, be ,
vaarcn, zotxier dat de Ridder nog vourgeflaagcn hadt op bet
Eiland, met zcer digt geboonite bczet, aan land to frappen,
ichoon de hette van den dag ons uitnoodigde otn in d . ii 1om
mer ons to verfrisfen . Onttre ;it cenc inaand daar gcwecst. zynde,
trok dit mync aandacht ; ook had ik opgemcrkt, dat do kidder, alle
ntorgens, even als op den motgcn van mync aankomst, uitging,
tivclk wccr her ouk mogt %vcczcn . Meuvvsgierig om hier van
bet oogmcrk to ontdckken, bcmcrkte 1k datde kidder befendig
den weg nam na dit Eiland . 't (cheintzinnige van dit bedryf
trof niy dermaatc, dat 1k 's anderen daags do vryhcid gcbtuikte
ort myn Gastheer tc vcrz ::cken , dat by my wilds brengert
op die plaats, van welke by my met zo reel zurgvuldigheids
vcrwydcrd halt .
„ Vergecf my", was zyn antwoord, „ mync agtcrhouden• held : de wettcn der Gastvryhcid licbben ze my opgelegd .
• 1k heb u derwaards nict gebragr, op dat gy gcen getuigen
• zoudt w •eczen ran mync drocfhcid : daar zyn de gcdagtcnis• tekenen van dezelve : dan owe artlyk declneentende Vricnd• fchap verbant myn fchroom . Koni, ik wil a op dat Eiland
• brengen, bet verblyf van altoosduurendc route : waar1kntyn
• Iceven zal doorbrcngen ont boete to doen vocr ,nyne misdry• yen , cn her flachtofcr daar van to beweenen ' . -- Dit zeggende nam by my by de hand : wy trader in cen Poepje, en
voeten bet eerie \leir over . Myne voeten waggeidcn toen ik
'cr uit fiapte, gaarnc zou ik den oever, werwaards mync nieuwsgieri held my gedrcevLn hadt, verlaaten hcbben . Een 'all" van
p,~pulieren brags ons op bet midden des Lilands, wttar eene
fit,
begrucide bourse ryas, met boob opgaand~ boomer omzet ;
tiny vwandelden lien onttrek rood, volgende in ccn dice
r vvc~~n den loop van ccu bcekjt ., Aroomende tush :hen rots .
lnokkcn en graszuodcn : wy kvramen aan ccn kring boomer,
en voorts by een yzeren lick . Dc Ridder krceg cen fleutel,
ontfloot her, en bragt 'chr my binuen . 1k was geheel ontroering ;
en kon myn Geieider naauwlyks volgen : „ Gy zyt", voerde
by my to gemocte, zich alle woeitc geevende ons zync eigene
ontroeringe to bedekken, „ getroffienI Zic hier de rustplaars
• mvner l:gtgenoote, hier zal de Hemel ons ten cenigen dage
„ vereenigen" . Op dit zeggen bedekte by zyn aangt :zigt stet
C 4
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zyne handcn ; de route vermcesterdc hem, by vicl neder op 't
Graf van ELISA ; by bcvogtigde her met zyne traanen, terwyl
do myne op her voetlluk biggelden, waarop ik was gaan zitten, niet langer in ftaat om her op de been to houden .
War bedaard, floeg ik myn oog op deeze omheinde plants :
een altoos grocne haag, binnen her yzcren lick, verburg her
Crafteken voor a11cr voorbygangeren oog : in 't midden reel
cen Lrafteken van zwart mariner, omringd van cenige Sycomoites, zonder orde of fchikking neder gezet : cen cenvoudig
Oplchritt vcrmeldde den Naarn van ELIZA JENNINGS, de Plaats
haarer Geboortc-, haaren Trouw- en Sterfdag . Op 't midden
des Grafs was eenc opening, door welke cen tak van cen Per .
zikbooin uitkwam, welks tedere bladeren den voortyd aank-ot1digden. By dit droefheld wekkend tooncel, dcedt de Ridder
BLACK . . . . my by hem nederzitten op cen fleencn bank , op we .ker rugftuk decze twee regels van Fops ftonden :

Black melancholy /its, and round her throws.
A dreath like filence, and a dread repofe.
Dc traanen, die hem no- over do wangen biggelden, afdroo .
gende, nam by mync handen in de z3-11c, en voerde dcezc
reden .
„ Mync rcboortc gal my cen Naam, Middelen, en ccn zeer
• aandoenclyk Geftel, dric voordcclen bykans altoos gevaarlvk .
• Atyne ' leugd was geheel verwilderd ; tot den Zecdienst gclchikt,
• waarin vccle myner Voorouderen zich met rocm hadden docn
• kennen, droeg clkc wedcrkomst in Enieland een blvk van
• myne buitenfpoorigheid . Myne ongeregeldheden haduen my
• cen naam gemaakt, vcragtelyk by braaven ; doch de wereld
„ vergaf my alles, en hair voorbecld verharddc my . Onder• tustchen ball my de dronkcnfchap der vermaaken myne oorfpronglyke ccrlykheid, noch de beginzcls myncr opvocding,
• fpronglyke
• gansch bcdorvcn . My, to N
myne geboortcpiaats,
• eenigen tyd onthoudende, maakte ik kcnnys met de jonge
„ _juffrouw JCNNINGS. Zy was de ccrfc Vrouw, die my cer• bled hadt ingcboczemd . Zy behaagde my, zonder no , m}, n
• hart in liefde to ontfecken : zy bekeerde my zclfs cer ik
• haar bemindc. Welhaast word myne liefdrilt gcweldig, 1k
• fprak van trouwen ; myne Ouders wilden her gaarne zien ;
• doch de Vader van r:LISA was nict tc bcweegcn . fly was
• ecn braaf en noest Koopman : by zag de verbintenis zyner Dog• ter met my aan als ecn fchandvlck. Hy fickle haar voor, aan
• wclkc gevaarcn zy zich blootgaf ; myn zrvcrvcnd leeven, 'e
„ geen my heeds verwyderde ; myne oude driften wederkcercn• de, na:t bet hedaarcn van myne cerfc hevigheid ; by lchilderde
• hour of bet dcerl% .k lot cener jon e Vrouwe, vcragt en verl :ia„ tkiY'
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ten, bezwaard met allc-dc lasten des Huwelyks, zonder de
zoetigheden daar van to fmaaken, en voor haar (even vcrbonden aan cen losien Knaap ; cen liefdc (lie van haar kant in haar
zou verandcren, dewyl zy my onmogelyk kon hoogagten .
Wanhoopig en drn geweldigen aart myns characters volgende .
flelde ik voor, haar to fchaaken en ondanks haare Fame to
troutwen . Dit denkbeeld kwam haar Ichriklyk voor, de Vriene.fchap tot haar Vader hadt de overhand op eene cerst opkomende Liefdc, en myn aanhoudcn was vrugtloos . Doch m ;;ne
verkleefdheid aan haar was zo opregt, myn wanhoop, als ik
haar zou mocten derven, zo ontroostbaar, dat met den tyd de
„ beichroomdheid want Juffrouw JENNINGS week. 1k beduidde
• haar, dat haar %ader, op de blykbaarhcid myner lcevensvcr• andetinge, van andere gedagtcn zou worden ; zy was onge• lukkig genoeg om my to gelooven, en half flood van ontroc„ renisic vcrliet zy haars Vaders huis OM my na Srlrotinnd to
„ vergezellen, waar Mr . HOWLL ons in den egt vcrbondt .
• 1k had alle moeite um ELISA to wederhouden van tot haar .
• Vader weder to keeren, en vergiflenis to verzocken . Uccze
• flap 2ou zo vrugtloos geweest zyn , als cen Brief' door ons .
„ geichreceen vol van betuigingen des uitcr&en leedweczens .
• Dc Ileer JENNINGS verklaarde aan den Brenger, dat, indicn
• de Wetten zyne Doper aan hem nict konden vcdcrgeeven,
• by haar uit myne armen zou komen rukkcn . 1k was ver„ zekerd, dat by zyn woord zou gefland doen . ELISA beefiie
„ voor cen uitcrfle, 't geen my tot-Vadermoord zou kunneli
„ vervoercn. Om dit alles to voorkomen, flaken wy na 't .
„ Vasteland over, en ontweeken de wraak van eenen Vader,
• hem in zynen ouderdom aan do wanhoop overlaatende.
„ Ecn lecren, zo vol hevige gcmoedsbeweegingen, hadt de
„ gezondhcid myner Egtgcnoote gckrenkt . 't Was niet ineer in my„ ne magt, haar geruste dagen to fchenken ; loch ik was haar alles
„ verfchuldigd . 't gcen best de plaats daar van kon vervulleu .
• De lugtlireek van Italic firooktc wet met de tederheid haarer
„ gcficltcnisic : dit Landgocd was to koop, de bekoorelykheid
• der ligging bcpaalde ons het to koopen , en hier ons verblyf
„ to necmcn . De ccrllc bezigheden van her betrekken eenen
• nieuwc woonplaatzc, do vermaaken des Landlevens, de gc„ zondheid van deeze Ourd, de Ichoonheden zich allerwegen
• opdocnde,hcrflclden ecnigermaate het kwNnend leeven Nan
„ EIVSA. Zy hoopte welhaast Moeder to worden, en dat do
• gebogrtc van haar Kind de gedagtcn van de harde omfiar_
• d,ghhden,waar in bet ter wereld kwam, zou verzagtcn . • Hchasj de Vaderlyke vlock volgde ons in deeze Iireckcn .
• ELISA beviel van cencn dooden Zoon, en de Iihaakcr der
„ Mccdcr was de ecnige '!'rooster die decze ongelukkige over„ bled. Zints dit tv'dliip vcrdwecn alle de bekoorelykheid
„ van dit verblyf. Myne Egrgenoote naln zigtbaar af : llet
„ dcnk-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

42

N :;T GRAFTEZEN

• denkbeeld van een Wader, wiens ted^re lief_ie nooitbezu -eck
, ; dau op hot oogenblik, dat zync Dogter z ;eh onwaardig aa,T„felde, die de Wend, do Ondcrnyzer, haarerjettgdireweest
• was , die haar tot Dcugd en Celuk gevormd halt,- in ccti
„ hooggeklommcn ouderdom, \Veduwnaar en Kuuderloos . --• Dit mismoedig maakend denkbeeld fcbeurde hot hart van
• FLTSA ; haar haare ondankbaarheid verwycende . Haare knap .
„ gingen bragten klagten voort, die haarc beangsthcden en do
• myne vermccrdcrdenr alit onzc leevensoogcnblii ;kcn werden
• daar door vergiftigd r zclfs bet Lngclagtig Character van kLI;, sA leedt let by : goon vertrouwelykc uitboczemingen van bet
• hart moor, de geztunentlyke wandelingen hiclden op ; wyverborgen voor clkandcr ooze traanen : myne Lgtgenoot, om
• borgen
• dat ik de -Alan. nier was, die do haare decdt vloeijen : ik,
• om dat ik do finerte, welkc haar verteerde, door myne finer_
• to niet wilde vermeerdercn.
lcimlyk, inwendig was this
• ons verdrict , en wy door onzc dwaalingen onaffchcidelyk
• van elkander geworden , ontwcekcn elkander .
„ Oil, con toefrand, zo drukkend, to verzagten, en ware hot
„ mogel}'k geheel to verbeteren, zip- ik geen ader middel dan
• do party to kiczen om net £LTSA na Engeland over to ftccken,
• en cello nieuwc pooging to -doen op bet hart van den Hccr
• jem4mGS . Maar , deezo Grysaart, gereed oil) zyne Doper
• vergiffenis to f henken, hadt my daar in nict bcgrcepen . Hy
• vorderde, dat LISA in 't Vadcrl} ke hluis zou wederkeeren . Had
„ ik die ongelukkige aan zichzelve ovcrgclaaten, ik twylcl niet
„ of zy zou my aan de Kinderlicfde hebben opgeofferd : de beer.
„ fchappy dier Liefde is onvcrnietigbaar in con wclgeftcld hart .
• De onveranderlykfe onzer vcrknogthcden is die, welke .Wy
• bet eerlle gevoelden , die do Natrtur zelve ons heeft ingeboc• zemd, en verllcrkt is door de weldaadcn on: in onze Kinds• hoid beweezen. Eon heilig en teder begrip vsn pligt, tot
• welker volbrenging hot gewceten ons, mct eene ontzcttcnde
• item, roept , to midden van bet oproer der Driften . 1k vrces• de voor dit uitwerkzel , en to wcinig edclnwedig om bet be• Nit van FLTSAte vcrferken, ruktc ik haar ton tweeden maale
• uit de armen haars Vaders . De Heer 1 NNI GS felde niets
• tegen myncn wederfand to ivcrk : alleen zondt by zync
• Dogtcr eene grootc fomme gelds en haare kleinoodien, en gar
• eon Knegt, die van haare gcboortc of by hem gewoond hadt ;
• deezen beveclende zyne jonge Mecstcrcslc to volgcn, waar
• been ik dezelve bra"-t" .
By ons overtrekken van Saint Bernard, zyt gy getup ge'eest van rt .tSA's droefgc-stighcid ; gy zaagt op haar
gel-ad de trekken van hartz3er, do tekcns van teering : deeze
vcrmcerderden naa onzc wedcrkomst to deezer plaatze . Ondanks
bet veordcel der Lugtsgeileltenisfe , ondanks alle poogingen der
Gen2cskundc, ondanks myne UeL•c dcn, gaf myne arme Egrl;enoote
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noote an haar Eenentwintigfle jaar den geest, in de armen haarc
moordcnaars. Eer zy flicrf, lict zy den ouden lolly by haar
bedde komen ; zy reikte bent een Brief over voor zynen Heer ;
hem belastende haaren flood haar Vader bekeud to maaken,
dice cc verinelden hear berQuw, hair ]), den, en to bewecgen
oin my zyne yriendl'ohap tc . fchenken , cn to troosten in de
oilgclukken , weike ik hem had tocgebragt .
Wanneer de tyd gekomen was oni dclaatflc ccrc min to doen
• a,in myne overlcedeue ELISA , welker kamer 1k, zints haar Per• ven , nict vorlaatth halt, viet ik in zwym ; her op volgde ccii
,, vlaag van cene allerhefcigfe droetenisle. Ik deed alle de toebe• rcidzelcn to begraafenisle ftaaken, bcval bet lyk to balfemen,
• en zette do kist onder myne Piano-forte . Nagt en dag druk• to ik de klavicren van dit Ipeeltuig't gees in myne verbeelding de flcm vrui ELISA gaf, en my de Stukjcs herhaalde
„ welke ik zo dikniaals uit haaren mond hoorde ; dan eons
,> dagt ik dat haarc fchim na my luisterde . - In die vcr• vocringen van drocfenisfb, heb ik deeze plaats laaten vervaar• digen . Aan bet Eiland den naam gegccvcn van de ongcluk• kige , die onder deczen lommer rust . Die Pcrzikboom heb
„ 1k, met eigen hand, op de pick , waar zy bcgraaven ligt,
„ geplant. Alle morgcns bezock ik dien boom , alle morgcns
• bclproei ik denzclven . l k zic hem opgroeijen uit do aslche
,, van ELISA, zy herlceft in tak en blad, en de ccrfc Pcrzik,
„ die dczelve voortbrengt, is voor den Heer JENKINcs. Wanneet
• ik die pluk zal ik bier alle de Vaders der Huisgezinnen in
• deezen fireek doen zanier. komen, zy zullen getuigen zyri
• myner boetedocning voor de beledigingen , bet heilig gezag'
• der Natuure aaagcdaan , en deeze pleglige Dag zal cell Ge• dagtenisfeest van myne dierbaare ELISA weezen" .
Dit aandoenlyk Feest is in den jaare 1777 gevierd. Het
Eiland, bet Grafteken , de Perzikboom , afles is nog in volkomcn flaat. Reizigers, die Lompardie bezoeken, ik bid u rein
flat Gewest niet door, zonder bet Eiland Penning ; tebezoeken,
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•
Enge fcizen ,

oor toedoen van den braaven Generaal ELLIOT, den moedi
gen verdediger van
widen veertien
Kaper genomen, en daar opgebragt,ver
door een
cen deezer gaf een zeer aandoenlyk
van Brooder.
::lost

f41ger7ygehen

Gibraisar,,

blyk

licfdc .
Onder de Gevangenen bevondt zioh een Jongman jolt

•, wIL •
geheeten, in 't cerst tot zeer harden arbeid verweezen,
doch vervolgens vryheid vcrwervende, om dagelyks eenige uuren to wandclen, ontmoette by een ouden Brooder, lien by
tints langen tyd flood geagt hadt , en zints twaalf jaaren in
Slaavcrny zugtte . De ongedaanheid van zyn gelaad en ft fheid
zyner leden droegen getuigenis van hot veelvuldige leedy door
,em uitgeftaan . Die herkcnning hadt aandoenlyk tedere ge.
fprekken dier Broederen ten gevolge. Op dies tyd, dat de
veertien En;elfche Slaaven hunne vryheid 11o .--den to bekomen,
vervoegde de jonge WILLIAMS, her met kunnendc delden dat
zyn vecl ouder Brooder in dien beklaagenswaardigen Nat,
reeds zo lang bcleefd, zou blyven, tot hem met deezen voorflag . „ Myn Broeder! uw gantsch geftel is verzwakt, door
„ den - arbeid en moeite in de Slaavernv uitgeftaan, ik ben
„ jong en Ilerk, necm myn plants, en geniet de vryheid welke,
~, men voor my en myne Makkers verworven heeft, ik zal
„ my getroosten den arbeid, dien gy dus lange gedaan hebt,,
• voort to zetten . Indien het GORE bAaage dat gy in de armeii
• tiwer Vrienden wederkomt, of u middelen to geeven to my_
„ ncr verlosfinge, hou ik my verzekcrd welhaast met u in.
• Vryheid to zulleuweezen" . -Naa een lange weigeringnam
d& oudS WILLIAMS het aanbod zyns jongeren Broedcrs aan,cn
de nieuse Meester aanvaardde, met veel gretigheids, cene hem
2o voordeelige ruiling .
LIAMS

f, ,

MENGELIFERK,
TOT FRAAYE LETTERRN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPBN
BILTREKKELYK.

DE VOORDEELEN DER ItEDEN- EN OORD ELKUNDE .

(0 tleend uir de Lectures on Rhetoric and the flel'es Letters ;
of IIU(',H BLAIR, Hoo„ieeraar in de Redenkunso ea Fraaye
Letteren op de Univer/iteit van Edauhurg .)
alle volken, in een befchaafden ftaat, wordcn Taal,

layStyl en Opftel, met alle zorgvuldigheid,beoefend ; en

de oplettende waarneerning daar van mag aangezien worden
als ecn zeker en of feilbaar merkteken van de vordering
der Nlaatfchappye tot het tydperk der volkomenfle befchaafdheid . In ovcrcenkomst bier merle bevinden wy,
dat, onder alle befchaafde Volken van Eurropa, de Taa1oefening en Wellj)rcekenheid behandeld zyn als ftukken
van aangel genheid, en een goed deel beflagen hebben in
de plans eener wel ingerigte Opvoedinge .
Schooon de voordee!en der Redeii- en Oordeelkunde bet
grootst zyn voor alle de zoda_nigen , die amptshalven geroepen wo>rden om lets in Gefchrifte op to ftellen , of by
monde voor to draagen ; zullen deeze ook aanmerkelyk moeten gerekend worden voor hun , wier omrtandigheden dee .
ze Weetenfchappen fchynen to kunnen misfen : indien zy
a iders eenigen toeleg hebben om bun fmaak to verbeteren , omtrent bet Been zy leezen of hooren , en beginzeis
to verkrygen , die hun in flaat ftellen om voor zichzelven
to oordeelen over dat gedeelte der Letterkunde, 't welk
dooraaans den naam van rraaije Letteren draagt .
Vat de eerstgemeldeu ht refr,
, ingevolge van hunnen
die
bevinden, om
leevens!tand . zich in de noodzaaklykheid
hunne gevoelens aan anderen voor to draagen, is bet ten
vollen War, dat 'er eenige voorbereidende oefening vereischt words , ter bereikitig van 't einde, 't welk zy be .
ooaen . Klaar, aangenaam, zuiver, met bevalligheid en
lclem, to fchryven of to fpreeken,is van bet grootite aanbelang voor alle,I, die op een der beide wyzen zich in 't
openbaar moeten vertoonen . Want , zonder die volmaa •
D
kin,
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kingen verkreegen to hebben, kan niemand rcgt doen aan
zyne eigene begrippen : hoe vcel kundigheids, hoe veel
vuorraads van gocd verfland by moge hezitten, zal by
van die opplegde febatten zich min kunneu bedienen,
dan by, die tlegts de helft daar van opgedaan hecft,maar
het verntogen bezit , om 't geen by leest, op cene vueglyke wyze,ten Loon to lpreiden . Deeze vulmaakingen zyn
iiiet van die foort, dat wy ze geheel en al aan de Natour vertchuldigd zyn . De Natuuir heeft, in de daad,
cenigen zeer voordcclig in dit opzigt onderlchciden,
en, boven anderen, ryk begunftigd ; doch , ten aanzien vat]
deeze talenten, even als omtrcnt de meeste andere, welke zy uitdcelt, vcel overgelaaten aan 's Menlchen eigen
wcrkzaambeid en vlytbetoon . Zo zeer in 't oogloopende 2Vn de uitwcrkzels van fludie, en verbetering daar
door in ell, gedeelte der \Velfpreekenh~id, geweest ; zulke
merkwaardige voorbeeldcn hebben wy opgedaau van Per_
foonen, die, door vlyt,het gebrekkige der Natunre to hoven kwamcn en ovcrwnnnen, dat bet, under de Gelcerden, langen tyd in gefchil gdhaugen hecft, of de Natuur
dan de Kunst bet tueeste toebrengt um in fpreeken ett
fchlyven nit to ftecken .
Vat de wyze aanbclangt, op welke de Kunst best byftand
kan bieden, tot het berciken van dat einde, moge men
in gevoelen verfchillen . l k vermect my in geenen deele ,
to beweeren, eat de cnkele Regels der Redenknnlte rip
zichzelve, lure volmaakt ook opgetleld, geuoegzaaw zyn
om cen Redenaar to vormen .
Vcronderttcld, dat
iemand een geed en gunflig Vernuft van de Natuur ontvangen hebbe, clan zal de vordering grooten :1eels meer afhan?en van zyne byzondere bevlytiging, daft van eenig
S~cI el of Onderwys, 't geen bent kan gegeeven worden .
1\iaar men zal, met dit ales, mocten toctlemmcn, dat,
fchnon Regcls en Onderrigtingen alles wit vereischt wordt
niet kunnen doen , zy , nochtans , vecl kunnen doen , 't
gren met de daad hoogst nuttig is . Zy kunnen, 't is
waor, Been Vernuft inforten ; duch 't zelve heftuuren eu
hy!Tand verleenen . Zy kunnen fchraalheid tniet veranderen
in vrugtbaarheid ; maar de overtolli
vrugtbaarheid beteu .
gelen . Zy wyzen de aclchiktfte voorbeelaen van naavolging
aan . Zy bren?en ons de voornaamll:e fchoonheden, die
onzer beoefenende be chouwing waardig zyn, onder 't
oog, zo wel als de grootfte misfagen die vermyd moeten wordcn . Zy ftrekken, daar door, tot het verligten
van
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van den Smaak, en om her Vernuft van onnattnirlyke : f.
wytcingeu af . en in- cen behoorlyk kanaai to bre! gen . En,
't Been Diet kan baaten oil, uit(icckend groote verken to
dueu gehooren worden , kan ten minfleu tiieneti oui bet
beg . au van grove dwaalingen to voorkomen .
Alles,wat de bcoefening van \Ve1lhreckenheid en de
kunst van Opftellen betreft, verdient tc nicer onze aandagt, otn dat zulks in eeu otimiddelyk verhand flaat Diet
de verbetering ouzer veritandige vermogens . Want nien
kan niet lochenen,dat, wanneer WY, op Gene gepaste tvyze bezig zyn on] iets op to itelien, ivy onze Rede nankwceken . Waare ttedenkunst en gezonde Redencerkunst
zyn zeer na aan elkander vermaa,g fchapt. A N ivy oils
tueleggen om onze gedagten cigenaartig to ichikken en
uit to drukken, leeren Wy teflcns naauwkcurig denken
en fpreeken . Door onze gedagten in woorden nit to druk.
ken, begrvpen wy ze aitons ondericheidener . seder cen,
die de mintte keunis aan op(tetlen beeft , weet, dat, wan .
Deer by zich verl:eerd omtrent eenig onderwerp uitdrukt,
wanneer zyne fchikking der denkheelden zonder zamen .
hang words , en zyne uitdrukkingen verflaauwen, de ge .
brrklykheden in zyn' ftyl bykaus altoos t'hnis kunnen ge.
brags worden tnt zyne onvolkomene bevntting des onder_
werps : zo naauw is bet verhand tusfchen onze Gedagten en de Woorden, met welken wy dezelve bekleeden .
De ftudie, om icts op to ftcllen, ten alien tyde van aan .
belang, heeft cen byzonder gewigt gekreegen van den
Smaak en Zeden der tegenwoordige Ecuwe .
Eene
I.euw, waar in de verheteringen , in alle foorten van Weeteuichap met veel yver zyn voortgezet . Men heeft op ai ,
le Vrye Kuntten ecn aandagti, oog gevestigd ; en op gees
cen aandaguiger dan op de fchoonheid der
do bevalligheid en fraaiheid in alle foorten van fchriften . 1-jet
Oor is verfynd, bet kan Diet sneer bet ruwe, ]let onge .
fchikte , bet onbefchaafde veelen. Elk Schryver moet na
eeni ;e verdienften, in wyze van uitdrukken zo wet als in
denktrant dingen, als by geen gevaar wit loopen van ver.
agt en agter de bank gefcliooven to zuilen worden .
Ik wit niet ontkennen, dat de gefteldheid op kleine
fraaiileden , de oplettenheid op de mindere cieraaden des
op(lels , tegenwoordig at to zeer de' overhand genomen
tiebben . 1k geloof veet ecr , dat men tot dit ulterite to veet
overbeit, en dikmaal meer bezorgd is om den flyl to be .
fcliaaven , dan oin denzeiven door bondigheid van ge .
D
dig.
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dagten, ftevigheid en klem to geeven . Nogthans ontf}ast bier uit ecne nieuwe rede, om zich op bet beoel'e .
nen van goede Opftellen uit to leggen . \Vordt het gevor.
derd dat men nict gebrekkig is in fraaiheid en cieraad,
op een tyd, dat deeze zulk eene waarde words toege .
lend, bet is des to noodiger bet vcrmogen to verkrygen,
om valsch van waar cieraad to onderfcheiden, ten einde
men niet medegetleept en onigevoerd worde in dice
niaaiftroom van een valfchen en beuzelenden Smaak, die
nimmcr mist de ongeoefenden we- to rukken . De zodanigen, die de \Vel(jircekenheid nimmcr in haare beginzeleu beocfend, of aan!Jding gehad hebben, om op de
waare en manlyke lclioonheden eencr goede fchryfwyze
to letten, zyn altoos gereed om zich door den vallchen
glans van enkelen woordenpraal to laaten betovcren, en,
wanneer zy in 't upenbaar fprcekcn of fchryven, bezitteit
zy geen anderen maatltuk om zich war to fchikken, dan
't welk in bun tyd, gewoon en volksfmaakend is, hoe
flegt, hoe valsch, hoe bedorven znlks ook mope weezen .
Doch laatcn .vy, daar veelen nict ten oogmerke heb .
ben in 't openbaar to • Ipreeken, of als Schryvers ten
voorfchyn to treeden, nu nog kortlyk nagavi, welke
voordeelen wy van de Reden- en Ourdeelkunde kunneti
trekken . Deeze zyn visor bun niet zo zeer een bcocfenende Kunst , dan wcl eerie bef'piegelende Weetcnichap,
en dezeltile Les(en, welke anderen hulp verleenen in het
opftellen, zuIlen hun byltand vertchatlen in bet beoordeelen van, en fniank vinden in, de fchoonheden der Opftellen, welke zy leezen of hooren voordraagen, 't geen
cen \'ernuft in tat' itelt om lets wet nit to voeren , zal
de fmaak hekwaam maaken om regtmaatig to oordeelen .
Gelyk men de Redcnkunst zomtyds geoordecld bceft
alleen to bef aan in cere fchoolfche beoefening van woor.
den, fpreekwvzen en flylvorming, men beeft de Oor .
Oeelkunde befchouwd, als een Kunst, alleen gelegen in
bet vinden van mi ;fl :igen ; en de kocle toepasting van
zekere Kunsttcrmen, waar door de 1\lenfchen afgerigt
worden, om, op eerie geleerde wyze, to herispen en to
laaktn . 1\laar cit is de O( ;rdeelkunde der Schoolvosfen alleen . Waare Dordeelkunde is van eenen veel
cdeler aart, en de afitammcling van gezond Verftand en
verfvndcn Smaak . Zv din--t er na on) een regtmaatin
oorddccl to vellen over de wezenlyke verdienflen der Schryveren. Zy bevordert het aangei :aam gevoel van derzelver
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fchoonheden, terwyl zy, ten zelfden tyde, ons behoedt
voor die blindc en ingcwikl:ehte hoogagting, . die hunne
fchoonheden en gebreken order een vermengt. Zy leert
ons, met Un woord, met oordeel to pryzen eu to laaken, en de menigte niet blindeling to vol-en .
In cene Ecuw, waar in de 1Verken van Vernuft en Letterkunde, zo menigma :al, de llofre tot onderhoud opleveren ; waar in een Ieder zich voor Kunstregter opwerpt, en
wy naauwlyks deel kunnen neemen in eene hefchaafde verkecring, zonder tellers ons tot oordeelvellingen van then
cart in to laaten, zullen oefcningen van deeze foort, ongetwyfeld, eenig aanbelang ontleenen van 't gebruik, 't
welk wy daar van kunnen maaken, in bet verfchaflen van
flofle t .•n onderwerp van gefprek in befchaafde gezclfcltappen, en daar door ons in that to Ilellen, ow ze met genoegen, en op eene voeglyke wyze, by to woonen .
Doch bet zou my gevoelig fmerten , indien wy de verdienllcn der Reden- en Oordeelkunde, op geen vagr, r en
ten wezenlyken gebruike nuttiger gronden, konden ducn

rusten, dan die enkel of grootendeels beflaan io bet maaken van vermoning . De beoefening van den Smuak en
van gezonde Oordeclkunde is, met de daad, eene der
bevorderlyk(le bezigheden voor her Ver(land . De beginzels van gezond verltand toe to pasfen op Opftellen, die
zy in gefi hrift leezen, of in 't openbaar hooren ; her
onderzoeken wat fchoon is, en waarom bet den warn
van fchoon mag draagen ; ons zelve bezig to houden met
bet nauwkeurig onderfcheiden van 't geen fchynichoon en
bondig is , van 't geen een gemaakt of natuurlyk cieraad
mag heeten, moet zcker ons niet weinig voordeels aan •
brengen in bet gewigtigsc gedeelte van alle Wysbeeeerte,
bet gedeelte, 't welk de kenni der itlenschlyke Natuure
betreft . Want dusdanige nafpeuringen zyn zeer na verwant aan de Zclfkennis .
Zy leiden ons noodwendig op
tot bet nadeiiken over de werkingen der Verheeldingskragr,
en de beweegingen van bet Hart ; en vermeerderen onze
bedreevenheid met eenige der fynfle aandoeniugen, welke
tot onze gefteltenisfe behooren .
Men niag bier nog byvoegen, dat de Oordeelkunst, en
daar niede gepaarde beoefening der Fraaije Letteren, bet
byzonder voordeel hceft, dat dezelve onze Rede verfiert,
Yonder dezelve of to marten ; dat ze ons opleide tot
fcherpzinnige, maar geen vermoeientle, nafpeuringen, tot
bet diepe, maar niet tot her drooge en afgetrokkene ; zy
flrooit
D 3
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flrooit bloemen op het pad der Weetenfchappen ; en terwyl
zy den Geest in zekere maate ingefpannen en werkzaam
houdt, ontheft zy then tellens van dies meet vermocien •
den arbeid, waar aan dezelve zich moet onderwerpen,
tut vcrkryging der noodige Geleerdhcid , of de nalpeuring
van afgctrokkene Waarheden .

WAARNEMING, VAN EERE ZELDZAME

Door J .

HELLER,

Hernii Ventralis .

filled. Doctor-, en Chirurgyrt
Major •.

W. . . . Soldaat, onder bet eer(le Battaillon, van
D
- den Generaal Major Baron
oud orntrent zeven en twincig jaren, van ecn Phlegmatic
VAN CRAKP L,

en ongezond g?t}e1, vertoonde my, in bet begin van December 1786, cen gezwel , ter grootte van een Kiviets Ey,
geplaatst op de Linea alba, omttent drie vingeren boven
den Navel . LVelk gezwel, twee dagen to vooren, met
zwaar hoesten, was to voorfchyn gekomen, en door den
Lyder verfcheiden reizen ingebragt, wanneer het on tie
minfls heweging, en vooral onder bet hoesten, wederom
to voorfchyn kwam .
Dit gezwei kwam my voor een Entcroccle to zyn,
welke door een fcheur - of Breuk -- in de Linen al.
ha, ter lengte van j duim, was ontllaan .
Naar de Hernia to hebben ingebra ;t, 't welk vry getnakkclvk was, lei ik een verhand aan, gelyk men by een
Exomphalos gewoon is . Intusfchen vervaardigde ik cen
leeren Band, voorzien met een Pop van Kurk , gefchikt
naar de plaats der Breuk . %Vaar door de Hernia, tot nu
toe, volkomen is ingebleven .
Het is ni?t vreemd, op onderfcheiden plaatfen van bet
abdomen, Breuken waar to nemen . De meeste Schryvers
welke over deze flo(fe gefchreven hebben, maken 'er
gewag van . Dan gewoonlyk onderl}elt men, ecne voor .
afgegane woude, of verzwering op de plaats der Breuk .
Waar door, deze plaats verzcvakt zynde, de darmen,
en hit Net uiifc-,ieten, en een Breuk niaken ; zetfs vied
men, by de Schryvers (*), voorbeelden vats Buikbreuken,

(*) Lettre, H:j. de l'Acad . Roy . des Scienc . 1'.B :n . 17 r4 . paa
259 .
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Hernia Ventralis.
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ken , alw aar dcze oorzaken niet waren vooraf gegaan .
Dan her is zeldzamer, een Hernia to ontmocten in de
Linea alba , vooral, wanneer men die uitzondert, welke
di,t by den Navel ontAlaan, en dikwils, voor een Exomphalos aangezien worden .
Het is waar, men vind by de Schryvers voorbeelden
van l3reuken in de Linea alba, welke veroorzaakt warcn,
door cell verzwakking van deze wipe ftrcep (*), of van .
cenwyking van de Diusculi Recti (t), dan, hoe veel de.
ze verfchillen van die, welke ik befchryf, zal uit het 13o .
venllaande konnen gezien worden.
Eenc verdere uitweiding over deze flofFe heb ik on .
nodig gcoordceld, verwics ik voorgenomen had, deze
waarneming cenvoudig to befchryven, zo, en gelyk, als
ik dezelve heb waargenomen .
2,59 . j . B . SANDIFORT, Geneesk. Veth . I. Dee], pag. 353 .
PeT •I T, 1 raite des Mal. Clir. Torn . 11 . pag . 243 jusqu'A 405 .
(*) PETIT, L. C .
(t) SABATIER, Traitd Conaplet d'dbaat . Tom . I. pag . 254.

ANTWOOItD , OP D!? PROFVE EN GEDACHTEN, OVER HET
ONDEttSCt1EID DER ZWAAttTE VAN DE LICHAAMEN,
BY DEN DAG EN BY DEN NAGT .

Aan de Hecren Schryveren der Nicuwwe Algemeene hailer .
laudf•he Letaeroefeningen .
1
e Proeve en gedachten , in UE . Mengelwerk van het
E'rJie Decl, No . 1^_, op pag. 512 en volgende,
ge leezen hebbende ; en aangemerkt de uitnodiging die
daar by gcvoegd is, maaktc ik bet volgend Antwoord
gereed : het zou my aangenaam zyn, bet zelve in UEds .
geacht lllaandwerk geplaatst to zien . Blyve inmiddels ,
WFLED!'LE IIEEREN

•
•
•
•
•

D

ll'el Edele Ilccrcn!

L. I ; December . 1778(.

U \Vel Eds . DWV. Dienaar,
F.
D4

Het
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ASTWOORD, OP DE PROM

[let komt my voor dat de opgegeeven Vraag, ontken .
nend moet bear .twoori worden ; zie bier waarom . Het
is hewezen , dat, zoo verfcheide Lichaamen , om een
Middelpunt, langs de omtrekken van Cirkels, in den
zelfden tyd hewoogen worden, de Centerfchuwendc krag .
ten in dezelfde reeden zyn, als de afllanden van ditMid .
delpunt . Zoo derhalveu drie Lichaamen A, B en C,
out bet zelfde centrum M, in een zelfden radius draaijen, on de Afflanden, by voorbeeld MA -^5o, NIB ^6o,
en MC=70, dan moet volgen , dat de Middelpuntsvliedende kragten van A, B en C zyn in reeden als 5, 6 en
7 refpectivelyk . Laaten bier de Cenheeden voor voeten
gehouden worden, dan zal MA die to vooren was 5o voeten, trachten to worden 55 voeten ; MB die 6o was, zal
poogen to kuomen op 66 voeten, (want 5o : 6o=55
:)
:66
en op gelyke wyze zal MC trachten aan to groeijen tot
?7 voeten . Daar nu to vooren All ^ Ic voeten = BC
was , en de pooging der centerfchttwetide kragt daar hec .
nen Ilrekt, ow AB tot it voeten to brengen, en ook out
BC van t o tot i i voeten to doen aangroeijcn, (want 66 -55= I t = 77- 66), zo volgt, dat de Neiging, out Al; to vergrooten, gelyk is aan die, door welke BC zyn aangrocijing zou verkrygen . De Toepasfing komt gereedclyk voor
bet oog. Ik zal bier alleen hyvoegen, hoe bet my toefchynt , dat er, in de voorgeftelde vraag, Been acht gegeeven zy, op bet vermogen van de Middelpunts kra gt op
den Aardkloot B zelven, maar alleen op dit vermogen ten
aanzien van A en C . Zo men die uitweiking, ten aanzien van B, niet uit bet oog verlooren had, z,uu de vraag
gereedelyk bier op tteergekoomen zyn .
„ Dewyl, by bet op en ondergaan der Zon , bet Cen„ tram des Aardkloots, en de plaats van waarneeming
„ eevenverre van de Zon verwyderd zyn, en dus eene
• gelyke centerfchuwende kragt van dezelve hebben ;
• mocten d an . b y den op en ondergaag der Zon, de
• lichaamen niet zwaarder zvn, dan op den middag, of
• 's mittdernachts ?" 1? n , volgens de Befchouwing van de
Middelpuntsvliedende kragten alleen, zou men deeze vraa
toetlemmend moeten heantwoorden, zo. als uit bet voorgaande ligtelyk is of to leiden .
De proefneeming, om de waarheid of onwaarheid van bet
Factum zave to onderzoeken, kon met den gebruikren me .
fiel niet gefchieden : want een Unfer . ecns in evenwigt
gebragt,t zal in then that blyven, ofc}toon de zwaattekragt
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bra, veranderde ; bier van l= de reede gevonden worden
by elk chryver, die de Beginfelen der t\Teiktui ;;kunde
op eene wiskundige wyze beh :ntdelt . Ook hebbcn de
1 icereu van de Franfche Academie , die onder den Pool .
Cirkel en Lvennagtslyn de Waarneemingen hebben gaan
doen, ter bepialing van de gedaante des Aardkloots, ge .
bruik gemaakt van den enkelen (linger, als zynde een werktuir;, door welk men , met groote nauwkcurigheid , het verfchil van zwaartekragt kan bepaalen . Dan, om zig bier
van ecn juist begrip to vormen, behoort men reeds ecn
gevordertlen trap van kennis in de Wiskunde bereikt te hebben . lV,shalven het hier de plaats met is, daar langer by
to blyven ltilltaan .
\Vat aangaac de gedachten en redeneeringen die onmid .
delvk op de Proetneeming volgen : de getallen, daar in gebruikt, zyn vry wilickeurig, en als men maar acht geeft ,
ow de aantrekkingskragt van de Zon evengroot to ftellen,
als de centerfchuwende kragtj door de jaarlyklche beweeging veroorzaakt, komt bet eveneens voor dag en nagt uit :
zo als elk ligtelyk kan heproeven . I-let welk genoeg is,
ow to toonen, dat men ztg vergisfen zou,als men, door
deeze gelykheid van uitkomtten by nags en dag , zou
willen waarfchynelyk maaken, dat de gemelde kragten in
de geftelde evenree.ltgheedeii zouden ftaan .
Orn de oorzaak van deeze gelykheid der uitkomtten to
ontdekkcn, gaa men bet volgende na . Laat de ipecifke
zwaarte van het lichaam, waar door men hier de zwaarte .
kragt moet verftaan, weggclaaten worden, zo als ook de
centerlchuwende kragt door de dagelvkl'che omwenteling
to weeg gebraet : deeze beide kragten , doen bier niets
ter zaaltc . I-Ict komt 'er alleen op aan, of de centerfchuwende kragt, die zyn oorfprong aan de jaarlykfcite
beweeging verfchuldigd is, vernictigd word door de . aantrekkingskragt van de Zon . De redenecring op pag. St 3
en St .} onderftelt, dat de lichaamen, door de eerfte deczer kragten, by nagt zig van de Aarde met eene poogiug
= 3 trachten to verwydcren , en by dig met gelyke poo .
ging to naderen . Voorts word de aantrekkingskragt d--, r
Zou op z gefteld , zoo wel by dag als by nagt, en dus
bet verfchil vereffend, dat men vermoed had uit de centerfchuwende kragt voort to koomen.
Maar dat dit verlchit gees plaats beeft, is to vooren
gezien, en wat de nautrekkingskragt der Zou betrefr, oh
wat wyze dezelve bier werkzaam is, zal eenigzius nit het
volgende kunnen blyken .
D 5
Me ;I
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Men weet, dat deeze kragt werkt in de omgekeerde
reeden van de vierkanten der aff}anden, dat is , zoo als
vooren genoomen word MA=5o, MB=6o, en AIC : ;o,
dat de aantrekking van M op A, B , en C verbeeld zal
kunnen worden door 3r T o , r ,,' o ell
refpectivelyk ;
voor deeze gebrookens kan men neemen 1764, 1215 en
1764, 1225, en ,Flu : ~y~a =
goo, (want
:
goo)
.
Laaten
de
eenheederr
in deeze getallen voor
1225
lyrcn gehouden worden, dan heeft men voor de aantrekkingskragt van M op A 12 voeten, 3 duiwen ; voor die
kragt op B, 8V.6 d . en i lyn ; en eindclylt voor C, 6 V .
3 d . Zoo men nu ook als vooren de 50, 6o en 7o door
voeten uitdrukt, zou door de aantrckkingskragt van M, de
aff}and MA= worden 37 V. 9 d . ; M R zou wnrden =5i
V. 5 d . II lyncn : tcrwyl op gelyke wyze MC verklcinen
zou tot op 63 V . 9 d . ; dus is AB, die to vooren io voeten was, to rekenen oh 13 V. 8 d . i1 lynen, en BC, die
to vooren ook Io eoeten was, word nu I2 V . 3 d . 1 Iyn .
Zou men bier uit niet moeten betluiten, dat de lichaamen
des naps zwaarder zyn dan by dag'? en dus dat, daar de
in bet begin opgcgeeven vraag enk :2l een ontkennend antwoord vcrcischte, juist bet tegendeel plaats heeft, van
bet Been 'er bedoeld is .
Ik zou, tot mcerder opheldering, de begrooting der krag.
ten ., volgens de laattte Waanieemingen die m y bekend
zyn, bier gaarne bygcvoegd hebben, gclyk ik dezelve
reeds met dit oogmerk bereekend heb, ten einde met eenen
daar uit de moeijelykheid aan to toonen, die uien ontmoe .
ten zou, als mete dezelve met directe Proeven wilde hevestigen, of verhecteren . Maar ziende, (lit bet antwoord
ooter geworden is dan ik verwaytte, heb ik daar vaii
; ;ezien, in hoope, dat bet ter nedcrgeftelde voor voidocnde zal gehouden worden . Voor bet overige moet ik , weegens de manier van bchandelen, verfchooning vraagen aan
pie lViskunflennars, die dit Antwoord by geval mogten inzien . Ik twyffel niet, of bet inoet Hun Eds . zecr verveelend voorkoome>, ; maar zy gelieven to bedenken , dat ik
getracht heb, verflaanbaar to zyn , vonr Liefhehbers die
in de Wiskunde geene vorderingen gemaakt hebnen .

5
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AANMERKINGEN OP DE VRAAG , VOORGESTELD IN Dr Ntc'uWre

,4lgcmecne Vadcrl. Lciteroefeningcn, kerlte Deel,
DNENG LWERK,

jag.

513 .

e gevolgtrekking uit de middenpuntfchuwende krachD
ten , veroorzaakt door de jaariykfche en dagelvklclte
beweeging der aarde, fchynt my toe uiteraiaare zwak to

zyn .
De middenpuntfchuwende, de middenpunt .
trekkende en zwaartekrachten moeten wel van elkander
ondericheiden worden .
De middenpuntfchuwende
krachten worden, in de planeeten en de aarde, altoos vergezeld door rriddenpunttrekkende krachten :de eene kracht
herilelt de andere : men kan, over dit onderwerp, de be_
ginfelen der Natuur/unde nazien, befchreeven door ten
wydberoemden Hoogleeraar MUSSCU4.NBROI K , Edit . / .cid.
lLtni, 1739. Cap . XIV . pig. ezm . De mh1dcnpuntlciiuwende kracht, veroorzaakt door de jaarlyktche beweeping
tier aarde, word, als 't ware, gemaatigd,zo,O niet gecc .tlizeerd, en verydeld door de nlidttenpunttrekkende kracht
der Zon : van desgelyken tie middenpuntfchuwende kracht,
veroorzaakt door tie dagelyklche beweeging der aarde,
worth gemaatigd, en in eerie juiste orde gehouden, ciI)Or
de middenpunttrekkende kracht der aarde ; en gevolgiyk,
offchoon in de richtingen deezer twee krachten, door den
jaarlykfchen en dagelyl :fchcn omloup, eenige verichiliende
betrekking zoude kunnen plaats hebben, is dit vcrfchil
nochtans zoo gering, dat bet geene zichtbaare uitwerking
zoude kunnen voortbrengen, of op de zwaartekracht
der lichaamen eenigen invloed hebben . Maar, geileld
zynde , dat bet eenigen invloed had , fchynt tie manier,
op welke de proef genoomen is, met de theorie niet wet
to llrooken. De Unfter, zoo Wet als de zwaarrc daar aan
bangende, zoude de vcrmindering van zwaarte heide to
gelyk onderheevig zyii geweesr, en her ten zoo min a1s
bet antler eenig verfchil kunnen aanwyzen : by vooriceeld,
laat bet gewicht aan den korten arm van t 4ii zvn, zoo moet
de zwaarte van den langen arm,om evenwichttemaaken,
eene gelyke zwaarte •gehad hebben . Laat de vooronderftelde invloed tier middenpuntfchuwende kracht , de
daar aan hangende zwaarte van bet gewicht 2 grein verminderd hebben, zoo moet de lange arm van den Unlter
door die zeifde oorzaak, dit gemis van zwaarte ook onde .-
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dergaan hebben ; en gevolgelyk zoude 'er, deeze vooron .
dergeltelde oorzaaken gegeeven zynde, echter een evenwicht hebben kunnen piaats hebben ; en zulks dcrhalve
ter hetooging van bet gezochte niets afdoen .
Wy meenen echter als zeker to kunnen Ilellen, dat de
lichaamen by nagt zwaarder zyn dan by dag . In den
Pare 1735 , heeft men , met de beste thermomeeters , op bet
Obfervatorittm to Utrecht waargenomen, dat bet verfchil
der koude by nagt of by dag omtrent van 8 graden is . l)eeze Waarneemingen zyn naauwkeurig en zeker, wy kunnen
dit verzckeren, dewyl wy 'er tegenwoordig zyn geweest ;
zy zyn genomen in de inaand van May, hoe veel grouter moet dan het verfchil Diet zyn in de Herfst-en Win .
termaanden ? men heeft ten then einde de weerkundige
tafelen maar to raadpleegen . Is de koude dan zoo veel
grooter by nags, dan by dag, zoo moot 'er eene inkrimping der lichaamen by nagt zyn, by dag eene uitzetting .
Gelyk dit door den vuurmcetcr,in de Tentamina, aan de
hloryntynfche Academie gezonden, ten vollcn kenbaar is .
Door . deeze inkrimping der lichaamen b nags moet het
volnnien kleiner worden, en gevolgelyk , Jpcci;que
zwaarte, door middel van de kleiner oppervlakte, grooter
by nagt dan by dab zyn . Dit kan niet wel door middel
van een UnJlcr kenbaar worden, bet zoude, door proef.
neemingen van vallende lichamen , van cene bepaalde hoogte, in klei of potaard beproefd moeten worden : en ais
dan is bet meer dan waarlchynelyk , by aldien de vereischte naauwkeurigheid werd in acht genomen , dat 'er
eenig verfchil van zwaarte befpeurd zal worden . la, ik
rnaak my (terk, dat deeze verfchillende zwaarte niet al .
lecn by nagt en dag , maar ook des Zomers en des Winters,
plants hebben ; ten niin(ten, dit blykt in de vloeirto(len nit
bet tabelletje van den Heer utscit.NSnttu, gemaakt op bet
gewigt van cen Paryfchen •t aarlings duiw : to vinden in de
twecde editie van de beginfclen der Naltiurkande, van
den onvergelykelykenr MMUsSCUravnsortt, ccrJle Dccl, pag .
q^_7 ; alwaar men zten kan , dat dit onderlcheid aaumerkelyk s .
1k heb de vryheid genomen, deeze aanmerkingen van de
band to geeven, in een nederig deukbeeld, ter uitbrcidin ;
van nuttige kundighcden ; ingevalle van misvatting, wit ik
my bet oordeel van ervarener zeer gaarne onderwerpen ;
terwyl ik my ondertusfchen vergenoege met het aaneenanme
vooruitzicht, dat zy den bemiunaaren van Wectenlchappen
Diet onaangcnaam zullen zyu .
r'z .
Lc;dcn 17 ;87-
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D EDENKINGEN OVER HET GEBRUIK EN DE VOORDEELEN DER STARREKUNDE.

lVaar hct Engelsch.
99
19

Ontdekkingen in
onlangs
H ebben
do ,1tarrckundc onzen Leezeren medegedeeld (*),
BONNICASTLE'S

Wy

• dc volgende algetneener Berlcnkingen, over het gebruik
•

en de voordeelen der Starrekunde ons voorkomende,
dagten wy geene plaats to moeted onthouden ."
•

*

*

De Starrekunde is eene Weetenfchap, die tot de vroegfte Oudheid opklimt, en de bewordering van a1le Eeuwen
trok . Dchters, Wys ,.,eeren, en Gefchiedboekers hebben
dezelve met hunne loflpraaken vereerd . Bovenal zyn de
ecrstgemelden breedvocrig in hunne cerbetooningen aan
deeze Weetenfchap. Order de Grieken hooren wy Ho-.
MERUS
HESIODUS, en ARATUS, onder de Latynen

LUCRETIUS, HORATIUS, OVIDIUS, VIRGILIUS, MANILIUS,
LUCANUS en CLAUDIANUS, haar ter eere zingen .
Laatere

1)ichters van verfcheide Volken, en hedendaagfche, die
tot lof der Starrekunde de fnaaren tokkelden, zyn to veel
om op to noemen .
Op dezeltile wyze hebben de verftandiglie en grootfte
11annen , zo Ouden als Hedendaagfchen , beleden,
bekoord to zyn door de fchoonheid dier Weetenfchappe . [let betchouwen van bet groot tooneel des Uitfpan .
zels heh men altoos aangemerkt ats bet edelst voorregt
van den 111ensch. Daar is het dat wy de wondered der
Almagt ontdekken, en de Wysheid van GOD in de werken der Scheppinge befchouwen . Geene kundigheid kan
door het licht der Nattlure verkreegen worden,welke ons
juister denkbeelden oplevert van bet Weezen alter Weezens , of fterker bewyzen verfchaft voor zvn beflaan en
eigenfchappcn . „ De Hemelen, zegt de Pfalmist, ver„ telien GODS eere, bet Uitipanzel vertoont zyner ban• d en werk ; de dag aan den dag (tort overvloedig fpraa .
„ ke
(*) Zie tae Dccl, 1ENG . bl . 468, enz.
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• ke uit, en de nags aan den nagt toont weetenfchappen ;
• daar is geen taal waar haare ftemme nict wurdt ge .

„ hoord !"
Niet alleen is de Starrekunde hoog to fchatten ; dewyl
dezelve ons zulkc verheeveue denkbeelden inboezemt van
coD, en de werken des ALLERHooGSTEN' ; maar ook de
ztel verbetert, de kragt en do . .rdringenheid des Ver(tands
doet aangroeijeu : want, door middcl van die Godlyk geleide, Iceren wy bet beginzel van alle beweegingen der
Nemellche Lichaamen to ontdekken ; de voetitappen des
Scheppers, mag ik my dus uitdrukken, door de ongemeete
gewesten zyns Ryks to volgen , en de verborgene dryfvee .
ren, waar door by her grout werktuig des Heelals beweegt
en regelt, op to fpeuren .
Schoon de Starrekunde met geen andere voordeelen ge .
paard ging, zou dezelve een onfchathaaren dienst aan het
111enschdom gedaan hebben, door bygeloovige denkhcelden
en ydele vreeze to verdryven . De M9ensch is natuurlyk
befchroonwd, en fchrikt Iigt wegens gevaaren, dio by niet
kan voorzien . Eer by gemeenzaam geworden is met de
Natuur , how it by de beftendigheid haarer werkingen verdagt, en hetchouwt dezelve met angstvalligen fchroom .
De geregelde en onveranderlyke orde der dingen boezemt hem eerlang vertr,-?uwen in : dan 'cr blyven nog e eni .
g e zonderlinge verfchynzels over, die ontrustende uitzonderingen tuaaken op den algemeenen re .-el .
De ecrtte geheele zonsverduistering fchynt dan een volflaage omkeering van bet Heelal to dreigen ; en de Maan,
in eenevolle bezwyming,becft het voorkomen dat dezelve
verilonden words . De Comeet, met een vuurigen flaart of
met vuurige hairen als omzet, houdt men voor een token
van 's Hetnels wenkende wraakrocde : derzelver verfchyning
duidt den dood van Vorften, den ondergan, van Ryken,
Hongersttood of Pest aan . Dit, hoe veel verlichter tvden wy
thans beleeven , was eertyds de algemeene taal des blensehdoms . De Starrekunde alleen beefs ons van deeze ver
fchrikkingen
n verlost, en geleerd, met een bedaard ong,
de Zon- en Nlaanverdvisteringen , As mode de zeldLaam
verfchynende Comeeten , to befchouwen .
Starrcnwichelaary is eene andere kwaal van zwnkke ge .
moederen, geheel geneezen door de beginzelen der Star .
rekunde regt to ver('aan . Tegenwoordig neemen wy den
loop der Hemellichten waar, met oogmerk, um, door
uuttige ontdekkingen, in onze behocften en no)dweudig.
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digheden to voorzien, en niet met het ydel oogmerk om
de geheime oogmerken des noodlots to doorgronden, en
den verborgenen uit(lag van bet toekomende te ontdekken . Deeze bedriegelyke kuust, waar mede bet Gemeen
zich zo gcheel laat inueemen, zou zo nadeelig voor onze
rust geweest zyn, als dezelve Ilrydig is met de natttur der
din gcn . Dikwyls ongelukkig in het voorleedene, en over
bet tcgenwoordige to onvreden, leeven wy alleen door
de hoop op bet toekomende . Eene kennis van ons ann .
flaande lot zou alleen dienen om het gewigt onzer tegen_
woordige onheilen to verzwaaren, en door alien beweegmid_
del tot werkzaamheid van kragt to berooven,ons beltaan
cene aaneenlchakeling van ratnpett tnaaken, en de fchepping cene woeste wildernis .
Dan, niette enllaauLie de ongerymdheid der Starrewiche'aary, gaat dezelve in alie wereldoorden in zwang
en 't is nog niet zeer lang gelceden, of Europe zelve
halt haare 'Xaarzeggcrs en de Vor(len hunne Starrekykers, naar wicr voorzeggingen zy hunne aangelegenlle
uirzichten regelden . 't Is het liclit der Weetenfchappen
alleen, welke ons kan bevryden van de grove bedriegerven deezcr jammethartige Voorfpellcrs . De onmeetbaare
afftand tier Siarren is een overtuigend bewys dat ze al to
verre van ons verwyderd zyn, dan dat derzelver invloed
eenige uitt erking op onzen Aardkloot zou baaren . Derzelver tegen- en zaweuttanden, die, van den beginne af,
ouderworpen geweest zyn aan onveranderlyke wetter,
kunnen g.hcel niets toebrengen om reden to geeven van
die oneindi~e verfcheidenheid van characters en neigingen,
welke wy onder de Menichen waarneemen . L1ke uitkomst
to Iaaten afhangen van het verfchynen.eencrStarre, is eene
ongerymdheid, even groot als do dwaasheid der Laplande .
ren, die den loop des winds waanen to regelen door knoo .
pen in een Touw .
Ecn ander zeer in 't oogloopend voordeel door de Starrekunde aan de MMlaatfchappye toegebragt, is de byftand,
welke dezelve verlc~nt nan den Land. en Akkerman, die
zich 'bezig houden met den grond to bearbeiden . Ilet
geheele work des Landbouwers hangt of van de kennis
tier jaargetyden, en den loop der Lonne . In elite lugtflreck zyn 'er zekere noodwendige tusfchcnflanden tusfchen
de onderfchcidene werkzaamheden van zaaijen en oog(len ;
en deeze tusfehenftanden, &is bekend door onderrigting,
wyzen den eigen tyd aan, op wel% en elke werkzaamheid
moet
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moet verrigt worden . Maar, hoe zullen wy naauwkeurig,
en by voorraad, 't geen dikwyls nuodig is, weeten, bet
begin van ieder jaargetyde, en deszelfs vast bepaalde
verduuring ? Zulks kan alleen gefchieden door aan het
Uitfpanzel venire onveranderlyke Tekens waar to nee,
nien, welke 'er altoos mede gepaard gaan, en derzelvct
wederkomst aanduiden .
Deeae Tekens worden aangeduid door de Zon of eenige byzondere Star ; en , fchoon men tegenwoordig op de
kennis daar van weinig agt geeft, was zulks volilrckt
noodig in de oude wereld, toen de landman geene andere
Gids hadt om zyne werl zaamheden to regelen, dan zyne
eigene waarneentittgen . ,frclurus , Orion, en Pleiades,
nterkten de jaargetyden voor de Grieken uit ; en bet op .
gaan van Sir •i us met de Zon, kondigde den Egyptenaa .
ren bet overvloeijen des Nyl/lrooms aan, en Lieu gewoonen tyd, waar op zy hun graan der aarde aanbevolen,
onmiddelyk naa bet wegrukken des waters . De I)ichters
en Gefchiedfchryvers verfchaffen ons eene menigte van
dergelyke voorbeelden, tilt welke blykt, dat veele van
de magtigfte en befchaafdfte volken, langen tyd, geen anderen tydwyzer hadden dan zy bczaten, door de cenvoudige waarneetningen van bet op en ondergaan van
zekere ftarren .
In de gemeenfte bezigheden deezes leevens is niets
noodzaaklyker dan eene naauwkeurige Tydmaatc . Doch
hoe is deeze to verkrygen ? Uit beweeging alleen ontleenen wy bet denkbeeld van opvolg ng, en ten einde de
verdeeling daar van naauwkeurig zy, moet de beweeging
beftendig en eenpaarig wezen : maar zulk eene volkomene en onveranderlyke wet wordt rip aarde niet gevonden .
De Mensch heeft in ziehzelven de beginzels van hewce .
ging : zyne aardoeningen en denkbeelden volgen elkander
in zekere orde ; doch derzelver dour en wederkeeringen
zyn zo ongeregcld, dat zy, in geenen dcele, 'er zig van
kunnen bedienen tot een voegelyke Tydmaate . De ziel,
die genoeglyke oogenblikken flyt, en die vol onaangenaa_
sue gewaarwordingen leeft ; de minnaar by zyne beutinde
zittende, en de misdaadiger, die het uttr der Ilralle wags,
maaken een zeer verfchillende rckening .
't Is aan den Flemel alleen dat wy een zekere en on .
Deeze heerlyke
veranderlyke maatftok moeten zoekcn .
lichaameu, op zulke o,imeetbaare afftanden van onzeu
Aardkloot geplaatst, beweegen met cen orde en geregeld .
held,
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heid, welke in geen ander gedeelte t'er Scbeppinge ge
vondcni wordt . Van deeze hebben wy at onze kenuis
der jaargctyden, en de kunst om by zekcre tydperken to
rekei ;en , ontleend . Waren derzelver beweegingcn zo of derlchei,ien en veranderlyk geweeat $ als die wy op aarde
waarneemen, wy zouden teen dcnkhceld van den ge .
regeld0n loop des tyds, of van de uitgelirekthcid der dueringe gehad hebben .
flit is nog de toefiand van
dell eenzaatn leevenden onbefchaafden v \Vilden, die zyn
tyden afdeclt by bet vallen der Sneeuw,of by den voortgang des Groeis, en geheel veene weeteufchap bezit van
de verfynder behoeften der Maarfchappy .
Ilet tydsverloop tusfchen hot op . ell ondergaan der
Zonne is ecne tydmaate, door ons een Dag gehecten ;en
ons door de Natuur zelve aangeweezen ; loch, daar wy
menign :aal een longer tydsverloop behoeven, zyn wy
verpiigt onze toevlugt to neenien tot andere waarneemingen, don die afhangen van het op . en ondergaan der
Zonne.
Eenige Volken rekenen hun tyd by iraanefchynen, of by maanden ; anderen by de omwenteling der
tonne, of by jaaren ; nog anderen by maanden en jaaren Leide . Doch dit vordert eene nauwkeurige kennis
van de beweeging Bier Hemelfche licliaamen , en zy, die
zig van beide omwenteling hedienen, moeten weeten hoe
dezelve overeen to brengen en to doen zamcnflennnen .
1)it gaf aanleiding tot den Altnanach , die Jangen tvd
zeer onvolkomen was, en , fchoon menigmaalen hervortnd,
iwg met veele onvolmaakthedcn heeft is .
De Tydrekenkunde is ecn antler onderwerp . zo onmid .
delyk vcrknogt aan Starrekundige Waarneemingen, dat
ivy, zonder derzelver byfland, zeer gebreklyke beri,,ten
zouden hebben van de gebeurteniskn in de gefchiedhoeken vermeld, en de bedryven der vroegere 1?euwen .
!)an bet is allecn, zints zekere gedenkwaardige tydperken, dat deeze \Veetenfchap aaneemerltt kan warden als
rustende op een vasten grond . War bong er loopt, is ales mer ' ikke duisternis omgeeven . De onwisfe overleve.
ring, die, vudr de vitVincting der Letteren, allcen tot
berigtg.evin : ; diende, heeft alle verhaalen verminkt en
verward . Wy vinden, in de oude .jaarboeken, flegts cen
klcin aantal geheurtenisfen, met nauwkeurige dagtekeninrien, en zelfs deeze weinige zyn zeldzaam eveneens in
verfchillende Schrvveren .
Jo deezen kronkeligeu doolhof, hebben wy geen draad
11 . DEEL . )iIENGELW . N O . 4 .
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tot ons gelehie, date de Starreku :tde . De gebeurtenisfcn ,
welke, naar 't .Igenieen getuigenis van geloolwaardige ge .
fchicdboekeren , mogen aangemerkt worden als rus .plaatzen , waar de verinoeide reiziger, naa zyne verdrietige
omzwervingen in dorre flrcekeu der oudheid, mag neder.
zittcn . Dock de waarneemingen , door welke deeze rustplaatlen bepaald women , zyn weinig en zeldzaam . En ,
't geen nog vreentder klinkt, wy hebben ze geheel en al
dank to weeten aan de diepe oukunde en bet vreesagtig
bygeloof der tyden , waar in ze gedaan zyn . De verfchynzels van Zon- en BLtanvcrdui ;t , ringen , en wel voornaamlyk de eerstgemelde, veroorzaakteu eene algemeene
ontiteltenis en Ichrik ; en , nit de aautekeningen ons agtergelaaten, wegens die ontrustende verfchynzelen, kunnen wy de ty den vinder_ , wauneer ze vourvielen .
Indien de Schriltcn eeus Gefchiedlchryvcrs geheel verlooren waren , en wy alleen eenig los verhaal konden be .
komen van her gebeurde, zonder jaar- of dagtekening ; dock
vergczeld van bet berigt eeniger aanmerkelyke verduisteringen, zou de Starrckundige, door zyne kennis van de
beweeging der hemelfche lichaamen, ras in that wezen,
om den netten tyd, wanneer ze voorvielen, to bepaaleu .
't Was, door dit middel, dat de beroemde Dr .
FIALLEY den dag, ja her uur, bepaalde, waarop JuLIUs
CESAR in F-ngeland landde, enkel opgentaakt uit de
omflandigheden zyns verhaals .
Aan dezelfde oor.
zaak moot toegelchreven worden, dat de Tydrekenkunde der Chincezeu echter is date die van meest alle andere
volken . Van wcgen hunne verklecfdheid aan oude gebruiken , en bet bygeloof, 't geen zo nauw verknogt is
win bun StaatsbeRuur, hebben zy optekeningen van verduisteringen die de hooge oudhcid buns ityks bewyzen .
Dan cen nog grooter en gewigtiger voordeel is gelegen
in de hulpe, welke de Starrekunde verleent aan de Aardryks . en Zccvaardkunde . Kennis tc hebben van de Jigging der verfchillende Landen is gecn voorwerp van en .
kele weetgierigheid of loutere befpiegeling ; maar is tegenwoordig een f}uk van onvermydelyke noodzaaklykheid
geworden , voor elk l\lensch van eenig bedryf en aanzien ; en men houdt bet, met rede, voor een der wee .
zenlyke gedeelten eener befchaafde Opvoedinge . StaatVysbegeerte hebben eene gekunde, Koophandel, en
meenfchap geopend tusfchen meest alle Landetl des Aardbols . Verbintenisfen zyn 'er aangegaan tusfchen de wydaf-
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afgelegene Volken . Handelzugt en onderzocklust hebben
alle gewesten opgezogt, en de voortbrengzels der verlchillende lugtllreeken worden van bet eene einde der aarde na
her andere gevoerd .
Toen VASCO DE LAMA, den weg na Indie rundsom de
Iuaap de Goede Hoop ccrst geopend, en COLUntuus de
1Vicuit'e Ihcreld ontdckt had ., verwekte de vermeerderiu
vau r~kdom en magt, uit deeze ontdekkingen voor ecnige volken fpruitende, den nyd en eerzugt van andere, etz
brags geheel Europa in beweeging . Volgens een begin .
zel , zints lang, door bandeidtyvende volken aangenonten,
eigen :le de eerfle ontdekkcr van cenig land zich 't zelve
ads een eigeudom tee, en was nayverig wegens den weg
(lie hem derwaards leidde . 1)it beginzel, welks gegrondof ongegroudheid wy bier niet zullen onderzocken, werJ
door alle blogeuhcden van Europa aangcuomen : zy hank .
tcn alle even zeer om deeze nicuwe linden to bozocken ;
en de zugt ter ontdekking, Heeds aangroeijcnde, wend de
beoefening der Aardrykskuude lugs hoe noodzaakelyker .
Deeze 1Vcetenlchap, zo wel als die der Zcevaart, was
langen tyd zeer onvolkomen en gebreklyk ; de kennis vant
verafgeletrene linden rustte cnkel op her los en onbepaakt
berigt der lteizigeren, die alle bunne verhaalen misvormden en vcrgrootten, door die zug ;t tot bet wondcrbaare,
zo eigen aan den Mensch . De Stuurman , aan den anderen kaut, bepaalde zig tot bet doorkruisfen van ecnige
Zeellreeken, of her vaaren langs de kust heenen, en
waagdc her, zyne kunst wantrouwende, niet , her land
nit her oog to verliezen, en zich nan genade van wines
en baaren over to geeven . 't Was de Starrekunde, die
hem eerst Oat vertrouwen inboezemde, en leerde zyn vlottend verhlyf veilig been to fluuren, door ongetneete Zeecn,
nooit door eenig Mensch bevaaren .
In deeze mocilyke en hachlyke onderneeming is her den
Zeeman niet genoeg de Jigging to weeten van de plants,
welke by ten oogtnerk beeft, to beflevencn ; by moec
sevens, ten alien tyde, in Nat zyn, oat to ontdekken,
op well: eene hoogte en breedte by is, hoe verre weg
by afgell~gt heeft , en welk een koers hem geduurende
her overige der reize to houden flair. Doch deeze onontbeerhaare byzonderheden kan by alleen weeten nit
de Starrekundige \Vaarneemingen . en eene naauwkeurige
kennis van den loop der Hemellichten . Alle de regels
aer Zt.evaartkunde worden daar uit afgclcid , en fchoon
derL 2
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derzelvcr toepaslng met ecnige moeilykheden vergezchi
gnat, is het van hcf uiterlte aanbelang voor elk zeevaa .
renden, dat by ze wel vcrtlaa, en to werk ftelle : naardemaal zyn eigen leeven, dat zyner tochtgenooten, en
bet welflaagen der Reize 'er ten eenemaale van afhangt .
Ue regeering in de meeste landen is dermaate over .
tuigd van de waarhcid deezer waarneeminge, dat zy, in
deezen laatften tyd, een alleraandagtist oug geflaagen
heeft op de Zeevaardkunde, en wat daar toe behoorr .
i\aa dat de Zcemagt een overweegend gewigt in
de fchaal vau het ftaatkundig belang gelegd beefs, en
men den regel van den Beer LE niIEttE waarheid vondt,

;-idea de Nprune cst Ic fc(plerc dru mo:;de,
Le t
hee,t men de Starrekunde aangemu •lu als cone tVeeten .
(chap, ten grootcn mute van den Staat ftrekkende, en
de bcfcherming vcrdicncnde van ell: handeldryvend yolk .
De tlerkc aanmuedi,. ;ingen aan de beoefenaars deezer Wcetenfchnppen gcgcevcn door LODLWYK den XIV en XV
ran 1'rc;i ry ; de rdelmoedige en ryke belooning in Lubcla;:d uirgdio')fd,vo(-r de ontdekking der lengte op zee ;
ue kostbaare 1 :cizen gedaan oin den overgang van Vemi
over de Zon waar to neemen, leveren, om van geenc
andere to fprecken, voldingende bewyzen op van hct
aanbaang't geen men in do Starrektuule (tell .
Lodanig zyn de voordeelen, welke de 11Iaattchnppy
ontleend hecft van de beocfening deezer overheedyke
Weetenfchap ; dan 'er is nog een antler, 't Been, lch~~~ u
min hfyhbaar v i .n r Let oog der wergild in 't algemcen,
vogthans., den Wysgeer zeer in 't oog to-)pt . 1)a kenris naumlyk der Natnure ; van bet rechte werelditelzel,
cn van de onvcranderlyke wetten, near welke 't zelve
beftuurd words . De Starrekunde heeft zulk cen heerlyi;
gezigt der Schepping your ons opengezet, dat wy, van
verwondering getroflcn, in verbaasdheid wegzinken op
de grootschheid der vertooninge, bet ontzaglyk toonect
der Almagt . Door bet kundig nog in het Eleelal to laatcn
weiden, verhcfden wy nnze dcnkbeelden van her oncindig
Verlland, en breiden den nauwbepeykten kriug der men .
fchelyke bevattingen uit ; ooze bekwaamheden wor,len verftcrkt en`verbeterd, en de zicl vindt zig', order de bel'pieJing van zo veele heerlyke voorwerpen, opgebeurd tot dat
\Veezen aller \Veezens, 't been alles gemaakt heeft, bezielt en regelt .
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Om een rechtmaatig oordeel over eenige \Veetenfchap
to vellen, behooren wy cenige kunde to hebben van derzelver natuur en oogmerk . v1angel hier aan heeft veele
Schryvers, en older dcezen Alannen van naam en wezenlyke bekwaautheden in andere opzigten , tot verbaa .
zende mistlagen doer vervallen, wannecr zy het bettonycn hun gevoelen to zc gen over onderwerpen, vreewd
van Intnne byzonder gcliefde Letternefeningen . Eenigen
dwaaldeu dour oukunde, anderen lieten zich door vooroordeel van bet pad dcr waarhcid aftrekken . Bekrompeu
zielen oordeelen over uitmuntenheid alleen, volgens den
maattbjk hunner cigene bevattinge : wat daar mede niet
ovcrcerkomt wordt, met luider ltemme, voor dwaas ,
ntulons , ongerynid uitgekreeten .
Door eeu bcginzel van deezen aart gedreeven, heeft
een anderzins geagt hedendaagsch Schryver van de Wis .
kundige \Veeteutchappen gefprooken op cene wyze zyner
bekwaamheden onwaardig. „ [let ftrelcte," luidt zone
taal, „ SOCRATES tot gruote cere, dat hy, door zyn On,, derwys en Vonrlbeeld, de Vernuften van Gr'iekenlrn~!
• aftrok van de ydele benefen :ng dcr Natuurlykc \Vysbc• geerte, en tot Zedekundige nafpeuringen opleidde : en
• hunne gedagten van do Starren , de Gctycn , de Stoffe en de lle veeging afwendde otn dezelve to vestigen
• fe
• op de onderfcheide wyzingen der Deugd en de hctrek• kingen (is Leevens" . Hy zet deeze gedagten
verder voort, en heldert dezelve op door de belachlyke
( :richicdenis 'er by to voegen van eenen G LIDUS, een
\Viskundi e, die dermaaten opgetooge zat in zyne be.
fpiegelingen . dat hy, als zyn knegt hem kwam berigten,
dat zytr lluis in brand flondt, en de geheeleIuurt gevaar
liep om door de vla,n verteerd to worden, enkcl ten ant .
woord gar : Gulks is zcer Iv%ercrfchynl)•k : (rant Iret is do
sua,uur van het Vuur in een Cirkel to n •e r•k en . fly ontblout den arinen GELIDUS van -life gemeene gevoelcns der
menschlykheid , en befchryft hem als even ongevoeli '
voor de behocften zyns Gezins, ;its your de rampen zyner
Naasten .
Zodanig een verdichtzel Ian men met gelyke gemaklykhe : .l toepasfen op den Ilet'riegelenden Zedekundigen, als
oh den Iletpic2elen -?en \\'isknultenaar. 'Er zyn Dhn Qui.
(:hwcn en Pcrhantea in alle beroepen . In Itede van een
\\ ceteul'chap to belachen, welke by gcheel niet kende,
zou by beter gedaan hebben met die to leeren . De lout, ;
tere
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terc flefpicgclaar, wat by ook ten voorwcrpe neeme, is
een nutloos lid der Maatfchappye ; dock wy moetcn zorg
draagen, om, wanncer wy de ongcrymdheden belachen
van cen harsfenfchimmigen Snorker, de Weetcnfchap, op
welke by zich heeft toegelcgd, nict klein agten . Swrift
beiliot boertende de Wiskunfleuaars, en de \V'iskantlenaars leezen zyn boert met vermaak : niet om dat dezelve op waarheid gegrond, maar dewyl die aartig en geesfig, is.
De geleerde JOSEPH SCALIGER grog op eene nog zonderlinger wyze to werk : by was een Man, die in alles
gelcerd wilde zyn ; en 'er byzonder op gefleld om in Weetenfchapp_n uit to munten, gaf by cen groot werk over
de Wiskunde in 't licht : wear in by voorgaf alle moeilyke Voorflellcn, welke ouden en hedendaa fchcn voor
Proefflukken gehouden hadden, opgelost to hebben ; dock,
wanneer men dit zeldzaam werk nader onderzogt, ward
zyne voltlaagene onkundc omtrent de voorwerpen, welke
by ondernomen hadt to behandelen, outdekt . CLAVtUs
ilelde deeze onkunde ten toon ; cn by fchreef, tot wader .
vergelding, op zyn beurt, niet allcen fcherper tegen CIA_
vtus en de andere Wiskundigen, tnaar viel de \~ iskunde zclve aan.
Ecn grooc en uitgebreid Vernuft fluit geene der Weetenfchappen nit : zy zyn by hem alle cieraaden des lkevens ; ca behooren, to dier oorziakc, aangckwcel :t en beoefend to worden . Gelukkig hy, wiens ziel nict
bekrompen is door de dorre gedcelten der Wysbegeerte,
noch verzwakt door zich allcen op de Fraaijc Letreren
toe to leggen . -Gelukkig hy, die verflerkt kan worden in dcnken door LOCKE, onderweezen door CLARKE
en NEWTON, aangevuurd door cICERo en DEM0STEENES,
en verlevendigd aoor HOMELtUS en vIRGILIUS .
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VERSLAG VAN DR VEFLVULDIGE VOMDEELEN, ONTSTAANDR UIT DE RFIZEN TER ONTDERKINGE VAN LAN .
DE` EN ZEECN 111 DEN LAATSTEN TYD, VAN DE
ENUELSCHENONDERNOOaIEN .

Door Dit . DOUGLAS .

(Vervolg en Slot van bladz . 32 .)
IV. De L'ermecrdering van 11 i:sgcerige en CodsdienfVge
11cf iegelin,cn .
een ryke voorraad van flofle hcbben deeze LandW elkontdekkende
hcizen niet opgcleverd om de llensch .

Me Natuur, in verfchillende llanden zo belangryk als
zeldzaam, waar to neemen ! Hoe afgelegen of uitbeilooten
van den doorgaanden ommegang met meer befchaafde
Volken, de lnwoonders van cenige deelen der 1-Vereld
mogell wwwcczcu, zal, indicn de Gefchiedenis, of onze
cigeue \Vaarneeming uitwyze, dat ze voorheen bezog t zvn , en dat vreemde Zeden en Gevoelens zich ver .
mengd" hcbben . met hunne eigene begrippen , uit bet
Been by zulke Volken words waargenomen, van geringen
dicnst wcezen, om cene welgelykende lchilderye op to
maal:cn van den Mensch in zynen natuurlyken en on .
befchaafden Baud . Dit fchynt de gcfleltenis to weezen
der Inwoonderen van de meeste Bier Eilanden, welke
nict verre van de Vaste Kust van llfra verwyderd liggen,
van wier Zedcn en Gebruiken de Europeaanen, die ze
van yd tot tyd bezogten, ons berigten fchonken .
blaar de Lilanden, door onze veclwaagende Reizigere,
in bet harte der Zuider Stillen Oceaan bezogt, en die9
ten toonecle hunner verrigtingen flrekten,
waren enbetreeden grond . De Inwoonders waren, zo ver
re kan ontdekt wordcn, onvermengd met eenigen ande .
ren ll:am, door toevallige zamenkomst, naa dat zy zich
bier eerst gezet hadden : geheel aan bun cigen vermoaens
overgelaaten, in de kunflen to leevensonderhoud noodig,
en nan hunne eigene veraf relegene overleveringen , test
opzigte van alle ,)taat1,undige of Godsdienflige Inftellingen en Gebruiken ; niet vcrlicht door \Veetcnfchappen ;
niet befchaafd door Opvoeding ; met crdn sword, allerge .
fchiktst voor een keurig Waarneemer, om kundigheden
op to doen, tot hot vormen van eels regtmaatig oordeel,
D 4
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hoe verre de ongeholpe Menschlyke Natuur 1,an ontaar :
ten, en in welke opzigten dezelve kan uitnunitcn . 1', ie
zou hebben kunnen denken, dat de woeste wrec :dh eid one
Alenfchenvleesch to eeten, en hct Ichriktyk Iiygeloof oul
111enfcheuotters to Ilachten, zouden gevondt'n wor<len ,
order de Inboorelingon onlati s in din SWIM Occai»
ontdekt under Nlenlchcn , die , in andere opzi ;gten , geen
vreenufelingen fchceuen in de tedere gevocicns der Menschlyltheid, die tot zekere hoogte in hit gezelli,r leeven WI,ren opgeklomnien, en gewoon aan Ondergcichiktheid en
Regccriiig, zo eigenaartig Itrekkende om de opziedingen
van ongelluime drift to beteugelen, en de verborgene veXmogens des Verflands to ontwikl :elen!
Of, indien wy bet oog afwenden van dit droevig tafereel, 't well : den denkenden "'ysgeerigen geese zulk
een voorraad van denkhcelden oplevert, kunnen wy dan,
zonder verbaasd to flaan, befchonwen, tot welk een trap
van volmaakthcid , dezelfde ilam , (en , in tic daad , wy
mogen bier byvoegen, in zomurige opzit ;'_en, de 4ncricr~(rrfche Stain men op deezen ''ocht bezo ; ;t,) zyn geliefde vcrmaaknecmin cn en uitfpanningen ge ; ,ragt hcefr ; de
tedere zangen der Vrouwen ; rye 1 0 ~neelverma:rk1y1;17eden ; de Dansfen huc ; er (Hvmpifche Ii clen, ma, ik ze zo
eens noemen ; de Rtdcvr,erin en van humie Ohperhoofden ; de Liederen hunner Priesteren ; de Ilaatlykheiil bun .
ner Godsdieuitige Ommegangen ; hunue liunften en I1andwerken ; hunne vernuftige Viadingen en her gehrek aan
de eigenlyk benoodigde flole, al,' mete hct marvel aan
gefchikte werktuigen en gert :edfchappen to vergoeden, en
de verwonderlyke voortbrengzels van hunner aanhoudenden
arbeid, wortlelende met zo veele gcbrek!vkheden ; hunne
Kleeding ; hunne 11'latwcrken . hunne %\ apens ; hunne
Vischgereedichappen ; hunne Cieraaden , en Fluisly_ ke Vaten, die in tekening en uitvoeriiig om (!en prys dingen,
met wat hedendaagsch Europa of de Oudlicid kau opleveren ?
't Is de gcli-file oefening van den blokken ten Geleer .
den en Oudhcidkundigen, de overblvfzcls van Gric4fchca
of Romeinfc •h cn arbeid op- en na to fpenren ; by door.
bladert zyn IuONTr•A UCON met eel] gelcerd genoceen, en
flaat een oog vol verrul :king op de kosthaare verz ;imcling
van Sir WiLLtnnt h AMILTON . I-iet vermaak , door hem ge:
noten, is redelyk, 't is leerzaam . D1aar zal zyne ricuwsgieriglicid piet lterker gewckt wordcn, zal by zeifs gee .t
121 Clcx-
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vteer wezenlyl .e ffofT voor gewigtige bedenkinl- vinden,
als by ccn uur flvt in her bezigtigen van de veelvul .!ige
itaaltjes der kundigheden onzer meow outdektcVri~u .len,
aangebragrrt nit verafgelegeue plaatzen ouzcs Aardkluots,
onl her i'I•itsch dl1jeum, en de kostbaare verzaJneiiny vari
,Sir ASIITON LEVER , to verryken ?
Indien do'
van Sir ASHTON'S Sanrhvtcbs Roons, alleen, her
cenige ware 't gcen wy gcwonnen hadden by onze Keizen na den Stillcn Oceaan, wie, die l :nailk bezit om to
bewonderen, of zelfs waar oogen orn to zien, zou twyfeten to verklaarcn, Capitein COOK heeft niet to vergeef's
gereisd ? De kosten van deeze drie reistochtcn ginger
mistchien niet verre to boven de kosten, g :-aaaa! :t tot her
opgraaven der bedolven Srad 1krcul:•t ncu ;;t. En wy mugen 'er ovvo .gcn, dat de zeldzaandheden der S&cieteitea SaudrricII- Gilalrrlcc ;i bcter gefchikt lchynen, om de
aandagt der Weergierig eA , in on ;en tyd, to trckkeu en
gaande to houden, dan cc Oudheden , welke ons bewysitukkeu opleveren van de vruegere grootheid tier Romeincn.
De gronden, waarop deezc aanmerkin
rust, kunneu
niet borer worden voorge(teld, dan met de woordcu van
den zeer ichranderen ,ichryver Mr . WARTON. „ In cene
„ Eeuwe, ichryft hy, tut den hoogiten trap van be„ lchaafdiheid opgeklummen, necmt die foort van nicuws„ gicrighcid eenen aanvang, welke zich onledig houdt
„ met her befpiegelcn van de vurderingen ties leevens ,
„ in den IFaat tier zamenlcevinge, in bet verklaarcn vats
„ de trapswyze toenecnling tier Alaatfchappye, en her
„ opentegzen der opklinuuingen van barbaar : chheid en be„ fchaafdheid. Dat befc'touwingen van dcezen aart de
„ gebefde voorwerpen van zuik een tydperk zyn is zeer
„ natuurlyk . Wy zien op den woesteu Itaat onzer Voor.
„ vaderen to rugge, met tie zegepraal der meerderheid,
„ wellce wy boven hun bezitteu, en feheppen vermaak
„ in her naagaan van tie Itappen, waar medc ivy vast
„ ruwheid tot verfyning op!teegen : en onze aanmcrkui„ gen , dit onderwerp betrefFende, gaan vergczcld vast
„ cenen zelfvoldn,enden hongmoed, grouteudecls ontitaan .
„ de uit eene ltilzwygende vergelyking van tie 211e be„ fchryving to boveu gaande ongelvkheid, tustch ;u tie
„ zwakke poogingen van voori ;re l;euweu , en Onze te„ genwonrdige vorderingen in kcnnisfe . ''erwyl tie Ze„ den, de Gewoonten, do GebruiLiu cn gevoclcns dcr
;, Oadheid gen zo I.erk af'leekcnde Ilry, ;igheid met die
1: S
„ V all
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van onze tyden vertoonende, de menschlyke natunr en
„ menschlyke uitvin .iingen in een nienw licht geplaarst,
„ i ll onver vagtc gezichtpunten ell onderfchcide gedaan„ ten voorkomende, de aandoenlyke verbceldin;;skragt
1 n verfehaft dit vertoon
„ op bet iterksc treffen .
„ meer dan cenc vrugtelooze voldoening onzer verbeel .
„ ding . Net leers ons een juisten prys tlellen op onze
„ eigene vorderingen, en nioedigt ons aan, um die lie .
„ fchaaving, welke zo naauw verknogt is aan bet be„ i aan en de bcocfening van eke Zannenleevings Dcugd
„ voort to zetten (*) ." Wy hehoeven bier niet
op to merken, hoe do Zeden, de Gewoonten, de Gebruiken en Gcvoclens dcr tegenwoordige Inwoonderetl
van de Eilanden in den Sullen Oceaan, of op de Wcsthust van !I%nerica, op bet allerkragtigst affleeken by
die van onzen tyd in bet verlicht Europa ; en dat eene
aandoenlvke verbeeldingskragt zich waarfchyulyk meer
zal getroflcn voclen doer het verfchil der plegtigheden,
vnlvoerd van een t1Vatclze to Tongataboo, dan van een
Gottisch Tournoifpel to Londen ; door de hefchouwing
van de grootfche voorwerpen op Paasch - Eiland, date
van de raadzelagtige overblyfzels to Stonclzcnge.
Wy zien bet daadlyk be(taan van een gcflacht van Menfchen, grooter dan de gewoone maate, in Patagonia . eeu
land grcnzende aan de noordzyde der Strait van illagclaan bevestigd ; wy ontmoeten Waarneemin ;en over de
verhuizingen van verfcheide Families en Stammen, die
de wereld bcvolkten ; aantoonende dat van Madagascar
tot de Marquefes en Paasch - .Eiland, dat is, bykans van
de oostzyde van Africa tot wy aan de westzyde van America naderen, eene ruimte meer dan den halven omtrel*
van onzen Aardkloot be(laande, hot 4fza,iflic volk, ltla •
le pers treheeten, (de Pheniciers mogen wy zepen van de
Ooflczfclte wercld) Volkplantinrien geflicht hebben, in
bykans alle tusfchenllanden van dit wyduitge(irekte vak,
op Eilanden, zeer verre afgeleeg :n van bet vaste Land,
waar uit zy oorfpronglyk voortktivarnen, onkundig van
Wy verneemen tilt de ontdekelkanders bcflaan .
kingen, door Capitein coor, ;ezaan , dat de E quimarza:Indiaanen, tot this lang alleen aangetrofFen, als woonende on (le Kasten van Labrador en IIudjins haay, in ver.
fcheide charactertrekken verfchillende van de hinnelandfchc
In
(f) WAaTO :v's Preface to his Ilifiory of Eoglisch Po .try.
„
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Intvoondcren van Noord - America, en die, omtrent twintig jaaren geleeden, bevonden worden met de Grocnlanders
overeen to komen in alle byzonderheden van Taal en Ge .
woonten , die cene outl'pronglyke gelykheid van oorfprong
tusfchcn de volken nanduidden, dezelfdc Stam zyn als
her yolk, 't geen thins de Eilanden en de Kusten op
den westkant van America, tegen over KavJWiatka gelegen, beAoonen ; en dat deeze gevonden wordt iii Nor .
thosa Baay, to Oonalashka, en in Prim IVillianls Baay,
dat is omtrent 1500 mylen van de woonplaatzen in Grocnlevid, en op de Kusten van Labrador .
'Er zvn andere twyfclingen van eene aangelegener na .
tuure, die, zo men mag hoopen, nu niet lan!,er den
gcest zullen verbysteren der Onkutldigen, of flofle verichalhen aan de vit- en bedilzugt der geenen, die der
Openbaaringe geen goed hart toedraagen . Naa tie groote
ontdckkingen of althans na de volkomene bckragtiging der
groote ontdekking van de nabygelegenheid der twee Vastelanden van ,Yfia en A;ncrica, vertrottwen wy nict nicer
uitgelachen to zullen worden, wegcns her geloof dat bet
eerstgemelde Werelddeel gemaklyk aan het Iaatstgenoemde
Inwoonders zou verfchafFen . En gevolglyk, dat, by alle de
voordeelen, aan tie laatere ontdekkingen gehcgt, nog mogen toegevoegd worden als geen van de minf'e, dat zy
dienst deeden aan den Godsdienst, door bet Ongeloof to
outzetten van eene geliefde zwaarigheid, tegen de Geloof-.
waardighcid van DIOZES Rerigt, wegens de Bevolking der
aarde, zo herhaalde keeren bygebragt . (*)
V . De

(*) Het verfinaaden der Opcnbaaringe is doorgaans een uitwerkzcl van Onkunde, begogeld door den waan eerier hooger
vlugt neemende Weetentchap. Men merke flcgts op, hoe de
Schryver van het Werkjc Recherches Philnfophiques fur lesAmevicains zich over dit fuk uitdrukt : „ Deeze affland, welken
• de HeerANTERMO ..Y voor iets van zo wcinig belang rckent,
• is bykans agthondera Franfche Mylen ever eeu zeer gevaarlyke
• Zee, wclkc met geen mogelykheid ovcrgevaaren kan worden, met zulke flcgtc en zwakke Canoes, als, volgens het
•• bcrigt van YSBRAND IDES, die der Tunguf s zk n" , enz.
Had deeze Schryvcr gewceten dat de twee Vastelanden niet
nicer dan dercien mylen,in plaats van art honderd,van clkander
liggen, en dat zclfs, in die kleinc Zccruimte, veele Eilanden gevonden worden . by zou het niet gewaagd hebben dit
denkbeeld aan to dringen, tot weedcrfpreeking van Mr BELL'S
pevoelen over tie plaats, van waar Noord dmeriea oorfpronglyk
haare lnwo,ndcrs kr,cg .
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V. Da Voordcelcn den Ontdektcn to bcurt gevallcn .
Dus verse fpraken wy van de voordeelen, die deeze Reistochten den Ontdekkcren fchonken . 1)och , zal men
veclligt vraagcn, hebbeu zy lets toegebragt, of is bet
wairlchynlyk dat zy lets zullen toebrengen, 't geen den
Ontdekten tot heil (Irckt . 1-let zou aan elk welgeplaatst
hart eene uitfleckende voldoening verlchalfen, ontwaar
to worden , dat wy, zonder in twyfel to hangen, deeze
vraag met ja konden beantwoorden . En, in de daad,
wy mogen de llrcelende hoope koesteren, dat onze Schepen, ook ten deezen opzigtc, geen vcrgeeffche verre
l'ochten gedaan hebben . Andere Landontdekkingen waren veelal, helaas, oorlogea of liever menfchenllag ingen ;
wen vondt geen Volkcn, om zo to fprcekcn, of men del ;
de ze un, en de ichriklyke wreedheden der veruleesteraarcn van 111exico en Peru kunnen nouit opgehaald
worden, zonder dat men alle rede vindt om zich over
den Vodsdieust en de Nienschlyke Natuur to fchaamen .
Doch, wanneer de afgclegcnlte oorden der Wcreld bczogt
worden, niet om byzondere heerfcllappy voort to planten, nlaar om algetucenc kundigheden to bevorderen ;
wanneer wy de nietwe Stamnlen onzer A9edemenfchen
bezuelken als Vrienden, en alleen wenfchen to weeten,
dat ze beflaan, cu bun dicnltcn der Menscblyklicid to
doen, en de behoeften buns onvolkomenen ltaats der
Maatichappye to vervullcn, door bun onze verder gebrag.
t c vorecringen mede to deelen ; dan hebben de Reistochten ter outdtkkinge bcraamd door de goedgunItige inzig .
ten van GEORGE ut?ty 111, en uitgevoerd door coon, 20
wy vertrouwcn, niet gehecl en al gcmist in bet beant,
woorden aan deeze wenschlyke einden .
Ooze herhaalde bezocken en vry langduurige verhlyven
by de Inwoouderen der Friendly-, .cocieiy- en Sand,richEilandcn, kunnen niet nalaateu cenige ftraalen van liclit
to verfpreiden in de nog Kiadlche Zicleu Bier wciuig ge •.

vorderde Volken . Pe ongewoone voorwerpen tot welker
bclchouwing en bevordering zy gele cnheid kreegeu, firckten natuurlyk om den voorraad hunner denkbeclden to ver,
1neerdereu, en nieuwe (tulle tc verfchafen aan de beocicning hunner Redc .
Zichzelven vergclykeude wet
de zodanigen die bun bezogten, knnden zy uiet nalaateu
op bet diepst gctroll'en to worden door een gevocl van
btwne niindcrhcid, en den Lhcrplten prikkel to gevoelen
on'

TER ONTDESKINCE VAN LANDEN, ENZ .

77

om 'er zich uit op to beuren, en eene meerdere gelyk .
heid to verkrygen met die Aindcren der Zonne, die zich
vernederden hun aan to zicu, en zo veele blyken hunner
edelmoedige en menschlievendc deelneeming in hunne belangen agterlieten .
De invoer zelve van onze nuttige Dieren en Gewasfen
hebben, door de middelen buns be laans to vermeerderen, de aangenaamheden des ]evens vermenigvuldigd,
en hun een onmiddelyk genot van voorheeu onbekende
voordeelen gefchouken : en, indien dit bet eenig heil ware, 't geen zy immer van deeze bezoeken ontvingen,
wie zal dan van zelfs nict verklaaren, dat zy 'er veel
by wonnen ?
hiaar mogen wy onze wenfchen en hoope niet veel
wyder uitftrckken? Groot -Brittanje zelfs, toen bet eerst
door de Pheniciers bezegt word, was bewoond door
717ilden, misfchien riiet verder in befchaafdheid gevorderd
dan de tcgenwoordige l ewoonders van Nieuw Zecland,
zeker minder bcfchaafd dan die van Tongatdboo of Otaheite.
Onze met bun geopende gemeenfchap is de eerfle flap
ter hunner befchaaving .
Wie weet, of de laatfte
Ontdekkende Reistochten door de onzen gedaan , niet behooren tot de middelen door do Voorzienigheid beftemd,
otn, ten gepasten tyde,de zegeuingen der befchaafdheid to
veripreiden, onder de veelvuldige Stammen van den Zuider
Stiller Occaan, om hunne lchriklyke Feesten en gruwlyke
Plegtigheden een einde to docn neemen ; en den grond.
flag to lecgen tot toekomende en kragtdaadiger plans, om
deeze Volken een loflyke plants onder de Inwoonderen
des Aardbodetrs to doer bekleeden? 1Jit ten mintle gnat
zeker, dat wy, door onze wydftrekkende nafpeuringen,
deeze Volken als tot bet beflaan geroepen hebbende, bier
in nieuwe drangredenen vinden tot eerbiedige dankzegging aan bet Opperweezen ; dewyl bet ons gezegend heeft
met voordeelen, tot dus large een zo groot gedeelte
des 11enschdonis onthouden : en zulks behoort ors ten
flerk(le aan to zetten en to volharden in alle voorkomende
voegelyke onderneemingen,om werktuigen in de hand des
Opperbeftuurders tc zyn, tot bet opbeurcn van Millioenen onzer Medefchepzelen en Natuurgenooten, uit hun
to enwcordigen itaat van vernedering .
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ro
CHARACTERSCHETZEN DER TWEE BEROE1 DE CRIEKSCIIE
GESCHIEDB0EKEREN HERODOTUS EN THUCYDIDES .

(Ontleend uit Dr.

In

GILLIE'S

History of Ancient Grece .

een Werk , niet min fchoon dan aangelegen, heeft
de Vader der Ongewyde Gefchiedboekec
ren, de verrigtingen tusfchen de Gricken en de Barbaaa
ren, van de vroeg[le tyden af, tot her einde van den
Per f/chen Oorlog, afgefchetst : een Werk do Gefchiedenis
van veele Ecuwen bevattende en loopende over de groo .
te Koningryken en Vorftendommen der nude wergild . Dit
wydflrekkend onderwerp heeft by met orde en deftigheid
behandeld. De mindere gevallen zyn kunflig tusfchen de
voornaamlle bedryven ingevlogten . De onderfcheide deelen des Verhaals zyn zo kunftig zameugevoegd, dat zy
wederl eenig licht over elkander verfpreiden . Aardryks.
kunde, Zeden, Godsdienst, Wetten, en Kttnften kwamen in her plan zyns Werks : en her verdient onze op .
merking, dat de vroegtle der Gefchiedfchryveren, war
bet oogmerk en de fchikking zyner Onderneeming betreft, meet overeenkomst heeft , met de verlichtfte en
beste Schryveren der tegenwoordige Eeuwe, dan met
eenig Gefchiedfchryver in een lange reeks van tusfchenbeide koutende Eeuwen .
De taal van HERODOTUS was de taal van her hart, na.
tuurlyk, vloeiend, overreedend, verheeven by groote Ge .
beurtenisfen, aandoenlyk by tooneclen van (inert, duidelyk in 't verhaal, en bezield, in befchryvin ;en . ---Nogthans heeft deeze hewollderenswaardige Schryverzomtyds, romaneske en ongelooflyke ftukken vermeld . Veelen
der Fabelen van HERODOTUS, gelyk de Onkunde in haaren
waan dezelve geliefde to noemen , zyn by volgende Ondervitiding waarheid bevonden ; hedendaagfche Ontdekkingen en
Reizen fchynen rechtftreeks to flrekken om den Schryver,
door cicERo met den naam van Prins der Gefchiedboekeren
beftempeld, to verdeedigen, en zyne Geloofwaardigheid to
handhaaven . Van andere wonder vreemde vertellingen,
door hem geboekt, zag zyn eigcn oordeel de beuzelagtigheid . War aanloopt tegen de overeenftemming der 1\iatuure verwerpt by met verguizing . I-ly fpreekt mer verab
tin ,, van de lEgepodes, en de ddlloogige Arirnaspi en andeHERODOTUS,
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dere zo belachelyke als ongerymde vcrzinningen, die, egter, door zommige ligtgcluovige Schryveren, zclfs in de
Achttiende Leuwe, voor goede munt zyn aangenomen .IVlaar IUERODOTUS agtte zich gehouden to verhaalen wat
by gehoord hadt , en nict altoos to gelooven wat by
verhaalee . In Eggpte en het Oosten gereisd hebbende,
geeft by een getruuw verfiag van de loopende verhaalen
in deeze verafgelegene Gewesten . Len ziel hebbende,
uitgebreid door de befchouwing van Menfchen en van
Zeden, hadt by geleerd paalen to zetten aan zyne Onge .
loovigheid zo wel als aan zyne Ligtgeloovigheid .
Men kan , cvenwel, nict ontkenuen , dat de I' abelagtige
Overleveringen, in eene zo verbaazende meni ;te in zyn
Werk geplaatst, bet voorkomen van een R oman aan zyne
Gefchiedenis byzetten : fchoon deeze, in vergelyking gefprooken, flegts een klein gedeelte van zyn gefciiiedlcundig;en arbeid uitmaaken , krvgen zy een vcel grooter aanzien,
als ze, met voordagt, daar nit ontleend, en by anderea
gevoegd worden . Dan fchynt bet ais of die allerleerzaam .
fle Schryver eer gefchreeven hadt om de Verbeelding to
kittelen dan om bet Verfland to verlichten. De leevendige bevalligheid van zyn flyl dient om dit vermoeden
to onderlleunen . Zyne fchryfwyze mag aangemerkt worden als een .- tusfchenfoort van 't Heldendicht en de
Gefchiedenis. Noch kortbondig , noch Ilootend, is zyn
flyl over 't algemeen natuurlyk, en vloeiend ; ook heeft de
wyze van voordraet meer van de ?onijche zagtheid dan van
de klemmenden .4theenfclien nadruk .
In dit licht kwam HEkODOTUS den ~4thenienferen voor
in eene ti euw, op die, waar in by leefde, volgende . By
de Olympifche Spelen werd zyn Werk, met algemeene
toeittiching, geleezen . THUCYDIDES, cen Jongeling, (fort .
to by dat leezen traanen van bewondering en nayver.
Alen weuschte diens Vader geluk met de edelmoedige
geestdrift eens Zoons, wiens vroegty,li ;e aandoenlykheid
over ecns anders roem ten voorfpellenden teken vertlrekte
van een Character , gevormd tot bedryven ter Onflerflykheid opleidende. Maar HERODOTUS hadt de ouderwerpen
best gefchikt voor de Gefchiedkunde bellandeld ; en bet
was eerst, by den aanvang des gedenkwaardigen Zeven .entwintigjaarigen Onrlogs, dat THUCYCIDES, to midden van
de gevaaren, welke zyn Vaderland dreigende boven bet
hoofd hingen, zich verheugde over bet ontvangen eencr
Schryf1toffe, waardig dat zyuVerftand 'er zich op vestig_
de,
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de, en to beproeven welke vermogens ter Gefchicdkundi
by bezat . Van het uitbarften deezes Oorlogs af, waar
in hy, als hrygsinan, een ongelukkige rol fpcelde, oor .
deelde hy, dat hct de grootfte, hardnckkigfte en belang .
ryklte zou weezen , dien men immer voerde
Hy maah.
te, overzulks', eenen aanvang, um de ftuilen, ter befchryvinge daar van noodig , to verzainelen en op to leggen ; in de keuze en fchikking van welke Itof}e by vervolgens duidelyk lict doorl1raalcn zynen toeleg oln NERO1)OTOS op zyde of voorhy to ftreeven .
Te vcel toegeevens in verciering hadt bet Gefchiedver .
haal van 11FRODOTUS Been luister b ygezet . TN CYDII)RS
gaf voor, looter door Liefde tot de Waarheid bczield to
weezen : ,, Zyn verhaal was niet gefchikt om het gehoor
„ to lh •e elen der Tochoorderen by de 01pmpifc•he Spelen .
„ Door ee'n getrouw verflag van het Vourledene, hoop,, to by zvne Leezers pulp to bieden in het gistin over
„ net 1'oehomende. 1\Taardcmaal de Alenschlyke Natuur
„ dezelfde bleef, zoo zyn ll'erk altoos van dienst blyven
,, gebouwd zynde op zudanige beginzelen als bet zclve
„ van eene eeuwigduurende waarde maal :te, en gcenzitas
„ om cene kortitondige toejuiching to verwerven" .
De uitvoering beantwoordde aan dit edel oogmerk .
In zyne Inleiding loopt by de Fabekenwen van Grie.
kenland over, zorgvukiig het waarc van het valfche fchiftcnde . Van T liracie fpree4ende, rocrt by, met eene voeg .
Tyke kortheid, de Fabel van TLREUS en PROGNE aan ; en
.Jicilie bclchryvende, flaat by als van ter zyde het oog op
de Cyclopen Lestrigonen . Doch by keert, als den waleh
fleekende van zulko gedrogtlyke Vcrfchynzelen, onmiddcIyk to rugge, en tot bet groot oogwit zyner,Gcfchiedcnis .
fe . - Om deeze tot cene gctrouwe Schildery des ty,l_
perks,daar in bcfchrceven,te inaaken, ftclt by zich vigor
to befchryven niet alleen wat gedaan , maar oak . wat gezegd, was, door 'er zodanige Aanl'praaken van Staatsman .
pen en Veldhceren in to voegen, als by zclve gehoord
hadt, of hem van nnderen verhaald waren . Dit dierbaar
gedeelte zvnns Werks heeft to haak van naavotginge ge .
itrekt voor alle laatere Gefchiedboekcren, tot dat de vcrbc .
tering der Krygskunde aan den cenen en het verderf der
Zeden aan den anderen kant, dusdanige Aaufpraaken over_
tollig decden women . WelfpreekenheiJ was, ten eenigel1
tyde , een prikkcl tot Dapperhcid, en een werktuig d es.
taatsbeftuurs. Doch 'er ftoud een tyd to komen, Waar
in
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in de laagere beginzels van Vrees en Eigenbaat alleen
zouden heerfchen . Jn de meeste Landen van Europa,
heeft bet eigendunkelyk Oppergezag de openbaare Ikaads
byeenkomflenn in "1'oneelvertooiiinge i hervormd : en in
die weinige waar de Ingezetenen niet kruipen voor On
fleer, zyn ze Slaaven van Heerschzugt, Gierigheid en
Partyfchap .
TIUCYDIDES hadt ongetwyfeld een voorbeeld in de
korte en zydelings ingevoerde Aanfpraakcn van HEROnoTVs : doch, in deeze byzonderheid, moet by gezegd tvorden
zvn Voorganger verre to overtreflen . In de fchikking zyns
(Inderwerps, nogthans, moet by deezen den voorrang laa .
ten . THUCYDIDES , haakende na eene buitengewnonc
nauwkcurigheid, verdeelt zyn Werk in Zomers en Winters , en verhaalt de gebeurtenisfen, in 't verloop van elke
zes nlaanden voorgevallen , afzonderlyk . War dit Tydvak valt doorgaans to kort om Gebeurtenisfen , die de
pen der Gefchiedenisfe moet optekenen, aan to vangen,
voort to zetten en to voltooijen . Zyn verhaal is, uit
deezen hoofde, fleeds afgebrooken : graagte der nieuwsgierigheid words opgewekt zonder verzadiging to erlangen,
en de Leezer wordt, als by betooveringen, van Athena
naa Cocyra, van Lesbos naa PeloponneJus, van de Kust
van /i/ia naa Sicilia gevoerd,
THUCYDIDES volgt
de tydorde, HERODOTUS de zamenhang,der Gebeurtenisfen . Naar uitfpraak van cen groot Oordeelkundige , lieeft
de kunde en fmaak van IIERODOTUS ,van een zeer zamengefleld ftuk, een geregeld en welzamenllemmend ge!iee) ;
vervaardigd ; en de verkeerde nauwkeurigheid van THUcYr)IDES een zeer eenvoudig onderwcrp in veele declea
gefplitst, en zodanig verflrooid, dat bet bezwaarlyk valle
ze tot 6En lichaam to brengen . Dezelfde Ooordeelkundige merkt aan, dat de Gefchiedenis van HERODOTUS niet
alleen kunfliger is, voller van verfcheidenheid ; maar ook
bevalliger en grootfcher . Eene beflendig droeve betrokkenheid overdekt de lotgevallen van den Peloponnefifchen
Oorlog ; doch wat is de Gefchiedenis van alle Oorlogen,
finders dan eene befcllryving van misdryvcn en onheilen !
De ilrenge defligheid van THUCYDIDES flrookt wonder
wel met zyn Onderwerp . Zyne flaatlykheid is Athene
waardig, ten tyde dat bet over duizend Schattingfchuldige
Gemeenebesten bet bevel voerde. Zyne beknopte, bondige , ilerke en klemmende flyl , zyne afgebrooken kortheid
en hewerkte eenvoudigheid , vertoonen, op eene wonder. DELL . MENGELW . N O .
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banre wyzc, de lotgevallell van het daadlyk leeven, en
de onge(luimigheden van Volksvergaderingen . DEMOarFIEVES, door HIONYSIUS zelve bovcn alle Kedenaars ge .
I' eld , fchreef, nchtmaalen , niet de cierlyke en zagtvlocien.
d e Gefchiedenis van FIFROnOTUS uit, -maar de volzinnige,
harde en dikwyls duistere, Jaarboeken van THUCYDfDES .

DE DANKBAARE EDELMOEDIGIIEID EV WEDERZYDi BETOONDE
VItIENDSCHAP.

Eene gerchieden :s van twee Kooplieden .

(Uit het Enbelsch )
en CURIO , twee Jongclingen , werden groot geC LAUDIAAN
hragt in 't zclf~ie hills , en gefchikt tot den zclfdcn Win-

kel-11andel, onder den zeliden Hecr ; nochrans met dit aannierkelyk onderfeheid , dat CLAUDIAAN de Zion, en CURIO de
Kncgt, was % an dcn deftigen MORILLUS ; en de ccrstgemelde
sell groot en onbezwaard capitaal to wagten Fond, en de laatstgenoemde niets dan zyn cerlyk vlythetoon bezat .
MORILLUS ontviel hut, men zy bcidcn genocgzaame bedrec•e nhcid in den Handel verkrcegen hadden : zy vonden zich aan
zich zelven overgelaaten. CLAUDIAAN boodt CURIO Deelgenootfchap in den Handel aan, 't geen decza van de hand wecs,
4~nkel om dat zuiks veel meer was , dan by met red .:n kon
verwagten . Deeze edclmocdige belangloosheid trof CLAUDIAAJ
dcrmaate, dat by cuRio cene fomme gelds opfchoot , om afzonderlyk den Handel to dryven.
CURIO, weetende, dat by geheel met eons anders geld den
Handel voortzette, kon niet anders, dan door vlyt en fpaarzaamheid , zich van dcn last der jaarly'kichc intreslcn onthet=
fen, en in een onbelemmerden flaat geraaken ; by behartigdc
alles met dcn noestften vlyt , en verbondt z ;ch ten naauwljen
aan zyn winkel . Geene langduurige avondbezockcn,tot in den
nagt gcrekt, hielden hem den volgenden morgen to beddc :zyn
winkel was cen uur vroeger open dan die zyncr buuren , cn
by bdeef 's avonds een half uur langer de klanten opwatiten .
CURIO leefdc in zyn w:nkcl, en vondt 'er altoos lets to doen ;
Reeds oplettend had by altoos werk ; zyn heusch en verpligtend gedrag , de eerlykheid zyns handeihedry(s , bezorgden
11cm veele begunftigers ; die cons by heal gekogt hadden, zagen na geen ander oni .
Het eerflc jaar gaf hem zo veel winst , dat'er mcrkclyk war ovcrfchoot ,
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fLhoot , en na verloop van het tweede jaar, was by niet allecn in
Nat h,a opgcfchooten geld by zyn edelmo_digen wAdoenerafte
don en , met de vuurigiie dankbetuigingen,It zelve op to brrngen ; maar hid ook de genegenheid van alle braaven , omfireeks
hem woonende, gewonncn ; en de gcmaatigdhcid zyner lcucnswcz,: prees hem dermaate aan by den Predik:int zuter woonplaatze, cen der wa :trdigile Bed :cnaaren van zpn Ampt , dat
by geenc zwaarighcden ontmoerte , wannecr by de Dochter
van d'en Gecstlyken ten Huwelyk vrocg . Zy bczat gcene nocmenswaardige middelen , en dus kon adze jonge Handelaar gcen
tluwelyk met veel (chats verwagten . Dc goede genegenheid
:'an haar Vader agtte by cen genocgzaame Httwdl)ks gave . dan
het gunftig dcnkb : :eld, 't gcen deeze van zyn Schoonzoon
vormde, was zo grout , dat by gercedlyk toefiemde, om 't
geen by zync Dochter ten Huwdlyk gaf, in den H :andel aan
to leggen ; 't welk CURIO in I1aat iielde , oin met meer ru ,*mte to handclen ; tcrwyl de liefde der Gemeentc voor hunnen
waard :gen Leeraar, tot vernicerder'ng des Koopbedryfs, n :et
weinig tocbragt ; elk w:ldc hem vcrpligtcn, door gunstbetoon
aan zync Dochter cn d :cns Echtgenoots .
Zyn ruimer that baardc gcenz vcrander;ng in zyn gedrag :
ecnc cen :gzins kostbaardcr leevenswyze was het eigenaartig ge .
voig van zyn Echt ; doch zync Vrouw heroonde net min voorzigtigheids en zu'nigheids, dan by zelve, tc bez :tten ; wclhaast
maakten zy cen plan van uitgaaven, bepaald b'nnen het inko-,
men , t welk zy kundcn berekencn , en zy bc0ootcn 'er lets
van to bc•p aarcn, tot de vermcerdering des Handcls hun in
that flclde', om , in volgende jaaren, nicer to vertecren, zonder
tot ieis, 't gcen naar vcrkw;sting geleek, over to flaan . 't Valt
gere.:d to begrypen , dat zulk een Gezin 's jaarlyks geld mocst
opieggen, en wclhaast de hoofdibm zien verdubbelen .
Tenvyl ct RIO, op deeze wyze, zync za •i k met alien veordeel
behartigde, dreef CLAUDIAAN, wrens rvkcr omftandigheden hem
boven de noodzaakiykheid van vlytbetoon verhicven , denzelfden
Handel , op cene goheel verlchillrnde wyzc. \Vel dra hadt by
bzichzelven befloten den landel aan tc merken als een uitfy
panning in een ledig uur ; dnch in het denkbcald, dat by denzelven niet bchoefde, befloit by teflcni zich 'er n'et zeer over
to bckommeren . Hy nam een bekwaant knegt , die alles waarnam , gaf deezen een goed - jaarwedde , doch geen dcel in de
zaaken, behalven lets van de winsr. ----'r is eei>,: zeer gevaarlyke, lchoon maar al re gcmeene dwaallng, zich to verbeelden, dat men met deu Handel kan fpeclen, en doen wat ons
lust, terwyl men ?.waken om handen heeft . 'Er is geen middelftaat in de handeldryvende wergild ; vlyt alleen brengt rykdum aan ; lcdigheid armoede . De Man , die het der moeite
n ;ct vvaardig act, zich ftipt by zync zaak to bt :paalen, dewy(
F 2
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by bet zonder dezelve kan flellen , moot 'er zich geheel van
ontdocn. I'e winkcl vordert den meester, en by, die, fchoun
den Vnkel nict behocvende, denzelven aanhoudt, zonder bet
eigen oug 'er gefadig op tc flaan , zal ten cenigen tide tot
zyn fchad .- handelen : en do bekwaamfe knegt is, voor zodanig
lemand, nict z=lden de Ilcgttic.
CL IUDIAA\ , egter , verzuimde zyne zaaken nict ten ecnemaal :allc voormiddagen vertoonde by zich in zyn winkel ; doch
's middags at by in cen Logetnent , en brags den a% ord dour,
gelyk by dagt d°t cen ilecr van latfocn behoort to doen . Vcele jonge Kooplicden verbeelden zich ongelukkig , d. t, gezelfchappcn by to wooncn , de wcg is om in bet bcdryf to komen , en dat de avond-b} -cenkonlfen, gehouden in de mecste
wyken der Stad, de heft opleveren van de irkomfen der
leden . Allerdroevigst ivanbegrip ! de Ilandclaar tvcete dat de
1lerbcrgier de ecnige man is, wiens bcurs verzwaart door deeze gezelichappen, en dat de mceste, die 'cr komen, veelal zodanige lieden zyn, wier gcmecnzaame verkecring een bcdag zaam Koopman moct vcrmyden .
CIAIDIA .3rV was boven
dcez•.3 foort van gczelfchappcn : hp' verkeerde men liedcn van
middelen, net jonge Eleeren van linaak, vernuft en zw ;er, en
wel dra was by bun gelyk . Nfaar de kleeding, noodig , om
order lieden van dat flag om to gaan,verichilde zo veel van de
deluge burger -klccding, dat deeze alleen, daar zy hem cen
voorwerp wan bewondering maakte, order zyne medewinkelieren , zo zecr de gtmst van allen in de nabuurfchap onttrokken, (kit by binnen kort bykans geen andere kalanten had, dan
zync vro)ke kennisien .
Decze kw ;stige levensivyze, en de benoodigdhedcn tot den
IIandel, vorderden veel gels . CLAUr1AANS middelen belionden
incest in banknooten : by trok op zyn Kasfier zo menigmaal by
geld behoefde ; by lecldc wet to vrede, fchoun bewust, dat by vent
nicer verteerde, dan zyn inkomen van intrestgclden alleen oclict ; cn 't Been in den ~-handcl lag , verbeeldde by zich vast
zou win t aanbrengen ; geen zwaarighcid altoos dat 'er geen
geld in kwam ; en, in de daad,by wist nict voor bet jaar yen
cindc teas, of 'er in kwam, dan niet : by h ;eldt bet voor cene
4'nverichillige zaak , of iemand met gereed geld , dan over
twaalf maanden, betaaldc ; en lecldc in bet dwaas begrip, dat
fang credit iemand aping h}zat, en dat cen winkelicr nooit
z n gold most inroepen, zo Lang by het veilig a~=t ; deivyl dit
d^ liedcn van koopen aflchrikt . In de daad, by fchecn alle de
valfche hcgrippen van veclcn orzer joni a I -landelaaren aangcnomen to hcbbcn,' die er ook veclcn ten gronde doen gaan, ter_
wyl men ze als gehei :ncn des IIandels elkandcr aanpryst .
CLAUDTAAN'S zaaken begonnen, zonder dat by bet wilt, zeer
ten agteren to Ioopcn ; cluck 't gccn andcrcn als cen laart
plc ; ;t_
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plegtanker to baat neemen, wanneer bull boedel dreigt fchip .
breuk to lyden, fcheen by, fchoon des onbewust, ook to zullen
gebruiken. Eene jonge Juffrouw, op zekeren dag toevallig in
zyn Winkel gekomen, nam bet gckogte, maar ook bet hart, vary
den Winkelier merle,
fly maakte zyne opwagting by
haar ; doch hack voorzichtigheids genoeg, om, eer by verder
ging, to onderzocken wie zy was ; en beyond de Juffrouw
van goeden huize, met tien duizend ponden aanbeftorven Capitaal . - CLAUDIAAN, een jong Heer, van een zeer beeleefd
en inneemcnd voorkomen, vondt welhaast middel om zich bf
de Familie in to dringen ; en dewyl by zich boven haar in
middelen agttc, was zyn certle werk de zaaken met haar Va_
der to befch ;kken . Deeze hadt, wel is waar . geen zin in bet
Winkelbedryf van CLAUDIAAN ; doch zyne middelen huiten dat
namen alle zwaarighcid, wat bet geld betrof, uit den weg,
en haalden den ouden Heer over, om bet als eene voordeelige
party to betchouwcn . Alin zwaarigheids vondt by om de toeflemming der Juffrouw dan die des Vaders to krygen,alles was
tustchen de jongc licden hen hart, een ziel . De Minnaar paste zyn Beulinde op, cn ging met de Familie na alle openbaare
plaatzen van vermaak : zyn altoos vrolyke inborst, en aartig onderhoud, bragt to wege dat de oude Heer zo zeer op hem
gelleld wierd als de jonge Juffrouw .
Vryery is bykans olltwyfelbaar bet verderf of bet geluk eens
jongen Handelaars, daar in gewikkeld ; is de keuze onberaaden, bet onheil kan niet agter blyven, 't zy dezelve flaagt dan
niet, en zelfs, wanneer 'er niets in to taken is : de tyd, daarby verlooren', en bet verzuim van bezigheden, daar door veroorzaakt, zyn niet ligt to vergoeden.
Ten opzigtc van
CLAUDIAA) fchikte zich alles zo gunftig,dat bet niet lang aanliep of de Trouwdag werd aanflaande bepaald , de Bruid en
Bruidegom maakten alle toebereidzels .
Om deezen tyd
deedtCLAUDIAANcen nader onderzock na de middelen der Bruid,
en haar vader onitrent die des Bruidegoms . Alles bleek van haaren kant aan de vcrwagting to bcantwoorden . Alaar , helaas !
by bet nagaan van zyne zaaken, ontdekte de Bruidegom thans
voor de cerlc keer den verwarden en bedorven Nat zyns Boe-.
dels • Tyne Boeken, wel is waar, vondt by vol lange fchuldbladen ; bet loopend geld, in den Handel, geene geringe fom ; doch
bet geld by zyn Bankier meest opgenomen ; en, fehoon by veel
meer to ontvangen dan uit to kecren hadt, waren nogthans zyn
uitllaande fchulden de3 Handels nict gering .
Dc oude Heer weigerde, uit hoofde van dit alles, zyne Dog .
ter. De verlegenheid en ont cltenisfi was aan haar kant zo we] ,
als aan dien van CLAUDIAAN, allcrtreffcndst ; zy namen bet hart_
roerendst affcheid, en de ernflige aanzoeken der Ouderen konden dc jonge Juffrouw flier wederhowden, van zich, door de
F 3
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plegtigflc geloften to verbinden , dat zy nimmer ecnig ander
Perfoon zou trUuwen .
CLAUPTA\N b^gon nu op nicuw orda op zyne zaakcn te flellen, zyne fchulden to innen ; doch zyne Bedienden ginger iii
den nagt door met een groot gedeelte van zyn gereed geld .
Veelen zyner fchuldcnaaren waren dood, nicer nog zaten gevangen . Doch zync Ichuldeifchers beroonden zich zcer gereed,
om voor den dag to komen : zy hadden gehoord van bet mislukte Huwelyk, en do oorzaak daar van vernomen . 't Gevolg
was, gelyk g:woonlyk, dat zy alien hem teffens op 't lyf vielen , onl zich van zy11 overgebleeven goed, of van zyn perfoon ,
mcester tc maaken .
Niets bleef 'er nu voor den ongelukkigen Man over, dan een
Wend to zoeken , die de reddering ; zyner verwarde zaaken ter
band nam, en zich, ten zynen behoevc, by zync Ichuldeifchers
vcrvoegde . 'fe goeder uur, dagt by in deezen nood om ccRio,
then by voorheen zo edelmoedig behandeld hadt ; om deezen
zondt by onmiddeiyk, gaf hem volmagt 0111 voor hem to handelen, cn zync zaaken, was her nlogelyk, tot cen vcrdrag to
brengen. Deeze dankbaarc verbond zich . zonder toeven, om
dit alles to doen, en flelde zich borge voor de gehecle fom,
nam hem ten zynen buize, vorderde de fchulden in , en be .
taalde her 'e kort komende, uit zync eigene middelen .
Hy liet her bier by nie° berusten, nlaar Iprak hem, op zekercn
dag, in decz r voege aan : „ Myn waarde CLAUDIAAN, 'er ii
• een tyd geweest, waar op gy edelmoedig genoeg waart, om
• my cen Ilandelgemecnfchap, welke ik met geen grond mogt
vcrwagten, aan to biedcn . Mync zaaken fiaan thans zo, als
91
• de uwe in diets tyd ; doch daar gy my nicts ichuid~g smart,
• nloet ik alles aan u verlchuldigd agten : Dsnkhaarheid fpoort
• my derhalven aan, on1 u heden dezclfde aanbieding tc docn
• als uwe EdelmoediRheid my toen deedt . Neem, overzulks,
• vrylyk aan, cen gelyk aandcel Van alles, war uwe goedheid
• my in flaat geflcld hecft, over re winnen ."
CLAUDIAAN lict zich met nloeite overhaalen, om den voorflag
zyn vriends tc omhelzen : doch tell Iaatflen bczweek by voor
den vriendlykc11 aandrang, en befloot , (tit gefchied zynee, zich
des waardig to gcdraagen. leder zag en bewondcrde de gocdheid van CURIO'S hart, elk was getttigen van de verandering
door dezelve by CLAUDIAAN IC wege gebragt, die welhaast zo
vlytig en oppasfend wierd, als by voorhcen traag en verwaarLen gelukkig flaagen in den Hanloozend geweest was .'.
del was her natuurlyk gcvolg van de vcreenigde poogingen dier
Kooplicden. CLAUDIAAN hadt zich tegenwoordig over niets to
bcklaagen , dan over her geniis van 't geliefde Voorwerp zyns
barren, weiks dcnkbeeld tc diep in 't 'z :lve geprent was, on)
,or immer uitgewischt to kunnen warden . Daar in bebunftigde
hum
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hens bet good geluk desgelyks . Een zyner Bloedverwamen
fticrf, en liet hem Erfgenaam van ecne fom, twcemaal zo groot
als by cerst bezeten hadt . Verrukt over de gclegcnheid, om
op Eenmaal zichzelven, en her voorwerp zyner liefde,gclukkig
tc maaken, vervocgde by zich, zonder u?tftel, by haar , hcrvatte zyn aanzock, en verwierf gereedlyk de toeflemming haarer
Ouderen ; ging den langgewcnschtcn Echt aan , bragt zone gehecle betting in den Handel, waar in CURIO 'zyn drclgenoot
bleef. llicns en zyn Gezin makten, om zo to fpreckcn, cen
Gczin uit, zy leefden in de genoeglykfLe cens ;ezindheid voor
z :chzelven, en tot cen voorbeeld onder allen, rondsom huh.

ANECDOTE, DEN GROOTEN MUZYKANT HANDEL BETREFFINDE .

de Hecr HANDFL van ecne zeer fterk gcfpicrde,grove
S choon
en onbehouwen, lichaamsgefialtc was, hadt by, egtcr, cen zo

zecr aandoenclyk zencwgcflel, dat by her hooren Ilemmcn der
Dluzyk-inilrumenten niet kon verdraagen, en daarom was dit
altoos vcrrigt, cer HANDEL kwam . ---- .Een fnaakfche Dlu .
zykant wilde cen pots fpeelen met HANDEL'S ligt geraakten
aart, wist heimlyk in bet Orchest to konlen op een avond ,
wanneer de geweezene Prins van WALES tcgenwoordig zou
zyn by her uitvoeren van cen nieuw Oratorio, en ontliemde alle
do Inftrumenten, zo dat cenige cen halve,andere cen gehecle,
toot laager ftonden dan bet Orgel . Zo ras de Prins binneu
trad, gat' IIANOEL bet teken om con fpirito to beginnen ; loch
zo groot was de fchriklyke wanluidendheid,dat IIANI EL verwoed oprecs, en cen dubbele Bay, die hem in den weg fiondt,
om ver geloopen hebbendc, een keteltrom greep, dien by met
zo veel gcwelds den eerftcn Muzykant na 't hooRi Greet , dat,
in dit heenen werpen,zyn dikke pruik can't hoofd ftoof
zonder zich tyd tc gunnen om dezelve weder op to zetten, tradt by voor aan bet Orchest, Wraak blaazende ; coch
dcrmaate door drift vervoerd, dat by geen woord kon Iprec en .
In deeze belachl)ke houding ftondt by met opgefpalktc oogen
on fiampvoetendc, terwyl 'er cen algeniecn gclchatcr opging ;
men kon hem niet beweegen wedcr op zyn plaats to gaan, tot
dat de Prins in perfooti zich by hem vervocgde , om hem te Dusfen ., 't geen nict dan met de groo f e n:ocite gclchicddc .
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OVEREENSTEMMING DER VERHAALEN WEGENS DR INSTELLINGE DES H. AVOND111AALS, EN AANAIERKINGEN OVER DEZELVEN .

der Euangclisten en van PAULUS, wegens
D cdeBerichten
lnitellinge des fl . Avondmaals, met elkanderen ver-

gelykende, ziet men , dat dezelveni, omtrent bet zaaklyke,
volmaakt ECnitemmig zyn . Ten aanzien der byzonderheden echter, en in de opgave der uitgefproken Woorden,
is 'er verl'chil .
MARKUS ltemt bier in meest over
een Met MATT11EUS, gelyk LUKAS Met PAULUS.
MIATTHEUS alkii verhaalt als oog- en oorgetuige, en komt
als zodanig meest in aanmerking . IlARr,US heeft zyne
berichten van PETRUS, die mede aanzat, en buiten twyfel
een opmerkzaam Aanfchonwer en Toehoorder was .
PAULUS Zest de Gefchiedenis der In(Iclling door Openbaring to weeten, ell LUKAS ontleent zyn verhaal uit deszelts onderwys .
Volmaakt gelykinidend zyn de berichten ten nanzien
van ]let ncemen, danken, breeken en omdeelen des Broods .
Want egenenn ell danken, woorden door de H . Schryvers afzomderlvk gehruikt, betekenen hetzelfile, en worden vcelal verwisteld in de heilige bladeren (*) ; zynde
bier
Dus zealgen MATTIIE' .'S . XIV . 19, MARK"S, VI 41 , en
6, in her verhaal van de vcrmcnigvuldiging der
vyf brooder en twee visfchen , dat onze Zaligmaakcr opn•a artt
ziende naar den Hrmnel, dezelven beefs geaegend ; terwyl JOANNES, VI . if, bericht, dat ,7e:ut Ze?ankt hebbenfle die den D:.eipeIen dee :dr .
F n in bet verhaal der vermenigvuldiging van
zcvcn brooder en wcinigc visfchen, ZCgt NIATTHEUS, XV . 36,
dat .1czus r"dan(t heeft, daar M ARKus, VIII. 6 en 7 . anntekent
dat onze fleer over de brooden ,gedankt h~.'ff, en van de visfchen dat I-Ivv dezelven geaegend iieeft . Even zo zeggen MAT.
TFIEUS en NIIRKUS van den Drinkbeker des Av'ondmaals, dat
Christus daar over gedankt beefs, daar zy van bet brood aangelI. DEEL . MENGELW . NO- 3
G
reLUKAS, IX.
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bier een dergelyk dankgcbed, als de Jooden gewoon wa .
Xen, by bet gebruik tier Paasch1naaltyd, uit to lpreeken .
De drie Ideilige Schryvers melden , dat de Zalig
Inaaker, by het omdeelen, gezcgd heett : Necmt, eet, dit
is myn Lichaam . LUKAS hecf, alitdu, dit is myn lichaanl,
en tekeut by de aanbieding de woorden necult, cet, nict
1\1en moet bier aanmerken, dat bet grondaan .
woord, door Lichaam vertaald, eigenlyk betekent, een
dood lichaam, dat geen blood meer heeft . Dus noemden
de Jooden bet Law, hetwelk zy op bet Paasch .feest aten,
bet Lichaam v(ui 't Lam . In de Syrifche vertaaling vindt
men een woord dat Lyk betekent . Veele Ouden hebben
bier gezet : (lit is myn Vleesch .
Men ziet hieruit
de dwaaling der geenen die den Wyn den Leekeu weigercn, order voorwendf I, dat, waar een Lichaam is, tevens
blood moet tegenwoordig zyn .
Meerder geeven AIATTH1:US en MARKUS van de uitgefproken woorden nict op ; doch LUKAS en PAU LUS voegen 'er by : 't welk voor u gegeeven wordt, doct dat tot
snyne gedachtenisfe . PAULUS heefk gebrokcn words, en
verdient bier in den voorrang, otn dat LUKAS zyn ver.
haal opflelde uit bet mondeling onderwys van PAULUS .
Gcbroken fchynt bier to zinipeelen op de breekinge des
broods . Des wy mogen tellen, dat Christus de woorden, by de omdeeling, heeft uirget'proken , volgens bet
bericht van PAULUS, die hetzelfde heeft als n1ATTtHKUS,
de oog- en ourgetuige, dock meerder, dat deeze heeft
achtergelaaten .
In de opgave der woorden , by de omdeelinge des Bekers, uitgefproken, is weerder verfchil . Volgens MAT'rnEus , heeft tie Zaligmaaker , dien overreikende , ge .
zegd : Drinkt alien d(wruit . Dit words door Been der
anderen gemeld : doch IJARKUS Zegt : En yy dronken alien
MARKUS ftemt met MATTHEUS overeen,
daaruit.
in de opgave van hot geen de Zaligmaaker daarby voende : Dit is myn blood, ha blood des nicuwen Verbonds,
hct
tekend hadden , dat de Zalignmaker hetzclve hoof t ,aezze7Pnd.
Zeer blykbaar is de ovcrcenkomst der betekenis deczcr verwisfcldc woorden, in de b2tuiging Vall P ILLUS . I KOR . XI
16 :

Anderz as, indien g y zegent fu y :;G•r„ Fret den geeit, i •oe zal de
teen,, die de plants eens oit haaleerden vervult, ,linen zegjen, op
'/we H .7"kzPeg77t)re f4%c4pir1x. Ziet A . BYNtl;es gekruiste Cl ristus e
\111. Jloofdft. § . S .

DES H . AVONDMAALS .

9)

het welk voor veelcn vo;gotcn srordt ; en, naar bet verhaal
van MATTHEUS, heeft Christus, bet vooruaam oogmerk
deezer ver ietinge mede aangeweezen, door bet bvvoeg.
fel, tot veigecvinge dcr zondcn .
Volgens I'AULL'3
en LUKAS, heeft onze Heer gczegd : Deeze dri,,kbeker is
bet nieuw Verbond in 9nyn bloed, welke uitdrukl:ing den .
zelfden zin heeft, als het gezegde, volgens MATTHFUS
en MARKUS ; aauwyzende bet deelgenootfchap nan bet
nieuw Verbond, door 's Ileilands dood bevestigd en inDaar de vergietinge van 's Zaligmankers
gewwyd .
bloed dat oogmerk halt, is bet plechtig drinken ter gedachtenis, uit den Beker QCvuld met den wyn, die dat
Bloed nllchiduwt , zeked3k een dwdelyk en levendig
aanwyz .nd teken van bet Lice] genootfchap des geenen , die
drinkt, aan bet nieuw Verbond . Des men de woorden ,
volgens PAULUS, dus to omlchryven hebbe : „ Het drip.
,, ken uit deezen I)rinkbeker betpkent Vet deelgenoot„ fcbap aan Vet nieuw Verbond, door myn bloed loge• wyd ." 't Welk op hetzelfde uitkomt met bet opgete .
keu,ie van MATTHFUS en MARKUS : „ I-let drinker van
• deezen Wyn betekent Vet deelgenootfchap aan de
• oognlcrken der vergittinge van myn bloed, - naamlyk
„ de inwyjing des nleuwen Verbonds ." - LUKAS
melds wyders, dat onze I-leer 'cr nog byvoegde : 'I welk
vooz u ve%goten words ; daar volgens MATIHRUs en DIARKUS dit gezegde luidde : 't welk- vooR VEELEN verboten
words. De zin is hier wederom dezelfde . Het verhaal
Vail MATTHE :'S verdient cchter om meergemelde reden den
voorraug. Doch men heeft hier rog aan to metken, dat
bet woordje veelcn uiet overftaat tegen alien , maar van
dezelfde betekenis is, wordende deeze woorden veelal verwisfeld in de heilige bladeren, [Men zie Rom . V. 15,
iG en 19. verg . met vs . i8, X1I. 5, 1 . KOR . X . 17.
1IERR . 1X . 28, en AIATTII. XX . 28 . verg . met 1 . TIM.
It . 6, 1 . JOANN . H- 2 .] en bet woordje veelcn hier ge .
bruikt, om de uitgebreide weldaadigheid'deezer vergietin .
ge aan to wyzen ; ftrekkende niet llechts win enkele Per .
foonen of gene Natie tot voordeel, als wclecr de vergietinge des bloods ter inwyjinge des ouden Verbonds, maar
tot hell des geheelen menschdoms.
Doch PAULUS
heeft dit bvvoegfel Diet, maar in deszelfs plants deeze
woorden : duct dat, zo dikwyls gy then zult drinken, tot
anyner gedachlenis . ---- Vermoedelyk heeft bet znak .
tyke duor ouzeu Zaligwaaker , ter deezer gelegenheid ,
G s
uit-
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uitgefproken, bier in beftaan . Zeggen ;te, by bet overgeeven des Bekers, drinkt alien daaruit, waarop de Dis .
cipelen denzelven aannamen , zal Christus voortgegaan
zyn , met to zeggen : „ Dit is myn bloed , 't welk voor
„ veelciio ver;o:en wordt ; bet blood, dat ik uit(tort tot
„ (tichtirfg van bet nieuw Verbond, 't welk vergeeving
„ der zonden verleent . Zo dikwyls gy uit deezen Beker
„ zult drinken, gedenkt dan myn lyden en (terven , 't
„ well u volkomen verlosfrng en zaligheid aanbrengt. Ge .
„ denkt myn dood ter bevestiging myner lecre, en tot
„ volmaaking der lchikkingen, welke God door my maakt,
„ tot uwe behoudenis ; en weiken u in ftaat itellen met
„ Hem verzoend to worden, en voortaan in Zyne gunst
„ en vriendtchap to leeven . I-Ierimler u, door dce„ ze plechtige handeling, uwe naauwe betrekking tot de
„ oorzaaken en gevolgen van myn tierven : vertegen„ woordig u Gods Lictde in myne zending en overgave,
„ en de zekerheid Zyner beloftenisfen door myne opwek .
„ king : maar ook tevens uwe verplichtingeu, de voor .
„ waarden van uwen kant in bet Verbond, het nicuw
„ Verbond, waarvan ik Middelaar ben, en 't welk door
„ myn bloed wordt ingewyd ."
Hier voegen a1ATTHEus en MARKUS verdere gezegdens
des Zaligmaakers by, welke eenigermaate duister voorkomen, en niet gemeld worded door PAULf s en LUKAS ;
als niet rechtftreeks hehoorende tot de Inftehinge en bet
Zy
onderhouden der plechtige Gedachtenis- maaltyd .
ontvangen echter vcd1 lichts uit de aantekeningen van LUKAS, die ons bericllt, dat j e z u s, het Pascha eetende,
tot Zyne Discipelen zeide : Ik heb grootclyks hegeert dit
Pafclia met u to ecten, ecr drat ik lyde : want ik zeg u ,
dat ik niet pacer daar van eenen zal, tot dat 't vervult
zed zyu in 't Koningryke Gods . 1Vyders eenen drinkbeker genomen en gedenkt hebbeede , zeide Hy : 1Veemt
deezen en deelt hem onder u- lieden : ,rant ik zeg u, dat
ik niet drinken zal van de vrucht des wynfloks, tot dat
bet Koningryke Gods zal gekomen zyn .
1Vaarop de
Evangelist voortzaat met de Inftellintre des H . Avondmaals
to verhaalen . Gemelde woorden ftemmen byna overeen
met bet geen de Zaligmaaker , volgens NATTHEUS en
MARKUS, ua bet gebruik van den Beker des Avondmaals,
heeft uitgefproken . Luidende bet verhaal Van rIATTHEus, waarmede dat van MARKUS genoegzaam overeenf}emt,
aldus : en ik zrg u, dat ik van nut aan, nist zal drinken
vain
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Tall DEEZE vrucht des wynfloks, tot op then dag . wanneer
ik met u dezelve nieuw zal drinker in het Koningryk
myns IZaders .
Ter verklaaringe van dit gezegde,
is 't eenigzins noodzaaklyk, bet verhaalde , volgens LUKAS, als vroeger gehcurd, vooraf op to helderetl .
Net Kouingryke Gods of des Vaders betekeut in de H.
Schriftcn niet ovcral hetzelfde . I)oorgaans betekeut bet
de Euangelifche Bedeeling, of de Christelyke Kerk bier
op aarde, en fomtyds den bevestigden (taat der Vroomen
in bet aanftaand Leven . By LUKAS wordt het, bier rer
plaatfc , in den ddrllen zin genumen , 't well: nit bet
Verbond blykt ; daar 'er gefprnken words van eene plechtigheid nog tot de oude bedeeling be :reklyk, welke door
de opollering van Christus zou vernietigd worden, oat
plaats to tnaaken voor de nieuwe door zyn dood tot ftand
gcbragt . lie Zaligmaaker zegt : dat fly van 't Paaschlam,
betekenende de bevrydting utt de flaverny van Egypte,
niet nicer zal ceten, tot dat fly eene veel grooter en gewigtiger verlosting zou hebben aangebragt door zvn fler .
1)it wit echter niet zeggen, dat de genietinge
ven .
alleen zo lang uitgefteld blcef, en daarna wederorn zr)u
plaats hebben : zulks is de betekenis niet van bet wonr .ije
tot dat : 't zelve is eene Hebrceuwfche uitdrukking, welke
niet aanwyst, dat iets nu uitge(teld, daarna weder zou
voorvallen, of, nu gedaan wordende, op zekeren catmgeweezen tyd z'iu ophouden, om daarna niet wcder voor
to vallen. Dit ftrydt tcgen bet oogmerk deezer plaatze ;
Christus wil alleen dit zeggen : „ vdbr myn dood zal ik
„ niet weder Pascha houden ;" en na denzelven kwam
bet toch niet meet to pas ; daar deeze plechtigheid tot de
oude bedeeling hehoorde, welke door zynen dood vernietigd wierdt, en flechts hetreldyk was tot den Volk, daar
ooze (leer eenen algemeenen (rodsdienst ftichtte voor het
geheele menschdom ; daarroc de vyandfc-hap der volken
in zyn vlcesch to niece maakende, naamlyk de wet der
geboden in inzettingen tefleiande ; ---- op flat ll), die beiden met God zoude in Mn lichaam vcrzoenen door hct
kruife, de vyandfchap aan huzclve gedood hebbende : epH .
Het is ook nit verfcheiden voorbeel .
11. 1$ en 16 .
den blykbaar, dat de uitdrukking tot dat gcmelde betekeuis niet heeft ; waarvan wy flechts de volgenden zuileu
bybrengen . PAULUS fchryft aan TIMOTIIEUS . 1 . B . IV.
13 : Bond aan in 't leezen, in 't vermaancn, in 't lee .
rclt 2 TOT DAT it ko,ne. Waarwede de Apostel cchrer
G 3
Pier
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met zeggen wil, dat zulks na zyne komst niet meer behoef_ie to gefichieden . De Zaligmaakcr zcyt tot Zyne
Zendelingen, LUKAS, laatst 1%tp, vs . 49 : l ylt gy in de
lad Jerufalem, TOT DAT gy zult aangcdaan zyn met
fkrcsclu
tilt de Iroogte . Dit betekent niet, (tat zy 'er llechts
tot zo lang en Wet langer mogten bly ven ; want de Apos .
telen bleeven 'er no ; zeer lang, zelfs vulgens oude berichten twaalf jaaren na (lien tyd. Elders zegt onze [leer :
DIATTH . XVI . a8 . en MARK . IX . 1 : l"oamraar ik zcg u,
dtar zyn Jomrnigen van die leer flaan , deivelken den dood
niet finrw;ken znllen, TO -r OAT zy den Zoonc des Blunfchen
zullen hcbbcn zicn kornen in zyn Kmingryk. D .tt ecbter
niet betekent, dat de bedoelde pertbouen flechts tot zo
lang zouden leeven, ell dan op diets tyd Iterven . Zie ook
DIATTH . XI . 13, en H AND . VI (I . 40, als mcde GENESIS
XXVIII . 1 .5, DEUTER . XXXIV. 6, 1 . sADI . XV . 35,
u . SAM . VI. a3 en Ps . CXI .
De Zaligmaaker wil ter deezer plaatzc dit zeggcn : ., Dit
• is de laatlte Paasch - maaltyd : dezelve zal nimmer weer
• als ecne Godlyke inltelling gevierd worden : de inwying
• van het Nieuwe Verbond, de bevestiging der nicuwe
• bedeeling dour mya bleed, zal nu welhaasc gefchieden ;
• de tyd van Pafcha zal niet meer daar tuslchen ko• men . Nu zal vervukt worden, wat de Profeeten voor .
• zegd hebben van 's Menfchen Zoon . - Dit Feest ,
• was de gedachtenis-vicring der verlosfing uit de Ilaverny
,, van h gipte, doch nu zal ik- zelf getitferd worden, ter ver• losling uit veel grooter dienstbaarheid , de dicnstbaarheid
• der ouweetendheid, des bvgeloofs en (ter zonde . lievryd• de het bleed van 't Paasclllatn de vaderen van dell Man.
'19 den Engel ; door myn blood wordt de heerfehappy en
• vreeze des doods voor altoos vernietigd ; en gy overge• bragt in het Koningryk van waarheid, heilighcid en gc• lukzaligheid , welks ingarg open gelleld words voor al .
• le vulken . -- De Paa'ch-maaltyd is nu voor altoos
• afgefc :~aft ." --- Naar bet heilig gebruik, by 't houden
van 't Pafclia, den Bcker gezegcnd hebbende , en omdeelende, voegt 'er onze Zaligtnaaker wederom by : Ik zeg
u, dat ik niet drinkelr zal van de vrucht des wynfloks, tot
dat 't Kon ;'egryke Gods zal gekomen zyn .
„ Ik zal
• niet meer drinken van d .--ii Ileker des Paasch-feests,
• tot dat hot Nieuwe Verbond zal ingewyd zyn . De tyd
• der vieringe van dat Feest zal voor myn dood niet we .
• der iuvattea : deeze plechtigheid wordt dus thans voor
,, 't laa,st
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„ 't laatst gevierd ; naar diets de oude bedeeling nu afge-

„ loopen is, en plaats maakt voor de nieuwe ." - Vul.
gens dee e verklaaring, zal 't nu niet mocilyk zvn , ( en
zin van 's Eleilauds zeggen by MATTHEWS en MAi;Kus aan
to wyzen , wanneer men flechts in bet oog noudt , dat de
uitdrukking Koningrykc Gods of des Vide)-j, den v0daenden (11-at van eeuwi a zali)heid betekent : want dit w(irdt
gezcgd by eerie plechtigheid der nieuwe bedeeling weike
bet dus niet Iran berekeneu . --- Onze Hecr zegt : Ik zeg
u , DAT ik . van nu af, diet --al drinker van UEP.zE vrucht
ales 9rynjiokc . (of van den Reker des Nieuweu Verbnri(is,)
tot op lien alag, tt'anneer • ik dezelve met u nieuw zal drip .
ken in bet lioningryk myns L'aders . 't Is tuck buiten alle
tegenlsraak, dat deeze nu ingeflelde plechtigheid Ilechts
(land zotr grypen bier op aarde, in de vergadering der Geloovigen, die Hem niet zagen ; en geenzins in den zaligen
bletnel . Daar immers zal de zelve vervangen worden, door
een flooreloos genocgen en eindelooze gelukzaligheid, in
bet gezelfchap des verheerlyktcn Middelaars ; welke that
doorgaans in de Heilige Bladeren, onder bet zinnebeeld van
eeten en drinker , naar den Oosterichen Ilyl, voorgefield
wordt ; en waarvan de zaligheid , die de Godvruchtige
Dischgenoot hier geniet, een' eigeuaartigen voorfinaak oplevert .
G . J . V. R .

,fill erdanm, 17 Febr. 1786 .
OVER DE ADRRLAATING

IN DE VLIECENDE JIGT .

(flrtbritis haga of Rheumatismus Calidus . )

.Llet fchynt by zommigen cen algemeenen regel geworden to zyn, in deeze ziekte, een eu mecrmaalen bloed
to laatcn .
Men behoeft ook maar weininen by gebruik van dit middel to gencezen, om den voorin-cnoomenen en lichtgeloovigen aanfchouwcr to doen denken,
dat men bet rechte geneesmiddel kent, en dat die zonder aderlaaten deeze ziekte behandelt, der waare genees .
wyze or.kundig is, en zich aan verzuim fchuldig maakt .
Tevens doch is waar, dat, onder den gemeenen man , en
byzonderlyk ten platten lande , alwaar deeze ziekte niet
zeldzaam is, de mcesten, zonder eeni ; ander middel, alG 4
leen-
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leenlyk door veel drinken ; by voorbeeld , van kernmelk
met vherbloennen gekookt , of eenig ander uitwaazeming
bevorderend aftrekzel geneezen worden .
Wanncer nu niet proefondervindelyks meer van deeze
zicktc bekend was, zoude men moogen befluitcn , dat niet
alleen de Aderlaating niet altyd noodig, maar zomtyds nadeelig is, en geenzints moot gedaan worden .
Men heeft ouk gezien, dat, na de Aderlaating, de zickte
verergerd en ongelukkiglyk gceindigd is ; en op cen anderen tyd , fchoon de ziekte , acht of veertien dagen , eenen
gewenschten loop gehouden had, heeft men moeten aderlaaten, zo men den Lyder niet aan een onvermydclyk gevaar hadde willen bloot flellen .
Waarom men voor cen algemeenen regel zal durven
vastf ellen , dat pier , gelyk in andere ziekten ; dit ge .
neesmiJJel met onderfcheiding diende aangewend to wor .
den : en dit word bcvestigd door het Been de aanzienlyk .
lie Schryvers ten deezen opzichte hebben aangetekend .
De groote Waarneemer SYDENHAM was eerst ge voon
tot viermaalen toe ader to laaten ; maar na dat by de
kwaade gevolgen deezer geneeswyze ondervond, was by
fpaarzaamer met!deeze ontlasting, en genes dikwils zonder
de zelve : week laatfte , by der mocite waardig geacht
beeft, door eene Waarneeming to bewyzen en aan to
Andere Geneeshecren, van den eerften
pryzen .
rang, hebben cok ruime Aderlaatingen beproefd, doch zyn
daarvan to rug gekomen , en om hunner yerbeterde ge .
neeswyze meer gezach by to zetten, beroepen zich op
die in laatere jaaren, door SYDENHAAI aangenoomen .
De Keizerlyke Lyfdrtz s r6RcK maakte ook wel ge .
bruik van de Aderlaating ; doch .",hoe zeer bewyst by zulks
met onderfcheiding gedaan to hebben , wanneer by met
ter zydeftelliug van alle ontlastingen den Koortsbast voorfchryft .
Niettegenftaande deeze op reden en ondervinding lieunende Voorfchriften , treft men 'er noch aan , die, aan
eenen losfelyk opgevatten regel kleevende, ftoutelyk afkeuren, al wat met hunne denkwyze niet ftrookt, en zul .
len daarom ook met den oordeelkundigen Leezer, over het
volacnde geval, misfchien niet cens zyn .
N. N . een man van 5o jaaren, hebbende, in de koude
dagen van den laatlten November , eenen weg van anderhalf our to voct afgelegd, was fierk bezweet, ontdeed
zich van cen' dikken mantel , en bleef, maar zagr voort-
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wandelende, aan de koude lncht blootgefeld .
Den
zelfden avond , en de twee volgende dagen, was by doorgaans huiverig, had weinig eetlust, en beyond zich niet
wel .
Den derden dag, kreeg by 's avonds hevige pyn in den
rug, op de plants van het Heilig Been , welke den nacht
door, en volgenden dog ,in mindereu graad geduurd hebbende, zich 's avonds uitfirekte longs de dye en fchenkel
van de rechte zyde tot door den voet . De pyn hield een
gedeelte van den nacht aan , bedaarde op den morgen
van den vyfden dag ; maar wierd 's avonds op de zelfde
wyze gevoeld in de tegenovergeftelde deelen .
Op den zesden dag,'s avonds, leed wederom de rechtezyde door even hevige fchietende pynen , als twee dagen
to vooren, terwyl de linkezyde bevryd was ; doch bleef
het deel , dat pynelyk geweest was , zeer gevoelig by de
minite aanraaking : en zo waren beide extremiteiten op
den zevenden dag, wanneer de bal en onderfte deel van
den grooten toon,aan den linken voet, zich rood en gezwollen opdeeden ; zynde tevens eenige zwelling door den ge .
heelen voet verfpreid , welke ook eenigzins in den rechten
merkelyk was .
De voeten, welke men zcdcrt twee
dagen met dekens omwonden had, waren , byzonderlyk
de rechte , vogtig, en waasfemden tamelyk nit .
's Avonds was 'er wederom verhefliing van pynen , die
een gedeelte van den nacht, gins en weder van het Heilig Been, no , en door, de heupen bleeven aanhouden .
Des anderen daags, deed zich op den gewoonen tyd
een zoortgelyke pyn op, van de linke elleboog door den
voorarm en hand en, in den agtermiddag van den negenden, was dat deel doorgaans rood en gezwollen , en by het
aanraaken zeer pynelyk .
In den voornacht, op den tienden , was de Lyder onrustig, doch in den nanacht fill, en fliep eenige uuren.
's Avoids wierd ook de rechte arm aangetast, doch
met minder hevigheid, was ook des anderen daags rood
en gezwollen, en mede onbruikbaar .
Nu rees by bet losmaaken des linkenarms ten damp op,
en 'er was, over het geheele lichaam , eene zagte uitwaasfeming : de Lyder kon, neerliggende, het onderfie deel
van den rug verfchuiven ; over welk deel, ook in verfcheide dagen, geene klagten gehoord waren .
Op den vyfden , zesden en zevenden dag, was de puls
daags niet fneller dan natunrlyk, verpoosde by ongelyke
G 5
tus-
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tusfchentvden, was week, niet vol, (loch wierd dagelyks
voller bevonden , en op den negenden noch nicer, op dell
elfden vry ruin , grout en niet gefpannen .
Daags was de Lyder zo wcinig dorltig, dat men help
moest aanzettcn om een kopje to neemen,'s avonds wierd
'er drunken verlangd, en den voornacht door vry vecl ge .
dronken .
Van den zesden dag aan, nam by in de 24 uuren . ten
raastenby,een halve tot een heele drachma Salpeter, met
cen grein Braak - N' ynlteen, in gcdistelcerd Vlicrwater out .
bondea .
De Lyder is niet fterk gefpierd, eer van een tenger en
fchraal dan fponsachtig lichaam ; heeft eeu onrustig leven,
diet veel beweeging en moeijelykc reizen . fly is Been .
zins aan aderlaaten gewoon , uitgczondcrd dal hem , ruim
twee maandeii to vooren, eenige oncen bloed, (het welk
zonder onttteekings korst, zich in een koek en veel wei
fcheidde) zyn afgetapt, ter gelegenheid van een keelziek .
te, meet hinderlyk wegens zwelling der klierachtige dee .
len, dan pynelyke ontiteeking, die ook alleruieest , na het
aanlegl;en van een Spaanfchevlieg Pleister, en daar door
bewerkte outlasting, geholpen wierd. - Doch was noch
eenigen tyd hierna eenige wankleurigheid to befpeuren , by
was minder levendig , kon niet veel ver noeijenis uitfaan , en had weinig eetlust, bet welk alles by gebruik
van cen maag,inctuur laugzaanierhand verbeterd wierd .
In bet algemeen zyn dit jaar flier veel zicken geweest
In de landtireek, alwaar de Lyder woont , byna geese
bntfteeking • ziektens voorgekoonien , en maar weinigen,
in welke een Aderlaating noodig is geweest .
Was in de eerfte dagen Aderlaating noodig?
Zal eene ruime Aderlaating op den elfden dag, de ziek .
te verminderen en verkorten, of dezelve verzwaaren, ver .
lengen, en bedenkelyke gevolgen kunnen na zich lleepen
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s*e1sch, Koot ; in 't Fransch, Fonlque of liforellc ; in 't
Hoogduitsch, T1lasJcr-hour ; in 't Z witfersch , lielclaiuen ;
in 't Zweedsch, Blaos-klecka ; in 't Ueensch, Blis-hone ;
in 't Poolsch, Lyska .
Men mag de Koeten met regt aanzion voor bet Eerfte
Gezin , waar merle her groote en tal!yke Geflagt der
rechtfchaape ll'atervogclen eenen aauvaug neemt . De
poet , zonder geheei gevliesdc Pooten to hebben , bc_
hoeft voor geen der an .lere Zweni-vogelen to wyken,
en irnthoudt zich zelfs beltendiger dan ecn hunncr, de
Duikers uugenotnen , in 't water. Zeldzaam ziet men
de Koet op 't land ; by vindt zich daar zo flegt geplaatst , dat by zich dikwyls met de hand laat grypen .
Den gantfchen dag onthoudt by zich in Poclen, die by
bent de voorkeus hebben van Rivieren ; bet is bykans alleeu om van den cenen Poel na den anderen to gaan,
dat by op 't land komt , en dan nog most de afiland
niet groot weezen : want in dat geval verkiest by to vliegen , en vliegt zeer hoog ; loch deeze overtochten ge_
fchietnen doorgaans by nagt . De Itundige 1-leer 1-IF-BERT
heeft my eene waarneeming medegedeeld, (12t by de Kocte;i nooit over dag hadt zien vliegcn, dan om den Jaager to ontwyken ; doch alle uuren van den iiagt hadt by
ze over zyn hoofd hooren been trekken .
Gelyk veele andere %Vatervogels, zien de Koeten zeer
wel in 't donkey : de oudlten zelfs zoeken hun Voedzel
by nagt . Gedtturende her grootst gedeelte van den dag
blyven zy verfchoolen in de biezen , en , wanneer men ze
ftoort in hunne verblyfplaats, verbergen zy zich, en zullen liever in den modder wegkruipen dan been vliegen .
Der lchynt hun vcel moeite to kosten tot her vliegen ,
eene beweeging , den Vogelen anders zo natuurlyk, to
befluiten : want zy begeeven zich niet van den grond of
uit bet water dan met moeite . De jonge Koeten, min
eenzaamheid minnend , min fchroomagtig voor geraas ,
vertoonen zich alle uuren van den dag, en fpeelen met
elkander, door zich recht tegen elkander over to verheffen, boven 't water nit to fchieten, en 'er, naa kleine
verhefftngen, weder in neder to vallen . Gemaklyk
laaten deeze Jongen zich naderen, dock houden bet oog
beflendig op den Jaagcr gevestigd, en duiken zo vaardig,
op 't oogenblik dat zy bet vuur verneemen, onder bet
water, dat zy menigmaal bet doodlyk lood ontwyken .
Dochl, in den Naatyd, wanneer deeze Vogels, naa de
klel .
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kleine Poelen veilaaten to hebben, zich in de groote by
cen vervoegcn , maakt men 'er jagr op , waar in 'er ec .
nige honderden fneuvelen (*) . De Jaagcrs begeeven zich
ten dies einde in eene mcnigte van Schuitjcs, die men
in eene linie fchikt, en den Poel in de breedte beflaat ;
deeze kleine Vloot, deezerwyze zamengevoegd, dryft de
bende Koetcn voor zich been, tot dat ze in eene engte
gedreeven en opgeflooten zyn ; als dan door vrees en .
noodzaal:lykheid gedwongen , vliegen alle de Vogels to
gelyk op om in 't ruitne water to komen , en boven bet
boofd der Jaageren zynde, maaken zy cen algetneen vuur,
en treftcn eene groote menigte ; men herhaalt dit zelfde
bedryf aan een ander uiterften van den Poel, werwaards
de Koeteri zich begeeven hebben : en, 't geen zeer vreemd
is, beftaat hier in,dat noch bet geraas van bet fchieten,
noch hot gezigt van bet vuur en der Jaageren , noch de
geheele toeflcl der fchuitjes , noch de dood van zo vee .
len hunner, deeze Vogels beweegt om de vlugt op 't ongenbiik to neemen ; bet is niet voor den volgenden nagt
dat zy de pla:Ltzen, hun zo heilloos , verlaaten , en Dog
vindt men 'er 's anderen daags eenige agterblyvende .
Deeze zo fraaje Vogels hebben, met alien regt, veele
Vyanden, de Roofvogcls flurpen hunue Eijeren nit, en
neemen de Jon en weg . Het is anti deeze vernieling, dat
de g riuge voortzetting van dit Geflacht, in zichzelven
zeer vrttgtbaar, moet worden toet;efchreeven : want de
bet legt achtticn ja twintig Eijeren, veil wit, en omtrent zo groot als een lloender-ey : en wanneer bet eerfte
l3roedzcl mislukt . Iegt bet Wyfje nist zelden voor do
tweede keer tien of twaalf Lijeren , volgcns eene waar .
neeminz, my medegedeeld door den Heer BAILLON,
Da Koeten vervaardigen hun Nest op plaatzen , bedekt
met droog riet, zy kiezen een hoop nit, waar op zy
nicer brcagen , en die hoop , boven bet water verheven ,
is in de hulte voorzien van kleine drooge kruiden en top .
jes net ; alles met elkander genomen , maakt bet een
groot ongefchikt Nest uit , 't Been men op een verren
afftand kan zien (t) Twee . of drie en twintig dagen dtturt
bet
(*) Bovenal in Lorraine op de groote Poelen Tiancourt en

1'Indre.

(F) 'Er is weinig waarfchynlykheids, dat de Koetcn, fchrvft
de 1-leer s\LFR`r,, twee Nesten maaken, het cen om to broc_
den, bet ander om hct lirocazel to hLIiS CStUI : 't gecn =116ding
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bet broeden , en , zo ras de Jongen uit den dop zyn ,
fpringen zy buiten het Nest , en komen 'er niet weder
ill ; her Wyfje koestert ze niet onder de vleugelen ; zy
vleijen zich neder onder de biezen by de Moeder ; deeze
brengt ze to water, waar zy , van de geboorte af, wonder wel duiken en zwemmen : in then vroegllen tyd, zyn
ze bedekt met een zwart ftuivend dolts, en hebben een
leelyk aanzien ; men befpeurt alleen een klein beginzel van
de witte plek, die ten eenigen tyd den kop zal vercieren .
Ten deezen tyde, doen de Roofvogels den Koeten een
wreeden oorlog aan, waar in de Moeder met het Kroost
dikwyls omkomt. De Heer SALERNE tekent op , dat de
Koeten , in deezen itryd , bet wel onder(laan , om zich tegen de Roofvogels to verdeedigen , door de klaauwen ,
welke zy zeer fcherp hebben,den vyand to bieden ; docb,
naa deezen zwakken wederltand , moeten zy het meest
altoos den vyand gewonnen geeven . --- De oude Koeten, die meermaalen hun Broedzel verlooren hebben,door
dit ongeluk wyzer geworden, maaken hun Nest langs den
never der Rivier, in holten , waar bet beter verborgen
is ; zy houden de Jongen , in digs bezette en met groote
kruiden overdekte plaatzen . 't Zyn deeze Broedzels, die
bet geflacht der Koeten doen in hand blyven : want de
ontvolking van de andere is zo groot ; dat een goed
Waarneemer, de I-leer BAMLLON, (lie byzonder de huishouding der Kocten beeft gadegeflaagen, beweert, dat 'er ten
minften een tiende gedeelte de klaauwen der Roofvogelen
niet ontkomt .
Vroeg in 't vooriaar, maaken de Koeten reeds hun Nest,
en, op 't einde van den winter, vindt men reeds Eijeren
in bet lichaam . Zy onthouden zich in de Poelen in
F,rankryk, geduurende her grontfle gedeelte van bet jaar,
en op eenige plaatzen, als in Neder-Picardie, blyven zy
den gantfchen winter. Ondertusfchen vereenigen zy zich
in den herfst, by groote hoopen , en vertrekken van de
kleine Poelen om by de groote to verzamelen : dikwyls
verblyven zy 'er tot in December ; en wanneer de koude,
de fneeuw, en bovenal de vorst, hun dwingt, de hooge
en barre plaatzen to verlanten , komen zr in de laagere ,
waar zy een zagter lugtsgefteltenisfe aantreflen ; 't is meer
geding tot dit denkbeeld kan gegeeven bebben , is, dat de ,jon_
gen, Ecns uit bet Nest gegaan, 'er niet weder inkomen ; doch
zich naast de Mocdcr in de biezen nederzctten .
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gebrek nan water, dan de koude , die bun aoet vcrhuizen .
.)e Heer I!E BERT beefs de Koetcn in een zeer ftreugen
winter gezien op het Meir van Nantua, 't geen zeer laat
bevriest , by nam ze ook, to midden des winters, waar, in
de vialcte+i van la Brie ; doch in kleineu getale. Ondertusfchen is 'er alle waarfchynlykheid, dat bet gros der Koetesn
zich als dan na nahuurige gemaatigder landftreeken begeeft :
want daar de vin t det.zer Vogelen mucilyk en zwaar is,
zuUen zy niet verre weg trokken , en zy zyn in de maand
February reeds tveder .
A len treft de Koetcn aan , in gebeel Luropa, van Italic of
tot in Zweeden ; zy zyn in /Ija bekend , in Perfrc worden
zy veet gevondcn : men ziet ze in Groenland, iudien EcEDE twee Groculandfhe naamen wet vertaald heeft, door
den Grooten en Kleincn Koet. --- Alen onderlcheidt de
Kocten, met de daad, in twee zoorten, of liever, men heeft
twee verfc!cidenheden onder dezelve : want zy , die de
Gooote Koel van den Klcinen willen ouderfcheiden, door de
kleur van de pick voor op den kop, weeten niet dat dezelve n1leen rood wordt in den paartyd, dat, op alle andcre
tyden , die plek wit is ; voor bet overige, komen zy, gelyk
wy vervolgens zullen zien, vohnaakt overeen .
bit dikke en kaale Vlies , 't geen den voorkop dekt,
in de gedaante van cen wapenfchild, en den Ouden bewoog,
om aan den Koet den naam van Kaalkop to geeven, fchynt
cene verlenging to weezen van de bovenfte laag der zelfilandigheid van bet oppergedeelte des beks, die zagt, en
by den wortel als vlecsachtig is : de bek aan de zyden is
als cen flompe kegel gefireeden, bleekblaauw van koteur ;
doch words dezelve roodverwig, wanreer in den paartyd
de anders witte pick, voor aan den kop, eene vermiliocn
koleur aanneemr.
De geheele Pluimadie is hezft met een digt eons, overdekt met fyne en digt aan6cnftaande veeren, donker loodkleurig, zwaarst gekolcurd anti den kop en pals , met een
ligter flreep by den vouw den vicugelen . Gecn uitwendig verfchil dient ter ondericheiding der fe%en ; de grootte
van een Koet is gelyk -., an die van cen 1-1oen, de kop en
het lyf hebben bykans dezelfiie gednante : de vingers zyn
halverweg gevlicsd , aan wederzyden hangt aan ieder lid
der vingeren een getand vlies, welks inkeepingcn aan elkander beantwoorden : deeze vliczen zyn even als de pooten ioodkolettrig ; boven de knie, heeft een klein gedeelte
van den vederloozen pout een rooden kring ; de fchenkels
zyn
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zyn grof en clerk gevlecscht . Zy leeven voornaamlyk, ge_
lyk de \Vatcrhoenderen, van water -infec'Ien, kleine visch .
jes , bloedzuigers ; des niettegenilaande pikken zy ook
graankorrels op, en (likken kleine iicentjes door . By ge.
brek aan ander voedzel, duikt de Koct, volgens berigt
van den Heer siLERr E, diep in 't water, en haalt van
den grond den wortel van een groot rietgewas (Scirpus,)
dat wit en volfappig is, en laat 'er ook de Jontgen aan
zttigen . I-let vleesch der Koeten is zeer bruin , inager en
finaakt wat na het moerasfige .
In den Nat der vryhcid , flaat de lioet twee onderfcheide
geluiden, bet cen afgebrooken, het ander fleepende : 't is,
buiten twyffel bet laatstgenweL'e, waar op AI ATUS doelt,
fpreekende van bet voorteken daar uit ontleend ~*), en bet
eerstgenoemde, waar op PLINIUS oogt, verklaarerde, dat
bet onweer aankondigt (j ) ; dock de gevangen ftaat geeft
hem zulk een diepen indruk van verdrietlykheid, dat by de
item of de wil, om die to laaten houren, verliest, en men
vast zou gelooven, dat by (loin was .
Alles, wat wy van den gewoonen Koet gezcgd hebben , past
op den Grooten Koet door do k ranichen Ilbccroulc of Diable de mer geheeten : de gedaante, de leevenswyze is dezelfde : 't ve' fchil be(taat alleen in de f ;rootte ; ook heeft
by de meergemelde plek aan den kop wat breeder Eeu
deezer Vogelen in de maand Mann desJairs M1)CCLXXIX,
oulfIreeks lllontbart, in de wyngaarden gevonden, waar
in een rukwind hem gefmecten hadt . heeft ons de volgende waarneemingett opgeleverd, geduurcnde een maand
tyds dat wy heat in leeven hebbcn kunnen bonden . In
't eerst wei,erde by alien gereed gemaakt voedzel, brood,
kaas, gekookt en gebraaden vleesch ; desgelyks aardwormen en kleine kikvorfchen , leevend of dood, en men
mnest hem broodkruirn , in water geweekt , in den bek
flceken : zeer was by 'er op gefleld om in 't water tc wee .
zen, geheele unren kon by in eer- gevuld watervat zitten ;
'er nit zynde, zogt by zich to verbergen ; ondertusfcheu
was by niet wild, by liet zich vatten , alleen eenige tlagen met den bek geevende~op de hand na hem uitgeflooken ; doch dit zo zagt, 't zy nit hoofde van de weini-

(*1 Hoed inodicos tremulo fundens a gutture csntus. Apud
Lib . I . de Kit . Deor .
(t) PLIr . Lib. XVIII . Cap. 3i .
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nige hardheid des beks, 't zy ter oorzaake van de zwakheid der fpieren , dat'er naauwlyks iets van op de huid to
zien was ; men beipeurde in den Vogel geen gramfchap,
gees onverduldigheid ; by zogt nict to ontvlicden, en gaf
gees tekens van ve.baasdheid of van vreeze . Maar deeze
domme gerustheid, zonder eenig blyk van fierheid of van
moed, was, waarfchynlyk,alleen cen gevoig van de verdooving alter aandoeningen, ontflaande uit den vreemden
flaat waar in by zich bevondt, to zeer verfchillende van
zyn Element en gewoone Leevenswyze . Hy fcheen ,
daarenboven, ilom en doof ; hoe groot een geraas men
digt aan zyn oor maakte, by bleef'er volflrekt onaandoenlyk voor, en keerde den kop niet om ; en, fchoon men
hem !o eg en dikwyls tcrgde, men hoorde hem Been geluid
flaanWy hebben het WWatcrhoeu, in den gevangen flaat,
even flour gevonden . Flet ongeluk der flaavernye is derhal .
ven nog veel grooter dan men zou gelooven : dewyl 'er
weezens gevonden worden, aan welken zy bet vermogen,
om zich des to beklaagen, ontneemt . .
Met een kort woord zal ik bier nog gewaagen van den
Grooten Koet, van Creta . By deezen is de vleeschagtige
plek, your aan den kop, hoog verheeven en in tweei°n gefpleeten, 't welk met de daad 'er de gedaante van een kain
aan byzet : dezelve overtreft onzen Grooten Aoet aanmcrkelyk in kloekheid van geflalte ; maar welken by anders
volmaakt gelykt in gedaante en pluimadie . Deeze foort
hebben wy van Madagascar ontvangen : zou deeze Jioct
in den grond niet dezelt'de zyn, als die van Europa, alleen
grooter en meer ontwikkeld , door den invloed van een
werkzaamer en warmer lugtflreck 7
r
DE IIUISHOUDIA'C DER NATUUR .
Door TORBERN BERCMAN,
!s
29
21

in Leeven Hoogleeraar to Upfal .

let tang gel,-den, hebben wy de voornaamfle LeeN veusbyzonderheden van den Zwcedfchen Hoogleeraar
T. BERGMAN, met de Eloge van den flcer vlc ;n
D'AZIR, onzen Leezeren rnedegedeeld (*) . Wy trot=
„ fen
(*) Zie onze

N. Algern . Vaderl . Letteroe f'. I

Deel. bl . 385.
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„ fen deezer dagen in 't Engelsch uit het Ztreedsch ver• taald aan, zyne Befchouwing van de Iluishouding der
„ Natuure, als eene lnleiding, gevoegd voor een 1Vcrk,
„ door hem getyteld, Phlfck Befkrifnung ocfoer,Iordklo„ tet, dat is Natuurkundige 13efchryving der 4arde . Ilet
• fraaye, het leerzaame, het opweklyke deezer Proeve,
„ bewoog ons om ze to vertaaletl, ell in ons hlcngciverk
• to plaatzcn .

Wanneer wy in ons denkbecld den Aardkloot , welken
wy bewoonen, als van eenen verrell affland befchonwen,
en, ten zelfden tyde, lien vergelyken met de andereHemetfche Lichaamen , verdwynt terltond de v .rbaazende
grootte welke wy 'er anderzins gereedlyk aan tockennen ,
en is dezelve niet meer dan een hoop door de Mieren
opgeworpen , in vergelyking met een hoogen Berg . Pe
Aardkloot wentelt 's Jaarlyks rondsom de Zon, van wier
invlocd dezelve warmte en lichc ontleent . Van de andere
vyf Planeeten , die desgelyks om de Zon haaren loop
volbrengen , is Saturnus 1030 en Yrepiter 1480 tnaalen
rooter dan onze llardc ; de laatfte heeft daar en boven
vier en de eerfte vyf Satellites of Ivlaanen , met ecn
breeden Ring . Door den vereenigden byltand van
Kunst en 1Veetenfchap wt .rden wy in iaat geftcld om
onze nieuwsgierigheid to voldoen, dit heerlyk en verheeven tooneel to befpiegelen en to bewondereu . Maar, behalves deeze zestien Lichaamen, die, zonder van de Co .
meeten to reppen, rondsonn de Zos beweegen, zien wy
eene ontelbaare meenigte van vaste Starren . 't I . ten
allerhoogften waarfchynlyk, (tat deeze de middelpunten
zyn van andere Planeetgettellen , (lie , misfchien , met
onze Zon vergeleeken , zo veel grooter zyn als de Zon
in vergelyking met de Planect , op welke Wy ow, verblyf
hebben .
De 117elkwcg beftaar geheel uit %Veretden,
welker licht ons nauwlyk' bereikt ; en bet getal der gee .
zien, waar van wy nog geen de allerminfte keunis hebben,
is mogelyk nog grooter.
Overdenkingen van deezen nart zyn zeker genoe-zaatn
om onzen hoognioed to denipen, eu het veel vernweterd
denkbeeld , dat dit g-beele vcrbaazend meesterftuk der
Schepping alleen ter zaake van den Mcnsch aanalevanzen
en v- .)ltooid is. 1)it dcnkbcrld behoeft in ongerymdheid
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niet to wyken voor de dwaasheid den Troglodyten toegefchreeven, die beweeren , dat de Aarde alleen voor hun
gevormd was.
Dan hoe klein en onopmerkenswaardig onze Aarde ook
moge voorkomen uit dit punt befchouwd, blykt by eene
Iiadere overweeging, dat dezelve eene onpeilbaare diepte
is voor 't peillood des 1Veufchelyken ver('ands .
Wy zyn in flaat, om de grootte, de gedaante, en de beweeging der Planeeten to bepaalen , den loop der Satelliten to berekenen, en, als 't ware, de bergen in de maan
op eene weegl'chaale to weegen ; en zeifs de loopbaan
der Comeeten of to perken ; ja, wy gaan zo verre dat
wy ons tot befpiegelingen inlaaten over den Nat en
hoedanigheden der Inwoonderen van andere Werelden ;
en, intusfchen , weeten wy zo weinig van de gefteldheid onzer cigene Woonplaatze , dat wy met geese
zekerheid durvett zeggen of 'er Water dan Land is under
de Poolen .
Voor zo verre onze kunde uitftrekt , is 'er geen Dier,
behalven de Mensch, op onzen Aardkloot , 't geen duor
tie bcfchouwing der Natuure opgeieid wordt, tot hat erkennen van eenen Schepper . Voor hem mogen wy ,
derhalven, redelyker wyze, befluiten, werd deezePlanect
voornaamlyk gemaakt , en met alles toegerust . Wy vinden
ook een groot aantal blyken , en dagelyks komen 'er
nienwe by, die ten overtuigenfte aanwyzen, dat bet geheele
Stelzel zeer wys gevormd, en met de keurigfte gepastheid,
tot dit oogmcrk gefchikt is .
Wat in grootte ttitfteekt verwekt onze verbaazing, en
ftrekt tot eer des Kunftenaars , die 't zelve voortbragt .
Wat nu kan grootfcher, wat eett edeler, onderwerp voor
onze befpiegeling opleveren , dan de onmeetbaare uitge_
breidheid des Hemels ? llet Licht , die onbegrypelyk
fnelle en fync ftoffe , welke door bet dikfte glas been
dringt, komt in zes minuten van de Zon tot onze Aarde,
zo dat de fnelheid ten minftcn op i,6oo,ooo Zweedfche
Mylen in den minuut mag gefteld worden ; dit zelfde
Licht niet to min heeft, met al die verbaazende fnelheid
van voortgang, meer dan drie jaaren werk, om van de
\raste Starren tot op onze Aarde to komen : dceze lig.
tende L.ichaamen, die met zulk een helderen glans flikke .
Ten , zyn ten minsten 1,150,000,ooo,oo0 Zweedfche Mylen
van ons af.
Laa-
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Laaten wy ons eels Kloot verbeelden , welks halve
middellyn, in lengte, gelyk is met die uitgeftrektheid,
deeze zal van cen verbaazende grootte zyn ; doch de afftand van deszelfs oppervlakte , in bet verst afgelegen
Plemelsch Lichaam, moet nog veel grooter weezen . Met
behulp van een goed Telescoop ontdekken wy ; aan een,
klein gedeelte des IIemels, meer Starren den wy met bet
ongewapend oog aan 't gebeele uitfpanzel kunnen ontwaaren . 't is egter, waaricbynlyk dat 'er zeer vecl meet
zyn, die wy met de beste glazen niet onder ons gezigt
kunnen brengen .
Iat wy nu onze gedagten weder wenden tot onze eigene Woon(tedcn en de kleindere voortbrengzelen in dezelve . Een iluk Ertz , Metaal , of Cristal, welt onze
bewondering, nog meet wordt deeze aangedaan door een
Plant , wanneer wy , met behoorelyke oplettendheid, in
aanmerking neemen , hoe dezelve tit een klein zaadbegiuzel uit de aardc voortkomt, en, na takjes en bladen
voortgebragt to hebben, eindelyk bloemen en vrugten oplevert .
De voorwerpen uit bet Diererryk trekken
nicest van alle de aandagt van een redemagtig weezen .
De Dieren bezitten meerder hoedanigheden dan de Planten ,
en zyn van eene voortreffelyker foort ; zy zyn begaafd
met bet vermogen van beweegiug naar goeddunken , en
kunnen, door middel van een of meer uiterlyke zinnen ,
de Lichaamen, die hun omringen, onderfcheiden . Onder
de Dieren dunkt ons bet maakzel der kleindere, die ook
niet zelden met zonderlinge vermogens begaafdzyn, kun .
ftiger dan dat der grootere . De Natuur brengt, misfchien,
even gemaklyk Dieren als Steenen voort, en valt het naar
even ligt kleine Lichaamen, met zintuigen voorzien,voort
to brengen als grootere ; doch, volgens onze wyze van de
dingen to begrypen, (teekt in bet laatfte veel meet werk
dan in her eerlle.
Wie is 'er die een uurwerk van grootte dat bet in een
sing gedraagen worde , Met nicer bewondert, dan een
Stadsklok , veronderileld dat die beide uurwerken even
goed gain ? In de daad, bet fchynt of de Natuur geheel
overeenkomilig met onze bevattingen werkt . flair groot
en voornaam einde is Dieren voort to brengen, en deeze
in zo veel grooter getale naar g0ange ze kleinder zyn .
Duizenden Millioenen van Infe&en, zo klein dat ze by .
leans uns gezigt ontwyken , fchoon geholpen door de
beste vergrQotgiazer., zwerven rondsom uns op de aarde,
H 2
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in de lngt en in bet water ; en wie zal ons het getal
opnoenien der geenen, die in dit gedeelte van onzen Harden \Vaterbol be,laan ? en nog door derzelver klcinheid
ons oog ontduiken ? Alle deezen zyn nogthans voorzien
met Ledemaaten, omloopende Sappen, Un of meet Zintuigen, met alles wat in leeven en beweeging noodig is .
Verheft zich onze verbeeldingskragt niet zo zeer op de
befcho~uwing van deeze kleindere deelen der Scheppinge,
als in bet onineetbaar uitfpanzel des hemels ? En op
dat derzelver kleinheid Diet ter oorzaake ftrekke dat ze
vergeeten en over 't hoofd gezieu worden , zyn de ge.
wigtigltc dienften in de Iluishouding der Natuure aan
deeze anders ongeagte Diertjes overgelaaten, want door
zy zich ter onzer keunisneeming indringen, en noodzaaken 'er op to letten . Met ten woord , in de geheele
natuur is alles zo gefchikt , dat elk Schcpzet onderhouut
verkrygt, naar maate van de vlyt , die bet aanwendt ;
en hoe getrouwer het de platen, aan zyn Nat verbonden,
waarneemt, hoe meet het vordcrt en welvaart : naarftigheid
wordt altoos beloond, verwaarloozing brengt haare cigene
welverdiende (traf suede .
De ontelbaare zwermen van Dieren , welke de aarde
bedekken , moeten leevensonderhoud hebben . Indien zy
op elkander aasden, zou dit fchoon tooneel in een fchriklyk flachthuis veranderen , of licver in een woest woud
v31 roofdiercn . Alle dingen zyn wel verordend , 'er zyn
weinig verfcheurende Dieren , in vergelykin ;g van de menigte andere : e :i zy dienen um de bedervende, rottende
en ttaukverwekkende krengen op to ceten, en de zieken,
de verminkten en zwakken weg to voeren, en your to
komen, dat geene Dierfoort, door tc fterke voortteeling,
de paalen to buiten treedt , welke de Huishouding der
Natuure vordert . tin op dat deeze zelfs geen at to groote
maate van geweld pleegen, of to uitgcltrekteene vernieling
aanrigten , heeft de Natuur aan dit flag van Dieren niet
zelden een loggen aart gelchouken , met bet vermogen om
langen tyd honger to lyden : nit wclken hoofdc zy zeld.
zaatn on roof uttgaan, dan gedrongen door de uiterfte
noodzaaklykhcid.
In de daad, bet Groeiend Ryk
is bvzonder gefchikt tot onderhoud van het Dieren
Ityk .
In dit vak van de \Verken der Natuure vinden wy ook een aantal verfcheidenheden en afwykin .
gen van het algemeene Plan , fehoou ze , op verre
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re na zo veelvuldig niet zyn, als in bet Ryk der Die.

ren .
Deezen, zo wel als de Planten, hebben een verblyfplaatc
van een vasten aart noodig. Om deeze op to leveren
dicnt bet Ryk der Aard- en Delfftotlen . De Oppervlakte van
't zelve is zeer oneffen . In gevolge deezer fchikkinge,
vindt niet alleen een grooter nantal, maar ook eene groo .
tere vericheidenheid van I)ieren plaats , en woonfteden,
gefchikt naar derzelver onderfcheidene gefteltenisfen : ee.
nige onthouden zich best op 't gebergte, andere op bell .
velen , deeze in vlakten , geene in diepe valeien en
moerasfige gronden.
Ik wil bier mede niet beweeren , dat dit het cenig einde en oognierk is, waarom
's aardryks oppervlakte die oneffenheden heefr . Deeze
fchikking brengt verfcheide andere nuttigheden in de
I-Iuishouding der Natuttre to wege , als het voortbrengen
van Regen, van Rivieren, en doet bet water op aarde in
eene gettadige beweeging blyven .
De oogmerken der Voorziemgheid worden altoos door
zo weinige middelen als mogelyk bereikt . In elk gedeelte
van de Werken der Natuure onderfteunt het een bet an .
der, en biedt de hand ; zy vereenigen zich alle, om de
vitwerkzels to wege to brengen, noodig tot volduuring en
volmaaking van de 1-luishouding des geheelen Stelzels .
Ilet getal des Aardkloots Bewoonderen brengt bier veel
aan toe , en overeenkomftig bier mede, ten opzigte van
de plaats, is de groottte fpaarzaamheid in agt genomen .
Hoe zeer de oppervlakte des Aardryks vergroot worde
door de ongelykheden, zouden deeze alleen , nogthans,
nietgenoegzaam weezen ; veel, zeer veel brengen de Boomen toe om dit gebrek to gemoet re komen . Edn Eikeboom , die niet meer din twee vierkante voeten op de
oppervlakte des Aardsbodems beflaat, is, tot het vcrlee .
nen van huisvesting aan Dieren , gelyk nan verfeheiden
duizenden van Planten . Welk eene menigte van Dieren,
Vogelen en Infhen worden, door deeze middelen , ge .
huisvest en gevoed , aan welke anderfins een zo kleine
uitgebreidheid, als de Aarde, geen woonplaats, geen voed_
zel, zou kunnen epleveren ? Indien wy nu narekenen
welk eene ruimte in deezer voege gewonnen words op
's Aardryks opperviakte , door middel van bosfchen en
wouden , zullen deeze ons, uit dat oogpnnt belchouwd,
van 't grootite aanbelang voorkomen, onaangemerkt bet
cieraad, 't welk zy aan bet werk der Scheppinge byzetH 3
ten,
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ten , de ontelbaare nuttigheden van eenen anderen
aart , welke deeze Haven der Natuure verfchaffen.
't Is desgelyks volllrekt noodig , zo voor Planten als
voor Dieren, dat ze zich omringd vinden met eene vloeifoffe naar derzelver getleltenisfe gefchikt . Ten deezen
einde dienen twee onderfcheide Oceaaneu , de een van
Water , de laag(te gedeelten van de oppervlakte der
Aarde beflaande, do andere zamengefleld uit cene ligtere
floffe , die onze Planeet van alle kanten omringt , de
1)ampkring. In de een of ander deezer Oceaanen ont .
houden zich alle beziclde weezens , uitgenomen eetl
zeer klein getal in evenredigheid met bet geheele ,
die bet voorregt genieten , om , voor een langen of
korten tyd , van den eenen in den anderen over to
gaan .
De bodem deezer Oceaanen is verordend voor een ge .
deelte der Dieren, en flrekt hun ter beftendige verblyf .
plaatze . Op den grond van den Oceaan des Dampkrings
woonen de Viervoetige Dieren, de Wormen, en, in den
Oceaan des Waters , de Koraalen , de Schelpdieren ,
eenige tweeflachtige Dieren, en eenige anderen , bovenal
de zodanige als van een verflindenden aart zyn , en beflemd om den grond zuiver to houden , door 'er voedzel
to zoeken . Andere bezitten bet vertnogen om zich open
nederwaards to bewcegen in de middelfloffe , welke hun
omringt , als Vogels en Infhen , die de Lugt doorvliegen , als de Visfchen van ontelbaaren aart , die in de
Zeei n en Rivieren zwemmen . De vliegeude Visfchen
kunnen, voor een tyd, den Oceaan des Waters voor dien
der Lugt verwisfelen, en de Watervogels onthouden zich
beurtlings in beide .
Beweeging en verandering fchynen in de hoogfle maate
noodig tot den dour en in flandhouding van bet Stelzel
der Natuure . In geheel bet lichaamlyke Heelal kennen
wy geen een dcci dat zich in volflagen rust bevindt ;
doch laaten wy , otn niet buiten de greuzen van ooze
eigene wooning to treeden , voor een oogenblik , onze
Planeet ten dien opzigte befcllouwen . De Aarde beweegt
zich E6ns in vierentwintig uuren ow haaren eigen as ,
waar door elk gedeelte van deszelfs oppervlakte , tinge .
nomen nan de Poolen, geduurig van plaats verwisfelt,
met eene grootere of kleidere fnelheid naar gelange van
deszelfs ligging onder de Linie ; waar de bcweeging fnelst
is ;
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is : alle Lichaamen worden nicer dan elf mylen in Bern
Minuut voortgewenteld, fchoon ze, op lien eigen tyd,
op 's Aardryks oppervlakte niet van plaats veranderen .
Nlaar, behalven dit, wordt de Aarde, met alles wat 'er
op is, in den Jaarlykfchen loop rondsom de Zon gevoerd,
met zulk eene fnelheid , dat dezelve honderd en zcs en
veertig Zwcctl he Mylen in crcn Minuut aflegt . Beide
deeze verbaazend fnelle beweegingen worden wy niet gewaar : dewyl elk ding rondsom ons 'er even zeer nan
onderworpen is. Wy bevinden ons in dit geval even als
in een fchip : de beweeging van 't zelve words niet bemerkt door hem die 'er op vaart : doch alleen opgemaakt
uit de fchynbaare beweeging van den oever . Wanneer
de Lichaamen met elkanderen van plaats ver visfelen , is
Kleine
de verandering blykbaarder voor de zinnen .
Beekjes met elkander zich vereenigende , vormen Poelen,
deeze Meeren, voorts groote Rivieren, die zich cindelyk
in Zee ontlasten . Maar dat is het niet al . Planten en
Dieren hebben allerwegen water tot voedzel noodig . Dit
wordt in Dampen ontbonden, die tot Wolken verdikken ;
en deeze vallen wederom neder in Dauw en Regen enz .
en was op die wyze niet hervormd wordt , valt weder
in Zee . Daar en boven , houden Eb en Vlocd, Stormen, en was dies meer is, het water in gelladige beweeging.
In den Dampkring vinden wy geen meer rust. De
Maan werkt daar noodzaaklyk door haaren invlocd . Tusfchen de Keerkringen waait onophoudelyk een Oosten
wind : de veranderlyke winden houden de t .ugtvloed Reeds
gaande , en, fchoon wy op zommige plaatzen en tyden
geene beweeging waarneemen, wyzen, nogthans, de ver .
anderingen, in den Thermemeter en Barometer, uit, dat,
met tegenRaande deeze fchynbaare Rilte, de Lugt geenzins
in rust is . Ook dienen de vcricheie'e foorten van Lugtverhevelingen, Reeds in den Dampkring zich vertoonende,
om ons ten volleu to overtuigeu , dat 'er geduurige
veranderingen in gewrogt worden .
's Aardryks Oppervl.akte is desgclyks ann veranderingen
onderworpen . flarde Rotzen fplyten van een. Steenen
worden met den tyd zagt, en vallen in Rukken . Eenige
plaatzen zinken weg , andere worden met water overdekt ; hier komt Land to voorfchyn, dear wordt het door
Aardbeevingen overhoop geworpen of ittgezwolgen : de
Heuvelen verdwynen ; de valeien worden aangevuld , en
Mot11 4
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Moerasfen in vasren grond veranderd : en 't geen eertyds
de Zee bedekte words droog Land .
Licht en Duisternis , tlette en Koude , Droogte ex
Vogtigheid volgeu elkander Iteeds op . tL n, behalven deezc , brengen de onophoudelyke veranderingen in de lugts .
getteltepislc , ten aanzien van de warmte, nut aan uur
veranderingen, ichoon niet altoos merkbaar, to wege in de
deelen dcr Iichaamen .
Indien wy bier by voegen de veranderingen, veroor .
zaal:r dour de bewerktuigde Lichaamen en die zy zelve ondt rgaan , kunnen wy eenigermaate begrypen aan
welke bet .eudige veranderingen alle dingen onderhevig
zyn .
Men veronderfelt dat de Mensch dagelyks omtrent
twee en een half once in zelfttandigheid afneemt . Di :
nfneemen word vergoed door nieuwe aangroeijingen ; zo
dat hy, in omtrent tien jaaren, een geheel nieuw I ichaam
verkrygt . In 't kort, Dieren en Planten worden gevoed, zy
groeijen op, zy zetten hunne foort voort , zy flerven eu
keeren weder tot tlof.
In deezer voege is alles in beweeging , alles nan bet
toe . en afneetnen . Gebooren to worden en to tiervett, to
voorfchyn to komcn en to verdwynen, is het lot van alles
wat zich op dit ondermaansch tooneel vertoont . Dit ,
nogthans, gefchied niet, gelyk bet in den eertlen opflage
moge toefchynen , zonder orde of bepaaling . Alles volgt
zekere regels, alles is tot een zeker erode gefchikt, alles
beatitwoordt, op de volmaahttte tvyze, aan elkander, tot
lof van den Almagtigen Schepper en Onderhouder der
Natnure . -- De geheele zamenhang der weezens, wy moeten bet bclyden, is ons onbekend ; doch, uit bet geen reeds
ontdekt is, kunnen wy met geene mogclykheid langer aan
deezen zamenhang twyfelen .
Schoon nu elk uitwerkzcl hervoortgebragt wordt vol .
gens zekere Wetten , en de Natuurlyke \Vysbegeerte al .
toes deeze \Vetten nagefpeurd , en men , in de laatte
eeuwe, groote vorderingen, in dit fluk, gedaan hebbe,
nioetcn wy , nogthans, bekennen , dat wy nog in een
vry diike duisternis omtrent veele zaaken omzwcrven . Werwaards wy onze oogen wenden, wy vinden in 't einde
dat wy fluiten by iets, 't welk onze bevatting to boven
gait.
Dus znllen wy, tie inweudige geflalte eens Bergs onderzo kende, ontdekken dat dezelve bettaat uit geregelde beddin-
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dingen , gemengd met fchelpen , en oppervlakkig ons
vourttellen, dat verlchillende foortett van zelftlan,lighe .
den daar gekomen en nedergelegd zyn door bet water, 't
geen voortyds die plaatzen overdehte, en, tie geichaakle
Dieren daar by gevoegd, met den tyd alle to zamen eene
bardheid hebben aangenomen . A'laar laaten wy dit onderwerp aatxiagtiger rtaagaan . In bet Iteenagab gedeelte van
deeze beddingen ontmoeten wy andere , van vericheide
Metaalen , hoe kwamen dezelve aldaar ? In deeze ge .
deelten ontdekken wy, desgelyks , veelerlei foorten van
Criltallen .
Vat vermogen brengt to wege, dat deeze
altoos op dezelfde wyze de takken gefichooten hebben ?
enz.
1Vy verllaan tegenwoordig de natuur van
den Blisem beter, dan wy reden hadden, om , vyftig jaaren
geleden , to veronderllellen , dat wy dezelve in cell vecl
]-anger tydsbeltek zouden begreepen hebben . Iemand, die
op lien tyd beweerd hadt, dat «y tegenwoordig in ftaat
zouden geweest zyn (fin bet lllixemvuttr nit de wolken
to trekken , en . naar ons welgevallen of to leiden, jaa zelfs
dit fchrikbaarend Lugtverfchynzel na to bootzen , zou
zonder twyfel aangezien geworden zyn , als cell Alan
gefchikt om in 't Gekkenhuis geplaatst to worden . En,
hoe veel wy bier van ook weeten , moeten wy, egter,
onze onkunde belyden , ten opzigte van de inwendige
gefeltenisle der Elec`lrifche Vlociiloffe .
%Vie zou
zich, eenige jaaren geleden, verbeeld hebben, datVlcesch
zo verre bedorven , dat het ifinkend en ontbondcn was,
versch en eetbaar gemaakt kan worden : een uitwerkzel ,
nogthans, 't -cell een ieder, die lets van de Scheikunde
weet, kan hervoortbrengen .
Vy zyn van de retie deezes
verichynzels onderrigt ; doch de inwendige gefteltenis tier
zelflfandigheden zal uog zeer lang your ons eene verborgenheid blyven .
Eene Plant groeit op nit een klein Zaadkorreltje , die
°t zelve verfcheide millioenen in grootte to hoven gaat ;
dezelve trekt het voedend lap op door houtagtige vezelen,
bloeit en draagt vruat . Fenige Planten hebben , zonder
bet vermogen van vrywillige beweeging to hezitten , de
kragt, om zich zelven, op de minfte aanraaking, zamen
to trekken andere van,-en kleine Infe6ten en klemmen ze
vast. De zaadhuisjes der Planter zyn alleszins overkunftig
gevormd, en gefchikt nm de daar in ryp geworden zaac+en,
naar de oegmerken der Natuure, re verfpreidcn ; ducb volgens
welke Wetten gefchie tit dit Ales ?
1t 5
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In bet Dierenryk vinden wy non meer floffe van be .
wondering en verbaasdheid . flier duet zich , behal :, cn
bet vermogen om to groeijen, en de foort voort to planten, de bekwaamheden op van zelfbeweeging, van zintuiglyke aandoening . Wy weeten zeer wel dat bet Oog
de Ichilderyen , op den grond daar gefchilderd , kan on.
derCcheiden, day bet Oor de trillingen en flingeringen der
Lttgt gewaar worde, enz . Maar wat is zintuiglyke gewaarwording ? Hoe wordt deeze veroorzaakt _? Hoe kan
een daar op afgeregt oor zo veele verfchillende toonen ,
als 't zelve , op een en denzelfden tyd, in een groot Concert, treffen, onderfcheiden ? Wat is de rede, dat zulke
fchielyke fchommelingen in de Lugt, die elkander met
de grootfle vaardigheid volgen , of anderzins juist op 't
zelfde oogenblik gemaakt worden , niet verward bet zintuig des gehoors aandoen ?
Wie kan uitleggeii
hoe bet bykome dat een zo veragtlyk Diertje als een Papierluis is , zonder paaren, verfeheide gefachten voortbrengt ?
Vie is in flaat, om , op eene voldoende
wyze , uit to leggen , hoe cen kruipende Worm, met
twaalf oogen en zestien pooten, veranderd wordt in een
vliegend Infect met vier vleugelen, en duizend oogen ?
Wie kan doordringen tot bet eerae beginzel der
zamen(lelling van Dierlyke Lichaamen , tot bet gehruik
van all- derzelver deelen , en de rede van bet verfchillend maakzel, en war dies meer zy? Van waar komt bet
dat eenige Visfchen in Zee bekwaanl zyn om een ElecEtrifchen
fchok to geeven? en op wat wyze berooft de Zeiilleen bun
van dat vermogen?
Hier doet zich eene ontelbaare menigte van wonderen
op, tot nog onverklaard. Veele derzelven mogen , met
den tyd, opgelost wordcn ; en misfchien tegen alle verwagting zich aan ons met voile klaarheid opdoen ; doch
de dryfveer die dit alles in beweeging brengt , de natuttr
en wyze van werking, zyn ongetwyfeld buiten den engen
kring onzer kennisfe geplaatst . Geen Kunstwerktuig kan
meer, dan onze zinnen , ons hooger dan tot zekere be .
paalde ho^gte opvoeren .
't is waar, dat wy, door
middel van Telescopen en Microscopen , de heerlyklle
vertooniugen kunnen ontdekken , om welke geen Mcnsch
colt zou gedagt hebben ; 't is desgelyks waarfchynlyk ,
dat deeze Wcrk-uigen tot eene veel hooger trap! van vol .
maaktheid zulien gebragt worden , dan wy ze tegenwoordig bezitten ; doch , vit den aart der dingen zelve , is
die
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die verbetering binnen zekere grenzen omfchreeven . Hoe
meer cen vergrootglas vergroot , hoe kleinder bet veld
wordt, en hoe onvolkomener ons gezigt van het geliecle
voorwerp . Op deeze wyze is bet in vcele andere geval .
len gelegen, wat men aan den eenen kant wint, verliest
men aan den anderen ; en de trots van her Menschlyk
verfand moet, in 't einde , hoe hard deeze bekentenisfe
valle, tot bet erkennen van de bepaaldheid der Itlenschlyke vermogens en kundigheden komen .
Vat moeten wy dan denken van verregaande Zelfwaan,
welke zich vermeet ons een berigt to geeven , op wat
wyze elk ding, 't geen op Aarde be(aat , door de %Vetten der Natuure , zyne tegenwoordige ge(leltenisfe en
gedaantc gekregen hebbe ?
't Is geenzins myn oogmerk om de Veronderitellingen
to verwerpen of to verbannen : want , fchoon Un on .
wederfpreeklyke Proefneemin ; dikwyls meer lichts verfcliaft dan honderd Veronderitellingen , zyn deeze laatfte
egter van groote nuttigheid . Alleen wil ik hier opge .
merkt hebben , dat ze altoos als Gisfingen to bock ge .
fold, en nooit als beweezene waarheden erkend, moeten
worden : om 'er dan byzondere gevallen overeenkom .
ftig inede to verklaaren . Waarneeming en Proefondervin .
ding zyn de twee rechte geleiddraadeii welke wy moe.
ten volgen in bet ontdekken van de werken derNatuure :
de Veronderitellingen mogen aangemerkt worden als eeit
weinig lichts geevende kaars , by welke wy kunren zien
waar die draaden leggen ; doch die, wanneer wy door
bet opvatten van dezelve niet verder gebragt worden,
alleen een zwak en onzeker licht agter zich laat , waar
op wy niet meer dan op sell dwaallichtje kunnen vertrouwen .
Aan den anderen kant, mag men Proeven,
zonder oogmerk of zamenhang genomen , vergelyken by
de bedryven van cen man , die in den donker omtast,
Eene ontdekking, gedaan ter voortzetting van een geregeld Plan , heeft oneindig meer verdienfte, dan eene
tot welke wy als by toeval komen , en die , zonder eenige voordagt , zich to onzer kennisfe , in
de omitandigheden , waar in wy ons bevinden , op .
drong .
Indien 'er nu , in deeze onze kleine en bepaalde
%Voonplaats, zo veele duizenden van Lichaamen be(laan,
met leeven befchoilken , dat wl 'er ons van alle kantea
me .
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mede bezet vinden ; indien 'er zullte onbefchryfbaare
verlchillendheden en veranderingen plaats grypen , ten
aanziene van grootte , gedaante , kleur, wyze van
leeven , voortteeling, enz . ; indien 'er zulk cene veelvuldigheid van wonderen , en dingen is , welke onze
bevatting tc boven gnat , wat moet dan bet geval niet
weezen, in zo veele duizenden van Werelden , die on .
ze Aarde, in grootte, zo verre overtreffen? Wat mogen
de gedaante en eigenfchappen weezen van derzelver rede .
lyke, en redelooze, bewoonderen ? floedanig is bet maak .
zel en de getleldheid dier Werelden ? Verfchillende in
hand , in de tyden der omwentelingen , en verfcheide
andere om[landigheden , vordert elk der Werelden eene
byzondere en daar aan eigene Huishouding , Lichaamen
van vcrfchillende natuur , enz. ; doch, waar in dit ver .
fchil in de onderfcheide deelen des Werelds Reeds bellaat, is buiten den kring onzer bekwaamheden eenigzins
to kunnen bepaalen. Wy hebben zelfs geene volledige
kennis van de Werciden , die bet Microscoop aan ons
ontdekt , van die Wine Diertjes , die onzigtbaar zyn
voor 't bloote oog, en ons omringen : welk eene ken.
nis kunnen wy dan denken to hebben van de Inwoon .
deren dier Werelden , welkers waare gedaante wy,
door de beste Telescoopen, niet kunnen ontdekken .
Wanneer wy , met behoorelyke aandagt , alle deeze
dingen overweegen , worden wy van zelve , op bet
kragtigfe , opgeleid tot bet crkennen van de Almagt ,
de Goedheid , de Voorzienigheid des oneindig wyzen
Scheppers , en bewoogen orn uit to boezemen : Hoe
groot zyn usve 11erken, 6 HErRE l Gy hebt ze alle
met WWysbeid gcmaakt, en lie : Aardryk is vvl van Uwe
goederen!
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11, LAATST OVER .
I.EEVENSBERIGT VAN FREDERIK DEN
LEDEN KONING VAN PRUISSEN ; IN DEN JAARE I'158
GESCIIRhEVEN DOOR WYLEN DR . JOHNSON, EN
VOORTGEZET TOT ZYNEN DOOD .

(Vervolg van bl. 580. des laatst voorgaanden Deels . )
aa den Vrede to Dresden, in 't Jaar 1745 geflooten,
N
werd het Leeven van den Pruisfrjchen Monarch
luisterryker, zo uit hoofde van de vericheidenheid der

Chara6ters , waar in by zich vertoonde , als van wegen
de gewigtige Lotgevallen , die hem overkwamen . De
gemelde Vrede ftelde hem in Nat om zich in een vecl
heerlyker Character voor to doen , dart dat des Vermees,.
teraars van SileJie : by kreeg regt op de verheevene lof.
fpraak van een wys \Vetgeevcr, en van den Vader zyns
Lands . Behalven zyn gadcllaan van den Landbuuw, den
Koopha» del, en de Handwcrken , bevolkte hy, in 't byzonder, de woestliggende landen van Pomcrcn : een groot
nantal yverige, van elders uitgetoogenen , door Konir.glye
ke gunstbetoonrngen aanmoedigende, oat zich in die Landfirecken neder to zetten : welks gedaante , in 't verloop
van zeer weinige jaaren , de gelukkigf'e verandering onderging . Meer dan zestig nieuwe Dorpen k%vamen in then
verlaaten hoek to voorfchyn , elk oord lever,,e de bly'kbaarfte tekens op van eene gelukkige bebouwing. De on.
gehaavende vlakten , waar in, zints ccuwen , geen menfchenvuet een flap gezet bath , warcn ry ke koornveiden ; en de gelukkige Bocren bezaaiden , oeder
de befcherming van een Volklievend Koliing , hunne akkers in vrede, en zamelden hunne Oogilen in met gcrustheid .
lblet den honing van Groot-Prittanje, ging FREDERIK
DE 11 (ip den zestienden van Louwniaand des Jaars 1756
een Verdrag aan . Dit Verdrag wikkelde de verbondene
Mottendheden, in een kosrbaaren Oorlog. De Haven van
Petersburg, herfillcs, Dresden en lieenen vormden te.
gen hem een Bondgenootfchap . Zyne Prui.ffche Maje.
fieit viel , in gevolge daar van , met het afloopen van
Oogstmaand in Saxcn , aan 't hoofd van een talryk Le .
ger ; hier door ecn aanval op zyn eigen grondgebied
voorkomeude , en den £)orlog op 's Vyands bodem voeren-
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rende . In 't begin van Wintermaand, leverde by den Slag
van Lo,vufitz tegen de Oostenrykers ondcr den Maarfchalk
BROWN ; en fchoon beide de Partyen zich de Overwinning
toefchreeven, noodzaakte by , korten tyd daar naa , bet
Saxifche Leger, verfchanst in de flerke post van Pirna,
zich krygsgevangen to geeven . fly nam zyne Winterlegering in Saxcn , behandelde dat Keurvorftendoin als
een overwonnen Land ; en de Archiven van Dresden in
zyne magt gekreegen hebbende, hadt by de duidelykfte
en egtfte blyken vale de vyandlyke oogmerken tegen hem
bcraamd, die den eerften flag, door hem gegeeven, wettigden .
Intusfchen vielen de Franfchen met een Leger van
So,ooo man order den MaarIchalk D' ETREES, en een ander z5,ooo fterk , onder den Prins DE SOUBISE, in zyn
Land . Kleef en Meurs , met alle de Pruififche Landen
in Gelderland en Oost-Fricsland bukten voor die wapenen.
De Inval in Saxen diende ten onderwerp van een openbaar Regtsgeding op den Ryksdag : de Koning van Pruis .
fen werd als een weerfpanneling veroordeeld, in den Ryksban gedaan , en geoordceld alle zyne Waardigheden en
Bezittingcn verbeurd to hebben . De Kreitzen des Ryks
moesten hun aandeel van Geld en Manfchap opbrengen,
Gin dit geftreeken vonnis kragt en klem to geeven .
In Bohemen had den de Oostcnrykers een Leger van meer
dan ioo,ooo koppen verzameld , aangevoerd door Prins
Onder den Maarfchalk
CAREL VAN LOTHARIt`GEN .
APRAXIN . waren 6o,ooo Ru fen in vollen aantocht
om in Pruisfen to vallen ; en Pomeren ftondt op 't
punt, om aangetast to worden door de Zweeden ,
gefterkt door de magt des Hertogs van Mecklenburg.
Schwerin .
In dit hachlyk tvdsgewricllt van gevaar en roem, vond
zich zyne Pruisffche Majefteit gebragt, en bezat by, in
vergelyking gefprooken, weinig anders dan zyne bekwaamheden , om bet geweld van zo veele fchokken of to weeren . Maar de welgeregelde lchikking op zyne Geldmid .
delen , en zyne Legertugt , gepaard met eene fchranderheid , welke a1le omftandigheden voorzag, en eene waakzaamheid, die op alles lette, vergezeld van een moed en
ftandvastigheid door geen arbeid of to fchrikken , door
geen gevaar to onder to brengen ; en de bekwaamheid
om met een enkelen opilag van bet oog bet juiste tydllip
of to zien : deeze bekwaamheden fcheenen een tegenwigt
op
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op to leveren , tegen de zwaarte hem op 't lyf vallende :

deeze veranderden den wensch zyner Vrienden in hoop ,
en zy verlieten zich op redmiddelen buiten de gewuone
wyze van berekening loopende .
Ons Plan laat geheel niet toe een Dagverhaal to behel .
zen dec Krygsverrigtingen . Groote Gebeurtenisfen des
Oorlogs, alleen, kunnen en moeten daar in plaats vinden .
In den Jaare 175? was FREDERiK DE 11 de 0ostenrykers
weder voor, in Krygsverrigtingen . Vroeg in de Lente
trok by in Bohemen , en , naa een reeks van meesterlyke
Legerverplaatzingen, gepaard met eenige gewigtige voordeelen, vicl by, den zcsden van Blocimaand, de Oostenryleers aan in hunne flerke verfchansfingen , by Praag ,
verfloeg ze ten eenemaal, meester wordende van hunne
Legerplaats, Krygskas en Gefchut . Van too,ooo man,
waar uit bet Oostemykfche Leger beftondt, vlugtten 'er
omtrcnt 40,000 in Praag , en de overigen begaven zich
elders been . Praag werd onmiddelyk belegerd ; en
die ongelukkige Stad bykans geheel vernield , door bet
geweldig bombardeeren : een geheel Leger ftondt op 't
punt van Krygsgevangen to worden . De Vrienden des
Konings van Pruisfen , zich verzekerd houdende van de
vermeestering der Hoofdflad en van bet geheele Koningryk van Bohemen , begonnen reeds den aflland van Wecnen
to berekeuen .
LEOPOLD, Graaf van Daun, door zyne Krygsbekwaamheid, wereldwyd vermaard , werd , in deeze verloopen
!land der zaaken, gebruikt, om de verflrooide magt der
Oostenrykeren by een to zamelen ,enidcbtmogek
lyk ware, aan den Krygskans een anderen zwaai to gee .
ven . De maatregels, door deezen Veldheer genomen, waren zodanig, dat zy toonden, met hoe veel regts by, naderhand, den eernaam van den FABIUS AIAXIMUS der Oostenrykeren verwierf. Lerlang hadt by 6o,ooo man by
een gelegerd, in eett voordeeligen fland by Colin . Zyne
,Pruisftfche Majefteit begreep weldraa , dat by of bet beleg van Praag moest flaaken , of den Oostenrykfchen
Veldheer uit die post verdryven . Fly befloot , wat ook
bet gevolg mogt weezen , bet laatfte to onderneemen
doch 't zy by vreesde bet Leger , tot bet heleg van Praag
gefchikt, to veel to zullen verzwakken, 't zy de behaalde
voordeelen hem to flout maakten, bet geheele Leger, tot
dit Krygsbedryf beftemd, was flegts 32,000 man fterk,
net 't zelve viel by , op den achttienden van Zomermaand,
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maand, 6o,ooo man aan, op de allervoordeeligfte wyze
gelegerd, en gedekt door een menigte gefchuts . De
uitkomst was zodanig als men mogt verwagten ; de
Prai/ifchen werden, naa wonderen van dapperheid betoond, en zeven maalen den aanval hervat to hebbeti,
afgeflaagen . De Koning keerde, zonder door de vyanden
vcrvolgd to wordcn , weder. Brak terflond bet beleg
van !'raag op, was genoodzaakt I3ohcmen to ruitnen, en de
wyk in Waxen to neemen .
FRLDERIK' S Krygsroem leedt egter eene kort voorby .
gaande taaning , door de dwaalittg, die de ongelukkige
nederlaage by Colin ten gevolge hadt ; welhaast blonk
dezelve met vernieuwden luister, door de edelmoedige
wyze , waarop by zyn misflag erkende, door - de grootmuedjgheid , met welke by zyn ongeluk verdroeg , e n.
de geestige flagon van Vernuft en Krygshaftigheid, door
welke by zich opbeurde. Het vrleudlyk aanlachen der
Fortuin vormt den Overwinnaar ; haar wangunst ontdekt
den Held .
De ongelukken liepen van alle kantcn op den Koning
aan . De Hertog van CUMBEI;LAND moest , naa op den
vyf en twiutigften van Hooimaand een neerlaag by Hastenbek bekomen to hebben, op den acht en twintigflen
van Herftmaand , bet berugte Verdrag van Closter.cven
tekenen, by 't welk 38,000 Hanoverfchen de wapens nederlagen, en den Koning van Frankryk de handen ruim
2aven . De Ruf n vicleu in Pruiyen , tie 2wecden in
Ponieren, de Oostewykcrs in Silefie, de Franfchen in bet
iirandcnburgflie ; terwyl bet K yksleger, verlIerkt door
dat onder den Trios DE SOUBISE , in flerken aantocht
was, om Ill Saxon to rukken . De Oostenrykers in Sile .
lien belegerden Schwcidiitz, een ander gedeelte vermees .
terde Zittau, eon derde verfcheen voor de Poorten van
Bcrlin , en bract die Stad onder brandfchatting . Alle
de poogingen des Konings, om zyne zaaken to hcrflellen , waren tot hier toe zo ongelukkig als moedig ge .
weest. Zyn Veldheer LI IIWALD hadt bevel om de Rus .
1" .7 , bet kostte vat het kostte , aan to tasten . Met
.jo,ooo man waagde by , op den dertigflen van Ongstmaand , een aanval op dubbel dat getal, .te 11'orkitten
fierk verlchanst ; doch moest , naa de maumoedigfte
poogingen , to rug trekken . Met can woord, bet Lot,
't gcen de Keizerii Koningin, eenige maanden geleden,
dreig-
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dreigde , merkte men thans aan, als bet onvermydelyk lot
van haaren Tegenltander .
Zodanig was de hachlyke toeftand des Konings van
Pruisfen, wanneer de groote Veldflag to Rosbach, den
vyfden van Slachtmaand voorgevallen, bet tooneel, op de
Met niet meer dan
verbaazendfte wyze , veranderde .
25,000 Man, behaalde by eene volkomene Overwinning
over bet vereenigd Leger der Franfchen en Keiaetfchen,
onder den Prins DE souBISE en den Prins van sAXEN
HILBURGHAUsEN, 50,000 Man fterk . Zy lieten 3ooo dooden op 't Slagveid . Acht Franfche Generaals, 25o Of.
ficiers, 6coo Gemeenen, en 63 flukken Kanon, met andere Krygsbehoeften en Zegetekenen, werden gevangen
genomen .
Terwyl FREDERIK DE 11 de veelvuldige beweegingen
getuaakt halt, die deezen beflisfenden Slag voortbragten,
harden de Oostenrykers bet belegerd Schwreidnitz to ondergebragt, en , op den twee en twintiglten van Slachtmaand , vielen zy den Prins VAN BEVERN aan, in zone
welverfterkte Legerplaats , onder de wallen van Breslau.
De flacliting, onder de Oostenrykers, was verbaazend .
Een groot gedeelte buns Legcrs was to rug getrokken,
en bet overige ter hertocht gereed , wanneer de Pruisfsfchen onverwagt hunne fterke post verlieten, en agter den
Oder trokken . De Prins VAN BEVERN, twee dagen naa
den Slag , op kundfchap uitgaanie , zonder eene lyfwagt
ter befchuttinge , werd gevangen genomen , door een vooruit gezondene hoop Croaten : eene omftandigheid , die
zeer bedenkelyk voorkwam . Breslau, de Floofdftad van
Silefie, viel terftond den overwinnaaren in handen .
De Koning van Pruisfen haastte zich , om alien voordeel, van den zegen to Rosbach behaald, to trekked . Met
fterke marfchen,kwam by den tweeden van Wintermaand
in Silefie , en bevogt, den vyfien dier maand , met 36,000
man , eene volkomene overwinning op den Graaf vAN
DAUN , en 70,000 Oostenrykers. Zesdutzend van de laatst .
gemelden fneuvelden , het petal der Gevangenen beliep
iyoo, en meer dan Zoo ftukken Kanon werden 'er veroverd. Breslau vondt zich terftond berend , en gaf zich
op den negen en twintigiten over ; Schweidnitz werd belegerd, en geheel Pruifisch-Silefie, met een gedeelte de
Keizerin Koningin toebehoorende, to onder gebragt.
Verfcheide oorzaaken drongetl de Rusfen, fchoon Over.
winnaars, Pruisfen to ruimen ; den Veldheer LEHWAL),
I
do
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de handen ruim geevende, om zyne wapens met eenen
g-lukkigen uittlag tegen Zsreeden en Pomeren to wenden : de ovLtwinning van Roibach, en de gevolgen van
dezelve, hadt Diet alleen de Franfchen genoodzaakt Brandenburg to verlaaten ; maar her Hanoverfche Leger in
ftaat getteld, voordeel to doen, met eenige fchandelyke
fchennisfen van bet verdrag, nam de wapens weder op,
om de krygsverrichtingen to hervatten .
Deeze wondere wislelingen, in den loop der Krygsbe .
dryven van FRLOERIK DEN' 11,deedt de bewondering van
zyn Character, in Engeland, tot eene hoogte van geestver.
voering opklimmen : eu her Parlemeut, een nieuw Verdrag
tusfchen de beige Hoven, in den beginne des jaars 1758 ,
getluoten hebbeude, lag hem een onderitaudgeld toe van
6 0,000 Ponden Sterling. De Veldtocht van dit
jaar nam eenen aanvang , met her weder to onderhrengen
van Schweidnitz ; en de Koning van Pruisfen 'er op bedagt, om 't Land zyner vyanden bet tooneel des Oor.
logs to maaken, wendde onmiddelyk zyn weg na Mora_
vie, en belegerde, op den zeven en twintigften van Bloei .
mnand, 0lmutz, de Hoofdtlad diens Gewests. Zodanig,
nochtans, was de uitgeftrektheid der werken die hezet
waren, en zodanig de meesterlyke fcliikkingen des Graaven van D AUN . i n her onderfcheppen van den toevoer,
dat de Koninz dit beleg moest opbreeken, en na Bohee .
wen to rug trekken .
Uit dit Ryk haastte zich FREDERIK DE II , om de
Rusfeu to gemoet to gaan, wier Leger, onder den Veld .
beer FERAIRR, weder in de Landen zyner Heerfchappye
gevallen, Custrin helegerd hadt . Fly ontmoette 't zelve
op den vyf en twintigtten van Oogsttnaand : en, naa een
bloedig gevegt , van negen uuren 's morgens, tot zeven
uuren 's avonds , verfloeg by de Rurfen, die hun Ge-.
lchut Krygskas, en veele Officieren van hoogen rang,
verlooren . -- Onmiddelyk,. naa her behaalen van then
zegen, trok de Koning na Saxen, om zich to vereenigen
met zynen Broeder Trine HENDRIK, die met een Leger
gelaaten was , om dat Keurvorftendom to verdeedigen
tegen de verd6nde poogingen der Oostenrykeren en Kci.
zerfchen .

De beoogde vereeniging gefchiedde op den elfden van
lerfstmaand , en de Koning vatte, kort daarop, post by
Hogkirchen, waar hy, 's nagts, den veertienden van Wyn .
maand, verrast en verflaagen werd door den Graaf VAty

DAUN .
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DAUN . Hoe veel de Koning,in den ]of van waakzanmheid,

mogt verliezen door deeze overvalling in den nags, by
herkreeg de verloorene ecr, door zyne tegenwoordigheid
van geest, zyne lloutmoedigheid en werkzaamheid, waar
door by, eenigermaate, de wanorde en het verlies vergoedde . fly trok in goede orde af, niet naagezet door
de Oostenrykers ; doch, in deezen bloedigen flag, hadt by
7000 man , met twee zyner beste Veldheeren, Prins FRANcois VAN BRUNSWYK en den Marfchalk KEITH, verlooren .
Het voordeel, 't welk de Graaf VAN DAUN zich had
voorgeileld, door den aanval by Hogkirchen, was Silefie
to gereeder to bemagtigen . Nlaar eenige verwonderlyk
bedagte omtrekkingen, en een vry groot voordeel to Gor.
lits verkreegen, [lelde den Koning in flaat, om de o0g.
merken van zynen bekwaamen Tegenparty , om in Silefie
to rukken , to verydelen , bet beleg van Neifs, en de
blokkaade van Cofel op to breeken. Met gelyken fpoed
keerde by weder, tot verligting van Saxcn, en den Graaf
van DAUN noodzaakende, Dresden, door hem berend, to
verlaaten, tradt by zegepraalende, op den twintigilen van
Slachtmaand,deeze Stad in . De Legers, van wederzyden,
betrokken , kort daar naa, de Winterkwartieren .
In dit Leevensbcrigt, kunnen wy geene van de Krygs
verrigtingen
n in deezen wycluitge[lrekten Oorlog vermel .
den , dan die de Koning van Pruisfen onmiddelyk be.
treffen . De Veldtocht des Jaars 1759 , flak niet nit door
cenige aanmerkelyke verrigtingen zyner Legerbenden , tot
op den drie en twmtig(len van Hooimaand, toen de Generaal wEADRL, met ~,o,ooo man, een l usfch Leger van
70,000 to Zulichau aantastte , en alles tegen zich halt .
Hy werd afgeflaagen, met een verlies van meer dan 7000,
zo Gefneuvelden, als Gewonden en Gevangenen . - Tie
Rusfen, in Silefe doordringende, vermeesterden Frankfort
acn den Oder, en kreegen by zich de Oo .;tenrykers, onder den Gcneraal LAUDHON . De vereeniede Legers telden 90,000 man, terwyl dat der Pruisffchen, thans ver.
flerkt, door dat de Koning in perfoon aanvoerde, flegts
50,ooo beliep .
(Het vervolg by de naaste gelegenheid.)
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Ecne Oosterfchc Staatkundige Vertelling .

Ua Let Fransch van den beroetuden MONTESQLIEU .
bet eindc der Regecringe van ARTAM .1NES, was bet
Omtrent
Koningryk Bactria van con gerceten door binnenlandfche

ttvisten . Deeze Vorst, afgemat door de oproerigheid zyner Ondcrdaanen, bczwcek onder den last der angRen, en lief, 1ervendc, den Throon na aan zVne Dogter ISMENA . - Asp.1R, de
cer1c Gefhecdene van bet Paleis, hadt hot hoodfdbefiuur der
zaaken in hander . Uct beste van den Staat was bet grout
doelcindc zyner Regceringc, in vergelykinge daar medc verdwcen al hot Ichitterende vertoon van grootheid als niets uit zyn
oo ; . 1-1y kende hot Menschlyk hart, en wist over voorkomende
gevallen ccn joist cordect to vellen . Zyn aart helde tot verzoening over, en ,n hart fcheen, door cone foort van medeneiging, met dat .an elk eenftcmmig. De Vrede, hooploos door
alien aangenlerkt, was herlield . Zo grout was do betooverende
invlocd van ASPAR, dat, daar zy alien tot hunnen pligt to rug
keerden, niemand Ichcen to bcmerken, dat by denzelven hadt
ovcrtreeden . Zonder geweld, zonder ophef, wist by groote oogmerken to volvocren .
Dc Koning van llircania verfioordc den Vrede ; Gezanten
gezonden hebbende, om ISMENA ten huwlyk to vraagcn, viel
hy,op ontvangene weigering,gewapend do grenzen van Ractria
aan . t)ecze aanval was zo zonderling als vyandig . Nu cons
vertoindc by zich gehcel ilrydvaardig als ccn held, en gcreed
om den vyand in bet veld aan to tasten ; dan was by gckleed
als ccn Minnaar, door Liefdedrift gedreeven . Terwyl by zich
vergezcld vondt van alles wat zwier kon byzetten aan bet flu .
welyk van cen Vorst, ftondt by aan 't hoofd van een ontzaglyk Leger . Ten zellden tyde, dat by de tederfle Minnebrieven aan de Koningin fchreef, verwoestte by haar land . Dc eene dag word in Fccsthouding en Vrolykheid, do volgende in
Krygsvcrrigtingen, gefleetcn. Nimmer hadt men zulk eene volmaakte Ichildery van Oorlog en Vrede ; zulk cene ongebondenheid van zeden met zulk eon Rrikthcid voor Krygstugt . flier
vlooden de Inwoonders van ccn Dorp voor de wreedheid des
vcrmcestcraars, daar z)n ; ;cn en danften zy met de uitbundigIlc vreugdbetooningen . Door do onoplosbaarc grilligheid wilde
by twee onvercenigbaare zaakcn zamenvoegen ; zich doen vrcez•_n cn beminnen . Doch gecu van beidc was by in flaat to bewerken .
'Er w ;erd con Leger token bet zyne in 't void
ge-
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gebragt, en ccn enkelc flag be(listc den Oorlog. Een krygskncgt, nieuwlings in 't Leger der Bactriaanen aangckomcn,
deeds won&rcn van d apperheid . b y drong door tot de plaats
waar d, : honing van Hircania . stet grooten mood, yogt, en nam
hens gevangen . Hy betrouwdc then 1 rins win de zorge pan
ccn Bevelhebber , en begaf zich, zonder zvn naam te mclden, weder in den digtften drom der vyanden ; loch gevolgd
door do tocjuichingcn der Ove winnaaren, brags amen hem iii
zegepraal in do Tent des Veldheers . Hy verfchcen voor deezen
net cent edcle flouttnoedighcid ; doch fprak van z)'
; verrigting op do zedigfte wyz2. Voor de beloon'ngcn, welke de
Veldheer hem aanboodt, fchecn by ongevoelig ; en aan de
ecre, hem beweczen, fch mi by gewoon .
ASPAR oordeclde,dat zulk ccn Man van gcen laage Monist
kon weczen . Fly list hem vervolgens ten Hove komen , zvn
gedrag aldaar %'crflerkte dit denkbeeld Tangs hoc nicer . Dc tegen .toordighcid van den Held vcrwek - c zyne bew .mder;nt , cii
do peinzcnde zwaargeestigheid, welke op zyn gela'd to lecnen flondt, boezcmdc hoogagting in . Wanneer ASPAR 's fields
dapperheid, met do herklle betuigingen van aandocn ;ng, vcrhief, was de taal des Vreemdelings :
1iti-n Heer verlchoon
• em ongelukkig Aicnsch , do Ichriklykheid van wicns toe• fiand hem bykans gevoolloos maakt, voor uwe goedheid en
„ edelmoedigheid ; en die zich zeker buiten flaat bevindt oni
• u cone daar aan geevenredigde vergelding to doen ."
Woes dan , dewyl gy ongelukkig zyt hcrvattc do Veldheer, mym
friend! Tot dit oogenbiik befchouivde ik u met bewondering ;
maar nit bemin ik u . Ik wil uwe fmerten verzagten, en allem
troost, my mogelyk, fchenken. Kom neem uw verblyf in mym
Paieis. fly, d .e 't zelve bewoont, is een friend der Deugd, eis
van Deugd kunt gy niet vervreentd wPeaen .

De volgendc dag word als ccn Feestdag der zcnepraa1 by
de Bactr'aanen gevierd De Koningin verlict haar Paleis , gevolgd door 't gcheele Hof . Zy verfchcen op haar flaatfiewa_
gen , onder ccne cntelbaarc menigte yolks . 11aar aangezigt was
met con fluier bcdekt, doch door dezelve liet een bevallige
en fehoone gedainte zich keen zien ; en fchoon de fluicr haar,
weczensrrekken verborg, dagt elk Onderdaan, stet haar ingenomen, dat de uitfleckcndlie lchoonhcid daar huisvestte .
Van hair flaat(icwagen afgeflapt, begaf zy zich in den Tempei . De Edelen van Bactria omringden haar. Zy wierp zicli
neder, en aanbadt de Goden met con vecl betckenend zwvgen
toen haar fluier ecnigzins oplig ;ende, flortte zy nict tone hoorhaare ficnmic dit vuurig gehed .
„ Onflerflyke Goden i
Do Konutgin van Bactria offert u haaren dank voor de gefehon .
ken overwinning.
Weest haar gunflig , elat zy nooit uwe
gocdgunftigheden misbruike . Gceft haar, dat zy nooit door
1 3
c'riii ,
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drift,
, zwakheid or grilligheid, vervoerd worde ; dat zy nooit
vreeze dan oni' kwaad, nooit hoope dan om good, re doen .
En daar zy net gelukkig kan zyn, (hier werden haare woorden door fnikken afgebrooken,) laat ten mintien haar Volk gelukkig weezen !"-DePristvoednplgtihe,
den, in den dienst der Goden voorgefchreevcn . De Koningin
verliet den Tempel, en recdt, ten wager gefleegen, gevolgd
door bet yolk , na haar Pale`s .
Eenige oogenblikken daar naa kwam ASPAR in zyn Paleis ;
zogt den Vreemdcling , en vondt hem in den d .: cpflen kommer verzonkcn fly z . tte zich nevens hem neder, en do wagten hebbende doen vertrekken, fprak by hem, in deczer voe
: Ik bezweer u, dat gy u aan my openbaart : Aan een.,goan

ontroerd gemoed geen troost ourvangen uit het mededeelen van gyre
Irartzeer? Zal b y , die de verzag ;ende balzem dcr Vriend ;cbap
aantreft , Been geneezkg vinden ?
„ 't Zou noodig

• zyn," antwoordde de Vreemdeling , „ u alle de lo,gevallen
• myns lecvus to verhaalen ."
Dit is juist l:et Been ik
veriang . Gy zult ze niet ontvouwen voor eenen gevoelloozen :
verb rr voor my niets . Vr.'emlfrhap Belt belane in rl :es.
't Was nict allcen tederheid en mcdcdoogcn , die ASPAtt

deeze nieuwsgicrigheid inboezernde .
Fly verlangde deezen
z ldzaamen Man aan den dienst van hot Hof van Iiactrra to
verbinden ; by wenschte volkomen ondcrrigt to w2czen omtrent den Perfoon, then by reeds beichouwde als met hem
zamenftemrnende in de edelf a inzigten tot hot bevordereii van
den welftand des Ryks .
De Vreemdcling begon, naa eene korte tusfchenpooze, in
deezer voege bet verhaal zyner Lotgevallcn .
„ Licfde
is de bron geweest van alle de gelukzaligheden en rampen
myns !covens
In den aanvange beftrooide zy myn pad met
roozen en distelen : in 't einde is my niets dan traaucn, klag_
ten en fmertcn, o vcrgeblceven . l k werd in Media eebooren,
en kan een lange reeks van doorlugrige Voorouderen opnoemen. Myn Vader, die, aan 'c hoofd onzer Legerbendcn, groo .
to overwinningen behaalde, verloor ik in myne t :dere jeugd .
Maar zy, die met de zorge myner Opvoeding blast waren,
leerde'r my zyne Deugden aanzien voor de baste Erfen'sfe .
Met myn vyftiende jaar, bepaalde men myne leevcnswy .
ze ; doch myne Voogden gaven my dat verbaazend aanrrl van
Vrouwen niet, waar mede Lieden van ni n rang doorgaans
overlaaden worden . Zy droegen zorge om de Natuur to volgen , en my to lecren , dat, indien de z : nnelyke genietingen
bepaald zyn , die van hot hart nog n,,eer bepaald willen
weezen .
„ ARDASTRA was van myne andere Vrouwen niet meer onderfcheiden door haaren rang, dan door de voorkeuze, waar
tnC-
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mede ik haar bcfchouwde . Eene zekere waardigheid van houding vcrmengde zich met cene onbclchryfbaare zagtaartigheid
haare gevoclens waren zo edol, zo ongel)k aan die, welke
de geduarigc flaafiche onderwerping by de Oft ii,clre Vrouwen
to w,,-,,c brengt . --- Zy bezat, met een woord , zulk cene
verlchcidenheid van bevalligheden, dat myne cogen haar alleen
aanzagen, en myn hart gern antler kende. Haarc houding be .
fprak verr . .kking ; haare ged, :antc,'dc 1icflykheid van haar Rem,
de bekoorelykheden haarer verkecring. . . elke fchoonheid, elke
bevallighcid, was onwederftandclyk betovercnd . Met vermaak
zou ik haar voor altocs hebben kunncn
hooren . . aanfchouwen . . . . De Natuur, Weld ik my vcrzekerd, bragt nergcns
zulk eene verzamding van volkomenheden voort . Myne verbeelding kon geen denkbecld vcrmen van lets beminnelyk, of
myne aanbiddelyke ARDASIRA bezat het met dc daad : en wanDeer ik eene fchildery wilde maaken van het geluk, waar voor
Stervelingen vatbaar zyn, ik befchouwde my zelven
llc
juichte my toe over myn lot .
„ Myne geboorte , rykdom, jcugd , en ecnfge perfoonlyke
voordeelen, deeden den Boning betluiten zyne Dogter my ter
Vrouwe to geeven . 't Was eene beftendige gewoonte in Media, dat zy, die tot deeze ecre verheeven wicrden, alle ht,nne Vrouwen moesten wegzcnden . In het vooruitzigt op die
aanzicnlykc verbintenis , zag ik alleen op het verlics van alles
wat dierbaarst was aan myn hart ; doch het was volftrekt
noodzaaklyk dat ik myne traanen verborg , en zelfs een vrolyk
voorkomen aannam . Terwyl het gehecle Hof my geluk wenschte met dit merkteken van Vorstlyke gunfte,'t geen elk volvrolyk zou gemaakt hebben, verlangde ARDASIRA my nict to zien.
Ik fchroomde in haare tegenwoordigheid to komen , en nogthans zogt ik haar. 1k ging na haar kamer , myn fmert, myn
angst was onuitfpreekelyk, „ ARDASIRA, zeide ik , ik verlics u" ..
Geen lonk , geen woord van tederheid,ontlnapte haar,zy deedt
my ook geen verwyt. Zy flortte geen traan ; do -2h, terwyl zy
in peinzende flute zat . bedckte eene doodverwige bleekheid
haar gelaad ; waar in ik verontwaardiging., met wanhoop ge .
mengd, befpeurde.
1k wi1 •' e haar omhclzen ; doch zy
fcheen verftecnd . . . . Zy bewoog zich, egter, maar 't was om
my to ontvlieden.
't Was de vrees voor flerven niet,
welke my overhaalde , om aan de voorgeflelde verbintenis met
de Princes myne toeftemming to ireeven : want had ik niet
gebeefd voor het lot van ARDASIR a , zou ik my blootgefleld
hebben aan de fchriklyk1 e wraake . Maar, toen ik overwoog,
dat myne weigering haar dood onmiddelyk ten gevolge zou
hebben, werd myne ziel, door fchrik, van een gereeten ; en
ik ondcrwierp my aan een onvermydelyk noodlot .
„ Men voerde my in 's Konings Palcis, 't geen ik niet meet
1 4
most

lag

ARSACES EN ISMIENA.

mogt vcrlaaten . Ik zag de fchitterende tooneelen, vcrcierd tot
aller eluiden, en her vermaak van cenen ; - • tooneelen , op
welke , niettegenfaandc de algenicene ftilte , dc zugten der
Liefde naauwlyks gehoord wordcn ; tooneelen, waarop
groorsheid en onderwerping heerfchen ; waar alle de onbezielde voor verr_n vrolyk, alle de levende, naar en droevig zyn ;
waar elk zich gelaat met den Oppcrvorst gelukkig to wcczcn,
en alien, met de daad , dro.'ig zyn , als by een fombere luim
beeft : Ten zelfden dage werd ik voorgefeld aan de
Ryksprinfes . Zy mogt my verbysteren met haare oo en, ik
mogt de myne tot haar nict opheffen . Wonderbaar uitwerkzcl
van Groutheid ' Konden haare oogen fpreeken, de myne mog_
ten nict :m-woorden . Twee Gefiicedenen ; met dolken in de
hand, fonder gereed, om myn blood to plengen en daar door
den hoon uit to wi<fchen, indien ik my Ieh .ldig gemaakt hadt,
met den m'nfen lonk haar toe to werpen .
Welk Gene
om~tand : ;heid w -or cen hart, als 't myne, op her punt flaande, om de ulaaverny ties Hofs op myn Iiuwelyksbedde to vind :! , , to hangen tusfchen de onzekere inboezemingen van grilligh :-id, en de uit de hoogte fprcekende taal der 'winglandye ;
geed gevvocl to hebben . dan dat van ontzag, en voor altoos
to vcrliezen 't gees in Slaaverny zelve troost kan fchenken
bet vermaak van tc beminnen . en bamind to worden .
Mlaar hoc zccr ver(limmcrde myn lot , teen cen der Gefneedenen van de Prises kwam, en my afvergde, cen Bevellchrif,
tot her wcgzcnden van alle myne Vrouwen, tc tekenen . Teken,
fprak by , en erken de Roedlreid , d .e die bevel {gee/t, en ik za1

fes ver'ianlen , met welk eene volvaardigheid gy 'er aan
de Pris
ge' •o or,amt . Myn aangezigt was befproeld met traanen ; ik

begon to fchryven . . . ik twyffclde . .- ik hicld op. . . zeggende
,, ik bid u, wagt cen oogenblik. . . ik bezwyk", . . Myn Beer,
was de taal des Gcfhcedenen, uiv leeven, en bet myne, loopt gevaar . Trken : U.tflel zal ors beide fthuldig maaken ; de tyd is
benaald . Ik moet op 't oogenblik weder keeren .
Myn beevende

of vaardige ha , ,d, (want ik was buiten my zelven,) bormde
de heilloosfe letters ooit op papier gebragr .
i\Iyne rouwen word n my, den avond, voor dat her I-Iuwelyk zou gcllooten worden, ontnomen : maar ARDASIRA, die cen
myncr Gethcedenen ovcrgehaald hadt , klcedde Gene Slaavin
van haare grootte en voorkomen, in haar gewaad, en dekte ze
met haar flier ; ziehzclvve in eene heimelyke plants verbergende . Zy hadt den Gefneedenen to verfaan gcgeeven, dat zy
Priestcrin wilds wordcn, •ARDASIRA halt eene ziel, to
verheeven, onl ccn denkbeeld re vormen, dat eon Wet . die ,
xonder cenige redcn, wettige Vrouwen van haarc regren be .
roofde, haar zatu betrefTen, Her msbru ; k van Magt kon haar
net fr wceuen , on) Mat to eerbiediPen : van deeze Dwinglan-
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landy beriep zy zich op de Natuur, en van haare zwakheid
op wanhoop.
De Huwclyksplegtighcid werd ten Hove voltrokken . Ik
brags de Prinfes na myn Paleis . Hier ontbrak bet niet aan Concerten Dansfen en F'eestvrolykheid, alles Ichcen eene vrolykheid aan tc kundigcn, die verre , zeer
erre, van myn hart
verwyderd was . In den nagt , vertrok bet geheele Hof. De
Gelneedenen bragten de Prinlcs in haare kamer . Helaas ! 't was
dezel I'de kamer , die , zo dikwyls getuige was van myne liefdeverklaaringcn , aan ARDASIRA . 1k ging na de myne, vol woedc en wanhoop.
Het oogenblik der Huwelyksvoltrekking naderde. Ik trad in
dicn bygang, bykans onbekend voor elk van myn Gezin door
wzlke de Licfde my zo dikwyls geleid had . Ik liep in 't donker, vcrleegcn, droefgeestig , vol gepcinzcn , wanneer ik op 't
onvcrwagtst cen licht zag . ARDASIRA, met een dulk in de hand,
ARSACES, Iprak zy, gaa
vertoonde zich voor myn oog .
been, vertel uw Bruid dat ik bier serf ; zeg haar, dat ik tot
myn laatlien fnik haar uw hart betwistte . Zy fiondt op 't punt,
om 't flail in haar borst to flooren ; ik vattc , en wederhield
haar hand ; u troepende : „ ARDASIRAk
welk ecn droevig tooneel
• wilt gy bier aanrigten" en myn boezem openende , voer
ik voort : „ Stoot toe, doorflcek hem, die zich aan cen barZy werd dood• baarlchc \V ..r and rworpen heeft ."
bleck , de dolk viel haar uit de handen . Ik drukte haar in
myne armen : 1k was verbysterd , en wist niet, door welk cen
toverkragt, myne ziel , cons weder opgeklaard, zo gelukkig
fchccu . 1k drukte bet dierbaar voorwerp aan myn hart, en vierde, zonder bedwang, bot aan de zocte vervocringen der liefde. Alle andere dingen , zelfs bet denkbeeld van myn ongeluk , verdwecn uit myne gedagtcn . ARDASIRA , verbeeldde ik
my, was nu de myne voor altoos ; en 't was onmogelyk, dat
ik haar zou derven . Wonder gcwrogt der Licfdef Myn hart
gloeide van nieuwe drift, en Inyn Ziel was opgeklaard .
ARDASIRA fprak, zy brags my tot myzelven, ARSACE ;, bat ons
deeze heillooze piaais ontvliedcn .
deeze p:cats verlaaten
bhat hebben wy to vreezen. R'y kunnen teminnen . Wy kunnen
flerven'
„ ARDASIRA.," was myn antwoord . , Ik zweer,
„ gy zult voor ectlwig de myne weezen . Ik zal nooit van u
„ fcheiden . Ik roep de Goden tot getuigen , dat in u, in u
• allcen, al bet geluk myns leevens beftaat . Uw voorflag is
• cdcl . Dc Licfde heeft bet my reeds ingeboezemd, en maakt
• bet door u, op nieuw, leevend . Gy zult thans zien - of
• ik u bemin ."
Ik verliet haar, tol ongedulds en liefde, en begaf my overal
been om de noodige bevelen re geeven . De deur, na 't vertrek
der Prinfcsfe gaande, was geflooten. 1k nam zo veel Gelds en
Ldel .
15
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Edelgefieente, als ik gevoegelyk kon bergen . Ik beval myne
Slaaven onderfcheide wegen to neemen ; en ik vertrok met
ARDASIRA alleen . to midden van de akeligheden des nagts, alles hoopende, alles vrcezende, zomtyds myne natuurlyke onverza:igdheid vergeetende, gedreeven door allerlei driften en
onbekwaam om to oordeelen , of ik myn Pligt of de Liefde
volede, die my denzelven deed vergeeten .
Met hct ophaalen der ontelbaare gevaaren, onze vlugt vergezellende, zal ik u niet ophouden . AILDASIRA moedigde my,
ondanks de zwakheid haarer Sexe, tot volllandigheid aan . Zy
zonk newer onder vermocijenis, zy was op 't punt van to be .
zwyken, en nogthans liet zy niet of my to volgen . 1kontweek
zorgvuldig het oog der Menfchen ; want ieder Men .ch was my
een vyand geworden . 1k zogt de wildernisfen op, en kwarn
in 't gebergte, d-- wocste wooning van Tygers en Leeuwen .
Ilet gezigt deezer verfcheurende Oieren gaf my moed . „ 't is
• hier niet," fprak ik tot ARDASIRA, „ dat de Gefneedenen vats
• de Prinfes, en de Lyfwagten van den Koning van Media ons
• z .illen zoeken of vervolgen " Eerlang nam het getal deezer
Dieren zodanig toe , dat my een geweldigc vrecs bekroop.
Met myne pylen doodde ik 'er ecnige, die my to naby kwamen : want, in flede van ons to belasten met het geen ons tot
noodig voedzel zou dienen, had ik wapenen oin het ons to
b ezorgen . l k Iloeg v u .t r nit ecn keilleen, en ontfiak eenig droog
bout en brags den nagt door by het ontilooken vuur, en deed
de wildernisfen weergalmen op den klank myner wapenen . Ik
flak bosichen in brand, en dreef de vcrfchriktc Dieren voor
my heenen . In deezer voege bcrciktc ik cen open vlak land ;
en bewonderde de ontzettende ftilte rondsorn my heenen . De.
zelve fcheen my de tyden to herinneren, waar in de Goden
gebooren werden . . . waar in de Schoonheid eerst verfcheen .
Dit hemelsch beeld werd verwarmd door de Liefde, en alles
was ziel en leeven .
Eindelyk verlicten wy de grenzen van Media . In de flulp
van een Schaapherder, befchouwde ik my zelven als Ileer der
wereld : want ARDASIRA kun zeggen, dat ik de haare was, en
ARDASIRA was de myne . Wy kwamen in het Koningryk Afar_
xiano ; waar onze llaaven zich by ons vervoegden . Daar leefden wy op het land verre van het getvoel der menfchen . Met
elkander geheel ingenomen, liepen onz, gefprekken over het
genoeglyk onderfcheid tusfchen ons tegenwoordig geluk en ons
voorgaand lyden . ARDASIRA befchreef menigmaalen haare aatldocningen, geduurende den gantlchen tyd, dat wy van elkander afgei'chciden leefden : haare boezemfinerten . toen zy dagt
dat ik haar niet langer beminde, de angst van haare ziel, toen
zy bemerkte dat myne Liefde tot haar nog brandde ; haare
verfoeijing van de barbaarfche wet, en verontwaardiging tegen
my,
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toen ik dezelve onderfchreeven had . In 't eerst hadt zy
ten oogmcrk, do Prinfes aan haare wraak op to offeren ; zy
halt du denkbeeld verworpen, en toen zich bepaald ont in
mync tcgenwoordighcid to tlerven : en twyfelde niet tot welk
cent maate ik zou aangedaan zyn door dit lchriklyk tooneel .
Toen gy in myne armen waart, fprak zy, v en is u voorflelde
uw Land se verlaaten, was ik reeds verz ;kcrd dat gy myn voor .
iag zoudt om':elzen .
ARDASIRA was nimmer zo gclukkig geweest . Wy aanfchouwden nict langer de pragtige grootrhc:d van
maar onz&
zeden waren zagrer, ons lecveu bedaarder
In alles wat ivy
verlaaten haddcn, zag zy wclkc offer ;mden ik voor haar gcdaan
had . 1k was haar eenige MMedgezel . In de Serails, op Schot!wplaatzen bet vermaak tocgcheilig.l, wordt bet hart altoos door
cen AlededingIlcr gejaagd ; en wanneer 't zelvc bet voorwcrp
van zyn Lietiie kan genieten, wordt het, naar gelangc hot
nicer bentint, nicer ontrust . - ARDASIRA kende geen mistrouwen, wy waren van elkander ten volien vcrzckcrd . Zulk
cent Liefde, zal icmand veelligt denken, verfpreidt cone vrolykheid over alle vooriverpen, als of de gehecle Natuur, om dat
eon voorwerp, ons behaagt, alles tot ons vermaak wil docn
dienen : bet heeft veel gelykheids met dat aangenaam tydpcrk
des leevens, wannecr ons alles toclacht, de Kindsheid heeft
Onfchuld en Vrolykheid tot haare fpcelmakkers .
1k fchep
vermaak in my then gelukkigen tyd voor den geect to vertegenwoordigen . Zotntys verloor ik ARDASIRA in de bosfchen ; en
vond haar weder, op de toonen van haare bevallige Rem afgaande . Zy vercierde zich met bloemen, door my geplukt, en ik
fchiep behaagen in de bloemen, door haar verzameld, te draagen . De wildzang van 't gevogclte, bet ruilchen der beekjes,
bet danfen en zingen onzer jonge flaaven, dienden ons ter vermaakneeminge, en waren de beflendige proevu, van ons geluk .
ARDASIRA was thans eene Herderin, die, zonder cieraad
en optooi, zich allerbeminnelykst vertoonde in eenvoudige netheid ; nu zag ik haar met allc die bevalligheden, waar mode
zy myn hart in bet Scrail van Media bekoorde . Zy deedt
haare eigen Slavinnen allerici fchoone floflen vervaardigen ; zy
fponnen Hyrcanifche wol ; en verfden dit kostbaar voortbrengzel met Tyrisch purper. Ons gehcele Huisgezin finaakte een
zuiver en onvermengd genoegen . Wy daaldcn, met vermaak,
tot gelykheid der Natuure af.
Wy waren gclukkig in ons
zelven, en begeerig, om met menichen, die zich ook gelukkig
bevonden , to leeven .
Valsch gcluk maakt den Rerveling
flrcng en trots ; zyn geluk is zclfzoekend en ongezcllig . Waar
geluk, in tegendeel, vertedert hem tot zagte medegcvoeligheid,
en fchept genoegen in wederkeerige mededeeling van genot. - 1k herinner my dat ARDASIRA tegenwoordig was by
bet

f
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31st Hulveiyk van ecne door haar bcgunfligde Slavinnen, met em
van my vrygemaakten Slaai. LictUe cu jcugd hadcten deeze
verceniging gevornld . Dc Bruid zeide tegell ARDASIRA : „ Decze dag is ook de jaardag van uw gcluk !"
Like dag
P,
911Yn.t leerens, antwoordde zy, zal zulk een jaardag weeten .
.Mlsfchien zult gy u vertvondcren, hoe 1k, nit Media, zo onverwagt vlugten e, nautvlyks een oogenblik tyds hebbende om
my tot myn vertrek gerced to maaken, met geen nicer Gelds
en Edelgellecntc voorzien, dan ik voegclyk bergen kon, zo ryk
in M .irgiana kon weezen, (tat ik een palcis . cen aantal of hangelingen, en alle de genlakken des lcevens had . 't Was ecne omflandigheid, waar over ik zelve verbaasd frond, en nog verbaasd flaa . Als ik, door een noodlottige fchikking, welkc ik diet
kan vcrklaarcn, geen redmiddel zag, vond ik 'er altoos ceo .
Goud, juweelcn, lcheenen zich van zelve aan my op to doen .
Dit . zult gy zeggen, was de uittverking van bet geval . haarr
gebeurtenisfen . zo mcnigvoud herhaald , en altoos dezelfde,
kunnen wy niet wel aan 't Geval toefchryven . ARPASIRA verbeeldde zich, in den beginne, dat ik haar wilde vcrraslen, en
rykdommen medegenonlen had dan zy wist . 1k dagt op
g'ooterb
mync curt, dat zy een middcl wist, my onbekend, om aan
fchatten to ko ,rcn . Doch bet bleek, welhaast, dat Ivy beiden
een verkeerd denkbeeld vormden . In mync kamer vond ik dikwyls pakjcs met honderdcn van I)arles (") . AKDASIRA vondt, in
de haare, doozen nlct Edelgeficente. Op zckeren dag in myn hof
wandelende, ontdckte ik cen kstje vol Gouds, en een weinig
voortge :gaan zynde, cen antler in bet hol van cen ouden eik .
Veelc andere dergelyke fcllatvindingen gaa ik met ftilzil •y gen
voorby. Ik was volfi ckt verzekerd, dat r&icnland in M2edta ccnige kennis hadt van de plants myns verblyfs, en wist, daarcn .
bovcn, dat ik nit dien hock geenc ondcrficuning tc wagten had .
Ilk dagt en herdagt op die vreemde verlchynzcls ; doch kon nooit
gisfen, van waar ik met mogelykhcid altoos dien tydigen onder_
ftand kon bekomen. Ik maakte duizend gisfingen ; duizend an .
dere deeden ze verdwyncn ."
Ik weet, zeide ASPER, bet gefprek vats ARSItCES afbreekende,
welke wondere vertellingen men verzonncn Ireeft van zekere magtige
Genii, volyverig om den Mensch ten dienfle to flaan . Niets van
alles, vat ik van dien azrt hoorde, vondt by my ooit eonigen in.
gang . Dock de omflandigheden, door u vermeld, zyn, in de daad,
verbaazend . Gy zegt my lvat gy zelve ondervonden hebt, niet wat
gy van anderen hoorde .
„ Of deeze Onderllanden, hervatte ARS .ACRS, mencchlyk dan

bovennatuurlyk wares, bcpaal ik nict, zekcr gaat bet, dat ze
ons nooit ontbraken , en dat ik overal rykdommen vondt,
even
C') Eenc oude Oosterfctie smut, zo gelrctcn na :r DARKS.
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even gelyk zommigen, nimmcr lets anders, dan wederftand aantreflen. Nog meer to verwondercn was bet, dat deeze On_
dcrflanden altoos kwamen als wy ze nicest behocfden : nooit
zag ik myn fchat bykans uitgeput, of ik trof cell nicuwe aan :
zo waakzaam was het \Veezen, 't gcen ons dezelvc bezorgdc .
Daarenboven , werden onze noodwendighedcn niet alleen in
deczervoege voorgekomen , maar zelfs onze grillig gevormde
wenfchen . Ik bell 'er nict op uit , om u wonderen to verhaalen : doch 't geen ik u vertel, kan ik geen geloof weigeren,
gy hebt bet refit otn to gelooven of niet .
Den avond
voor bet Huwelyk van ARDASTRA'S Slavinne met myn vrygemaakten Slaaf, bragt cen Jongeling, fchoon als de Liefde, my
cell fchotel met fmaaklyke vrugten . Ik gaf hem cenige flukken
zilvergelds, ten gefchenkc ; by nam ze aan, list de mande,
en ik zag hem nict meer. l k bragt dezelvc by ARDASIRA, en
vond ze zwaarder dan jk dagt.«'y ontdekten, de vrugt cetende, dat de bodem van de fchotel vol Daries was . „ 't Is de
• Genius," zeide elk der tegenwoordig zynde Huisgencoten,
„ die deezen tchat gebragt heeft , onm de Bruiloftskosten goed
Ik len veraekerd , betuigde ARDASIRA,
• to maaken ."
bet moet een Genius zyn, die dceze wonderen, ter onzer voordeele, werkt . VoaiI weeczens, boven ons Stervelingen verheeven,
kan nicts aanienaan:er zyn, dan Licfde ; want in de Liefde beflaat
alleen die volklonkene volmaaktheid, welke ons met bun in eenen
fang kan plaatzen . ARSACES, 't is zekere Genius, die myn hart
kent, en weet, rnct welk eene maate ik a bemin . Och! dat ik hem
kon zien , en by my kon verhaalen hoe zeer ik van u bemind
worde I

Dan, om myn verhaal to vervolgen . Dc drift, welke ARDAen ik voor elkander gevoclden, fchecn cell trek to ontvangen van bet verfchil onzer Opvocdinge en onzer Charadlers .
ARDASIRA leefde geen oogenblik , dan oni to beminnen ; haar
Licfdcdrift was haar beftaan . 't Was niet in haar vermogen,
my nicer of minder to beminnen . Van myn kant, fchecn 1k,
met groote heftigheid to beminnen : dcwyl, myne drift van
cene min evenmaatige natuur was , dan de haare . ARDASIRA
kon alleen op het voorwerp haarcr Liefde denkcn, en was 'er
geheel mede ingenomen ; doch 'cr waren andcre voorwerpen,,
waar in ik, by wylen, uitfpanning in vond . De Jagt, was cell
myner vermaakingen , en ik waagde den kans tegen wilde
Dicren .
SIRA

('t Vcrvolg bier naa .)
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. , neon ! nooit word de Deugd geheel
yonder gebragt, zy is ten uitvloeilcl uit bet beeld des Eeu .
wigen, zy zal tot in Eeuwigheid Deugd blyvcn ; zy kan door
de donk:ore neveis der zonde verduisterd worden, ja, voor de
fchcrpzi,ndfeoogen haerer beminnaeren onzigtbaer zyn ; flu ,of
dan fch ;et egtcr con heldere itrael een flikkerenden glans door
't duister ; de trekken van haer aenminnig gelaet worden wel
vcrflaauwd , maer nooit uitgewischt .
Laura, de ver_
dwaeide Laura , zy hiervan een fpreekend bewys ; haer hart,
voor de deugd gevonnd , zogt, zelfs eer zy de deugd weer
herkende, de vlekken der fchandc,uit haer eertyds zuivere ziel,
to wisichen . Laura, in hacr tecrac jaeren aen do deugd gewyd,
verliest to vroeg haere tederminnende ouders ;
een onachtzaem toczicht is oorzaek, dat zy de groote wereld in .
Overvloed van tydelyke bezittingen,
fchoon.
treed .
eene menigte van vleijers, met flinkfehe oogmer .
held,
ken bezield , zyn zo vecle fpooren, die haer hot pad der ondeugd doen inflaen ; ecn geruimen tyd geniet zy deeze fchoon .
fchyncnde, maer in 't elude bittere, vrugten der ongebondenf:^id ; die haeren waerlyk beminlykcn inborst, op gcvaerlyke
kl'ppen, zouden hebben doen fchipbreuk lyden, zo niet de god1 ; ke Dcugd zelve , door hut Compas der Rede , haer in haere haven had ingevord
rd . Laura is behouden, eerlang, eerlang
zal zy hot pad der Deugd wederom bewandelen . ---- Myn
vricnO, myn •,vaerdfle vriend, ontmoet haer ; by voelt zig getroflen, door haere aenminnigheden, die zy, hoe veel ook aen
de ongehondenheid opgeofferd, nog niet geheel verlooren had .
Zo ras haere oogen de zynen ontmoeten , word zy
vcrlecgen , befchaemd , tot in de ziel getroffen . Zo verflomt
de zonde op de eerile aenblik der Dcugd . Zyne woorden hebben klem op haer hart ; zy verfoeit zig zelve, en ziet
daer, haer hart wenscht even onfchuldig als bet zyne to zyn .
Ecn gemeenzaemer gefprek ontdekt haer bolder hartgehcim ; tracnen van wacr berouw en treurigheid, aen haere
zyde ; ecn vuurige wensch, om haer tot do deugd to doen
wedcrkccren, aeu zyn kant, doen do wederzydfche harten in
een fi»elten ; de lief -de, de reine lief'ie, luistert bet beeld der
Godheid weder op . 1\u drukt haere gloeiende wang die
hand, die haere ondcugd gebocid , on hacre verdrukte deugd
in
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in vryheid heeft gefteld ; nu rust haer lieve hoofd op de borst

haerer beminde , die traenert fort van vreugde , welke door
hacr worden opgevangen, als de vrugtbre regendroppen door
't verzengde aardryk , en de daauwdrupjes door 't kwynende
Nu ftikkert de glans der deugd in haere Ichoone
kruid .
oogen , die, als fterrcn, den hemel van haer beminneiyk
gelaet vercieren. Ja, de deugd , die in haer hart woont , vertoont zig daer, als op den luistervollen middag ; terwyl bunne zielen , door zulk eene op de deugd gegronde liefde, tot
in de Ecuwigbeid vereenigd zullcn blyven .
P.

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

is bet mogelyk, zou men zeggen, dat 'er Menfchen knnH oe
nen gevonden worden, welke bet alvernielend Oorlog voor

den lieven en zagten Vrede heminnen ; daar de menfchelykheid
yzen en gruwen moet voor deszelfs bloedige Moordtooneelen .
'Er zyn geene gevaarlyker Wezens in de Zamenleeving, dan
de Pluim(lrykers. Zy oefenen doorgaans hun vermogen aan die
geenen , die boven hen zyn ; en zien met de grootile veragting op hunnen minderen neder ; ze zyn nooit dat ze vertoonen, en hunne vertooning verfchilt hemelsbreed van 't geen zy
waarlyk zyn. Zy vertoonen zig veelal kloekzinnig, doch, iq
de daai, zyn zy lafhartig.
Geene gevaarlyker mentcben derhalven in de Zamenleeving, dan de Plulmftrykcrs .
De He'ligfte dingen, de Geheiligfte plaatzen, zyn niet bevryd, noch veilig voor de grootfte fnoodheden . De Godsdienst
kan men gebruiken, om wraakzugtige oogmerken to bereiken,
om de bitterheid van zynen haat to doen fmaaken . De Geheiligfte plaatzen worden dikwils gebruikt tot geile onkuischheid .
Hoogmoed is een verfchrikkelyk ding. Een hoogmoeZelden
dig Mensch is bet ondraaglykst Schepzei op aardc .
kunnen hoogmoedigen bet tot den einde hunnes leevens flaande
houden . In de meesten word bet gemeene lprcckwoord bevestigd : Hoogmoed komt voot den Val .
Duizenden van Menfchen willcn, dat al de Wereld aan bun
infchikkclykheid zal toonen ; terwyl zy, ib bet bewyzen van
die, omtrent anderen, zeer nalaatig zyn ; even als of zy waan .
den daartoe in bet minst niet vcrpligt to weezen .
Ongelukkige menfchen , die weggelleept worden door eenen
Broom van beiorven hartstogten ! 'Er is Been kwaad , waar aan
zulke menfchen zich niet fchuldig maaken, wanneer bet gefchie
den kan b . .iten bet bereik van de opmerking der menfchen : dan,
zo dra i, de fchaamte niet we-, de eenige deur tegen deezen ge .
weldigen flroom, of zy durven zich aan 't gezigt van al de weereld bloot geeven.
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MENGEL1JEAK,
TOT FRAAYE LETTEREN , KONSTEN EN WEETENSCAAPPEN
BETREKKELYK .

FROEVE EENER ZEDELYKE BESCHOUWING VAN DEN
MENSC H,

In bet ryk der Natuur , brengen uitterfleu de bedoelde
oogmerken voort ; in den mensch vloeien zy to zamen tot
byzondere en groote nuttigheden , die elkander behulpzaem
zyn, niet ongelyk aen het betoverend licht en bruin eener
fracijc Schildery .
POPE.

donkere Nacht verdwynt
de duisternis wykt
D evoor
de eerlte blik van bet morgenlicht - de lief-

lyke Zonneltraclen verheugen 't acrdryk - zy veegen
de vogti~e dampen weg - en verfpreiden helderheid
door den gantfchen Hemel .
Zo wierd het werk der
Schepping door den Almachtigen in 't Licht gefteld , uit
de duisternis van het onbevatbaer Niet ;
zo wierd
deeze aerde door haeren Bouwheer voltooid, en ter be .
woonirg van levendige Schepzelen toebereid ;
zo
wierd de rnensch , bet beerlykfte Schepzel der Waereld,
met blinken,le Schoonheid en Wysheid in bet bekoorlyk.
fte oord geplaetst , en al bet ondertnaenfche aen zyne
mart en vermogens onderworpen .
Volmaekt
I-leerlyk - met Godlyke vermogens bedeeld, trad by to
voorfclryn , en niets ontbrak hem ;
de liefderyke
Majetleit gaf hem bet bekoorlykite Vrouwcnbeeld ten ge .
zellinne .
Dan deeze geeft dell Verleider gehoor
zy eet van eene verboode vrugt - verleid ook haeren
Man - en zit de Mensch valt in then toeftand, in
welken wy zyne nakomelingen thans befchouwen .
De Mensch is onze befchotlwing en naefpeuring dubbel
waerdig ; de Mensch , in wiens beftaen wy verwonderingwekkende tegeniirydigheden ontdekken - zyne ziele is de bron van aerdfche genoegens - en de
oorzaek der bitterfte rampen .
Zyne tong verheer1 1. DEEL . tfENGELW. N O .4 .
li
lyk-,
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en is tot oneer zynes For .
lykt den Eeuwigen ,
fly waert
meerders - ja vloekt zyn evenmensch .
door den ongemceten Sterrenhemel ;
Hy berekent
den afiand der Hemelbollcu ;
fly meet de hoogile
bergen - ja , de aerde zelve ; -- Hy peilt de diepte
en by kent zig zelven niet, -- fly is
der Zee ;
de mededogenheid zelve -- en red zyn Elendigen Natuttrgenoot , met verzacking van zyn eigen geluk ;
en -- by is oorzaek van den jammerilaet van veelen ;
By aenbid
ja , zelfs van den dood van duizcnden .
den Alweetenden , en yle met zyne denkbcelden tell HeHy treed het Engelen Choor op zy ;
mcl in ;
en - by vergect zyn Maeker, en verkiest het uitvaegfly
zel van bet meiischdoin tot zyn gezelfchap uit .
overwint den flerken ;
Ely heerscht over Volken ;
helaes 1
.r-- fly gebied over Koningryken ; --- en
en is zyns zclfs meesby i3 een flacf zyner drifter
fly bevat de groottle reheinien ;
ter Diet.
Fly kent grondig de verheevenfte 6Veetenfchappen ; en
---- by verfuft voor bet zamenflel :van eer Vloo .
Hy bouwwt huizen en kasteelen, -- als of die de Eeuen bet gebouw zynes
wigheid verduurcn mocsten,
Lichaems valt in Can oogenblik .
Ily verwelkt als
is
verdweenen .
en
een bloem
De Mensch , die weenende op bet tooncel der aerde
treed, onbewust van zyn aenzy n , word met motien met fmerten voortgebragt !
te gebooren
Elydfchap verfpreid zig dan door bet huisgezin ; want 'er
is een mensch, cen redelyk Weczen, gebooren ! De
blyde moeder drukt bet tedere wigt , verrukt, tegens haede dankbacre vader voert
ren hygenden boczem ;
bet zelve op vleugelen van gebeden tot voor den T hroon
en by omhelst beide zyn Ega en
des Eeuwigen ,
Kroost , met verrnkking ; (want welk redelyk Schepzel
gevoelt decze aendoeningeti niet, by zulk eene gebeurtenis!) Het wigt word teder opgevoed en verzorgd ;
en zo ras zig de eerftc beginzelen van redelyke kennis beverfpreideii lieve Lachjes
ginnen to ontwikkelen,
zig, op bet onfchuldig een aeuminnig gelaet .
Geen
heerlyker beeltenis der onfchuld,
geen beminnelyker effenheid der ziele, fprcid zig immer ten toon .
clan, op bet roude aengezigtje, vaii een welvaerenden zulZo wast het tedere lichaem weelig
geling.
op ; r..,w zo ontzwagtelen zig de zielsvermogens van
trap
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trap tot trap ;
zo brengt by zyne eetfte kindfche
dag^-n , de dagen der onfchuld, ougevoelig door :
dan, genaederd tot den tyd der vatbaerheid , begint bet
onderwys, vervangen door kindfche uitfpanningen, die van
tyd tot tyd met meer oordeel geregeld worden ; tot dat
by zig voorbereid en bepaelt, tot zyn acnftaenden ftand
in de waereld .
Eindelyk bcreikt by zyn oogmerk,
by word man , vader en betlumrder van een talryk huisgezin, en zo loopt zyne leevensdraed af,
en by
ilerft .
Maer hoe veele tegenheden , hoe veele ongelukken , hoe
veele elenden, beftryden bet menschdom !
• Reeds
in den dageraed des leevens , legert zig een heir van
kwaelcn, rondsom bet waggelend wiegje, die bet aenminnig kind, om tiryd, aenvallen ; in de opkomende Jettgd 0
ontdekken zig andere, kwacdaardiger en beftnettende gebreken .
En hoe menigvuldig zyn de ongemakken i
de ziekten en rampen , die den mensch in 't getneen bellormen !
En gy, o wreede dood ! gezwooren vyand
van al. wat ademt,
hoe groor,
- hoe ontzaglyk,
jammerlyk zyne uwe verwoestingen!
Bier rukt gy met geweld den teederen zuigeling, nit de
omhelzende moederlyke armen ; daer zy haeren
fchoot bcfproeid' met zilte traenen, in pinets dat haere
vrugt daar op dartelde, en van haer gekoesterd wierd .
Hier grypt gy den hoopgeevenden Jongeling, die
den vader tot blydfchap, of zyne oude moeder ten ileun
verftrektc, met kragt aen , zo dat by voor uw verntogen
moete bezwyken , en zyne ouders hem duizende traenen
agter na weenen . Hier velt uw vermogen de teedere minnaeres , en beroofit haer ziele-vriend van zyn
eenigst genoegen ; by treurt haer na, verkwynt van rou=
we
eu ziet , by word u mede ten prooije .
Hier doet gy den teeder minttenden Echtgenoot eenzaem
overhlyven ;
zyne GaMe fterft, en by is beroofd
van eene gezcllinne, die de lust zynes leevens was :
en daer inaekt gy weduwen en weezen , door den Vader,
den verzorger des huisgezins, in 't graf to rukken 1 0
dood, o onverbidbaere dood , hoe fel zyn uwe pylen ! !
Dan de Scerveling worftele alle de rampen des leevcns
doer ;
by koome tot eenen gezegenden (land, tot
uvervloed zelve ;
!ty gcniete gewenschte welvaert ;
by zy bedecid met de edelfte zielsvermogens ;
(tog kan het uinteemenile van lien moeite en verdriet
zyn ;
K a

140

ZEDELYKE BESCE10UWING

Dog
zyn ; want al bet ondermaenfche is 4delkeid.
by, die zyne Edele vermogens ten nutte gebruikt,
die met edei menlchelyk gevoel bedeeld is,
die bezcft bet einde van zyne wording ;
by, die met re„ t
ten redelyk bezield weezen, dat men Mensch beet, kan
die met menschlievende denkgenoeind worden ,
beelden doortrokken is, weet bet geluk, dat hem to beurt
valt, zig zelven en anderen ten nutte to maeken,
ja, by beantwoord aen 't einde, waar toe by op de waereld geplaetst is .
Dat ik zwyge van den gevoelloozen mensch , van den onwaerdigen Sterveling,
die zyne redelyke bezelfen zig Diet ten nutte maekt ,
maer alleeu bet dierlyke in bet oog heeft ;
die
bet lichaem bezorgen , en zig aan de behoeften der zielen niet kreunen ,
de zulken zyn wel ons medclyden en eeu wensch tot vcrbetering , mar geenzints onze bcfcihouwing, waerdig .
Men lluite hier uit, dat
gedeelte van de bewoouers der aerde, die no, ; in eenen
Nacht van onweetenheid gedompeld liggen , tot wien liet
licht van zedelyke en godsdienflige plichten Do- Diet gekomen is, neon! deeze zyn de hoog(ie bejammeringe waerdig, en hun lot treft den meulchenvriend .
Dat wy daer en tegen befchouwen, den redelyken, ge .
voelvollen, edeldenkenden mensch,(lie de rede tot Leidsvrouw, en den Godsdienst van jrsus CHRISTUS tot zyn
oogpunt heefr . Die Godsdienst, die hem de pligten leert ,
omtrent God, zig zelven , en zyn evenmensch.
Die
Godsdienst, die hem uit den jammervollen flaet, waer in
by in Edens Hof gevallen is , weder kan verhelien tot de
vriendfchap van den God der Liefde zelve ;
die
Godsdi,nst , die hem uienfchenliefde en weldaedigheid
leers , als zulke deugdcn , die den inensch bet waerdig(le
en beminnelyk(le voorwerp der Schepping maeken ! In
deezen nogtans, aen allerlcije driften en gemoeds - bewee .
gingen onderworpen , kunnen die hartstochten ons Diet
nntflippen :
dewyl de ondeugden zig over bet gantfche waereldrond verfpreid, en haer zetel in 's menfchen
hart geplaetst hebben,
kunnen dezelve ooze aendagt Diet voorby.
7.y zullen , tegen over de be.
aninnelyke deugd geplaetst flaende, zoo veel to treffender
Contrast uitleveren .
De Mensch beflaet it twee allernaeuwst vereenigde
zelfllaudigheden .
eu Lichaem wonderkonllig t'za .
xengelleld , door den Almagtigen ;
een lichaem ,
welks

VAN DEN DMENSCH.

14L

wells werking door Peezen, Spicren , Zenuwen en Veze .
len onnafpeurlyk is ;
welks aderen , bloed en melkvaten , als een konftig uurwerk , alles in beweeging houden :
welks inwendig gellel allerwonderlykst is ,
zo ten aenzien van deszelfs plaetzing als werking ;
welks uitterlyke gedaente , zoo als die beftaet uit vleesch
en beenderen , de Almagt , Goedheid en %Vyshcid des
Alaekers luisterryk ten toon fpreid .
Met dit lichacm
vereenigt zig eene Ziele , onlloflyk, ondeelbaer, na Gods
Beeld geformeerd, onfterfelyk, gefchikt voor de Eeuwiglteid ! Die ziele gevormd , om , door middel van bet werktuiglyke lichaem, alle zyne vermogens, alle zyne aendoeningen, in 't licht to ftellen , of verborgen to houden,
die ziel, die door eene verbaezende Almacht, door
zeer nacuwe vereeniging , zyne werking doet, op de allerfynfle en byna in bet onflollyk eindigende Vezelen der
zintuigen, en wederkeerig beoordeelt bet geene haer door
middel van dezelve word medegedeeld (*),
deeze
werking zoo heerlyk , zo onbegrypelyk, (hoe verre mcrt
ook met naefpooringe deswegens gevorderd is,) verrukt
den opmerkzaemen Natuurbclchouwer ;
vernedert
den trotl'chen Sterveling,
en verhccrlykt oneindig
de hoogftc Alajefteit, die, op een enkel bevel, een ruwent
aerdklomp tot zulk een overlteerlyk werktuig formeerde,
gefchikt ten zetel, voor eenen onftoflyken Geest,
een nitvloeizel uit den Eeuwigeu .
Slaen wy nu gade , bet zedelyk beftaen van dcrz
mcnsch , de uitvlo!izels der ziele, zo als by die door
woorden en daeden in 't licht ftclt ; dog dewyl het harte
des menfchen met recht eene onpeilbaere zee, en een onmeetlyken afgrond , kan genoemd worden , zullen wy flegts
eerie weinige Carac`ters .kunnen aanftippen ; wyl den geheclen redelyken mensch, met juiste verwen, to maelen,
een werkftuk is, voor een weezen, verre boven bet aerdkhe verheeven .
Een ruim veld van befpiegelingert
doet zig pier op .
1-Ler vcrtoonen zig onftuimige
daer eflene bedaerdheid ;
driften ;
bier too
.
melooze begeerten ;
daer verge nocgdheid ;
bier nyd, haet , bedrog , leugen en belediging ; -daer
(*) Dit onderwerp , bier eigentlyk myne zack niet zynde,
wyze ik den weetgierigen Leezer, na de Ontleedende Proeve over

tie Ziele, van den kundigen Heer CHARLES
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daer goedaertigheid , rpenfchenliefde , eerlykheid en regt .
vaerdighei .l ;
bier nedrigheid zonder vleijerv,
vriendelykheid zonder geveinsdheid ;
daer Ileersch .
zucht
en
Hoogmoed ;
die aengeboorene trek na bet tlitm'intende,
de wortel en oorzaek
de bron waer uit alle zonden op .
van alle kwacd ;
wellen,
zy, de l-loogmoed, was het, die onze volmackt goed gefchaepene Voorouders naer de verboodene
vrugt deed tracltten ;
- om dat zy door bet
eeten van dezelve, na de taele van der Verleider, tot nog
volmaekter Staet zouden geraeken , en bet volinaektfte
Weezen gelykvormig zouden worden .
Deeze zugt
tot volmaeking van zynen Gelukflaet, die Edele eigenfchap
der ziele , wanneer zy zig binnen de paelen der betaemelykheid houd, is zoo onaffcneidbaer, in 's menichen ziele, inregraveerd, d :ir alle zyne daeden , alle zyne poogingen, Ilegts tot ill cdoe punt zig vereenigen, namelyk om
meer en meter ge}oksig re worden ; zclfs de grootfie euvelda .:den, vourtvloeizel ; der hevigfle driften , worden , he .
l i es! gehe_I ten onrcrrte , tot dat einde bedreeven . -Ily dog, .tie eens angers hoe,
: na zig neemr, heeft hier
medc to , oogwerk, om zig door 't zelve to verryken ; bier
legt by ]let zelfs op zyns naesten leeven toe ; om zig, door
din weg, ongetloord meester zyner bezittingen to maeken,
Ily, die zig in wellusten baed, of de verheuging
door den wyn zoekt , heeft bier mede ten oogmerk, om
zig vermack, 't welk by, ten onregte, zyn geluk noemt,
Dan helaes ! verkeerde middelen ge .
to bezorgen .
bruikt hebbende, die God, zyn Evenmensch, en de Natuur, beleedigen, moet by de gevolgen zyner wandaeden
ondervinden, en zig to fact beklaegen, dat by den verkeerden weg bewandeld heeft .
Maer by, die bet waere
geluk beoogt, zoekt zyne driften in to toomen ;
die
zelfde driften, die zig met zeiden, allerleevendigst, in den
verftandigften Sterveling vertoonen , (daer inteaeudeel de
verftandelooze, goedaerdig, zonder edel menfchengevoel,
en naeuw gezet ) zonder Deugd kan zyn ;)
want
bet vuur zyner vlugge verbeeldingskragt doet fchielyk do
zenuwen des gevoels aen , waer door de driften in beweeging gehragt worden .
Maer by weet dezelve door
de reden in toom to houden ,
en deeze zyne vlug .
held tot goede einden to hezigen en to beftuuren ;
lerwwy1 die gepasre regeling van een vll ;g verfiand, en een
fcherj
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fcherp oordeel, gepaerd met een gevoelig hart, bet edelfte
Caracter uitlevert .
d Mensch, waer toe vervoeren u uwe driften! Gy
Kroonendraegers , Sceptervoerders, van u afdaelende, tot
den StuIpbcwooner, vind men overal fpooren, die deszelfs akelige gevolgen ontdekken !
t\lagtigen der acrde,
zult gylieden nog langer duizenden, tot onfchuldige Slagtoflers, maeken! - om u lieder geringfle, ja bcuzclaytige verfchillen, to beflegten, of uwe bezittingen uit to
breiden! --- Bedenk, dat alle,die, met uw fchuld, door
't oorlog fnceven, ecnmael uwe befchuldigers kunnett
worden! -- bcdenk, d mensch, dat toomelooze begeerte na Rykdom, eer en aeuzien, a in den diepften afgrond
van onherflelbaere Elenden kunnen dompelen! - Vergenocg u , flerveling , om de it voorgeflelde loopbaen,
met cere to bewandelen ; - flaet geene bypaden in,
dan die u zigtbaer aengeweezen worden ; - en gedraegt gy u in dat geval, overcenkontftig uw geweeten,
vcrgenocgdheid en geluk zullen u verzellen!
En gy myn Natuurgenoot, myn nledemensch, die uwe
afkoinst van cCnen Stamvader, met den grootften TroonMonarch rekent! die door dezelfde almagt, met hun, gevormd zyt! die, fchaers van bet tydelyke bedeeld, in
fchaemele armoede, uwe dagen ziet voortwentelen,
zo gy gevoel hebt, flae her oog op den algemeenen lief&
deryken Vader, wiens barmhartigheden duizettde zyn, in
tegenoverftelling van trotfche aerdsbezitters ; - laet u
de redelyke Godsdienst van hem, die, uit enkele menfchenliefde, onlchttldig in den akeligften dood ging, troost
verfchaflen . - ECn ftipje tyds brengt gy in kommer
door, - een eindelooze Eeuwigheid kan u den rykften
troost aenbrengen ! - Kreunt u aen geene bitze woorden, aen geene fchampere bejegeningen, aen geene onder •
drukkingcn van gevoellooze overheerfchers en geweldenaers ;
de menfchenliefde, de waere weldaedighcid,
woont Dog onder 't menschdom .
Ja, Edele men .
fchenvricnd,gy die bet grootfte genoegen in uw ziele gewaer word , wauneer gy deeze Echo in uw geweeten
hoort weergalmen „ Ik heb een ongelukkigen gered ."
Gy, die zulk een gebruik van uwe aerdfche bezittingen
voor bet beste agt, om daer van then geenen mede to
deelen die gebrek heeft
boven dezelve to befteeden ,
alleen tot pracht en nuttelooze opgaering ; - gy maekt u
-- gy
eenigzints gelykvormig, aen de volmackte liefde ;
K 4
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beantwootd aan de heerlyke lesfen van den Hciland der
waereld, aen die des Euangeliums :
duizende zegeningen rusten op uwen fchedcl ! tydelyk en Eeuwig ge .
luk zy uw deel !
Maer hoe weinige zulke edel denkende zielen worden e : gevonden , by die van zynen overvloed geeft, zonder dat daer door vermindering by hem
kan bemerkt worden, kan mildaedig zyn, zonder waere
menfchenliefde . Neen ! by, die zelve Been overvloed
heeft, en evenwel zig,, na zyn vermogen , van deezen pligt
kwyt, beantwoord beter aan bet bedoelde oogmerk . En gy, myn medemensch, die onder trotfche eigendunkclyke Overheerfchers uwen nek moet buigen , wie
zoude u niet beklaegen ; dat gy van ttwen medemensch,
die alleen door eene byzondere fchikking in een hoogeren
kring, dan gy zyt, zig geplactst vind, overheerscht
word .
De Heerschzugt, de verfoejelyke Heerschzugt, zo eigen aen bet menschdom, maer byzonder aen
hun, die een onwettig beftuur in harden hebben weeten
to krygen, is cen verwoester van de rust en vrede des
mensclrrloms ; zy doet haere onderhooriec-i na zig ncemen
dat anderen toekontt, en daerom behoort zy bcflreeden
en t' onder gebragt to worden .
Ja bet hetaemt
den vry gebooren mensch, zig van zulk onbetaemelvk
gezag to ontaoen, en eon juk to verbreeken, dat by met
behoeft to draegen . Celukkige flervelingen , by
wien de lieve Vryhcid woont ; wacr bet gezag in handers
is van beminnaeren van regt en billykheid ; van zulken
lien menfchenliefde eigen is, en die, boven alles, bet
belting van die geene, die bet beftuur in hun lieder banden hehhen toebetrouwd, behartigen .
0 Menschdom, wat levert gy eerie verfcheidenheid
van tekeningen der nnderfcheidette hocdanigheden op!
verwondering doer den opmerkzaemen befchouwer
aen, wanneer by zo veele tegenflrydigheden in 't beflaen
der flervelingen be tnerkt .
Stellen wy deugd tegens
ondeugd ,
k was 1 tegens goed , - met deszelfs
gevolgen, zonder to beflisfen, wat van beide de overhand
heeft, -- welk een fchildery zal milks, voor 's opmer_
kers oog, vertoonen ,
in aenmerking neemende wat
een mensch omtrent zig zelven , en zyn evenmensch, bet
Opperweezen verfchuldigd is . (*)
Hy, die met zig
zel.
(*) De groote Pattlus tekcnt zJks cigenacrtig af, Titum II:
VS . 12.
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zelve ontrou v handelt, gceft geen act op de welvaert
van ziel en lichaem bride ; maer door aeu bet Mettle onmatige vermaeken en opcieringen to bezorgen, benadeelt
by iiet zelve merkelvk, en tirekt ten fpot van den We1deukenden . Terwyl by de bclangen zyner ziele met voeten
treed, bederft by zynen aart, en by wordt noch in tyd, noch
in ceuwigheid, gelukkig.
Dan hy, die en Lichaem en
Ziel, volgens zynen onvermydelyken pligt na behooren in
agt neemt, doet die beide tot cere zyncs Maekers verftrekken , en by verfchaft zig zelve, door maetigheid en
oeirening, dat geese hot welk zyn geluk beftendig en eeuwig maekt ; en zo is by een nuttig lid der faemenleevinge . Hy, die niet beantwoord, aen t' geene by
zyn evenmensch fchuluig is ; maer denzelven benadeelt,
in goed of eer, is, en met reden, een veragt en to vernlylen fchepzel ; daer, in tegendeel, de gedientlige, tot
buipe, redding en raed, voor zynen des onthreekenden
Natuurgenoot, Net welgevallen en uitterfte genoegen in de
groote maetfchappy uitmaekt.
Eli welke kalmte,
welke rust en aengenaeme vergenoeging, word by in zyn
binnenfte gewaer, welk edel gevoel verfchaft hem dit getuigenis van zyn gewisfe
„ ik heb myn plicht gedaen" ! -- Hy, die zyn pligt vergeet omtrent den Opperbeftuttrder van alles, vergeet ook then tegens zig zelven en zyn naesten ; by hcwerkt zyn eigen ongeluk, zyn
medgezel verleid en bcderfr hy ; maer de tegen overgeftclde eerbiedvolle en de Voorzienigheid erkennende ziele,
die bet oog op den alleen gelukkig maekenden Godsdienst
des Enangeliums gevestigd houd, bewerkt de voorfpoed
van zyn lichaem en geest, en van de gantfche zamenleeving ; voor zo verre by daer toe in onderfcheidene gevallen betrekking heeft ; en beantwoord, aan 't einde en
oogmerk van zynen Schepper .
En hoe gelukkig is de hedagtzaeme, de voorzigtige,
die al bet buitenfpoorige zoekt to vermyden ! Maer wat
behoort daer niet toe in agt genomen to worden !
duizenderlei opmcrkingen, duizenderlei behoedzaemheden,
moeten geduurig de wags houden ;
de ondeugd
grenst zo na aan de deugd ; Nacre overgangen zyn fours
zo onmerkbaer ;
bet oogmerk eener zaeke kan volkomen goed zyn,
maer de in 't work geltelde
middelen kunnen fomtyds alles bederven ;
en, wet
verre van een gewenscht oogwit to bereiken, Net einde
ftllerakeligst maeken .
Hier word men door hoop
iK 5
en
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en vrees, als 't ware, op eene onfluimige zee, van afwisfelende waereldbacren voortgedrceven ; daer landt men
aen, na veel leeds en omzwervens, in eene hehoude hamaer hoe veelen, na eene begeerde rustplaets
ven :
gevonden to hebben,die,naer huune verwagring, hun geluk zoude aenbrengen , zien zig, helaes! op 't overwagtfle
Dan bet is
in een pool van rampett gedompeld .
zeker, dat de mensch de mecste onlieilen zig zelven op
den pals haelt ; en dat men cen goeden en wel bereiden
grond leggende, zo geene onverhoedze toevallen zulks
verhinderen, een trefl'elyk en beflendig gebouw kan oprig .
ten ; en even zo kan men , met goede voorzorgen , zig een
beflendig geluk verfchall~en .
Maer,welk geluk,welk onwaardeerbaer voorregt!
wy kunnen bet oog op eene Eeuwig6 flerveling !
de grootfle, de troostrykfle hoop
heid vestigen !
die zig by eenige mogelykheid kan opdoen !
Ons
voornaenlfle deel, de ziele, is onflerfelyk ;
zy is
geformeerd om eeuwig to leeven ! Maar dat eeuwige be .
flaen derzelve kan zo wel ongelukkig als gelukkig zyn ;
laet ons dan daeromtrent getrouw handelen, op dat wy bet laetfle mogen deelagtig worden, en daer
toe de hulpe des Almagtigen of bidden .
P.
I
GENEES- EN BEELY.UNDIGE WAARNEMIPIGEN .

Door
JACOB VAN DER H AAK.

s 5.

(Vervolg van b larlz. t o.)

D oor op de hcilzame pogingen, en dadelyke uit.
werkingen van onze aangeboren goede Natuurnict
genoeg to letten, word, maar al to dikwyls, aan niets
waardige, zelfs nadeelige, hulpmiddelen de ecre der her .
ftelling van veele Ziekten toegefchrcven ; waar uit dan
ook veel dwaling en verwarring volgt.
Het pryzen
en laaken van td ii en dezelfde middelen,tegen Unen dezelfde Ziekte, is daar van een bewys .
P,6. Ziekten, die uit eene aangeboren gefleldheid,
uit
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uit de leefwyze, uit de geiiartheid van land of lucht, enz .
voortkomen , behoren wel ondericheiden , en niet vermcngd to worden met zulke Zickten, die door eene dadelyke aanraking , en mededeeling van befmettend flof,
van den eenen meusch tot eenen anderen, worden voorttot de eerfle behooren alle abort van Koortgeplant :
zen, Verkoudheden, Borst- Onttleking, Teering, Kropklieren, Roodeloop, Podagra, enz . die, zonder de goede
medewerking der Natuur, ook gcenzins konnen genezen
Maar tot de laattle behoren Kinderpok .
worden .
ken, Mazelen, Rot- en Scharlaken-koorts, Kinkhocst ,
Pest, Schurft, Hondsdolheid, Venusziekte, enz . die niet
dan door befmetting voortkomeu, en ook ottdtyds onbekend waren . 'l'egen deze konnen en zullen tegengiften, zonder medewerking der Natuur, gevonden worden ; zo als reeds by de Schurft en de Venusziekte
blykt .
27. Schoon 'er, zo veel ik weet, buiten my niemand
van gefproken heeft, is het nogthans by my, uit veel .
vuldige wek',pgemerkte waarnemingen, zeker, dat de zogenaainde natuurlyke befmetting der Kinderziekte zig
nooit, dan na ruin drie weeken, openbaart ; - terwyl
de befmetting, door inenting (inoculatio) aangebragt, zig
altoos tusfchen den 7den en irden dag vertoont .
Zou. bier van bet voordeel der ingeentte . boven de gewoone of natuurlyke befmetting, afhangen?
28 . [let is bekend, hoe vroeger en veelvuldiger de Kin .
derpokken, na den ecrilen aanval der Ziekte, zig verto .
nen, hoe langduuriger en gevaarlyker de Ziekte is ;
bet tegendeel fchynt veelal by de Mazelen plaats to heb .
ben :
want, fchoon de eer(le aanval dezer Ziekte,
zoo we] by ingecntte als natuurlyke befmetting, zigdoor .
gaans op dell Eden dag vertoont, zo zyn nogthans Mazelen, die op .den 3dcn dag der Ziekte verfchynen,doorgaans goedaartiger dan die van den 5den of 6den dag.
Zou ook een ]anger inwendig verblyf van Mazelfmet dit kwaad veroorzaken ?
29 . Het drogen en bruin worden van t'zatnenlopende
Kinderpokkeu in bet aangezigt , enz . baart altoos veel
')
jeukte, tlekingen
en pyn : deze heb ik dikwyls ongemeen
verzagt, en misfchien, diepe putten en naden verhoed,
door tydig en dikwyls fmeeren met twee deelen verkens,
vet en een deel geurigen Azyn , door veel en lang roe .
Jeukte, hitte en pyn der
Ins Volmaakt vereenigd .
win-
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winterhanden , welke niet open zyn , word 'er dikwyls
mede door verzagt, en het ope!gaan verhoed .
In
eenvousvigheid blinkt wyslieid en gocdhcirl.
30 . Kinderen, die .in den flaap op de tandcn knarsfen,
hebben veelal wormen ; maar vooral is dit zeker,zowan,
neer by lien rle randen der bovenlip en van de neus,even
als by de Scrofulen, eenigzins gezwollen, en zomwyleu
als geboriten zyn .
3 1 - Mannen van jaren vallen (om redcnen die hier
niet betoogd kunnen worden,) ligtelyk in een geheele op .
flopping van de pis ;
en wie weet hoe veel 'er
jaarlyks aan flerven I In plants van een Heelmeester, roept men daar by doorgaans een Geneesmcester :
na dat deze nog eenige dagen , met inwendige
middelen, vrugteloos heeft doorgebragt, en de blaas onherftelbaar is uitgerekt , verdikt en verlamd , dan kan
veelal de to laat geroepen Heelmeester onmogelyk met z y.
n e Blaas Jleutel , of Catheter, de blaas openen en bet
water aftappen .
In dit geval is het doorftcken
van de blaas in bet intesiinum rcclum, naar de wyze van
FLURANT, en naar de ichoone voorbeelden die ik dagc .
lyks zie , een zeker , veilig en gemaklyk redmiddel, zo
bet niet to laat , gelyk helaas ! to veel gebeurd, word
aangcwend .
3i . De Heelkunflenaren hebben in alle ceuwen , maar
vooral in deze , tot verbetering der Geneeskunst niet
weinig toegebragt ; veele, byna met bekende, inwendige
Ziekten , in een helder licht gelteld , en de geneeswys
daar van , met weinige woorden , getoond . Ik behoef,
voor als nog, alleen maar to noemen, PETIT, over de ge.
zwellen, door de gal, in de galblaas opgehouden, geformeerd ; welke men dikwyls genomcn heeft voor verzwecringen in de lever.
Puzos, over de menigvuldige zogyerplaatzingen . --- FLURANT, over de opJlopping van
de pis .
PoTT, over dc inwendige verzweringen van
de lichamcn der ,vervelbeenderen, en daar uit volgende
lammigheid van de onder/le lcdematen ; - plaatslykc dood
van de teenen, voet, enz .
33 . In hardnekkige buikverfloppingen by oude of z wak.
ke menfchen, in drooge krampaartige kolyken, als bet kolyk van Poiteau ; beknelde darmbreuken ; mifi'reri, volu,
lus, cholera, enz . - by Steenen in de dodos cholidachus, uretheres, enz. daar de gewoone zelf flerke purgeer'
middelen vrugtloos of gevaarlyk zyu, doet d6n, twee of
drie
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drie lepelen vol Oleum Ricini, het zy alleen, of met een
dooijer van een Ei, zuiker en water gemengd , -zomtyds
wonderen , vooral by wormen . - By den Lindworm
dient men, om den geheelen worm to doen volgen, eenige uuren achter een, telkeus cen lepel vol van deze oly
in to geeven . By den Rodenloop fchynt, naar de
waarnemingen van eenige Engelfchen, deze oly het beste
laxeermiddel ; in bet Podagra heb ik de gemaklyke
uitwerking daar van in my zeif meermalen waargenomen .
34 . Calomel ; Sulph . 4urati dximoni prcecip ;
Tart . Emetic. ; Rad ypecacuanha, enz . met Opium gemengd, is, in veele Ziekten, hoe tlrydig het ook fchynt,
van veel dienst ; maar Opium inwendig, en tevens
Spaaniche-Vliegplaasters uitwendig , zoo als wel eons ge .
dawn word , fchync kwalyk to flrooken ; dan de
goede Natunr overwint veele tegenflrydigheden .
35 . Mannen van 6o, enz. jaren die dikwyls's nagts in de
enkeleu en voet krawpen krygen , krygen zomwylen daarna,
zonder de minfle oudicking of zwelling, onverwagt een
volkomen verfierving van CCn of meer teenen,en van een
gedcelte der voet . Naar myne eigen waarnemingen,
maar vooral van deszelfs grooten ontdekker, de beroem .
de
of ¢ uuren ingegeeven, op dat de Lyder, buiten pyn, ill
Been vasten Slaap maar in eene za<gte dommeling kome,
hier tegen cen vermogend en onfchatbaar middel . Ik heb
reeds lang, en voor dat ik POTT'S ontdekking 'vist, tegen
dit zoort van verflervingen een ruiin en verheugend gebruik van Wyn, aangeraden .
Alle Heelmeesterlyke
kunstjes , Scarifcaticn, uitwendige heete, prikkelende
middelen , enz . zyu ook in deze verflervingen nadeelig . Zou de cerile en ware oorzaak van deze plaatslyke dood
niet veel eer in een kwalyk voedend, gevoei en bcweeging
verwekkend Zenuwflof dan in een Osfificatie der SlaS aderen , of in deszelfs bloed, gezogt moetcn worden ?
Zou daarom ook het Opium en deszelfs bekende uitwerkingen op de Herzenen, Zenuwen of het levensbegiutzel,
zo heilzaam zyn ? (*)
36.
(*) Dat bet gevoel en de beweeging van de herzenen en van
de zenuwen afhangt is onbetwistbaar betoogd, dan ik l-eve
nog in hoope dat ook eerlang bet voedend vermogen van de
herzenen door de zenuwen, even zo zeker betoogd, de ge .
pees . en Heelkundige Systhemata zal verbeteren .
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36. By a11e nog voortlopende Verftervingen (gangranae
£~ Sphacclus,) bet zy WE ouderdoin, ihwe :idige Scheiden.
de (Critice of uitwendige gewcldige oorzaken, is bet
zeer gevaarl)- k, vo,)r dat de fcheiding zig tell voile heeft
bepaald , bet verltorven decl of to zetten , wyl 'er byna zeker de dood op volgt .
Zes of acht weken na • het
ftilftaan der Verlterving, wannzer de lyder zyiie kragteu
herhaalt , de (tomp eenigztns begroeid en gevornid is,
Ican de afzetting van het dode duel , eenige lynen ill het
levende, zonder merklyke kunst, moeite of gevaar, met
een klein mesje en zaag, warden verrigt .
Lilt hcb
ik elders, zo ik meen, met genoegzame en goede voorbeelden getoond (t)
37 . By alle zeer pynlyke wonden , gezwellen, zweeren ,
been- en darmbreuken enz . bet zy net of zonder ontfte .
king, mits dat in het laatfte geval de ontlast iugen vooraf
en met de verkoelende gcneeswys, gepard gaan, is een
ruim gebruik van Opium dikwyls bet eenige en voornaamIte middel ; en zulks niet tleg,s alleen om da pyn to
I illen ; (waar voor zo redenloos gevreesd wor :l) maar
vooral om de ontfteking to weeren, weg to neeinen en
bet heete vuur of to keeren .
1k heb reeds voor 40
jaren, in een ftukje over de gefchoten wonders, Opium,
een Goddelyk middel, genoemd ;
en ik verbeel my
dat als onze nakomelingen de ware huishoudelyke werking
van de herzenen en de zenuwen, wat beter z,alen ken .
nen, (waar toe, misfchien, eene flaauwe houp is) .- a t
ook de reden, maar vooral de bevinding, bet tegenwcnrdige vooronrdeel, tegen deze haiidelwys, zal vcrniettigrn .
Systhemata zyn goed ; hebben hair uut ; rtog gaaa
gepaard met veele gebreken, en blyven 9vaarfcliyulykc
Romans .
gg . Pynlyke toevallen die na bet deprimeeren en ex
traheerenn van Cataractes of op ander uitweudige kwetzingen van de oogen dikwyls volgen, worden, naar myne
Waarnemingen, bet best door eeu uit-en inwendig ge.
bruik van Opium geflild ; - maar bet is vcrkeerd
]bet reeds geprikkeld zenuwgeftel van doze merj1Mien
door Spaanfchevliegpleisters zo als veelal gedaan word , nog
niter to tcrgen en in beweeging to brengen .
In
vee( ;) Hollandfche Maatfch . der Wetenfch . XII Deel . bladz.
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veele andere gevallen zyn Spaanfche plaasters de voornaamfte pyn(tillende middelen, en Opium nadeelig.
39. By een bloot-liggend droog beenbederf (Caries,)
dienen geene uitwendige opdrogende Poeders nog zoge .
naamde bederf weerende Tinctuuren, hoe algemeen cok
aangeprezen, gebruikt to worden ; wyl zy de fcheiding
van let been, in de daad, vertragen :
Warme,
vette , prikkelende, Balzamieque middelen, rykelyk met
roode Prxcipitaat gemengd ; vet en warm, over bet bloote been en deszelfs raiiden, gelegd, bevordert , onder
eene geduurige warmhouding, de ettermaking en de fchei .
ding des beers :
dit heb ik, zo ik meen, niet
flegts met redenen maar met bewyzen getoond (*) .
40 . Len kleelmeester, met eene buitenwaards ontwrigte
Kuiefchyf, welke men, zo bet fcheen, niet konde herftelt
len, vond ik regt uitgeflrekt op den rug liggen : de Knieichyf zat, in de daad, zo ftrak tegen bet hoofd des Dyebeens , als of ze met dezelve verecnigd was . 1k deed de
Lyder voorover gebogen zitten , en de zieke voet zyn
hoofd naderen, waar door de regte Spier (Mufc. rcotus,)
die van bet Darmbeen voortkomt en in bet Scheenbeen
eindigt , ontfpannen wierd ; waar na ik met myn duim,
de Kniefchyf, zeer gemaklyk, in hare plaats fchoof .
Ik zou van deze geringfchynende handelwys, albier, niet
gefproken hebben, indien onze beste Schryvers, my be .
kend, 'er iet van hadden gerept ; en HEISTER, MUNNIKS,
e nz . de tegenovergeftelde bonding, niet aangeraden hadden.
41 . '1:r zyn zeer veel dicpzittende harde Gezwellen ,
die aan de kundigfle Manned , alle vermoeden van een
waar Knoestgezwel (Scirrhus,) konnen geven , en bet tog
waarachtig niet zyn :
blyken bier van zyn, dat zommige, door den tyd en natuur, uit zig zelf verdwynen, of,
door eene goedaartige Verzweering, genezen .
My
geheugt , dat eene groote Waterblaas (flydntis,) in de
borst van eene vrouw, oin haare wecrftrevende hardheid,
door de kundigfte Amfterdaml'che Artzen, waar onder de
beroemde Dr. GRASHUIS was , voor eene ware Scirrhus
verklaard , zou worden weggenomen ; maar toen de beroemde Hand-Aarts A .VERDUIN, met de BIDLOOJAANSCII&
Vork,
(*) Bataafsch Genootfchap der Proefondervindelyke Wysbe};eerte, VII Deel, bladz . 245 , enz.
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Vork, by geluk, in de Waterblaas flak , liep bet water
her harde Uezv; el verdween ; de
daar by Peer ;
Vork(teek genas, en de \Varerblaas r ~eide cerlang tot
Dergeiykc miila ;en kunncn
zyne voorige grootte .
de allerkundigite niet verhoeden .
42. De zelfde duisterheid,die, als nog, by w$rr of in .
gebeelde Knoesrgezwelien plaats heeft, outnu et men ook
by ware en ingebeelde Kankers ; fchoun deze laat(ie uieer
'tcr word veel uordeel ,
onder de oogen vallen . maar vooral ervaring vereischt, dit to onderlcheiden .
Ik zelf bell, en ik belyde her gaarne, by een gemeenen
Boer, her voor my fmertlyk oogeluk gehad, eene iut;ebeelde Kanker van de geheele Oiderlip, tot in de Kin,
weg to fnyden , en met drie ziivere naalden re hegren .
V66r de Opcratie , had ik den Lyder cenige reizen
gepurgeerd ; en, gcduurende de genezing, met melk en
Na de genezing . herhaalde by ras
eri:ren , gevoed .
de fchade die by dagt, onder deze handelwys, in eenen
en drinken, geleden to hebben .
Hoe fraai her 1i .1teken ook was, zag ik kort daar op, dat de zes nnaWeileknwedrbeone to ntvel n,dreigndebtniruws
lyks genezene to vernietigen : dit bcdroefde my ; dan selukkig, dog to laat, ontdekte ik aan zyne Vrouw, d .,ri.e
beide Venerisch waren ; en dat ik , door myne ouktir. , ite,
tell Chianker voor eenen Banker , had weggcno : .. • . ) .
'1'hans weet ik, dat de randen der Chiankers veelal z :;gt,
de andere hard zyn .
Vecle, zelfs 1ioogleeracen,
bedriegen zig bier in, nict zeiden .
43 . By een Fungus vel Polypus Uteri & Vagina,
by een Pol)pus achter bet Verhemelte in de K eel . enz.
i s , een zogenaamde korale Rozenkrans, zo als ik el-' .ers
befchreven, en in figuur vertoond hcb, bet eenvoud ; ,'-st
en gemaklykst werktuig , om dezelve volmaakt to mortificeeren en gelukkig of to binders ; en heeft: deze zy1ten
hoord , zo ik my niet bedrieg, zeer veel vooruit , bnven
de zilveren draden en werktuigen, van den beroemdeu
LEVRET (*) .

44 . Aangeboren Horlvoeten , by eerstgeboren kinderen ,
kan

{*) Gences- . Natuur- en Huishoudkunditre

`jPnnrroek~n .

2de

Peel, Ifte Stuk, bladz. 241 , enz. -.- Ecn Aliddelburglche
Geneesheer de WIN D heeft bet zelfile werktuig na my uitgegcven, en pryst her mcde boven dat van den Beer LzVRET, lie,
Zceuwfche Genootjchap.
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kan men , door een eenvoudig weiktuig, door my elders
belchreven en vertoond , kort na dcszelfs geboorte aange .
bragt, meerendcels alroos to regt brengen (*) .
45 By zeer veel verfche, ja, zelf veroaderde, gezwellen
en diepe onttthkingen der gewrigten , van Knicn , enz .
mits datze niet Critiq , Poclagriq, enz . zyn , doet bet
zagte, drillende fawn, met eencn dikken dnek in krill :- of
koud water gcnat, en daarmede bedekt, dikwyls een ongeloofyken dieust . - Men kan de hewyzen bier van,
die door veele bevindingen gettaafd zyn , elders naarzien (t) .
46 . By een toevalligen Krommenhals, (Caput obfi .
puns) bellaaade in een verkorre of to zaamgetruI ke tnauiwyze Spier, Muse. iWafloicldus) hcb ik alle bckcrt ;e, inen uitwt~u i e, nii, leleu en werktuigen , vrug loos zieli
sanwenden, en zelf, tot n-y ;,.c llnerte, aanietix .nd ; mair
door een gezet gebruik van her dkcumch Dempbad . n •e e •. tal
in Un ftizoen , zien geneezen . By vcxtcile krampaartige to zaroentrekkit g van deeze Spier , in gevoelige
Kinderen, uit Ahcumatique oorzaaken voortkomerde, heb
ik, door bet fpuedig o ;nwinden van den hats met ecn
flenellenlap, in Spiritu .r Corn : Cervi Volat . & Olcuin Oli_
¶'arum, ana ; of met Eau de la i,eine doornat . tell gun.
ftig zweet, en, zotntyds, eene fpoedige herltelUng, ver .
wekt ; dan, dirr nict gelukkt'nde, kan ik , myne Medebur .
geren, bet A/ .ensch Dempbad, niet genoeg, fchoon ook
bet kwaad eenigzins verouderd was, aanraaden .
47. Schoon tie Ewer roLStos en ik, nug onlangs (O bet
korstmaakend middel van de [leer BERNARD, nit wit ltar.r e.
kruid bereid , tegen hardnekkige en langduurige Verzweeringcn in her aangezigt, zeer gepreezen hehben ; en door
meer en gewigtiger Proeven uuugmaals verpligt zyn dit to
moeten doen ; vinden wy ons tevens verpligt, van elk to
waarfchouwen, om 'er by den waaren Kanker tog Keen
gehruik van to maaken ;, wyl wy den verderflyken uittlag
daar van, tat ons leedweezen, vernomen hebben ; en hLt
fmert
(*) Zic Hollandfclre ttilaatfcl : . der Wecter fch. XIX Deel, 3de St.
bl . 104
(t) 4ltreme -ze T••a derl . Letteroef: VI . Decl . Yn r<hrerk . bladz.
273 . - V .w WY, Heelk . lVfcngefcuriftcu, 11 . Deel, i Stuk,
bladz . 41 . enz .
(§) N . 4! emeene Vaderl . Letteroef I. Dcel, bladz . 413 . Men.
relmcrk .
II. DTLEL . AII:NGELW. NO- 4L
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fmert my to racer, dat ik 'er, by de Uitgavc daar van,
,net sneer woorden nict flerker tegen gewaarlihouwd hebbe .
48. Wenschlyk was het voor ons Vaaerland , dat 'cr
eenmaal, in deszelfs zeven Provinci ;'n, eene algemeene
Apotheek (Pharmacic) wierd opgctleld, en door 's Lands
Stamen bekrachtigd ; waar van alle de Cornpo/'arcs, daar in
vervat, nit niet meet dan zes, ten hoogtten acht , Simplidit zo gemaklyk, ecnvouwig als
ciras beftonden :
heilzaam fluk, zou Neerland eere aandoen, en, op eene
treffende wyze, toonen, de Eeuwige Waarbeid der Zinfprcuk van hunnen , by alle Natien, Vergoden Vaderlander,
H . BOERHAAVE, Simplex 'hers Sigillum! Nu fehaam ik
my, (en ach ! dat ik dwaalde) wanneer ik de nog meet
verouderde Bledicinaale lyst van 's Lands Schepen van
Oorlog, en van de Edele O . I. Compagnie, e nz . in aaafchouw neem!
's Hcraogenboscla ,
den r MVlaart, 1787.
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DIE

AARSVOETEN OF FUUTEN,

(Volgens den Ilecr

DE BUFFON .)

of runt, beet in 't Griehsch
in
D einjParsvoct,
't Latyn Colymbus, in 't Fransch Grebe, in 't En .
Deucchcl,
KcAujApas,

gelsch flarcfoot-diver, in 't Hoogduitsch
to
Venetie Filmwellc.
Zeer bekend is de Xarsvoet, door de fchoone Moflen,
van derzelver borstvelletjes gemaakt, (lie zilver wir zyn,
en, by de digtheid van dons, de (terkte van veeren en
den glans van zyde hebben . De Pluimadie van denflarsvoet, inzonderheid die van de borst, levert, zon , ier eeuige
tocbereiding, cen fchoon dons nit, dat zeer digt, vast,
cu heerlyk van kleur is ; de fchitterende vecren liggen op
en door elkander, op eene wyze, dat ze een gladde op .
ncrvlakte vormen, zo ondoordringbaar voor de koude der
lngt als de vogtigheid des waters . Len bekleedzel, tegen
dit alles bcfland, hadt de z1arsvoet noodig, als die zich
in de flreng(le winters in bet water onthoudt, even als
de Duikers, met welken men hem dikwyls vermengd heeft
onder den algemeenen naam van Col wibus, welke, naar
deszelfs woord- oorfprong, even zeer past op Vogels, die
de
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de bekwaamheid bezitten om to duiken en to zwemmen ;
doch deeze naam drukt derzelver verlchillendheden niet
tilt : want de foorten, tot de 4arsvoeten behoorende, zyn
tiveezenlyk van de Duikers daar in onderfcheiden, dat,
daar de laatstgeinelden geheel gevliesde Poo!cn hebben,
bet vlies aaa de Pooten der Aarsvocten verdLetd is, en
afgefiieeden om elken vinger hangt .
De Aarsvoet kan, uu hoofiie van zyn maakzel, alleen
in 't water woonen , zyne fchenkels geheel agterwaards ge .
plaatst, en bykans in den buik ingeurukt, geeven aan de
even zigtbaare Pooten de gedaante van riemen : welker
plaatzing en natuurlyke beweegiug, om buitenwaards uit
to flaan, bet lichaam deezes Vogels op den grond niet
kunnen draagen, of by moet zich recht over Bind hou .
den . In dcezen hand valt bet gemaklyk to begrypen ,
dat bet uitipreiden zyner vleugelen , in fte(le van hem in
de lugt op to beuren, alleen dient om hem voorwaards
over to doen foorten ; daar de Pooten de opbeuring, welke bet lichaam van de vleugelen ontvangt, net kunnen
onderfchraagen :'t is, derhalven, niet dan met zeer groote
moeite, dat by zich van de aarde opheft .
%\'eI ontdek.
kende hoe zecr by eeu vreemdeling is op den grond,
men opgemerkt, dat by bet land fchuwt, en, om
Pheeft
er niet tegen aangedreeven to worden, altoos tegen wind
opzwemt : en w .:uneer, by ongeluk, de golven hem op
den ocver voeren, doer by meest altoos vrugtlonze poogingen met Pooten en Vlcugelen, om zich in de lugt op
to heffen of bet ruime water to winn~n : dikmaals wordt
by dan met de hand gegreepen, ondanks bet heftig flaan
met den Bek to zyner verdeediginge .
Maar de bekwaamheid van den (-,arsvoet in 't water is
zo groot, als zyne onuekwaamheid op 't land . fly zwemt,
duikt, klieft de golven , en zwecft over de oppervlakte
stet eene verhaazende fnelheid : men wil zelfs, dat zyne
beweegin~en nooit leevendiger , vaardiger en fchielyker
zyn dan wanneer by zich onder water bevindt ; by vervolgt de vislchcn tot eene zeer groote diepte ; de Visichers
van„ en den Aarsvoet by wylen in hunne netten ; daar by
in volle zee dieper dan twintig voeten daalt .
De Aarsvoetcn onthouden zich in zee en ook in vercch
water, fchoon de Vogelbefchryvers meest gefprooken heb .
bell van die Meiren, Poclen, en monden der Rivieren he .
woollen, vindi men verfcheide foorten in de zee by /3re.
taguc, Picardic, en in 't Kanaal . De Aarsvoct van bet
L 2
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Meir van GeucIC, lien men ook in 't Meir van Zurich
en andere Meircn van Zwitzerlanrl vindt, en zomtyds op
die van Nantua, en zelfs in eenige Poelen van Bourgognc
en Lotharinge, is de mcest bekende foort, en een wemig
grooter dan de Koct . Dc laugte, van den Belt tot den
Aars, is edn voet en vyf duimeu, van den bek tot de
klauwen , iii voet en negen duim . Het geheele bovenlyf
is donker bruin , maar glanzig ; van vooren zeer ichoun
zilveragtig wit ;gelyk alle andereAarsvocten,heeft by cea
kleinen Kop, en een rechten en fcherpgepunten Bek, aan
de hocken van den Bek is een kleine kaalc roodagtige plek,
die zich tot de Oogen uitllrekt ; de Vleugcls zyn kort,
weinig aan de grootte van het Lichaarn geevenredigd : zeer
beznw •tarlyk nxmt hy, derhalven , de viugt ; maar, ecus
oh cvioogcn, kan by king vliegen : de Stem is zwaar en
rauw : de Navels zyn breed en plat ; de Staart mag gczegd
worden aan de Aarsvoctcn geltcel to ontbreeken ; zy h :bben, nogthans, aan den Stuit verhevenheden, waar uit
ecne foort van Staartpennen voortkomt ; loch deeze zyn
klcinder dan in andere Vogelen , zy maaken een boschje
uit van Wine Vecren, cn geen eigenlyk gezegde Staartpennen .
Over 't algemeen zyn de larsvocten zeer vet, niet alleen ceten zy kleine Vischjes, maar ook Zeeplanten, en
zwelgen Slyk in : dikwyls vindt men ook in de maag witte
veeren, niet om dat zy vogels ecten , maar waarfchynlyk
om dat zy de op bet water dryvende veertjes voor vischjes aanzien .
1)e Vislchers van Picardic vonden de Aarsvoclen nes.
telen op de Engelfchc Kust, 't Been zy op de Franfclre
Wet doen . Zy - trollen deeze Vogels aan in de fplecten
der rotzen, waar in zy waarfchynlyk vloogen, dewyl zy
'er niet in konden kruipen ; en mocten de Jongen daar uit
zich to water begeeven . Doch ann onze groote D9eiren,in
Frankrpk, vervaardigen de Aarsvoctcn hun nest van rict
en biezen door elkander gevlogten, 't hangt half in 't water, duch kan 'cr uiet door weggevoerd worden : want bet
is ann bet rict vastgetnaakt, en nict geheel dryvend, gelyk
I.INNA3US heweert : doorgaans vindt men 'er twee Eijeren
in, zeldzaam drie ; in de maand Juny ziet men de jonge
Aarsvoetcu met de Moeder zwemmen .
In bet Gcilacht tier flarsvocten, dat zeer talryk is, vindt
men eene aanmerkelyke verfcheidenheid in grootte en an .
dere byzonderheden ; daar zyn 'er veel kleiner dan de event
op.
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ohgcgeeve maat, terwyl de Gckuifde 1arsvoet meer dan
twee voeten haalt,van den Bek tot de Nagelen gemeeten :
de Pluimadie is volmaakt dezelfde als de boven befchreevene, alleen zyn de Veeren aan den Kop agterwaards Ian .
ger, ell leveren cen Kuif uit, welke by opzet . of vallen
laat, naar gelange by gcltoord of in rust is . Ouk vindt
men cen kldinen Gekuifden ; -,its mede een, die, van we .
en de verdeeling des Kuifs, den naam van den Gchoorneude;i draagt, en daarenboven een ilalskraag van Veeren
heeft, rood aan den wortel, mart aan tie tippen, welke
een vreemd voorkomen aan bet gelaad deezes Vogels by
zet, en van zommigen den gckapten ll'ater . vogel genaamd
words. Deeze f .lort van Jlarsvocten fchynt zeer wyd ver.
fpreid ; men kent ze in Z1ritzerland, in Duitscltland, in
Poolen, in Holland, en ill En-eland. De vreemde ge .
daante van deezeu Vogel doet hem clerk in 't oog loo .
pen ; FERNANDES, die in Mexico hem zeer wel bcfchreeVen heeft, voc,;t 'er by, zonder de rede to vermelden,
dat by daar den naam draagt van ll'ater-haas.
't Is
min door de grootheid des Lyfs dan door de langte van
den I-lals, dat een Aarsroct, to Cayenne, den naam van
den Grooten efarsvoet, by uitltcekenheid, draagt ; deeze
langte van den Hats brengt to wege, dat by den Kop drie
of vier duimen hooger opllcekt dan de gemeene flarsroct :
zyne Pluimadie vcrfchilt, en heeft meet bruins .
De dlarsvueten zyn, gelyk uit bet boven opgegcevene
blykt, Bewoonders der Oude en Nieuwe \Vcreld .
Zy
fchynen ook in de Noord- en Zuidpools linden hun verblyf to houden . De Kaasfaak en de Lfrokitfuk der Grocn .
landcren zyn, naar alien fchyn, 4rrsvocten (*) ; en de
I.leer DE BOUGAINVILLE heeft, op tie Malouine Tilanden,
by de Zuidpool, twee foortcn van Vogelen gevondcn, die
ons voorkomen , vecleer Aarsvocten dan Duikers to weezen (t) .
(*) lust.

Cc? .,. des Voyages, Tom X13. P . 43 & 45.
Voyage
nu tour du Monde, par M. DG BOLGAI\VILLE•. , Ton? .
(t)
I, p. 117 . 118 .
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DE BESPIEGELENDE WYSGEER, BY HET WEDERREEREN
DER LENTE .
De winter deedt al 't aardryk kwynen,
En 't veld is flog fchier bleek beflurven om den mond :
De buijen deeden loof, en gras en kruid verdwynen ;
't Geboomte fcheen to flerven in den grond,
En door de bulderende vlaagen,
41s van een koude koorts geflaagen ;
Maar 't lieflyk Taargety
Komt wcder geur en kleur en kragt en leeven
.4an 't kwynend aardryk, aan geboomte en kruiden,geeven,
A s door een heilzaame artfeny .
H000VLIET .

veelvuldighei .1 van fchoone Voorwerpen,in de SchepD e p'ug
. en de verl'chcidenheid van de bettendige af.

wi ;:eli'tg der Jaargetydcn , itrekken den Uefpiegelenden
1-VVsge, :r tot minder verwonderinge, dan de onoplettenhV •i a en onverlcl)illigheid, met welke zy al to vaak befcunu :vd warden . Ecu buitenftap op 't Land, in den
V,_unrtyd,veroorzaakt, by laa t;kruipende Zielen, die eau .
(i )en ingen iiiet, welke Wysheid met bewondering by ede .
ler verwekt , en de Godsvrtigt met eerbiedenis uitdrukt .
1 De onvernuftigen , als waren zy met geene hoogere beltwaamheden dan de Beesten des velds befchonkcn, treedrn heenen met cen nuts opmerkend oog, en befpeuren
de \lagtige Hand niet, die ahoos werkzaam het (.Geheelal in hand houdt .
'L Geen c1CERO, by eene andere gelegenheid, beeft aangewrkt , mag toegepast warden op de befchouwing van
alle do fchoonheden der Natuure eu der Jaargetyden, en
dient tot eene kragt'laadige aanpryzing . „ De befchou• wijig van Hemeitche dingen zal den Mensch verheeve• ner en grootfcher doen deukeu en fpreeken , wanneer
• by zich tot Menschlyke zaaken keert " Zy hebben
eene natuurlyke (trekking, om de Ziel to verheffen hoven
de large denkbeelden , aan welke het gemeen geketend
is , boven de vooringenomenheden der Onktmde, en de
vere
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oerfchtikkingen des Bygeloofs . Door eene zoort van, zedelyke noodzaaklykheid, verwekken zy eene hebbelykheid
van ernilige en Godvrugtige opmerking, een welgevallen
in bedryven van Godsdientiigheid , Goedwilligheid en
Deugd ; de zoetfle en duurzaamfte voldoening ten gevolge
hebbende . Weshalven de 4Vysbegeerte, in dit opzigt,
den hoogfien lof verdient, en, wel verre van eene Vyandinne des Godsdiensts to zyn , haare 114edgezelle mag genaamd worden .
De Lente heft den Dichteren van alle eeuwen, en alle
Landen, een der geliefdfte onderwerpen opgeleverd . Wilden zy de gelukzaligheden derGulden Eeuwe, of, die van
bet Paradys, befchryven,- een altoosdaurende Lente, met
haar bekoorelyk tooizel, maakt een honfdbeehl in hun rafereel uit . Bekend zyn de keurlyke trekken van ovioius
en MILTON, als zy hunne Dichtafereelen met deeze fraaiheden opcieren : en, hoe menigniaal ook door anderen herhaald, altoos met genoegen befchottwd worden .
De geest der Vinding, onvermoeid bezig in denkbeeldige wezens to fcheppeu en onbezielde Voorwerpen, als
Perfuonen, in to voeren, heeft de Lente niet vergeeten onder dat getal to plaatzen . Dezelve voorgelleld
onder de gedaante van cen Jongeling, van eene fchoone geftalte en fraaije houding ; dan, die nog den vollen
wasdom niet heeft, welke by in meergevorderden leeftyd
moet verwagten . Egter vertoont zich , op zyn gelaad, zulk
eene zagtheid , genoegen en vermaak, dat by gevoruid
fchynt, om elks hart in to neemen . Een golvende mantel van groene zyde, met bloemen doorweeven, floddert
van zyn' fchouder ; een roozenkrans bedekt zyn boofd r
zyn hand houdt een Jonquilje . Violen, en andere Voorjaars-bloemen, fpringen , als 't ware, op zyn treden,
van zelve uit den grond op ; en de geheele Natuur herieeft, waar by zich vcrtoont . Flora vergezelt hem aan
de eene en Vertumnus, in een kleed van veelkleurige groene zyde, aan de andere hand . Venus, met geene andere
cieraaden, dan haare aangeboore fchoonheid, volgt ; en
de Bevalligheden, met gefirengelde armen en loshangende
gordels, dansfen op de maat van zagte toonen . De Maanden,, tot dit jaargetyde behoorende, verfchynen desgelyks
in den floet der Lente , opgepronkt met daar aan eigene
bycieraaden .
't Vermaak komt voor als, naa, in den Winter,, de wyk
in de Steden genomen to hebben, het Land, met het herL 4
Iee-
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leevend Jaarfzif-)en bezoekende . Want , om hier
zen Neflauclfchen Jaargetydichter to fpreeken :

met or .

De norfche Winter ivykt na't altoos kiae A'oord' ;
Ily wykt, en perst zyn heir, de Idle flormen, voort ;
Z? volgen op zyn ivenk, verlaatcn all' de weijen,
Bet zwaarbefneeuwd gebergt', de huilcnde valeijcn,
En 't uitgeplunderd woud . Onze aard' wordt door den Poet
Van zachte koeltjes op het minnelykst ontmoet,
Terwyl de fneeuw verfmelt tot kabbelende beeken .
En de eerfle fpruitjes 't hoofd door acrd- en kleikorst feeken .
De Ilagedoorn bloeit. De Boschjes, reeds in knop,
Ontrollen 't jeugdig groen, tot dat ze, in 't einde ontfooten,
De koeltjes noodigen op bladenryke looten,
Die 't wild ten fchuilplaats zyn , dat door de takjes fpcelt,
En 't vlug gevederd Choor, dat door zyn tang ons freelt.
Do lusthof, door Aratuur gefterd met al de kleuren
Van 't jeugdig 7aargety', vervu!t do lugs met geuren,
Daar pas 't begin der vrugt uit Got en knopjes puilt,
En, ondcr 't fierlyk blos, bevallig zich verfchuilt .
N. S . VAN WINTER .

Wonder groot,in de daad, is de verandering, in 't ge .
land der Natuure, door bet wederkecren van dit bly Sai .
foeu veroor .aakr! Naa langen tyd, door vorst hekneld of
met fneeuw bedekt geweest to zyn , fpreidt de Aarde
op nieuw al de verfcheidenheid van B'uemen en Planters
ten toon , opgeto,)id met het fch4 onftc en leevendigile
groen , hier zagter, dzar domkerder ; de velden adeuien
de liefykfte geuren, en deelen anti de gevoelige Natuur
bet ftreclen ifte vcrmaalc merle . Met regt niogt evenge .
meide aanhell'cn .
lf7ant, fchoon geen du urzaam groen
flan 't jaar als errtvds fchenkc een eeuwig meifaizoen,
Dat door geen fj~rn~ •n heir zich in:mer zag beflooken,
Toen lloe2ems, naast de vru,gt, ant d'ei,Ren tak ontlooken,
De Algoedheid heeft ann ors haar gunst niet gartsch ontzeid ;
'6 merle der eerfle zalighe :d,
e j e% to draagt tto
In
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In 't heerlykfl' vergezigt kan zy ons oog vermaaken .
Wat aangenaam verfchiet, daar,langs Iebloemde zoomen,
Bepaereld door den dauw, de Lente wordt vernomen,
In al haar pron.kgewaen beval'ig opgetooid!
Terwyl haar cnilde hand aloe: 't gebloe,r. .e firooit .

Onze Abtswoudfche Zinger , gctroflen door deeze Len.
tefchoouheden, bezingt ze met zyne zagte toonen
Ilagen worden Paradyfen,
En het versch ontlooten kruit
N'aesfemt z'ulke geuren uit,
Dat 'er dooden van verryzen .
D'aarde toont in wyk by wyk,
&haduwen van 't Hemelryk .
'k Zie het dartelendc Arkaadje
Met zyn bruine heuvels bier,
.t Beenuheil zaligt mensch en dier .
Akker, weide, duin, boschadie,
Zeen, rivicren, grysheid, jeugd,
Ales zwymt byna van vreugd.
't Feld ver eet zyn mond to fluiten,
En de Jleen, met lust verzailn,
Ryden, vaaren nu en gaan,
Orn een lblaigezigt na buiten,
Daar verdwaalen d'oogen bly
In Gods landfchaps fchildery .

Geen der andere Jaargetydcn kan, in beminnelykheid en
aangeuaamheid by de Lente haalen . Zy aaat tot d ezel .
v e , in de eigenll:e hetrekking, als de Morgenulond tot de
andere ver,leclingen van den Dag, en de Jeugd tot de
andere tyddperken des Leevens . Het Voorjaar mag het be_
gunftigd Sailoen des Zings genaamd worden ; de wildzang tier gevederde hende laat zich dan op 't mildst en
hartverrukkendst hooren . De zagte en fireelende invloed
des Voortyds werkt op geheel de Dierlyke Schepping .
Dan, laaten wy, om niet to breed in onze refpiegelingen
uit to weiden, ons tot den Mensch bepaalen .
iiy het aanbreeken der Lente, en de daar op volgends
L 5
ver-
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vernieuwing der Natuttre, wordt 's Menfcben Geest vervrolyla door dat gevoel van vermaal:, 't welk bet Gevogelte tot zingen port , en de gehecle Schepping met
vreugde vervult. Wanneer wy, in dit Saifoen, de Jachende
tooneclen, welke ons omringeu , befclrouwen, gevoelt de
Ziel die overvloeijing van blydfchap , door MILTON zo
eigena :rtig Lente- vrcugd gehecten , en door een ander,
niet minder fraay , de Lach dcr Nature genoemd .
\Vclk een diepgaand gevoel bier van ondervindt de
deugdzaame Wysgeer! De Schepping levert, ten deezen
aargetydc , een geduurig Feest op, aan den Geest der
braaven ! Uit alles, wat by befchouwt, haalt by leering
en vermaak . De Voorzienigheid heeft de geheele Schep .
ping, met zulk eene verfcheidenheid van ichoone en nutte
voortverpen opgevuld , dat bet onmogelyk is voor cene
Ziel, door de opvolging van zinnelyken lust, nict gehecl
tot den peil der Dieren verlaagd, de tooneclen rondsom
hem to bclchouwen, zonder de llreelendfl :e inwendige aandoeningen to gevoelen , voor welke de Mensch vatbaar
Maar, wanneer ivy, by verlustigende voldocning,
is .
ons gefchonk'.u door de voorwerpen , welke bet Land
den ocgca biedr, de beocfening der Natuurkunde voegen,
zal onze frnaak in de ichoonheden der Scheppinge ver .
leeveuFligd , en niet alleen flreeleud voor de Verbeeldingskragt, maar opfcherpend voor bet verfland, wordeu : want,
bet is eene uitgemaakte waarheid , dat de Mensch , die
zyne nafpeuringen van de werken der Natuure voortzet ,
nieuwe bronnen van geluk opent. De %Vysgccr is niet to
vrede met bet geruisch der beckjes, of den vervrolykenden zang der Vogelen, met de uitbottende fclladuw der
b oomen, met 't lachend groen der velden ; by ziet verder,
en let op de eindlooze verfcheidenheid der goedgunftige
oogmerken , waar toe zy alle ftrekken, en de wonderen
der Godlyke \Vysheid, waar van zy de duidelykfte voetftappen naalaaten . Terwyl, ingevolge pier van, de wellust der oogen vermeerdert, words zyne Ziel opgevoerd
in zedelyke bewondering, welke hem ongevoelig opleidt
tot liefde en aanbidding . Met Poor, roept by uit

j

Bleef 't gffchaapetz onvolpreezen
Fart den kesrelyken toon,
Hoe volinaa t en overfshoon
!feet de Sc1 epper dan niet weezen!
0! hoc kunfhg is de hand

D :e
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Die ket Oost- en Nest befpant!
Hemel, leer ons recht bemerken ,
Hoe gy voor ons welzyn ,vaakc,
En de tyden vrugtbaar snaakt.
Leer ons, in die milde werken,
U weervinden , vry van finart,
En vernieuw ons wintersch hart .
Dat blyv' dor noch koud van deugden,
Maar vereer uw 111ajefleit,
lhasdomryke dankbaarheid .
Met de fchepzels die 't verheugden,
Hou uw lof zo fris en green,
Als gy 't groenfle bloeifaifoen .

De Zedelyke Wysgeer wordt, daar eene buitengewoone licflykheid de geheele Schepping met ecne zuivere
vrcugde vervult, opgeleid, om de natuurlyke uitwerkzels
van deezen aangenaamen invloed na to fpeuren,niet alleen
op do lichaamsgefleltenisfe, maar ook op 't hart, der Menfchen . Hy verbeeldt zich, dat alle de aandoeningen van
zvn hart op den toon der Goeddaadigheid geflemd zyn,
en dat elke woeste drift zwygt.
Met welk eene cdelaartige voldoening, befchouwt de
de Menschliefde de kragtherflellende uitwerkzels der Lente 11)c geneezende kranke, die in den Winter een zieklyk
lichaam voorttleepte, zag reikhalzende den Voortyd, van
welke by haat verwagtte, to gemocte, en deszelfs aankomst brengt, als 't ware, eene nieuwe Schepping mede ;
by beproeft de dagelyks toeiieemende lichaamsvermogens ,
en vindt eerlang den gemisten fchat der Gezondheid
weder .
De bleeke zieke heft, in deeze groene dagen,
Het hoofd om hoog, verligt van pynelyke plaagers,

't Verflerkte leeven heerscht alorn met nieuwe jeugd .
N. S. VAN WINTER.

Maar , uit boofde van de ongelyke gefteltenisfe der
Menfchen , heeft de vernieuwing der Lente, op alien , then
verleevendigen invloed niet . l enige Perfoonen worden,
op dien tyd , aandoeningen gewaar, zeer verfchillende van
die Vrolykhcid, welke doorgaans als enaficheidbaar eigen
aan
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aan de Lente word : aangemerkt . Te midden van bet
lachend gr •) en der Velden , va :i de oogvermaakende ver .
fchcidcnheid der ryk gekicurde Planter, van bet kweelen
der Vogelen, bcluuipt hun , in tenzaame oogenblikkcr,
cene fomberheid van Gcest, die, wel verre, van door dceze
tot vrolykheid opwekkcnde voorwerpen , vcrminderd to
worden, daar door toeneemt.
Under de verlchciue
oorzaaker , die deeze fombere denkbeelden doer gebooren
worden,heeft men, naar alien ichyn,te tellen, dat de Len .
to de herdenking, maar de wederkecring niet, medcbrengt
van onzen jeu ;;digen en vrolyk huppelenden leefryd : en
dat, daar de Natuur, in haare geregelde omwentelingen,
in jeugd en fchoonheid vernieuwd words, de Mensch'met
fnelle fchreden nadert, tot then winterlchen Leevens(bnd
van zwakheid en verval, wanneer de fchoonfte Lente haare
bekoorelylcheden moet derven , en bet Lecven zelfs ouder
den last der opgehoopte jaaren bezwyken .
Laaten dan overweegingen van deezen aart ons eene
nutte Lesfe verl'chatlen, die , by wylen , met alien ernst
mag ovcrwoogen worden . Laatcu zy den jongen en vrolyken de noodzaaklykheid lecren , om teflens gebruitc to
maaken van de Lente des Jaars en des Leevens ; en, daar
hunne Zielen nog vatbaar zyn voor de indrukken van rieuwe beelden , firaak to krygen in onfchuldige genietirgen
des leevens, en een zugt tot waare %Vysheid , die , met
Deugd gepaard, 's Menfchen room en geluk uitmaakt . D'Iet
een woord, laaten zy bet zeggen zich herinneren van eenen
keurigen Schryver, „dat cen gefchonde Lente, een fchraal
„ Jaar maakt, en dat de Lentebloemen, hoe fchoon en
„ vrolyk ook , door de Natuur alleen bellemd zyn, als
,, voorbereidzels tot de Herfsvrugteu ."
By t 1enfchen , in jaarcn hooger opgeklommen, zal de
Wysheid, by de Lentebctchouwiug, :;let naala :uen, de edel.
fl:e drangredenen op to leveren tot troost en hoope . Een
Deugdzaame zal bedenken, dat, daar bet onmogelyh is,
voor zyne afuceuiende Jaaren , tot den Lentetyd van tlerkte en gezondheid weder to keeren , het nogthans in zyne
magt blyft, de ongemakkeu,welke by voelt, to verzagten,
door bet aankweel :en v n zoodani ;c neugden ; en het ge .
not van zulkc Vermaaken, als uit eigen cart ftrel :ken, om
rust en vergenoeging voort to brengen . Gewoon, niet op
't uiteriyk vertoon of to gaan, maar op de natuttr der
dingen, neemt by insgclyks de ydelheid, om zyn hart op
uiterlyke genietingen to flellen, in agt . Fly voedt nirts
viii
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van die ongezellige gefteltenisfe , welke den fluggen de
cenzaamheid doet zoeken . In tegendeel, tragt by de zoetigheden der zamenleevinge to finaaken , afgewisleld door
uuren van eenzaamheid en afzonderinge , die aan zyne
Godsdienfligheid kragt en ilerkte geeven . Hoe bekoorelyk is bet herzien op een welbefleeden Leeftyd ! hoe vuurig zyn de dankerkentenisfen aan GOD , die de Jaarfaifoenen bewaart ! Zal by de Lente niet zo veel keeren meer
zien groendn, als by reeds aanfchouwd hebbe, by ziet
vooruit, en zyn gedagten, door bet Geloof geperkt, flaaren op dat Leeven, waar in geene afvisfeling van Saifoenen plaats zal hebben , maar een altoosduurende Lente bet deel der Gezaligden zal weezen . De overleggingen van zyii hart drukt de bevallige Dichteresfe ELIZABETH KOOLAART, geboren IIOOFblAN , in deeze Dichtregelen, uit, en zullen zy ten flut van onze Lentebefpiegelingeu dieuen .
d Dw,zaze Mensch! daar de onderrnaanfche dingen
Zo wankel zyn, zo vol veranderingen,
1l'at ltoftge prat op uitgeflrekte magt ;
Op heldendaen ; op gl :irieryk geflagt ;
Op Vorften gunst, zo los als 't winter weder ;
Op frisfche jeugd, of fchoon gelaat, zo teder
A s 't lentegroen ; op kragt, die ligt bedriegt ;
Op rykdom, die met arendsvleugels vliegt,
Op gladde tong, geleerdheid, fchrandre vondcn
Van 't fyn vernufc! niets blyft bier ongefchonden .
De grootfche waan van duurzaamlreid ten fpyt,
ll'ordt al uw werk ten fpeeltuig van den tyd.
Blyf u niet sneer aan de ydelheid vergaapen,
Erken den trek, bet fchepzel ingefclrapen
Tot eeuwig heil . Waak op ! verhef 't gezi,t
Tot daar Gods gunst, in 't ongenaakbaar licht,
Haar dienaar kroont, snet wellust, eer en fchatten ;
Waar op Been tyd, verderf, noch dood, kan vatten
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LAATST OVEIl-

LEDEN KONING VAN PRUlssi N ; IN DEN JAARE I ;5$
GESCIIRcEVEN DOOR WYLEN DR . JOHNSON, EN
VOURTGISZET TOT ZYLIEN DOUD .

(VervoIg van bl. I2 ; .)
twaalfdcn van Oogstmaand, viel de berugte Slag
OpbydenCunncrsdorf
voor.
1-let PrutfiJche Le ;er, meer

dan zes uuren lang zegepraalende, drcet do Rusfen onder
denGraaf SOLTIKOFF, van verfLhansfing uir ver(cllansfing . Op
het Slagveld , lchreef de liming dit t riclie aan de Koningin : „ Mevrouw ! wy hebben de Pu.yIlen uit hunne
• verfchansfingen gedreeven ; verwagc naa twee uuren ty .
• ding van eeu roelnryke Overwinning." - Maar, al
to veel be(taande, toen hy, naar het oordeel zyner beste
Generaals, reeds een genoegraam voordeel bevogLen halt ,
wendde zich her Krygslot , en by kreeg eene voll:oniene
nederlaag, met het atiterlaaten van al zyn gefchut, en by .
kans 2o,oco Man Dooden, Gewondcn en Gevanate :,en .
Genoodzaakt bet Slagveld to ruimen, vaaruigde by cen
tweeden Brief of , aan de Koningin, van deezen inhoud :
• Verlaat Berlin, met de Koninglyke 1 amilie . Laaten de
• Archiven naa Potsdam gebragt woolen . De Stad kan
• een Verdrag met den Vvand aangaan ." De verllaagenheid, welke de geheele Stad aangreep, op het ver .
neemen van eene tyding, zo gelicel bet tegenovergettelde
van de verwagte , was onbefchryfyk .
Maar de Koning, die den volgenden dag den Oder weder overtrok,
koos zulk een voordeeligcn (tand , dat de Rusfen geenen
aanflag op Berlin konden waagen ; eeu aanflag, waar voor
de Inwoonders met zo veel reden vreesden .
De
overwinnende SOLTIKOFF vormde welhaast eene verceniging met het Leger, onder den Graaf VAN DAUN . 1liaar,
niettegen(taande den jon .2stbehaalden zegen, vor .lcn zich
de Rusfen genoodzaakt Silefe to ruimen, en na Poolen re
trekken . - Het overige van deezen Veldtocht liep ungcluk .
kig af, door de gevangenneeming van den G .ncraal irir`cu,
en een geheel Pruisfisclf Leger van 2o,coo Man, omringd
en beflooten in de engtcn van lllaxen ; als mode door de
ilederlaage van den Veldheer DURCEKE , die den Prui.Jen
• een verlies van 3000 Man to faaan kwam .
lit
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In den Vcldtocht des Jaars 1760, leedt FREDERIR DR 11
een anderen zwaaren flag, op den drie-en-twintigiten van
Zomcrmaaud , in 't verlies van een geheel Leger , onder
den Gencraal FAUQUET , tot wiens verfchansfingen by Lands.
but men doordrong, goon Man doodende ell 7coo gevangen neemende ; 3oo flegts van 't geheele Leger ontkwamen .
Geduurende den Zomer, beiegcrde de honing Dresde,,,
in den voorgaanden Vcldtocht , door den Graave VAN
DAON , vermeesterd . Maar deeze onderneeming mislukte ,
gelyk ook die des Gcneraals LAUDOHN , tegen Breslau.
Laatstgemelde Veldheer werd , daarenboven , door deft
Koning geheel verllagen to Lignitz . Eene Overwinuing,
vvelke zyne Majeftcit in Nat ttelde, om de bedoelde wedervereeniging der Oostenrylflre en Rust f2Jre Legers to
voorkomen , en den Graat VAN DAUN dwong, de blok .
kade van Sclnvcidnitz to ftaaken .
Zo wyduitgettrekt was bet tooneel des Oorlogs, en zo
veelvuldig de Krybsverrigtingen, dat de honing van Pruis.
fen , die , naa tie nedcrlaage by Cunnersdor.l/, middel ge.
vonden hadt , om zyne Hoofdltad to dekken, nogthans
dezelve, naa de overwinning van Lignitz, niet kon be .
fcherwen . Een Leger van 40,c00 Rusfen , Oostenrykers en
KcizerJchen, vertoonde zich voor de poorten dier Stad,
welke oogenbliklyk daadigde . De vereenigde Legermagten de Voorraadfchuurcn en do Tuighuizen verwoest ,
brandfchattingen geheeven, en eenige der Koninglyke Lust .
plaatzen geplunderd hebhendc, trokken to rug, op de ontvangen tyding, dat de Koning tot ontzet aanrukte .
Omtrent bet einde des Jaars , verloor de Koning alle
fterke Plaatzen in Saxen, zo dat by, om weder post in
dit Land to vatten , ell 'er %Vinterlegering to bekomen,
een Veldilag, zelfs in tie onvoordeeligfte omfiandigheden,
moest waagen . Diensvolgens tastte by, den derden van
Slachtmaand, den Graaf VAN DAUN, aan , zeer voordee .
lig by Torgau gelegerd : en, naa een gevegt, 't welk van
twee uuren in den naamiddag, tot 's avonds ten negea
uuren, duurde, behaalde by de overwinning . De Onsten_
rykfche Veldheer was, deerlyk gewond, van bet Slagveld
gebragt. Deeze Overwinning, fchoon gekogt voor 13,oco
Man Gefneuvelden, Gewonden en Gevangenen, was, in
derzelver gevolgen, volkomen beflisfend . Zy herflelde den
roem der PruisJifche Wapenen ; zy verleende bun Winterlegeringen, en bragt bull in 't bezit eens grooten gedeelte
van Saxen .
De Zomcr des Jaars 1761 was byzonder merkwaardig,
van
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van wegen de volflagene werkloosheid der twee graote
Pruisfifche en Oostenrykfche Legers . loch ging de Veldtocht niet voorby, zonder eenige gebeurtenisfen van groot
gewigt op to leveren .
De Pruisfilche Veldheer PLATEN
vernielde eenige der voornaamfle Magazynen der Rusfen,
in Poolen . De OoJtenrykfche Veidheet LAUIOHN hadt
bet geluk om Schweidnitz to bemagtigen . Colberg, eene
Zeehaven van bet uiterlle aanbclang in Pomeren, moest
zich , naa in elken Veldtocht, een geregeld beleg uirgeilaan, en lang dapper verweerd, to hebben, aan de Rusfen
overgeeven .
Bet verlies van twee zulke Plaatzen
als Colberg en Schwcidnitz, ann de beide utterlten der
Pruiffifche Heerlchappye gelegen , was allerheilloosl voor
den Koning : want het fcheen hem nu onmogelyk, eenige
beweeging to maaken, waar van de vyand zich niet kon
bedienen, tot zyn gewis bederf. Hoewel her ganfche jaar
verliep, zonder bet leveren van eenigen geregelden Veld .
flag, is bet opmerkenswaardia, dat geene zyner ongelukkige Veldtochten zo verderflyk voor hem geweest is . Met
edn woord, 'er fcheen geene mogelykheid overgebleeven,
dat by, door lets in 't menschlyk vermogen, behoed kon
worden tegen een volflaagen ondergang.
Te midden van deeze akelige vooruitzigten, ftierf zyn
geflaage Vyandin , de Keizerin van Rusland, op den
tweeden van Louwmaand, des Jaars 1762 . De oogen van
geheel Europa waren nu gevestigd op de happen, welke
haar Tnroonopvolger Czaar PETER DE III zou doen : en
bet leedt niet lang, of by verklaarde de vreedzaamite inzigten to koesteren . In 't geen doorgaans words toege .
fchrceven aan de gunstbetooningen of wangunftigheden
der Fortuin , mogen wy veeleer erkennen den overheerfchenden invloed dier Voorzienigheid , in wier handen de
Vorhen der aarde, dikwyls, fchoon des onbewust en buiten bun wil , - de werktuigen zyn . Nook was 'er eene
omwenteling, in 't vertoon der menschlyke zaaken , tydiger, , nook volkomener. De Czaar, die de verhevenfte
begrippen van FREDERIK DEN II koesterde, en diens ver .
rigtingen met de hoogstgaande bewondering befchouwde,
hoot een Wapenflilftand met hem, op den zestienden van
Lentemaand : deeze werd, den vyfden van Bloeimaand,
gevolgd, door een Vredes-verdrag, en een Verdrag van
Verbintenisfe . Hy lies zyne voorgaande Bondgenooten
vaaren , zonder lets -in 't minlle ten hunnen voordeele
to bedingen. By flemde zelfs toe ., dat zyne Troepen
zieb
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2cich by die 'des Konings van Pruisfen zouden voegen,
om tegen zyne oude I ;nndgenooten op to trekken . Welhaast zag men een RusfiscI: Leger met een Prui .fsch vereenigd, out de 0ostcrrrhkers uit Silcfie to verdryen, die,
weinig maanden geleden, door de Rusffche Wapenen, in
dat Land gebragt waren .
Zwecdcn volgde bet voot:ba'eld des Hofs van Petersburg, en tekende, op den tweeen- twintiglten van Bloeimaand, den Vrede met t rui.Jen.
FREDERIK DE It verzuimde geen tyd, om voordeel to
doen met deeze groote omwentelingen. Terwyl Prins
HIND IK, zytl 13roeder, in Saxen, veele gewigtige voordeelen behaalde, maakte by, vertlerkt door zyne nieuwe
Bondgenooten , zicll gereed om Schweidnitz to bezetten .
I laar, to midden van deeze toerustingen, werd de zo
zeer veranderlyke ftaatshemel van Rusland op 't fchielykst bewolkt, door de onthrootting, en daar op fchielyk
gevolgden dood van zyn Vriend en Bondgenoot, Czaar
FETER DEN 111, 't welh voorviel binnen zes maanden,
naa dat by den Alleenheerfcber der RusJcn geworden was.
De Gelchiedenis deezer groote Staatsomwenteling behoort niet tot dit Leevcnsberigt . Ten aanzien van derzelver gevolgen voor den Boning van Pruisfn, dreigde
alles hem op nieuw to dompelen in dice algrond van verlegenheid, uit welke by gered was, op zulk een tyd en
op zulk eene wyze , dat bet hooploos fcheen, dergelyk
cene uithelping weder to vcrwagten .
Maar CA -1 HARINA DE II , thins tot Alleenheerfcheresfe
van Rusland vcrheeven, hadt Diet alleen zeer flerke beweegredenen, tot eene zeer groote gemaatigdheid in haar gedrag : maar gevoelde welhaast den invloed van p erfoonly .
ke dankbaarheid aan den Koning van: Pruisfen. In veelen
van wiens brieven , gevondcu order de Papieren van den
overleden Czaar, veele heilzaame raadgeevingen voorkwa .
men, tegen de onbedagtzaame en onvoorzigtige maatregelen , welke de genegenheid der Keizerinne van hem ver .
vreemd, en Lieden van den hoogtlen rang afkeerig van hem
gemaakt hadden. Men zegt, dat de Eeizerin, op 't hooren
voorleezen deezer brieven , in traanen van dankbaarheid
uitborst , en , ingevolge daar van, zich ten fterkfle ten
voordeele des Konings verklaarde .
Zulks bellondt
Diet in bloote woorden . 'Er waren reeds bevelen afgegee .
ven, die een hervattcu der vyancJlykhedcn dreigden : zy
wercten weldra opgefebort . Ilet Rusfifchc Leger fcheidde
zich , 't is waar, van bet Pruif,'che af ; cloth al bet
Jj. DEEL . IULNCELW . N0. 4 .
Al
voor-
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voorleen veroverde werd weder gegeeven, en de flipttle~
onzydigheid in agt genomen .
FREDERIK DE 11, ichoon dus van zyne nieuwe Bond .
genooten verlaaten, was nogthans ontheeven van de vy.
andlvkheden der Rusfcni, en hervatte met vernieuwde
kragten zyne Krygsverrichtingen in Silefic . Den Graaf
VAN DAUty, van de hoogten van Buckeredorf verdreeven
bebbende, berende by Schweidnitz , 't geen zich twee
Inaanden naa bet openen der Loopgraaven, op den negenden van Wyntnaand, overgaf. --, Prins HENDRII
viel bet vereenigd Leger der Oostenrykerer. er; Keizerfchen
aan, by Freyberg , en behnalde eeue beflisfende overwinning . Deeze was bet laatfle bedryf van aanbelang , in
dien Oorlog. Op den Vrede van Fontainebleau, tusfchen
Groot Brittanje en Frankryk, volgde eerlang die van Hubertsburg, tusfchen de Koning van Prui.cfcn en de Keizerin Koningin, by welken men, naa een bloedigen zesjaarigen Oorlog , eindelyk overeenkwam , dat elk der flry .
dende Partyen in dien zelfden Band zou hcrflcld worden,
als vOGr den aanvang des Krygs .
't Vervolg by de eerstkomende gelegenheid

.

ARSACES EN MINA.
Lene Oosterfche Staatkundige Vertelling.
Uit hat Fransch van den beroemden NIONTISQUIEU.
(Vervolg van Fladz . I33,)
elhaast begon ik my to verbeelden, dat ik thans ecn te
luisterloos leeven leidde . Ik fprak by my zelven : lk bevind my thans in de Heerfchappye des Konings van Mareana,
waarom zou ik my Wet ten Hove vervoegen ? Het denkbecld
.;an den roem myns Vaders zweefde my geflaadig voor den
geest, en prikkclde myn nayver . 't Is eene moeilyke taak, can
grooten naam flaande to houden , wanneer bet niet genoeg is,
enkel na de Deugden van ecn gemeen Man to dingen ; maar
ook noodig de Grootmoedigheid , de Heldhaftigheid van een
beroemden Voorzaat na to fireeven. Niet tot dezelfde hoogte
op to klimmcn , is de verwagting des MenschdomQ to leurflellen, en in eeu jammerlykc zelfbewustheid van vernedering ne=
der
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t?er to z,nken . Toen ik my in Media bcvondt, cus lisp de loop
myner overderkingen , moest ik my noodzaanlMk in cen gnaad
van minderheid vertoonen, en zclfs myne Deugdcn, met meer
zorgvuldigheids,bcdekken , dan myne Gebreken . lndien i'k de
Slaaf van bet Hof nict was . ik vond my nogthans blootgefeld
aan de .laloufy van 't zelve. Maar nu ik in een flaat van volkomene Onafhangelvkheid lecf, zo vry als de Lecuiven, die in
de omliggende Wildernisibn zwerven, zal ik my laaten beheerfchcn door laage beginzelen van gemeene lieden, ;ndicrl
ik in een flaat van geheel luisterlooze rust blvf leeven .
Allengskcns werd ik gereenzaamer met die derkbeeldcr% 't is
onzer natuure cigen , dat wy, naar n- aate wv gc1ukkiger zyn,
wy nog gelukkigcr willen wcezcn : Tc miaden van 't Geh.k
zelve, hebben ay oogenblikken van onverduldigheid . I)e rede
bier van is blykbaar . Gelyk ons verfand cene aanccnfchakeling
is van denkbeelden , even zo is ons Hart cent aan6cnt hakcling
van begeerten . Wanneer xy bcmcrkcn , dat ons geluk nice
vatba'ir is vobr vermeerdering . poogen wy bet to vcrgrootcn
door 'er cene andere gedaante aan to gceven . Zomtyds zelfs ;
tverd mvne Eerzugt door Licfde aangevuurd . Ik hoopte, dat
ik myne ARDASIRA waardiger zou worden , en , in fpyt varl
haare traanen en fincekingen , vcrlict ik haar.
1k zal u
niet vermelden, met wclk een geweld 1k, op my zelven, dit
befuit volvoerde . Duizcndmaal fond ik op 't punt orn wedcr
to keeren, om my aan do voeten van ARDASTRA neder te werpen. Maar zulks zou cone zwakheid van z'.el verraaden heb .
ben, 'c geed ik niet kon verdraagen . Daarcnbotven hield ik my
verzekcrd, dat ik haar nooit weder zou hebben kunnen verlaaten ; en de gewoonte my cigen, om de moeilykfe zaaken to
4•o lvoeren, zette my aan, om myne reis voort to zetten .
Dc ironing van Marg , ana ontving my met alle tekenen vad
onderfcheiding . Naauwlyks had ik tyd, om to bemerken dat ik
een Vreemdeling was . l k decide in alle Partycn van vermaak .
De Koning flelde my boven alien, van myne jaaren , en 'er was
geen rang of waardigheid in Margiana , na welke ik niet kon
dingen .
Binnen kort dccdt ~ ;ch eene gclegenheid op, om to toonen f
hoc zcer ik die onderfcheiding verdiende. Lingen tvd had
bet Hof van M'?v iana de %egeningen des Vredes genootcn .
Er kwam kundfchap . dat een groot heirleger Barbaaren, in her
Koningryk, een inval gedaan ; de tegcnRanders verfaagen , ell
ten oogmerk hadt ; met geweld, op do tIoofdRad aan tc rukken . Ai ware de Stad formenderhand ingenomen geweest, bet
:Hof kon in Been grooter ontfcltcnislb zich bevonden hebben :
Ecn on^fgcbrookc voorfpoed halt alien vertvvfd . Niemand wist
by vergelyking onheilen tc onderfcheiden ; noch to bepaaled
-.,vat door een moedig gedrag tc herfellen was, en 't Been volAl z
frrelcf
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flrekt onherflelbaar mogt heeten . De Raad werd onmiddelyk
z;=I.!iCnrcroepen, en 1k, als eon groot Gunsteling des Vorften,
in denz1ven opontbooden .
De Koning was verlihrikt ; en
zyne Hovelingen niet minder neerllagtig, by ecne gelegenheid,
die onderwyl de betooningen van kloek beraad en cooed vorderde . Ik bemerkte, hoe her onmogelyk was, hun to behou .
den, zonder de fterkIe opbe .iring van hunne laaghartighcid . De
cer(e Staatsdienaar opende de raadpleeginge . Fly Relde voor,
zorge to draagcn voor do veiligheid des Konings, en de fleutels der Stad to zenden aan her Opperhoofd des vyandlyken
Legers . Fly Rondt gereed ont voort to vaaren, en reden to
geeven van deezen zynen raadllag, welkc alle zyne Medcraacien gereed zouden onthelsd hebben, wanner ik opflond, en
hem to gemoet voerde : „ Indien gy een woord meer fprcckt,
• zal ik u doortleeken . ' Her vocgt cenen Grootmoedigen
• Vurst , en dient braave Onderdaanen , hier tegenwoordig,
• geenzins , hunnen kostlyken t .d to fpillen, in her luisteren
• na uwe bloohartige raadgcevingen." - My tot den Koning
w,!nden ie , was myn woord : „ Vorst 1 een magtig Ryk valt
• nooit door eenen enkclen flag. Gy hebt ontelbaare redmidde• len : en fchoon deeze alle uitgeput waren, zoudt . g y dan met
• deezen Man overleggen , of hot u voege to flerven, of zyn
• bloohartigen raad to volgen? Myne t rienden, ik bezweer u,
• dat wy den Koning , tot onzen laatflen fhik , zullen verdcedi• gen . Dat wy onzen Vorst volgen : dat wy her Volk de wa• penen doen opvatten, en hun met din zclfden edelen cooed
• bezielen!
Men maakte allerwegen tocrustingen, om den vyand of to weeren . Ik bezette eon b iitcnpost, met cen deel krygsvolk, beflaande uit de heste des geheelen Legers van Alarp,'a7 ;a , en
ecnigeu myner eigene Arhangelingen, op wier kloekmoedigheid
ik kon vertrouwen . Wy veriloegen verfcheide vooruitgerukte
benden . De Ruitery belette her vvandlyk Leger, eenigen toeveer van voorraad to krygen . --- Zy waren niet voorzien van
gereedfchappen , nodig tot her beleg der Stad , en elken dag
ontviug ons Leger verterking : de vyand trok af, en Margiana
was verlost.
In de luidrugtigheid van bet Hofleeven , vermaakte ik my
net bedrieglyke vreugde . Op elk tooneel ontbrak ARDASIRA,
en myn hart kecrde Reeds tot haar weder . Ik had her geluk
in myne magi , doch 't zelve verzaakt ; en waare genietingen
aan ichynvermaaken opgcoflerd .
ARDASIWA gevoelde, zints myn vertrek, alle de angflen . die
konden voortkomen uit ecne verfchcidenlicid van Rrydige aandoeningen . Ge(lingerd door allerlel driften, was zy geen ougenblik over eencge vuldaan . Nu zogt zy heul in treurend zwygen, dan vierde zy bot aan traanen en klagten .
Zy wilde
de
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de pen opvatten om to fchryven , doch veranderde meertllaalen
van oogmerk. Zy kon nict belluiten , my to Iaaren weeten,
hoe veel zy Iced ; dan nog fterker trof haar het denkbecld,
dat ik haar als onverfchillig, omtrent my, zou aanmerken ; en,
in de bitterheid haarer ziele, fchreef zy my den volgenden Brief :
Indien gy nog het minfle overblyfzee van medelyden in uw hart
gevoelde , zoudt gy my nimmer verlaaten, maar uwe tederheid
beantwoord hebben aan de verregaande liefde, welke ik u toedraag .
Gy had gewis uwe harsfenfchimmige ontwerpen , voor de belang .
neeming in my, opgeo f'erd . - Wreede Man ! is her van Been belang,
een hart, dat voor u alleen brandt, to verliezen . Welk eerie verzekering kunt gy hebben, dat ik, u riet langtr aanfchouwende, in float
ben to leeven? En . indien ik flerf, Barbaar! kunt e y dan vraagen
'lviens hand my doodde ? o Ilemel! 't is de uwe ARSACES !'- Myne
Liefde, zo werkzaam in my to plaagrn, had ik nim7ner gedagt,
dat my zulk eene flrafe bereidde . Ik dagt , dat ik geene andere ongelukken zou to befchreijen gehad hebben, dan die u troffen, en dat ik, myn geheele leeven tang, ongevoelig zou geweest
zyn voor myne e, gene !
Zonder een traanenvloed to florten, kon ik deezen Brief niet
leezen. Dezelve dompelde nay in een diepe zwaargcestigheid
by de aandoening . van mcdelyden gevoelde ik alle de gefirengheden van knaaging : dewyl ik haar , die my dierbaarder
was dan het levee, ongelukkig gelnaakt had .
Eens dagt ik ARfAS1R t over to haalen dat zy zich by my ten
Hove zou vervoegen ; doch dit denkbeeld hield niet tang (land .
Het Hof van Marg ana is bykans het eenige in Afia, waar de
Vrouwen niet van de verkeering met de Mannen zyn uitgeflooten . De Kon'ng was jong : ik kende zyne volftrekte Oppermagt, en hield hem niet onvatbaar voor liefde . ARDASIRA mogt
zyn hart bekooren, en dit denkbecld was voor my verlchrikly .
ker dan dttiz~.nd dooden to flerven . 1k kon, derhalven, gees
ander belltlit neemen, dan om oogenbliklyk tot myne beminde
ARDASIRA weder to keeren. Gy zult verfleld flaan, als ik u de
omftandigheden ophaal, die my verhinderden dit oogmerk
to
volvoeren .
lk verwagtte elken dag eenige heerlyke blykbctooningen van
de dankbaarheid des Konings . Met aanwas van room en eeretekenen bekleed, by myne ARDASIRA komcnde, dagt ik myn
gedrag, to haarwaards, to gcmaklyker to zullen kunnen goedmaaken. Ik zogt, indien het mogelyk was, haare gencgenheid
to vergrooten, en fmaakte, by voorraad, het genot, om, met
nieuw geluk bekroond , my aan haare voetcn neder to werpen .
1k gaf haar de rcden to verfaan, welke my bewoogen myn vertrek uit to flellen ; en 't was die eigenfte redo, die haare zielsangften vermeerderden .
Zo fpoedig was ik in de blaakende gunst des Konings gekoM 3
men,
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men, dat myn gadeloos geluk over 't algemeen wcrd toes,
fchreeven aan 't genoegen, 't welk de Prinibs, 's Konings Zus .
ter, in myn gezelichap Ichiep . Ecne aanduiding van dien aart
behoort tot die zaaken, die, tens beweerd, fioe ..is geloofd worden . Een Slaaf, door ARDASIRA belast, op mync gangcn to
letten, decide haar dic algemcen loopend gerugt mcdc . Her
denkbeeld van ccn Mededingfer was vuor haar vcrfcheurend ;
en her werd to erger, als zy vernam , wclkc groote daaden
door my volvoerd waren .
Zy twyfeldc niet, of zulk cen vcr .
bl'ndcndc roem zo do kragt der liefde vermeerdoren . Ik Fen,
fprak zy vol verontwaard'ging , beers Prir jea ; dock Iron m y verzekerd , dat 'cr gee,t Pri : Jes op aarde is die zo veele verdienflert
bezit, drt ik haar een Hart . 't welk my alleen toekomt, zou
over/Peeven : toonde ik dit it; Media, ik zal het niet nun toonen
in Margiana .
Naa by zichzclvcn veele ontwerpen overwoogcn to hebben,
Zy
bepaaldc zy zich tot her volvo .ren van dit vreemde plan.
liet her mcerendeel haarcr Slaavcn hc .ncn gaan, cn nicuwc in
plaats gekoozen hcbbende, zondt zy deezen om een palcis in
her Land •. chap SoRdia to bereiden . Zy vermomde zich, en kwam
cenittc (nlhecdcncn, my cnhckeod, mode genomen hcbbende,
lleimlyk ten Flove.
Zy hicid cen mondge prek met den vertrouwden Slaaf, dic haar de ber!gten hadt gezonden, en beraaindc met hem maatrcgclen, om my den volgendcn dag weg
to vocren . Ik ging my in de rivicr baaden . Dc Slaaf bragt my
op cen ~ plaats, waar ARDASIRA op myne komsr vragtte . Nauw1yk; had ik my uitgeklecd, of haarcr Medgezellen,greepen my,
zy bodektcn my met ccn vrouwen-ewaad, en ze reisden in cen
beIooten rosbaar met my, dag en nag, voort . Welhaast verlietcn wy Margian , en kwamen in her Land der Socdiaanen .
1k krceg cen ruim palcis tot myne gevangenis ; en mcn gaf my
to veraaan, dat do Prinlbs, die gczegd word op my verliefd to
weezen, my hadt doen wegvocren, om heimlyk in cen haarcr
Staaten gcbragt to sit orden .
ARDASIRA wilde noch zelve bekend zyn , noch toclaatcn dat
Zy zogt zich van myne dwaaling to be.
icmand my kcndc .
dienen . Allen, die nict in 't gehcim waren , namcn haar voor
Alaar cen Man in haar palcis opgefooten tc hou,
de Prinfes .
den, zou cent omrlandigheid gcweest zyn, onbefaanbaar met
haar Chara&er. .
1k werd daarom bc1endi ; in vrouwengcwaad
geklecd, en men hicld my voor cene jonge Dogter , nicuwling4
gekogt, en tot cen I - aarcr Oppastcrs gefchikt .
leder prccs my van
1k iiad toeq negentien jaaren bere :kr.
wegcn duizcnd bevalli Aedcn van jeu,d en fchooiaheid .
AKnis1RA, weetende, dat myne zugt na Roem en Vermaardheid my hadt bcwoDgen om haar to verlaaten , poogde myti
11, vond my onder
gc".~t AD vecicrici wyzet} to vcrzwKkkcn .
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de oppasfing van twee Gefneedenen gefeld . Men fpildc geheele dagen in my op to tooijen , vergczelde my na 't bad, en
de kostbaarfe rcukwerken werden aan my niet gefpajrd lk
verliet nimmer het palcis , zy leerden my de behandeling van
het toilet, en poogden bovenal my to gewenntn aan die gehoorzaamheid, die in alle Serails van het Oosten de Vroutven in
de vernederendfte onderwcrping brengt .
Vol verontwaardiging dat ik my dus behandeld zag, zou ik
Wets onbcprocfd gclaaten hebben om tc ontkomcn . "haar bewust, dat ik zonder wapens was, en omringd door de waakzaamfc Oppasfcrs, vreesde ik nict zo zeer voor de ondernceming, dan wel voor her mislukken . Ik hoopte in 't vcrvolg
min nauw bewaard to zullen worden, of dat ik gelegenheid zou
vinden om een flaaf om to koopen, en dL ;s dit verhlyf van verwvfdhcid tc ontkomcn, of to ferven .
Dan ik wil u
teffens bekennen, dat cene foort van nieuwsgicrigheid , om de
ontknoop :ng van dit hoogst zonderling geval to zien , no en
dan myn angst en onverduldibhcid verminderde. '1'c midden
van de Ichaamte, de finert, en de verlebenheid, welke 1k ondervond, food Ilk verbaasd, dat deczc aandoenin~en nict vermeerderden . Ik vorinde eene mcnigte van plans ; zy liepen altoes uit op eene zekere to onvredenheid : eene heimlyke bekocring, cen onbegryplyke nciging, verbondt my aan dit Palcs .
De bew:;ande 1'rinic, was altoos met ecn fuier bcdekt, en
nooit hoorde ik haare fem . Zy hragt dikmaals bykans cen gchcclen dag door, met my . in myne kamer, met eene gemaakte
jaloersheid, to befchouwen ; zomtyds liet zy my in haar eigen
ver , rek komen . Daar zongcn haare Slavinren tedere minnedcuutjes, en alle ; . wat zich daar vertoonde, fcbeen eenigzins
h^are liefde aan to duiden . 1k zat, haars bedunkens, nooit
digt genoeg by haar ; zy lette op my alleen ; altoos halt zy iets
aan myne klceding to verfchikkcn ; zy brags myn hair in wanorde
om but wcder in orde to fchikken ; ninhmer was zy voldaan
over her gcen zy vcrrigt hadde .
Op zekeren dag, kwam ccn bedienie my aanzcggen, daft het
my vergund zou wordco, haar to zien . Ik vond haar z:ttende
op een purpercn Sofa, haar aanbezigt was nog omfluierd, zy
hicldt haar hoofd in eene kwyncnde inneemende gellalte gcboogen . l k nadcrde haar, en can haarer Vrouwen vocgde my dit
z.g ;en toe . Gy zyt een gunfleling der Liefde , dse it, onder
Dc Prinfes tenant u .
u :c .;e verraonuning, bier gebraEt beefs .
Zy kan aller harten aan Z ;-*Ch onderiverpen ; dock begeert geen onder
dan bet tnar .
,, Ach !" fprak ik zugtendc, „ kan ik een hart geeven dat

„ het myne niet is . Myne waarde ftRDASIRA is meestresle earl
„ 'c zel\vc, en 't zal het haarc voor ecuwig zyn .!" - 1k benlcrkte nict dat ARUASIItA, op deczc 1voorden, cenige aandoe4
ring
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betoonde ; maar zedert heeft zy my verhaald, nooit zulk
cene vreugde gevoeld to hebben .
Onbedagtzaame, zeide
de Slaavin, de Prinjes moet bier over gel?oord zyn, gelyk de Goden, wanneer iemand so ongelukkig is dat by bun niet bemint!
• 1k," was myn antwoord, „wil haar met den diepflen eerbied
• bejegenen , haar alle hulde toebrengen ; mync dankbaarheid,
• voor bet gunflig oog, dat zy op my geflaagen heeft, zal niet dan
„ met myn leeven eindigen : maar bet Noodlot, bet wreede
„Groote
• Noodlot, laat my niet toe haar to beminnen ."
• Vorllin," vervoigde 1k, my aan haare vocten nederwerpende,
• ik bezweer u by alles wat tot uw Roem flrekt, vergeet een
• Man, wiens altoosduurende liefde, voor een antler, hem niet
1k hoorde
„ toelaat uwer immer waardig to worden ."
baar cen diepgehaalde zugt loozen : my dagt dat een traanenvlocd
haare wangen bedckre . 1k befchuldigde myzelven over myne on.
gevoeligheid . Gaarne zou 1k, 't geen de, onmogelyk vond, ge.
Lief zonder de haare voltrouw geweest zyn aan myne Liefde,
itrekt of to flaan . Men bragt my in myne kamer to rugge, en
eenige dagen Iaater, ontving ik dit papier , gelchreeven met cen
onbekende hand . De Prinfes bemint u met eene flerke, dock geene
dwinglandfche,
ais Liefde ; zy zal zich over uwe weigering niet begy haar kunt toonen, dot dezelve redelyk is . Kom,
klaagen,
der/alven, en laat haar weeten, wat u beweegt on zo getrouw to
sverren aan die ARDASIRA .
Men bragt my weder by haar . 1k verhaalde myne geheele lee .
vensgefchiedems. Als ik vati myne Liefde tot ARDASIRA fprak,
hoorde ik haar zugten. Zy hieldt myne hand in de haare, en
drukte, ale dan, haars ondanks, dezelve . Yang eens weder aan,
zeidc een haarer Cppasters dot gedeelte van uwe gefchiedenis , toen
gy u in sulk em verlegenl-eid en wanhoopigen toefland bevondt,
svauneer de Koning van Media verklaarde, dat by zyne Doper u
ten Huwelyk witde geeven . Her/wal alle de verfchrikkingen . welke
i bevingen als gy die fchitterende Bruilofts-vermaaken ontvloodt .
Vertel de Prinfes de gereugten, door u gefmaakt, wanneer gy
in Margiana izet flille herdersleeven leiddr .
Ik begon : maar wat ik vcrhaalde, men bragt my overgeflaa .
gene omilandigheden to binnen . lk herhaalde : en zy fcheen
onderrigt ;1k eindigdc,en zy verbeeldae zich dat ik eerst begon .
Pen volgenden flag kreeg jk dit kort gefchreeven berigt .
Jk begryp te •z voile uwe Liefdedrift, en vorder niet dat gy dezelve
aan my opoffert ; dock zyt gy verzekerd, dot deeze ARDASIRA u
pine, bemint ; O ;n eerie ondankbaare Vrouwe weigert gy woeelyk
Jet hart van eene Prinfes, die u aanbidt .
Myn gefchree.
yen antwoord luiddc : „ ARDASIRA bemint my in zult eene
„ na te, dat ik de Goden nict kan bidden om vermeerdering
,,, rµ7 haare Licfde . Hclaas I misfchicn heeft zy reeds my
,, x1 to zeer bl ..mind! 1k lierinner my eau Brief then zy aan
,f my
fling
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„ my fchreef, eenigen tyd naa dat ik haar verlaaten had . Ach!
• hadt gy de ontzettende doch tedere betuigingen van haare
• fmerte gchoord, zy zoudetl al uw medelyden gaande go• maakt hebben . 1k vrees dat, terwyl ik in dit Paleis word
• opgeflooten gehouden, de vrees van my verlooren to hebben,
• met haare verfinaad~ng van her leeven, haar zal vervocren tot
• tot een befluit, 't welk my ten grave zal fleepen ."
lk kreeg dit kort befcheid . Wees gelukkig, ARSACES, reef uw
geheele hart aan de fchoonheid, door u bemind, over . 1k begeer
than: alleen uwe Vriend/ehap .

Den volgenden dag leidde men my in haare kamer . Daar
zag ik alles was een Minnaar tot booting van zyn lust zou kunlien wenfchen . Zy rustte in de tederfle houding, op cen bedde, met bloemen bekranst. Zy reikte my haare hand toe,
deeds my nevens haar zitten . Her geheele tooneel was onweflaanbaar bekoorlyk. Een enkel dekzcl van her fynfie weefzel,
deszelfs plooijen ontvouwende, vertoonden en bedckten, by beurten, de aantreklyklle fchoonheden . Wanneer zy be111erkte dat
myne oogen,op dit gezigt,brandden, fcheen haar kleed eenigzins van zelven open to gaan, gereed om nog nicer bevalligheden nan Inyn gezigt to ontdekken . Op dit oogenblik drukte zy
myne hand „ Ach!" riep ik uit, „ daar is niemand zo fchcon
• als myne dierbaare ARDASIRA . DMar ik roep de Goden tot
• getuigen dat myne trouwe . . . „ Zy floeg haare armen one nlyn
hats . . Op her oogenblik word her gehecle vertrek dollker ;
zy deedt haar fluier of . . . . Myn flandvastigheid wankelde, her
dicrbaar denkbeeld van ARDASIRA verdwecll : cen flaatlwe fchaduw blcef 'er atleen van over . . . doch fchecn eer een droom.
]k was op 't punt 0111 ARDASIRA hoVen ARDASIRA ZCIVC to ftCleen . Nog een oogenblik, en hair tegenfpotrelcu zou nicts betekend hebben . . . zy redde zich uit myne hand ; haare Oppastcrs
kwanlen ter kamer in , en ik was haar kwyt .
Ik keerde na myne kamer to rug ; verbaasd over myne onfiandvastigheid . Den volgenden dag kreeg ik myne cigene klcederen weder ; met den avond bragt men my in de kamer der
Prinfesfe, wier hartfireelend denkbeeld myn geest nog verrukte. Ik wierp my voor haare voeten neder, en toonde, door een
vlocd van do vuurigfte betuigingen, mync blvdfchap over hot
getuk my befchooren. Ik voor uit tcgen de dwaasheid myner
voorige tegenfireevinge . Myne woorden, myne gcbaaren, myne onverduldigheid, alles woes de Minnaar uir, brandende van
begeerte tot her laatflc gunstbetoon . \Mar ik wcrd eerie alleronverwagtfle ommekeer van omflandil heden gcwaar . zy fcheen
do koelheid zelv- e ; wanneer zy de drift der vuurige hoop in
my verdoofd,en met myne verlegenheld zich als vernlaakt had,
fprak zy ; thans hoordc 1k, voor de cerfle keer, haar flew : deeze
uof lily ; zy wide . 11,71s ;y hot aangezi ;t Wet zien van haar
.11 5
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1k fond bcweegloos --- 1k hoopte, ik

zou weczcn
Neem, vervolgdc zy,
1k gehoorzaamde, en zag het aangezigt van
ARDASIRA . . . . 1k wilde fpreeken ; doch de fpraak ontfondt my .
Defde,verbaosdheid, blydfchap, fchaamte,alle deeze drif ;en be.
fireeden teffens myn hart . „ Hoe ! borst ik eindelyk uit ," zyc
gy ARDASIRA!" .
:fa trouwlooze, ik len ',t --- „ ARDASIkA' , uervat :e ik met cen beevende fcm, „ waarom fpeelt gy
„ dus met gene ongelukkige drift?" 1k wilde haar in myne armen drt;kken, M;yn Beer, gy hebt .m y zeker in u1 ; •e make. Ifelaas! ik had gehccpt u gcsrcuwer en fandvactiLer to or•i moeten .
t --.- „ Voert gy," was myn woord, „ bier voorts het ge,
„ zag ; fraf my, indien het u behaage over 't geen ik gedaan
• heb ." Weenende vocgde zy my toe, ARS ,CES gy verdient het
py:et .
„ Mync dierbaare ARDASIRA,' vroeg ik, „ waar,, om my in die verlegenheid gebragt? Kondt gy verwagten
„ dat ik ongevoelig zou weezen voor hekoorelykhcden, welke
• ik nimmcr afl :ct to bewonderen' Heeft de ferke Liefde• drift cen nieuw voorwerp gevonden? Waart gy . . gy zelve
• het niet, die ik aanbad ? Zyn dit niet dezellUe hemelfche
• bcvall :ghed,!n , welke ik met een onverzaadbaar genoegen
Ach ! fprak zy, ,gy zoudt een ander be„ aanlchouwde
„ mind li bben ." Neen, „ was myne tail," ik kon geen andcr
„ beminnen . Niemand dan ARDASIRA kon my gclukkig man,
• ken . Maar ik bid u ontrust my niet langer . Zekcr, indien
„ 'er trappen zyn in ongerrouwheid, gy zult moeten tocfaar ;
„ dat ik op de laagfte geftaan heb ."
Haar tederkcvynend oog op my gellaagen, haar zoctvocril ;a
Rem, ondcrrigtten my dat zy nict langer op my gefoord was,
lk drukte haar vol verrukking aan myn boczem . G Hoe gelukkig is de Sterveling die het onfchatbaar voorwerp zyner Liefde
oinhe!st' Onuitfprecklyk is dat heil, geene dan waare Alinnaars bekend f wanneer de Liefde zich in het toeneemen der
drift verheugt, wanneer iedcr aandoening vermaak fchenkt,
wanneer alles cischt, alles voldocning ontvangt ; wannecr is •
mand eene volhcid van zegen genict, en nogthans, op 't zelfde
oogenblik, bewust is no(, meer to behoeven : wanneer de ziel
zich zelven fchynt to verlaaten, en ,als 't ware, buiten de grenzen der Natuur trcedt I
ARDASIRA, z:ch zelven herfellende, hervatte : lllyn waarde
ARSACES' de hev?gheid myner Liefde beeft my deeze zeldzaanie
diagen doen onderneemen . De geweldigheid dier drift ; we;ke de
mync kennierkt, kan zic11 aan ,{peen bepaalingen onderwirpcn . Lief:
de valt bezwaarlyk to befchryt •en, indien men hac.re griaighcdcrt
niet onder haare grootfle vermaaken telt . In den naam oer Go .
den! verlaat any nianner wcder, Wat ken :e ontlre:kcn? Qy zyt
'g C:wree :de dat het

deeze fluier wei, -
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gelukkig, als gy my bemint . Zeg, leloof, zweer my, dat gy bier
wilt blyven .

1k deed duizend beloften, alleen afgebrookcn door herhaalde
liefdensvcrrukkingcn, en zy geloofde my .
WY genooten
in Sogdiana sun geluk, met geene woorden to befchryven .
Slegts cenige maanden had ik my in Margiana opgehouden,
en myn verblyf aldaar my van Staatzugt geneezen . l k fond in
blaakcnde guest by den Koning ; doch ik beyond welhaast,
dat by myn betoon van Dapperheid niet kon pryzen, zonder
zync eigene Lafhartigheid re wraaken . In myne tegenwoordigheid fcheen by verlegen ; her bleek, 't was hem onmogelyk my
to beminnen. Dit ontging de waarneeming zyner Hovelingen
niet : en, van dat oogenblik af, drocgcn zy zorge, om my nict
to veel agtings to betoonetl. Met cen woord, om my to berooven van de verdien[len , dat ik den Staat uit een dreigend gcvaar gored hadt, hicld men ten I -love her in 't algemecn daav
voor, dat 'er geen gevaar in 't geheel geweest was .
In deezervoegen even zeer afkccrig van Slaaverny en Slaaven, was ik nu nict vatbaar voor eenige drift, dan vuor myne
Licfde tot ARDASIRA, en ik a,,tte my duiz~ndmaal gelukkiger,
in her crkennen der cenige afhangclykheid, die zo veel bekoorelyks your my had , dan in weder to keeren tot cene onderwerping, wclke ik zon moeten haaten .
Wy hadden alle
blyken, dat onzc wcldaadigc Genius ons vergezelde . Steeds
vonden wy denzelfden overvloed, en waren getuigen van nicuwe wwonderen . Ecn Vislcher verkogt ons een visch : men bragt
my cen zeer kostbaaren ring , uit deszelfs ingewand gehaald .
Geld, op cen anderen tyd , ontbreckende, zord !k na een
digt bygclcgcne Stad ., om eenige Juweelcn to vetkoopen . Do
voile waarde word my bezorgd ; en, cenige dagen iaater, zag
ik die zelfdc Juweelcn op myn tafel. Groote Goden ! dagt ik,
is her dan onmogelyk verarmd to worden .
Wy ww ilden
cens onzen Genius verzocken ; en baden dat by ons cene onmeetlyke fomme zou verfchaffen . Maar by overtuigdc ons welhaast van onze onbefchcidcnllcid, Eenlge dagen daar naa, yon,
den wy op tafel, de geringile fom, wclken wy ooit ontvangen
hadden. Wy konden ons van lachen , op dit gezgt , niet bedwingen . De Genruj, zcide ARDASIRA, is aenegen om zich met
„ Ach !" boezenide ik uit, „ de Goons to vermaaken
„ den fchenken hunne gunflen wyslyk. Her befchciden deel,
„ 't welk zy toefchikken , is oncindig moor waardig dan de
,, fchatten . welk zy weigeren ."
Laage driften waren
by ons onbekend . Gicrigheid cn*Eerzugt fchcnnen van oils gewecken, als drifter , die tot ons nict behoorden . 't Geiuk, 't geen zy fchenken, is allcen gefchikt,
om her ledige
aan to vullen, in ziclcn, door do Natuur nict verrykt . 't is de
ydcle begoge1ine der zodanigeu, die b . .iten ftaat zyn, oin dat
be- .
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bclcndig Geluk to finaakcn, 't welk Wyshcid en Deugd alleen
fchenken .
Reeds heb ik u gezcgd , dat ivy ons aangebedcn vonden, door
bet weinig yolks, 't geen ons gezin uitmaakte . ARDASIRA en ik
berninden elkander , en ongctwyfeld is bet cen natuurlyk uitwerkzel der Liefde, haarc Dienaars gelukkig to maaken . Dan
de algemeene goedwilligheid, welke ivy vinden by alien, die
ons ontringen, kan een zekerder bron van geluk weezen dan
Liefde zelfs. 't Is onmogelyk voor cen welgeplaatst hart, gcen
genoegen to fcheppen , to midden dier algemeen heerlchende
goedwilligheid . Wondere fchikking der Natuurc! De Men ch
is nimmer zo volkomen zyn eigen Heer, als wanneer by her
minst fchynt to weezen . Her hart heeft geen waar genoegen,
dan als her zich uitbreidt : deszelfs genietingen zyn van gecii
eenzaame natuur.
Van hier is her , dat die denkbeelden
van Grootheid, welke bet hart doen inkrimpen, de zodanigen
bedriegen ,die 'er zich door laaten inneemen . Dit is de redo dat
zy verbaasd fban, waarom zy niet gelukkig zyn, in 't genot
van 't geen zy zich verbeeld haddcn, geluk uit to maaken ; dit
nict vindende, en deeze grootheid reeds verkreegen, dingen zy
na nog hooger Nat . Kunnen zy hurne wenfchen niet voldaan
krygen,zy agten zich ongelukkig . Slaagen zy,het geluk wykt
op nieuw.
Den oorfprong hier van, mogen zy aan den Hoogmoed toefchryven, welke, langen tyd de heeribhende hartstocltt zynde,
on van alien genot berooft : want, door onze uitzigten tot ons
zelven to bepaalen , words dezelve noodwendig een bron van
finerte. Deeze aandoening ontfaat uit de bekommcrdheid des
harten, 't geen, altoos gcvoehg dat her gevormd is om to genicten, nogthans nimmer geniet ;'t geen bezeft dat her gemaakt
is, om anderen to omvatten, nogthans geen vriend hecft .
Op die wyze, zouden ivy alle de zaligheden, welke de Na .
tuur den Mensch fchcnkt , als by haare voorfchriften gehoorzaamt, genoten, onze dagen in vreugde, onfchuld en vrede
ge ecten hebben ; de wisfeling der jaaren alleen tellende by
bet uitfpruiten der bloemen en her rypen der vrugten, zouden
dceze voorby gefneld wcezen , met de fnelvlugtigheid cens gelukkigen leevens .
1k ZOu ARDASIRA van dag tot dag gezien, en by herhaaling
myne L ;efdc betuigd en betoond hebben : en dezelfdc aarde
had haar en my, in 't cinde, overdekt .
Maar fchielyk
verdween al myn geluk, en ik bcleefdc eene droevige omwenteling van myn Lot .

('t Vervolg en Slot by eerie nadere ge,egenkeid .)
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NAER HET FRANSCH VAN DEN HEERE DE LA HARPE .

Door
L. STOPPENDAAL, p . Z.

Verwin, en zie, in 't eind, uw wrack voldoening geeven,
Gij die Tirannen dient, vervolgers van mijn leven!
Gij Rome, na het kwaed, dat lk u lijden deed .
Ducht Hannibal niet me r, h j is ten dood gerced!
Gij wacht niet, tot uw haet, op 't einde mijner dagen,
Zich van mij zag verlost ; het blood, door zo veel' flagen
En d' ouderdom, nog in mij ,, e aderen gefpaerd,
Wilt gij, 0 gruwelfluk vergicten door het zwacrd .
Romeinen! die, weleer, verraeders hebt doer fineeven,
Zijn dit de lcsfen, door uw' vadcrs u gegeeven?
Getrouw aen hunnen pligt, then gij zo fnood onteert,
Verwonnen zij allecn, daer gij een' moord begeert .
Uw lafheid dwingt cen' Vorst, met valfchen fchroom belaeden,
Door een trouwloos verbond zelfs zijnen vriend to fchaeden .
Gij kruist de Zcecn door, en, tot op deezen grond,
3aegt gij een' grijzaerd na, of gij hem dooden kond .
Behacl, Flaminius, behael zo lacg cen zegen!
Mijn hoofd is voor u veil! 'k vlieg in de dood u tegen!
'k Voorkwam u, daer ik zelf, tot fchraeging van mijne cer,
Mijn graf gedolven heb, en uwen trots verneer.
Denk nooit, dat Hannibal den flatelijken wagon
Zal volgen in triSmf, die bittre finaed verdraegen,
Noch met geboogen hoofd, dacr hij van fchaemte glocit,
Uw' Romers toonen hunn' verwinnaar, wreed gebocid.
Gij hebt, 0 Noodlot met mijn' haet den fpot gedreeven!
dijn trotfche Wecrpartij had zeker moeten fheeven ;
Gij fpacrde haer alleen . . . . Wacrom hcbt gy me nict
Getchikt tot haer bedcrf, waer voor ik 't licht genies!
8 1 : ome ! droeve naem ! u durf ik nog trotfeeren !
CHI moot ntij vloeken, die uw hoogmocd evil vern&en .
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14ijn woede bragt mij, van het uiterst wacrelds Cnd,
Naer het befneeuwd Gcbcrgt, dat niet dan winters kept .
1k zogt Kartagoos Noon door uwcn val to wrecken ;
Dc haet deed mij natuur verwinnen in die lireeken .
Uw Legcrhoofdcn zag ik vluchtcn door het veld ;
Ik baeddc in 't iiroomend bloed van menig Oorlogsheld,
ltalien, ten proof van mijne folteringen,
Wcrd cen gcducht toonccl van moord en plonderingen .
Hoe vecl getheuvcld kroost, en Weduwen in druk!
Uw muuren klonken van dit ijslyk ongeluk!
G Dag van mijnc wrack! G Cannes roemrijke oordent
6 Capua! welks pracht en wellust mij bekoorden!
Was zulks des Hemels wil! en is, in onze daen,
'Er vaek cen oogcnblik, wacr in we ons zelf vcrraen?
1k, van cen Vaderland, ondankbaer , gansch verlaeten ,
joeg tegen u de magt der Afiaenfchc Staeten .
Mijn vlijt, die u, alum, ten mcdedingfier flrekt,
Had, in 't Heel31, voor u cen' Hannibal verwekt .
6 Bloode Prufias! die, door lafhartil ; poogen,
Voor 't Burgemeesterfchap uw kroon hebt ne rgeboogen 1
En die gastvtijhcid fchend ! wilt gij nu, door verraed,
Tirans believers, ter voldoening van hunn' haet ?
Wacrom, in plaets dat gij uwe ecr dus zoud vcrlaegen #
Niet mijncn arm gebruikt, om uwcn troon to fchraegen?
De wrack, waer door mijn hand, nu flap, zou zijn gcaerkt,
Had op de Romers Vs de zegeprael bewerkt .
, t Is nu gcdaen! het Lot bevestigt uw vermogen
Tirans! gij beeft, zo lang mij 't licht niet word onttoogen!
Gefolterd op den duur, door 't denkbeeld van uw' val,
Trilt gij zelfs voor den naem, en fchim van Hannibal !
'k Wcrd van uw' Moeders nooit, voor mij met fchrik bevangen,
Genoemd, dan met een' vloed van tracnen op de wangen.
't Heeft Rome3 hoogmoed, om 't befluit van mijnen dood,
Een misdaed flechts gckost, in zijn' gc vacnden nood .
Men zal de wacreld door, met fchampren hoon vermelden,
Dat decs Verwinnaers van zo dappere oorlogshelden,
Die fiere Zoonen van 't Romeinsch Gemcencbest,
Die meesters waren van zo menig fchoon Gewest ;
Wen alles hen ontzag ; als reeds voor hunne Wetted
Ganse?l
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Cansch Afia zich boog, Been Vorst zich dorst verzetten ;
Toen op Kattagoos puin hun Il`andaerd was geplant ,
En Griekenland door hen gclegd was aen den band ;
Die van een' zwakken man, reeds afgelecfd van dagen,
't Rampzalig ovcrfchot des levens nog belaegen ;
Dat decs Romeinen, die als 't hunnen haet fechts wreekt,
Zich niet bekreuncn, wat de wacreld van hen fpreekt,
Zich hebben nacr een' hook van Afien begceven,
En dacr, hunn' naem ten fchand, hem door het gif doen fneeven!
Volcind, G Rome ! breid uw ketens verder uit!
11Iijn laetfe levensfnik geeft u 't Heelal ten buit .
Maer mogten do Tirans, die gy ons hebt gezonden,
Bij 't twisten om den buit, zijn op hun prooi verfonden 1
Uw' burgers, daer het vuur in uwe muuren gloeit,
Zich hechte kluisters fine0n, en met hun bloed befproeidl
Mogt eons (en 8ecze hoop kan myne fmart vcrligten)
liet trotfche Kapitool voor zyne zwaerte zwichten !
Dat alle Volken, met de Wapens in de hand,
Uw gr1jaaerds en uw kroost vermoorden in den brand!
Zich met hun blood verzaen, mijn wrack niets doen ontbeeren,
En in eeu wildcrnis uw' wyden kreits verkeeren!
Wijt, in dat aklig uur, alleen uw ongeval
Acn uwe Schenddaen, en den vloek van Hannibal !
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MENGE L TIER K,
TOT FRAAYE LETTEREN , KOrcSTEN EN WEETENSCHAPPEN
B'LTRL'KKELYK .

AANMERKINGEN OVER , EN OPIIELDERINGEN VAN, DE
GODSPRAAK, IIAGGAI 11 . 6, 7, 8 en 9.

„ De Eerw . Heer WILLIAM NEWCOME ; D . D . Bisfchop
„
van yhaterfort , heeft onlangs een Werk in 't
• licht gegeeven , getyteld : An *tcmpt towards an im.
• proved herfion, a metrical .4rungcment, and an Ex• plicatiun, of the Twelve Minor Prophets . De geleerde
• Schryvers van the Monthly Review, verflag van dezen
• Letterarbeid geevende *) , ( laan byzonder (lil, op 't
• geen men Per in aantref t, ten aanziene van de in ons
• Opfchrift gemelde Godfpraak van Propheet HAGGAI
• wy vonden het daar vermeldde , der vertaalinge en
• plaatzinge in ous DlengWwark , overwaardig . Schoon
„ een gedeelte alleen voor de Geleerden gefchikt is, zul .
• len de algemeener aanmerkingen , onzen Leezeren van een:
,, anderen rang , zo wy hoopen , niet ongevallig weezen ."
* * * * *
't Is cen onbetwistbaare waarheid , dat alles , wat niet
eigenlylc kan diencn tot onderfchr.aaging des Christendoms,
gerecc3t .N is moet afgeftran worden ; naar,'emaal de beste
zaat: Iydt , door eene onkundige en geen fleck houi'.ende
ver-lee(?ihiug .Dan, 'er fchynt, ly zommige hedendaagfche
Schryvercn , eene ontrustende neiging, om de baarbiyk .
lykheid up het eerfte vernioeden van derzelver volilaage_
ne egtheid , to verlaaten ; na eene neiging, die fchoon
ze gepaard kan gaan niet de beste oogmerken, de op .
regtheid tot een uiterfle fchynt to voeren , en door de
vyanden van ons Geloof, als koellteid en onverfchilligheid,
kan geduid worden .
Of de Voorzeg ing van Propheet HAGGAI 11. 6,
en 9, onder die bewyzen behoort, welke niet to fchlelyk
(*) Monthly Review . 1787. P. 43 .
II . REEL . WENGLLW. No . 6 .
N
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aan onzen Tegenftanderen moet opgegeeven worden, hangs
in gefchil . Ten einde onze Leezers eenigermaate over 't
zelve kunnen oordeelcn , zullen wy de plaats, gelyk de
Lisfchop tEwCOME derelve heeft overgezet, opgeeven,
met de bedcnkingcn van Dr. HEBFRDEN, over dezelve ;'er
cenige van onze elgene aantnerkingen byvoegende :
Waut dus fpreekt Jehovah God der Hcirfehaaren :
. ;, t
Nog eens aieer .
een korten tyd,
Ik zal de Hemclen en de Aarde doen beeven,
En de Zee en bet drooge Land
En ik zal alle Heidenen doen beeven ;
En bet verlangen (*) aller , olken zal komen ;
En ik zal dit Huis met heerlykheid vervullen
Zegt Jehovah God der Heirfchaarcn .
Het zilver is myne, en bet goud is myne,
Zegt Jehovah God der Heirfchaarcn .
Grcoter z .1 zyn do hecrlykheid
Van dit laatfle Iluis dan van bet eerfte,
Zcgt Jehovah God der Hcirfehaaren,
En in deeze plaatze zat iiPvrede geeven,
Zegt Jehovah God der Hcirfehaaren.
Dr. HEBERDEN heeft, over deeze Verzen, de vohende
bedenkingen medegedeeld . , . De Propheet bemoedigt bier
„ de 7ooden, even uit de Gevangenis wedergekeerd, om
„ hunnen Tempel to her'oouwen, en verzekert bun, dot
„ de luister en rykdom van dit nieuw Gebouw grout
„ zouden weezen , en verre zyn, van , als nietig to fchy_
„ nen in de oogen der geenen , die zich de Grootheid des
„ Eerften Tempels herinnerden . Dit is de in 't oogloo .
„ pende zin deezer woorden , en zou men misfchien
„ nooit om eenen anderen gedagt bebben , indien de
,, Vulgata, , of de Gemeene Latynfche Overzetting . de
CTlail Met vertaaid hadden Def.
• woorden

„ deratus cunetis gentibus . - De Begeerie of Wensch,
„ aller Volken , in flede van Het Begeerlyke of de kost.
• lyke dingen oiler Volken : de rechte Vertaaling diet
„ woorden , in welken zin men ze ook aantreft, in alle
• oude Overzettingen , de Vulgata uitgezonderd . Maar
„ de
(*) Of Begeerlyke Dingen.
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„ de Vulgata was de eenige,die men, eetlwen Tang, alleen
• las, en verflond ; van bier bet denkbecld, dat CHttISTUS
„ de Pcrfoon moest zyn, van alle Volken vcrlangd, ell
• dat by, door zyne tegenwourdigheid, den luister van
• deeze Tempel zou vermeerderen .
„ De Engelfehe Overzetters van den Pybel , met dit
• denkbeeld ingenomen , vol-den de Lulgata, tegen de
• duidchike mcening van den Hebreeuwfchen 'hcxt , crt
• verfchilden van alle de andere oude Vertaatingen .
„ De Geleerde Vader UOIJBJGANT, die als een Roovuch .
• geziude gerced is om aan de Vulgata alle agting to
• betoonen , erkent dat
de Nominativus zynde,
„ gevoegd by een meervoudig \Verkwoord
cut
„ tnccrvf,ttdig naanlwoord moet weezen, en overgezet w'or.
„ den Xostbaare Dingen, dat men hiertoc ook hepaald words,
„ door de daarop v Igende mclding van Zilver en Goud ;
• ell de Pr phcet uiets anders beoogde, dan de rykdoru
„ van dit Huts, en der Gereedfchappen in 't zeivc .
,, (let biykt nit M\CCAaIEN 1 . 21 en 2 2 , dat de Twee• de Tempel, met de daad, zeerry-k vercierd was, en in
„ bet 23 vers , van 't zelfde HnuFtiluk, words ArTHto• c11us gezcgd, bet Zilver en Goud, en de h'ostdhke Va .
„ ten't to hebben weggenomen ; waar men , was dit Boek
„ in Jfebrecu+.t'sch gefchreevcn geweest, naar alien fchyn,
• bet zelfde woord als by IIAGGAI zou hebben aange„ troffen .
,, 't Is aanmerkelyk , dat dit zelfde Hebrceuuf he woord
• gevonden wordt DAN . X1 . 4 ;, gevoegd by Goud ets
• Zilver , en door de EnselJche Overzetters vertaald ,
,, liostbaare Dingen . )ESAIA vcrmeldt in hct LXIV . Ii,
„ de verwoesting des Tempels , en met denzclven 1;s~;
„ alle onze , of deszelfs Heerlykc Dingen , bykans bet
• zelfde woord als wy by HAGGAI aantreffen . Zie ook
„ jw r . lil . [Hebr. IV .] 5 . en r'AtUUM1 Ii . 9 . [Elebr. io .]
„ Daareuboven is hct , volgens JosE1HUS, geene waar• held, dat de tegenwoordigheid van den nwsslAs im„ mer lets toevoegde aan de 'rleerlykhcid des Tempels,
„ ten tvdP van HAGGAI gebouwd : want die ,Iroodfchc Ge• /eltiedboekcr verzekert ons, met de uitdrukiykfie woor„ den, dat, cer CHRISTUS gebroren wierd, deeze Tem .
• pei was afgebrooken, en de gronefla„en door Ur•R ODES
„ waren weggenonlen , die cen gehecl nienwen Tempel
„ in tkde bouwde, zyne woorden luiden : 'Aa A , se zgfg
N 2
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JUSEPHUS, .elntiq. Lib. XV. I L 3. {nEROD1s~J
• naa dat Icy de oude grondfagen hadt Ireggcnomen, en
• andere gelegd, boulrde daar op den Tempel. Jndien 'er
55 nu eenig onderfcheid is tusfchcn herbottwen en her( el„ len , indien HAGGAI'S Tempel van SALOMON'S vetfchilde,
„ en de Tweede Tempel was , dau was de Tempel van
„ HEROnES dezelfde niet met IJAGGAI 'S : docll met de daad
~, de Derde Tempel (*) .
„ De fchynbaarlle tegenwetpingen, tegen den Christely.
~, ken Godsdienst, heeft men ontleend uit de zwakke be„ wyzcn tot dcszelfs verdeediging aangevoerd : en kan
„ 'er een zwakker zyn , date , wanneer men den Oor„ fpronglyken Text gewehi aandoet, om ecne Voorzegging
• to vormen, en bet uitdrukhyk getutgenis der beste Ge .
~, fchied('ehryvers,van lien tyd, ivederl'preel :t, om to too• nen, dat dezelve haare vcrvulliug bckomen heeft2"
Bisfchop NEwcOMME denkt, dat de rechte Leezing 11111-17
en de Vau overgeflaagen is , dewyl dezelve vergoed wend
I'er onderileuning van deeze gisfing,
door een punt .
merkt by op . dat de Ovcrzetting der LXX heeft T . FKA :K7x,
en de Arabifche vertaaling Eclec%a, exqui/ita . fly voegt
'er by, dat her woord in 't meervoudige gehruikt is, met
de kragt van bet enkelvoudige, gely'k Delicia of Spes is
't Latyu DAN . IX . 23- waar de LXX en de Arabifclce
Overzetting bet to rcgt aauvullen L"K vir defidcrioruttu .
HnoGLIED V. I6. leezen wy Q 1 ;i 1~ 1vq:)1 & ip/e totes
defideria voor dfderabilis ; dat CATULLU. Amores voor
ten Perfoon gehruikt , en CICERO in deezervoege TEREN •
TrA en TULLIULA fchryft Valete mea defderia.
De Bisfchop erkent , dat 'er eene zwaarighcid is , on
j11-yC, t op eeu Pertlon toe to pasfen, en dat wy zonueu
verwagten in den Text to vinden
i1 . :)1 & veniet
dfderiam. Hy denkt , dat , indien deeze zwaarigheid
kon to boven gekomen worden , bet cent gcmaklyyke en
natuurlyke taal is re zeggen , dat lly, na wien bet verlan .
gen ian alle Volken bchoorde uitgellrekt to weezen, zou
komen .
,\j,t be - rekking, nogthaw, t-t c'e elcenaartigheid om een
enkelvoudig naamwoord ll1r :•I met 1Rj een meervoudig
„ dexalr?c druexlrtc , zai zara axekrres
)9

n're'er,

werkwoord to verbinden , untvangt deeze wyze van nit.
druk(*) De Celeerde Mr . PFURCE erkent, dat dit de Derde Tern?Cl gewecst hebbe, in zy-n Parapirr. on Ilebr. XII . 26. p . 189.
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drukking misfchien een gen ft, :un nit de Chaldeauw'che Pa •
raphafir , die, volgens pie aanmerking van liisfchop N E wC u r+ F , bet Hebreeuwich in de ongrammaticaale. wyze van
fpreeken volgt . Dan wy onderwerpen aa •t bet oordeel on-

zer 'l' aalkundige Leezeren, of de volgende vonrbeelden
niet eeni erma ;ite kunnen ftrekken, om de taalfcnikking in
de plaats van H A G G A I to regtvaardigen .
E $ 0 D . 1. 10.

Cum EVENERINT be!lalx,

PSALM

CXIX .

103 .

~lmurt +5 +h? iYS?~ -r i

Qam D U L CIA SUN
XXVIII . 2.

T

palato meo clol!tium tuum .

PROV .

r i

~~ T

F U G E R U N T, et non perfequen ', Impiur.
Voorbeelden van then aarc ontbreekea ons niet in an .lere
taalen , ter blyke ftrekke alleen de, :ce p'.aats Uit S O PH O-

CLES.

KV ztc tr9
p °oy, x'

Toy 79 p xvevros xxl7rb}~Aevrii
}~Aevrii
8upospov 'AnolLAArNTEZ,

cexri

Dan mozclyk zat bet mt •r r .!
tel ft ;eeks ter zaak doen op
tee merkon , dat , wanneer twee zelfttardige naam,voorden in
eene zinattin zamengevnegd %%o -den in hh.itu regiminir,
gely k de i'aalgeleerden h t noemen, ''t gee :i juist bet geval is van de plaats, wel'e wy nagaan ,) ass dan bet werkwonri zomtyds in getal uvereenkumr met bet laatite zelf•
ftardig naamwoor .i , ichoon tier natuurlyk met her voor .
gaande daar in moest zamentlemmen . Zo lee/en wy 2 SAM.
X. y .
n ri" ri +a5 t+ya

Et vidit .oab pod

E S S E T contra

e facies (plur.) belli .

Hier k)mt bet werkwoord met bet laatfte naamwoord
;Tof17z overeen in geflacht en getal , in ltede van , nicer .
N 3
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vouYg gcft,:ld to zyn ;1 en o-erecnkomendc me, 'j
WY zsllen'er cenc :)ndere plaars by voc en, die, in
dir. ol)zigt, voikom .- g lyk 'chync to Alan MCC H A G G A I .
Jon XV . 20.
ii

Es NUMaP US annormn AnSC0NDITI SUN T .

Ware bet nooii ; over dic on ier ,.verp nit to weiden, wy
mo.;ten aarmerken , dac de fchikkin„ , welke W y I;etra;t
hc~bben to ft -aveu, verderen fteun on , van .t uit de uv, . reenkomst . In 'net vnor •' e .'ld uit S A U I3 L byyebragr., merkcen
wy op dat het werkvcord in gcflachc zo wel a's in getal ovcrcenk ;vam , met het laatftc zeltitandig naawwoord,
in ft •- .le van mct hl-t eerfle .
Ec .I dergelyk voorbeeli, ten opzigte van bet geflacht,
ontm)eteu WY L1 VIT . Xf!1 9 .
A-1

Plagz lepr(e cum fuer: t in Izonzine.

Het wer'•;wooid ;tY'~ is vrou viyk, cn k o .a t overeen
mct

r, ,VIV het laattte zelfflandig na •t mwoord, in itede van

met V11 'c welk manlyk is, en i1',1' vordert .
Wedeiom J

E RE M .
n

X.

42.

I'M flv,)-ct'

Sip

Zox ru •,roris ecce vent .

Hier is het werl :woord weder Vrouwlyk, en komt over .
een met het laatfte in flede van het voorgaande Zelfilan .
dige naamwoord , 't well: Manlyk is .
Deeze en andere voorbeelden , van denzelfden cart,
welke wy gereedlyk zouden kunnen bybrengen, wyzen uit,
dat het Hebreerswsclz vol is van Taalonregelmaatigheden,
welke zeer veel ovcreenkomst hebben , met die ivy thans
poogden op to helderen. Zy verfchafFen, derhalven, ewe
foort van bewys uit de over,~enkomst ontleend , 't wclk
vrylyk, en misfchien met vrugt, ma ; toegetlaan worden .
PlStchop NEWCOME'S tegcnwerpingen tegen ItuuBIGANT's
vet? laa:iu~ zyn, c.~ groote itaatlyklleh1 dcr iuleidinge vers
6, ca
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6, en van bet begin van vers 7 . als mede de oneigenheid der
taale : De begeerlyke dingen van alle Volken zal komen.
Veel beter luidt bet : de begeerlyke Dingen van alle Volken
znllen aangebrag?t worden . Deeze tegenwerpingcn klemmen zeker ; by dezelve zouden wy voegen, de gdykluidende Voorzegging by MALACHIAS 111 . I . welke ori-,chenbaar op den M I SSJAS Nit , en door liil.ichop NEWCo,ME,
in deezer voege wordt overgezet .
Ziet ik zal myn' Bode zcnden,
En by zal den wcg voor my berciden
En de Heer, dien gy zoekt,
Zal fnell3- k tot zynen Tempel komen, enz.
Vat de einenaartigheid betreft, om de plartzen, den
Tempel bctrctfende , toe to pasfen op die door HE-RODEs
herbouwd is, denkt de IBisfchop met veel rents, dat, verondertlellende , dat bet io vers cerc voorfpclling van
den Mesfias behelst,, dit niet naauwkcu,i~ver behoorde to
worden uitgedrukt : want zuiks zou den ,Wooden aanleiding
gegeevcn hebben , om de verbreeking des Tempels, toen
gebouwd, en de oprigting van een antler in •' eszelfs flede,
to verw-agten . D,~tivyl de Ilerbouwing des Tempels, door
ilattoo s, bet lanrzaam we!k was van zes en icertig jaa .
ren, dcnkt by, dat de ,Wooden nouit eenig onderfcheid in
naatn maakten, tusfchen den Tempel van ZI RUBBABEI . en
HERODI±S .
[let gezag van veele kabynen anderfchraagt
dit denkbeeld des Bisicbops .
[%Vy kunnen , wat den Tempel van z1nUBBABEL en
HIERODES betreft, nict nalaaren bier by to voegen, 't geen
onzc Vaderlanatche Geleerde Doop,gezinde Leeraar JOANNES STINSTRA, in zyne Lcerreden over IHACCAI'S Voorzegging . in den voorleden Jaaren uitgegeeven, met zeer
veel oordedls heeft opgemerkt .]
„ Mcn ;eeft voor , dat de fleerlykheid , door HACCAI
• veraichl, die den Tweeden Tempel zou vervullen, nict
• op onzen Ileere ctialsTus flaan kan : dewyl deeze niet,
„ flaan,le den Tweeden , ma !r in den Derden Tempel is
• verfchecnen , welke , naar bet verhaal van josEPnus,
• door IIERODES DEN CROUTEN , onder welken de gene• g_ nde JESUS naderhand ter wereld kwam , van den grond
2, of nieuw gelligt is . Zo-nn-ige Geleerden hebben dit
N 4
„ ver.
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verhaal wel als valsch verworpen (a) ; doch dit is de
knoop doorgehouwen, niet losgemaakt . Dat JOSEPHUS,
omtrent eene zo kort voorledene en openbaare zaake,
zo bot , en met zo veele omftandigheden , tot twee
maalen toe, (want wy vinden her in twee onderfcheide
ne Werken (b)), zou geloogen hebben, is niet waarfchynlyk . Wy kunnen zyn berigt gelooven , en evenwel onz! uitlegging, (dat de MESSiAS in den Tweeden
Tempel kwam ,) wettigen . fly verhaalt oils immers
niet, dat HERODES den Tempel tot den grond toe afgebroken (c), en naderhand weder opgebouwd , maar
dat by then hooger opgetrokken en vergroot heeft, door
her byvoegen van nieuwe gebouwen .
Dus bleef
her inderdaad dezelfde Tempel, die onder ZERUBBABEL
geft:gt was, de Tweede Tempel . Hy maakt we] ge .
wag van her uitneemen der Fundamenten ; maar dit ziet
w :iarfchynlyk op zommige gedeelten, die to zwak waren om een hooger opgetrokken gefligt to draagen . Dit
mogeD wy to meer vastflellen, naardemaal deeze zelfde
His :oriefchryver elders (d) rekent , dat 'er mnar twee
Tempels gewe .-st zyn, die van SALOMON en die van
zE«nRA!1NL ; naa dcs laatflen herbouwinge doorHERODES, en deezes herbouwden verwoestinge door TITUS,
en op gelyke wyze teller ook de andere Yoodfche
Schryvers maar twee (e) ; den Tempel van IIERODEs
als een derde, geenzins in aanmerking neemende ('p).'
(a) JVergelyk
Jo . SELDEN , de Synedr: Hebr. Lib . Ill. Cap. 13 .
O
8.
. HARDUIN de Nutnm. Herod . Opp. SelefJ . P . 316.
(b) JOSEPH 4ntiq . Lib. XV . en de Bello Tudaico Lib. I . Cap.

31 . § . 1 .

(c) Dit wordt door J . A . ERNEST, Opufc POOL Critic. P. 349.
&c. wel beweerd, maar niet beweezen. Km,a).vr c , arav ipyer
wordt niet van bet werk van HERODES gezegd ; maar de 7ooden
vree , den dat by dit doen zoude Au . ac *8s m(xawq Irurmis..
s . r. , e . is in bet nevenflaande opgehelderd . Eyrrenr kan van
hooger bouwen, Karasxi,
-a9 u van herbouwen , gebruikt worden . intiq. Lib. 4 . 3 . Zie daar ook RELAND, Adnot. (h)
(d) De hello .7ud. Lib. VI . Cap. 4 . §. 8 .
(e) RELAND, 4ntiq . Heb. P. I . Cap. 6. 1 . 2 .
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(Vervolg van bladz . 154.)

verdient to refit elks opmerking, dat, daar de
49 . H etSchryvers
van de voorgaande Eeuwen, van de

Sc .ofuleufe Klierverharding van het Darmfcheil, Lever,
Mild, Alvleesch, enz . zo dikwyls fpreeken, en 'er to
regt eene menigte Ziekten van afeiden, dat nogthans
de meesteSysthematifche Schryvers van deeze I?euw, ook
zelf BoeRHAAVE Dog VAN SWIETEN, 'er naauwlyks van
gewagen, daar het nogthans waarachtig is, gelyk de beroemde 1-feelmeester WHITE toont, en de dagelyklche bevinding leert, dat de in- en uitwendige Scrofuleufe Kliergezwellen , na de Kinderpokken en Mazelen, de allergemeenite Ziekte, (ook zelf in Nederland) is .
Ja , de
inwendige ongefteldheid der Waterkiicren is zomenigvuldig,
en dikwyls zo onbekend, dat ze wel eeus vnnr eene Zcnuwziekte aangezien en behandeld wordt . - Neerlands Genees . ent llee'meesteren zyn deswegens aan den Heelineester WHITE , oneindig, verpligt ; en nict minder aan
zynen Edelen Vertaaler en fchranderen Voorredenaar , den
J-laagfchen Geneesheer A . THUESSINK ; wien ik , voor dit
fchoone Stuk, hier openlyk dank betuig .
50 . Dan, hoe zeer ook in de tegenwoordige Geneeskundige Schriften , de inwendige Scrofuleufe Kliergezwellen van borst en buik, waar utt zo dikwyls, en meet
dan men denkt, Tee ring, belette Doorzwelging, Waterzugt van borst en bulk , enz. ontfiaat, veelal onbekend
zyn, loopt, nogthans, de groote menigte van uitwendige
Kropklier-Gezwellen zodanig in het oog der Heelkundigen, dat 'er alle hunne Systhemata van gewagen .
Maar wat beat het eene inwendige Ziekte, die zig maar
ten deele naar buiten vertoont, met uitwendige middelen
to beltryden, wanneer men by de Geneeskonst geene httlpe vied?
Dikwyls ben ik van fchrandere Artzen,
zo mondelyk als fchriftelyk , geraadpleegd, om myne uitN 5
wen.
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wendige hulpmiddelen , voor bunne, daar by zynde Scrofuleufe Lyders , to willen aanwendcu en mededeelen ?
Die ik , tot myne verwoudering en fmerte, moest antwoordeu : Dat hct uitwendige kwaad ecne irnvcradige oorzaak
had, cu dit ook deze laatfde, door gcene uttwe ;edige rnaar
door inircndigc 'nirl.,lelcu , moest 9VOrdcu to keen gegaan . --'1'oouen deze, e.i oneindige voorbeelden niet, hue weinig
deze Ziekte , i:aoon langzaam van aart, dog vernielender
dan de Pest, by de Geneesheeren belcend zy ? Maar . . . .
St . De oorzaak dezer Klierziekte, is duister, echter is
bet zeker , dat het eerie Ziekte is , welk uit ooze natuur
voortvioeit , rnaar vooral door de lcefwyze , lucht en
Het is Been
land, opgewekt en vermeerderd word .
Ziekte die befmettelyk is , nog door inenting der Kinder .
pokken, zo als de HAEN en ROwLY willen, word voortgeplant : ik heb Scrofulen en Scrofuleufe Oog- ont1 eekingen door de Kinderziekte, ten minllen voor een tyd, zicu
genczen . Echter is bet zeker, dat kinderen, nit Klicrzie .
ke ouderen geboren, char voor byzonder vatbaar zy! , . 1k
heb een groot aantal Ouders gezien, met eene Scrolitleute
Teering, tvaar van bet eene kind met Kliergezwell,2n, een
een tweede met Been-Eeters, en een derde en vicrue aan
hair, en 1)aatlworm, (Ziekten van denzc1 den aart,) zukkelden ; en eindelylt mode aan de Ziekte hunner Ouderen
Intusichen is bet zeer zeker , dat do Klierflierven .
ziekte een vry algemeene Zickte is ; maur om hier van
overtuigd to worden, behoort men dezelve to kennen : en
hoe zollen Jonge Artzen dit leeren, zo 'er in ecn Collegiu7s Chirurgicum flegts oppervlakkig van gefproken word?
t-leelweesters hebben, helaas! maar al to veel geleik , algenheid , oni Jonge Artzen to ouderregten ;
than s, zie dhze Ziekte dagelyks, en tot utyne fmerte, to
veel .
s^_ . Zo ik niet dwaal, meen ik, dat de voornaam(le oorzaak der lilierziekte in de eeril :e opvoeding der kinderen,
moot gezog g t worden ; en dat ook de voorbehoedirig en
genezing daar van , racer in do leefwyze en opvoeding,
dan in den Medicyn.-\Vinkel, b eftaat . l k kan, nog behoef
my daar over in een klein en onfchuldig Stukjen, meer
gerigt om Artzen wakker dan wyzcr to maken, fchoon
my antlers gcene Ilof ontbreckt, niet breed uitlaten .
Eene dikke ont erezen Alcel- of Ilroodpap , die
door do warthte ras zuur word , (in plaats van wclhe„
reid Vrouwe Zog,) fchynt in de eer[l :e jliaats nu(,dzakelyk
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lyk de Darmfcheils-Kli :ren to vcriloppen, to vergrooten
en to verharden ;
en , in bet vcr .'olg, door nog minder Verteerbaar Voedzcl, by jonge kinderen , to moeten
verera.eren .
I-lier van daan dan ook, zo veele dikkc, harde, buiken by de kinderen, die ook vedal, dog
zonder bewys , aan Wormen worden toegefchreveu : 1-iier van daan ook bet onwaardeerbaar nut, van bet zag_
telyk wryven van den Buik der kinderen, naar hunne
ontwaking, en bet dagelyks gebruik van eene rauwe eijerdoor, its de beste Zeep, om de dreigende Klierverflopping voor to kome i , of weg to neemen .
53 . In de Meyerye van 's Ilertogenbosch , houden byna
alle boeren hun onthyt met cen Pap, of bry van Roggenmeet met de Zemelen ; en hun overig voedzel bettaat
mecst at in aardappelen en Koggenbrood, zonder byna
ooit Tarwenbrood, Verfche Groeuten of Versch Vleesch,
to zien : --- by deze zie ik zeer veel menfchen, fchoon
zy al vroeg zwaar werk doen, met fcrofulen :
In
bet tegenieel in bet Maas-kwartier, (13oinmel en Ticlerwaard) daar altoos Tarwenbroud, Boomvrngten en zeepa,artige Planten worden gehruikt, heerscht die zickte veel
minder :
In bet Noorden van Fngeland en Schotland, heb ik gezien dat de Arme huislieden hunnen dorst
met een weinig raauw havermcel, in water gemengd, ail.
den, en zig verzadigden nict ongerezen brood van havermeel met water tot een klomp gemengd, en op eene plaat,
boven bet Vuur, gedroogd ; en veritond ook dat de klierziekte aklaar zeer gemeen was :
Dan ik meen, voor
dat men bier uit gevolgen trekke, dat er tneer oplettenheid
en proeven vereischt worden .
54 . Zommige Lymphaticque kliergezwellen zyn van
zulk een verwisfclendeit aart, datze van de eene plaats naar
een ander overgaan, of in zeere Oogen , Ooren, Neus,
boven Lip, of in een hardnekkigen uitflag op de hand,
veranderen . - - Door eene anderendaagfche Koorts ;
door cen aanhoudende Koorts van drie weeken ;
- door eene nieuwe bezwangering ;
door eene
Landreize to paard van tien weken door Duitschland ;
door den huwbaren llaat enz : heb ik fcrofulen aan den hats
zien verdwynen, die voorheen alle bekende in- en uitwen .
dige middelen weLr1Iaan hadden .
Tot narigt van
Jonge rrzen, moot ik nog zeggen dat 'er toe veele van
daze laattte, voor hun 361te Jaar, aan een Phthifs Scro .
hulofa flerven :
zy werpen dan meer cen taai,
l.z
graauw
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graauw foot- aartig ilym , dan ware etter , op ; ook bevat
bun water, hoe bedorven ook, zelden veel ware etter :
In dezen verwaarloosden of gevorderden Nat, onderfleuud Nina ilegts hunne kragtcu maar geneest lie n
Diet.
5~ . Door hot befchouwen van lyken aan klierziekten ge .
ftorvcn , heeft men altoos de ingewanden van bulk of borst
met kliergezwellen bezet gevonden ;
en uit de me .
nigvuldige leveude voorbeelden, die men dagelyks van de .
ze ziekte zi t, zou men billyk mogen vermoeden dat men
in de genezing daar van verre moest gevorderd zyn : bet
tegendeel is waar .
Nicts verveelt my meer dan de
menigte in en-uitwendige voorfchriftcn der Geneeskundigen en der bygelovige hulpmiddelen, voor deze ziekte to
zien .
Niets is ook beter in Nat om onze enkunde van den waren aart der zickte to toonen ; echter fchynt
bet my toe , dat , door bet opfpooren van de voorafgaande
en volgende oorzaken daar van, ouk betere hulpmiddelcn
kunnen en zullen gevonden worden .
56 . lk heb tegen de klicrgezwellen kwikfmeeringen, en alle my bekende uitwendige middelen meest altoos vrugteloos,of althans met weinig nut, aangewend ; en flegts al .
leen mngen zien dat Scions, die een menigte Snot - aartig ftnf uitwierpcn, verharde klicren ann den hals, blind .
held dreigende of, ontllekingen, en foortgelyke gewrigts ge .
zwellen , zomtyds voorfpoedig genazen .
57 . 1)e geringe dienst, die ik van uitwendige middelen
by Scrofulen gezien heb , heeft my Diet zcldcn naar in .
wendige doen omzien . Dan ik moet bekennen,
fchoon daar onder oud geworden, maar weinig gevorderd
l k heh , om van het gewaande E .vtracium
to z yn .
Cicuke . en andere nutteloze middelen, Diet to fpreeken , van
Kwik ilvcr, Spiesglas, Tzer en deszelfs verfchillendebereidingen , zo vcel ik kon , inwendig gebruik gemaakt,
en dezelve alleen, of met Kina gemengd, gcbruikt ; en
daar van zomwylen eene guo(lige, maar ook meermalen
weinig, uitwerking gezien , waar van, misfchien, de lang .
durigheid en afkeerigheid van wispelturige lyders, oorzaak waren . Echter kan ik zeggen dat een half grein
Calomel met even zo vcel Sulphur. Aarat . Antimorr . pp .
z. 2.
o f meermalen daags ingegeven, zomwylen van
eene heilzame uitwerking geweest zy .
Sq . l ;y een beginnende of ook reeds eeniezins verouderde plultijs, 4izgina of R,thma Scropluhfum, beb ik
vats
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van dit zelfde Lniddel, met een grein Opium crudum, of
met vier grein 4ssa Fatida gemcngd . en op dezeltiie wyze gebruikt, zomwylen vecl dicust, en ecne icbynbare
genezing, gezien . Dan niets, my hekend, wcrkt
lchielyker op de gezwollen waterklieren dan een Pilletje
van een great Turpethum mincral, met even zo veel
Succus Liqp om den 2 of 3dcn avond i gebruikt ; bet
welk den bulk tevens zagtelyk openhoud .
59. By zwakke , bleeke , dunbloedige gellellen met b ar.
d e ldieren aan den hats, en waarfchynlyk ook in borst of
bulk, heb ik veel dicust gezien van Pillen of een Poeder
bereid van Limatura Marlis dr. XI 111yrhlrae opt . dr.
VI ; dagelyks tot een drachuta, min of meer, gebruikt :
ook kan of behoort men van dit of luortgelyk
middel, mar bet gebruilc der voorgaande Kwikmiddelen, gebruik to maken ;
dan de verllopping is dikwyls zo groot
en de klieren zo ontaart of met kalk-aarde bezet, datze,
zelf door eene Iterke Salivatic door kwilaineeriugen to weeg
gebragt, nict ontbonden konnen worden :
ook ver ..
zweeren zy dikwyls, op eerie heimelyke en pynloze wyze,
van binneu , en delen dit bedorven vogt ntede aan bet
blued ; waar op een Febris Ilecaica, en de dood, volgt .
6o. Geopende Klierverzweeringea zyn immer mocijelyk en langdureud to geueezen ;
en geen wonder!
wyl de heilzame poging der Natuur zig daar door van
jets fcbadelyks poogt to outdoen . Dwaas handelen zy dan , die deze goede working door uitwendige op .
drugende middelcn, en drukkende verbanden, tegenenar .
Unguentuwn Baflicum, met roode Praecipitaut gemengd , fchynt bet beste uitwendige middel , bet wellc
ouk zomwylen , wanneer- de Verzweeringen „root of veel
zyn , op de inwendige ongelteldheid eenig vermogen
heft : ik heb 'er cene Kwyling op zien volgen, zo 'er
veel Praecipitaat onder gemengd, of , dunnetjes op de
Zweeren, om de latter to verheteren, geflrooid was .
1k bidde wile Vaderlandfche Genees- en Heelmcesters,
hunne verchigde Kunstvermogens aan to wenden , um
deze zo algemeene, verdervelyke, als, bclaas! zo wcinig
bekende, Ziekte, meer to leeren kennen, en meer vermogende
hulpmiddelen uit to vinden ; en ze den beroemden TttUESS1NK , tot bet vervaardigen van
eerie nieuwe Verhandeling, aan to bieden : zy hebben tog alle dagen, zo z-,y oplettend zyn, gelegenbeid, deze Zielcte to zien . Hun eigenbelanz, en bet belang des Menschdums, vorucrt dit .
'r Ilertogenbosch,
den 2o illaart 1737.
PROS .
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P,ZOEVE OVER HET WEVER .
D O O R
P. VAN AKEN,

A LMT en Phil. Doctor to Leyden .

uttlg is de gcllcltenis des Dantpkrings to kennen, cn
1 de uitwerkzelen , die daar tilt vo1 cn , die ten ge .
woon is bet lhrrler to neemen : den Akkerbou%v is ciit
voordeelig ; de helangens der Scheepvaart vorderen dit af :
veele andere hantecringen f, gen , door (tit utiddel, des to
betcr , en ontwyken veele rampen , die zy ancierzins
oogenfchynelyk to verwachten h ; dden .
Dan , hue
nnttig dit ook zy, zuude de zekerheid van 6_t vooruitzicht dezer uitwerkzelen echter, of de Voorwetenfcbnp
van de getleldheid des Wei'.ers, zoo als bet alnlfaandc
is, doze nuttigheid merkelyk vergrooten ; dewyl men, d' ;or
dit middel, zyne belangens beter zoude kunnen bezcrgen , en zal:en vermyden , die ten dien elude fcha-iejyk
.
waren ; dan , dit fchynt eene mocijelyke, zoo niet wan
hoopige , taak voor bet menicheiyk ge1lacht to zyn . i :yaldien de oorzaken van het Wc(ier geleid wierden, vol .
gens vetten , gelyhvormig aan die , volgens wclke de
flrecken der afwyki ; g van (ten Zcilileen, n,mr de ivaar_
nemingen van den berocmden Hnilcy , loi,pen , en die
men vermned , Pa een verloop van eerie reeks can ,f ..ren ,
door gefladige veranderingen tot dczelfde geflehenis te zullen wederkeeren , (van welke gedachten de fchrandere
Wysgeer la Lande nict vreemd fchynt to zyn ;) zoude
men , door vlytige en naauwkeurige Waarnemingcn , riogelyk grond hebben, om to denken , dat de X Vccrkundi .
g e Wetenfchip, eenmaal , cens dat verheven toppunt van
geluk zoude bereiken . Maar, dewvl de oorzaken der veranderingen van her Weder, als 't ware, ontelbaar zyn,
en deels van bckende, deels onhel .ende, dryfveeren afhan .
gen, en' gemelde zahen , voor als nosh maar geleerde gis .
fingen zyn, fchynt de Voorwetenfchap van bet \Veder tot
noch toe een onderwerp to zyn , waar op 's tnenfcocri
vernuft, niet dan niet verwaandheid, bogen kin . Vlvtige
Waarnemingen echter, door langdurighcid vii tydi t.,c.
nomen, zullen dit fmertelyk gemis eenigzins vergoeden ;
en, of fchoon zy zomtyds ooze befluitcn, daar uit Re.
truk.
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trokken, in veele opziehten doen feilcn, eehter, als 't
ware iets opleveren, het welk vccle hanleeringen, in het
een of ander opzichte kan bevoordeelen. - - Eene
naauwkeurige Waarneming der \\illden, die's Jaarlyks
in bepaalde dagen waaijcn, gevoegd by het vaUen van den
regen. het eene Jaar d'Jor her andere gerckend, bepaald
tot een zeker getal van duimen, op de oppervlakte des
aardbodems, zaI ons, op eengoeden grnnd van waarfehyn I-ykheid, bet getal en den tyd der drooge en natte
dagen, die wy als dan te verwaehten hebben, kunnen
doen gisfcn: de \'crfciJ illcndc windell, in de verfeheide
luehtftrckell , wel in aeht geno1l1en zylJdc, zullen ons,
\vanucer wy tell'ens op het dalen of ryzcn der Quik, in
den Barometer letren, ukere kun<rlfehap kunnen geven van
onweeren, die op handen zyiJ. De Zui,i Ooste winden.
die doorgaans de Quik hier tc I ande doen zakken, zullen
pus, bya\dien 'er, in de bovenfireken cleF. lucht, Zuid·
Weste winden waaijen, die eelligcll tyet te voren hebben llangeh:mjcll, (het welk men uit de verfehillende
bcddill!!en des Z\\',Tks /;an ge\\'nar wordell.) die dus den
Dampk'ring met vecle "'Jtcrigc Dampen hebben npgcvuld,
Voorwetcllfehap in het zekere geven van onHuimige onweers vla?:en , die aallfiaande zyn. De Noord- Weste
winden-, die de Quik altoos doen opfl:ygen, in gevalle zy
Rreek bouden, en door een Lalldwind, nit het Noord..
Oosten, worden opgevolgd, zulJen ons cene zekere Voor.
wetcnfehap geven van droogte, die op handen is: daar en
tegen zullen zy voehtig, onbefiendig, en onfiuimig Weder mmouiden, by aldien zy haaren wandelweg nn het Zmden vavatten, en door dir midciel de Ouik op nicllw doen
zakken. De Oosre \Vindcll, ten N().~rden, zullen ons 9
by den wintertyd, zekere aankondigers van Vorst zyn;
doeh derzelver duurzaamheid langeI' of korter, (als doorgaans nfhangende van de kracht. waar mede zy' waaijen,
van mecrdcr of minder boeveelheid del' deeltjes, door
hllnne koudc opbruisfing Vorst veroorzakende, die zy aanvoeren, of van de zylings- of tegensovergef1:eJde winden,
daar op volgcllde, welke die deeltjes zamendrukken, waar
door zy krachtiger werken,) in het onzekere laten. De
gefieltenis der Zon en Maan , ill hare verfehillende Standen, met berrckkillg op de aarde, in vcrfchillende Jaarge.
tyden, by den winter of by den zolller. (zynde de aantrekkingskragt, of zoo men het noemen wil. de perfing
op den Dampkring in hare ConjunCl:ien en Quadraturen
by
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by den winter grooter dan by den zomer,) zal onze wik.
kende gedachten, op zekere fchreden , doen vnortizaan . 1)e
golving der lucht, voor her meerder gedeelte lair : , oor
veroorzaakt, door de goede Voorzienigheid zoo wysfelyk
gefchikt , om den Dampkring beftendig to zuiveren , en
die, door middel van de Quik in den Barometer, dagelyks
op gezette lion ien wel waargenomen , en in een uette
fchaal , overeenkomflig met die van den Barometer, op bet
papier gebracht , door aanltipping zeer gemakkelyk ken .
baar word, zal onze gisfingen , by aldien we de Itrcken
der winden , en de gefteltenis des Dampkrings , zoo als
zy kort to voren geweest is, wet in acht neemer , veel
fit, op her zekere doen uitkomen , nopens her weder, dat
op handen is .
Deze kennis echter, of fchoon voor
veele zaken nuttig, zal zeer bekrompen zyn ; to meer,
dewyl de bronnen en kolken der wiiiden , waar nit zy
voor een zeker deel hunnen oorfpronk neemen, en die,
door de veranderlykheid des aardbodeuis, geltadig veranderen kunnen , voor her meerder gedeelte onbekend zvn ,
en gevolgelyk altoos ftoffen zullen uitwerpen , en me- de.
vueren , die niet als zekerheden , maar als raadzels . zul.
len kunnen worden aangemerkt ; waar uit her niet zal kuanen misfen , of zy zullen uitwerkzelen mocten vocoribren .
gen , die de verwondering gaande maken , en die we niet
voorzien hadden .
Deze bekrompenheid van kernis
poogt men wet to vergoeden , door ecuige z oogenaam .ie
voorbeduidingen, die deels uit de Infeclen, en eenige andere Dieren,genonien worden ; deels uit de luchtverfchynfelen, die de Dampkring zelve oplevert ; dan , hoe zwak de.
ze voorbeduidfelen zyn, en hoe de vooroordeelen van bet
eigentlyke , her welk zy wezentlyk bedoelen, af . v'alen,
zal, om kort to zyn , by een oppervlakkig . onderzoek, nader blyken .
De Infeclen en Dieren, de Mcnfchen
zelfs niet uitgezonderd, voornamentlyk de zwakken, heb .
ben altoos aandoeningen van Noorde winden en onwars
vlagen ; zeker fchynt het, dat dit aan eene tegenwoor . ;ige
werking en gisting des Dampkrin s is toe to fchry ven ;
onzeker daar en tegen is her, of de Mieren , de Zwalu .
wen en andere Vogelen des hemels, door haar inftinct,
eenige kundfchap van aanltaande hoedanigheden des We .
ders hebben ; dais of zy , door eenige onrupr , door de
werkende gistingen des Dampkrings veroorzaakt, of ook
wet door de koude, tot deze zoogenaamde voorbecluidin .
gen des Weders gedreven worden . Deze voorfpehingen
zul-
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zullen dan niet ver gaan, en de palen van bet tegenwoor .
dige weinig overfchryden . _._,_ De zaak is byna op dezelfde wys met de luchtverfchynzelen gelegen, tot welke
wy gevoegclyk de Regen-bogen kunnen brengen, de kringen om de Zon en !Man, de By-zonnen, met alle hare
vercierzelen, uitmiddelpuntige kringen , en alle hare gedaanten, die haar verwonderlyk, en glansryk maken ; (want,
offchoon 'er veele andere luchtverlchynzelen zyn , gelyk ais
de Vuurhallen, de gecoleurde Noorderlichten, Dwaailichtles , en wat dies meer zy, zoo doer deze de gedachtett
zeldzaam op de meer of min gun(tige gefteltenis des Weders vallen , maar vervullen doorgaans de gemtederen der
menfchen, als 't ware , met eene wilde bekommernis over
toekomende zaken, van welke zP geene denkbeelden hebben,) de bovengemelde luchtverichynzelen dan beantwoorden niet altoos aan de gedachten, door overleveringen
gefterkt, die, door hare oudheid, ten zekeren graad vats
zekerheid gekregen hebben . Belangende den Regenboog, fprak Virg : al in zyn tyd, in zyn Georg: Iih . t .
V. 38 t, als een voorbeduidzel van nat weder, arcus bibit ;
als of zy bet water ophaalde , om aanhoudende regenvla .
gen to veroorzaken . Deze waren de gemeene gedachtett
toen ter tyd , en ze hebben tot heden fland gcgrepen ;
men maakt zelfs voorbeduidingen op, uit de manier huu .
ner verrooning en verdwyning ; uit de zoogenaamde Weirs .
hoofden , die hen gemeenelyk vergezellen : uit den cart
van bet verfchynzel, is bet echter niet of to leiden, nosh
uit de betekenisfen en aanduidingen , die van hoger hand
Legeven zyn . By alle Wysgeeren is bet kenbaar, dat de
Regen-bogen, door weeromkaatzing en breking der Zon .
t :eleralen , onder een hoek van 42° 2' gemaakt worden,
wanneer de gelleltenis des Damp -ltrings dusdanig is, dat
bet voor bet oog van den Waarnemer regent, en achter
zynen rug de Zon fchynt . Dit gegeven zynde, zal 'er
altoos, volgens bepaalde wetten der natuur, een Regen •
boog gezien worden ; en dit gevolgelyk bet wezentlyke
van dit verfchynzel uitmaken : naarmate de regen min of
meer doorgaande , en de lucht aan de voor- zyde van den
Waarnemer min of meer betrokken is, -.al de Regen-bong
min of meer volmaakt zyn ; en zomtyds zich onder eenige
gedeelten vertoonen ; die men als dan , fchnon oneigentlyk, gewoon is ll'etrs-hoofdcn to noenlen . Deze wetten,
de lichtftralen en waterachtige deelen eenniaal ingefchapen , zttllen altoos dezelfde blyven ; en buiteti den wil V^an
u. DE E L . ANENOELW . N O. g .
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God Almachtig , aan geene de minfte verandering onderhevig zyn . De beduidingen , die men aatt bet verl'chynzel toei igent, zah men nit de Opcnbaring en Ondervinding
moeten halen , deze zullen bet ken-merk van hare zekerheid , of twyfelachtigheid, moeten beflisfen . Toevallige
zaken zullen ze kunnen genoemd worden, even gelyk de
n:odificatien der lichamen toevallig zyn , en bet zullen
lichamen zyn en blyven , of zy eene ronde, dan vierkante , gedaantc hebben . Zeker fchynt bet, dat 'er van het
begin der wereld altoos Regen - bogen geweest zyn, (dit
volgt uit de geflelde beginzelen,) de getteltenis der lucht
op de bovengemelde wys gegeven zynde ; doch onder
eene verfchillende aanduiding . VcSGr de tyden der Sondvloed, waren zy als zoo vecle blyken van Gods Nlajefteit
en Heerlykheid, dewyl zy onder de luchtverfchynzelen
den rang der aanzienelykfte uitmaken . Na den Sondvloed,
zyn zy, door Gods goedgunftig Alvermogen, tot een te.
ken gefteld van Gods verbond met Noach en zynen Zade
na hem , van de aarde nimmerineer door een Sondvloed
to zullen verdelgen, offchoon het aanfchyn des Hemels
foortgelyke gevaren voorfpelde . Deze zaken zyn zeker,
en ze vorderen alien eerbied of , die wy dep goedgunfligen
Infteller der Openbaring verfchuldiad zyn . ilvlaar dit teken nu, of deze aanduiding, tot eene toekomende geftcitenis van het Weder to willen uitilrekken , en daar uit of
to lciden , of her aanhoudend vochtig, dan droog , zal zyn,
fchynt noch met de Openbaring, noch met de O» dervinding to flrookett . De Openbaring meld maar, wanneer God
wolken over de aarde zoude brcngen , dat by zynen boge
zoude aanzien , en gedenken aan bet eeuwig herbond, tnsfcken God, en tusfchen alle levendige Ziele van alle vleesch ,
-'dc(' op der aarde is : her welk niet duisterlyk plas_regens
fchynt to beoogen , en wel foortgelyke aan die , die den
Sondvloed veroorzaakt hadden ; en derhalven zou de ver
fchyning. van den Regen-boog eene goedgunftige matiging
diet plas - regens vor-r1 ellen , en veeleer eene gepaste
Wedergefleltenis aandui den . De ondervinding fchynt dit
ook to bekrachtigen ; dewyl de Regen-bogen fomtyds,
en dat zeer dikwyls, zich vertoonen , en van ons zyn
waargenomen , offchoon 'er geen regenachtig A7eder op
volgt ; blyvende de lnchtsgefleltenis, gelyk zy van to vo.
Ten was, gematigd . Wel is waar, de Damp-kring is wel
bet allerbekwaamst , om die to veroorzaken by week en
ongeftadig weder ; en dan worden zy fonuyds in fchromely.
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lyke regen- vlagen gezien , die ook by aanhoudenheid
voortduuren : tnaar dit is ankel toevallig, en hai gt van
andere oorzaken of , van welke het onzeker is, of zy
door bet verlchynzel der boge voorljpeld worden . tier geen
van den Regen - boog gezegt is, is insgelyks op deszelfs
gedeelten , die men gewoon is Weers-hoofdcn te noemp , toepasfelyk ; zy hebben geenc aandui .iende bctrekking op week weder, maar week weder maakt de lochtsgelicltenis zeer gefchikt , en bet allerbekwaamst, oan deze verfchynzelen to doen voortkomen .
Wat de
kringen om de Zon en Maan, en By-zonnen, aanbelangt ;
ill 'bet algemeen kunnen we hier vouraf aanmerken, dat
die algemeene en bekende grondregel het zckere onzet
Wetenlchap moet bepalen , de oorzaken gegcvcn zpide,
viocten dc uilircrkzcls volgen . Deze oorzaken nu zyn, volgens het gelegde eener Analugi ;che uiilegging, Minerals
Pyltjes, uit vlugge Zouten bc(hande, en dour Cristallifatic veroorzaakt ; of ook wel dunne uitwafemingen, die,
gevoegd by eenige dampachtige Stoffen, die zy ill de bovenlucht untmoeten , een Cylindertje met ten dampaclitig
Bolletje kunnen veroorzaken , en , door middel der breking
en weeromkaatfing der' luchtftralen ondcr zekeren hock,
(die aho .)s grooter of kleiner zal zyn, naar evenredighci .i
van de dikheid der Pyltjes) deze ringen, even als in den
lt.egen-bong, groter of kleiner kunuen voortbren ;ten ; met
dit verfchil , dat 'er in de By-zonnen Heterogenif he Cy.
lindertjes , van verfcheide foorten zullen vereischt worden,
om ze to doen voortkouen . Dit is door den beroemdeu
Huygens, en meer anderen, in vcrfchillcnde Verhandelingen,
bewezen . Van welken aart en hoedanigheden deze Cylindertjes zyn, is moeijelyk om to bepalen ; waarfchynelyk is het, dat zy zeer licht en dun moeten zyn, dewyl
zy in de bovenlucht hangen , en 'er altoos in het heldcre
blauw des hemels , wanneer zy zullen vcrfchynen , in.
zonderheid de By-zonnen , eerie zekere bezwalking befpcurd word, welke duidelyk van den nevel der dampen to
onderfch ::iden is , die zich in de benedenftreken der lucht
bevinden, die ook, daar zynde, den helderen glans deter
verfchynzelen eenirzins verdooven . De gefleltenis der lucht
nu dus gegeven zynde , kan men daar nit gerustelyk be.
fluiten, dat de Damp -kring helmet is met deelijes, die
in f'aat zyn , deze verfchynzelen voort to brengen, die
mngelyk ouk oorzaken en medewerktnigjes zyn van oil .
iiuiutig \Veder , bet welk daar op aal vulgen . By aldien
0
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zy voorboden of beduidzels van onfluimig Weder waren ,
zuu de ondervindiug dit rnocten bekrachtigen ; die bekende groud-regei echter in de redeneerkunde heeft, zoo ergens , inzonderheid hier plants a po.fe ad e.fe non valet
confvietetia. Somtyds bevind zich de gefteltenis der lucht
dusdauig, dat zy geichikt is, om de gemelde verfchynzelen voort to brengen, daar de andere oorzakcii, machtig
0111 onweercn in meerder of minder hevigheid to veroorzaken, onlbrekeu, en dan blyven zy cen dag, twee of
drie , in dezelfde gedaante, zonder verandering . gelyk wy
dit dikwyls hebben waargenomen . Somtyds vertoonen zy
zich een uur of twee lang, en fumtyds voor noch minder
tyd, naarmate de lucht,,gelteltenis zich bevind, door andere ourzakeo meerof min beroerd, of door Dampen die van
el .iers warden aangevocrd , en zic i moeten ontlasten, is,
of word opgevuld, en als dan volgen 'er gemeenelyk onlluimige vlagen op, die meer of min hevig, l : ~ : cr of
langer,duuren, naarmate de andere oorzaken, voorti .rengzels der onftuimi~e luchtsgefteltenis , mecr of min hevig,
korter of )anger, werkzaam zyn . Gecue de minfte betrekking is 'er derhalven tusl'chen deze verfchyii .zels, en de
andere oorzaken , voortbrengzels der onweercn ; ten zy
wy willen flellen, dat zy de onzuiverheid der lucht aan .
duiden, waar uit ivy gisfen kunnen , tint zy door ftorm.
winden of andere onwcCrsvlagen, zal gezuiverd worden ;
doch de manier hoe, is onzeker, veel steer derzclver meerder of minder hevigheid, waarom zy fomtyds, by den Sourer, door een zachten en verkuwikkenden regen gevolgd worden ; fumtyds in den Winter door fheeuwvlagen , fumtyds
door ftorm- en onwecrsvlagen , naarmate de gefleltenis
des Damp . krings voor- en op dies tyd is , wanneer zy
zich vertoonen : dit hebben wy door menigvuldige Waar.
ncminaen ondervonden, het zoo met vreemd zyn to denken,dat zv, door de goede Voorzicnigheid, tot waarfchouwers gefleld zyn van rampen , die uit de on hauden zynde
onwecren zouden kunnen volgen : geene beflisfende blpken,
echter, bekrachtigen deze gedachten . \Vy zullen dit dart
in het midden laten, en 'er ons zegel niet aan hangen,
noch het wraken . Alaar liever tot Plot 'er hyvoegen , hoe
bet to wenl'chen ware, dat 'er, in verfchillende gedeelten
des aardbodems, op bepaalde plaatfcn, nauwkeurige Weer .
kundige waarnemingen genomen wierden ; mogelyk zoude
men, door eene onderlinge vergelyking, binnen een reeks
van Jaren, kunnen ontdekken, (de byzonderheden ieder
land.
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landflreek eigen , in opzicht van den aldaar verfchillenden
fland der Zon, of, wanneer bet door zeecn befpocld , of door
hooge bcrgen omringd word, uitgenomen .) dat de Weerforeken , in gezette Jaargetyden , op dezelfde wys licpen , als
de Zcil-fteenach ;ige ftreken, door den berocmden h alley
waargenomen , welke beweging, zynes bedunkecs , door
een grotcn Zeil - fteen , in bet middel • punt dcr aarde zich
bevindende ;, en zich aldaar dagelylcs bewcegende, zoude
veronrraakt worden . Het is ons genoeg, dit alles upper .
vlalckig, en als met een woord , to hchben aanveroerd : en
't blyft by ons zeker, tint zullcs de %VeCrkundige lVetcnfchap veel zekerheids zoude byzetten, 't welk fommige za .
ken in den dagelyklehen wandel wel zou doen flagen, die
nu,door onze oukunde, fomryds niet dan nadeelig uitvallen .

DE BESPIEGELENDE W SGEER , IIET (OG SLAANDE OP
DE BLOEMIEN .
Mat aangenaam verfcbiet, daar longs tebloemde zoomen,
.lepaereld door den dauw, de Lente words vernonien,
In al baar pronkgewaad bevallig opgetooid !
Zie, hoe baar onilde hand alom't Geblaemte jlrooit,
De krokus, fleutelbloem, narcisfen, tydeloozen,
De tulpen, hiacintl:, aurike!s, lenteroozen
7onkielies, akoly, ranunkels, anemoon,
Seringen, violier, jasmyn en keizerskroon,
't Veelverwig kunstperk tonic met geurige angelieren
En blanke lelyen, den breeden rand doet freren ;
't Zaclttbloozend roosje flroo •'t zyn blaadjes voor

baar welt .
Arabic riekt ge colt een wierookgeur, zo zoet
As die zich tl;ans ve+fpreid van 't bloeizel deezer gruiken?
N. S. VAN WINTER .

'1~Ta welk een gedeelte der Scheppinge, de Befpiegelende
1
WV`sgeer zvn oog wende , by vindt altoos lets, dot
Leering en Vermaak fchenkt . De Natuur verlcent ecu
onein(iig nantal van voorwerpen , die in eene allerkhoon .
Ile opvoiging onze aangeboore zugt tot verlcheideuheid en
0 3
op.

e-og

DE IiESPIEGELENDE WYSGEER

opwekken en voldoen . Nict alleen bretigt elk Jaarfaifoen ,
maar elk gedeelte van den Dag, genoegens daar aan eigen
vuutt. Met welkc onbefchry1aaare fchouuheden prykt het
land, wanneer de opkomende Zon onzcn gezigteinder vet .
licht ! Hoe zact glinlteren de dauwdroppen , .its parels ban.
gentle! Hoe Iterk ltaat bet Groeu! bloc lictlyk is de mor.
gcnzang tier kweelcnde Vogelen !
Met welk een ge.
noegnbefhouwtmen,opdenhetnmidag,betfen
ken der Zonne in den lommer gezeten , do verkwikking
met zich voerende ruifchende Stroomen, bet Vee in de
grasryl:e wcilanden liggende, decls bezig met herkauwen!
Hoe veel vermaaks is 'er to haalen, nit eene gezellige of eenaaame wandeling, wanneer de Zon, na 't~lVes .
ten hellen :?e, fchuinfcher en zagter ltraalen fchiet, en de
gezigteinder, in die lireek, befchilderd is niet do onna .
volgbaarfe tinten !
En, wanneer de fchaduwen des
Nagts dit ons halfrond bedekken , zal het heuchlyk Main .
licht , met bet talloos Starrenheir , den geest niet eene
zagte bedaardheid vervullea, afgewisfekl dour de d ankbaa.
ie uithoezemiugen van een getroilen hart .
Maar dit zyn vermaakcn , op welke de loshandigen en
wellustigen geen eisch, waar in zy geen finaak, heeben .
Zy zyn en blyven, -.its de dierbaarlle gefchenken des lee.
vens, bewaard voor verhevener Zielen , gefchikr, om,
door een geltadig ftreeven na veritandige en zedelyke vol .
maaktheid, vorderingen in Deugd to maaken .
Vestigde ik onlangs myn betpicgelend oog, op de Lcnte
in 't algemeen (*) , titans trekken de Illoemcn, die met
deeze vernicuwing des Aardryks in fchoone pragt to voorfehvn komen , en een goed gedeelte van het J :aar bet ire .
land der groeiende Natuur vercieren , ouze a andagr . be
lieve Lente lokt ons buiten, out to voldoen aan die zngt,
den Mensch als aangebooren, om Boomen , Velden en
Blnemen to zien . De Stamvader van bet Menschlvk Ce1laTt zag , toen by eerst de oogen opende, zich omringd
van L,andlchap!choonlieden, in den Hof Edcu, een pkiats
van Li'ellust, ten zyuen genoeglyken verblyve, door de
hand des SCh :'pperS getchikt . MILTON, die, in zyn Para.
, ys her •lor•cn, deezen Lusthof bezong , vcrmeldt, by veelvuldige gelegenheden , de tlloemrykheid As bet hootd .
cieraad, waar mode die oord praalde . fly legt ADAM ,
tei`fto,id na zyne Schepping , deeze wourden in den
Mond
") Zip h'cr !+oven 4 DI, 159,
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Als uit ten frisfchen flaap ontwaakt, vend ik my zagt,
In balzemagtig tweet , op 't Bloemryk kruid gelegenl,
Dat, door de flraalen van de ton, in top gejlegen,
Cedroogd was .
- 't Lachte alles , wat ik zag , my toe, en 't was verheugd .
Myn Hart werd overflroomd door aangenaame geuren
En vreugde

Vindt by zyne fchoone Wederhelft EVA, by bet wakker
worden , voor de eerftemaal aatt zyne zyde, by wekt
baar op met deeze zagte Laal :
Ontwaak, myn Bruid, myn Schoone,
Waar in de luister van de Godhtid flaat ten tonne,
Die 'k laatst gevonden heb. Gods laatfle en beste gaaf.
Met wier bekoorl ykleen ik myne liefde laaf
Ontwaak, de morgenzon vertoont baar guide glansfen,
En 't iris bedauwde veld, waar op de Bloemen dansfen ,
En de aangenaame lugt roept ons met blydfchap toe,
Net fchoonfle goat voorby ; last ons befchouwen hoe,
(Terwyl de l'ogeltjes met orgelkeeltjes zinger,)
De ted're Spruiten uit den grond al juickend fpringen,
Iloe ons Citroenbosch riekt , hoe 't balzemdraagend riei
En onze mirre druipt .
Met hoe veel verwen Yrouw Natuur,
De fchoonfle kleuren op de frisfe Bloemen fcbildert .

EVA, in haare Huislyke bezigheden, en den Nat der
Onfchuld afmaalende, zingt by :
Zy ging met fnel?en tred,
Terwyl 't Gebloemte ontlook waar zy baar voeten zett' .
Uit haar vertrek.

En ADAM, met ongeduld ha-are wederkomst verbeidende, words dus befchreeven :
Vorst ADAM, wagtende haar weerkomst met verlangen,
Hadt onderwyl een Tuiltje of kran : van 't eClst Gebloemt,
Waar op hot fchoon(le Hof der wellust heeft geroemd,
Cevlogten ; om door met hear hairen to vercieren .
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In de klagten van de Moeder alier leevenden, all zy
bet vonnis van de uitdryving uit het Prtrrtdyc hoorde,
vergeet zy het Gehloecnte Wet : maar zegt ze, op deeze
droeve toonen, vaarwel .
0 Bloernen! ni,nmcr in een and're lugt to bloeijen,
Die 'k 's morgens eerst, ivanneer de Zon began to gloe jen,
En 's aronds laatst bezogt ; die 'k met 9nyn handen zagt
Van een klein fpruitje tot deez' grootte bell gebragt,
En aan u naanten gaf : w :-*C zal voortaan uw blaalen ,
Urea 't zonlicht hevig barrt , voor zynen gloed beivaaren?
Me fc,iikt u nu in orde, en wie za1 uit eer. bron
Van ambrozyn u nu bewat're* in de zon ?

De Blnemen , bet cieraad der Scheppinge , gaan de
Vrugt voor . Zy vertoonen zich niet alleen aan Planten en
Gewasfen, cigenlyk met den naam van Bloemen of Bloem .
draagende, be(tenipeld ; maar aan alien Boom en Krnid des
Vci'1s . line vcele Boomen , die de heerlyk,he Vrngten
verfchnlrA, onthaalen ons eerst op het gezigt der Bloem.
bloeizcls, zo fchoon , dat men ze in den l-lof zou plantzen, al ware bet eukel om die Voortyds fraaiheden! floe
veele Boomen , gemeen in onzc Lusthoven , vertoonen
een Bloemtros rnim zo heerlyk, als die van vreemde Gewasfen ! Dc gewoonte doet ze den onopnierkzaamen voorby zien . Oplettender oog necmt ze waar ; en 't gevoelig
hart d .et de tong de taal des Dichtcrs voeren :
De bloozende ASrikoos belraagt
Door duizerd hagc ivitte bloemen.
Met fri . fcher kleur ontvonkt geen ntaagd
De harten die haar fehoonheid roemen,
Dan de cedle Perzik ; ieder tak
Kan tot een cierlyk tuiltjen flrekken ;
Terwyl, longs 't volgeleide vak,
.Ecn reeks van takjes de oohen trekken .
Met ronde trosjes prykt de Pruim,
JVaar na de monden wotertanden .
De hoo, e, Peer, die de armen ruin
Van een fpreidt, voelt zyn boezem branden,
Zyn zap pen ryzen door dat vuur :
Zyn knoppen z,vellen, berflen, baareu

De
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De fchoonfle Bloc9nen uur op uur
Waar in de zinnen fpec'evaarcr .
De purp ren blos des dppels lncht
Ons aan, m et fraai verfch :et van kleuren,
Waar uit de trange hoop vertvagt,
Of prikkelende of zoete g'utren.
1lagna niollmur parvi .
Doch een geruimeo tyd, voor dat de Boomen bet waagen, deeze Blncmbloeizems to vertoonen, en den Boomgaard in een Bloemtu'n to herlcheppen , terwyl de Winter zone guure Heerichappy Dog aaande houdt, zien wy
bet Naakie 1Ifannetje of Sneeuivvlok, in laage boschjes
door den grond bnoren, en den voorgang beklceden onder
de Rloemen des Vel-.1s, die, elk op zyn tyd, zo beftendig
pcrfchynen . De Belchikker der jaarfaifoenen heeft den
frond bepaald , waar op deeze Bloem zyn bind zal ontrollen .gcene zyne fchitterende Schnonheden in deezen ten
toon fpreiden, en een dcrrle bet hoofd verflenst bat nederhanccn . Naast deeze, volgt de liroknc , tederder van inaakzel, en ongefchikter om 't geweld der winden to we lerftaan , voor welkcr geblaas zy zicli vernederen .
Gelyktydig komen de fterkere hepaticas, vergezeld van de li'loemryke Primula Veris, de veelkleurige
Auriculas, to voorfchyn . De vroege Tulpen met de Hya .
cinthen voltooijen bet eerfte vak des Blocityds .
In de lloven en Lustplaatzen, waar de Konst de Natuur to hulp gekomen is, en deeze Voorjaarsichonnheden,
byeen gebragt , en in zel;ere bevallige orde gefchikt heeft,
vertoonen zy zich voordeelig : doch hoe onvergelyklyk
fchoon rondsom het Bloemkweekend Ilaarlem ! dcswegen
door heel de wereld vermaard . Hier ziet men , zonder ver .
grooting gefprooken, Bloem-akkers, Velden bezet met de
fchoonfte en kostbaarfte Bloemen . Het oog words verrukt
door gcmaakte vergezigten,geheel beftaande uit Bloemen,
welker kleurlchakeringen de aandagt op,etongen houden ;
en de retik met de lieflyke uitwaasfemingen ftreelen . teen
wonder, dat zulke vertooningen de Stedelingen van heinde
en ver derwaards )okken, en den Zomer , in 'dies aangenaamen oord , als 't ware vervroegen .
Voorts komen de Bloemen, die fchoone Kinderen der
Natuure,niet alle to gelyk,manr in de betooverendfte geregelde opvoiging : zy wisfden elkandcr af. Terwvl de
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pragtige Hyacinth verflenst, en de vroege Tulp afvalt,
fchieten tie laatere Tulpen den lan en fleng, en welhaast
ftaat dit ras voorbygaand cieraad der Iloven in vollen
bloei . De Anemone, zo fraai van gcdaante als heerlyk van
kleur, prykt op den grond ; en words gevolgd door de
veelkleurige Ranunkel, die, in den zonnefchyn, een gloed
van de praetigfie verwen ten toon fpreidt. De Roos, de
geliefde bloem der Dichteren , z .o ryk in foorten en in
kleuren , verleent een langer ftandhoudend cieraad en
veri'preidt haare lieflyke geuren. Elke Maand geeft haare
I31oemen op ; eenige tarten de Winterkoude , fchoon zy
voor de Vorst wyken . Wy zouden, met een verdere op .
telling, tot eene verveelende naamlyst vervallen . Liever
met tooT , het Lusthof des Heeren VAN GttOENEWE GEN
iugetreeden , en zynen aangeheeven Rloemzang gehoord.
Hier bloeit de roem van R'ctrlands Paradyzen
D :e oog en hart bekoort .
Al 't puikgebloemt van twee paar waerelddeelen
Vertoont zich hier op 't netst,
Ea dooft den lof van Zegers bloempenzeelen
Hoe fchoon by kleurt en fchetst .
Kuisch Negental, verruil de bloemwaranden
Van onzen Helicon .
Poor deezen Hof zo ryk in Lentepanden,
En aangenaam van zon .
Wat, moogt ge a stet Aonisch bronvogt lyen ?
Is dat iet ongemeens?
Perander u in zoete honirgbyen ,
En drink hier Nectar eens .
Ai zie, hoe praalt de Koningin der Bloemen ,
De Roos, bier in den dauw!
Me kan den blos der Tulpen hier volroeznen,
Vercierd als Juno's paauw?
Die boog' niet oneer op Argus honderd oogen,
Geplaatst in lraaren flaart .
Dit Aril gewas bravfert de Ilemelboogen
Met mer.gkl'ur, Iris waard .
Geen fchooner {Mans omri'zgt den hals der Duiven
In 't b:}, rle Maifa foen :
Geen Fenix liet ooit fchooner veeren f uiven
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Op Arahyer groen .
Ik ruik 7asinyn, Geno f'el , Yioletten,
Melis en Hyancinth.
Narciifus Mat T,ieh nevens Ajax zetten,
Gejireeld door lugt en wind .
'k Tel Anjer, Klok, Da,nst!loem, Eglantieren
En Simbel en Adoon ;
Ook Ridderfpoor, Trosbloemen, fchoon van zwierets,
En gouden ICcizerskroon.
Bier zweeft een gear van Tytn en Akoleijen,
En Lely, hoog van roem ;
Die toont den float der refine tlemelreijcn
Met Maan- en Starrebloem .
Voorts gis ik ook, dat ze, in den floet der Roozen,
Der Yuffren wangen hier
Van nyd en fpyt verbleeken doet en bloozen,
Hoe zagt en Pier en dier .
Myn gees; vcrdwaa't,terwyl de Planten lonken :
Zegt me ieders naatn omtrent ,
Zo noem ik u 't getal der fionkervonken
An 's Hemels blaauwe tent .
Voorwaar dit is een Koningryk ve! kleuren,
Van l''orllen waard befc1touwd .
Het wit en rood en geel verfpreidt zyn geuren,
Daar elk zyn /laatrang houdt.
Paars, fermillioen, turkois verciert deer ronden,
Met groen en incarnaat .
Hyinettus wordt by Hybla dus gevonden,
Maar in den fchoonflen grand .
Welk eene onuitputbaare bron van dankzeggende bewondering opent deeze geregelde opvolging der Bloemen !
Welk eene ten toonfpreiding van Godlyke 1Vysheid en
altoos werkzaame Goedheid ! Bloeiden alle de Bloemen
der onderfcheide Jaartaifoenen to gelyk ; wy zouden met
een overvloed van Schoonheden als overlaaden weezen,
en , op eenen anderen tyd , wegens volflaagen gebrek , klaagen. Naanwlyks zouden wy in itaat zyn , om de helft
der ontelbaare fraaiheden op to merken , of het oog zou
met deernis van derzelver verflensfing getuigen . Doch uu
tyd en plaats voor ieder foort van Bloem beftemd is,

ftck
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ftclt die aangenaame opvol ;ing ons in ftaat, om zee fret
nicer gcmak en naauwkcurigicid gade to tlaan . Dikw3is
kunnen W dat verlustigend on lerzoek herhaalen , allc der.
zelver fchonnhcden op ons gemak genieten, en 'cr ecue
nadere keunis me :ie m .iaken .
Deeze wyze Schikking der Voorzienigheid brevet non
een ander zeer aanmerkelyk voordeel to wege . IVY zien
inlet alleen de' onderfcheide foorten als hloeijeu in de fchoonfie volkomenhcid ; maar gevoelen to minder hartzeer over
de fchielyke verwelking . De vroegere Voorjaarsbloemen
pryken ecue korte pool, en zy vallen of ; doch derzelver
gemis words geboct, door eene verlcheidenheid van nieltwe fteeds voordpruitende ; deeze doen de bekoorlykheid
van den Bloemhof volduurcn, en teens ons genoegen .
De oneindige Verlcheidenheid der Bloemen is nict min
ecn onderwcrp van bewondering, dan de geregelde Op .
volging , en ftrekt even zeer ten blyke van de hooglte
Wysheid! Grecp 'er cene volkomene gelykheid plants in
bet maikz-_1 , de gedaante, de kleur en getir dier 1
.,)1,emen, of in eenige andere hoedanigheden, die eenzelvig .
heid zou verveelend geweest zyn , en ors doen rcikhalren
na do bekooringen der nieuwigheid . Brags de Zomer geene andere Bloemen voort dan de Lente, wy zouden vies
alleen moede wordcn van ze to zien ; maar, aan derzelvcr
kwcekin„ ook geene moeite willen befteeden . De thans
daar geftelde verfchcidenheid , in de hloemryke Voorthreng_
zelcn tier grocienden Ryks, maakt ze altoos nieuw, altoos aangenaart .
En deeze Verlcheidenheid befpeurt men niet alleen in
de ondcrfcheidene Gellachten en Gezinnen der Bloemen ;
maar in elken Bloem in 't byzonder . Hoe groot, en in 't
ooeloopend, is bet verfchil niet, tuslchen de lulp en de
B aci-7th, t ::sfchen de Hyacinth en de duricula, en nog.
thans heeft ieder 1 ulp , ieder Hyacinth en de Buricula,
zvn bvzonder character en fchoon ; ieder iet ooriprong_
lyks . Geen twee zyn elkander in gedaante , in grootte
en kleur, volmaakt gelyk .
Eenige Bloemen fteeken bet hoofd lustig op, als met
eene meerdcrheid over tie andere been ziende, die fegts
tot eene middelbaare hoogte opgroeijen, of nederig tangs
den grond kruipen .
Ecnige glocijen met de (lcrkstfchitterend(te kicuren ; daar andere het oo2 hekooren ,
door eene ltaatige ecnvoudigheid . Met weak: eene meesterlyke en onnavo .lgbaare kunstrykheid, zyn de ouderfchei .
de
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de tinten , zeer flout in deeze, by uitllek zagt en Net.
tende in geene : hier fchynt de onderfcheiding en orde
met voordagt verzuimd, daar met de groot(le Iliptheid in
agt genotnen . Zommige Bluemen vervullen de lugt met
de liellyk(le geuren : andere bekooren alleen het oog, zonder de news eenige voldoening to Icheuken . Diet can
woord, wy zien, in de Bloemen, die opeenvolging van
Schoonheid , die bekoorelyke Verleheidenheid , die veraangenaamende Nieuwigheid , in yergelyking van welke alle
de werktlukken der Kunst betekenloos worden .
Hoe veel tot het Maakzel, den Groei, en de I -luishou .
ding der Bloemen behoorende , ontbreekt 'er aan decze
Befpiegeliug nog ; dan ik zou, my bier toe iulaatende, to
breed worden . De opwekkende taal des zibismoutfchen
Lichiers eindigt dezelve :
0 fchoon Gebloeint ! leer ons na boven kyken .
Gy heft u uit het flof.
Zo moet de reuk der Deugden zich verfpreiden
Van alien die u zien .
Zo leer 't gewas van haven, tuin, en weiden
Ons d'Almagt glorie bien.
Eert , wic gy zyt, het eeuwige Perntogen,
En zoekt des leevens Bron,
Celyk van ouds de Zonnebloem haar oo; en
Geftaag wends na de Zon .
pt
LEEVENSB?RIGT VAN FREDERIK DEN II, LAATST OVERLEDEN KONING VAN PRUISSEN ; IN DEN JAARE i-/58
GESCUREEVEN DOOR %YLEN DR . JOHNSON, EN
VOORTGEZET TOT 2Y%EN DOOD .

(Pervolg en Slot van bl.
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et wederkeeren van ecn Souverain, in de Hoofdftad
zyner eigene Hecrfchappye , na het roemryk eindigen eens Oorlogs , waar in by , zulke Iotwisfelingen van
den weifelenden Krygskans beproefd had , moest onvermydelyk vergezeld gaan van de hartlyk(le vreugdbetoonin .
gen. Op den dcrtig(len van Maart 1763, kwam de Ko.
ning van Prtusfen, 's avonds onltreut negen uuren, in
zyn
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zyn Paleis to Berlyn ; zints den vierden van January 1757
had die Hoofifilad zone tegenwooriigbeid niet mugeu
zien . De Prinfeu van de , t bloede, de buiteulandfche Staats .
dienaars, en de Adel, ten then einde vergaderd , ontvltl.
gen hem . De Vreugdeblyken en lltuminatien, wegens ciee .
ze gelukkige gebcurtenis , duurden drie dagen naa zyne we .
derkomst. Op den avond van den vierden April, reedt by,
in een open rytuig , vergezeld van Prins FER DIN AND vary
BRUNSw1K , dour de meeste ftraaten, om de verfcheiden .
heid der pragtige Iltuminatien to zien . '1 'e deezer geic .
genheid zo wel, als by zyne in-redo in de Stad, weer.
galmde de lugt van de toejuichingen : Lang Iccve onze ho .
ning! onze Vader1 Op toejuichingen, heir zo dierbaar,
antwoordde zyne Majelteit : Lang leeven 9n we dicr'uaare
Ondcrdaancu, myne gelicfde Ouderen!
veeze uitboezetningen van 's Volks blyofchap waren zeer verre van
flaaffche vleitaale, en to recht vcrdiciid door een 1\1o .
narch, die, niettegenllaande den zwaaren en langen Kryg,
door hem gevoerd , zyne Ondcrdaanen met geene nieuwe
lasten bezwaard, noch eenige nieuwc- Ryksfchulden gemaakt hadt.
In deezen tyd van ruste, was de Koning onledig met
Krygsvcrdienflen to beloonen . Hy beval, dat de AFbeel .
dingen van alle zyne dappere Generaais, in den Oorlog
gcfiteuveld, zoo den opgehangen worden in een zaal, door
heel de Heldcn- zaal geheeten. Fly fchonk vrydom aan
zodanige I3oeren zyner Staaten , als eene ongemeene maate van yver betoond hadden , in bet bevorderen van zyn
zaak . Desgelyk verleende by ortllag van belastingen, floffeu tot bet bouwen van huizen,en paar .len tot den Landhouw,aan de zulken zyner Onder .iaanen, die, door de uadeclen geled :n in den Kryg , dus eene fchavergoeding
fcheenen to verdi : nets . Hy tragtte, daar en boven, zyne
verwneste StaatLn weder to bevolken , niet alleen door
vergiflenis to vergunnen aan zulke Wegfuopers, en uitge .
bannenen , als wilden wederkeeren ; maar door Vrcemdelingen to noodigen en nit to lokken . Ow de Handwerken
niet min, dan den Landbouw, to bevorderen , verboodt by
den invoer van zyde, chitzen en katoene floflen in zyn
Gebied , en heval , dat altes van dien aart, reeds ingevoerd , op zwaare flraffe weder moest uitgevoerd worden .
Niet min oplettend was zyne Maiefleit, om onderzoek
to doen op bet wangedrag der Offcieren, 't geen vry
grooten invloe .i gehad hadt, op zyn, : zaaken, en 't zelve
to
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to (traiFen . De Generaal ZASTIOW , die to Schweidnitz
gebood , toen -die Sterkte verrast werd door dell Generaal I,AUOOHN , werd uit den dienst geweerd , met alle
Oflicieren, die onder hem dienden . De Generaal FINCK,
en de twee Major-Generaals REBENT1?SCH ell GERSDORF,
die to Maxen bet bevel gevoerd hadden , werden veroordeeld , de eerfte, ouw zyue Bedieniug to verliezen, en
ten jaar Gevangen to zitten, de tweede, tot eene halfjaarige Gevangenis, en de derde, by de afzetting, tot eene
tweejaarige Gevangenis verweezen . De Koning gaf het Regiment van den Generaal FINCK, aan den Generaal WUNSCH,
die, to gemelder gelegenheid, aan de Rusfifche Generaals
hadt voorgeflaagen, door bet Oostenryifche Leger been to
br,eken, en aangeboden, de eerite to zyn in dit tloutmoedig
beftaan ; ten voorilag, waar tegen acht Officiers zich aankantten , als to hachlyk . Men moot, egter, bekennen,
dat bet gcdrag des Konings van Prui.fen, in alle deeze
byzonderheden, iclioon zeer pryswaardig, niets byzonders
in zich hadt. De Keizerin Koningin »am , met haaren
doorlugtigen Mededinger, ten zelfden tyde, dezelfde maatregelen, die geene andere, dan heilzaame, gevoigell kon .
deu baaren .
De verkiezing van een nieuwen Koning Van Poolen, in
ftede van den overledenen AUGUSTUS DEN 111, trek, in
den Jaare 1764, de aandagt des Pruisfijchen Monarchs ;
by vereenigde zich met de Hoven van' Petersburg en ConJlantinopolen , in hec omheizen der Party van den Graaf
PoN1ATOwSKI, aangekant tegen de • inzigtcn van Oostenryk,
Frankryk en Spanje, die bet Hof van Saxen begunitig .
den . De uittlag dier onrustige verkiezing is bekend.
Graaf PONIATOWSKI werd verkooren met ecne cenpaarig .
heid van ftemmen , waar van men geene wedergade in
de Jaarhoeken van Poolen aantreft. Korteii tyd naa de
verkiezing van dien Vorst , ontving by brieven van Gelukwenfching van alle de Mogendheden, die zyne zaak onderfteund hadden : de aanmerkelykule dier Brieven is die
des Konings van Pruisten . De gelegenheid by, en de wy7e
waar op , dezelve gefchreeven is, zo wel als bet Character
des Schryvers , maaken dien waardig geheel hier geplaatst to worden . Nieis , in de daad , kan roemryker
weezen voor de tusfchenipraak van Souverainen, dan het
mededeelen van zodarige gevoelens .
„ Uwe Maje(teit moet bedenken , dat, (lair Gy eene
„ Kroon draagt, ingevolge van eene Verkiezing, en niet
„ by
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„ by Erfrcgt, de wereld een opmerkender oog zal Man
„ op uwe Bedryven, dan op die van cenige andere Mo .
„ genheid in Europa ; en dit is zeer regtwaatig . De ver.
„ hetling des laatstgemelden, enkel her gevolg zynde van
„ Bloedverwantfchap , verwagt men niet lacer van hem ,
„ (fchoon men veet nicer wen,cht,) dan war de Meufchen
„ in 't algemeen kunnen doer ; maar van een Man, die,
„ door de item zyns Gelyken, van een Onderdaan tot een
„ Koning verheeven is,
van een Alan , vrywillig
„ verkouzen out to regeeren over de zodanigea , die hem
verwagt men ailes, war ecne
„ verkoozen hebben,
„ Kroon kan verdienen en ten cieraad f1rekken . „ Dankbaarheid aan zyn Volk is de ecrite groote Pligt
„ van zulk ecn Vorst ; want aan 't zelve alleen, heeft by
„ (naast de Voorzienigheid) to daukeu, dat by een Vorst
„ is . lien Koning by gebourte, onvoegelyk met zyn ver .
„ heeven Rang handelende, bcfchimpt zichzelven ; maar
„ een verkoorcn Vorst, die, zich zyner verkiezinge onwaardig gcdraagt, brengt ecne ichaude ook op zyne
Uwe Majeiteit , dir hou ik my
„ Onderdaanen .
„ verzekerd ; zal my dceze Iterke wyze van lchryven wel
„ willen verfchoonen . 't Is de uitboezeming van myne waa .
„ re hoogagting your u . flet betninnelyk deel der Schilde .
„ rye is met zo zeer cene Les van 't geen gy moer wee .
„ zen , _als wei eeue Vuorzegging van 't Been uwe Maje .
„ fleit zal zyn ."
De derde September, des Jaars 1770, was gedenkwaardig
door een mondgcfprek , tuslchen zyne PruisJifche Majelleit
en Keizer J OSEPHUS DEN If. Deeze ontmocting in oe Legerplaats, en by den grooten %Vapenfchouw der Keizerlyke Troepen, by 1VeuJlad, in Moravie, hadt zeer gewwwigtige gevolgen voor Poolen ; zints de verkiezing van den
nieuwen honing, van een gereeten , door alle de onheilen
eens Burger . Ourlogs. De zatnenkomst tttsfchen deeze twee
groote Vortlen was, naar alien oogenfchyn, zo hartlyk,
dat ze den aanfchouwers op her dieptte trof, en inzonderheid de Krygslieden zeer aandeedt : veclen hunner herdag .
ten, en hidden ondervonden, de heillooze gevolgen van de
vyandfchap, die zo langen tyd tuslchen de 1-Juizen van 0osteuryk en Brandenburg geduurd had .
't L eeven des Kotnngs van Prui.i n levert niet alleen
frolic tot loffpraak op : wy vinden 'er zomtv,is merkreliens in, van die Onregtvaardigheid en 1Vreedheid, wclke
magtige en onwederftaanbaare Mogenheden , maar- al to
dik-
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dikwyls , pleegen aan hunne zwakke en vetdediglng misfende Nabuuren . De Burgers van Danszich hem eenige
reden tot misnoegen gegeeven hebbende, zondt by een
Leger derwaards om die Stad to bezetten : en perlie dezelve niet alleen 75,000 Dukaaten af ; maar dwong ze tot
de allerdiepIle onderwerping . Alle de Pruisfif he Underdaanen, in Dantzich woonendc, kreegen volltrekten last
om na hun geboorteland weder to keeren . Diets kon wil .
lekeuriger . niets met meer, .er omltandigheden gepaard
weezen, dart dit bevel . Veelen deezer Pruis/fche Ondera
daaneu waren in die groote Handelllad getrouwd, hadden
'er andere verbintenislen aangegaan, een voordeeligen hank
del gedreeven , en het grootlle gedeelte buns leevens gefleeten : weshalven deeze last alle de drukkettde bezwaaren
bade van verbanning nit een geboorteland, in het gewig .
tigst tydftip en de aangelegenfte leevensomllandigheden .
's Kunings willekeurig gedrag flak niet minder door In
den Jaare 1772, omtrent de lnwoonders van Poolen, op
een tyd, wanneer de vaneen ryting en verdeeliug oiens
ongelukkigett Lands in bewerking was . De Pest, die in
eenige ourden van Poolen gewoed hadt, verfchafte hem
een voorwendzel, om zyne troepen derwaards to doen
trekken. Deeze troepen gingen , zoo ras zy den eerilett
flap op Poolsch grondgebied zetten, in alle opzigten to
werk, als of zy gekomen waren om wraake to neemen
van de gadeloosfte verongelykingen in een vyandig land,
Uit Groot Poolen en de aangrenzende Streeken, werden
12,000 Familien weggevoerd, en, met derzelver goederen,
gezonden om de ongebouwde Landen zyner eigene Lank
den to hevolken en to bearbeiden . Hy won meer clan,
zeven millioenen Dollars, door de Inwoonders to nood'
zaaken, om l :gt Geld to ontvangen voor de voeradie,
leettocht, koorn, enz ., 't geen zy aan zyne Troepen le,
ver ±en . De knevelaaryen van de Abtdyen , Kloosters s
1Hoofdkerken, en de Edelen, liepen zo hoog, en eindelyk
zo verre boven hun vermogen, dat de Kanunniken van
Gnesna, in 't hyzonder, hunne Hoofdkerk verlieten ; de
Priesters vluatten nit hunne Standplaatzen, de Monniken
nit hunne Kloosters, en de Edelen van hunne Landgoederen . De Jungelingen werden overal gegreepen, en .op
gezonden ow de Pruisfifche Legers to verlierken . Ja, tot
overmaat van verdrukking, moest ieder Stad en Dorp een
2eker aantal Huwbaare Dogters leveren ; aan elk deezet'
waren de Ouders verpligt ten Huwelyksgave mede to gee .1 1. DELL . MENGELW. N O . S.
.p
lien!
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ven, een bed, vier kusfens, een koe, twee biggen en Brie
Dukaaten : deeze werden opgezonden na's Konings landen,
um daar uitgehuwd to worden . De wegen zag men voi met
wagens, belaaden met deeze nieuwe foort van belasting .
Deeze verdrukkingen duurden , van her laatst des jaars 1770,
tot her begin van 1773, wanneer de lang in bewerking geweest
hebbende verdeeling,van cenige derlchoon(leLandfchappen
van Poolen , daadlyk volvocrd werd, tuslchen de drie 1Vlogenheden,zyne Keizerlyke Maje(leit, de Czaarin CATHAKINA
De 1I, en den Koning van Pruisfen . By deeze verdeeling
breidden 's laatstgemelden Konings Heerfchappy zich uit
door her vcrkrygcn van 't geheele gedeelte van Groot Poolen, aan zyne zyde van de Notez, als mede van alle de
Landen van Pruisfen en Pomeren, aan wederzyden van
den IVeiicl, welke de Koningen van Poolen dus lang bezeten hadden, onder den naam van Poolsch Pruisfen, uitgenomen alleen de Steden Dantzich en Thorn.
De eensgezindheid, welke nu eenigen tyd plaats gehad
hadt tusichen den Koning en den Keizer van Duitscllland,
en waardoor de Verdeeling van ten minflen een derde gedeelte der Poolfche Republiek tot (land gebragt was, duurde
niet veele jaaren . By den dood van DIAXIMILIAAN JOSEPH,
Keurvorst van Beijeren , in den Jaare 1777, in wren de
oude Familien van WILLEM Of LODEWYK uittlierf, maakte
de Keizer eisch op een groot gedeelte van dit Keurvorftendom, dien grondende op eenige eifchen door Keizer
SIGISMUND, in den Jaare 1425 gedaan, doch nooit beweerd .
De Koning van Prui.fn, als Keurvorst van Brandenburg,
nayverig ointrent alles war tot vergrooting van her Huis
van Oostenryk kon ftrekken , kautte zich aan tegen die
vorderingen, op den grondflag, dat by bet Ryk wilde
bewaaren by deszelfs Regten en Grondgebiedlyke Bezit .
tingen, tegen alle inbreuken . Vertoogen en Tegenvertoogcn werden een tyd lang, door beide de Partyen, ingeleverd ; doch deeze geen kracht doende, nam men de toevlugt
tot de wapenen, en twee der magtigtle Vorfen van Europa bragten hunne Legers to velde om her gefchil met de
wapenen to betlisfen . Her Koningryk Boheeme llondt her
tooneel des Oorlogs to weezen : de grootile Veldheeren
deezer Ecuwe voerden bevel onder de twee Monarchen .
I1len verwagtte, dat de Oorlogsjammeren zich op de ont .
zettendtle wyze zouden vertoonen . De Zomer, nogthans,
werd getleeten in op- en hertochten, waar in men van
wederzyde veel Krygsbeleids liet doorliraalen : en de Veldtocht
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tocht nam een einde, zonder bet leveren van een enkelen
algemeenen flag . De I-loven van Verfuilles en Petersburg
wenaden, in den volgenden winter, hunne goede d'enlten
met zo veel vrugts aan, dat bet gefchil, over de Bcijcrfche Opvolging, eindelyk bellist wierd door een Vredesverdrag, to Tetfc%en in Oostenryksch Silejie, op den dertienden van Mey, 1779, gellooten .
Zints dit Tydftip levert de Regeering van den Grooten
FREDERIK geese gebeurtenis van opmerkelyk gevoig op :
by genoot een onafgebrooken Vrede, tot de hoogklimmende jaaren en toeneemende zwakheden een einde maakten aan zyn luisterryk leeven . Eenige maauden v66r zyn
dood tastte de waterzugt hem aan, en bewerkte zyn
ontbiniling op den zeventienden van Augustus, 1786, in
bet vyf en zcventigfte jaar zyns Ouderdoms, naa eene
Regeeri g van zes en veertig jaaren, twee waanden en
zeventien dagen .
Zodanig was de Regeering van FREDERIK DFN 11, Koping van Prui.fen ; een Vorst, wiens daaden, gednurende
bet wenrelen van bykans eerie halve 1 :euw, de fehitte .
rendite hoedanigheden van den Staatsman, den Held, den
Vorst en den Patriot, ten coon fpreidde . In deeze gewigtige byzonderheden heeft, traa al bet voorvermelde, zyn
Character niet noodig meer toegelicht to worden . Ten
flot mueten wy nog lets van zyn Perfoon en de gewoone
lcevenswyze melden .
De overleden Koning van Prui fen was vyf voeten en
zes duimen lang ; doch, gebukt door den last der jaaren ,
vertoonde by zich kleindcr . Tot zyn acre en veertig(te
jaar behieldt zyn Hair een fchoone donkere kastainjr' bruine
kleur ; 't was zyne verkiezing 't zelve op to maakLn, altoos droeg by bet opgebonden tot een ftaart . naa dier tvd
werd bet grys . Zyn ftem was welluidend, en by lpi'ak
zeer orderfcheiden, doorgaans glimlachende . Het Fransch
was zyne gewoone teal, by wist 'er zich seer vloeiF-nd in
uit to drukken, en beter dan in 't lloogduitsch . Achtlo3s
was by op zyne klceding, 21s by zich niet to veld tievondt ; nooit droeg hy, dan by onpasfelykhcid, een nagtrok, nagtmuts, of muilen . Driemaal 's jaars verfcheen
by in eeu nieuw kleed, bet uniform van bet ecrfte Batail .
lon zyner Lyfwagten, blauw net rood en zilver afgecet,
op de Spaanfche wyze ; zyn kamifool van effen geel ; op
zyn hoed droeg by een witte pluim . Zo zeer was by aan
P 2
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laarzen gewoon, dat by nimmer, zelfs op geeu openbaare
1-lofdagen, fchuenen droeg.
Zyn Majelteit (tondt 's Zomers altoos ten vyf, etl 's
Winters OM zeven , uuren op. Doorgaans bleef by een
uur, naa zyn opItaan, onge(toord en nam zyn ontbyt ; dan
ontviug by Brieven, Vertoogen, en andere ftukken, en
vervaardigde de antwoorden . Van negen tot elf uuren,
gaf by gehoor aan de Staats- en Hofbedienden . Voorts
vervoegde by zich op de parade, en gaf zelfs bet woord ;
verbetercude den tninften misflag in de Krygstugt, en vorderende de grootfle nauwkeurigheid in den Wapenhandel .
Van de Parade ging by doorgaans na de groote Zaal
van het Paleis, om openbaar gehoor to verleenen aan zyne
Onderdaanen, die by altoos aanmoedigde om hunne eigene
Verzoekfchriftcu in to leveren : zo zeer verlangde hy, dat
'er uitfpraak des 1-Up gedaan wierd, dat bet minfte vertraagen in de zodantgen , die bet moesten volbrengen, zyne beilratftng niet ontging . Wanneer by, naa bet verrigten
van deeze voor de Onderdaanen gunstryke bezigheid ,
vertrok, boog by zich zeer beleefd, door de zaal gaande,
voor den minften zyner Onderdaanen .
Half Een was zyn gewoone tyd van middag-eeten . Zyn
tafelgazelfchap befl :ondt uit zyne eigene Staatsdienaaren ;
die van buitenlandfche Hoven , en de Officiers van bet
eerfie Bataillon Lyfwagten . Voor vier en twintig Peri'oonen was 's middags , en voor acht 's avonds , gedekt
bier voor gaf zyne Majefteit drie en dertig Duitfche Kroonen , of vyf en een halve Guinie . Voor den middagmaal.
tyd was ddn uur bepaald, wanneer de Koning opltondt,en
umt :ent cen our niet eenigen van het Gezelfchap wandelde,
waar op hy, 't zelve verlaatende, na zyn Boekvertrek ging .
Her bleef by beliendig drie uuren alleen : dan kwam zyn
Voorleezer in, die tot zeven uuren hem gezelfchap hieldt :
als dan begon bet Concert, en duttrde tot negen uuren .
't Zelve beltondt meest uit blaaslittftrumenten en zang . De
Koning zelve fpeelde meesterlyk op de fluit, was een groot
kt•n ner der Muzyk, en zeer keurig in de verkiezing der
Zangeren.
Ten half tien ftondt altoos zyn Avondmaaltyd gereed,
en by droeg zorg, dat zyn gezelfchap als dan niet meer
dan acht perfoonen beliep ; onder welken zy, die ten
Hove in Letterkunde meest uitflaken, altoos eene plaits
vonden . VOLTAIRE, ALGEROTTI , MAUPERTUIS, Lord
CHESTERFIELD en anderen, behcorden tot dit getal . OP

VAN F'REDERIK DEN

II.

221

Op 't eigen oogenblik dat de tafel was afgenomen, lag
men alien bedwang ter zyde, en voegde elkander, zonder
perfoon of rang in aanmerking to neemen, bon mots toe .
Zyne fruiten en wynen waren altoos van de beste foort,
c,v by zag gaarne de vies ryklyk road gaan . Schoon by
zelve niet veel dronk, was by daar in byzonder, dat by
niet wilde gedoogen, dat iemand van 't Gezelfchap uit de
vies dronk waar uit by zyn glas vulde . Hy gaf'er deeze re .
den van : „Ilet mogt vergif weezen ; dock indien ik u'yn lee„ ven verlies , ik wil niet dat myne Vrienden bet vediezen ."
Behalven de roemryke Krygsbedryven, in dit Leevensberigt vermeld , die den Boning van Pruisfen kenmerken
al; de Held zyner Eeuwe, befteedde by de laatfte vyftieti
jaaren zyns Leevens in bet neemen en voortzetten vast
maatregelen, die zyn Naam op 't loflyksr zullen vercenwigen . Geduurende dat tydperk, vertoonde zich FRED6t`IK
de Oorlogsheld, als een Patriot, een Wetgeever, en Befchermer van de Handelbelangen zyner Onderdaanen . De
waardigheid en eere zyns Ryks hieldt by op door eene
Krygswagt, gecvenredigd aan de veiligheid van de Landen
zyner Heerfchappye , en daar door tef fns zyne magtige
mededingers in ontzag . fly flel .ic een nieuw Wetboek
op, en hervormde de iugefloopene mishruiken in het Regtsgelcerd flelzel ; kragtig muedigde by de Bevolking zyns
Ryks aau, en befleedde aan de bevordering des Koophandels zeer veel aandagts. Met den woord, flaande de laattte
j aaren der Regeeringe Van FREDERIK DEN GROOTEN, onde rvon)en de Pruisfifche Onderdaanen, in hunnen Souverain, een tederhartiger. Vader, wieus geluk vermeerderde,
naar gelange het zynen Afflammelingen voorfpoedig ging .
l'RrDERIK DE 11 heeft, ten einde wy dit Leevensberigt,
met eene korte opgaave zyner Bedryven, ten beste zyns
l&yks, zo als de Baron VAN HERTZBERG dezelve opgeeft,
befluiten, op zyn eigene kosten, een groot aantal openbaare
en byzondere Gehouwen to Berlyn en Potsdam getlicht .
gehecle Steden, door brand verteerd, nit de asfche
heerlyk doen herryzen - nicuwe Kerken gebouwd, oude
verbeterd - vcel gelds befleed in her aaulrggeu van
Vestingen en Barrakken - nieuwe Handwerken ingevoerd , en oude onderfchraagd - groote fommen gelds
gegeeven aan Edellieden en andere Landcigenaaren, tot
verbetering van den Akkerbouw en van huime Goederen, otn
Landen to ontginnen en moerasfen droog to maaken
acsbelyks fielde by alle poogingen to wcrk om de fchaaP 3
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dens en onheilen to boeten , veroorzaakt door buitenge.
woone overftroomingcn ; by liet tie dyken, zonder tydverzuicu, heritellen, verfchafte den ongclukkigen Inwoonderen
zaad om to zaaijen, en koorn en andere noodwendigheden
tot hun leevensonderhoud .
De geheele fom, welke de
Boning, geduurende bet Jaar 1785, heeft uitgegeeven aan
buitengewoone weldaadigheden en gefchenken , ten dienile
zyner Onderdaanen, beloopt 2,901,000 Kroonen .

ARSACES EN ISMENA.

Eene Oosterfche Staatkundige Vertelling.
U:t het Fransch van den beroemden MONTESQCtEU .
(Vervoig en Slot van. Glad . 18o.)

Koning van Sogdial!a was cen Dwingcland, in Nat tot
D ealien
misdryf ; dan niets maakte hem algenleener gehaat, clan

de mishandelingen welke by Reeds der fchoonc Sexe aar.d_edr,
zonder in 't allernlinst agt to flaan op de wetten van Godsdienst of Betaamelykhcid. Een Slaaf, ui k het Serail a n AR1)ASIRA gckomen , onderrigtte hem dat zy de fchoonfic Vrouw
in 't Oosten was
Nicts meer was 'cr noodig om hem het
belluit tc doen neemen , haar van my of to rukken . Op cen
nagt was myn huffs omringd door veele gewapenden, en ik
ontving , in den vroegen morgen , last van den '1'yr . .n, dat ik
ARDAS I hem zou toe!chikken . lk zag geen kans haar te behouden . Myn cerfle denkbeeld was na haar toy cc o° pan en to
dooden, terwyl zy in flaap lag. 1k liep been , ik trad in haar
kamer , ik deed de gordynen open , ik Iprong met fchrik to
rug , ik verfyfde.
Eeu mcuwe woede ,beving my, ik
beiloot my in 't midden van den hoop to werpen, en alles
war my wcderftand boodt to douden . Ecn bedaarder om.wcrp
vie] my in . 1k belloor de Vrouwlyke kleeding, die ik, eenige
maanden geleden , gedraagcn halt, a :tn to trckken, en, ARDASIRA verbeel :ends, in den dra - .gzetel to gaan, door den Tyran
gezon :ien om haa° merle to vocren . Behalven de bedenking
Oat my gees ander middel ovc :'Ichoot, voelde ik een heimlyk
genoegen , o :n eene Route daad ult to vocren in d .ct cigenfie
gewa d, waar mede ik eens door Liefdedrift myne kunue vernederde .
Met zo reel bedaardheids al ; moeds volvoerdc ik dit plan,
1k beval myne Oppasfers myn gevaar voor AROASIRA to bedek .
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dekken, en haar, zo ras ik wcg was, na een ander gewest
over to v oeren . l k nam een Slaaf mede, op wiens mood ik
kon vertrouwen ; en gaf my over aan de \'rouwen en Gcfnecdenen , door den Dwingcland gezonden . Twee dagen was ik
onder wcg, en toen ik aankwam de avo •; d reeds gevallen . De
Tyran gat' een Fcest aan zyne Vrouwen en Hovelingen in een
zyner Lusthoven, en was gedompeld in die bedwelmende vrolykhcid, welke botgevierde weelde medebrengt .
Hy beval
d .it ik zou ingelcid w orden . l k trad ter Feestzaal biyren ;
werd naast hem geplaatst ; gelukkig kon ik mync woede en
driftvcrvocring bedckken, dit flaagde naar myn w ensch . l k
trok zyn aandagt niet geheel,doth -als by zich mywa~rus keerdc, verdubbelde mync verontwaardiging . Dc haatlykc driftver .
voeringen zyner zicle hegonnen gaande to worsen, en ik zag
hot uur zyns bedcrfs geraaken. Hy verlict de Feestzaal, ep
geleid .le my na een afgelegener verblyf in den Hof, gevolgd
door een Gefheedenen en myn Slaaf. Reeds flrckten zyne gebaarden on) mync Sexe to ontdckken,wanneer 1k, myn zw and
uitrukkende, wide : „ Dit zwaard zal u beter onderrig - en dat
• ik con Man bon. Sterf, en vertel, in de onderaardlche Ge .
• westen, dat de Egrgcuoot van ARD :ISIR .t a gcflr.!ft heeft
• over uwe misd!yven! " Hy flortte voor myne voeten neder : en op 't elgen oogenblik ging de dear van het veiblyf
open : wanr zo ras myn Slai,f my hoorde fpreeken, velde by de
Gefnccdenzn, die do dour bewaaktcn . Wy vlooden, doch be .
vondcn ons in den hof : wy onrmocuen cen man, ik vatte hem,
ondcr dit zeggcn : „ Deeze dolk gnat u door 't hart, indien gy
• my gees wcg wyst om hier uit to geraaken . " Dceze man
was cen tuinman ; z :dderende van fchrik , bragt by my aan een
poorr, wclkc by opende . 1k beval hem die re lluiten, en my
to volgen .
blyn vrouwlyk gewaad twerp ik weg, en trok her klced
van een Slaaf aan . Wy begaven oils in do bosfchen, en, ,vanneer wy door vermoeienis ons geheel afgeniat voelden, troflcn
wy zcer gclukkig cen Koopman aan, die z)nc Kamcclcn voedzel gaf, en haaldLn hem over om ons uit dit heilloos land to
voeren.
Naar gelange ik mcer en nicer de gevaaren ontweek, word myn hart , in myn binnenfle , min gerust. l k
fond ARDASIRA weder to zien , en clkc onlflandigheid wrogt
medq om my met fchroom to vervullen . Haare Dienstmaagden en Gcfnccdenen hadden do Ichroomlykheid van onzen toefland voor haar verborgen ; doch my niet langer by haar vindende, agtte zy my fchuldig ; zy dagt dat ik nu alle myne
duure betuigingen van eeuwigduurende licfde verbrooken hadr .
Zy kon nict begrypen welk eene wreedheid my aanzette om
haar to laaten vcrvocren , zonder cenig woord des to reppen .
It Leeven word haar ondraaglyk . Zy nain vcrgif. De working
F 4
van

A24

AR€ACES

EN

I5MENA,

van 't zelve was niet oogenbl!klyk . Ik kwam, en vond haar
$ervende. „ ARDASIRA , tprak ik , ik u verliezen
Gy
• flerft. . . . Wreede ARDASIR-k t wat heb ik gedaan?"
Zy liet eenige traanen rolled, en zeide : ARSACES, een oogen-

btsk geleden was de dood myn zoetfle troost : maar nu ik is zie ,
komt dezelve my allerverfchriklykst voor, Te vergeefsch zou ik
wenfchen voor u weder to leeven : maar myne ziel verlaat my, in
,'~yt van haarzetve . Aou myne nagedagtenis in zcgening . Inthen ik bemerk dat deeze zodanig by u is . wees dart verzekerd,
dat ik by de Sehimmen niet zal geploogd ivorden . Ik geniet aL
thans deezen troost, myn waarde AKSACES, dat ik in uwe armen
fterf."

Zy blies den laatflen adem uit . 't Is onbegryplyk hoe ik
haar kon overleeven . Men fcheurde my van AR .3ASIRA af, en
ijt dagt dat ze my van myzelven afTcheurden .
Ik vestigde
myn oogen op haar doodbleck lyk ; ftondt 'cr bcweegloos by .
I-Iet deerlyk voorwerp werd van voor my weggenomen, en
myne ziel fcheen haare aandoc :nlykheid weder to krygcn . Zy
droegen my weg, en ik wendde bet oog nog na bet voorwerp
myns jammers . Duizend leevons zou ik hebben willcn geevcn
om haar een enkel oo -, Yenblik weder to zien . Wocde greep my
aan, lk vatte myn zwaard . en wilde myzelven doorflooten .
Men wedcrhieldt myne hand . Ik verliet die noodlottige plaats :
nooit zal ik dertvaards wedcrkeercn . In cen mymerenden ftaat,
zwierf ik in de bosfchen, en vulde de lugt met myne jammer .
klagten, Toen ik eenigzins bcdaarde, hieldt haar dierbaar deukbeeld mync ziel geheel bezig. Niyrs bleef my in deeze wereld,
dagt ik, anders over, dan myn harteleed, en de naanl van AR.
DASIRA . . . . Die naam . ., . myn Item begeeft my als ik then wil
uitbrengen . 1k had beflooten, een einde aan myne dagen to inaaken : op 't eigen oogenblik ontvlamde myn moed
weder : „ Gy wilt flerven " fprak ik by my zelven, „ cn AR,, DASIRA ig nog nict gewrookep . . . . Gy wilt ftervcn, en de
• Zoon des Dwingelands is in Hircauia, beurtlings oorlogende
• en fcestvieren le . . . Hy leeft, en gy wilt flerven!"
11; trot: been om hem to vindcn . Ik hoorde, dat by den
corlog tegen u vcrklaard hadt,en vlood u ter hulpe . Ik kwam
curie Oagen vGdr den 11ag : de uitkomst van den7,elven is u bek,n .i . 1k zou den Zoon des Dwingclnnds hebben kunnen
dooden ; doch vcrkoos lieverr hem gevangen to necmen . Ik
verlangde, dat by ccn zo ongelukkig leeven als ik zou llyten,
vol fchandc en in ketenen geklonken . Ily zal , zo ik hoop, ten
eenigen dage weeten, dat ik zyn Vadcr ombragt. Nogthans
b,ckcn ik, dat ik my, naa bet voldocn nryner wraake, net
gelukkiger vind, en dat het vooruitzigt, van zich to wreeken,
flrecicnder is dan de wraaknceming zelve . De woede n:yncr
drift, d :c ik voldaan, myn bedryf dat gy gez :en, detoejuichin,,
dec
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des Volks, welke gy gehoord hebt , en zelfs uw betoon van
Vriendlchap, myn Heer, kan my her verloorene niet weder (chcnken . flier zwceg ARS CBS .
ASPAR'S vcrbaasdheid was bykan : met den aanvang des hem
gedaanen verhaals be .onnen. fly halt den naam van ARSACES
Diet gehoord,_ of by dagt om den Egtgenoot der Koninginne .
Eenige redenen van Staat hadden hem bewongen, IsMlENA, de
jQngtlc Doper des overleden Konings , na Media to zenden,
en daar heimlyk to laaten opvoeden , onder den naam van AR
Hy hadt haar uitgchuwelykt aan -ms cES, in wiens
DASIRA .
paleis by zorge gcdraagcn halt, dat altoos eenige getrouwe Oppasibrs zich bevonden . Hy was de Genius, die, door hun behulp, zo veel r)kdoms in 't huis van ARS .ICL:S deedt woollen ;
en, door de cenvoudigle middelen, zulk cene menigte fchynbaare wonderen wrogt .
Hy hadt de gewigtiglle redenen,
om de hooge geboorte van .• RDASIRA voor ARSACES to verhergen, die, door jeugdige eetzugt gedreeven, eilchen zou hebben
kunnen vornlen, op den Throon van Barrio, in den naam zyner Egigenoote, tot Roorenis van do rust des Ryks,
Maar
deeze redenen hadden niet meer plaats, en ASPAR was, de
Gefchiedenis van ARSACES hoorende , duizendlnaal in verzocking om hem her verhaal to doen afbreeken, Nogthans oordeelde by den tyd ter ontdekkinge nog niet gebooren . Len
Staatsdienaar ., gewoon z) ne gangen of to meeten, gaat nimmer
de voorlchriften der Vourzigtighcid to huiten
fly hadt ten
oogmerke, eene groote gebcurtenis to doen ftand grypen ; maar
gecnzins dezelve to verhaasten .
Twee dagen daar naa, liep 'er een gerugt, dat de Gefncedene een vallche ISMENA ten Throon verheeven halt, Van morrend nlisnoegcn floeg her Volk tot Opfcand over ; her droi g
in he ; Paleis, on eischte, met veel dolllcids, her hoofd van es_
Dc Gefileedene dcedt ecu deur openen, en gezeten op
PAR.
cen Olyphant, ging by de menigte to genloet, zeggende- , Boe• triaanen, hoort my!" en als zy nog met muitery aanhielden,
voer by voort : „ Hoort my, zeg ik, indien gy my nu orn 't
• lecven kunt brengen , gy zult bet even good kunnen doen,
• wanneer ik to kort fchiet om u van do regunaatigheid myner
• handelip , en tc ovcrtuigon . Zie hier cen Gefchrift, door den
• overleden Koning zelvc opgelIeld en gezegeld. Werpt u ne• der, en aanbid, terwyl ik her voorlces ." Ily las
De Ilemel heeft my twee Dugters gegeeven, die zo zeer op e!kander gelyken, dat die gelykheid elks nog kan bedriegen . 1k
dagt, dat deeze om/lanai.theid seer groote onlusten in den Static,
j a de droevigfle oorlo;en, zou kunnen verwekken, Neemt, gy ASPAR, Licht deezes Ryks, de jong/le van beider, tend haar heirnlyk na Media), laat haar daar, eider een vercierden naam,blyve ;:,
;o land hat welzyn des Ryks znlks virdere .
P 5
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ASPAR hiadt het Gefchrift boven zyn hoofd, boog z'ch, en
vervolgde : „ ISMENA is flood ; west her van verzekerd, en
• de junglie ISMENA heklecdt den Throon. Zult gy bet my
„ envel duiden, dat ik, den dood der Koninginne ziende na• deren . haare Zuster van het uiterflc van Afia deedt komen? Zult gy bet my kwalyk afneemen, dat ik gclukkig ge• men?
• noeg geweest ben ow haar aan u weder to geeven, en haar
• to plaatzen op den Throon, tot welken zy, naa haars Zus• tern dood, een ontwyfclbaar regt heeft ? Heb ik den dood
• der Koninginne bedekt , vorderden de Staat>bclangen deeze
• verheeling nict ~, Zult gy het in my laaken, dat ik do pligt
• van een Ondcrdaan met getrouwheid en onlzigtigheid heb
• waargenonlcn ? - Legt, derhalvcu, uwc wapens neder .
• Dus lang zyt gy onfchuldig ; naa deeze ontdekking zoudt gy
„ fchuldig worden ."
Vervolgens verklaarde ASPAR, op welk cene wyze by de jonge ISMFNA aan de zorge van twee oude Gelbeedenen hadt toevcrtrouwd, hoc by haar . onder cen vercierden naanl, na Media
gezonden, aan een groot Heer in dat Ryk uitgetrouwd, en
heeds in alle haare lot wisfelingen,gczorgd hadt .
Daarenboven
bcrigtte by het Volk,dat de ziektc der Kon nginne hem halt
docn befluiten . om haare Zuster to rig to doen komen, en heimlyk in her Sera-'I tc hewaaren, en dat zy eindclyk . d e Koningin overleeden zynde, den Throon hekicedde .
Gelyk de
wateren der zee, by hct bedaaren eens form winds, ftillen, zo
wcrden do B id riaanen fill op het woord van ASPAR . Men hoorde niets flan juichende ftommen : alle de Tempels weergalmden
van den naam van ISMENA .
ISMFNA word, door de inboezemingen Vail ASP+R, begeerig,
om den Vrcemdeling to zien, die den Staat zulk ecn zonderlingen dicnst beweezen halt, en hem teffeni cen luisterryk gcboor to verlecnen . Men befloot, de Edelen en bet Volk zamen
to roepen . hem voor Veidheer der Battriaanen to verklaardn,
en dat de Koningin zelve hem bet zwaard zou aangorden . De
Grooten flonden rondsom ecn ruime zaal, het Volk in 't midden en by den ingang . De Koningin zat op den Throon . alHaar hoofd was met juweelen bedekt,
lerkostbaarst gekiced .
en . volgens de gewoontc, by dusdanige plegtighcden, hadt zy
haar fluicr afeelcgd, en vertoonde I•aare h hoonheid onbelem .
merd . ARSACES verfcheen . Bet gejuich des Volks begon .
ARSACES tradt toe met ncergeflaagene oogen, zweeg een oogenblik op 't cerbiedigst fiil,en fprak, einde!vk, met ecn zwakke en fiamclende ficmme, de Koningin in ~de .zer voege aan .
• Mevrouw ! indien lets eenige bedaardhcid aan mynen Geest
• kan fchenken . . . indien lets my in myne onhcilen kan troos• ten . . . "
Dc Koningin kon nict dulden, dat by verdcr voortvo^r . In
'c ccrst
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't eerst halt zy uit zyne geflalte lets opgemaakt . Thans herkcnd . zy zyne Item . In cene vervocring van blydlchap, w elke
haar van alle nabcdenking bcroofde, ylde zy ten thruon of, cn
wierp zich aan de voeten Van ARSACES.
Myne ongclukken, fprak zy, dierbaar; ARSACES ! z y n grooter
geweest dan de uwe . llel-ias! tints het heiuoos oogenblik dat ons
van een fcheidde, geloofde ik u nooit to zullen wederzien . Myn
hartzeer was onbefc',ryf. anr.

Toen ftondt zy, als door con anderc drift gedreeven, of nict
weetci,dc wat zy in de eerlle vervoering gcdaan hadt, op,
con z,.-dig, rood verfde haare wangen, en vervolgde, bet Volk
aaulpreeLn .le, in deezer voege . Ba&triaanen ! ' t is aan de voeten van mynen Egtgenoot dat gy my gezien iiebt . Ik agt het myn
hoogst ,4e .uk, dat ik myne Liel'de this openlyk heb molten verklaaren. Ik ben van myn Tkroon afgeklommen, dewyl ik hem niet nevens my void . Ik roep de Goden tot getuigen, dat ik denzelven
zonritr hcm nict weder zal beklimmen . Met een onverzaadelyk ge .
nnegen merk ik op, dat de groot/le daad riiyner Regeerin, ;e door
hem verregt is, en dat by die voor my volvoerd lreeft . Edelen, Burgers, folk, gelooft gy, dat de Man, die over my heerscht, waardig °s mer .i to rerceren? Gordeelt gy myne keuze goed? Perkiest
gy ARSACFS ~ Ze; t het my . . . . Spreekt . . . .

Nauwl)ks hadt de Koningin dcezc laatflc woorden gcuit, of
bet ganiche palcis wecrgalmde van 's Volkstoejuichingen . Men
hoorde niets dan do na :unen van ARSACES en ISMENA .
ARSACES Ilondt middclerwyl bedwelmd : by wilds fpre:kcn ,
maar kon geen woord voortbrengen . Hy wilde nader treeden,
doch bleef bewecgloos . Hy zag noch de Koningin, noch bet
Volk ; nauwlyks hoorde by de toejuichingen . Met een woord, by
was zo gehecl blydfcLap, dat zync zicl do uitgebrcidheid zyns
geluks niet kon bevatten.
---- Doch, toen ASPAR de menigte deedt wyken , bong ARSACES zyn hoofd op de hand der Koninginne, zeggende : „ ARDASIRA, myn dicrbaarc ARnAS!RA, gy
• lceft ! Elken dag flierf ik van hartzeer ! Hoc, hebben de Go• den u hot leeven weder gclchonkcn!"
ISMENA haastte zich, om hem to onderrigten, dat con haarer
Oppasfers haar, in fledc van Vergif, con Slaapdrank hadt ingegeevcn . Dric dagen hadt zy bezefloos gelegen ; en was eindelyk weder bekomen . Het cerlle woord, 't welk zy fprak,
was ARSACFS . Zy opende haare oogcn allcen om hem to zien .
Zy hadt hem laaten zocken, en zelve opgczogt . ASPAR haar
eindelyk weggevoerd, en, naa haars Zusters dood, tell Throon
verhecven .
Asp .R halt zorg gedraagen, om alle flaatlykhcid by to zetten aan de ontmoeting tusfchen ARSACI S en IsMENA . I-ly dagt
aan den laatflen opfland, en oordeelde, dat bet gecnzins raadzaam zoo weezen, naa ISMENA op den Throon geplaatst to
heb-
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hebben , ook voor to komen als het werktuig der verheffinge
van ARSACES. Hy hieldt het voor een grondregel, nooit zelve
to doen, 't geen by door anderen kon verrigten ; en genoegen
to fcheppen in dienilen, den Staat beweezen, van waar ze ook
kwamen . Daarenboven , de uitlleckende Charac"2ers van ARSACES
en IsMENA door ell door kennendc, begeerde by dezelve in bet
voordecligfie licht to vertoonen . Hy wilde hun verzekeren van
dien eerbeid, welke groote zielen altoos verwerven, wanneer
zy zich vertoonen . Hy wenschte die genegenheid voor bun to
verwekken, met welke men gewoon is de zodangen to bejegenen , die groote onheilen hebben uitgeftaan ; en by bedoelde,
die bewondering gaande to maaken, welke ontftaat omtrent allen die vatbaar zyn voor edele gemoedsneigingen .
In 't kort,
by dagt, dat niets beter gefchikt was om ARSACES den naam
van Vreemdeling to doen verliezen, en dien van Bat2riaai to
vinden in 't hart van elk Onderdaan .
Het geluk van ARSACES beklom thans den hoogfen top. ARDASIRA, die by dood waande, was hem wedergegeeven ; ARDASIRA was ISMENA ; ARDASIRA, de Koningin van Badria ; ARDAVan de bedenkingen
SIRA hadt hem tot Ryksvorst verheeven .
zyner Grootheid ging by over tot die verteederende denkbeelden, welke de Lielile hem inboezr mde . Hy fehiep genoegen
in zyn Vorstlyken Hoed, die zo verre was van by hem een
kenmerk van onafhangelykheid to weezen, dat dezelve hem
Reads hermnerde dat by de 1aare was ; by bcminde de,I Throon
om de hand, welke hem daar toe leidde .
ISMENA genoot, voor 't eerst, het geluk van to bczeffen, dat
zy eene groote Koningin was . V'6dr de aankomst van ARSACES,
bezat zy alles wat Aanzien en Ovcrvloed kunnen fchenken ;
doch haar ontbrak een hart om het to genieten . Te midden
van haar Hof vondt zy zich alleen ; Lien milliocnen menfehen
boogen zich voor haar seder, en cgter oordeelde zy zich verlaatcn .

ARSACES deedt welhaast den Prins van N-rcania tot zich ko .
men', en voerde hem to gemoet : „ Gy verfchynt voor my,
en zyt Wet larger myn Gevangenc .
Ik meet geen ongeltik•
„ kig Man kennon in bet Ryk, van den gelukkigRen der Ster. Schoon ik u overwonnen heb, geloof ik nict, dat
• velingen .
• gy my in Wed wykt . Ik verzoek alleen . dat gy erkent, in
„ f,dclmocdigheid, voor my to moeten zwigtcn ."
De Koningin was de zagtaartigheid zelve : en de natuurlyke
ag,tbaarheid van haare houding vcrdween , wanneer het niet noodig was dezelve to vertoonen . Vergeef my, Iprak zy tot den
Prins van :iircania, dac ik geweigerd heb u eene hand toe tereiken , we :Ae a myne niet was om to geeven . De Vrouw van ARSACES kon de uwe niet weezen t gy behoeft u over uw lot Wet to bek14aoet: . Acltoon Hircania en Baariageenzins ten on hot ac fde Ryk
Ui,-
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eeitmaaken, kunnen ay, egter, in de nauwfle Verbindtenis tree •
den . ISMENA kan haare vriendf'chap toezeggen, daar zy haare
Liefde niet kon fchenken.
,, Ik ben," was 't woord van den Prins, „ door zulke on• heilen belaaden, en met zo veel gunstbewvzen bejegend,
„ dat ik niet weet, of ik ten voorbeelde (Irekke van een Ge• lukkigen dan Ongelukkigen . Ik vatte de wapens tegen u
• op, om cene verfinaading . welke niet bef ondt to wreeken .
• Onze verdienten tegen elkander opgewoogen zynde, washer
• niet oorbaar, dat de Hetnel myne oogmerken begunfligde .
„ Ik keer nu weder na Hircania, en zou 'er myne onheilen,
• bier geleden, gereed vergeeten, indien ik onder dezelve bet
• ongelt:k niet moest tellen van u gezien to hebben, en u
• niet meer to zullen zien .
Uwe Schoonheid zal door
• geheel bet Oosten vermeld worden, deeze zal de Ecuw,
• waar in gy leefdc, beroemder, dan eenige andere, maaken,
• en, by de volgende Geflachten, zullen de Naamen van ARSACES
• en ISMENA , voor Schoonheden en Minttaars, de geliefdlle
• Naamen zyn !"
Eerie onverwagte gebeurtenis vorderde, dat ARSACES zich na
een verafgelegen gedeelte des Ryks vervoegde . Hy verliet is.
Welk een teller Vaarwcl !
WVelke opregte
MENA .
aflcheids-traanen
Dit alles was niet zo zeer een Iced, danwel
eene gelegenheid om kieleher aandoeningen van onverminderde
Liefde to gevocl . n . De finert van fcheiden ging gepaard met
bet aangenaam denkheeld 'van elkander wcder to zullen zien .
Geduurende 's Konings afweczen, was alles, volgens zyne
befchikking , zodanig ingerigt, dat de tyd, de plaats, de perfoonen, dat elk voorval, ISMENA eenig herinnerings teken voor
den geest bragt . fly bevondt zich op een verren aftland ; z y.
ne daaden zciden hem dat by by haar was. Alles wrogt zamen om ARSACES aan haar to vertegenwoordigen . Zy vondt
geen ARSACES : doch zy 'rot' haar Minnaar telkens aan .
ARSACES Ibhreef van tyd tot tyd aan ISMENA, en zyne Brieven ademden Liefdc . Zy las : „ Ik heb de groote Steden gezien op de grenzen. Ik heb cene ontelbaare menigte Volks
• zien
„ gezien, zich voor my buigende . Allen riepen zy uit, dat ik
„ in RaEtria heersehre ; doch ik aanfchouwde Haar niet die my
• deeze Hecrfchappy gegeeven had, en hield op een Vorst to
• weezen ."
In een anderen Brief : „ Indien de He• mel my den beker der Onrlerflykheid , in 't Oosten zo zeer
„ gezogt, wilde laaten drinken, ik zou , indien gy nevens my
• lien dronk niet fmaakte, zulks hartlyk weigeren . Gy moest
• met my Onftcrflyk weezen , of ik zou met u willen tier .
„ ven ."
--- „ Ik heb uw Naam aan eene Stad gegeeven ,
„ die ik bevolen heb to bouwen . Deeze zal zekerlyk door de
„ gelukkigften myner Onderdaanen bewoond worden .'
In zeke-
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kcren Brief met de tederlle bcsvoordingen, welke de Liefde
kan inllorten , gcwaagd hebbende van haare bekoorelykhedcn ,
vervolgde by : , Met my in dcezer voege uit to drukken over
• dit behaagelyk onderwerp , zock iK u niet alleen to behaa• gen, 1k zoek verligting van de lastigheid myner tegenwoor_
• dige omIIand :gheden , en myne Zie1 , ik gevoel bet, krygt
• ongevoelig eene helderheid en gelukzaligheid met in dcczer
• voege van u tot uzelven to iprecken ." --- Eindelyk ontving zy deczen Brief. „ 1k telde voorbeen de dagen ; thans
• tel ik alleen de oogenblikken ;en deeze oogenblikkcn worden
;, langer dan de dagen
Schoone Vorli :n! coe ik u nader by
• kome, hoe Rerker myn hart van verlangen klupt ."
Na de wederkornst van ARSf.CES, verlcheenen 'er Gezanten
van andere kyken ten Hove. Ecnigen dcezer drukten zich up
eene zonderlinge wyze uit. ARSACES zA op een Throon, in
den voorhof van 't Paleis opgerigt . Dc Parthilche Afgezant ver_
toonde zich cerst, gezcten op een weltoegerust paard ; waar
van by niet afeeg
en deeze Reden vocrde : . „ Een 1-1 ' ca• nilc',e Tyger verwocsttc bet Land ; een Olvphant ve,pletter_
• de bet Ichrikdier onde, zyne voeten . 'Er bleef een jonge
• Tyger over, -die den ouden in wreedheid niet behoefdc to
• wykcn . Dc : Ayphant bevrydde nogmaals bet Land . Alle
• de Dieren, die voor Roofdieren beeven, vervoegdcn zich by
• hem om zich to voeden . Fly verheugde zich op 't gezigt
dat by hun ten Bcfchermer (lrekte, en Iprak by zich zelven :
1k heb gehoord, dat do T yger de Konmg der U,er .+: :s ; lry is al.
ken hun Dwingeland ; en k, ik ben hun Konfu1!
De Perffche Aigczant liet zich op deezen trant hooren :
BY
• den aanvang der Wereld, trouwde de Wan aan de Zor . A!le
• de Starren des Uitlpanzcls haakten na deeze V •c t1' tcnis . Zy
• voegden hun toe . Belchouwt de Zon, en zier oop u zelven,
• Gy allc zanlen genomen, hcbt diet ., allcsdoorfchyncnucn glans
• niet ."
Ten laatften kwam de Afgczant uit Eg s'ptr, zeggende . „ Tuen
• Iris den grooten Ojiris trouwde, was dit Huwelyk de our• fprong van h•, yptens bloei , en een zinnebeeld van deszelfs
• vrugtbaarheid . Zodanig zal ook bet lot van ' ;;,F.tr s tvc(;zen
• dat Ryk zal gelukkig zyn, door do Egtve :bintenis der Go.
den"
ARSACES plaatfle zyn eigen Naam by lien van `ISMENA , op
de muuren van alle zyne Palcizen . De Letters waxen overal
door elkander gevlogtcn . Niemand mogt Aas .tcES zonder isMENA fchildcren .
By daaden , in welkc cenigc geflrengheid to pasfc kwam,
verfchecn by alleen ; doch begecrde dat alle gunstbetconingen
Wt beider naamen zoudcn gelchieden . „ 1k,' vocgde by haar
to gcmoet, „ bemin u om uwc Schoonheid en uwe Bevallig_
,, he-
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l k bemin . u meer, orn

• dat, wanneer ik eenig bedryf volvoerd heb eenen grooten

„ Vorst waardig , ik u bet incest fchyn to behaagen . Gy bc• geerdc dat ik uw Koning zou weezen , wanneer ik alleen
• dagt om bet geluk van uw Egtgenoot to zyn ; en die ver„ maakcn, welke my altoos met u bekoorden, hebt gy my geGy
• l eerd leerd re vliedcn , als myn room her vorc?erde .
• hebt myne Zicl tot Zagtheid gewena ; en als men my ver„ zogt , 't geen Diet oorbaar was to geeven, hebt gy my geleerd, bet hart , 't welk zodanige verzocken kon doen, to
leerd,
„ ontzien . Uwe Staatjuffouwen mengen zich niet in Staatsza• ken ; zy kwecken zedigheid aan , en Iccren onoplettend to
• weezen op alles wat haar niet vocgt met bewondering en
• liefde to aanfchouwcn .
't Was zeker 's Hemels wil
• my ten groot Prins to maaken : tegen die klippen, waar op de
• meeste Koningen fchipbreuk lyden , hccft dezelve my alien
• byfland verleend , die my in Raat kan h ellen otn deugdzaatn
• to worden ."
Nook beleefdcn de Bacbiaanen zulke gelukk'ge dagen . ARSACES en ISMENA verklaarden, dat zy over 't bestc Volk . des
Aardbodems den fcheptcr zwaaiden . Hy betuigde : „ dat by,
„ een Onderdaan gebooren zynde , duizendmaal gewenscht had
• onder ccn good Vorst to mogen leevcn ; en dat ongetwyfeld
• alle zyne Onderdaanen natuurlyk hetzelfde wenschten" By
vocgde 'er nevens, „ dat hy, bet hart van ISM NA bezittende,
„ alle harten aan haar moest opofferen . Hy kon den Throon
• met haar nict bcklimmen , zonder de deugden die denzelven
• moesten vervullen ." Hy oordeelde dat zyne Liefde de r aakomelingfchap moest bckend weezen, en dat deeze tot dezelve
niet beter dant met zyn Roem kon ovcrgaan ; ook wilde by op
zyn Grafzcrk gcfehreeven hebben : - DE EGTGENOOT VAN ISMENA WAS EEN KONING VAN 'T MENSCHDOM REMIND .
ARSACES beminde ASPAR, den cerflcn Staatsdienaar, dewvl

deeze hens Reeds van de Onderdaanen, zelden van den Koning, en nooit van zichzelvcn, fprak . Hy bezat drie groote
hoedanigheden, een uitmuntend Verfland, cen gevoclig Hart,
en cene oprcgte Ziel . Menigmaal fprak ARSACES over de Onfchuld , welke deeze Staatsdienaar in alles bewaarde . ASPAR
antwoordde, dat b y zyne handen onbefinet hielde : naardemaal de
eerie misdaad, welke by hedreef, zyn gedrag voor zyn geheele leeven zou bcfl :sfen ; en deeze de eerfle fchakel zou weezen aan eon onbepaalde keten van andere gruxelen .
„ Wanneer ik," fprak ARSACES, „iemand , op enkel vermoe• den, om 't leeven bragt, kan men denken, dat ik bet daar
• by zou Iaaten berusten? Neen, nieuwe verdenkingen zouden
• by menigte in my opwellen tegcn de Bloedverwantcn en .
• Vrienden van den gedoodden . Dit zou de bron van een twee„ de
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de misdryf weczcn . Deezc geweldd :adige Rappel zoudert
my doer denken, dat ik gehaat wierd door myne Onderdaanen . 1k zou voor hun beginnen to vrcezen . rifer uit reezen
gewis nieuwe firafvordcringcn, die weder nieuwe verfchrikkingen zouden baaren .
Maar, indien myn leeven eons be„ finct was met deeze vlakkcn, zou de wanhoop, om cell goed en Naatn to verkrygen, invlocd hebben op myn geheel ge• den
d rag ;
; en ziende, dat her gedaane onmogelyk to herdoen ware,
• drag
• zou tk voor her tockomende niet bezorgd weezen ."
ARSACES was zo bezorgd, om de VVctten , oude Herkomftcn
en Gewoonren der Ilairiaanen to bewaaren , dat by altoos
beefdc op bet hooren van voorflagen, wegens bet herf ellen van
misbruiken ; want dikwyls hadt by opgemerkt, hoe elk dat
geen,'t wclk met zyne inzigten flrookte, een Wet noemde , en
war met zyne belangen Ilreedt, Mi,bruik : en liep men gevaar
ow de Wetten to ontkragten , onder her voorwendz; l van ze to
Hy hieldt z:ch verzekcrA, dat geenc welverbetcrcn .
daaden anders , dan door hct kanaal der Wetten, in ecn Staat
moesten vlocijen ; dat de wyze , om beflendig good to doen,
daar in beflondt , dat bet volgens de Wetten gefchiedde ; en
dat de wyze , om by aanhoudenheid kwaad to pleegen, gelegen was in dit to doen met fchcnnis der Wetten .
Dat
de pligt der Vorflen niet minder beflondt in de Wetter to ver .
deedigen tegen hunne eigene Driften , dan tegen de Drifter
van anderen . - Pat de algemeene begeerte om bet Mcnschdom gclukkig to maaken den Vorflen eigen was ; doch dat
deeze begeerte kragtloos zou weezen , als zy 'er niet gcfladig
op uit waren om in alle takken kundig to worden .
Dat,
door een gelukkigen loop der dingen , de groote kunst van regeeren nicer good Verfland dan Veruuft vorderde ; meer bezorgdheids otn een klaar begrip der dingen to verkrygen, dan
ecn klaar begrip zclve ; meer beoefenende dan afgetrokke kun.digheid ; en meer cen va't oordeel in menfehenkunde, clan tie
bekwaamheid om Menfchen naar zyn zin to vormen .
Dar de kennis der Menfchen kon verkreegen worden, gelyk alle andere kennis . door met hun om to gaan ; dat bet ors
moeilyk valt onze gebreken en ondeugden to bcdekken ; en
dat , fchoon de meeste Menfchen een dekzel hebben , zy nogthans zo weinig oplettenheids gebruiken om her digt to houden, dat bet verre van moeilyk is door eene onbezorgde plaats
been to z :en .
Nimmer iprak ARSACES van de zaaken, welke by to doen
hadt, met Vreemdelingen ; maar gaarne handeide by met Inboorelingcn over de intvendige iehikkingen van zyn Ryk als her
eenig middel ow des wel onderrigt to worden, en merkre !ty ,
ten dcczen aanzienc, op, dat een goed Prins geheimhoudingon
mocst hebben , doch dat by ook al to geheimhoudend kon zyn .
fly
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Hy betuigde van zich zelven we] verzekerd to weczen, dat
by een good Koning , mild , gelpraakzaani en menschlicvend ;
dat by op roem gefleld was, en zyne Onderdaanen beminde ;
dat , north ins , indien, tnct deeze edele hoe danigheden , de
g • ooze beginzels van Staa sbefluur niet in zyne ziel gegraveerd
waren , zulks her grootfle ongeluk zou weezen, 't welk men
zich kon verbeelden : want zyne Ondcrdaanen zouden, teiwyl
zy cen goe .,en Koning hadden, weinig voordeels van die gelukkige omftandigheid trekken : en dus her hcilzaamftc gelchenk
dcr oorzicnigheid voor hun nutloos weezen .
„ Wie zich verbeeldt," Iprak ARRS,tCES, „ dat her geluk op
• den Throon to vinden is, bedriegt zich . De bezitter van ecn
• 'I hroon kan 'er geen geluk vinden, dan 't geen by 'er zelve
• op brengt, en zelf wa :,gt by 'er menigmaal 't geluk, 't wclk
• by bezit. IndiCn,derhalven,de Goden her regr, on1 tegeb ;e• den, niet gegceven hebben tot her geluk voor die her bevel
• vocrcn, zo volgt noodwendig, dat zy her fchouken, ten nut„ to van die gehoorzaamen ."
ARSACES wist hoe by moest fchenkcn, om d . :t by wist hoe
by moest weigcrcn . Hy wa nicer bczorgd, om to treedcn in de
butten der Boeren . dan in de paleizen der Grooten . „ Daar"
zeide hy, „ vind ik mync waare Raadgeevers, daar herinner ik
i, my, wat ik in myn Pales vergcet . Zy ontdckken my hunne
• behoefen ; de geringe clenden van elk vormen cen algen ;een
• w, e. lk zoek kennis to krygen v .,n alle decze jammercn,die,
•(ice-„
zamen genomen , myn cigen jammer zouden weezen . In
ze hutten zie ik de eleudige voonvc pen, welkc zulk cell
„ flreelend genoegen geeven aan cen weigcplaatst hart, 't gecn
• in Raat is, hun fiaat to vcrandercn en to vcrbetcren ,enmy lee• rcn , dat ik ecn vecl gruoter Vorst kan wsczcn, dan ik hen .
;, Daar zie ik blydfchap voor Traanen verwi felen ; in myn Pa_
• leis, integcndeel, doorgaans Traanen op Blydfchap volgcn ."
Op zekeren r}'d, vcrhaalde men hem, dat, by cen opcnbaar
Vreugdefeest , ecnige Potfemaakers zyn ]of gezongen haddcn .
• Weet gy," vroeg hy, „ waarom ik gedoog , dat dii flag van
• licdcn my pryst? 't Is, om my to leeren vlci'cry ie veragten,
„ en dezelve veragtlyk to doen worden, by alle Braaven . A1yne
• magi is zo uitgeb°eid, dat elk altoos natuariyk zyn best ml
• doen, onk my to behaagen ; maar de Goden, i;oop ik , znllen
• nooit gehengen, dat ik vermaak Rhep in vleijery . Sprcekt gy,
„ mync Vriehdeti! beftendig by my de tt'aarhcid ; dat is het ecni„ ge - 't wells ik verlang : want dceze allcen kan ik ontbreeken ."
De om(iandigheid, die het Rvk ontrust hadt, op 't einde der
Regccring van ARTAHENES , beftondt hier in, dat by , ;n zyne
jeugd , eenige kleine nabuurige Volken , tusfehcn 11~ •~ i-z en
Rsar a gelcgen, vcrpnecsterd hadt . Zy waren zyne Bondgenoo_
ten ; by wilde ze As OnJerdaauen behandelcn, zy verai ;dcrden
1 1. DEEL. S1tNGELW. NO . $ .
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in zyneVadn,ekodn,ewylzbetg rebwon,
den, nooit geheel to onder gebragt worden . De d-leder: bedienden 'er zich van, om de Rattriaanen to kwellen
De Vermees_
teraar hilt gevolglyk den Vorst zeer verzwakt, en, toen ARSACES
den Throun beklom, warcn deeze Volkea nog misnoegd tegen
de R :,ttrim"" en De Meders haalden bun welhaast tat een opiland
over . Arsacrs trok tegen bun op, en vermeesterde bun . Hier
op vc zamclde by dat Volk, en voerde 't zelve deeze taal to
gemoet
„ Ik weet, dat gy, met ongeduld, de Hecrfchappy der Rac„ r .j . • • t verdraagt . 1k verwonder my des niet. Gy bemunt
„ uw! cuie Koningen, die u met weldaaden begiftigden . 't Is
• myne za .ik op zulk eene wyze to handelcn, door myne ge• maarigJheid en regtvaardigheid, dat gy my aanziet voor den
• wa ardigen t)pvolger der zodanigen , wier gedagtenis gy met
• z ) v .~el reJen zcgent .'
A,<oAC4 .S list nrec der gevaarlykRe Opperhoofden van den
Opftat :d voor zich brengen, en fprak het Volk in deezervoege
aan „ Ill; heb d-ezc M9annen voor u gefeld, op dat gy zelve ze
• moogt oordeelen ." Elk poogde, in bun to veroordeelen, zidh
„ Kent," zeide by, „ bet geluk
z .lven to rcgtvaardigen .
• v . .n to leevcn onder cen Koning, die door geen drift vervoerd
• words, w .inncer by liraft, en die alleun gevoelt, als by be.
• loont ;die gelooft, dat de roem, van Overwinning to behaalett,
• alleen bet uitwerkzcl is des Krygslots ; 4och dat de roero, van
('y
• vergitRmis re ti:henken , in hem zelven huisvest.
• zult ge'ukk'g leeven onder myne Heerfchappy, uwe Wetten
• en G~:woonten onvermirderd bchouden ." Vergeet, dat gy ouit
to onder gebragt zyt . door myne wapenen ; en onderwerp u
alleen -, an myne geneigdheid .
Her ghcele Volk betuigde dank, aan de Goedertierenheid van
ARSAccs . Eenige eerwaardige Grysaarts fpraken hem , to dew
zec geiebenheid, aan . Een hunner liet zich hooren : My dunks ik

zie dec4e r. route Buomen, we .ke ten eieraad des Land$ dienen .
Cy zyt de Stain, ivy ayn de bladeren . ay zullen den wortel voor
Een tinder fprak : u y had.
de Lette der Zonne tedekken .
den de Goden gefeden, am onze ge'ergten neder to wet pen ;narl
d ..^maal zy ons tegen u niet konden verdeedigen . Ihaus bidden
wy,, drtt ze tat de woken molten ver/jeevert warden , on; ten veiiger heGlermsn.g tc . en o+izr vyande+t oP to leveren .
j

V : :n d ;e . : ty,l af, maakre dat Vo ;k de getrouwie Orderdaanen
;,,, ua .
lntusfc ;ictt hadt de Koning van Aledta
van Had
verftaan , dat ARS :'CES de Opperhecrle ;jer in Badria was
De
h; :rinnering van d .n geloden !ioon vdrvuldc zynen boezem . Hy
b, .jloot den oorlog to verklaaren, en verzogt bulp van den Koping van Iiircania . deeze t aanichryvende
lereenig u met
njy , dos wy to gader wrack neemen. De

Hcmel b eeft

de Konin.

gin
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Sire van Ba&ria voor u gefchikt : een myner Onderdaanen heeft u
van haar beroofd Kom, en overwin haar !
De Koning
van Hirconia liet hem dit antwoord geworden : „ Tot deezen
„ dag toe , zou ik in Ba8ria gevangen zitten , had ik geene
• edelmoedige vyanden aangetrofen . 1k dank den Hemel, lien
• her hehaagde, my myne ltegeering met ongelukken to laa• ten beginnen. Tegenfpoed is onze Moeder . Voorfpoed ooze
• Stietinoeder. Gy RelE my een Oorlog voor, Monarcben on• waardig. Laaten wy dulden, dat de Koning en de Koningin
:'
• van Bat}ria, her Geluk,'t welk ze zo zeer verdienen, genie-en

DE GEVOELIGE EN WELOPGENO'SMENE ONDERRIGTING .

Eene waare Gefchledenis.
(Uit bet Engclsch.)
STEELE:, de bekende en met mgt beroemde Schryver
R ICFIAxn
van zo vecle Zedekundige Werken , Vertoogswyze in 't

licht gegeeven, fiat bekend voor iemand, die zich, op bet to
raade houden zyner middelen, weinig bevlytigde . Zyn Boezem_
vriend ADDISON nam zekere gelegenheid waar, om hem dec
eerie gevoclige Onderrigting to geeven .
STEELS bouwde ecn fraai Huis, digt by bet Paleis to Hampton,
waar aan by den naam gaf van The Hovel of Hampton-wick, by
bewoonde her eenige weinige jaaren. Vastzittende met zyne Fi_
nantien, verzogt by ADDISON, hem duizend Ponden Sterling to
fchieten, op zyn liuis en Huisraad ; zich verbindende . om, teu
einde van twaalf maanden, die Som weder to geeven .
Deeze verfreeken zynde, kwam 'er geen geld . De Bezorger van
ADDISON'S zaaken deedt Huis en Huisraad geregtlyk verkoopen :
ADDISON zendt her overfchot aau STEELE, met een heufchen
Brief, op de vriendlykfe wyze reden geevende , waarom by
deezerwyze gehandeld had- : naamlyk, own hem, indien mogelyk, op to wekken uit een Slaapziekte , die aanhoudende op
zyns Wends volflrekt bederf tmoest uitloopen . STEELS ontving
den Brief met zyne gewoone gclaatenheid en vrolykheid , ont,
moette zynVriend, als voorheen, en betuigde, ,dat by den ge .
• daanen flap aanmerkte als ten zynen beste gefchied ."
De Vriendfchap bleef duuren, tot bet einde van ADDISON'S leeven, inee eenige weinige berispingen . (gelyk Dr . EIRCH veraekert,) van ADDISON'S zyde, over STEELE'S flerdig buislyk bejluur .
Q
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ME NGE L TPER K,
TOT FRAAYE LETTERRN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREEKELYK .

EEDENKINGEN, OVER DE BAARBLYIKLYKHFID EN HET
AAl\BELANG DES CHRISTLYKEN GOOSDIENSTS ; GESCHIKT VOOR DE ZODANIGEN, DIE ZICH OP
DEN NAAM VAN WYSGEERIGE VRYDENKERS VERHOVAARDIGEN,

Door Dr .

PRIESTLEY.

,,fan de Heeren Schryveren der Nieuwe 4lsemeene Va .
derlandfche Letteroefcningen.
I%IYNE HEEREN .

ik UL. rangfchikte onder de zodanigen, die,
„ Indien
„ op 't hooren van eels naam, welke kettersch klinkt,

• fchrikken ; en , om denzelven alleen een Stukje zouden
• weigeren plaats to gunnen in UL . Dlengelwerk, had ik
• zeker bet bier nevensgaande UL . niet toegefchikt . Het

„ draagt den naam van PRIESTLEY Op 't hoofd ; ecu Man,
• in de Geleerde Wereld to over bekend, van wegen zy„ nen onvermoeiden vlyt in bet doen van Proeven , en de
• nieuwe gedaante door hem nan eenige takken der Na„ tuurkunde gegeeven ; een Man, die de aandagt treks
„ en den eerbied wekt der Wys eeren, die met hem bet
• pad der Proefondervindelyke Natnurkunde betreeden ;
„ een Man , op wien de oplettenheid der Godgeleerden
„ niet min gevestigd is ; dewyl by, in dat vak, inede ar„ beidt ; doch, door zyne,vryhetd van denken, fpreeken
„ en fchryven, zich veeler haat op den halze gelaaden
„ beeft ; die, in een berugt [Perk, onlangs bier to lande
„ uitgekomen, op bet deertykst mishandeld is , wiens ge„ voei.ens door een laagen, flegten, ongetrouwen en ver„ agtlyken ,7oodfehen Brieffchryver verdrgai,i en vervalscht
„ zvn ; daar by hem plaatst onder de zogenaamde llervor •
„ mers van den Godidicnst, die gees ander oogrnerk 1i<b„ ben, dan om den gantfchen Christen Godsdienst to doen
11. L,ELL. 1%IENGELW. No . 6 .
1t
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plaats maakcn voor ccn ]outer Naturalisme ; van %riens
„ gevoclens, gelyk do lieer VERSTAP zich uitdrukt, in zone
„ Verhandehng, do Wysbegeerte suet nadeelig voor de' be .
„ langen der Openbaari%1ge, by TEYLER'S Godgeleerd Ge„ nootlchap ingeleverd , en met een Zilveren Eereprys
„ bekroond , -- de Regtzinnige fchrikt, en hens als ccn
„ gevaarll •kc liettcr fcltuwt, dock voor ons, die niet vraag'n
„ naar icinands byzondere begri+ppen, maar - allecn o f ie„ tnund van harten in de Openbaaring gelooft, en dcrzel .
,, ver Zcdclyke Voorf:hriften boven alles waardcert , voor
„ ons, is I)oftor PRIESTLEY ecn opregt Christen . V1 .Deel
„ diet Verkandelingen , bl . 239 . Ter voile weder„ legaing van de blaam, deezen Alan aangewrceven, en
„ ter ftaavinge van de ontheffende uitrpraake, door den
„ fchranderen VERSTAP hem vedeend, kunnen de volgende
„ l;edcnkingen dienen . 1k nioet, eer ik ze mededeel,
„ flog lets zeggen van de gelegenheid by weike by ze
„ voordroeg .
,, Niet weinigen van Dr. PRIESTLEY'S Wysgeerige Vrien .
„ den hun ongenoegen betuigd hebbende, dat by zo veel
„ tyds fpilde in Godgelcerde Nafpeuringen, een tyd, dien
~, hy, htnls oordecls, met nicer vrugts zou kunneu be .
„ fteeden in de Natnurkundige Onderzoekingen, heeft dec .
„ ze \Vysgeer, in de Voorreden van bet Zesde Deel zyner
„ Experiments and Obfervations relating to various Bran .
„ dies ofNatural Phiiofuphy, de gelegenheid waargenomen ,
„ om hun, als 't ware, to verrasfen , en hunne Aandagt
„ to trekken tot slit Onderwerp , door een Vertoog over de
„ Weezenlykhcid en het Aanbelang des Christcndoms, op
,, cone plaats , waar zy her minst dagten lets zodanigs to
„ zullen onttnoeten . fly dringt, in zyne Verdeediging,
„ het Gewigt en de Aaneelegenheid der Godeeleerde Oe .
,, feningen boven alle andere aan : ieder redelyk \Veezcn
„ behoort, door de grootere Aandagt, welke by 'er aan
„ verleent , de Voorwerpen , die voor hem zelve en voor
„ her geheele Menschdom varl bet grootfte aanbelang zyn,
„ to onderfcheiden : en, indien 'er eenige juiste regelmnat
„ is om de waarde van een Vraagftuk , ons voorgefleld,
• to fcllatten, tnoeten wy bet van oneindig meer gewigts
„ houden , to ontdekken , of 'er een Toekomend , en , bo• ven at, of 'er een Eeuwigduurend Leeven uaa dit Lee• ven to wagten ftaat , en hoe wy ons van een zalig lot
• in het Toekomend Eeuwigduurend Leeven zullen vet„ zekeren, dan om van dit Leeven genot to hebben, 't
,, Been
„
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„ geen bet hoogst voorwerp is der Natuurl%ke \Vyshe„ geerte . I- tier op getoond hebbende, dat by voor zich• zelven, in de zekerfie Verwapting van een Tock, •m end
„ Behaan, zyne dagen doorbragt, en dat die Verwagiing
• rustle op de zekcr(le van alle Blykbaarheden : to wee• ten, dat de Maaker der Natuure ons deswegen de vol .
„ komenlie verzekering gegeeven hadt, door Perfoonen,
„ gevolmagtigd um in zynen naam to fpreeken, en wicr
„ Godlyke Zending beweezen was door zulke \Verken,
• als zy niet zouden hehhen kunnen vcrrigten, zonder
y , dat de Maaker der Natuure hun dnar roe ill flint fielde
• gnat by voort, met c,e Baarhlpklj •k lrcid en bet i1a ;,be• Lang Ides Christlyken Godsdicusts, bet Sulk bier inge .
„ flooten, ill deezer v.)ege vuor to draagen ."
Dat 'cr zodanige Werken, als alleen door Alagt van den
Maaker der Natuure kunnen gedaan worden , gcdaan zyn,
en geaaan tot het gewiatig einde urn de Menfchen van de
Godlyke Zendii ;g zyrer Afgezanten to verzekeren , is ,
myns bedunkens, waarheid, indicn 'er in de aeheele Gefchiedkunde eeniae waarheid plants hebbe . 'Er is gcenc
foort van Baarblyklvkheid gemaklyker aan eel] flreng onderzoek to onderwerpen, dan die, welke van eenen Ge .
fchiedkundigen cart is ; met derzelver grondregelen zyn
wy dazelyks gemeenzaam .
Nu lchvnt bet my toe, dat wy, of de 'vVanrheid der
Euangelifche Gefchiedenisfen, welke cen Verhaal bevatten
van de Leer, de Wondcren, den Dood en de Opfanding van
7efus Christrrs (van welke bet Geloof eens l ockomendcn
Leevens afhangt ) moeten toeftaan, of lets gelooven, 't
geen oneindigmaalen ongelooflyker is ; to weeten, dat verfcheide duizenden van Menfchen, tegenwoordig by die
Verrigtingen , en die geene beweegreden hadden om ze to
gelooven zonder genoegzaame haarhlyklykheid , mrar alle
reden om 'er de ooaen van of to wcndcn , of ze tiler to
gelooven, indlien zv konden, nogthans zonder 7111k eerie
baarblyklykheid , 'er de verzekerenn fle toc,f 'n •m ing aan
gaven, en zo weinig twyft •I den inn deeze huitcnr?ewoone
Verrigtingen, dat zy hun Geloof in dezelve llaarde hicl .
den, met gevaar van a11rs wit hun in dit Iceven f1erba^r
was, ja zclfs Lereidvaar-lie liever htin leeven t p : l erdt•n ,
dan dit hun Geloof verzaakten . Laater de \Vv :gcercn,
1: z
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als \Vysgeeren, reden geeven van deeze groote Gcbeurtenis,
zunder meet weezenlyke 1Vonderdaaden , en die nog van
ecu zeldzaauter foort, dan het Geloof in bet Christendom
van my vordert, to erkennen, en ik zal myn tegenwoordig
Geloof, hoe zeer dierbaar bet my is, laaten vaaren, en
Iny by hun vervoegen, om 'c zelve, als ongegrond, ten
toon to ltellen .
Als Wysgceren, is de vraag, tusfchcn ons, wiens Ge .
loof, lirikt gefprooken, bet meest overeenkomt met bet
tr ,c ;nroord!!g voorkoinen der dingen. Wat wy ook mogeu
deuken over den illaaker der Natuurc, en van de zorge,
welke by over dezelve draagt, Wy gelooven even zeer in
r.'oo cenpzarigheid van do If/etten der Natuure ; en dat de
2;lensch, wiens geltelteuis een gedeelte uitmaakt van bet
Stelzel der Natuurc, twee duizend jaaren geleden,'tzeitde
=oort van tVeezen was als tegenwoordig ; even zeer als dat
ecu Paard of een I?ilc, van die Eeuwe, dezelfde eigenfchap .
pen hadt met een Paard en een Eik der tegenwoordige .
't Geen, by gevolge, mogelyk was ten aanziene van den
I\•lensch, in eenig voorgaaud Tydperk, is thans even zeer
mogelyk.
Alaar zal nu eenig Mensch, die een oogenblik aandagts
op dit flak verleent, zeggen, dat bet even mogelyk is, dat
vcrfchciLie duizenden Peri honen, in Londen of Parys, overgehaald zouden kunnen worden om tc gelooven , dat zeker
Man, to Londen of Parys, Itierf, en uit den doode opttondt
in hun ei'-en leeftyd, dat zy hun geheele leeven lang in
die overtuiging zouden blyven volharden, zonder eenige
blyk van krankhoofdigheid to betoonen, dat zy eene groote
menigte zouden beweegen om dit hun denkbceld to omhelzen, fchoon bet alien, die 'er vooruitkwamen, aanallerlei
vervolgingen, en zelfs aan den dood, blootftelde ; en dat
bet geloof diet zaakc zich zott vestigen in weerwil van
alle tegenkantingen , zonder dat iemand in itaat ware bet
bcdreg to o ttdekken ?
Nti hegryp ik, dat zulks, ten deezen dage, to Londen
of Pi ys gemaklyker zou vallen, dan bet ten tyde onzes
Z,aligmaakers , to 'erujaletn, kon gefchieden . De Menschlyke natuur kin, indien bet Nlenschdom zich op zulk eene
wvze lint hedriegen , dczelfde niet geweest zyn als zy
Dit alit ik, derhalven, volftrekt ongetc,; ll%vOordig is .
)nofba .ir, en gevolt ;lyk, als de minfle zwaarigheid van de
twee, als geloovende eene zaak veel min onwaarfchynlyk,
item ik tie Waatheid der Luan,;elie Ge/,;hiedcnis toe . De
toe-
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toeftemming bier van maatt bet volgend verhaal van de
Voortplanting des Christendoms (welke de geheele Gefchie .
denis en de tegenwoordige ftaat der dingen bevestigt) zeer
gemaklyk en natuurlyk . Deeze Hoofdgebeurtenisleii erkend
zynde, vloeit al het overige van zelfs, en alles grypt hand
zonder eenig volgend Wonderwerk . Doch weezenlyke
Wonderdaaden moeten 'er gebeurd zyn, om reden to geeven van den tegenwoordigen ftaat der dingen : en, indien
wy Wonderwerken moeten erkennen, laaten bet dan zodanige weezen, als een Groot Voorwerp hebben, en niet de
zodanige, die geen Voorwerp in 't geheel bedoelen, tuaar
alleen dienen om ons in verwarringe to brengen .
De Gefchiedenis der .7ooden en de 13oeken des Ouden
Verbonds leveren veele Gevallen op, welke op geene andere veronderltelling, dan die van de Godlvke herkomst
buns Godsdiensts kunnen verklaard worden . Laat de 1Vysgeer, alleen als een Voorbeding, toeftaau, dat de 7oodcn
I61cnfchen zyn, en altoos Menfchen waren, dezelfde geileltenis omdraagende als andere Menfchen, en zichzelven
niet bedriegen, door hun aan to merken -.Is weezens win
eene andere foort . Alles, wat ik ten deezen opzigte begeer, is, dat Lieden, die na bet charaLter van lf'ysgeercn
dingen, geheel Wysgeeren zyn, en dezelfde \Vysgeerige
geestgefteltenis laaten werken, wanneer zy de Gefchiedenis
en de Menschlyke Natuur beoefenen, als wanncer zy bezig zyn in bet neemen hunncr Proeven van eenen anderen
cart . Laaten zy zich eerst verzekeren wecens de Gebeur.
tenisfen, en dan deeze Gebeurtenisfen verklaaren door ze
tot 11gemeene Beginzelen to brengen, (die, in gevolge
van de eenpaarigheid der N :tuure, over t algemeen waar
moeten zyn) ; en dan twyfel ik niet , of zy zullen in den
Christlyken Godsdienst, met dezelfde vastheid , als ik, gelooven . Zy zullen geene andere veronderftelling vinden
om verfchynzels to verklaaren, welker weezenlyk bcilaan
zy niet kunnen ontkennen . Dat de Wysgeeren nu zeggen, of 'er reden voor (lit Geloof is, dan niet!
Ik neem, derhalven, dus veel gezegd hebbenile, de
vryheid om my to vervoegen by myne Itroeders 11'ysece .
ren, om verder to fprecken over een Onderwerp, even
belai ryk voor ons als ldlysgeeren, en als Afcnf •hcn . \Vendt
uwe aandagt niet of van een VraagIluk, van het uiterlic
aanbelang. Verleent 'Cr die maate van opmerking aan,
tot welke bet natuurlyk gerectigd is ; en doet, inzonderheid , bet ernsthaftig Character van 11' sgeeren zo verre
R 3
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Diet van u weg, dat gy lacht en fpot, waar bet u voegt
Laat , ten marten , dit groot Onderto redeukavclen .
w,rp , laat a zelven bet regt wcdervaarcn , om, 't geen
d-tallyk plaats grypt, en, 't geen men uitgcmaaktc zaaken maj heeten, to overweegen, en eenige Verondcrftelling
uit to vinden , op tvelke gy 'er reden van kunt geeven .
Beflist niet in een half uur over een Iluk, weiks onderzoelz
een grout ,tedeelte onzes leevens waardig is .
lndien ik fterker geneig .lheid tot bet Christendom heb
dan veele anderen , 't is de %Vysbegeerte, die my dezelve
inboezeint . Ik aanfchou v, met verrukking,het heerlyk vertn)on tier Natuure, en bewonder bet verbaazend maakzel,
als mode de werten , naar welken alles zich dagelyks aan
ons oog ontwikkelt. De korte leeftyd van den Mensch
laat ons, in den tegenwooriigen ftaat,fegts toe, een weinig to zien ; en daarom voel ik bet (lerkst verlangen,
(ni bier Naamaals myne kennis aan die voorwerpen voort
to zerten, en die nafp .urineeu, welke my nu zo zeer vermaaken, doch door den dood zullen of ebrooken worden,
to hervaiten .
Kon ik my verbeelden, dat de kennis der Natuure ooit
zoti worden uitgeput, en dat wy naderden tot den eindpaal onzer nafpeuringen, ik zou vergenoegd myne oogen
kunnen Ouiten your een tooneel , waar op niet meer to
zien, niet meer to doen, was . Maar thans dit tooneel to
verlaiten, (en ik geloof, dat bet vertoon der dingen in
een toekomend tydlperk van ons beftaan volmaakt daar aau
gelyk zal weezen,) zonder de hoop om bet weder to zien,
p,,u my met dieppand ten weedom vervullen . De Veldbeer die, gelyk EPAMINONDAS of WOLFS, in de armen
der Ovcrwinnaars fneuvelt, (terft vergenoegd ; doch dit is
bet geval niet van eenen, die in bet begin van een twyfelagrigen , doch een gun(tigen uit(lag beloovenden, ftryd
oinkomt . Dit gevoel ik op bet denkbeeld van op to houden met leeven, daar ik even b-,gonnen heb to weeten wat
leeven is .
D,s Ileeren HERCCHGLL'S laatst gehane ontdekkingen
in • en buicen de perken van ons Zonne(lelzel, de verhee .
vene vertooningen, die by ons bceft opgcleverd van de
fc,ii ;I:ing der S , arren , derzelver O .nweuteliugcn, en die
der on neetlvke Stelzels, waar, in zy ~,,eplaatst zyn, tlrekken inzon .lerheid , o n een flerk verlangen in tc bo^zemen , o n een z) grnot tooneel breeder opgefcho-wen to
z;en . Oatdekkingen , als deeze, fcaenken Ons cen hero; er
del%-
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denkbeeld van de waardye onzer Weezens, door onze
denkbeelden to verheffen van bet Stelzel, wait van wy
ecn gedeelte uitmaaken , en boezemen ons daar benevent
eene eru fige begeerte in, om in weezen to blyven .
Daarenboven, de Burgerlyke Maatfch«ppy is flegts in
haarc kindshcid. De Wereld zelve kennen de befchaafde
Bewooners van dezelve niet dan zecr onvolkomen, en wy
bezitten maar geringe kundigheden van de weezenlyke
waarde dier weinige Voortbrengzelen, waar van wy icts
weeten , die wy beginnen naamen to geeven en to rangidiikken . floe zeer moet een IYereld . Burger nietw,
fchen, den verderen voortgang daar van to weetcn.
Geen wensch van deezen aart in zynen boezem to koes .
teren, ftrekt ten blykbaaren betoon van een laag, onedel,
ik wil zeggen, een Onwysgeerig hart . 1k zie alle zoda .
nige Perloonen, hoe zeer zy ook, in andere opzigten,
bovcn my mogen uitfteeken , met medelyden en deereniz;
aan . Onuitfpreekelyk meer genoegen zouden zy frnaaken,
in hunne %Vysgeerige nafpeuringen , indien zy dezclve
vnortzetten, met bet inzigt der dingen, 't geen ik heb .
Men hceft, met regt, opgemerkt , dat groote uitzi ;ten , ten
bewyze van groote Zielen ftrekken , en in de daad de .
zelve vormen . 1Velk eene Zielverhelling zullen dan de
Vooruiteigten van ecu Christen, by die tens 1Vysgeers,
nit : vue .ea!
By lieden, die denken, zal, gelyk ik geen twyffel hcb,
deeze verdeediging myns gedrags, als voldoende, gehicn ;
en tot dat ik bcter redenen boor bybrengen , dan ik tot
flog toe hoorde, om my to beweegen van gedrag to ver .
anderen , zal ik voortvaaren , met myne aandagt to vestigon op de nafpeuringen van veelerleien aart, naar gelange
van het denkbeeld, 't geen ik vorm van derzelver aangeleg .nheid : en myne Vrienden hebben geen reden em to
vreezen , det ik de lPysbcgcerte zal verwaarloozen . Deeze
heeft , mistchien , voor my to veel bekoorlykhcden . Ik
zal, egter, myne poogingen aanwenden , om dezelve op
de plaits, voor hair getchikt, to hnudcn , en my nict zo
zeer bepaalen tot het naagaan der Wetten , volticns wel,:e
deeze lherclrl hetluurd wordt, dat ik uit het ooge verlies ,
hoe deeze Wereld , en alles wat 'er in is , moct dienen ,
oti my getchikt to maaken voor eene audcre en betere ;
in welke ik hoop , deeze aangenaame 11'ysgcerige onderzoekingen voort to zetten, etn met een meer bevattend
R 4
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oog over to zien de ftukswyze ontdekkingen , welke wy
thans bier doen .
Voor tegenwoordig, worden alle onze Stelzels, op eene
zeer aanmerkenswaardige wyze geichokt, door de veelvuldige Otttdckkingen daar mede, of bezwaarlyk, of geheel
nict, overeen to brengen . Doch wy behooren ons deswegens niet zeer to bekommeren of to ontrusten . Want ,
wanneer men een genoegzaam petal daadlyke bewysftuk .
ken zal hebben , (waar toe zelts onvolkomene Veronder .
ftellingen kunnen medewerken,) zal welhaast een Alge.
gemeener Befpiegelend Stelzel zich aanbieden, en misfchien
min bet vlugtiglte en minst fcherpziendst oog. Even zo
gebeurt her, dat, wanneer bekwaame Zeelieden, met veel
tnoeitc, arheids en ervaarenisfe, den koers gezet hebben
na een onontdekt Land, een gemeen,Matroos, in de mast
geklommen , bet eerst Land kan zien . Dat wy , egter,
over de verdicn/len niet twisten ; maar alien bedagt, en
'er op uit zyn, om de. dl ggemeene
e mee ne Onderneeming voort to
zetten, en one eenpaarg verheugen over alle vorderingen,
welke wy maaken, om 'er gelukkig in to flaagen . Laaten
wy, hoven alles, bet geleide er=,ennen van dat CROOTE
wEFzFN, dat den 11lensch den geest heeft ingeblaa :en, en
wiens inblaazing Item ver/landig maakt.
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(Ifervolg van bladz. 198 .)
6t . 1~ /(annen , bet zy long of oud , die eenig werk
1$1 hebben om bun Water, met Un of Ineer fyne
of kromme ftralen to loozen , en daarom hunne blaas
nooit geheel konnen ledigen, hebben veelal een Snotsartig zetzcl in hunne koud geworden pis : - dit Iloemen de Artzen Slym-graveel ; maar bet is vry zeker, dat
d,_-re mcntcben een Vercnging of Vernautving in den pisweg hebben, die, door wen inwendige middelen, waar,
door ee :: geregcld gcbruik van verwyderende kaarsjes
(bou.
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genezen : Dit heb ik elders (*) Natuur- en
Proefkundig betoogd ; en verfcheiden tslannen zyn daar
door zo wakker geworden, dat ze, tegen hunne Geneesheeren , hun plaatsgebrek , beweerden , en door Bougies
genazen : -- dit kwaad is vry gemeen, maar by Jon .
ge Artzen nog niet gcnoeg bekend :
dit, met vuorbeelden to toonen, zou hatelyk fchynen .
62 . Wanneer een Steen of Steentje uit de Nieren af .
zakt ; maar tusfchen de Nieren en de Blaas, in den Pislci .
der blyft hangen ; vordert dit, behalven Aderlatingen,
uir. en inwendi ga Stovingen door Klisteeren, eerie g roo .
to menigte pynfillende middelen : - maar, wanneer zulk
een Steen, buiten de Blaas, in de Pisbuis hangen blyft ;
raadt men denzelven door infnyding 'er nit to doen ; en
ik heb dit by kinderen meermalen gedaan ;
maar,
by een fterk man, heb ik eenmaal daar op zodanig eene
Bloedftorting zien volgen, die, wanneer men de uitwendige Wonde toedrukte , zig in de Blaas onthstte ;
en toen men de Catheter in de Blaas had gebragt, om de
Wonde, van binnen en van buiten, toe to drukken, ftort .
te zig het bloed zo geweldig in den Vet-rok van het Scro•
tum, dat 'er een geweldige veriterving, en byna de dood,
op volgde.
63 . By een tweede geval, met een dikken langen Steen,
v66r in de Pisbuis , die de ontlasting der pis geheel belette, vreesde ik , by de uitfnyding, voor eerie dergelyke
Bloedftorting, als boven is gemeld :
Ik befloot dan
de Steen , met een Vrouwe Catheter, telkens to rug to
doen drukken, en de pis daar door, en lands, to ontlasten ; terwyl ik , naar ieder ontlasting, de Pisbuis met de
dikfte trommelfnaren , alleen, of met kleefplaastcrs aanmerkelyk verdikt, vry gemaklyk verwyderde ; waar op dan
ook de Steen, den 24 (ten dag, zig op eerie allergemaklykBy ecn derde geval, en ook
fte wyze , ontlastte .
by een Man , daar ik een kloeken Steen uit de Puishuis
gefiteden had, had ik vry wat meer, dan 24 dagen, werk,
om de outlasting van de pis, door de Wonde to beletten,
Ik wcet niet, of foortgelyke waaren ze to heelen .
fchouwingen reeds bekend en nodig zyn, maar hoop evenwel,dat ze voor minkuodigen niet vrugteloos zullen zyn,
en, uit weinig woorden, veel mogen lecren ; of althans,
in
(bougies,)

(*) HIPandfche 1Iaatfch . X. Deel. gds Stuk, bl. 17, end.
RS

GENEES- EN HEELEUNDIGN

in geen hooiberg van woorden , eene (top-naalde behoe.
ven to zoeken .
64 . Buitcu eene menigte andere inwendige gebreken,
waar van ik hier nit Ipreeken moet, meet bet groote aantal van b~igchels of kromme Ruggen, in ooze Kinderen
tin ook bedel ;t, aan bet verdervclyk
en Vrouwen, hoc ligebruik van Keurs. of Ryglyveu worden toegetchreven
dit mcen ik klaar beweezen, dog , waar(chyulyk,
voor dooven geprcdikt to hebben (*) .
65 . [let algetneene misbruik van warme en beet Vuur .
Proven, onder de voetett van ooze Vrouwen en Dogteren,
gepaard met een zittend leven, en een ruitn gebruik van
warme waterdrankcn, is, in zeer veele opzigten, even zo
verdervelyk voor haar eigen gezondheid, als gefchikt, om
in eenige , andcrs regt liefhebbende Mannen, koelheid to
verwekken :
Vecle kwadcn, waar van ik bier niet
fpreken moct , konnen daar van worden afgeleid .
66 . Ilet aanhoudend dragen van jonge Kinderen, op
&n en denzelfden arm, van Nloeders, Minnen of Meiden,
geeft nict zelden gclegenheid , dat hunne eene knie builen
en de andere binnenwaards gebogen word ; vooral, zo de
kinderen zwaar, zwak of Lngelsziek . achtig zyn , en met
eene onnatnurlyke dikke , brood- of mcel .pap, gevoederd
worden . Over bet beste voedzel, voor eerstgeburen Kinderen, heb ik elders gehatideld . ( -t) .
67 . Menfchen , die condom groote kerken en hooge gebonwen woonen , en een meer dan vryen toegang van
wind en lucht genieten ; gelyk ook Molenaars, Visfchers,
Jagers, enz . worden veclal vry oud ;
maar zy,
die hooge , drooge plaatzett bewoonen, hoe gezond dezelve ook antlers waarlyk zyn,warden, doch alleen by heere , drooge zomers, ligtelyk in den nazomer, van den Roodenloop aangedaan .
In de hoog(le plaatzen van Gelderland is dit openbaar , zonder dat , zo veel ik weet,
zig deeze ziekte ooit van daar, in voorname handeldry .
vende Steden van Holland, door eene ingebeelde befmetting, heeft voortgeplant .
Over bet niet befmettelyke van den Roodenloop, heb ik my elders, in dit werk,
bree .
(') Algc;n :ene Vaderl . Letteroef. III. Doe! . bl. 592 . et :z . Alengelwerk . `
(t )
II'. Duel . Mcn„clw. bl .
304. ens .
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breeder 'geuit ;
en ik heb daar naa gemerla, dat
de tegenswuordige Ilougduitfche S Y I) E N H A Dt ; naamlyk,
de door zyne veelvuldige ervarirg ; met regt beroetndeu
S T O L L , wet my in het zelfde gevoelen is .
Een
Man van ervaring behoort boven veele Geleerden, ge .
£chat to warden :
Van deze laat(te is bet veelal
waaraehtig, in veel ingebeelde wysheid, is veel verdriet .
6$ . Schoou de W aterzugt van de Borst (hydrops pelf'o .
ris,) een gemeene, en helaas! veelal doodelyke Ziekte is,
heb ik nogthans, met ecu aandoenlyk vermaak, zomwylen,
gezien, dat een half of geheel grein Turpctltum Minerale,
om den andcren of derdendag ; of 2, 3, 4, enz. greinen,
alleen , of met eens zo veel Caphor gemengd, , om de 6
of 8 dagen gebruikt, eene ongemeene verligting en fchynbare geneezing, die kort of lang duurde, to weeg bragt .
By een allerbenauwst geval, gebruikte de Lyder om
den anderen dag, Cen grein Turpetlrum dlinerale, het welk
hem altoos , kort daarop, eerst een weinig decd braken ,daar
naar z \\veete n ; en ras daar op volgde eenc ruime ontlasting
van pis en afgang, met de groot(le verligting ;
maar
naar vier greinen aldus gebruikt to hebben, raakte by onvera•agt en fterk aan bet kwylen, en fcheen dear naar, zo
by zelf dagt, genezen ; dog kort daar nair (lied hy .
liy eene eerstbeginnende of vermocdelyke Waterzu-t van
bet hoofd, of liever binnen de herzenen (h;drocephalus,)
pryzen de Engelfche Artzen thins heel zeer een in_ of
uitwendig gebruik van Kwikmiddelen ; dan ik heb , by
een kind van anderhalf jaar, by welke de ziekte reeds ge .
vormd, en bet, waarfchynlyk, to laat was, 11 3 greinen 111crcurius dulcis vrugteloos gebruikt ; maar hegryp, van achteren, dat rs n acht(le of een vierde grein Turpethurn lifirre)-ale
van meer en beter uitwerking zou hebben konnen wn .
Ik hoop, dat de onlangs, by de Ilollandfehe D1aa fclrappye,
gekroonde Verhandeling van den b .roemden Rotterdamfchen
Artz , V I R A c , over de Waterzugt der Gorst, cen nieuw
licht verfpreiden , en alien zal verblyden .
69 . Schoon 'er in de Geneeskonst een oneindig getal
van moeijclyke en kostbare Kwik-hereidingen bekend zyn,
die alle hare nurtigheid konnen hebben , hen ik nogthans
volmaakt overtuigd, dat, in eenvorrwigheid de hoog/le wysheid uieblinkt . --- By zeer veele, ja zelf gewigtige
zickten en Eearcl:en , Janr ik , een inwendig gebruik van
Kwikmiddelen , nodig keurde , heb ik, zedert mcer dan
4o Jaren, my doorgaans bediend van de vulgende eenvouM
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dige, onkostbare en alleronfchuldigfle bereiding van dit
it,. Alcrcur. viv . Pur . Ilnc. i.
middel, naamlyk :
Saly. "Tcrebint . Venct . dr. iil , & add. Puly. Liquirit.
\War van ik 'er dagelyks
dr v. F. Pilluhe gr . ij.
2 . 4. 6 tot zo of meer, zo ik den mond wilde pynlyk ma .
ken, met zulk eene heilzame uitwerking heb zien gebrui .
ken , dat 'er, naar den hedendaagfchen trant, ligt eene breede Loffpraak over kon gedaan worden :
lk ken
geen zagter nog zocter Kink dan deeze :
ook kan
deze bereiding , door hare kleevende verceniging en lang.
zamer loslating van Kwikbolleties , zeer gemaklyk en zonder prikkeling, onder bet bloed worden gebragt, daar zy,
door eerie verntenging met Arabifche Gom , ras los gemaakt , byUn loopen , en aldus meer nutteloos kunnen worden .
70 . ])nor een gordel of hand, be(Iaande uit bombazyn
of gemeene zelfkant van laken, met zes drachma of Un
unce levende Kwik, met wit van een ei, in een vyzel ver .
eenigd , en daar in geftampt, om de lendenen gebonden,
heb ik veele Schurftigen zien genezen ; maar ook waarge.
nomen , dat 'er wel eons een gevaarlyke kwyling, en byna
doodelyke bloeding nit her taijdvleesch, op volgde,
weshalven eene lincering uit Zwavel bereid, veiliger, en nict
Onbewust, of bier over elders is
minder zeker, zy .
gefproken , heb ik gemeend van deze en eenige andere
gerutgfchynende dingen, minkundige Vaderlanders to moe .
Mislchien is deze handelwyze bier
ten onderregtcn .
meer clan elders in gebruik, en by Jonge Arizen vreemd .
7t . Na zommige Kwylkoortzen , met ontfleking in de
keel , maar v66ral naar bet gebruik van in- of uitwendige
Kwikmiddelen, zakt zomwylen de Tong, op cene nauw .
)yks geloofbare wyze 2 , 3 of 4 duimen lang buiten den
unond etn blyit, levees laug ., zo her vergrootte niet word
~r•e g ;etneden, buuen den mond hangen . -- In de Gertecs- en I-leelktindige Sj'sthemata word, van deze afgrys .
lelyke Ziekte,geen gewag gemaakt ;maar de wyze om dit
kcvaad voor to kometi, of reeds daar zynde, op een gevtaklyke wyze , wederom to regt to brengen, heb ik elders, zo ik my nict bedrieg, met redenen, maar vooral
met voorbeclden , die meer dan redekavelingen afdoen,
naar genoegen getoond (*) .
72(*) Alg'mepne Vnderl . Letteroef. IV Deel. bl. 564 .
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72 . Daar dikwyls, op eene groote ja kleine Aderlating,
zulk cene groote en langduurige flauwte volgt , dat zelf
de Lyder als dood, of in het water verdronken, ichyttt,
daar vraagt men :
Of, by % erdronkene of ge .
flikte menfchen , eene ruime ontlasting van bloed , in alle
gevallen en tyden, wel zo heilzaam zy, als in bet alge .
meen geloofd en dikwyls gepracffifecrd word
73- Veele menfchen hebben de gewoonte, wanneer hun
eenig vreemd lichaawpje in de ougen gekomen is, aanilonds een Kreeftenileentje of oog , in dit oog to doen,
om , door bet verwekken van veele tranen , door dit
grootere lichaam, bet kleindere uit bet oog to doen komen ;
dan ik heb elders met een voorheeld getoond, dat
zulk een fleentje, na i2 jaren in bet oog gebleven to
zyn, met verlies van bet oog 'er weder uirgezworen is ;
en , by een tweede geval, verwekte zulk een fteentjc , eerst
naar i3 tnaanden , eene zo hevige ontflecking, die niet
bedaarde, voor dat hetzelve zig outlast hid .- Ik
heb toen aangeraden , liever eene kleine parel , koraaltje
of een flukje wasch, aan een draad of paardshair vast
gemaakt, in bet oog to doen (*) .
?4 . Een Man, die de reeten onder zyn luifiel, met gei'molten pek, wilde digt fmeeren, viel cen droppel pek
vlak op het doorfchynend Oogvlies, het welk 'er zo vast
op gekleefd bleef, dat de eerlte Hand- Artz, en daar naar
myn beroemde Leermeester U L H OO R N , her zelve nog
met werktuigen, nog oogwateren, konden los krygen . Lin .
delyk raadde eene buurvrouw, om warme Loom-oly in
bet oog to doen, en ook linnen, daarmede door :rokken,
warm op bet oog to leggen ; het welk ook van dat gevolg was, dat bet pek was ontbonden, en, zonder mcrklyk nadeel van het gezigt, uit bet oog kwam . - lk zou
van de twee laatfle Artykels niet gerept hebben, in(iien
de vermaarde Systltema Schryver P L E N C K, of iemand
my bewust, 'er van gefproken had .
Dat eens ge .
beurt, kan meer gebeuren .
75 . By bet kwaadfle zoort van Vyt 0anari1ium) der
vingeren, hederft dikwyls, maar alleen het voorlte of
uiterfle gedeelte van bet heentje, terwyl het overige
des gewrigts, waar in de huig- en uititrekkentle Peezen
gevestigd zyn,volmaakt gezond blyft .
Met de af.
fchei(t) Hollandfche 1kfaatfch . der II'eeterjch. XVI Deel . 2de Stuk
bladz . 301 .
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fcheiding van bet bedorvene gedeelte van dit beentje gcduldig of to wagten ; of, gelyk veelal mogelyk is, met
een fchaar of to tily .ten, belloud men de voile bewceging
en lieraad van dit decl .
Om dat ik niet wect , dat
iemand bier van geiproken heeft, heb ik, v66r i6 Jaren,
in eene Verhanrlelin over do onlJlec1 ing, verzweering, verharding en ver flcrving van de groute iJeenpypen, 'er iet
meer van gezegd ~*).
76 . By zeer gevuelige of pynlyke menfchen, daar men
op den duur pynitillende middelen van Opium gebruiken
moet, fchynt het vooral noodzakelyk om alle 4, 5 of 8
dagen, een verkuelend Laxeermid'el in to geeven ;
zonder dit . fchynt een aanhuudend gebruik van Opium by
ons , onverdraaglylc, vooral zo men de Venusziekte, door
ten dagelyks gebruik van veele greinen Opium, genezetl
wil .
77 . Voor zo veel 1k- als nog gezien heb, word , zo wel
by verfche als by vcrouderde \'eiiusziekten , de verhorgeit
toevallen 1 ais pyn in bet wateren, nagtpynen, enz . door
Opium gellild ; en de openbare, als zweeren, gezweilen,
enz . daar door merklyk verzagt en genezen . -- Deze
toevallige , onbcre .teneerde , geneeswyze toont ook tot
welk eene hoogte men in zommige in en uitwendi ; a Ziekten, met bet gehruik vin Opium , veilig Ian voiortgaan .
Eene nog jeugdige Vrouw, allcr •.teerlykst met Venusziekte bezet , gehruikte , (indien wv niet , gelyk men
vreest, misleid zyn,) dagelyks, met ddn grein opkiimmende, de laatlte dag 68 greinen Opium Crudum, waar na zy
genoegzaam hcrileld lcheen ; maar toen zv, op dien tyd,
haarmismaakte aangezigt, your bet eerst, in een fpiegel Qezien had, viol haar, gelyk men fpreekr, de fchrik zoutanig
iii den built , die van daar tot in de horst en keel opklom,
dat,ze zes dagen daar naar, zonder eene audere bekende
oorzaak, (lierf.
78 . Schoon in alle Heelkundige Systhemata, van de verfchillende ontwrigtingen van bet Dyeheen , door uitwendige of geweldige oorzaken, algemeen gel'proken word ; en
dezelve ook waarlyk, gelyk veele bewyzen toonen, nit en
dan gebeurt ; kan ik nogthans, fchoon mcer dau 70 jaren
oud , met blydfchap betuigen , dat ik ze nimnmer, als
versch gebeurd, gezien heb.
Maar het aantal van
ontwrigtingen van dit been, die ik, na lang voorafgaande
kwet
(*) IIollaadfche Maatfch . XV Derl. b! . 75. enz .
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kwetzingen van dit gewrigt , en , door zuivere inwendige
oorzaken van Zog . of Ettervcrplaatzingeu by Kraamvrouwen, Kinderpokken , Scr,dulen, Rheumatique pynen,enz .
gezien heb, en nog dagelyks zie, is ontelbaar ;-- maar
om dat dit gebrek zo weinig ward vernloed en gekend,
word 'er, helaas! ook weinig en llegts in het voorbygaan
van gel'proken .
Reeds v6or 24 Jaren heb ik dit
uitvoerig en met voorbeelden getoond (t) ; en ik hoop
Wet, dat ielnaud deze en zoortgclyke kleine herhalingen
kwalyk duiden , maar aanmerken zal , als herinneringell
voor mlnkundigen ; voor welken ook deze 11aarncemingen
alleen gerigt zyn .
's Hertogenbosch ,
den 3 May, 1 787(t) Holiandfche lllaatfch . der Weter fchappen . VIII. Deel. bl.

got . enz .

VERTOuG, OM Tit DIENEN TOT OPHELDERING VAN DE
NATUURLYKE IIISTORIE DES LANDS VAN SANTA rIE
DE BOGOTA, BETREKKELYK TOT Dl ; VOORNAAQISTE VERSCUYNZELr•N , UIT DE LICCING ONT .
STAANDE . Ain de lioninglyke Academic

der II'ecten%happen vowgeleezcn,door
den Heel' LEBLOND, M . D.
(3•o urnal de Phyfique .)

ander oogmerk hebbende dan om hocbfdzaaklyk na
G een
to gaan, 't welk my but aangelegenlle en eigenaartiglte

is voorgekomen,om een nauwkeurig denkbeeld op to leveren des Lands Van Santa Fee de Bogota, zal ik my tot de
voornaamfle ftukken bepaalen, en tragten dezelve voor to
draagen op cene wyze, welke de gevolgen , die 'er ten
dienfle van de Natuttrlyke Historie uit kunnen voortvloeijen, to doen gevoelen . De tyd, die niets verwoest dan
om op to bouwen , welks duur zich nankondigt door de
op elkander volgende veranderingen, die zy veroorzaakt,
en welks onmerkbaare werking alles fchynt to zullen brengen op bet pcil van een gemeen middelpunt - de Tyd,
die alles is voor den Menseh , en nicts voor de Natuur, duidt
ons nan, wat dezelve gedaan heeft, en tooth ons, wat
'er zal gefchieden : de Bergen, die dezelve vernedert, de
Va-
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Valeien, welke dezelve uitgraaft, de Vlakten, die Bezel .
ve uitbreidt, de Zeei n , welke dezelve doet inkrimpen,
wyzen den loop des Tyds aan , en verfchaffen ons iluffe
tot naadenken .
In de daad, wanneer een oplettend Waarneemer de on .
meetbaare Vlakten van Zuid- 4rnerica doorloopt, wanneer
by de fnelloopende en diepe Rivieren, 'welke dat Gewest
doorfnyden en bevogtigen, nagaat, wanneer by de verbaa.
zende llergen beklimt, die door de werking des waters ver .
woest worden, zal by welhaast ontdekken, dat eene opeen .
volgende en onvermydelyke ontzwagteling van dit nieuwe
vaste land ftrekt om 't zelve allefins uit to breiden, en mis.
fchien , ten eenigcn dage , de oppervlakte daar van gelyk to
maaken met die van ons Halfrond .
'Er zyn plaatzen in bet Gebergte der Cordill1res, waar
min of meer fterke hinderpaalen zulks vertraagen . De Vlakte van Santa F4' de Bogota kwam, onder deezen, my de
ttitfeekendlle en treffendlte voor . Deeze zal bet Onderwerp
van dit Vertoog zyn : men zal, niet zonder verbaasdheid,
zien , dat een Land, tegenwoordig gezond, aangenaam,
vrugtbaar, en van alles overvloeijende, eertyds bet armoe .
digite en fchraalst voorziene Land dcs Aardbodems was,
waar de ongelukkige Indiaan Diets anders bezat dan Rivie .
ren zonder Visfchen, weinig Gevogelte, een of twee foorten van Viervoetige Dieren, en eenige Moeskruiden
men zal met ontzetting verneemen, dat een koude Lugtflreek, omringd van een brandend heete, een ondoordring .
baaren draaiboom foot voor bykans alle Dieren, en bet
groeijen der Planten, aan warmer Lugt gewoon, verhin .
derde . De Natuur, bier fchaars en gierig in haare gaven,
icheen den Mensch van daar uit to fluiten, en als afgefcbeig
den to willen weezen van bet overige der Wereld, door
vervaarlyke rotzen , van den top of doorgekloofd, welke
men niet kon beklimmen dan met de grootile moeilykhe.
den, door een vogtigen en donkeren nevel, die den vermoeiden Reiziger verzekerde, dat by in bet Gewest der
wolken verkeerde .
Op de hoogte deezer Bergen geklommen, vertoont zich
een nicuwen Ilemel, en een geheel ander gelaad der dingen .
'Er zvn niet meer die haatlyke en ondraaglyke Infeiten, die
hero zonder ophouden plaagden ; die vergiftige Kruipende
Dieren, voor welker beet by vreesde ; die verfcheurende
Dieren, altos gereed om hem to verflinden ; by gevoelt
Diet langcr die verfhkkende Hette van de laage Gewesten
door

VAN SANTA F 1E DE BOCOTA .

2 59

door hem verlaaten : de Lugt, w elke. b y inademt, verb
frist en Ichenkt een nieuw leeven : by ltaat verrukt, verbaasd, over 't geen hem omringt . ludien by na beneden
ziet, is alles verdonkerd door wolken, wier gelyke en beweegende oppervlakte hem een Zee toefchynen , waar in
de ltilte woont, en zyn gezigteinder bepaalt ; float by her
oog op de Vlakte , welke door de uitgellrektbeid 't zelve
ontwykt, dan rollen de wolken, die by geloof1de onder
zyne voeten to zyn, vol majefleit boven zyn hoofd : nieu.
we bcrgen verhellen. zich allerwegen , en vormen eene
nieu .v e Wereld , die geen gemeenlchap fehynt to hebbeti
met de andere .
Om een nauwkeuri denkbeeld to geeven van dit zonderling Ge vest , oordeel ik den Befchouwer to moeten
brengen in de EloofdItad , van waar by, als uit een middelpunt , op 't gemaklvkst, alle de Verfchynzelen , welke
ik hem heb voor to draaaen, kan waarneemen .
De Stad van Santa Re de
, de Hoofdfl;ad van.
het nieuwe Koningryk van Grenada,
Bo- "I liet op ¢„ Noordcr
Breedte en 304" Lengte van Ilk Eiland Fero afgerekend,
aau . .den voet en in her hangen van een hell geberzre,
dat dczelve aan den Oostkant, dekt : zy heeft bet gezigt
op eene vlakte , twaalf mylen breed ; doch van eene onbepaalde en - zeer verbaazeude langte, welke, bet geheele
jaar door, bet lachendfte tooneel der fchoonfte landltreekert
van Europa oplevert . De altoos groene boorden, waar
bet Vee by hoopen loopt , ee weidlanden met kudden
bedekz , de welbehouwde Akkers, de aangenaame Land .
huizen, de I3oerenflulpen, de Dorpen, de Boomgaarden,
de Tuinen , vertoonen, beurtlings, de Bloemen des Voorja ::rs, en de Vrugten van den Herfst, zomtyds door den
overvloed van regen of van droogte vertraagd of fchielyker voortgezet ; loch welker altoosduurende opeenvolging,
we[ verre van vermaak to geeven, en bet treffende der
nieuwigheid to fchenkeii , 't geen wy van deeze twee
Jaargctydlen in ons Land gevoelen, verwekt welhaast eene
onverlchill igheid voor eene altoos eenzelvig blyvende
fchonnhetd, en genoealykheden, welke niet afwisfdlen .
Deeze Lugtsgefteldheid is daarenboven zo vreemd en
van then aart, dat, wanneer men in de zon zit ., de hette
Welhaast verveelt ; en in de fchaduw voelt men bet fny.
den van een fyne koude : lieden van eene zwakke .
Lichaanisgefteltenis , en die Uit warme Gewesren komen,
zyn voor die koude zo aandoenlyk, dat ze by bull eene
It . D& E L . nNzNGELW . N O . 6 .
8
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huivering verwckt , welke zy alleen door beweeging moe .
ten 'verdryven ; want men is to Santa Fda niet gewoon
zich to warmen ; een wollen kleed en een mantel zyn ge.
noeg om zich to dekken tegen de koude, welke bier niet
zo nypend valt , en waur aan men gereed gewend . Zou
dit verfchynzel veroorzaakt worded door den min digten
en veel ligter Dawpkring dan in laagere piaatzen, en uit
dien hoofde min gefcbikt, om de Warmte to behouden ?
Omtrent drie mylen, ten Westen de Stad, loopt de Rivier
Bogota, die, naa alle de wateren der geheele Vlakte, de
RivierSerreJucla, en de f1roomen,welke van de 15ergketeli
nedcrllorten , ontvangen to hebben , zyn vreedzaamen,
loop voortzet na Tekc ;:dawa, tuslchen de zeven en acht
mylen bykans Zuid Oostwaards van daar gelegen ; daar is
bet dat tie vcrzamelde wateren den weg neemen tuslchen
gene aaneenfchakeling van Granit - Rotzen , welker hellhig
de fnelheid der wateren vermeerdert : welhaast vertoonen
zy niet anders dan een inelvlietende flroom , nauw en
d ;ep , die op 't oogenblik van zyn val wederiluit op een
rots veel laa er dan de bedding : van waar dezelve nederr
fort in eeuen afgrond , welks diepte men uog niet hceft :
kunnen peilen ; dit is de Waterval van Tekendama.
Gaten, in de rots gehouwen door de Ouden, op de gemaklykfte plaatzen , om tie geheele uitgclirektheid van
deezen .verbaazenden Waterval to zien , kan men, zondergcr
vaar, de vourtduuriug der rotten ter rechter en Ilinkerhand
waarneemen : en zy konoigen door haare hoogte aan, dat
de Vlakte van Santa Fda , voor dat tie wateren zich een
doorgang gebaand 1laddcn , niet anders geweest is dan
een Meir van eene zeer groote uitgelirektheid . Eene
beftendig overgereikle Overleverirg deezes Lands, doch
die weinig waarlchynlykheids heeft, wil, dat de liuliaaneu
dit kanaal zouden gegraaven hebben .
'Er zyn eenige deezer Openingen, door welke men,
fchoon niet geheel duidelyk , de plants ontdekt , waardeeze ontzettende Waterval eindigt ; de Rivier, welke 'er
nit ontltaat , vertoont zich niet anders dan ten klein
Beekje , welks bykans onmerkbaare loop zich verliest on .
der de planten, die aan de boorden groeijen ; zo verdwynen , op een verren afftand , de grootfte voorwerpen ;
cenige foorten vau Pappegaaijen en andere Vogelen der
warme Gewesten , die deeze diepe, en van then kant
opgenaakbaare, Valei bewoonen, vlifgen zomtyds bong genoeg om van boven bemerkt to kunnen worden : doch de
fcbie-
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fchielyke koude deezer bergen , voor welke zy fchroomen ,
is een hinderpaal , die zy nooit to boven koinen ; otti
eenigzius gemaklyk dit gezigt to hebben, 't welk teffens
verrukkend en verfchriklyk is, moot men een zagten en
helderen dag ttitkiezen, en bet uur tusfchen zevett en, ache
uttren's morgens waarneemen .
'tIs noodzaaklyk eenen langeti omweg to neemen, en een
geheelen dag to loopen , bykans aitoos over rotten cti
fteilten, ow aan den voet van then Waterval to komen ;
als dan ltaat men veriteld, op 't gezigt, tat die Rivier j
van boven naauwlyks merkbaar , nog eett verbaaz :nde
Waterilroom is, welks nederttorting in watervallen, niet
een hock van vyf- en veertig graade!i, in de uitgeftrektheid van een groote halve myl, een hoop rotzen ; woest
op een gehoopt, aantreft, 't geen, zonder ophouden 3 ecit
vreeslyk geraas van kittrend water veroorzaakr . Vervolgens
wordt deeze Waterilroom bedaarder , en zo , dat meth
de Rivier Bogota met de Seine, in den Zoa er, mag vergelyken .
Len zeer zonderling Verfcliynzel , en 't geen teffens
ftrekt , om tier hoogtle denkbeeld to geeveti van de ver .
baazende uitgeflrektheid diens Watervals, is , dat de vat
eeneti aanvang neemt in een zeer koud Gewest, waar bet
's nagts menigutaalen vtiest , en eindigt in een anderi
waar de warmte onze fchoonlle Zomerdagen evenaart , en
een fpoedigen groey verleent aan alle de Plauten, eiged
can de heetite Gcwesten. Zou bet die fchielyke overgang
tier Lugt van hette tot kondie zyn, welke die witte be .
vriezingen veroorzaakt , omtrent gelyk aan den rym in
onzen lugtlreeken, in 't begin des Winters, en in 't
Voorjaar? Want men tier ze zeldett in de vlakte .
Wanneer bet wear 's morgens fail en helder is, befpeurt
men, omtrent acht of negen tiuren in den voormiddag, dikke en witte wolken , welke zich verheffen juist ter plaat .
ze, waar de wateten nederflorten : als de lithe aanhoudt,
beeft men zonnetchyn tot 's namiddags ten twee of drie
uuren : indien de wind uit bet zuidwesten opblaast, wordt
de vlakte welhaast door wolken bedckt, en de Lugt verdonkerd : doch worden de wolken in een tegenovergeftel .
d e ltreek gedreeven, dan duurt bet heldere wear den gan .
fchen dag, althans , wanneer 'er geen wolken van ecn an .
deren kant opkomen : want zeldzaam heeft men, to Santa
Fee, fchoone dagen : de avonden zyn 'er doorgaans koud
in nevelagtig . --- Dit Weerkundig Verfebytizel fchynt
9 2
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gecn plaats to hebben , dan, wanneer de Zon hoog genoeg boven den gczigteinder gcreezen is , om haare
warnite mede to deelen aau het water, 't welk de lugt
verdeelt ondcr 't nedervallen , en in grooten overvloed
fchynt overgevoerd to worden , boven de plaatzen , welke
bet verlaat , en waar bet verdikt tot wolken , naar maate
de Lugt van haare warmte, door den kouderen Dampkring in die hoogere Gewcsten, beroofd wordt .
1k vermeet my uiets meer,dan een, Verfchynzel,beflendig genoeg om de waarneemingen to verdienen , op to
geeven , en geenzins om tie algemeene oorzaak to bepaalen, welke de Lugisge(eltenis to Santa Fee -zo veranderlyk en regenaetig, maakt , dat bet een 1'preckwoord ge .
worden is, dat de Regentyd aldaar zes maanden voor . en
zes maanden na St . .7an duurt, en dus bet geheele ,(aar .
Door een gevolg van bet voorgaande Verfchynzel, is
bet waarfchynlyk, dat, naa bet ondergaan der Zonne, de
l.ugt, rondsum den Watery , veel kouder geworden zyn .
de, de zelfde hoeveelheid an water niet kan ontbinden
noch opheffen, en dus gees weer fi:offe opleveren, tot bet
vormen van wolken , die doorgaans 's avonds tusfchen zeven en acht uuren verdwynen : want zo droevig en lumber de dagen to Santa Fee zyn, zo fchoon en helder zyu
de Nagten ; de Main en Starren fchitteren 'er met eene
hehier zuiveren glans , die men bezwaarlyk ergens elders
aantreft .
Eene andcre zeer opmerkenswaardige_ byzonderheid dee .
zer Landftreeke is, bet gcbrek aan Visch, in alle de rivieren , wclke dczelve hevogtigen : 't is waar, men vindt
Visch in de boctota, waar in tie andcre zich ontlasten ;
loch het is etsne enkcle (port, en deeze nog zeer fchaars :
de Spanjaardcn noemen lien Visch el Capita;:, of den
Capiilcin ; de groot(te lanete van deeze \Tisch is omtre .nt
cdn vuct , de dikte zes duimcn ; by onthoudt zich in troebel en flykerig water dier Rivieren , nooit op heldere plaatzen ; de Visch is vet en fmaaklyk ; in foorr, behoort by
tot de Franfche Rii'ier-Lampreien, de Gades van L I NIo if: U S .
't Is ondertusfchen zeker, dat Visfchen, van allerlei fonrt,
ovcrvloedig zyn in de groote Rivieren van Zuid . America,
bovenal in de Rivier lilagdeleine : zou men , diensvolgens
pier molten veronderflellen , dat, dewvl alle gemeenfchap
der watcren , van 't geheele hooge Land van Santa Fee
afgebrookeu is door dell \\'aterval van 71kendama , die
zelf-
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zelfde wateren niet bevolkt hebben kunnen worden , gelyk
de andere, althans voor een gedeelte , bevolkt zyn door
de Zee. Dit zelfde gebrek aan Visch doet zich op in de
meeste Meiren en Rivieren der Cordillcres, waarfchynlyk
nit eene gelyke oorzaak : men heeft geen Visch in de twee
wydgenoeg uitge(trekte Meiren , by de Stad Ilyvarra, in
bet Land van Qnito, en men treft ze even min aan in de
Rivieren van bet Gewest Pastor.
Men zou kunnen tegenwerpen, dat eene Lugtsgefleldheid altoos koud , gelyk die van Santa Fde , gevoegd by
de helderheid en fnelheid der 4Vaterftroomen van de Cordilleres, genoezzaam waren, om 'er de Visfchen van to
verwyderen, gelyk dit in verfcheide Rivieren van Europa
gebeurt .
l:eeze tegenwerping zou klemmen your
bet meerendeel der Waterftroomen der Cordillcres ; maar
men heeft waargennmen, dat de Rivier Bogota, fchoon
koud , op verfcheide plaatzen bykans flit ltaat, en loops
over eene flykerige bedding , die het water troebel maakt .
't Is to vermoeden , dat , indien bet mogelyk ware, 'er
Visfchen van enze Rivieren in to planten, deeze 'er even
}hoed zouden tieren, als de andere voortbrengzels van Europa, die aan deeze Gewcsten eigen geworden zyn . Wat
de fteeds koude gefteltenis dcezer wateren betreft, welke
nangekant zou fchyn .n tegen bet uitkomen van de Visch .
knit der Visfchen, die de wateren van heerer Gewesten
bewoonen , bier over kan bet volgeude geval uitfpraak
doen .
Omtrent twintig mylen ten Noorden van Santa Fee, op
dezelfde hoogte en onder dezelfde lugtsgelleltenisfe, is een
groot Meir , waar in men bewoonde Eilanden aantreft,
een Mcir, 't geen my groot genoeg voorkwaw, om op onze Landkaarten aangeweezen to worden , indien men de afmeetingen bezat ; 't is het Meir van Chiquinquiza, Vischryk genoeg, om 'er overvloedige vangften to doen, dewyl
de Rivier, die 'er in uitkomt, in haaren loop niet afgebroo .
ken words door Watervallen, tot de Rivier tfagdclaine : on .
dertusfchen zyn de foorten van Visfchen, in dit Meir, zo
vvelvuldig niet, als in die groore Rivier, buiten twyfel,
uit hoofde van de fnelheid des fl rooms, tegeu welke alle
Visfchen niet even goed kunnen opzwemmen .
Om
zich t= vcrzekeren, of de Visch met de daad uit Zee ktvam,
zou men op (tie der Rivieren kunnen beproeven, welk uit%vtrkzel Zeewater met Rivier"water, in vcrfchillende boa .
Yeelheden vermengd, op dezelve deedt . 1k twyfel niet ,
S 3
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of dergelyk eene proeve , gedunrende eenige juaren wet
donrgezet, zou gewignge ontdekkingeu voor de Natuurly .
ke 1-listurie opleveren .
DeAcademiczalmywe] ilenvro lven,datikgec
bruit : mink van de \,Vaarneemingen, door haare beroemde
Ledcn in bet Land van Quito gedaan , om ten naastenby
to bepaalen , de verbaazenac hoogte der Bergen en der VlakIc van Santa Fee, en dus ook~ van de bykans beli :endig
kutrie Lugtsgettelteuisfe , welke daar van een gevoig
1clynt .
De gemiddelde hoogte der VIA-ten in bet Landfchap
nito , is tusfchen de 1400 en I5oo Franfche Roeden bo .
*i
en bet k-\'aterpas der Zee, de Pichincla, aan welks voet
do Stad Quito gebouwd is , bereikt de hoogte van 2430
Franfchc Roeden : wanneer men i3o van die Roeden 'er
afireemt voor bet hoogfte gedeelte diens Bergs, bykans al .
togs mat Sneeuw bedekt, zul!en 'er 2300 Franfche Roe.
(ten overblyven : indien men daar by in de laagfte vlak .
ten van de verzengde Lugtftreek , een zekeren graad van
~rarmte verondertlelt, zal men eene gemiddeld evenredige
graad verkrygen voor alle Lugtsgeueldheden , als men de
haonte, de Jigging , de gedaante der plants, de verande .
;iugen ties Dampkrings , en de hoedanigheid van den grond ,
in naumerking neetnt .
Deezen regel tcepasfende op de Lugtsgeleltenis van bet
Landl~hap , thins bet voorwerp onzer befchouwinge, zal
dezelve voor 't Gebergte in Santa Fee, waar bet alle nag .
ten vriest, ten mint'e de hoogte van 2300 Franfche Roedcn geeven : want dit is, gelyk wet in 't oog moet gehouden warden , bet punt waar de bevriezing op den
Berg P.:hincha begint ; indien derhalven deeze Bergen , van
derzelver voetltuk afgerekend, op verre na zo hoog niet
zyn , als de Pichincha , dan volgt, dat de Vlakten van
Santa R e veel hooger moeten zyn, dan die van Quito
.,
waar tie Granaat-, de Oranje-, de Citroen- boomer en de
de tVyn(lok, in bykans ally de Valeien, weelig groeilen,
terwyl men 'er, in Santa Re, Been voetllap van aantiefr ;
dus is bet 'er altoos veel konder dan in Quito., en 1k ge1oof, dat ik my niet bedrieg of misreken, met ten min,
flea 16oo Frwnfche Rocdcn, voor de hoogte der Vlakten ,
to fleller (*) .
Mert
(') Men zie de Vcrgelykonde Tafel van de voornaamfe B :*_
gen, w.lkcr hoogren men waargenomen of gemecten !ice ;}
urze 4lgem . Vaderl; Letteroef VI . D . II St . bl . 2t2 .
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Men verbeeldt zich to Santa Fee, dat bet Water aldaar
Teel ligter en vlugger is, dan elders ; dewyl men waar .
genomen beeft, dat her zeer ligt opborrelt en uitdampr ;
maar, behalven dat Water, bet zuiverac zelfs, ilegrs Water blyft , blykt her nit proeven met de Lugrpotnp daar
op genomen,dat de uitdamping van her Water toeneemt,
naar maate de drukking des Dampkriugs vermindert , 't
geen dit verfchynzel verklaart .
De heeds koude Lugtge(teltenisfe to Santa Fee , eens
bepaald zynde . door de hoogte waar op dit Land gelegen
is , laat ons nu zien, war 'er de invloed van kan geweest
zyn op her Plant- en Dierenryk, korten tyd v6or dat de
Sp'injaarden daar kwamen, en tegenwoordig .
De Plaatzen, die nug onbeboewd, en weinig ter be .
bouwinge gefchikt zyn, eenige Gezinnen van Indiaanen
aan her Veehoeden verbonden, en eenige andere, die door
her voorbeeld nog Diet hebben kunnen getrokken worden
uit den ftaat van veragteloozing en Iuiheid, waar in zy
leeven , moeten ons ten naastenby een tafereel opleveren
deezes Lands en van her Volk daar wuonagtig, v66r de
vermeestering.
Maakten vrugthaare en welbebouwde Velden , groote
Steden, naar ooze wyze gebouwd, waar de Wctten niet
gedoogden, dat de Spanjaarden zich ncder(loegen, den
daadlyken flaat uit van de Landen , zodanig, als de Indiaanen dezelve bezaten en bewoonden P
Wanneer men de Reile Bergen beklautert , welke men
van de Stad Santa Fde ziet, ontmoet men, van den grond
af, tot op den top toe, die in Granitlteen eindiat, Diets
anders dan 1-lei- en Vaarenplanten, met nog eenige fchraale in 't wild groeiende gewaslen : geen een boom, die
den naam van een Heestcr mag draagen, uitgenomen in
renige klooven , voor den Groom der Lugt bedekt, waar
men 'er eenige aantreft, welker grootite onze Pruimenboomen Diet evenaaren ; deeze gettremde groey fchynt toege .
fchreeven to moeten worden aan de 1lrenge en aanhoudcnde koude, welke op deeze Bergen beerscht : want, hoe
1looger men klimt, hoe minder groey, en eindelyk hottdt
dezelve geheel op : to midden der hoogte van een deezcr Bcrgcn (omtrent eene halve myl van de Stad gelegen,)
is een 1 oolmy n ; in de Reeken vindt men Gotid .
Indien men in de vlaktc nederdaalt, en op de heuveltjes
Iaimt bykans alle van gelyke hoogte, die gebeel afgefcheiden zyn van de nabuurige Bergen, en gelegen in de rigs4
thug
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ring van den loop der Rivieren, befpeurt men ligt, dat
bet de overblyfzels zyn van een binnenvlakte, door de
wateren vcrlaaten . In Itede van die bobfcllen en bet houtgewas,dat wrlhaast onze Landen bedekt, wanneer 's Men .
lchen hand bet hearheiden ttaakt , bedekt cen groen ta)vt
de Vlakte en de Ileuve!s van Santa Pee, zonder dat 'er
een boom in opfchiet , die de eenzeivigllcid van bet gc.
zigt wegneemt ; Grasgewasten, Weegbree, Klaver,
u n.
pernel, Porcelein, Patientiekrutd, Distels, R adys , hers,
Wilde Suikerie, Narcisfen, Madelieven, Violetten, Lievevronwen 13ed(troo, Aardbezicn, Thvm, en honderd an .
dcre Planten uit Luropa, en aan dit Land eizen, leveren
vei lchcidenheid op , door de fchoonheid der bloemen, en
de geur, welke zy van zich geeven ; de rotzen, die de
Roozcboomen en Ikaamhosfchen nmringen , en eenige
Spelonken , by toeval in die zelfde Heuvelen voorkomende,
ruiaken het .gezigt fchilderagtig en aangenaam .
Man ontmoct 'er nog Hutten van eene ronde gedaante,
en meet of min in den grond gedolven, omzet met een
aftchutzel van drek ; . bet dak is bedekt met aardzooden
of flroo , onderlieund doer ftokken of liever takjes, aan
elkander vastgetnaakt . Een en andermaal vond ik my geroodzaakt, om my tegen de koude willende hefchutten,
den nagt in deeze Hutten door to brengen ; bet is alleen
door op den grond , roudsom bet vuur in 't midden nrtftooken, to gaan zitten, en nog beter, door to gaan leggen,
dat men den . rook, die iemand verftikt , als by overi:itlde
Nat, kan ontwyken ; daar is bet, dat de lndiaan , mager, verfchroeid, bykans naakt, taangeel, met roodledige oogen , en doorgaans klein van gefralte, een omtrent
grociend leeven leidt , op de wyze der Laplanderen ; daar
is by opgdlonten met zyn Iluisgezin, met zyne Eluisdie .
Ten ; to midden van den rook, die geen anderen uittocllt
beefs, dan door een gat in den top van bet dak ; daar
llaapt dat zwak en bykans gevoelloos weezen , op den
grond . of kruipt in 't frroo om , tot dat de vrees vo- r
zyn Meester, of bet inftir.i't, om aan zyne behoeften to
voldoen , hem doen np(iaan uit die relukkige onaandoen)ykheid , en dat droefgeestig geluk , 't well; men hem zo
gereedlyk toefchryft . De Aardappel, de A7noa (*), eenige Qegte wortelen , eenige Moeskruidcn, in water met
vecl
(*) De IC noa is eerie Plant van bet gefacht der Chenepc.
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veel Piment gekookt, dikwyls zonder eenig zout, waren
eertvds, en zyn nog, bet gewoone voedzel ;ontaarte Malt
of 'l'urky he Tarw, klein van gewas en khraal, die'er uit
heefe Landen fchynt overgebragt, op verfcheidenerlei wyzen gereed gemaakt, leverde het beste voedzel op ; van
deeze vervaardigden zy zomtyds een gegist hebbenden drank,
en deeze was hun eenige verkwikking ; de 1ndiaan nloet at .
les, waagt alles, en verkoopt alles, om then drank'te be .
komen : men , bemerkt ligt , dat de overvloed van Europa,
die zyn Laud vrugtbaar gemaakt heeft, noodwendig veel
ntoct toegebragt hebben tot zyn onderhoud ; ondertusfchen
is deeze aan zyne nude leevenswyze gehegte Indiaan niet
gelukkiger.
(Ilct Vervolg en Ilot in een naastkomend Studje .)
M RIGT VAN DEN PERSOON, EN DE VOORNAA51STE
WERKSTUKKEN DES BEROEMOEN BEELUHOUWERS,
JEAN BAPTISTE PIGALLE .

(Uit het Fransch .)
J EAN BAPTISTE PIOALLE werd to Parys in den Jaare
DII)CCXIV gebouren . Zyn Vader, een Schrynwerker,
en Aanneemer van de Gebouwen ties Konings , bellelde
hem , toen by acht jaaren oud was, by den Heer LE
LORRAIN, 13ee1dhouwer der Academic . Ily betoonde geene geneigdheid tot tekenen ; by hadt zin in 't bootzecren,
doch geen vaardigheid of handigheid in zyn work, atles
ging hem met moeite af. 1)eeze langzaamheid en dit gebrek aan gemaklyk to werken deedeu denken, dat by
geen bckwaamheid bezat , en zouden zyne Ouders hewoogen hebben hem op een wider handwerk to betellen,
indien by geen Ilerke zugt betoond hadt voor de Beeldhouwkunde , waar toe zyne neiging zich geweldig uit .
(};ekte .
PIGALLE , twintig jaaren bereikt hebbende , werkre by
LE MGVrE , die zyn Kunst met drift en zyne Leerlingen
als zyne kinderen beminde, die fchoone Kunstllukken en
uitfleekende Kweekelingen heeft naagelaaten . PICALLE
waagde het , maar zonder een gelukkigen uittlag , na den
grooten prys der Academic to dingen . Befchaamd en by .
kaus mismoedig , durfde by in de Academic nlet weder.
keeS 5
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keeren . Hy maakte met een Lotgenoot, in 't mislukkeil
van bet behaalen der opgehange eerbeloouing , een af.
fpraak, om met hem to voet na Italic to gaan, zonder to
weeten , waarvan by in een vreemd laud zou leeven
maar Italic, de rechte Moeder der Kunften, to zien, daar
de gedenkilukken van de Kunst der Ouden to bewonde.
Tell, en zyn werk to volmaakett, was voor hem alles, de
bchoefte , niets .
Hy kwam in 't langgewenscht Italic : en Lon zich niet
verzaadigen met de fchoonheden van zo veele meester(luk .
ken der Ouden en Hedendaaglchen . Meer dan die jaaren
bragt by door met alle dagen dezelve to bewonderen , to
befludeeren en of to tekcnen . Verftooken van middelen om
W kunnen bellaan , zonder zyn tyd to befleeden aan werken , 't geen niets zou toegehragt hebben tot vcrmeerdering van zyn Talent, vondt by in de Vriendfchap eeus
Kunstgenoots bet noodige. De Heer cousTOU, de Zoon,
opende hem zyne beurs , met eene edelmoedigheiJ , zu
cigen aan groote bekwaamheden en aan de jeugd, die weinig waarde op geld (felt. PIGALLE ontving genoeg om 'er
zyne zeer gemaatigde noodwendigheden uit goed to maaken .
Hoe meer by de Werken der groote Meesteren bezag,
hoe meer by dezelve hewonderde . I-let befchouwen van
ce n' meesterttuk outvlamde zyne verbeelding : by brandde
van drift, om den beitel en bet tekenkryt optevatten ; maar
wanneer by vervolgens zyn werk overzag, en met de modellcn vergeleek, viel hem beitel en tekenkryt uit de hand .
1-londerd keeren ftondt by door deeze mismoedigheid gereed, de Beeldhouwkunde to laaten vaaren, en zou dos
bet geval geweest zyn , indien by zich niet opgebeurd
gevonden had, door de inwendige bewustheid zyner bekwaamheden, welke doorgaans bet waar Talent vergezek,
en bet misfchicn zomtyds voortbrengt .
Uit Lalie en Frankryk wedcrkeerende, word by to LyAn opgehouden , om eenig Kunstwerk to vervaardigen .
Daar maakte by zyn Mercririus, hem eerfte werkftuk, want
n by zichzelven voldeedt , en ooh ten grondllage zyner
vermaardheid ftrelcte . - Naa achttien mnanden verblyfs
to Lyon, kwam by met dien hlercurius to Pat-vs. Schoon
b,y zichzelven verzekerd, dat bet een goed werk was, ver.
toonde by bet niet dan met een beevend wantrouwen aan
zyn onden Leermeestcr . LE rvtovnrp eaf hem alleen ten
antwoord, hem omhelzende , Bh'n Vrie ld! ik venschte
dien Alercurirrs gernaakt to hebben! Dit was voor ptcALLE
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LE een nieuwe prikkel, en gaf hem moed . Terftond werd
by tot Lid der Academie aangenomen, die hem then Mercurius in Marmer liet houwen tot zyne intrede . Fly
maakte dien of in 't f aar MDCCXLlkt.
PICALLE
verwierf roem ; doch ontbrak langen tyd het noodige . Vyf
jaaren moest by, on) bet leeven to onderhouden , voor
een l3eeldhouwer werken , en op ftukken zyns onwaardig
zyn tyd flyten .
Len Mariabeeld, voor de I;evrelidcs gemaakt, bragt hem
in kennis by den Graaf D'ARCENSON . Deeze Staatsdienaar
beval hem een Standbeeld to vervaardigen van LODE WYK
DEN XV. Madame DE POMPADOUR, die de kunften kweekte , deedt hem een Beeld ten voete uit maaken , 't welk
zy zelve verbeeldde, en een ander de £tilztivygenheid, en
een welbekende groep van de Liefeic en de Yriendfchap .
Van dit oegenblik af, wiSt PICALLE met meer wat behoefte was, en begon tie vrugt to fmaaken van eene flandvastigheid en langen arbeid . De Boning liet hem zyn II'IcrEurius in 't groot brengen , en beltelde tot een wedergaa
een Venus, die men zcer fchoon vondt . Deeze beide
Standbeelden werdeu ten gefchenke gczouden aan den Koning van Pruis/n , die ze altoos zeer hoog waardeerde .
ZVy kunnen ons net in'aaten om to fprecken van alle de
Kunstftukken van zyn hand , alleen met geen flilzwygen
voorbygaan, een kin kind, 't geen cen kooitje houdt,
waar uit zyn vogeltje gevloogen is ; een flukje , 't welk
voor een meesterftuk gehouden words , in waarheid van
uitdrukking en trefrende bevalligheid .
Den wydklinkendtlen rocm heeft PIGALLP.r verworven,
door het Grafteken des Marfchalks van Saxcn, waar mede LODrwyr DE XV de gedagtenis van dien bekwaamen
Veldheer wilde vereeren , en geplaatst is in de Kerk van
St . Thomas, to Stractsburg ; wy zullen 'er vervolgens nader van fpreeken.
Op dit groo'e werkfluk volgde
bet Standbeeld van LODEWYK WIN xV in brons, voor
dien Monarch door de Stad Rheims opgerigt. Het denkbeeld is gelukkig en eenvoudig ; en bet fluk zecr uitvoerig bearbeid. Beneden aan bet voetfluk zyn twee zinnebeeldige figuuren ; de cene cen Wow, een f.,eeuw geleidende ; zy boudt flegts cenige hairen van de maanen
vast, om de zagtheid des Bcfluurs aan to duiden : de anger is een Man, zittende op haalen koopwaaren, om de
rust en zekerheid , welke de Burgers genicten , to kenfuhetzetl . Dit tweede beeld is PUcET waardig, van wegen
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gen de fchoonheid tier charactertrekken,en de waarheid der
uitdrukkinge . De Stad Rheianr gaf, aan den vervaardiger
van tilt Standbeeld , een zeer llreelend blyk van hoogagting
en voldaanheid . Zy wilde naamlyk, dat de gedaante des
verbeelden Burgers her Portrait van PIGALLE zelve zon
weezen, en her gelykt volmaakt . ---- Deeze Figutrr verwierf PIGALLE eeue andere onderfeheiding nog llerker,
dewy) ze ten blyk ltrekte van de aping cens grooten Kunftenaars , dien by nallreefde , en van welken by geen
vriend was . BOUCHAkDoN was bykans ten elude zyns lee .
vens, en gevoelde met finert, dat by geen kragts of tyds
genoeg zou hebben , oni de laatlle hand to Oaan aan bet
Ridderlyk Standbeeld van LODLWYK DEN XV ; by verzogt
de Regeering der Stad , ont aan PIGALLE de zorg toe to
vcrtrouwen , om 't geen aan dat Unit onthrak 'er by to
voegen . Men twyfelde geen oogenblik om aan deeze begeerte des Kunftenaars to voldoen . PIGALLe heeft her
volvoerd , en zelve de Figuuren van her voetiiuk , als
mede bet laag verheeven tlceldwerk en de zegetekenen ge .
gooten . 't Is alles zeer net en in een goeden fmaak uit .
gevuerd ; maar heeft niet genoeg onderfcheidens, om lets
aan den roem van PIGALLE toe to voegen .
Men weet dat veele Aanzicnlyken en Geleerden een
infchryving openden, om voor VOLTAIRE een Marmeren
Standbeeld op to richten, de grootfte Vortten en berocmd .
fie Mannen rekenden her zich eeue eere, bet hunne daar
nan toe to brengen . PtoALLE werd gekoozen otn her to vcr .
vaardigen ; dock bet is zyn beste werk niet . Getrolfen
door her denkbecld , om jets in de Beeidhou+vkunst van
die natuur to verbeelden, 't geen de beitel zeldzaam be .
werkt , viel hem in, VOLTAILtId geheel naakt to vertoonen .
Bvlen mogt hem tegenwerpen , dat die naaktheid des on .
derdoms onze zeden , den goeden fmaak en de waarhcid
zelve kwettten, by bleef by zyn opzet, en volvoerde het .
tiler uit is in de daad cen MeesterRuk gebooren,'t geen de
oogen ergert,en nergens kan geplaatst worden .- Dezelfde
dwaaling vervoerde hem in bet opmaaken van het Grafre .
ken des Hertogs van HARCOURT, in Notre Dame. Hy
heeft 'er cen frervenden vertoond, uitgemergeld door eene
landuurige
g
ziekte . De Kunstkenners bewonderen zeer bet
vaare ; doch lieden van fmaak wenden her gezigt of van
dit affchuwelyk beeld .
PIGALU .tt was 'er zeer op gefteld om de Portraiten van
zyne Vrienden to waaken. Men heeft van hem die van .
DI-
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DIDEROT, den Abbe RAYNAL, PERRONRT, COUCENOT, enz.

Zyn laatfte werk beftondt in eene jonge Dogter , die een
doorn uit den voet trekt : men vindt 'er in , even als in
alle zyne andere Kunsttiukken,, die uitdrukking der natuur,
welke by wist waar to neeulen, en met alle keurigheid uit
to drukken .
In den Ja re MDC XLIV to Lid er Academie a ngen
nomen zynde, werd by in 't volgend Jaar tot Adjunct des
Hoogleeraars , en tot Iioogleeraar zelve in 't Jaar MDCCLII
aangefteld ; in 't Jaar MDCCLXX tot Adjuuft des Retiors
en in MDCCLXXVII tot Rec`Iur zelve henoemd, en eindelyk, in 't Jaar MDCCLXXXV, Kanfelier der Academie .
In den Jaare MDCCLXIX was by met de Ridderorde van
St . Michiel vereerd . Reeds vry houge jaaren bereikt heb .
betide, trouwde by eetl zyner Nigteli, by welke Ify geene
kinderen verwekte . Hy overleedt den twintigften van
Oogstmaand des Jaars MDCCLXXXV .
tVy zullen, by dit korte Leevensberigt, eenige voorval .
len zyns leevens voegeu, als mode eenige waarneemingen
over zyn Talent en het character zyner Werken.
Hier boven fpraken wy van de weinige geichiktheid,
die PIGALLI1 in 't eerst liet blyken, en de bezwaarlykheid
waar mede by werkte . Een der grootile Portraitfchilde .
ren, welke eenig School voortgehragt heeft, die nog leeft,
en aan vaderlandlievende weldaadigheden een, gedeelte des
overvloeds , welke by door zyn arbeid verkreegen heeft ,
befleedt, de Ileer DR LA TOUR, heeft menigmaal gezegd, dat by gebooren was met een ouhandigheid, welke
by nooit halt kunnen overwinnen , en dat by zeer lang.
zaame vorderingen maaktc . De gelchiedenis der Kunften
levert ons veele vooriheelden op van groole Kunllenaars,
wier jeugd niets heloofde . LOD. CARRACaR toonde in zynen jougen tyd zulk een traaglleid en ongefchiktheid , dat
by den bynaam van Os kreeg . DorIINIcAiN moest in de
School van ANNIRAI . CARRACHF . en sT . TIIOAIAS, in die
van ALRIdRT LP GRAND, dCllZelfden fchandnaam draagen,
A1cestentyds kondigen groote hekwaamheden zich aan ,
door vroege kunstblyken en fnelle vorderingen : doch daar
zyn 'er die geen voortekens altoos geeveti, die zich al.
lengskens ontwikkelen, en als met t do flag voor den dag
:omen, door alle heletzelen op tens been hreekende .
Toen PIGALLE met zyn M1lercurius to Parys kwam, Rel .
de by denzelven , de goedkeuring van veele bekwaame
Dleesters weggedraagen hebbende, ten Loon voor, de liefheb .
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hebbers. Op zekeren dag, dot 'er veelen gekoren wares
om dit beeld to zien, riep cen Vreenldeling, naa 't zelve
met de grootffe aandart befchouwd to hebben, uit, Nooit
;lebben tie Ouden its fchooners gemaaki! PIGALL , die,
zondet zich to doen kennen , aanhoorde , welk een oordeel men over zyn work Itr ;ek , vervoegde zich by den
Vreetttdeling, zeggende ., Myn Heerl hebt gy de , tand.
beeldem der Ouden wel befludeerd? - .4ch , myn fleer, l
was Wt antwoord des Vreemdelings, met veil drifts : hebt
gy dia Beeld wel be/ludeerd? Dit gevoel van her fchoone,
veel fterker in de ziel cens Kunftenaars dan dot van zyne
eigene• bckwaamheid , verdiende ecn loffpraak zo zuiver
en zd vlciend .
De Graftombe des Marfchalks van Saxen is bet groot .
Ile werkituk van PIGALLL, en ook, zo wy meenen, bet
grootffe zamenfiel van Ieeldhou ;vkunde, 't welk befhat .
Het verdicnt dot wy 'er- byzondec by than blyven ; bet
zal aanleiding geeven tot eenige waarneemingen, welke wy
ftan 't oordeel van Lieden van fmaak en verlichte Kunstkenners onderwerpen ; Lieden van fmaak en Kunstkenners,
die, verheeven boven de vooroordeelen en lesfen der Schoo .
le, in de natuur en dc reden de beginzels weeten to zoe •
ken , die bet to werkitellen der Talenten in alle KunfieR
moeten befpeuren ; dan vooraf moeten wy nog eerie an
dere byzonderheid, PIGALLE en diens werken betref'ende,
opgeeven .
PIGALLE begaf zich den vyftienden van Ilooimaand des
Jaars MDCCLXXV no Straatsburg, om daar de Graftom •
be des Marfchalks van Saxen to Itellen . Eenige vooraf.
gaande noodwelldigheden vorderden omtrent drie weeken ,
eer by zyn work kon aanvangen ; by bediende z ;ch van
dien tusfchentyd om een reisje no Berlin to doeu , om
FREDERIK, als merle zyn Mercurius en hems, to zien .
flan de poort to Berlin gekomen , beantwoordde by de
vraag na zyn naam, met to zeggen, PIGALLE fluteur du
Mercure . De Koning gaf dien zelfden avond een maal .
tvd aan den Groothertog van Pusland en de Prinfes van
J.Virtember , hem ten Bruid toegefchikt . PIGALLtt werd
ingeleid . De Koning hadt verboden iemand in de zaal to
laaten waar men bet avondinaal hieldt ; doch de deuren
ttonden open , en PIGALLE on :ier eeu drom aanlchouwers
by den ingang . De Koning in hem een Vreemdeling ontdekkende, gaf last dot try in de zaal zou komcn, en vroeg
tel'ene na den naam van dien Franfchen lfcer. Men ant.
world-
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woordde hem, overeenkomilig met de opgave aan de poort
gedaan, bet was Mr. PIGALLE, luteur du Mercure . Lyne Pruis/ifche Majetteit meende dat bet de fluteur was van
de Mercure de France, en dat Maandwerk misl'chien niet
kenneude daft uit her zeggen van DE LA BRUYE1tC , bemoeide zich niet verder met hem .
PIGALLE, die zeer wel de vraag van den Koning zou
bebben kunnen ontwarren, ging been, cen weinig geraakt
over de fmaadeiyke Awverfchilligheid op her antwoord gevolgd . Fly zou teiftond Berlin verlaaten hebben, hadt by
zyn Mercurius en Venus niet verlangd to zien . 's Anderen daags begaf by zich ua Potsdam, waar die beide Standbeelden geplaats t waren .~, . Naa her ~eertle bezigtigd to beb.
ben , zeide by, t fnrert my seer, uat. ik naadcrhand nooit
een beter maakte! Hy onderzogt die beide meesterttukken
van zyue hand even als by die van een ander zou gedaan
hebben, en ontteedde de gebreken en fchoonheden met den
nadruk hem eigen . De Heer De GRIMALDI , die Item in
den ruin van Potsdam aantrof, boodt aan, hem aan den Koning voor to liellen ; doch by wees die eer, met eenige
verfmaading, van de hand, en keerde then zelfden avond
weder na Berlin . De Koning, den volgenden dag ontdekkende welk een misfiag by 's avonds begaan hadt , liet
ter(tond PIGALLE opzoeken ; dech by was 's morgens zeer
vroeg na Dresden vcrtrokken .
(Het vcrvoig en /lot in ecn volgend Stukje .)
VERSLAG VAN HET H .:ISLYK LEEVEN EN DE ZEDEN DER EGYPTkCHE VROUWEN .

(Ontleend ult de

Letters fur i'Egyptc, par M . SAVARY

fpeelen de Vr(uwen eene hoofdrol, en verfchynen ale
%y zyn Wetgcefaers
der Zeden, en beflisfea de gewigtigfle gebeurtcn*,sfcn . Menigmaal is 't lot der Volken in haare harden . In E„,vtie, welk cen
hemelsbreed verfchil ' z:et men zc allcen met de ketenen der
Slaaverny belaaden . Verweezen tot diens :baarheid, hebben zy
geen den allerminfien invloed op Staatsz :aken Haar gebied is
bepaald binnen de muuren van de Harm ; want daar worden
alle haare bek)orlykheden en bevalPgheden begraaven . Bepaald
binnen den omtrek van haare eigene Familie, breidt de kring
ham

Tnrata
In Vorfhnncn
op her Tooncel der wereld .
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haars Iecvcns zich nict uit buiten die der Huislyke bezigheden ('')
De ecrfic pligt der I.ryitzjcIe . I-'ronwen is de opvoed'ng haarer
Kutdc .en . Haare Rer1 :Re begecrce beflaat in cen gtroor aantal to
hcbben . Ta .irdemaal zu Ave] haar openbaare agting als de tederheid hu finer Egtgcnooten afgemecten wordt by haare Vrugtbaarheid De arnie Man zelf , die bet brood in 't zwcet zyns aanfchyns wint, fineekt d m Hemcl own cen talryk naakroost, en de
onvrugtbaare Vrouw zou.- trocstloos weezen,indien de vryhcid,
om Kinderen aan to neemen, haar Diet eenigermaate vergocdirg
fchonk voor die wanguns : der Natuure . leder Moeder zoogt bet
Kind, 't geen zy ter wereld brengt . Dc ecrfie lath van dat teder wicht, en een gemakh k kraambedde bc - aalen h !ar de mocire
en z)ige aan deeze pligtsbetragt ng vast Ile zogvcrplaatzingen,
ell andere kwaalen, die de-ieevensbron bederven by jonge Vrouwen , d'e deeze Natuunv, t .liiet c;ehoorzaamcn, kept men in dit
Land n ict. M A IIONISTH hceft deeze gewoonte s met de wereld
van gelyken ouderdom, in cen gebod veranderd . „De Moeders
„ zullen haarc Kinderen twe gehecle j •t aren laaten zuigen, als
„ de Kinderen zo Tang de borst willen neemen ; en als dan zal
„ bet de Alocdcr vry ftaan, met to ::fienm)ing van haaren Egtgc„ noot, haar Kind to fpeenen ." ULIS •E S na bet dtdswr ryk van
PLUTO afdaalende . zag er zync Moeder, die hem met haar Inelk
gevoed, en in zyne kindsheid opgckweekt hadt
`Vanneer onvermydelyke noodzaaklykheid de Afoeder dritut
om toevlugr tot cenc Vocdacr to neemen, wordt deeze nict als
eerie vrcemde in 't huisgezin nangezien. Zy wordt ecn gedeclrc
VVan't gezin, en brengt her overige haars Icevens door in 't midden der knderen, door ha:r gczoogd . Zy heeft de agting cn
licl'de van eone tweede W cdcr .
RAtli`L die alle de kundighcden bezat, noodig onl al bet fchittcrende van zyn vcrnuft
ten Loon to fpreiden, ItACFT E , die, door zync groote hedrevenneid in meestcrfiukken van Griekentand, de Oo/lerfc)re Zeden
zo wel kende , gceft aan zyne Phedra haare Minne tot haare
eenige vert outvcling .
Dc. Harann is de wieg en de fchool c'er kindshcid ._ lief huiploos fchepzeltie even ter wtreld gekomen , wordt nice in belemn)erde doeken, de oorzaaken van duizcnd ongemakken, gezwagteld . N . akt nedcrgclcgd op cen mat, blootgeIeld aan de
lugt,
(~) De E,grptenaars fprecl:cu in gezdfchap nook van bunne % rouwcn .of wanneer zy cr van mocren fprcelsn, zc ., gen zy „ de Mo.dcr v . :n dae
„ Kind, de 'll..isbezorgfhr" enz . De beletfahcid void .:it dat nicm ;nd
vraagt, „ floe vaart 'INIevrouw, uwe Egrgenootc?" Men meet tie behoed-

zaamhei 1 der Egyptcnaarca ill do ftuk vuleen , en vraagcu
114)e vaart
„ do Mocder van dit of dat Kind ?" J)it zelfs zouden zy : voor een boon
wpvatten, indien die yraag nict kwam uit den mood van ecn Uoezcntvrieipd
of ISloedt'ec t nt: J1 vcrmeld deeze byzouderheden ais Will aktc treliuni
tier outtcif he Jaloufy.
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in een ruim vertrek , haalt bet onbelemmerd adem , en
beweegt naar w.•.:gevallcn do tederc leden : "Lyric iittredc in
die nieuwe hoofdIofle , waar in bet zyn leeven zal moctci1
doorbtengen , gnat met geen fchr¢emcn of traanen vergezcld .
Alle dagen in water gebaad, grocit het, ondcr't moecerlyk oog,
weelig op. Vry in alle zyne beweegirgen, beprocft hot Kind
zyne tocncemende kragten ; bet is g€dutirig in bcwceging, rolro
richt zich op, valt het, de val kan het niet hinderen, cen that
of kleed dekt de vlocr. - f) Het Kind wordt op zyn zcvcrde
of achttle jaar niet uit bet ouderlyk huis gebannen , om in cen
kostfchool g ezondheid en onfchuld to verliczcn . 't Is waar, dc
kring der kundigheden , waar in men 't zelve rond leidt , is
klein . De opvoeding bepaalt zich dikwyls tot leezen en lchry .
ven . Maar het geniet cen volmaakter gezondheid , tertvyl do
vrees voor de Godlicid . do Eerbicd voor do Ouders , Kinderliefde, en Gastvtyheid, Dcugden, waar van hot de voorbeclden
in zyn eigen Gezin z-*et, diep in zyne zicl geprent Wordcn :
Even zo brengt men de jongc Dugtcrs op . De prangende
keurslyven , welk de Europifche Vrouwcn martelen, kent men
in Ecypte niet. De nleisjes loopen naakt , of met cen dun
bembd bcdekt, tot zy zes jaarcn oud zyn . Hot klced, 't geed
zy haar leeven lang vervolgens draagen , dwingt geen haarer
lcden , en laat bet geheele lichaatn Vry do natuurlyke geftalte
aan to neemen . Nicts is in Egypte zcldzaamer dan fcheeven
en gebochelden to zian . In decze Oostlyke deelen der Wereld
groeit de Alan op tot zyn aangcboorenc maje(leit . en iprcidt
de Vrouw alle do bekoorelykheden haarer Sexe teu toohc . 't
Is in Georgie en Griekentand, dat deeze heerlyke vormcn en fyne trekken van dit meestcruuk der Natuur 't best bewaard
zyn. Hier zou APELLES flog voorwerpen, zyns penceels waardig, aantreffen .
Niet allcen bepaalen zich de Vrouwen tot bet opvoeden haarer Kinderen . Alle huislyke zaaken zyn haar deel . Zy zyn de
Huishoud(lers ip den waaren zin Bier benaalninge , en agten
bet geen fchande bet eeten voor zich en haarc Egtgenooten met
eigen handen gereed to maaken . De oude gewoonte, bier nog
heerfchende, verandcrt dit in een pligt . SARA I :aastte zich oni
koeken to bakken, toen de Enjclen AeitAHAM bezogten, en by
bun het genwoon onthaal der Gastvrybcid voorzette . V66r hot
vertrek van TELEMACHUS, fprak MENELAUS tot hem : „ Ik gaa
„ de Koningin en haare Hofjuffrouwen bevelen , dat zy cen
„ heerlyk onthaal van 't geen hier voor handen is vervaardigen ."
Onjug&',

De veitrekken der re, •yptenaaren zyn b-vloerd met breede Recnen : die
ten minften e.ns ter m eek t efchruhd w ,den . In d :n zomer zyx zc 17149 net
,eten
matten, in den winter tact een vloerkle-;d, gedel;t.
gcvh
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Ondcrtvorpcn aan do Gcwoonte, welker onveranderlyke Wet
ten de Oo3t rJclrr Landen beheeriehen, worden de Vrouwen, in
't gezclfchap der Alannen, zclts nict aan,tafel, toegelaaten, ( .1)
waar anderszins de bycenvoeging der beide Se en vrolykheid en
gee, ige flagon vcrourza :tken , en de rcchte faus Pan de fpvze
gee ft .
Wannecr vermogende Lieden met eene haarerVrou •
won verkiezen to ccten , krygt zy daar van vooraf berigt . Zy
maakt hot vcrtrek en de lekkcrfte fpyzen gerced , en ontvangt
haaren Heer met alle cerbicdenisfe , in do uiterfle oplettenheid .
De Vrouwen van laager rang blyven doorgaans ftaan, of zitten
in den hock van cen vertrek , terwyl haarc Alan eet . Herhaalde keeren bicdcn zy hem water en andcrc talblhulpe aan . Dceze gewoonten , die de buroreannen met regt als barbaarsch
z .illen uIckrytea, zyn in dit Land zo natuurlyk , dat zy geen
denkbeeld hcbbcn van de daar van verlch ;llende in andere lugtflrcekea . Zo groat is de kragt der hebbelykhcid over het mcnschlyk harr . Exile gewoonte, ccuwen tang land houdendc, krygt
de gt daante van cene Vet der Naruure .
De E-, 'vpriJch.e Vrouwen , net hoe vccl h islyke zorgcn ook
be last, hebben veele ledige 1.1111-01 ; deeze brengen zy onder de
Dicnstbooden door , in het borduurcn van een gordel . in het
maaken van call flu :cr, in het tekcnen op ftoffe tot het dekklced ecner fopha , en het Ipinnen . In dcezer voege fchildcrt
I1oMERus de Vrouwen van zyn tyd af : „ ANDROM : .CHE halt
• (ten dood van HECTOR nog nict verflaan . - In haar Palcis
• was zy hczig met con hcerlyk werk to borduurcn ; terwyl
• de Slaaven het bad warniden voor haaren Egtgcnoot, als by
„ uit den flag zou to rugge komen" •-- . hELEMACHUS, ziende
dat PENELOPE mot dc haaren fprak van . z-aken, die buiten haar
kring liepen, voerde haar to genioct : , . a A4oedcr, gaa in uwe
• kanmer , nccm het wee k uwer Sexe ter h< ;nd , de Ichietfpocl
„ en het fpinrokke . Gebie in 't midden uwrr Vrouwen, dock
• la,-,t de Alannen . en boven at aan my het behandelen van
„ deez;;n boog" . PENELOPE vcrtrok, en bewonderde hciml)k
do wyshc!d has--s Zoons .
Spel, cgter, wislclt de huiszorg en arbeid in ledige uuren af .
Vrcugde is nict uit hot binnenffe van den H!ram verbannen.
Dc Alinne haalt de gefchicdcnisicn der vrocgere Jagen op , en
houdt de a ndagt door haarc inneemende vertellingen gevangcn .
X rolyke of tcdere L •edjes worden 'er rangchceven ; do Slaaven
onderilcunen bet gezang met fpceltuigcn . Zomtyds worden er
de f1:::e . §) toegelaaten , om hot tooneel to vcrvrolykcn door
haar
(}) CaRA, die den M-al!vd \'oor V^der ABRAHAM en diens Gasten berdd .
tie, zcue ici, u ;er aan tafel ; zy beet in h are !enr .
(g) m,vi FszvnVrouwen,dic dansfen .en op ljxef!!igen fpcelen ; gcwoon,

gel k dc ltaitaun:Ji
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haar dansren en bet verrukkend maatgeluid haarer flcmmen . Zeer
bevallig weeten zy hartstogtlyke Romans op to haalen . Ecn
avondmaaltvd, waar op 't aan Been reukwcrkcn, en uitgezogte
vrugten, ontbrcekt, fluit het dag( •I ks vry eenzavig leevenstoopeel . In deezer vocge tragten de e'gyptiiche Vrouwen bet lustjooze van baaren gevangen flaat to vcrdryven .
Zy zyn , egter , nict geheel en al gevangenen . Twee- of
eenmaal to week hebben zy vryheid om na't Bad to gacn, en
haare Bloedverwanten en Vrien •n
en to bezocken . Ecn andere
pligr, welken men haar veroorloft waar to neemen , is her bewccnen der dooden . Menigmaal heb ik omftre ks Cairo gehoord , dat troostlooze Moedcrs lykzangcn zongen by de gra .
ven, door haar met welriekende planten bedekr . Het wis op
die tv)ze , dat HF:c . .B :v en ANDROM 1CFIE haare klagten by Vet
Lichaam van HECTOR uitboczemden ; dat FATIMA en soPH1A bet
Lyk van MAHOVIF:TI1 beweenden . De Rl,in' npr, wares van dit
gebruik slot vreemd . Zy hadden hunne Lvkbusfen met Cvpresfen omlirengeld . Met welk Gene fraaiheid van taal tirooit noRATIOS bloemen over de Lykbus van QI.INTILT s! Hoe treftend
en teder is de Lierzang aan VIRGtLtJs, over den dood van bull
b,,ider Vricnd! Under de Europifche Volken , waar de
banden des bloods net zo nauw binden, Nat men deeze pligtpleegingefi, door de Ouden zo heilig omtrent de dooden waargenomen, voor 'cen grout gedceltc agter wcge : en hy, die bet
geluk nict gckend heeft , om zich bemind to maaken by zyn
leeven, !lerft zonder rouwc.
De Egvocifrhe Vrouwen hejegenen elkander op haare bezce .
ken zecr hartlvk . Wanneer Gene Vrouwe de 1-laram intreedt,
ftaat de Vrouw van den Huize op, biedt haar de hand aan,
brengt die op haar hart, omhelst haar, en zy pat weder z*-tten .
Een Slaavin haast zich om de Bezockiler den zwarten mantel
of to docn , waar op zy verzogt wordt nevens de Vrouw van
den Huize to gaan zitten . Zy Icgt haar Iluier , en cen ander
opperkleed , in de Arabifche taal Camis gchceten , e ** af ; alleen een loshangende mantel, naa haar Icest volkomen gcvormd,
en om den middel met cen gordel vast gemaakt, aanhoudende .
De wederzydfche begroctingen en pligtpleeg*, ngen gefchicden in
den O ,, rtNr f hen flyl : „ Myne Moeder, of mvne Zuster, waar• om om hebt gy ons zo lang vergecten : wy brandden van verlan• gen na uw gezellchap . Uwe tegenwoordigheid flrckt onzcn
,, huize tot cicraad : zy niaakt bet geluk onzes leevens uit ." u z. .
I)e Slaavinncn dienen daar op Koffy, Sherbet . en Zuikergebak voor. Zy praaten, lachen , en tlocijen met elkander . Op
de
( •• ) fen Statiekle-A, nv-r de andcre deederen hccn ecdrnagen . not
word[ argelcgd, zu ras .:y rczcten zyn, oar td vrycr ca tc:bsbe La:nterdar
to wlezeu.
T2
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de Sopha wordt ecn groote fchotel gczer , met fruiten gevuld
1`c Dogter van den huize beefs eon vat vol water, gemengd
met rooz.:nwater, en bicdt in eon zilveren lampet 't zeive aan
om to wasfchen . Onder bet ecten zyn ze zeer vrolyk, cn een
genoeglyk gclprek zet aan alles aangenaamheid by. Brandend
Aloehout vervuit het vcrtrek met een lieflyke geur. Naa bet
eeten, dansfen de Slaavinnen op bet klinken der cymbaalen,en
do Dames necmen dikwyls deel in deeze verlustiging . Eer zy
frhek1en , herhaalen zy menigwerf deeze betuiginge : „ God be„ waare u by uwe gczondheid! De Hemel geeve u eon talryk
„ naakroost! God behoede uwe Kinderen, de vreugde en room
„ van t :w Geflacht !"
Zo Tang cone Vreemde in de Fla'am is, mag de Egtgetroot
'cr niet in k )m n . 't is de vryplaats der Gastvryheid, en kan
dezclve niet , zunder de gevaarlykflc gevvo!LCn , gefchonden
worden . Dit is ecn voorregt der b'kyptiic ,', e Vrouwen, 't welk
zv z )rgvuldig bewaaren , en om eenc zecr gewigtige reden
7ccr ter harte necmen . Een vermomd Minnaar kan Tangs dien
weg in eenc hem antlers verbodene plaats komen ; en is bet
voor hem van de uiterfle aangelegenheid, nict ontdekt to worden . Met een gewis!en dood zou by den mislukten aanflag
moeten boeten . Liefdc wordt in dit Land, naar de hartstogten
hevig zyn, zo uit hoofde van de lugtsgefleltenisfe, als de hinderpaalen , welke zy ontmoet , dikwyls door droeve trcurtooneelen gevolgd .
1)e 1'urkfche Vrouwen gaan alroos, ondcr 't geleide van Gcfncdcncn, als zy Cell lugtje op den 1Vy1 feheppcn, en zich vermaaken met ! et gezigr van de bekoorclykc oevers dicr riviere.
In haarc Vaartuigen zyn fraaije en ryklyk vcrcierde kamertjes .
Fraai thy- en aartig fchilderwerk pronkt deeze Vaartuigcn op ;
on zyn ze van anderc to onderkennen , door de blinden voor
de vent ers neergelaaten, en dc muzyk die or uit gehoord wordt .
\Vannecr zy nict kunncn uitgaan , tragren zy haaren opgellooten ftaat zoo veel mogelyk tc veraangenaamcn . Omtrent bet
ondergaan der zot :na klimmen ry op cell terras, en genieten de
kocltc van den avondllond , by de gcurcn der wel opgepaste
bloemen. Zy baaden zich dikmaal , en hchben alsl
dan teffens
do koslhcid van bet tivater, de reek der tvel .iekende planren,
do frisheid der lugt, en bet gezigt van ecn onbenevt d uitlpanzel , met duizenden van flonkcrcndc flarren .
De Turken docn , ten cindc haarc Vrouwen niet mogen be .
glunrd worden, van de hoogte der Minarets, de openbaare uitro2pers van bet Bade-uur zwceren, dat zy bet verrigtende de
o'gen zul!en Iluiten ; doch ecn meer en alles betekenende voor .
zorige, welke zy necmen, befla ;t daar in dat zy blindc lieden
z:utRcllen, tot bet verrigren van deeze heilige bezigheid.
ZiAanig is de doorgaande leevenswyze der /igyptiftke 'l'rou •
W'en .
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wen . I-Iaare Kinderen op to voeden , zich zelven onledig to
houden met de bezorging der Huislyke zaaken , en in 't midden van haar Gezin to leevcn , maakt de hoofdfonl uir van haar
pligten . Bezoeken to geeven en to ontvangcn , waar in zy
mcestentyd tot luidrugtige vrolykheid overllaan, op de Rivier to
vaaren , onder de fchaduw dcr Oranjeboomen to wandclen , en
de Aine i to hooren, zyn haare uitfpanningen . Zy fchikken z ch
met zo veel zorgvuldigheid op om haare kennisfen te ontvangen, als de Fra JJw Dames, wanneer zy in 't gczellchap van
Heeren zullen verfchynen . Schoou uit den aarr vreesagtig en
zlgtzinnig, worden zy, 66n
; door drift overmand zcnde, door
dezelve geheel vervoerd, en gelyken dezelfde niet nicer . Geen
dcuren, geen grendels, geen Oppasfers, hoe talryk en fcherpziende, wcdcrftaan de ontftooke vLm ; 't vooruitzigt zelfs van
cen dreigend doodsgcvaar belet haar niet, om middelen to bedenken, tot het voldoen van de heerfchende hartstogt, en zelden worden zy vcrgccfsch to work gefleld .
11

SMEI.KSCIIRIFT AAN MEVRO'IW DE MODE , DOOR DE JNWOO .ND1;REN VAN HET LANDSCHAP HUWELYKS-ELI NDd, OP 'T
ON ERDAANIGST, OVERGELEVER1" .
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(Uit bet Hoogduitsch .)

\ Telke ook de natuur zy van ucv Weezen , ivy Gnecken U,
op 't nedcrigftc , een gunstryk oog to flaan op d ;t Land .
(chap, w,tar de arme Getrouwde Lieden zugten onder de hardc we ten ecner Heerfchappye , welke wy niet kennen ; t'och
die nogthans lets moet weezen , en wy , niet zonder redcn,
veronderftcllen , eene vcrborgene en magtigc Godheid to zyn .
Want, wy kunnen ons nict %erbeelden, dat de Wereld, heden
ten dage - de Wereld , zo befehaafd , zo verlicht , z:ch
Nat belluuren , door cen Niets , of door enkcle naavolging .
iNeen Gy, Gy zyt bet, ontzaglyke Gczagvoerher , die , dour
cen flillen, maar onwederflaanbaaren, invlocd, de hoofden bier
henedcn befluurt : Gy zyt een daadlyk beltaand Weezen . een
dicr Wcezens van ecn hooger rang , aan welke onze Dichters
bet lot der Afenfchen ondertverpen .
Kwamen 'er geene andere zaaken in overweeging , Wy zouden in bekooring komen om U to voegen by de Schikgodinnen, en U aan to merken als de Viorde dier ontzaglyke Zusteren. Uwe Be;e. ;rten zyn zo willekcurig en onbepaald als die
der drie zwartc Godin'ien : de draad, dien gy Ipint, is 2o fyn
u ps dic door de hand van ATROPOS gaat ; bet knippen van uw
fchaar is zo vreesl}yk voor ooze Beurzen, als die der on :fcraardIehe Goden voor ons Leeven .
Afaar, behalven dat wy
weeten , dat gy nict kunt behooren tot een Gezin , 't welk
T 3
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zich zo zecr kenmerkt door ecn onveranderlyk gedrag , ais Gy
door de eeuwige gedaantvcrwisfclingen , waar mede gy her
Heelal vcrmaakt, zullen wy ors wet w :il;t-n om U cone plaats
toe to fchikkcn , In cen zee niargcestig on laag gczellchap, waar
gy uwe dagen met ongeduld en verveeling zoudt flyten . Hot
gezcllchap dicr dric nude Zusteren, die, zints den tyd van Hor7ERUS tot nu toe, in haar haveloos gcwaad en fineerige nagtmutfen z ;rten, zonder ophouden fpinnende en affnydende, kan
n:et behaagen aan eene gezwoorene Vyandinne van alien werk
haarcr Scxc cigeu .
Wat uwe Sexe aanbelangt des kunnen ivy niet twyfelen : uw
Naam en uw Character beide wyzen bet gcnoegzaam uit . w y
zouden diensvolgens U kunnen plaatzen onder de Godinnen van
den 01',m"« , tusfchcn JUNO ell VENUS ; doch MINERVA zou
zich des belgen , en , daarenboven is bet heden do gcwoonte
niet meer , om den hemel me : nieuwe Godheden to bevolken .
Ons blyft, derhalven, allecn over cen Weezen to vinden van
eene Middelnatuur . of van cone Iugtgetvv,rifche zelfflandigheid,
welke eenige overeenkonlst heeft met hot Ryk de, Grillcn, der
Beuz('lingcn, en hot vervaardigcn van Optooi . Wy hoopen U
daar aan t-, tref1 n, en da,r met yerfehuld gd ontzag coni . butdo to kunnen toebrengen.
\Vy bcfchouwen U, Mevrouw : als cone TOVER3ODtN , en zeIfs als de Opperfic onder
do Tovergodinnen .
't Is bekend , dat de goei , oende
7overgodi zints lang, ontthroond is , e :i zeker geen Weezen
was gefchikter om haare plaats to vervullen dan Gy , om de
Wereld naar verdicnflen to flrafien . By gevolge kan bet gansch
lleelal uwe Toverfchepter net ontw)ken .
Indicn bet kon gef hieden , dat onze oogen door hot dekkleed
uwer toveryen heck zigen , zou onze nieuwsgierigheid zich
wonderlyk voldaan vinden , met het ontdekken der middelcn,
vvaar door hot U gelukt alle hoofden van fireek to helpen , on
alle Raven to betoveren . Dicnfchen van allcrlci flaat , van
allcrlei Charaaers, grooten en kleinen, welgemaakten en lclyken, klockzmnigen en zwakvorfiandigen, zyn aan uwen zegewagen ;ekluisterd, en volvoeren flaafSch uwc bevclcn . Do Grys_
aart zells, by w-2lken alle andere begogeling begint op to houden , doct zwakke poog'ngen om U van verre to volgen. De
arme, die bykans van t*ebrek in zyn fehamele but flerft, fchikt
en plooit de lappen, weike zyn geraamte dekken , op do best
mogclvvke wyza , om aan twen wil to voldoen . Alaar 't is
vrugtloos ons door gis!ingen of to mitten, om uwe Toverfehikkin;gen na to vorfehen : wy voelen de fincrtl~ke gcvolgcn , en
dat is gcnoc;g oln Ons to vrymoedigen tot bet voordraagen van
<11t Smeckfchrift .
(',y Ichynt , llfevro : :w ! zeer vergramd tegen otts clendig
Landfchap : do wvze welke gy vo!gt , in oca to firaffen , kundigt
ecn bu :teugewo nc lnaate vau toorn aan . Lenige klcire ver-
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bl'ndingen zoudcn wy draagl)k rckcnen , en aaizicn als cenc
vcrmaaknccming , wclhe uwer Majeficit tockomt , of ass ccn
zagte kaatyding , waar mede 't U behaagt oils to verecren . Maar
dat tie zaaken tot die hoogtc klimmcn als zy geklonmmen zyn,
zulks is nict gcevenredigd aan bet misdryf, waar aan Ivy oils
hebben kw :nen tchuldig maaken . Zedert Tang hebben wy de
nauwkeurigfle on .ierzockingen gedaan na den aart diens misdryl's . Zou bet mogelyk weczcn , dat iemand van onze ernst .
hafiigc manlyke Sexe uwe grimmigheid hcclt op ;,;ewckt? Zoudt
gy nog ecnige gevocligheid hebben, wcgens do ruwe en onverz_dvke Stoicynen en haveloozc Wysgeeren van ondcn tyd
hleeft cell onbe(choft Elekeldichter U in cell kwaaden luim gebragt ? In alien gevalle, wy zyn gerced U " lachtoffcrs toe to
brengen, ten z )en van men 'l'oorn : maar kits deeze Slachtofiers, wy fineeken bet U, onder de Petits-maitres, Saletjcn_
kertjes, Sentimentecle Knaapjcs , die zo vecl gencigdheids he .
tooncn, om, naar do Letter, ewe willckeurige en vcranderlyke
Wetten, en uwe GcRaltvcrwisfelingen, to volgen : zendt decze
aartige, van zelfs beweeg •_ nde \Vcrktuigen, werwaards gy wilt,
zv z .illen niet nalaaten U cere to bcw, zen .
Loch 1}'aar
dca werkziamen Huisvader, en bet Gez'n, dat van diem zweet
moct leeven . Men owe oilbepaalde magi nict op onze lieve
Vrou ven, die, lachende, zicit klcedende, en wandelende, oils
geheel inkomen vcrfinden . 't Is niet dat bet naar aan Huishoudelykheid en hcilziame inzigten ontbreekt ; neen, zy rekencn,
by urtllck, good, als bet de Keuken, de 1)ienstl .ooden . en hunne Mannen bctreft : maar zo ras bet do Mode, bet Toilet, den
Opfchik ra, kt, is alles verlooren, de bereken :ng gaat geheel anders toe, de Huishoudelykheil neentt eene andere gedaante aan,
en een gansch vertchillenden loop necmen haarc overleggingen .
„ Zodanig lets, zcgt dan tie nicuwc Rekenkunde, moet weezen ;
„ (tic koste is nict bovenmaatig tot zulk cell oogmcrk , leert
„ de nicuwc Wiskunde ; zonder dat to bezitten kan men in geen
• gezelfchap komen ., fprcekt de nicuwc Redencerkunst : die
• Maine is zints zo lang reeds , op die vvysc, gckapt en ge• kleed gewcest, fehoon zy on ; in rang met ovcrtreft, en bet
• vcel vcrfchilt dat zy haar Man zo veel ten I -Iustvelyk aan,e„ brags hcbbe als wy : wy zyn, zo zcer als cen'ge andere Vrou„ wen, 'er op gefleld, om do belangcn van oils huis to beharti„ gen ; maar dat weezen moot, moot vvc.z_n , en men hebbe
• gecne zwaarigheid to ntaaken , we ens benood'gdheden van
.- Dat cell Man bet cnderneeme bewy.,rc• dien aart ."
de' en van die kragt tc w.:dcrlprccken, d - t by enkel Cen Ichaduw van to onvredenheid hate bl)ken : de onoervindii g zal hem
welhaast berouw doen hebben over zync onvoorz : gtighcid ; by
wordt of ovvcrfag gcworpen L;oor do vrouwl) ke zeer over reedende welfp''eekenheid , of by beproeft de uitwcrkzeis der mis
noegdheid , welke by decze tic tong losm - 'akt in bi tcre verwyten, en by geenc hot fpra,,klid cenige wecken verfiyft.
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Uwe Majcfleit is niet onkundig , dat de opgcmelde onhdllen
tic minfle zyn , die dit Dal der verwaiRinge vcrwoesren . Ge,
r .iinccrde V milien, winhoopigc iblanne1, Vrouwen en Kindcfe i , d :gelykfchc B !nkbreuken : deeze dingcn ontluisteren do
a boeken ewer Regeeringe .
'~ Wv gelooven, d .:rh Jt- cn, dat hot belang uwer 1lfajefteir zelve bet medebrengr, dat de za :kcn flier linger op dien voct
voor ga .n . L'we Smuen zullen als dan eerlang e ;mc woesty.
ne gelyken , gy zult gcene dan vcrztyakre t mdcrdaanen hebben,
iIs gy vordert dat wy onzc kr,,gten uirpurten voor hot ten eindt> loopen onzes leevens . Want bet is uwer Majcfteit zeker bekend , dat de meesten uwcr Onderdaancn niet weczcnlyk ryk
zy .i, fchoon 'er ni ; mand onder hun is , of by geeft voor, hot to
wcezen ; en by moot her alrhans in 1chyn zyn Dit voorkomen
van rvkdo!n is thans zeer bczw -arlyk uit to houden : want, zontier wel overn!igende en klinke • do bewyze:i , ontmoct men geenen dan ongeloovigen ; con Weed , ryklyk met gou,.i belcgd ,
met an 'ere in 't oogloopende cieraadcn, con goedc keuken, en
verdero fchitterende toeflel, ftrekt ;lIccn tot ecn half voldoend
bewys in deeze hardgeloovige F .euwc.
Om deeze redencn neemen wy, zecr onderdanig onze toevlugt tot U, 6 Tove godinne! met verzock, du gy uwe wetten vc,zagt, en 'rct getal der Reglcnewen, welke ons Land .
fehap ove ftroomen, verminderr . Goof veel cer, Nfevrouw, ecil
vast en duurzaam (lel nan uw Wetboek . Vcrwek ccn bckwa ;tm
Man, (want wit is uwe ve, bo gene m gt niet in flaat to w ege
to brengen?) ecn anderen TRTBON!AAN, die van uwe verfrooid_ ,
verandcrlyke en dikwyls flrydige, \k'erten, cen gore c'd 1"r!o-•k
der Mude maake. Of', indien bet ptve Majetleit nict behaage, ons zo zccr to begunftigcn als de Tu+ken, do Lap a dens
en Kaintfcbatkrarr, dd it bet U dan ten minfle believe, do ver
ander'n en to bepaalen tot d . ie of vier Jiaren : ten einde ivy tyd
hcbben, om de dingen by derzclvcr imam to lecren noemen, zo
voor onze Vrouwen to kojpcn, cie fraaihcid 'er van to bewonderen, cii to draagen zo als'r behoorr, Door dit middel, zullen
wy alrhaus lecrcn ons to kleeden, zen or behulp van den Kleer .
M .aker . 'r Is met de dead con bciammcrenswaard ;ge zaak, zyne
eigcne klcederen Wet by n 'im re kennen .
Nier , llcen g oormagrigc Geza ;vocrfler! zal uw belang maar
o'!k ucv roem winnen by hot geregeld plan, 't welk wy, met
alle nedorigl :eid U ainbicdcn : want n•ie is in (laar oar her
vcrnt!fCge van uwe uitvindingen , de fehoonheid uwer fchikkin:;cn, en bet trcffendc van dcrze!ver ve' •fcheidenheia, to be .
wvonucrcn, en me : ]of to vcrmelden, daa • alle de hccrlvkc vcrT
roou ngen we!ke gy uwcu Ondcrdaancn fchcnkt, elkandcr met
elr, fnelheid cons weerlieh :s opvolgen, v ;n voor onzc oogen a!$
1tagrgcz ;gten verdwyne .t, of gc!vk zyn aan do dwaallichrjes, die
:dooven op he : oogenbt}: dat e geti o-md worden.
4}i
paarcrit,t;vclt aulicn two we . kzaautho cn CCaI .; orfl : ; ii) kc vet.N
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inaardheid verkrygen, qs gy de party kiest, uwe Vernieuwingen
tot den tydkring van dric Jaaren to bepaalen . bier door zal een
Cabi';et de ,t1ode.s,voor de naakomclinglchap, de gemakiyklie en
egtfie tydrekenkunde opleveren : dit Cabinet zal hoeden, pruiken, mutzcn, mantels, fchoenen, oorclirraden, enz enz enz .
bevatren, en oncindig beter, dan de bestbcwaarde Gedenkpenningen, kunnen diencn, om de 1aarboeken der wereld to ontwarren . Als dan zal de groote Wereld gedenkteke» s hebben van de
wyze . waar op zy voorheen beftondt ; als dan , die dr .'ejaarige
Tydkringen met geen min pragts vieren, dan de Grick , n hunne
Olyinpiad ::n ; als dan , zal zy niets toegeeven aan de fchrandere
Ailexicna •, en , die de Eeuwc:u zo wel als de j Karen tellen, door
behulp h,inner knoopen .
Maar, was zal'er,in dit geval, worden, van hetonrclbaar getal manlyke en vrouwlyke Werklicden, thins met zulk een onvertnoeiden vlyt hezig, in uwe Fabrieken? \Vat bet lot weezen
der Frifeurs, der Marchands de Modes, en van Galanteries,
enz . enz. enz . ? Ach ! on .rust U des nict, Mevrouw ! uwe magi
is onbepaald, uwe redmiddelen zyn oncindig, uw invlocd kan
niet faalen . Laaten alle lieden van dat Ilag verhuizen, verzend
deezen na de zedige :ap .inners, andere by do logge Chine .-/en,
eenige na de flog by
_tans onbekende Monoemugi ; daar z .illen
zy, gewapend met uwe Toverroede, onrelbaare Aankomelingen
aanwerven, cen wyd veld geopend vinden , voor bun yver en
behendigheid . Voorwaar, uwe Eer vordert die Volken pier voor
altoos onthceven to Iaaten van uw juk . Doe hun c ndelyk uw
yzeren fcep :cr voelen, en geef , terwyl gy daar uwe Heerfchappy
uitb'cidt en oefcnt, cenigc verademiug aan uwe goede Eurcpeazuen, bovenal tot vertroosting der i\fannen, die op 't punt
flaan, dat zy hunne inkomften geheel verzwolgen zien, in den
draaykolk uwer alles aantrekkcnde en medevocrende Toverkragr .
't Is met hot brandendst ongeduld, dat wy her oogenblik
onzer vcrlosfingc verwag :cn , en dit to meer, daar ivy uit her
beloop der zaakcn kunnen voorzien , dat ons geen ander lot
drcigt, dan , om zelve de fpinrokke op to vatten . om onzc
Huisgezinnen niet geheel re zien ten gronde gaan . Hoe weinig
aou deeze arbeid aan onze Baarden, aan onze Pruilzen, voegen !
Eindelyk, Mevrouw! finecken wy U, cen gen :a .iig oog to
flaan op onze Dogtcrs, die reeds hot hoofU beginnen op to fleeken , en den invloed uwer betoveringen to gevoelen . Wat z •,1
'er van haar worden ? \Vat zal 'er warden van haarc Ouders,
wier inkomfien ficeds afncemen, en U, als cerc laatfie- guest,
verzocken, dat zy, al Vallende en opliaande . bun lce%,cn tell
einde brengen ; en , indien wy , om hulde tc doen aan uwe
h1 jefieit, onvermydelyk een klein cerlyk Bankroct moetcu maaken, dat ons dan genadiglyk vergand words, bet nict, dan naa
onzen dood, to doen
Decze g . .nst van uwe Afajcfteit verzogr hcbbe ide , blyve,i
Zvy uwe getrorwe en b}kans uitgeruae Onderdaanen .
V S

An

DAGV£RH,Ml(

Arm de Uitgeevers der N. Alg, Vadcrl. Lettcrocfcning(!ll.
MYNE

HEEREN!

" Het
"

voIgcnde Stukje las ik onl:Ings ill den FIprit au jour.
d;e he, had ovcrgenomcn uit den EngeIfchen Un _
v"'jal Ce"J~r. Ik hebbe my \';:n het zcJfde recht bedicnd,
en van den Fransehm,~1l omlccnd, her geen hy dCIl Engclschman fchuldig was. Geliefr gy het te plaatzen in uw
llwy,,",w",k, her is zeer tot uwen dienst Naar dit fiaaJrjc
te oordeclcn, wensehtc ik, dat wy wat meer van deeze Aantckeningen van ELISABET WOODVILLE hadden, dan het ver.
haa! vaneenen dag.
" Ben plat Aantekeningcn hebbe ik 'er bygevoC?d, welke
gy kum be\louden of vcrwerpco, n:Jar wclg~vallen."
Ik ben, met waare achtillgc,
U w Betlcndigc Leezcr,
'

"
"
"
"
"
"
"

','

1/aux,

M.

9AGVER.HA~L

s.

C*) VAN ELISABET WOODVILLE
NADEllIlA~D
GEMAALTN VAN EDUARD DEN I\,'\l-n, KONING VAN IDI(;E.
LAND, DOOR HAAR ZELVf: GESCIIREVES, VuuR IlAAR
EERST£ HUWELYK,

(t',

Eelie uitrnlmdc Les ,'oor de S,hoonw der tegcnwoordige Ewwc.
Ocll!Cnd, ten vier uurell opgcllaan, om CATlHIUNA
de Kaden te helpen melkcn.
Ten 7.es uuren ombeten.
Ten zCyen uuren, ben ik, met de Hartogin mync Maeder,

M,\\\'IHG

na
(*) Of her in die tyr.,n r!chrlli~d\'l( gewcc5r Z,I', hI' pcrti)orcn "~n aanzicn, c!iergdyl;e Ij:l~I'llhaa'cn Ie houden, weete j~ niet. I\uning I DUAllO
de VI w,'s IH't gcwolln up raad 7.yncr Voogden, en het geen men van ZYR
Da~verh,'al heefr, is re vinden in de duthenti.ke Stukken achter G. II Ii R1'1 ET'S Ws/o,ic der Reformatie VtW Ence1a.lld,
Te reent is deCle gCWOUR.
t~ door veele Zcdekundigc Schryvci's ""ngcprclc".
Ct) Er.tSABET WOOOVtLLP. was de Dochrcr van Sir RlCHAnD
woo I) v II. I. 1'., en J ,\ Q UP. 1.1 N 1\ V AN LUX II lot II U R <..:, eenc Vl'llnwe
van cen 7.en aan7.ienlyk gell ~t, waarnit Kon;nge,' en I~cizcrs zyn voorr.
gefl'rOulcn. !)ceze was in eedl" huwell'k get1'llnwu OlL'wLt'sr aan dl n lkr.
lOge van II F. 11 f' 0 n ", van waar 7Y ill ulr Illlkjc nl/l! de Ilenf,gin word!
r,ellocmd. :J,al' rll'c"dc tn,1I was R. W 0 (II) \' ILL ~, l>} wtll;cn zy. bellal.
~'cn andere kin,lcrrn, ~ I. I 'A II" T kr>:l'''' E 1,1 S ,I C1>... wcret! door
I,:! Te (ludercn O'I~C'"'WeJykt ;'3n dCllzl'lrdclI Sir ./ ,,/I N r;" 1\ \', \'anwc1.
kl'a zy fprcekr. Ply deczcl/ lIIall had zy twee Zoonen THO MAS en R I·
e H,\ I< Il. Zy v. rloor hCIII in <.Ic oorlogen tllsfchen de h"izen van J () R ~
ell van I. 1\ N C.\ 'TF. R, "'aarin by her hieldr ner de laastgenlue
party.
,·....;Il::"r LD U.\ flO de IV, dic lIil hct lui, \'~Il J01~ Ii. W:lS, derregeerIn ..
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na beneden op bet plcin gc,-,aan, alwaar tvy a,n acht- cn twintig armen, zo m linen als vrouwcn, ten ecten hcbbon gcgeven .
Ik heb ROGIER Rrengelyk bekeven , om dat by zich misnocgd
had gctoond, dat wy hem lieten wachlcn, en her middagmaal
koud worden .
'Ten ricn uuren bet middagm •1 a1 gehoudcn . . . JOHN GRAY, cen
der geencn , d'e ors gewot nlyk kon en zien. Hy is
cen zxr hcusch Jongeling .
\Mar wat raakt dat my ?
Ecnc deugdzaame Dochtcr most zich geheel ovcrgeeven aan de oogmerken haarer Ouderen .
JoHN is een kicine ceter . --- - Ily heeft verfcheide maalen
my met geucgenhcid aangcz'en .
Ten drie uuren is her huffs van den armen R' RFRTSON, door
een toeval, in de asch gelcgd .
JOHN GR\Y floeg a n
her gezelfchap voor , eene Intekening, ten yoordeele van den
armen bedorven boer, to docn , en gal zelve, tot dat goede oogmerk, wel vyf ponden Ierling (+). MMemorn,iuum
Nooit
fchecn by my zo bem?nnelyk als in dit oogenblik . - Nooit
flood zyll gelaat zo inneemcnde .
Ten vier uuren her gebed.
Ten zes n irell, her gevog :1te eeten gegeven .
Ten ze\ven uuren , dischte men her avondmaal op .
Her ongeluk, den armen ROBERTSON overgekomen , is oorzaak
geweest, dat wy den avondmaaltyd zo 1a .t hid den .
,,\Vclk cen treffend onderfchcid t usfchen her charaEler der V rouwen
van aanzien van dice tyd, cn dat van onzs Vrouwen naar de Mode ."
rin ;c neuter wierd, werdtn zync goederen verbeurd velk!aard . By een
bezock, het geen do Koning,in bet jar 1464, aflcide by do Hertoginne
Vsn r.RI)FORD, wierp zich Elif :Ihet aau zcnc voclen, rnn hem tot merle_
iydeI1 nut h" We kindcren to belvcegcii . E I1 U A R D verliefUe op haar, en
gcc ,, c andere kans ziende om ha :rr eun5t to vtmervcn, Irouwde ze, niet_
ngcofiaande de Graaf van WARWICK in Trankr} k vuor hem handeWe
o%cr een huwelyk met BONA van SA VOI E.
( .1) Ecne aanmerkelvke fom in die dagen.

r_
VERSI AG VAN DE AFGEZONDERDE VIER EN VEFRTIG JAARIGE
ZELDZAAME LEEVENSWYZE VAN HENRY WELBY,
Schilclknaap, in do Stad Londe .

et'ele en braavc HENRY WELBY, Schildknaap, was geboorD c tig
van Linrolnsu,re, by erf ,e een onbczwaarden Nat van

meer dan Iooo Ponder fterling j larlyks inkomen . Zyne Letteroefeningen vule ;ndigd hcbbendc , bragt by ecnige jaaren in
buitenlandfche reize :I door. By zyne wedcrkomst betrok by zyn
Vaderlyk Landgoed, Ieefde zeer gastvry, trouwde eene Dame,
hens in rang gelyk , by welke by eene Doper had , die, met
zyne volkomene toeflemm~~ing, haare hand gaf zian Sir CIIRISTO.
YHER BILLIARD, in TOrk3{1ire .
Den

28c

ZELDZ .tAME LEEV£NSWYZE

Den ouderdont van vcertig iaarcn bereikt hebbende, in eene
Ieevenswyze . die hem geagt by de Ryken, aangebeden by de
Armen, en bemind by alien niaakte, gebeurde her dat cen jon .
ger Brocdcr, met wien by eenig verfchil hadt, hem in 't open
veld ontmoette , en een pistool op hem wilde aflchieten ; dock
bet kruid brandde gelukkig ran de pan . Denkcnde dat bet alicon gedaan was om hem fchrik aan to jaagen, ontwapende by
den Aanvaller, en nam bet pistool niede, in diep gepeins na huis
ke„ rende : doch, by een nader onderz-)ek, bet pistoul met fchcrp
gelaaden vindende,bragt zulks zodanig een diepen indruk by I -=
to ,vege, dat by terfond bet vrecmd befluit natn, om zich geheel van de wereld of to zonderen, een befluit, waar aan by zich
tot bet eindu zyns leevens vasthicld .
Hy kogt cen zeer fchoon huis in de Cru''f reet , by Crippelegate,
en kronip zyn grooren ftoet van bedienden tot zeer weinigen in ;
het huis tot zyn •oogmcrk vertini nerd bebbende, verkoos by di ie
tamers voor zich zelven : cen om to ceten, cen tweedc om to
aaapen, een derde om in to ftudeeren . Dewyl deeze vcrtrekken
eic ecu de ander volgden, ging hy, als zyn cetera door con nude
?Held op tafel gebragt word, in zyn Slaapkamer, en was in deeze
vat re %errigten . dan begaf by zich in zyn Studeervertrek ; zich
daar onthoudende, tot dat alles gereed was . Buiten deeze vertrckken kwain by nooit, na dat by 'er ccrst in ging, eer by 'er,
naa cen vier- en veertigjaarig verblyf, dood weld uitgcdraagei~,
In at dien tyd zag zyn Schoonzoon, zyn Dogter, zyn Klcinkmd,
zyn Broeder, Zuster, noch eenigBlocdvcrwant, jong, noch oud,
ryk ofar .n, zyn aangezigt, uirgcnomen de oudc Meid ELIZABETH
geheeten. Zy alleen maakte zyn vuur, zyn bed, bczorgde zyn eeten, en fchikie zyne vertrekken in orde . Zy zag hens niaar zeld .
z .arn, en nooit dan in gevalle van de hoogftc noodzaakl%kheid ;
net nicer d : in zes dagen voor hem, flicrf zy.
In at den tyd zyns opgefloten Ieevcns, at by Visch noch Vlce ;ch ;
zone Ipyze bcilonctr nicest uit Havermeel-Pap : nu en dan in den
inter gebruikte by eenige Salade : en wilde by op een Fccstdag
zich eons onthaalen, dan bcliondt bet onrhaal in 't doir van een
ev, bet wit proefde by nict : brood gebruikende, nam by bet binalleen, geen korsr a'toos ; zyn drank bcliondt uit dun bier,
:t
noo ;t fnvtaktc by wyn of flerke drank, Nu en dan, nam by een'ge
ii,aagierferkende confiruuren, ook zonityds Kocnielk, die zyne
EL1ZMTtt uit bet land, warm, van de koe haalde . -- Niettegenfi,cande deczc hoogst fobcre lccvcnswvzc voor zich zelven, hicldt
by cen wclvoorziene tafel voor zyne Dicnstbc,odcn,en was 'er ai_
tid ovcrn loed om een Vreemdcling of cen Landhoevenaar . die
eene noodzaaalyke boodlchap ten zyncn huize hadt, to onthaalcn .
Hy lict alle nicuw uitkomcnde \Verken voor zich koopen
doch die gefchilftukken berrotl n, lag by ze, even ingezien heb, .
bende, ter zyde, zondcr ze inner to Jeezen .
Op de hooge Fee .rdagen der Christenheid , al ; Paasfchen en ando-
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dcre, liet by zyn tafel dekkcn met a11e Spyzen, welke bet jaargetyde medebragt, en dezelve ruin) van wyn voo,zien, als zou by
Cell gastmaal houden . GOD gedankt hebbende voor zyre weldaaden, deedt by een Servet voor, en lange linnen mouwcn, die tot
over zyn elleboog reikten, aan : fneedt bet vlcesch fehotel naa
fehotel, en liet bet cen voor, het an Jer naa, wegbrengen by arme
buuren, tot dat de geheele tafel ledig was : wederom gedankt hebbende,deedt by zyn Iinnen af, en list bet tafelklced wegneemen :
dat deed by op die dagen 's middags en 's avonds, zondcr ooit
cen brok Yan alles to proeven .
Wanncer iemand onbefchaamd aan zyn deur aanklopte, on) lets
to vraagen, werd by nict terllond geholpen ; maar weggezonden ;
doch als by nit zyn kamer, die op de ftrapt uitzag, eenig ziek,
z%vak of gebrekkig mensch ontdekte, liet by then naaloopen, om
hem veraerking en vcrkwikking to vericcnen : en was zyne gave
geen beuzeling, die alleen den dringenden noo'd verligtte ; maar
de beweldaadigdc kon 'er veele dagen van leeven . Hy dcedt, daarenboven, ondcrzoeken, welke Perlbonen in zyn buurt yverig waren in bun Beroep, e,t zich met vecle Kinderen bczwaard vondcn,
zo dat bun yver niet toereikende was, oin een genoegzaam onderhoud aan 't 1-Iuisgczin to verzorgen : aan deezen decide by milde liefdcgavcn uit, geevenredigd aan hunne behoeften .
Naa vier- en veertig jaar deeze levenstvyze geleid to hebben,
flierf by op den 29 Oalobcr 1636, in den ouderdom van tachtig
jaaren : by zyn overlyden was zyn hair en baard zo lang gegroeid,
dat by, veeleer, cen Kluifcnaar uit ee :te Wildernis, dan de inwoonder van ecu der Volkrykfte Steden, geleek .
7EDELYKE BEDENKINGEN .

r

Landman komt nader, dan de Steieling, aan de ecnvou .
D ewipe
natuur : dan zal men hem iaarom gering fchatten, of

minder gelukkig achten 7 Zal by beneden den Stedeling gefteld
moeten worden, ow dat by op het Land Woont ; en, on) dat
by minder van die dingen bezit, welke Gene dartele wellust
voorttcelt Zal een Landm an , om deze en meer andere redenen , z*, ch bcneden den Stedel'ng plaatzen ?
Kent men op bet La - id minder wellust . men Ihlaakt'crook minder
deszelfs wrange vrugten .
In de Steden krielt bet van bedricgers, waar door men op de listigfie wyze misleid word .
Maar bet vermaak van buiten ovcrtreft zelfs de verbeelding .
Men kan bykans niets zo krom, of zo verke :rd begrypen,
dat nict, door den eenen of den anderen, kan verdedigd worden . Ik heb honderdmalen gevoc ens fiaandc hooren houden,
en met yver verdedigen, tzar van de eenvouwige natuur der
zaak bet tegendeel leerde.
Vie anders, dan een dwaas, of
ten minften een Man van nieuwighe jen, zal eene opvatting zy .
ner Voorvaderen, wier gegrondheid bev .stigd was door een aller-
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Icrgelukkigfc Pra&yk, afl :curen, cn acne andcre invoeren, tier
uitvoering ongelukkig tlaagt ?
Geen Schryver, of tie by ook zyn moge, zal lets in de
wacreld brengen , ten zy by oene zekere dolls e'genliefde bezitte, of door cerzacht en eigcnliefde daar toe bewogen wordt .
Dan, deze cigenlicfdc en cerzucht is geenzins frafbaar, indien zy hares gronj hebbe in het al,,cmecn welzyn .
Wie een waar Vaderlander wil Zyn, en voordeel aan de gocde zaak toebrengen , die moat Diet maar doldriftig voortg ::an,
met atlas to willen doo,zcttcn, 't zy, volgens gronden van billykheid of niet ; 't zy met of tegen regt en rcden . ---- It
Zy met of tcgcn het genoegcn van het Algemeen ; 't zy hat
dc ge :neen : rust beware, of dczclve verfore . Diets vcrzwrakt
eena party nicer, dan da'_ men dezelve weet to verdeeien En 't is tc vcrwondercn, date men dit zo zelden wil b,grypcn .
Al to groote drift heeft menige goede zaak in den grond, en
onherftelhaar, bedorven .
Dc kwaadc party, 'eel listiger
dan de goede , zaait gcduurig z den van twecdragt onder de
goede party ; zaden, die,als bet onkruid onder de tarwe,fchieIyk opwaslen, bet goede koorn vcrdrukken, en de verderfelyk .
fte vrugten voortteelen .
Nicts maakt meerder magt,
dan dc, eensgezindhcid . Gcen ding vcrzwakt flerker, dan verdeeldheid.--Wie de kunst hezit,om to verdeelen, hezit nicer
geflepen Staatkundc, dan die Styfhoofdig op zyn fluk blyft faan,
en bet zelve wit doordringen, al zou bet ook ten koste der goede
party wezen . - Is bet nict ccn inmengze! van dwaasheid, ecne
nieuwigheid to ondernemen met gcvaar van de bcdaardfe gcrustheid to verliezcn in Plaatzen, alwaar alles vredig en gerust is?
Wie zal con vcrbrukcn rust herfellen? Vie zal de gemocde_
ren , die cens van elkanderen vetwyderd zyn, weer zamen
brengen 1 Wic de verdccldhcden docn ophouden , welkc 'er
ontfiaan zyn ? Men kan door een cenige driftige en onbedagte
daad , in cen enkel oogenblik, nicer afbreken, dan men dikwils
door duizend goede bedryven in Nat is , weer op tc bouwcn ,
weer to herfellen ; vooral , wanneer de tegenp-rty loos genoeg
is, om 'er gebruik van to maken . --- Fly, die veal wil uirwcrken . moot vecl van zyne cigene belangcn aan de goede
Zaak kunnen opofferen , en de laatfle nine ner aan de cerfe .
}Iy , die veel wil uitwerken , moct simmer de voorzigtigheid
uit Fat oog vcrliczen. Een onvoorzigtig, doldriftig, mensch
zal z-lden in zyne oogmerken flagen ; of, indien by ze noch .
tans met geweld doorzet , zal by zich nicer gcvreesd dan
gemind , nicer geh2at dan aangebeden maken ; en de liefde
des Volks, tens verloren hebbende , krygt men dezelve , laat
men doen wat men wil, nimmcr Weer om .
Nie - s kan hales by de deden van een voorzigtig Mam.
-Zulk een mensch befchouwd de bedryven, welke by order_
neemt , voor by dau mede cenen aanvang maakt, dezelve
eerst
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eerst van alle kanten ; by overwcegt alles, wat 'er uit zcu kunncn voortvlocijcn, en, voor dat 1 y lets ter uitvoer brengt, I eeft
by eerst alle derzelver gevolgen overwogen
Om d , n in zyne
oogmerken wel to flagon , voorziet by cersi in de beletzels , die
zich tusfchen beiden zouden kunncn werpen, en aile zone oogmerken verydelen Zulke menlchen llagen doorgaans zeer gclukkig in alles, wat zy ondernemen ; en geen wonder , want
icdere zaak, elke onderneming, loopt geregeld af, even, als of
ze natuurlyk Diet anders zyn konden . Men ontmoct 'er gene
tegenkantingen : alles is geregeld , alles is orde : alles loopt of
in rust, in vrcde . Hier en tegen baart de befticring van cen onvoorzigtig Man , Diets anders, dan verwarring, onrust, ongenoegen , twist, tweedragt en onverzccncl)kc vyandfchap .
Al wic bet voortreflelyke, hot onwaarde .rlyke der Vryheid, tot
in hare allerminlie, tot in hare geringftc, owillandigheden, Diet
weet to waardcren, die vervalt veelligt tot de kru ;pendfle Slavcrny . Als men de Vryheid Diet genoegzaam kent , de
Ware Vryheid, dan kan men dezclve ook Dimmer op hare regte waarde fchatten ; men word wel dra omtrent haar onverfcl illig, en doze onverfchilligheid finced de ketens van Slaverny,
waarin men, eer men 't weet, gcklonken word .
Alle Overheid, die regtmatig naar de Wetten en Voorrechten
een Volk belliert, buiten cenigen dwang of gewcld, vestigt do
Liefdc des Volks op onwrikbarcn grond. filet Volk eerbiedigt dan
zync Overheden als Vaders, als Liefderykc Vaders en Vcrzorgers . Zy ecrbicdigen hunne Overheden, zy beminnen . zy waar .
deren hen zeer hoog, en Diets agten zy zo dierbaar, dat zy Diet
voor hun veil hcbben . Getrouwi ;eid en Standvastighcid zyn de
vaste Zuilen, waar op de Rege, ing van zulk cone Overheid gevestigd is .
Daarentegen loopen zy, welke hot Volk willekeurig regeeren,deszelfs Wcttenen Voorregtcn vertrappcn, zy,
zeg ik, loopen ieder oogenblik gevaar, van uit hrnne Waardigheid gcftooten to worden ; ten mirftcn verliezen zy alle achting
en liefde, en worden voorwerpen van veragting, van .verimading
Het Volk vreest hen ; maar hue? Diet als waaren haat.
dige Regcntcn : maar als Ondcrdrukkers en Dwingelanden.
C. V . D. G.
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WYSGEERICE PROEVE OVER DEN SIIAAKe
REin's Esfty on the Intelle&ral
Powers of Alan .)

(Overgenomen uit Dr.

der Ziele , waar door wy in ilaat zyti
D atomVermogen
de Schoonheden der Natmu •e , en van alles wat

uinnuntend is in de hraaije Kuniten ,

to bezeffen en td
genieten , wordt SDIAAK geheeten .
Ons uitwendig zintuig van Smaak , door 't welke wy
de verfchillende Iborten van voedzel onderfcheiden en proeven, heeft gelcgenheid gegeeven tot de overdragtlyke toe .pasfing dier benaaminge , op bet inwendig . Vermogen der
Ziele, door 't welk wy gewaar worden wat misvormd of
gebreklyk is, in de onderfcheiden voorwerpen, welke wy
befchouwen .
Gelyk de Smaak van ons gehemelte , fchept _ dit Ziels.a
vermogen genoegen in deeze , en vindt onaangenaamheidr
in andere dingen ; ten aanziene van veele is het onverfchillig of twyfelagtig ; hebbelykheid, zamenvoeging van
denkbeelden , en heerfchende begrippen , hebben 'er v°el
invloeds op . Deeze in 't oogloopende overeenkomflen, tus ;
ichen den uit- en inwendigen Smaak, fpoorden de Menfchex,
door alle eeuwen been , aan , ow , in alle of de meeste
taalen der befchaafde Volken, den naam van het uitwen •
dig Zintuig toe to voegen, aan 't Vermogen, om het
fchoone met genoegen to onderfcheiden, en 't leelyke met
wanfmaak to verwelpen .
In het handelen over dit Vermogen , als eerie verflandia
ge Bekwaamheid der Ziele, zal ik eerst eenige aanmerkin•
gen maaken over deszelfs natuure , en dan over de voorr
werpen, welke zich daar aan aanbiedeu .
z . In bet uitwendig gevoel van Smaak worden wy door
rede en opmerkiwg geleid , tot bet maaken eener onder .
fcheiding tusfchen de aaiigenanme gewaarwording, welke
wy gevoelen, en de,.lfA3nigheid in het voorwerp, 't geer!
II. LLEL . DIENGELW ..NO . 7 .
V
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zulks vcroorzaala. Beide draagcu zy den zelfden naam ,
en 't -is, to dcezer oorznake, dat Diet alleeu her gros des
1\Ienschdoms , maar ook de \Vysgecren , zulks ondercen
verwarren . De aandoeuing , welke ik gevoel als ik een
fmaaklyke vrugt eet , huisvest in myn ziel ; dock 'er is
ecne weezenlyke hoedanigheid in lict lichaam, 't welk deem
ze aandoening vcroorzaakt . Deeze twee dingen draagen,
in de tail, den zeliilen naam, Diet van wegen cenige ge .
lykheid in derzelvcr natuure : maar om dat her een een
token van her antler is, en 'er weinig noodzaake in 't gemcene leeven is, om dezelve to ondertcheiden .
'X anneer wy cen fchoon voorwcrp voor onze oogen
hebben, kunnen wy de aangenaame ontwaarwording, daar
door in ons veroorzaakt , ondertcheiden van de hoedanighcid des voorwerps, 't well: die ontwaarwording to wege
brengt . b\ anncLr ik een khoon 1\Iuz~k(tuk boor, t geen
my bcliaagt , zeg ik , 't is fraai, 't is uitneemend . Dit
fraaije , dit uitneemende, berust niet in my , maar in de
Muzyk . Doch her vermaak , my daar door gefehonken,
is Diet in de 1\Iuzyk, maar in my . 1Vlisfchien kan ik Diet
zeggen war her in den toon is, 't geen myn oor (treelt ,
gelyk ik niet kan zeggen war bet in een fmaaklyke vrugt
is, 't geen myn gehemelte gevalt : doch 'er is iets zodanigs in een fmaaklyke vrugt, en ik nocm her lekker, 'er
is een hoedanigheid in den Znngtoon, welke my bekoort,
eii ik noem her muzykfluk fraai, uittlcekend .
Dit behooren wy to meer in aanmerking to necmen : dewyl her de mode geworden is onder de Eledendaagklie
\Vysgecren , om able onze gewaarwordingen tot eakele ann .
doeningen to brengen in den Perfoon die gevoelt, zonder
toe to Mann dat 'er bets daar inedc overcenkomfligs is in
bet Uitwendig Voorwcrp . Volgens her leerttelzel deezer
\Vvsgeercn , is 'er geen hette in 't vuur , teen fmaak in
cen lekker beet ic : de hette en fmaak huisvesten alleen in
den Perfoon, (tie zulks gevoelt . Op dezelfde wyze is 'er
"cene fchoonheid in eeuig Voorwcrp , 't berust to eeneniaal in den Perfoon die her bemerkt .
De vial en 't algereen gevoclen der 1llenfchen wederfpreeken deeze befpiegeling. Zells zy, die ze omhelzen,
vinden zich ve-pligt ecne tail to voeren, welke daar tegen
aanloopt . Dezelve beefs geen grond , wanneer men ze
toepast op de hoedanigheden der lichaamen , en zy derft
dice ten opzigte van de fchoonl is der Voorwerpen, of
eenige dier hoedanigheden , wroelke de goede Smaak ge .
waar words .
Maar,
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Maar, fchoon eenige tier hoedanigheden, welken een goe .
den Smaak behaagen, gelyken uaar de hoedanigheden der
Lichaamen van den tweeden rang , en overzulks vcrbor.
gene hoedanigheden mogen genaamd worden : dewyl ay
alleen derzelver uitwerkzel gevoelen, en geen meer kennis
van de oorzaak hebben, dan dat pet lets is, door de Na .
tour geichikt, om dat uitwerkcel to wege to brengen ; is
dit ahoos het geval niet .
Ons oordeel over Schoonheid is in veele gevallen meer
verliclit . Len werk van Kunst kan zich ichoon voordoen
aan den onkundigiten, aan eett kind zelfs . 1-let bebaagt ;
dock by weet niet waarom . Voor iemand, die bet ten
vollen kent, en bemerkt hoe elk deel met een wcltvikkend
oordecl gepast gemaakt is , tot pet bereiken van pet bedoelde einde, is die Schoonheid geene verborgenheiJ meer :
by bevat bet volkomen , en by weet waarin pet beltaat,
zo wel ais hoe bet hem aandoet .
a . Ten anderen mogeu wy aanmerken, dat, fehoon alles, wat wy door ous gehemcite proeven, aangenaam of
onaangenaam, of onverfchillig is, 'er nogthans under dat
aangeuaame eene groote verlcheidenheid is, nice alleen in
trap ; maar ook in foort. En dewyl wy geene geilachtnaa .
men hebben voor alle onderlcheidene lborten van Smaak,
onderfcbeiden wy ze door de lichaamen ., waar in wy denzelveu aantreffen .
Op gelyke wyze zyn Pile de Voorwerpen van ouzen inwendigen Smaak fchoon of leelyk , of onverfchiilig ; egter is 'er eene groote verlcheidenheid pn pet Schoone niet
alleen in trap ; maar ook in foort ; de fchoonheid van eeit
Betoog, de lchoonheid van cen Dichtftuk, de lchoonheid
van een Gebouw, de fchoonhcid van een Aluzvk(itrk, de
lchoonheid eener bevallige Vrouwe, en vecle andere, weike wy hier zouden kunnen opteilen , zyn verichillende
foorten van Schoonheden : en wy hebben geene naamen,
om dezelve tc onderfcbeiden, dan de naameu der verfchillende Voorwerpen, tot welke zy behooren .
Naardemaal 'er zulk eene verlcheidenheid is in de foorten van Schoonheid , zo wel als in de trapper , moeten
wy bet niet vreemd vinden , dat de Wysgeeren onderfcheide Stelzels omhelsd hebben in deeze to out .vottwen ,
en 't geen daar toe behoort, op to tellen . Zy hebben veele juiste aanmerkingen, ties betrelfende, in 't midden gebragt ; doch, door de zugt, tot pet Been zy bet enkclvou .
dige noanen, vervoerd, hebben zy h :t tot miuder beginV 2
zels
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zels gebragt dan de natuur der dingen wit gehengen ; cenige byzoudere fborten van fchoonheden onder 't oog hebbende , zageu zy de andere over 't hoofd.
'Er zyn zedelyke fchoonheden zo wel als natuurlyke ;
fchoonheden in de voorwerpen onzer zinnen , en in die
onzes verf ands ; in de werken der Menfchen, en in de
waken van coD ; in onbezielde weezens , in dieren, en redely ke fchepzelen ; in's Mlenfchen lichaam, en in zynen geest .
'Er is geene weezenlyke uitmxmtenheid of ze heeft haare
fchoonheid voor het wel onderlcheidend oog, als bet zclve
nit een gepast gezigtpunt ziet ; en bet valt even bezwaar .
lyk, ales wat tot Ichoonhcid bchoort op to noemen , als
ecue optclling to maaken van 't peen waarlyk uit(leekend is .
3 . De Smaak van ons gehemelte mag het kitsch en volknmen heeten, wanneer wv fmaak vinden in dingen , geichikt tot voedzel onzer lichaamen , en wanfmaak in din .
gen van ecnen tegenovergealelden cart . Ilet duidelyk oognlerk derNatuure, in ons dit Zintuig to geeven , is, om
ons to doen onderfcheiden , wat gelchikt is om door ons
gcgeeten en gedronken to worden , wat nict . De Dieren
worden , in de kettze buns vocdzels , alleen door hun
Smack geleid . Door deezen gids befluurd , kiezen zy het
vocdzel , door de Natnur voor hun beftemd ; zelden , zc er
zelden tastcn zy mis, dan it.. gevalle zy door fellen honger gedrongell, of, door knnflige toebercidzelen, misleid
wortletl . In Kinderen is de Smaah doorgaaus gezond en
onbeJorven , en van de eenvoudige vonrthrengzelen der
Naiuure hebben zy den minflen Smaak in hrt gezondflr .
Op dezelfde wyze moet onze Inwendige Smaak kieschst
en volmaaktst gerekend worden, wanucer wy Smack vin .
den in dingen, die bet voortretlvkst zyn in hunue foort,
en wanlmaak in 't geen daar suede llrydt . Het oogmerk
der Natutu •e is hier niet minder blv4 hair. A11es wit uitirtnntend is becft eenc weezcnlyke fchoonheid ; iet bekocrelvks, 't geen 't zelve tot een aangenaam voorwerp maakt
voor allen , die het vermoten hezitten om dat fchoon to
kunnen onderkennen ; en dit vertnogen noemen wy een
COEDEN SMMAAK .

lemand , die , door eenc ongefchilttheid in zyne ziels .
vermogens , of door kwaade hehbelykheden , een fmaak
gckreegen heeft in 't Been waarlyk geene voortrellykheid
hezit , mismaakt of gebrekkig is , heeft een KWAADLN
sntAAIt, even als by die liever doovekoolen eet, dan gezond voedzei . Gelyk wy moeten toeflemmen , dat de
Smaak
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Smaak van bet gehemelte, in dit geval, bedorven is, zo
moeten wy ook erkennen, dat, in bet andere, de Smaak
der ziele, bedorven is.
Daar is, derhalven, eels kicfche en redelyke Smaak, als
mede eene vervalschte en bedorvene .
Want bet biykt
maar al to duidelyk , dat , door eene flegte opvocding,
door kwaade hebbelykheden, ell verkeerde zamenvoegingen
van denkbeelden , tie Menlchen finaak kunnen kry :;en in
morsfigheid , ruwheid , en ongefrhiktheden van veelerlei
Ibort. Te zeggen, dat zulk ecn Smaak niet bedorven is,
is niet min ongerymd dan tc zeggen , dat eene zieklyke
jonge dogter , die Sniaak vindt in houtskoolen en zwartgcrookte tabakspypen to kauwen , cen zo goeden ell na.
tuurlyken Smaak heeft, als wanneer zy zich in eene volkomene gezondheid bevindt .
4 . De kragt der Gewoonte , der Verbeelding , en van
toevallige zanlenvoeging van denkbeeldcn, is zeer groot
op den Uit- en op den Inwendigen Smaak . Een Eski.
9naux kan zich lustig onthaalen op een dronk ti\'alvischtraan , en een Canadiaan vindt in een 1-Iond een finaak •
lyke fpyze. Len Kamtfhatkadaler leeft van verrotte visch,
en de nood perst hem zomwylen , om met bast van boomen zynen houger to Ilillcn . De Snlaak van Rum, van
Grocne Thee , is , in 't ecrst , zo walchlyk als die van
lpecacuanha, voor eenige Perfoonen, die, nogthans, door
gewoonte, gebragt kunnen worden om met Smaak to gebruiken , 't geen zy, ten eenigen dage, zo watllinaaklyk
vonueu .
\Vannecr wy deeze verfcheidenheden van Smaak in 't
gehemelte zien , voortgebragt door gewoonte en zanlcn •
voeging van denkbeeldcn, en zommige misfchien door ;eftelteniste, zullen wy min verwonderd flaan, dat dezeltiie
oorzaaken dergelyke verfcheidenheden to wege brengen in
den Smaak voor Schoonheid ; dat de Ifricaan dikke lip.
pen en ecn platte neus hoog verheft , dat andere Volken
tie ooren tot zulke eene verhaazende langte uitrekken, dat
ze over de fchouders hangen ; dat by 't eene Volk de
Vrouwen bet aangezigt blauketten , en by 't andere 't zelve van vet en fmecr doen blinken .
5 . Zy, die begrypen dat'er geen maatftok in de Natuur
is, by welken men den Smaak kin afmeeten, en dat het
algemeene Spreekwoord 4 over dui Smaak moet wen niet
:wistcn, in den uitgebreidlieu zin moot verftaan worden,
laaten zulks op een onvasten grond rusten . Dezelfde be .
V 3
W}•-
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wyzen zon men met gelyke kragt kunnen aanvoeren, tegen alien regel van Waarheid .
Gelreele Volken zyn, door overmeesterend geweld des
vooroof eels, vervoerd, om de grootfte ongerymdheden to
gelooven ; en waarom zouden ivy meenen, dat de Smaak
min aan verhastering onderworpen is dan het Oordeel?
Alen moot, 't is waar, toeftemmen, dat de Menfchen in
Smack meer verfchiilen, dan in 't gecn ivy gemeenlyk Oordeel noemen ; en 't is, uit dei .zen hoofde, to verwagten,
dat hun Smaak meer gevaars loopt om bedorven to wordcn,
ten aanziene van bet fchoonc en het leelyke , dan hun Oordeet in Itukkcn van waarheid en dooiing .
Indien wy hier omtrcnt de behoorelyke toegeevenhcid gebruiken, zullen wy zien , dat bet zo gemaklyk valle reden
to geeven voor de vei fchcidenheid van Smaaken, hoewel
per in de Natuur eene mantltok zy van het waare Schools,
en gevol ;;Ivk ook van goeden Smack ; als om rede to geeven
van de verlcheidenheid en tegenftrvdieheid der Begrippen
hcocwel 'er in de Natuur Gene maatftok van waariieid zy,
o,)k van gczond Oordecl .
en
6 . Ja, iniien wy nauwkeurig en ftrikt fpreeken, zullen
wy hevinden , dat, in elke werking van den Smaak, bet
Oor,leel mcdewerke .
Wanneer iemand een Dichtftuk, of een Paleis, fchoon
noemt, bevestigt lets omtrent dat Dichtftuk, of Paleis ; en
elke bevestiging of ontkenning drukt een oordeelvelliug uit .
Want van bet Oordeel kunnen ivy geene betere bepaaling
geeven, dan dat bet beftaat in ]let bevestigen of ontkcnnetl
van iets omtrcnt sets anders . Het werkt in elke bevatting
onzer uitivendige zinnen . 'Er is eene onmiddclyke overtuiging en geloof van 't beftaan der gewaargewordene hoe .
danighci ;t : 't zy klcur, klank, of gedaantc ; dit zelfde gnat
ook door onurent de bevatting van bet Schoone e ll bet
Lelyke.
Zegt men dat het bezef van Schoonheid allcen een gevoel is in de ZL I, welke dezelve gewaar wordt, zonder
sets to gelooven van de uitftcekenheid in bet Voorwerp, is
bet noudwendig gevolg van (lit denkbeeld, dat, wanneer
ik zeg , de Land;cdichten van vrtu:rt.Ius zyn keurlyke
meesterl'tukken , ik daar merle nict meen iets aan to duiden, ten oprigte van dat Dichtwerk, maar alleen lets omtrcnt my zelven en myne aandocningen . Waarom zou ik
tene taal voeren, die het tegendeel uitdrukt van 't gecn ik
a:ceu ? - Myne taal kan , volgens de onbctwistbaare
re .

OVER DEN SMAAK .

291

regelen der Woordfchikkinge, geene andere dan deeze be .
tekenis hebben ; dus 'CT iets in bet Dichtwerk, en niet in
my is, 't geen ik keurlyk noern . Zy zelfs, die beweeren,
dat de Schoonheid alleen eene aandoet,ing is in den Perloon die dezelve bemerkt, vinden zich in de noodzaak.
Iykheid om zich uit to drukken, als of de fchoonheid alleen ecne hoedanighcid is in bet Voorwerp , eu niet in
den Bevatter.
Geen reden kan 'er gegeeven worden, waaro,n alle Menfchen zich in diervoege uitdrukken , dan ont dat zy gelooven 't geen zy zeggen . 't is , derhalven , tegen bet
algemeen begrip des Menschdonis , door huntte taal ttitgedrukt , dat de Schoonheid niet weezenlyk
we= k in bet Voorwerp zou huisvestett ; maar enkel
weezen in den Perfoon , die gezcgd wordt , dezelve to
ontdekken . De Wysgeeren behooren zeer voorzigtig to zyn,
in zich aan to kanten tegen bet algemeen gevoelen des
Menschdorrs : want , als zy bet bellaan, mist bet zeld .
zaaln, of zy handelen verkeerd .
Ous oordeel over Schoonhcid is , in de daad , geene
dorre en ouaandoenlyke oordeelvelling , gclyk dat over cute
Wiskundige of Bovennatuurkundige waarheid . Dour de
gefteltenis onzer natuttre, gait bet zelve vergezeld met een
aangenaam gevoel of aandoening , voor welke wy gecne
andcre benaaming hebben dan 't gevoel van 't Schoorc .
Dit gevoel van Schoonheid flues , gelyk de bevattingen
onzer andere zintuigen , niet allecn eene gewaarwording in ;
maar een denkbeeld van eenige hoedaniguteid in bet Voor .
werp, 't geen die gewaarwording veroorzaakt .
In Voorwerpcn , die den Smaak behaagen , oordcelen
wy altoos , dat 'er eenige wcezenlyke voortreflykheid ill
is , boven die ors niet behaagen . In zommige gcvallen
wordt die meerdere voortreflykheid onderfcheiden begrecpen, en kan dus aangeweezen worden ; ill andere gevallen
hebben wy enkel een algemeen denkbeeld van eenige ..oor •
treflykheid , welke wy met kunnen befchryven . Schoonheden van de eerfte foort mogen vergeleeken worden by
de eerfie hoedanigheden, bemerkt door de uiterlyke zin .
nen ; die van de laatfte foort by die van den tweedett
rang.
7. Schoonheid of Leelykheid in eenig Voorwerp ontflaat
uit deszelfs natuur of -maakzel . Ont, derhalven, Schnonheid to bemerken, moeten wy de natuur of het maakzel ,
waar uit dezelve voortkomt, ontdekken . ;flier in verfchilt
bet
V 4
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bet Inwendig Zintuig van bet Uitwendige . Onze u iterlvv.
k e zinnen kunnen hoedanighedeu ontdekkcn , welke nit
fhangen van eenige voorafgaaude bcvattiog . Dus kan ik
bet eluid van een fchel huuren, ichuon ik nimmer lets
anders daar toe hctrekkelyk vernam . Dlaar 't is onmogelyk de Schounheid van ecnig Voorwerp to bemcrken, zun .
der bet Voorwerp zelve to ontdekhen, of ten minflen to
be grypen . Om deeze rede nocnuic Dr. IIUTCHESON de gewaarwordinge van Schoonheid en Harmonic, onderifeunde
gcwaarwordingen : dewyl de Schoonheid nict begreepen
kan worden , of bet Voorwerp moct ontdekt zyn door
ecnig ander vermogen der Ziele . Zo veronderulelt de ge .
waarwording van hlarmunie, of zamenllemming in klanken,
bet uitwendig Zintuig des Gehoors . lien doof gcbooreu
Mensch moge cen bevoegd rcgter weezen over Schoonhe .
den van eene andere foort ; doch by kan geen denkbeeld
bebben van Welluidendheid . 't Zelfde mag gezegd worden
van - de Schoonheden in iClcur en Gedaante ; men kan ze
nimmer begrypen zonder de Ziunen, door welke Kleur en
Gedaante aau ons openbaar worden .

`V4ARNEEMINC OMTRENT DE HEILZAAME UITIVERKING
p4R IPECACUANHA IN DE WAIERZUGT,

Door * * * M . D .
en andere Schryvers, bebben ons
e beroenide
D
in Heine giften , als een hcilzaanl
de
Geneesmiddel in de Waterzugt, aangcraaden , en ik heb
MONRO,

1pecacua ;iha,

leer dikwerf daarvan de gewenschte uitwerking gezien,
wanneer ik dezelve by andere pisdryvende middelen vocgde ;
loch nimmer heb ik daarvan ilerker voorbeeld gezien, date
in bet geval , hot welk ik thans zal mcdedeelen .
gene Vrouw, van ouxrent jo Jaaren, verviel langaaamer .
hand , zonder cenige voorafgaande Zickte , in eene vol.
niaakte Araafw-ca, die bnogst waarfchynlyk een gevolg was
van veelvuldige aderlaatingen, die men haar, by bet ophou,ien der maand(londen, had aangeraaden :
zeer vecle
clerk afdryvende middclen waxen reeds vrugteloos toege .
De Lydere sfe was zeer verzwakt, klaagde
riiend .
Over groote benauwdheid op dc burst, en eene aanhouden .
J@ &aap hoeat 1 dig my deeded vertnoeden, dat ook do
borsr
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borst niet vry was van ophooping van water . Myne eerfte
gedachten , by bet bezoek deezer Lyderesfe , vielen op bet
gebruik der Kina met Squilla , veronderflellende, dat de
veelvuldige aderlaatingen eene to groote verzwakking veroor .
zaakt, en daardoor gelegenheid tot de Waterzucht gegeeveil
hadden . - Dan, dit middel, gelyk veele andere, die ik in
bet werk ftelde, deeden geene de minfte uitwerking : de
Waterzucht nam hand over hand toe, de Koortsagtige Beweegingen vermeerderden, en ik vrecsde voor bet behoud
myner Lyderesle . In deeze omflandigheden, vigil ik op de
gedachte, om eens de Ipeeacuanha to beproeven , en fchreef
ten diem einde de volgende poeijer voor : R. . illagnefke alb.
zinc j . Puly . Rad. Ipecac. fcrup . Iv. m . f. Pulvcris N° . xvi .
De Lydereslee gebruikte hiervan, in den beginne, des daags
drie poeijers, en , niettegenflaande de gifte zeer gering was,
zo verwekte dezelve doch aanvangelyk braakingen, waarby
zy eene menigte flym loosde ;
zelfs deeze braakingen verfchaften groote verligting, en moedigden de Lyderesfe aan , deeze poeijers voort to gebruiken : na dat de
braakingen verminderden, vermeerderde ik het gebruik der
poeijers tot op vier des daags . Reeds den vyfden dag
vermeerderde zeer flerk de waterloozing, waardoor de benauwdheid op de borst minder, en de flaap beter, wierd .
Naa verloop van omtrent veertien dagen , begonnen de
buik en beenen merkelyk dunner to worden . Doch
vermits de Lyderesfe over groote zwakte klaagde , en ook
de Koorts aanhield, zo fchreef ik de volgende poeijers voor :
. Puly. Cart. peruv. rubr. fubtilisfr j . Puly. Rad. Ipecac . drachm . dual. m. f. Puly. N ° . x iv. Deeze poeijers,
op dezelfde wyze als de voorgaande gebruikt, voldeeden
De waterloovolkomen aan myne verwachting .
zing bleef aanhouden : de krachten namen toe, terwyl de
De flaap wierd geruster, de
Koorts verminderde .
uitwaafeming fterker, en, binnen den tyd van twee maanden, is deeze Lyderesfe zo verre herfteld, dat zy haare gewoone bezigheden weder waarnecint , echter behoud zy
nog min of meer eeni~c benauwdheid op de burst , met
hoest .

V7 5

BRIEF

294

DIIDDEL 011 VLEESCI ;

BRIEF VAN DEN HEER ADAM,

1P)'sbegeerte to Caen,

Oud Hoogleeraar iii de

OVER DE ONTDEKKING VAN
EEN AIIDDEL, ON BET VLLESCH, GEDU'URENDE DE GROOTSTE ZOMERHETTE ,
VOOR BF.DERF TE BEVAAREN : en
BOTER,
DIE BEN KWAADEN
SMAAK GEKREEGEN IIEEFT,
TA BERSTELLEN .

(llicltes de la Bagr-Normandie .)
is onkundig, hoe, in beet en vogtig weer, of
N remand
ten tyde dat de lugt vol onweer is , bet Vleesch in

de Slachthuizen , in de 13ewaarplaatzen , zelfs die droop
zyn , bederft ; een walchlyke reek krygt, welke 't zelve
byblyft, naa dat bet gekookt en gebraaden is ; en dat bet
fap, daar uit gebranden, of bet water, waar in men bet
kookt , dezelfdc reuk aanneemt . 1k merkte die lugs aan
als een uitwerkzel van bet Gaz , 't geen zich ontwikkelde , by den aanvang eener rots nde gistiug . 1k befloot
daar uit, dat, indien men deeze Gazagtige deelen van bet
Vleesch, of Vlceschnat, kon wegneemen , lien onaange •
naamen flank zou wecren . 11: zogt een opflurpend mid .
del, gcfchilu om dit einde to wege to brengcn .
Naa veelvuldige proeven, viel my eindclyk in, dat, wan .
veer men een gloeiende Kool in de pot wierp , waar in
men bet Vleesch kookte , deeze bet Gaz zou opflurpen . :
dcwyl de vuurdeeltjes met geweld ter Koole uitgedreeven,
zondcr dat bet water 'er in kan dringen , de porii n van
de Kool ledig blyvende, de fynfle gcdeelten van bet Gaz,
die zeer veel gelykheids hadden met bet Phlogiston der
Koole, daar zouden indringen, en zich vast hegten ; zich
losmaakende van bet Vleesch en bet Vleeschnat, daar m e .
d e bezwangerd .
Ik nam de proeve met den ge .
wenschten uitflag . Ik heb by gelegenheid zulks aan .anderen ontd •k t, en alien , die de proeven namen, vonden
hunnen wensch beantwoord .
De wyze van bewerking is de volgende . 1'or ccrse
meet men bet Vhesch , van 't wclk men Soup wil kooken , met bet water opzetten , fchuinnen als bet knokt,
vervolgens ccn gloeiende Kool, die vast is, en gehecl nict
rookt, 'er in werpen . Maui Nat dezelve 'er tw .e minuu .
tell
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ten in : en als dan zal dezelve allele flank van bet Vleesctt
en het ,Vleeschnat weggcnomen hebben . - Ten ande .
ren, wil men eett flak Vleesch aan 't fpit braaden, moet
men 't . in een pot fleekeny tot bet kookt, en, naa 't ge .
fchuimd to hebben , een gloeiende Kool twee minuuten
lang in 't kookend water laaten .- Men haalt'er bet Vleesch
uit, droogt bet af, en ileekt het aan 't 1pit .
1-let verbeteren van Iloter heb ik op de volgende wyze
bcproefd en goed bevonden . Wanneer verfche Boter, op
zyn tyd niet gezouten, raps geworden is, of op eenige andere
wyze een kwaaden fmaak gekreegen heeft , moet men ze
fmelten, fchuimen, en een korst welgeroosterd Brood 'er
in fleeken . Naa den of twee minuuten heeft de Boter
Been kwaaden reuk meer ; doch de Broodkorst flinkt .
Indien bet my gelukt ; door bet neemen van andere
Proeven , langs deczen weg, der Keuken dienfle to doen,
zal ik het nlet beneden my agten , daar van verflag to
geeven.
ADA M .

BESPIEGELING VAN DE SEWAARWORDENDE VERMOGENS DER PLANTEN . Door den Beer PERCIVAL .

(Otltleend uit de Memoirs of the Literary and Philo .
fi~phical Society of Mancejier .)
nafpeuringen , waar toe wy ons overgeeven , om
I ntota1leeenige
waarheden, 't zy zedelyke, 't zy natuurly-

ke, to geraaken , moeten wy terftond de foort van baar.
blyklykheid , welke bet onderwerp medebrengt , en den
graad, tot welken wy die kunnen opvoeren, genoegzaam
om her Verfiand voldoening to fchenken , onderzoekell .
De betoogende baarblyklykheid is volflrekt, en laat geen
trappen toe ; waar de waarfchynlykheid klimt geregeld op,
van het flaauwfte vermoeden tot de hoogst zedelyke zekerbeid . Ecn enkel vermoeden is, in de daad, van weinig
gewigts ; maar eene aaneenfehal :eling van onvolkomene bewyzen kan de volkomenfle overtuiging medebrengen : niet
to men is de maate der toefle'mziinge dikwyls veel grooter
dan dezelve hehoorde to weezen , in evenredigheid van
die proeven afzonderlyk, of to zamen genomen : de onzekerheid altoos verdrietig zynde voor den geest , fchynt de
min-
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minfle baarblyklykheid, indien het onderwerp geene meerdere toelaat , ons dikwerf toe tot zekerheid op to klimmen .
11)it ondervindt elk Wysgeer in de nafpeuringen der Na.
itture , en deeze waarneeming kan tot eene verdeediging
dienen van de volgende Speeling des Vernufts , in welke
ik zal heproeven, otn, door verfcheide overeenkomflen,
ontleend van de Schikking der Deelen , van 't Leeveri ,
van 't Inflinct , en Zelf-beweeging , aan to toonen , dat
Planten , even als de Dieren , gewaarworden en bewust.
heid van haar beflaan hebben .
De Planten gelyl;en zo veel na de Dieren, en derzelver
maal;zel, dat de Plantkundigen bykans alle bewoordingen,
die zy to befchryving bezigen, van de Ontleedkttnde ontJeenen. Den boom , zeggen zy, heeft een huid , een cel
agtig wcefzel, vaten, op verfchillende wyzen bekwaam en
gcl*chikt tot het doorlaaten van onderfebeide ftppen , en
eene hoot- of beenagtige zelfltandigheid , die het pit- of
merzagtige omvat of bcfchermt : voorzeker , zodanig een
fchikking behoort niet aan een onbezield weezen , en ,
wanneer wy in de Planten waarneemen, dat deeze gefteltenisfe gcrpaard gaat met het vermogen van to kunnen
grocijen, zich door zaad voort to zetten, en ten werktuige
ltrekt van die hoedanigheden , kunnen wy niet twyfelen,
om 'er een beginzel des leevens aan toe to fchryven . Daarenboven, deeze eigenfchap erkennende, vorderen wy
eene ichrede nader rot de overeenkomst , welke wy zocken ; want, het denkbeeld van leeven brengt natuurlyk m e .
d e het denkbeeld van eenige mast van bevatting, en overal, waar bevatting huiwest, fchynt eene meerdcre of mindere bekwaamheid van zclfgenot 'er zich noodwendig by
to voegen . floe onbepaald en zwak deeze bekwaamheid
in Bike Plant, in elken Boom, moge weezen, zal egter,
wanneer «y de onmeetelyke uitgeflrektheid van het groeiend Ryk in aanmerking neemen , van den Ceder des Li.
baryons tot de Hyfop, die aan de wand wast, de vermccr .
dering van geluk , daar uit ontflaande , de uitgebreidfle
denkb~elden, welke wy daar van kunnen vormen, to boven gain . 't Is het vooroordeel alleen, 't wells de aangenaame aandneningen , onrftaande uit ]let geloof, ill zulk
cene vermeerdering van genot, bepaalt of vernietigt .
1)cwyl de Stelzeltnaakers fchikkingcn en verdeelingcn
hebben uitgedagt in de \1Verken van GOD , om het Vcr .
!land to hutp to komen , in de vcrkryging der Weeten .
Iehappan, flaan wy ingewikkeld iets als w=ezcnlyk toe,
't geen
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't geen enkel het werk des kunst is ; en wy neemen on.
derfcheidingen aan , zondcr bewys van eenig weezenlyk
verfchil . De Steenen groeijcn : de Planten grocijen en leeven ; de Dieren greeijen , leeven en voelen (*) . Deeze
fchaal der weezens van LINN,EUS flemt over een met die
van ARISTOTELES, van PLINIUS , en anderen ; doch geen
deezer groote Mannen heeft voldoende getuigenisfen bygebragt voor de outkennende merktekens , (mag ik my dus
uitdrukken) die zy ten grondflage van de Drie Ryken
der Natuure leggen. Dat'er eene opklimming plants hebbe in den rang der weezens, kan niet gelochend worden ;
doch hoe meer vorderings wy maaken in de kennis der
Nature , hoe nader die trappen aan elkandei • komen :,en
is her geene onredelyke gisfing , to veronderftellen , dat
men, in cenige volgende tydperken, zal kunnen ontd ;kken , dat her Vermogen , om to bevatten , zich uitflrekt
buiten bet thans aan 't groeijend Ryk toegefchreeven .
De Koraalen , blilleporen , de hladreporen , de Sponfen , heeft men eerst aangczien als bchoorende tot her
RRyk der Delffioflen ; maar de Proeven van den Graaf
NARSIGLi hebben beweezen, dat zy deelden in 't leeven,
en ze onder de Zee-planten doer rangfchikken ; eindelyk
hebben de waarneemingen van RLLIS , van jussiEU en
PEYSSONEL ze tot den,1)ierenftand verllceven . De ontdekking van eene dwaaling in de begrippen, zints langen tyd
gekoesterd , met betrekking tot een tak der . Natuurlyke
Historie, regtvaardigt het,vermoeden van het'beftaan dier
dwaalinge in audere,, welke daar aan zeer na grenzen .
Onze volgende nafpeuringen over her Inflin6t, de Zelf-beweeging, aan de Planten eigen, zal bewyzen, dat dit vermoeden geen grond ontbreekt .
't Inllinft is eene van z,-If ontftaande beweeging, of ec .
ne neiging, welke aan een bezield Weezen, zonder over .
leg, doet zoeken , war met zyne byzondere natuur over .
eenkomt , en vermyden war daar mede flrydt , of kan
fchaadcn . 't Is • eene werkdaadige bekwaamheid , welke
geene voorafgaande kundigheden of proefneemingen behoeft , en flreeft na een, tegenwoordig, of toekomend,
goed , zondcr van 't . zelve cen onderfcheiden denkbeeld ,
of her voorzien to hebben, en dikwyls zelfs met eene
zeer

(*) Lapides erefcunt ; vegetabika crefcunt & vivunt ; Rnimaha

ere/cunt vivunt U fentiunt .
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zeer geringe mante van inwendige bewustheid . Het half,
wanneer bet eerst geworpen is, zuigt aan de Moeder,
zonder den fmaak of de voederde hoedanigheden der melk
to kennen, ell, bygevolge, zonder eenig inzigt, om zyn
fmaak to ltreclen, of zyn leeven to behouden ; de Eend,
onder een Hen uitgebroed , op een grooten afftatid van
bet water , betoont een ongeduld , en is in geduurigen
angst : men heeft zelfs waargenomen , dat by alle beweegingen maakt om to zwemmen , lchoon geheel onkundig
van zyne toekomende beftemming, em van de hoofdftoffe,
om, in welke to leeven, de Natuur hem, met vet beftreekene, vederen
gevliesde
ene pooten gegeeven heeft .
Hier mede overeenkbmflige Itiftiniften werken , met ee.
ne daar tin gelyke'nde kragt , in de Planten . Een Zaadje
behelst in zich eene nog ntet ontwikkelde Plant . De voorziende hand der Naluure liceft 'er eeu worteltje aan gegeevet! , 't welk ten werktuig moot, dienen , om de voedende fappen op to - hanlen . Het gebeurt, dat, onder bet
zatijen , het Zaadje "bet ondettst boven legt , elk deeltje
neemt niettd'miu den Hand aan , welke daar toe behoort,
bet botje keert na boven, bet worteltje gaat na beneden,
en vestigr zich in den grond . Een tak van een Hopplant,
zich om een ftaak flingerendc ,, volgt den loop der zonne
van bet Zuiden na het Westen, en fterft welhaast, wan .
iieer men dien dwingt cene rigting to neemen, ltrydig met
als de Plant aan 't kwynen is
de natuurlyke heweeging
geflaagen, en men de hindernisfen wegueemt, zal zy terItond de gewoone iigting aanneemeu , en niet mislen de
De takken
voorgaande flerl:te •wedcr to krygen .
van Kamperfolie Itrekken zich 'in de latigte iait ; tot dat
ze, door hunne eigene zwaarte nederhangen , als dan ver .
fterken, zy zich zelven -, en veranderen de regte lyti in een
krultrck. Ontmoeten zy andere leevende takken van dezelfde foort , zy vereenigen 'er zich mede , om elkander
onderling te, onderfteunen : een der krultrekken gaat ter
flinker- ; een ander ter rechterhand , zoekende alzo, door
een onderfcheide aandrift, eenig lichaam, waar op zy kun.
lien voortkruipen ; vermeerderende de waarfchynlykheid ,
om 'er een aan to treffen, door de verfchillende rigtingett :
want, hidien een der hulptakken fterft, krult de ander zich
eenpaarig om den overblyvenden tak .
Ik heb, met voordagt, utt voorwerpen, die ons gemeenzaam zyn , deeze voorbeelden ontleend van bet luftinct
der Planten , tot hun beftaan behoorende . War ik hou
my
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my verzeherd, dat de Planten, in heete Gewesten, ons,
indien wy ze beter kenden, veel trelfender blyken zouden
opleveren van dit vermogen , zo naby grenzende aan bet
vermogen der Dieren, om van plaats to veranderen .
Net weinig woorden zal ik hier opgeeven de Natuurlyke
Historie, van eene vreemde zeer byzondere Plant . lk katt
that maaken op bet getuigenis des Perfoons, van wien ik
ze heb ; en daarenboven words bet bekragtigd door de
waarneemingen van verfcheide Plantkundigen in Europa.
De Dion~ca Mufcipula groeit in Noord-C'arelina. De
talryke Bladeren hangen vhn boven na beneden , zyn is
eene kringswyze orde gefchikt, zy zyn geleed en vogtig ;
de boventte geleding beltaat nit twee kwabben, elk is half
ovaalrond van gedaante, en heeft cen rand, geboord met
vry harde fteekeis, die in elkandcr fluiten, wanneer ecuige aanraaking de Plant het blad doet fluiten . De upper .
vlakten dier kwabben zyn bedekt met kicine roode tepel .
tjes , welke waarfchynlyk dienen tot bet affcheiden van
cen zagt vogt van eeu verlokkenden fmaak ; doch doudly lc
voor de Infeeten, die 'er van proeven : want, op bet oogenblik, dat een Infeft zich op cen dier deeltjes zet, fluiten
de kwabbca digt , eu klemmen bet arm Dier tusfchen de
fleekels, dat bet den dood Ilerft ; en ten einde bet Infect,
dus beklemd, hct worftelcnd niet ontkome , zyn 'er drie
kicine overeind llaande fteckeltjes op 't midden van elke
kwabbe , tusfchen de tepeltjes die hett beilloos v6gt af.
icheiden •, die een erode maaken aan alle de worftelingen
van bet Infect : do kwabben openen zich niet weer voor
bet: Diertje geheel duod is. (t) lngevolge hier van ver•
onderftellen eenige Natuurkundigcn, dat de Outbuilding van
de zelftlandigheid deezer Diertjes een weezeulyk dccl van
bet voedzel der Dionera 1lluJcipula uitmaakt . Maar, dewyl bet vermogen van onderfcheiden altoos zeer bepaald
is in bet Inflinct, en voortgaat met eene blinde eenpaarig_
beid to werken, als zy eens in werkzaamheid gebragt is,
fluit deeze Plant de Bladeren even zeer als zy aangeroerd
wordt met een ftrootje of cen fpelde, als wanneer een In .
fect ze aauraakt : zy zet zich niet weder open, dan naa
het wegneemen van dit vreemde lichaam .
In( ;) Wy hebben van deeze Plant eene b°ecdvocrige Befchryving, met eene keurlyke Afbeclding , gegeeven, in onze Bedendaag the Letterocf. V. Deel, II . $t. b1 . io5 .
r)
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Indien de Gevallen en .'eVaarneemingen, door my opge •
geeven, eenige Bewyzen opleveren , ten minllcn van die
ioort , welke men iterke vermoedens wag noemen , ten
voordeele van het Irrftind der Planten, zal men daar uit
ook mogen belluiten, dat ze begaafd zyn met zekere m aa .
t o van Zelfwerkzaamheid : want de aandrift om to kiezen,
en het een boven 't audere to llellen, is een daadlyk gebruik van dat beginzel, hoe duister anderzins bet inwendig gevoel van zyn beflaan , welke bet zelve vcrgezelt ,
ouk moge weezen : en deeze zwakke beweeging van wit
veronderitelt eene ingefchaape bevatting, van 't geen over-'
eenkomt of fchadelyk is , aan de gelteltenis van elk der
weezens op zich zelve , en van de foorten door deezen
wit beltuurd . Maar ik ftel my, in deeze korte Proeve ,
cer voor, de ftappen der Natuure to volgen, dan my over
to geeven aan !.)oven natuurkundige b efpiegelingen . l k zal,
derhalven , eenige der verlchynzelen opgeeven , die Ze1fwerkzaamheid in de Planten aankundigen .
't Is eenige jaaren geieden , dat , terwyl ik bezig was
met bet neemen eeniger. Proeven , om den invloed der
Vaste Lugt op' den groei der Planten to bewyzen, de
volgende byzonderheid zich nicer dan ddns aau my op.
deed ; een Takje Munt, by den wortel opgehangen, err
dus bet onderst boven, in 't midden van een glaazcn Ontvanger des werktuigs van NORTH , bleef ftcrk groeijen ,
zonder eenig ander voedzel dan het G«-- , waar nan 't
zelve was blootgefteld. Binnen vier en twintig uuren begon bet Takjc een kromme lyn to befchryven , de kruin
ligtte .zich op , en klom allengskens na de opening van
bet vat, geevende indiervoege, door opeenvolgende poogingen, ecne nienwe en ongewoone gedaante aau de deelen.
Uit zodanige poogingen in een Takje blunt, om zyn fraud
weder to krygen, en nit ecne hoofdftoffe to gernaken, aan
't zelve niet natuurlyk , fchynt men to mogen opmaaken, dat 'er eene begeerte in gevonden words, om lets ,
voor fchadelyk bekend , to ontwyken , en in ecn andere
}roofdftofhe, door de ondervinding goed bevonden, to komen .
Wanneer eene Plant, in een pot genet ; geplaatst wordt
in een kamer , welke geen licht ontvangt dan door een
gat, in de muur gemaakt, zal dezelve haar takken na dat
gat rigten , dezelve 'er doorf'eeken , om de vrye lugs to
krygen, en eene bogt maaken, om, naar gewoonte, van
beneden opwaards to groeijen . Lord KAiatzs verhaalt ,
dat

DER PLANTEN.

Sor

dat order de rumen van New Abbey , in vrocgercn tyde
een Kluoster, in her Landfi hap Galloway, een Plant :anus
boven op een muur groeide , van twintig voeten hoot; ,
in her, ophaalen der voedende fappen bepaald aan 't weinige, t geen by nit deezen onvrugthaaren grond Iron haalen ; eenige jaaren geleden, fchoot by zyne wortels langs
de muur neder, zodanig, dat ze, tien vocten nedertvaar :ys
gekomen , de aarde raakten . Tegenwoordig is die Boom
ryklyk de moeite vergoed, welke het dcnzclvcn kostte,
om de wortels zo verre nederwaards uit to llrekken : want,
naa then tyd is 'er geen jaar geweest, of dezelve fchoot
fterke looten . 't Geen zeer zonderling en opmerkenswaardig is , bellaat bier in, dat de wortels, van her bovenile
der muur , tot op her oppervlak der aarde, her kleintte
vezeltje niet buitenwaards hebben laaten uitfpruiten ; maar
vereenigd, een fchounen , rechten en dikken wortel vertoonen .
De geregelde beweegingen van den Zonnebloem , on
zich na de Zon to wenden , zyn door alle Eeuwen been
den Nataurkundigen bekend geweest, en door oude en
hedendaagtche Dichters bezongen . OVIDIUS (felt ze ten
grondtlage van een der fchoonfle Fabe!en, in zyn onlterflyk Dichtwerk , en THOMPSON befchryft ze als bet uitwerkzel van eene zameuftemmende en tedere verknogtheid
tusfchcn deezen Blom , en her groote Licht des daags .
De Naruur heeft, wyslyk, bekwaamheden tot beweeging, geevenredigd aatt de onderfcheidene behoeften der
weezens, gefchonken . De Koraalen en Madreporen zyn
aan Une plaats gehegt : dewyl zy daar de middelen, tot
bet voldoen haarer benoodigdheden, moeten vinden . De
Oester opent zich, geduurende den vloed, om bet wa .
ter to ontvangen , en rust dan op de rondfte fchulp ;
doch wanneer de eb begint, keert by zich op de andere
zyde : dus wect by , doer eene kleine beweeging , die
geftalte aan to neemen , welke de gunstrykfte is om her
hem eigen voedzel to neemen , en zich to ontlasten van
bet overtollige .
De Heer MILLER gewangt, in zyne laatfte waarneemin .
gen over her Eiland Sumatra, van eene foort van Koraal,
door de Inwoonderen verkeerd voor eene Plant genomen ,
en waar aan zy den naam van Lalan_coul, of Zee- gras,
gegeeven hebben ; men vindt bet in de diepten , waar
bet by kleine takjes uitfteekt ; dock nauwlyks raakt men
't aan , of her trekt zich agterwaards , zich in 't zand verii . DFIEL . MENGELW . NO- 7X
ber-

30.2

GEWAARWORDENDE VERMOGENS

bergcnde . Indien de bekwaamheden, om zich to beweegen, aan deeze gelyk, Dierlykheid aankundiben, kan men
dan deeze onderlcheiding weigeren aan Planten , die deeze bekwaamheden in cene gelyke , of zclfs in eene groo .
tcre, maate bezitren?
De Waterlely, 't zy dczelve grocije in een poet, of in
de diepte , fchiet haare Bloemftengen uit , tot dat ze in
de vrye lugt komen , ten elude her deel , of de bevrugtende Zaadltolj'e , den dienst , waar toe dczelve geichikt
is , konne vervullcn , zondcr door 't water bedorven to
worden . Omtrent zeven uuren , in (lei) morgen , fchikt
zich de voornaamfte tak, en de Bloemen komen, door een
byzondere beweeging, tot aan de oppervlakte des waters :
de Plant blyft in dien itaat, tot vier uuren naa den mid,dig, als dan buigt zich de tak , de Bloemen gaan na bedicden, en (luiten toe.
Men hecft, zints langen tyd , de beweegingen van het
Jcruidfe r •oer my niet aangehaald , als de onlochenbaarlte
blyken opleverende van een gewaarwordend Vermogen
en , indien wy zodanige beweegingen als een bewys van
een dergelyk Vermogen ill andere Weezcns erkenneu , kan
zull :s, in dit geval, niet toegelchreeven worden aan cene
lourcr werktui ;;lyke werking, alleen in beweeging gebragt,
door een van buiten aankomende lchok , zonder dat men
nfwykt van de verliandigfte grondregelen der waarc Vy .
begeerte, welkc onsleert tic Oorzaaken niet to vermeni-vuidien
g , wanncer de Uitwerkzels blyken dezelfde to wee •
zetn. D .: W .rten tier Elecrriiciteit zullcn de verfchynzeis,
tw•c lkc deeze bczielde Plant oplevert, uiet beter verklaaren :
\ at;t de Bladcren word .-ii even zcer aangedaan , door de
aanraaking van niet Liltctrike, als van Glectrike, Lichnanmeu ; 't zy de Dampkring droop of vogtig moge weezen,
zulks baart Been vcrlchil in derzcivcr Aandocnlykheid, de
damp van vlug tout , of de reuk vary zwavel , doet de
bladercn even zeer terftond fluiten . De working van prik .
kelende Chymicalia, en derzelver eigenfchap, om de Bla .
deren deezer wonderbaare Plant to doen zamentrekkeu,
zal misichicn eenige Natunrkundigcn ovcrhaalen , om de .
zelve toe to fchryven aan de his infta, of de Irritchili .
teit, welke zy toekennen aan zekere bewcrktuigde declen ;
loch die aanmerken als geheel onderfcheiden en onafhar.gclyk van het vermogen des Gevocls ; maar deeze ver.
onderlleiling is handrastclyk valsch, on wederlegt zich, zelveil . want het beltaan tier Irritabilitcit kan nict beweezen
w 0r-
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worden , dan door de bevinding van die zelfde Irritabili .
teit, in werkzaamheid gebragt . Nu brengt het denkbeeld
van Irritatie altoos dat des Gevoels mede .
Maar, 'er is eene f )ort onder de Decandria , die beftendig en eenpaarig een Vermogen betoont, om zich van zelve to beweegen, op welke de prikkelende Chymicalia noch
eenige uitwendige aanprikkeling invloed bebben . Deeze
zeldzaame Plant, onbekend Ban LINN&US, is uit de GostIndien herkomftig ; doch men kweekt dezelve bier in eenige Bloemkweekeryen . lk heb gelukkig de gelegenheid aan .
getroffen, om dezelve nauwkeurig gale to flaan, in de ver .
zameling van wylen den fleer nttOWN . Die Plant groeic
vier voeten hoog, en geeft in den Herfst geele Bloemen
de . zydbladeren zyn veel kleinder dann die aar. 't cinde van
den Tak komen . Zy beweegen zich over dag gefladig, of
op- of nederwaards, of zelfs een gedeelte von een kring
hefchryvende : deeze laatstgemehle beweeging gefchiedt
door cene kromming van bet onderfte gedeelte des taks, en
terwyl een blad zich beweegt, ziet men doorgaans bet daar
tegenoverflaande nederdaalen ; de bewceging,van boven na
heneden gaat veel vaardiger en ongeregelder toe dan die van
beneden no boven , die bellendig is, en eenpaarig . Vier en
twintig uuren long kan men deeze verfchillende beweegin- '
gen waarneemen in de hladeren, van een tak van den boom
afgefneeden, en in koud water gelegd. Wanneer eenige
hindernis deeze beweeging vertraagt, helftelt ze zich met
eens zo veel grooter maare van fnelheid, zo ras die hinder .
pool is weggenomen .
De beste uitlegging, welke
ik kan geeven van deeze wonderbaare maate van bezielden
groei, is begreepen in dit zeggen van clcEao : , Alles wat
• alleen bewoogen wordt, door een van buiten aankowen• de kragt, is onbezield ; doch al vat~fiier is w,!rkt door
„ eigene en inwendige:-beweeging (§) .
My fchikkende naar de wet der . kortheid, welke deeze
Societeit eischt, heb ik dus verre beproefd, onze befchouwingen van de Bezielde Natuur uit to breiden ; op to leggen
een aangenaame vermeerdering van medegedeelde geluksgenietingen, om daar door onze hevattingen van de l\lagt,` de
Wysheid en Goedheid, des Allerhoogften, to verheffen . In
ten onderneeming , welke nog niemand bet geluk gehad
heeft
(1) In animum eat omne quod pullu agitur externo ; quod augem eat animal id mote agitatur interiore & fuo .
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heeft van ten elnde to brengen, niet geheel to flaagen, kan
Diet tot oneere (lrekken . Een Mensch , die zich toelegt op
zulke edele voorwerpen, heeft voldoeninge genoeg, door
de bewustheid van de beweegredenen, welke hem aandryven, onafhangelyk van den uitflag .
In de daad, de liefde tot de waarheid perst my deeze bekentenis af, dat ik myne voorgedraagen Rell)iegeling uiet dan
met wantrouwen , op derzelver bondigheid , herleeze ; en
durf ik geenzins verwagten, dat ze by anderen eene kragt .
daadige en tlandhoudende overtuiging zal medebrengen .
Hier mede kan ik my minder vleien, dewyl ik zelfs eene
onbellendigheid gewaar worde in een gevoelen , door my
zelven opgevat . „ lk weet niet," mag ik met crcnao wel
zeggen, „ hoe bet bykome, dat ik, terwyl ik leeze, de
• ftellingen des Schryvers toeftem ; maar bet l;oek uit de
• hand liggende, tevens alle toeftemming verlies ."(+) Dan , misfehien, moet deeze'1'wyfelaary nicer toegefchreeven wordenn aan den invloed der denkbeelden , aan welk
men zints zo lang gewoon is, dan aan 't gebrek van redelyke bewyzen :want,buiten de reeds aangevoerde redenen,
voor het gewaarwordend vermogen der Planten, kan men
aandringen , dat deeze veronderflelling ziclt aanpryst door
haar eenflemmigheid met de verheevene overeenkomften der
Natunrc, welke ons opleiden rot het hefluit, dat de grootst
mogelyke maate van Geluk in 't Heelal beftaat . De ;road
des wyden Oceaans is bedekt met zeer groote en alleriterkst
grociende Planten . Onmeetelyke ititgeftrektheden der Aartle zyn bekleed met Bosfchen . Her 1llpisch en 'fndifche
Gebergte is niet beroofd van Planten, fchoon veelal in
diep- fneeuw begraaven . Kan men gelooven, dat zo veel
leevens bcftaat zonder de mintle aandoening , zonder bet
minfle genot van beftaan? Dat men ons veeleer toeftaa
to veronderftellen , met eene diepe eerbiedenisfe voor de
oogtnerken der Voorzienigheid •, dat de Planten, fchoon in
eene zeer geringe maate, het algemeene lot des Leevens
ontvangcn hebben, en dat het Groote Weezen , 't welk
alles gefehaapen heeft , Geluk mededeelde aan alle Leevende Weezens .
(1) Nefcio quo modo, dum lego asfentior ; turn pofui librum arfen11o ornnis Ma elabitur .
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VERT000, OM TE DIENEN TOT OPHELDERTNG VAN DE
NATUURLYKE HISTORIE DES LANDS VAN SANTA FILE
DE BOGOTA , BETREKKELYK TOT DR VOORNAAMSTE VERSCHYNZELIiN, UIT DE LIGGING ONT .
STAANDE .
,Mn de Koninglyke Academic

der IVectenfehappen voorgeleezcn,door
den Heer LEBLOND, M . D.
(journal de Phyfique .)
(1'ervolg en Slot vat ; bladz . 261 .)

wy thans ons overbrengen in die Stedcn , naa de
D 1taankomst
der Spanjaardcn, in Santa Re de Bogota,

gebcnlwd, de eenige, die de Indiaarnen kunnen bewoonen,
om waar to neemen, welke de invloed gewcest hebbe van
den that der Refchaafdheid, dien zy genieten, op hun
kleur, gelkeltenisfe en zeden .
Die traagheid , den Mensch natunrlyk eigen , welke
dwang en noodzaaklykheid alleen kunnen overninuen ,
wanneer een edeler aandrift zieh niet doct gevoelen , die
traagheid , welke de Inwoonders van Santa FEe deels hebben mocten vaarwel zeggen, otu de fchatting, hun opgelegd , to betaalen , zou hun nog de rampzalige gevolgen
daar vo.n doen draagen ; indier, dit middel , wy,lyk bedagr,
in hun niet hadt opgewekt de begeerte na genictingen ,
welke zieh uitbreidt, naar gelange van de bekwaamheden,
welke dezelve Ichenkt . De Ileesten, die zy gemaklyk verkreegen, hebben hun geholpen in het bebouwen van heerlyke gronden, welke de wet hun in vollen eigendom geeft :
deeze jaarlykfche fchatting, welke zy in geld moeten op .
brengen , deedt bun welhaast hunne Koopwaaren na de
digtst by gelcgene markten voeren (•) : van daar die tak

des Koophandels , welken zy bezitten , die aan eenigen

cene fuort van overvloed, en aaa alien gemvkken en de
aan•
(*) De fndzaanen van Santa Fee draagen die lasten niet - het
zyn Pa ; rde•i , Muilezcls, en nsfen, welke zy daar toe gebrulken . Zyn zy, derhalven , zo zcer to hekla :lgen ? hebben zy
gecnc weidlande :i en vrugtbaare gronden in cigendom ? welke
hewoonder van dcezc Landeu zou zich met d ;e voordeclen ongc!ukkig rekenen?
x3
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aailrenaamheden verfchaft , welke een arbeider van zyn
arbeid moet verwagten : welhaast was her onvermyde.
lvk , dat de ongelykheid - van middelen onderfcheidingen
irivoerde de Stedelyke Regecring , onder welke zy than ,
waar-van'zy alle Leden onder zich-zelven verkiezen, hun
denkbeelden van Orde en Regt lchenkende , gaf hun ook
de eerzugt , om bekleed to worden met openbaare Ampten . Van hier zoeken zy zich gezien , geagt en bemind
to maaken , en tier oog to trekken der zodanigen , van
wien de Verkiezingen afhangen .
Under een zeltde Lugtftreek die Indiaanen ziende, zo
zeer van zich zelven verfchiliende , zou men in verzoeking komen, om ze voor twee onderlcheidene Volken to
neeulen : bet eerfte klcin, traag, dom , in kleur zeer gelykende ua Negers, fchoon de oorzaak eerie geheel andere
is ; bet ander kloek, werkzaam , gelykt veel meer na Clan.
ken . De ver vaarlonzing, de morafigheid, her flegte voedzel der eerstgemclde Indiaanen , de rook, wzar in zy
Reeds leeven, en bovenal - tier gebrek aan Weeding , wary
door zy ,zich ann eerie geweldige en aanhoudeude koude
blootge(leld vinden, kunuen niet anders dan de opperhuid
zwart maaken en uitdroogen , bet celagtig wcefzel , dat
dezelve met her vet vereenigt, verharden , meer dikte en
ruwheid geeven aan de vaten , en de doorwaas(eming veranderen ; dit zyn waarfchynlyk de oorzaaken en de uirwerkzels van de verbrandde kleur, welke deeze Indiaanen
zo zigtbaar onderfcheidt van de reeds befchaafden , die,
beter gehuisvest, beter gekleed , beter opgepast, beter ge .
voed , door gezonder en wel toebercide Ippyzen , en werl:zaamer van aart , door eene overvloediger uitwaasfeming,
en de gelyker warmte hunner kleederen , een buigzanmer
en frisfer vel krygen . Zy zyn eer bruin dan verhrand,
onvergelyklyk veel klocker van gellalte, rustiger en fterker
dan de anderen, wier laaghartigheid en zwakheid zy veragten . flier ziet men , zo men wit , dock op eene veel
merkbaarder wyze , de ruwheid van huid der van onze
armoedigstleevende Landlieden ,verglknmtdzag
held en , blankheid onzer Lieden , die een fit leeven 1eiden : want de invlned der koude Lugtftreeke van Santa
Fee, op de blankheid des vets, is zodanig, wanneer men
wet gekleed en gevoed wordt , dat men onder do Spanjaarden , die 'er zich neder gezet hebben, de bloozende
kleur der Dtiitfahers aantreft .
Getroffcn door de tegenoverftelling Bier twee zo wyd
ver-
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verfchillende fhiaten , vraagt men zicai zelven , of de Indian van Santa Fele , zodanig als by waS vcbr de Vermeestering, bepaald tot het weinig noodwendige - ; • zonder
in aanmerking to neemen, dat by nag veel gelukkiadt lcarr
worded , gewonnen of verlooren heefi by ;e ell" omw.etttcr
ling, die 'er de Spanjaarrlcn bract? - Bet antwoordd
icier op is to kiefcher, dewyl . elk mensch , die pier iiirfpraak zal doer, onvermydelyk zyne vcroroorde_elen' rgdee
brengt . Laaten wy daarom liever deczc eigenfle bcfthalfde'
Volkcren, welks oiItwikkelde rede liciwaarlytk Iran mistas •
ten, o mtrent . d e vobrwerpen van zyn geluk, de ver1hn-~
digflen, de ondervindingrykften, onder ;
hull zullen deezetaal vocren .
„ VOGr de nankomst der Spanyaarde> •r , leverden otlze• weinig bebouwde Velden nietS' op dan cenige Plantene
„ eenige elendige Wortelcn, de' Kinoa, de Aardappel' .en
„ Mais : en bedroog decze niet zeldetl-onze vcrw .agtmg,
„ ter 'oorzaike van de onbefleudigheid' der Lugtflreeke ;
• 't geen wy als dan uir nabuurigc landed zouden helm'
„ ben" kunnen haalen , bleef ons ontbreeken : dewyl w•y '
• 'er, by ruiling, niets in plaats konden geeven' ; gewa'pender hand moesten wy het ons bezorgen . - Onze
• huizen fcheenen' veel ecr vpor reesten dan vtior Men •
, ; fchen_gelchikt=. Een dekklecd (t) van flegth floffe, welke'
„ maand'en werks van fpinnen, althans .van niaIkcn, kost
• te, voor, heiir, die 't zelve zich kon verfcha:fl*~ti, )Na'.,;'
• bet jammt;rlyk dekzel tegeti eene nypeude ei' OKoi4 tr,, delyke koude ; cenige Hawn , eenige wile Dtkrn ;
• by 'coeval', gevaii~'7en gckreegeu ; fchonken oti's' cen 'ons
,; wis vocdzel ; de 0hiclia (~), die ons overbleef, let-;
„ wek(t) Dit Dekklecd was ecn flak, floflb , omtrcnt twee cfc+i
fang, en wat minder breed . In 't midden tiiaakte nmen Len gtt ;
grout geroeg om her hoofd door to lasted ; en droeg hct-IN ecn
ovcrrok ; dit kieeIdraagt in geheel P ru' den naarn 'vain' l'uncho .
(g - Alen weet , , dar, wanneer de'-TAas3hth Lieh dronkcn drinkc .t, onmin zockcn, die niet zclL~cn op doodflaan uitiw)pr . Do
C,,ic! •a , en Zell's de liorrachero, eerie loon val vergif, ZO vecl
he c'cencndc ais dro» ;enwaak-nd, gpe% :c ;i bun-die dolzinnighoid,
M w,wclk de wraak haare voorwcrpcii zockt,cl) trefr . Dc Ch-Wit
is . geko ;ktc'.1lais, die door bet by,docn van Mclisfe gegist heeft .
Dc,;ze dr .,nk is prikkclcitd en a ngenaani , . gclvkt zeer na nicu~c'cn wiac i Wyn, tvclkcr"dd :'tkerc tvitte klcur dezclve,ook hecft ;
de
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wekte veeleer in ons bet gevoel van onze elende, dan
„ dat ze ons verinaak verleetide. Thans hebben de Graan„ gewasfen, van veelerlei foort, bet vias des velds , de
„ wol onzcr kudde, de veldvrugren, bet gevogelte, de
„ fchaapen , en duizend andere nuttige zaaken, door bet
• gebruik oierbaar geworden , de middelen van ons be .
„ flaan vermeerderd, de duur en de verlcheidenheid on„ zer genietingen verzekerd .
De Os, bet Paard,
„ de £ iuilezel decleu met oils den arbeid, en manken de„ zelve voor ons ligt : zy brenecn ons, met onze Koop„ waaren, ter markt , waar ons , op een veel gunfliger
„ voet dan„de Spanjaarden behandeld , geen inkomende
„ Regren warden afgevorderd : dewyl wy eene jaarlykfche
„ fchatting betaalen , wanneer ouderdom en - gezondheid
„ ons toela3ten to werken . ( ..) Het geld, 't welk onze
„ vlyt zoekt to vcrkrygen , betaalt nnzen overvloed, en
„ levert ons aangenaamheden , welke onze Voorouders
„ niet kenden : indien wy zomty(is lastig gevallen en ge„ plaagd worden , boors een hefchermer ons , door de
„ Wet verleend , en tegen welke geen gezag vermag,
„ onze klagten, verdeedigt onze Regten, en bewaart ze .
„ Indien wy onderlinge gefchillen hebben, worden ze door
„ ooze eigene Regenten, zonder kosten, befist .' Wy be- .
• zitten cigendommen, welke geen Mensch ons betwist ;
„ wy bebouwen , wy verbeteren ze met. ooze Vrouwen
„ en Kinderen , wier tedere verbintenisfe duizend bekoor
lykheden aaii oils geluk byzet .
Wy werken,
't . is waar ; dock die moeilyke task voor Menfchen, die
„ let niet aan gewoon zyn , wet verve vain een kwaad
„ voor ons to wcezen, fchenkt oils gezondheid, f erkte,
„ en is de fius onzcr vermanken . IVordcn 'er onder ons
„ gcvonden, die zo gelukkig niet zyn, het komt daar uit
„ voort, dat luiheid, of dronkenfchap, bun de zugt ont„ neemen tot den arbeid , die alleeu bun Nat ten goe4
• de kan doen veranderen ."
Ons is nog overig to onderzoeken , wat de invloed der
Lugtsgellcitenisfe van Santa Fee vermag op de merkbaare
ver.

„

de nude Chirim beaondt allcen uit gcgst hebbende bfa!s met wa,
ter. Overal kan men deezen drank voor geld krygen .
14) Dc Mannen, die geen van deeze bcletzels hebben, betaalen
dceze fchatting van degeventiea tot de vyftig jaaieii . De Alestifen en anderen betaalen nicts.

heb 'er eenige gekend , wclker
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verandering, die de Neger ondergaat, in zyn kleur en verfchillende vermengingen met de Blanken : 't geen ons aan .leiding zal geeven, om to fpreeken van die der beete Ge .
westen , op de gefteltenis der Europeaunen , en . andere
Blanken, welke dezelve bewoonen .
't Gaat vast, dat een Mulatte van Santa Fle, geboo .
ren uit een Negerin en een Blanken , zo helder van vel,
en doorgaans blanker is dan een Mestis van heete landen;
wiens Vader en Moeder, gelyk men weer, cen Blank en
een Mulatto zyn . Deeze Mulatte van Santa Fee is, der ..
halven, een nauwlyks onderkenbaare Mestis : behalvcn de
weezenstrekken, die meer of min van de Moeder hebben ;
een Mestis van Santa Fee zou misfchien, om dezelfdc reden, zo helder van vel, en blank, zyn als eenig ander Mesa
tis van dezelfde k leur. l k
roosverwige kaaken en blonde hairlokken , met die der
fchoonfteEuropifche, om den voorrang zouden hebben kunnen dingen . Her fchynt , dat, hoe meet de Rasfen, zo
onder Menfchen als Dieren , elkander kruisfen , zy meer
kragts en flerkte krygen , 't is her ent van eene goede
vrngt op een flerken wilden fltam geent .
Indien men , eenige geaartheden uitgezonderd , de Blan .
ken, van de koude Lugtllreek van Santa Fee, vergelykt
met de zodanigen, die de nabygelegene warme Lngtllrceken bewoonen , is her onderfcheid verbaazend : de eerstgemelde zyn flerk, rustig, op hurt vol, fris en rood gelaad is her geluk to leezen : de laatstgenoemden , integendeel, zyn geel, bleek, vermagerd, en vertoonen niets anders dan de kwynende overblyfzels van een jammerlyk
beftaan . De zwakke Nat deezer ttlenfchen fchynt aan to
duiden , dat de Blanken , en inzonderheid de Europcaa .
nen, niet gefchikt zyn om in hecte Landen to leeven,
bovenal, wanneer derzelver Lugtsgclleltenisfe vogtig is .
Volgens dit beginzel, valt her zeer gemaklyk to begrypen, waarom de Negers van ,Ifri-a , to Santa File overgebragt , mager, droefgeestig, traag en zicklyk worden,
waarom zy weihaast eene meer of min koperkleurig vel
krygen, welker opperhuid fchulferagtig worth ; doch men
plaatze die zelfde Negers onder een brandheete Lugtllreek,
zy herkrygen, binnen kort, kragt, mood, en die onvermoeide vaardigheid, zo eigen aan then landaart . Ziet den
Inwoonder van Santa Re fterk en volkomen gezond , die
zich begeeft na de brandende vlakten, door de Rivier
Magdclcine befproeid, by is'er nict of de gcweldigfle ken .
1 S
te-
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tekens van een overvloedig zweet , en eene bezwanrlyke
ademhaaling, van eetr .dndraagelyken dorst, en van logge
matheid, zyn de uitwerkzels van eene bovenmaatige hitte,
die Reeds toeneetnen : by betaalttdezelfde'(chatting, fchoon
op eene geweldiger wyze ,, als de Eurepeaan , die ,
voor de eerfie reis , op de Eilanden van America aanlandt . Beroerdheid en Dood zyn zomtyds het gcvolg'
geweest van die fpoedige veranderiug der Lugtsgefleltenisfe .
Wat hebbe men uit deczc twee fpreekende gevallen of
to leiden , dan , dat ecn Blanke , gehooren in een koud
Land, dezelfde bezwaarlykheid outmoet , om onder eene
brandend heete Lugtflreck to lceven ; als een Neger in de
Lugtttreek van den eerstgemclden ? i iaar welke ook de
Lugtsgefleltenisfe eons Lands moge weezen, de Mensch,
en dc' meeste Dicren, gewennen 'er van langzaanicr hand
aan : ongetwyfeld ter oorzaake van de ;inwendi4gc en bykans beftendige warmte, welke-'het Dierenryk bezit, onafhangelyk van de Lugtftreek , ruder welke bet zich be=
vindt ; bier in zeer onderlcheiden van bet Plantenryk ;
%elks warmte, aan die ties Dampkrings gelyk, geene al to
zeer tegen elkandir overgeftelde Lugtsgefteltenisfen katl
verdraagen , zonder de grootfte veranderingen te ondcrgaan, of daar onder to bcawyken . Dus zal deli Blanke,
ra Gt.'indc overgevoerd, in"zyne Afftammelingen de-zwakkc overblyfzels bewaareii van zyne nude klcur , zu lang
by zich gedckt houde voor de fteekeudt: zonnettraalen,
ten fris en gemaklyk huis bewoont , en voortvaart met
eene goede leevenswyze to onderhouden, en zich voegelyk
to kleeden : even zo zal de Naakomelingfchap van cen
Nccer, die zich in eene beftendig koude LUgtftreeke, als
te' Santa Tee, outhoudt , meerr of min aan de indrukken
van die Lugtsgefteltenisfe , op zyne zwarte klcur wederftand bieden, War maate van de middelen, welke by aan •
ivendt om 'er zich tegen to befchutten . Doch eens vernndertleld , cat de Blanke en de Neger op zich zelven
bleeven , zonder eenige vermenging met de Volken, welker Ltigtftreekcn zy bewonnen, indien hunne Afttamme•
linucn nooit de gebruiken en leevenswyze van elkander
overnamen, dan zouden zy, eindelek, in een tanner, of
kortcr tydsbettck , our zo to fprecken, een gelykaartig
foort opleveren .
Glen mag vraagen, waarom 'er gecu ingehooretie 'Negers
in Zuid-America gevoiiden wordeu ; indien bet waarheid
is, dat de hctte alleen de kleur der ?vlenfchcn kau vcrande-
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deren ? - Hiecbp dient ten atitwoord : spoor eerst,
dat in her Undfchap Cuayaquil,- tusfchen de Kaap Pas .
Jado en de Kaap,San-Francisco , ,, jtrist' onder de Middag.
lienie, en zees .' heat, weinig bekend , GO%vc t, ligr,A-glen
aan de Zee grenst , Mar de inbhorelingen volkomen op
en herhergzaatn
Negers gelyken ; bet is een zagtaartlgi
Volk ; dock zo, dom , . - dat indien zy vyftten ftuivers voor'
eenig goed eiichen ., gy her niet zult krxg~en , als gy 'er
twintig voor geeft zy moeten net hebben , 't geen zy
vraagen ; hunne redeneerkuhst ftrckt , zich • niet verdcr uir.
Her zou niet van alle waarfchynlykheid vervreemd
weezen, to ftellen, dat eenige Neger s bn Negerinnen van'
Guayaquil, 'van Barbados, of van Chorb in deeze Lands
fireek gevlugt , ten oorl'pronge ftrckten van dii Volk : on .
dertusichen hebben de Spanjaarden., die `gelooven zi%uderr
regt to hebben, urn zich ten hunnen opzigte to gedraageit
als Afilammelingen van hunne Slaaven , nonit lets tegeri
hum gedaan ; en twyfelen niet to verzei;eren, dat die Zuni •
te .lndiaanen trtboorelingen zyn. 't Was ' wel der 'nibs ife
waardig, dit fluk der Natuurlyke Histotie nader to onderzoeken .
nn tweeden. Dat, in de -brandende vlakten van Nejvr1
eenigen der gennen, die arbeiden in bet Gbud-wasfehen,'t
welk her zand . .der ltivieren oplevert , zich blootgellehi
vinderde aan de,, vogtigheid , en al de kragt der terugkaatzende zonneftraalen,-elkander mededeelen, en op hunne Naakomeliagfchap , overzetten, eette • buidzlekte, tvcike
bun meet of min zwart doet worden, zonder bet weefzel
zeer to befchadigen . 't Is zeer gcmeeuzaam in die Landfchap , Blanken met . een zwart gelaad aan to trelfen , en
met mitt of meet groote zwarte vlckken over de geheele
huid . De Spanjaarden noemen decze kwaal Caratd ; 'er
is een Caratd, koper , violet , en indigo verwig, deeze
Inatfte, zeer . donkcr zynde , treks op bet zwarr . Deeze
ziekte is geene melaatsheid , want men geneest dezelve
zomtyds door middelen , die tegen tie geneezing dei° melaatsheid zouden firyden .
Ten derden . Dat de huid der Negers , verzwakt door
cen langduurige kwyling, of door eenige andere kwaalen,
altoos meer of min bleek , meer of min rnodagtig blyft,
tot dat zy hunne kragten en gezondheid wedcr gekreegen
hebben : 't geen by hun, even als , by ons, uitwvst, dat
de verandering der kleur afhangt van verfcheide natuurlyke en ziektekundige oorzaaken, welker behandcling geheel
vrcemd is van myn plan .
't Zal
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't Zal niet nutloos weezen, ten befluite, aan de overdenkingen der Natuurkundigen aan to pryzen, eene der ouduie
Landureeken van Zuid-America : dewyl bet een der hoogie is, waar men zelfs de woldraagende Dieren, de Llamas,
noch de Pacos, van de Cordilleres in Peru, -aantreft, met
welke bet gebergte van Santa Fee een onafgebrooken keten
uitmaakt . Waarom moest dan dit Land, zo naby aan de
gelukkige verfcheidenheid , en den altoosduurenden overvlocd der heete Landen, welke 't zelve omringen, zo lang
onvrugtbaar weezen voor den Mensch, en vervolgens vrugtbaar gemaakt worden, door Zaaden, nit vreemde Gewcsten, en bevolkt met Dieren , - nit een ander vast Land ?
Zou ik , in de dikke duisterheid, welke plaats heeft buiten
de grenzen van de gefchiedenis des Menschdoms
welke dit Vertoog moet hebben
,depanlovr'chedn, , als ik
aanmerkte, dat de Mensch, nit de hand zyns Maakers ko .
ntende, in zulk eene fchoone,Landfireeke moet geplaatst
worden, alp de Gewyde Gcfchicdenis ons de eerfle (!uders
van bet Nlensclilyk geflacht verbeeltic?, . . . floe zou hy,
zonder kenuis, zonder werktuigen, den aardbodem hebben
kunnen bebouwen, de vrugten daar van inzamelen, en die
ten- voedzel btreiden? Hoe zou hy, verflooken van die
buid, welke de Dieren dekt, zich tegen de (h •e ngheden der
koude hebben kunnen beichutten? . . . Zyne natuurlyke
behoeften leeden geen uitflel, de vrugten, evercenkomiliger met zyn geftel dan alle ander voedzel , moeten hem
eerst ten fpyze geftrekt hebben . . De Natuur fchonk ze hem
in overvloed, in deeze gelukkige Gewesten ; zy vielen van.
't geboomte ., en de hand behoefde zich uit to flrekken om ze
qp to raapen . De bekwaamheid, welke by bezit, door de
ondervinding opgeklaard , moet hem welhaast opgeleid hebben tot her doen eener kettze , en , ingevolge van deeze keuze, heeft by moetcn planten, kv,eeken, zaaijen, en dus
de foort volmaaken, tot voedzel voor zich zelven en zyn
liroost ; van bier de vrugten, de planten, de moeskruiden,
de graanen, die by ten zyncti gebruike heeft weeten aan to
wenden ; van bier de Dieren, door bun tam gemaakt, en
die by medegevoerd heefc, overal waar de nooddwang hem
uoodzaakte .zyne wooning to vestigen .
Welke veranderingen deeze Aardkloot ook ondcryaan
hebbe, welke ook de wyze moge weezen, waar op de bevolking is voortgezet, is het waarfchyrlyk, dat de Amcri.
caan immer de overvloedige en aangenaame llreeken zyns
Lands zal verlaateu hebben, waar de Natuur alles verleent,
zou .
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zonder zorg, zonder moeire , waar de beste kleeding is
'er geen to behoeven, om een bykans ontoeganglyk Land,
onvrugtbaar , altoos koud , waar men zich noudwendig
moet kleeden , en arbeiden , to gaan- bewoonen 2 l ;ene
overmaat vast Volkrykheid, in warme Gewesten, zou alleen
zulk een tydftip hebben kunnen doen gebooren worden ;
doch heeft deeze overvloedige Volkrykheid ooit plaats ge .
had 7 . . . Welke Gedenkt}ukken verzekeren zulks l . . .
Wy gelooven veeleer , dat zeker yolk , in den oorlog
overwonnen, bet flachtoffer van eenig ander yolks onheil,
in bet onvriendelyk Gewest van Santa Fee, een wyk voor
verdere vervolging of verderf vondt . De noodzaaklykheid
moest hetzelve middelen verfchaffen, om daar to beftaan ;
doch hoe zwak waren dezelve v66r de aankomst der Span .
jaarden! . . . De koude Lugtttreeken , werwaards de
Mensch, door den lutwisfel van veelvuldige omttandighe .
den, . gevoerd is, hebben hem ten arheid aangezet, en de
nooge voorzorgen, tegen den fchraalen wintertyd, inge .
boezemd : uit deeze bezorgdheid werden eerlang de ver .
ruilingen van zyn overvloed voor de Waaren , die geluk .
kiger Gewesten hem opleverden, gebooren ; van bier bet
vlythetoon , de Koophandel en de Kunflen , die den be .
fchaafden Mensch een onbetwistbaare meetderheid gegee .
Ven hebben boven den Mensch der-Natuure.

$ERI(:T VAN DEN PERSOON, EN DE VOORNAAMSTE
WERKSTUKKEN DES BEROEMDEN BEELDHOLIWERS,
JEAN BAPTISTS PICALLE .
(Uit het Fransch .)
(Vervolg en Slot van bladz . 267 .)
t I Teeft PIGALLE altoos gefpeeren, dat by den Koning
van Pruisfen diet in beeldtenis gebragt hadt . 11y
was gewoon to zcggen, dat de twee fchoontle Hoofden,
welke by ooit zyn leeven zag , die waren van LODEWYK
DEN XV, en FREDERIK DEN 11 ; de eerite, van wegen de
fraaiheid zyner trekken, de laat(le om de geestige fynheid
van zyne Phyfionomie ; by kon de verontwaardiging, w el .
ke
Prui9.
'
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Pruisfen zag,
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niet hedwingen ; men
. hadt hem, zeide by,

het air van een Moorde,vaar geaeeven .

Het Standbeeld van VOLTAIKK, door PIGALLE vervaar.
digd, is in twee opzigtcn to .wraaken ., en van wegen de
Naaktheid , zo ouberedeneerd als affchuwelyk , in welke
by lien grooten Man vcrbeeli heeft , en van w egen. d e
keuze zyns models, waar in een verregaande magerheid,
eai eene algemeene verzwahking van alle de deelea , 't h aa .
re toebrengen aan . natuurlyke misvormdheid des Ouder.
doms . PIGALLE fchynt 'er meer op gefteld geweest to
zyn , om lets keurigs voor de Ontleedkundigen, dan
om een fchoon Standbeeld to vervaardigen . Hy beriep.
zich , naar men my verhaald heeft , op bet vermeende
Standbeeld van SENECA in 't bad ; een Standbeeld, 't welk,
voigens alle waarfchynlykheid , SENECA niet , maar een
Slaaf, verbeeldt, gelyk WINCKELMAN seer wel heeft w aargenomen. l k geloof niet, dat 'er eels Srandbeeld der Oud .
heid in weezen is, een Naakten ouden Man verbeeldende .
De Laocoon kan niet als een oud Man worden aange :nerkt,
allcs duidt in dat beeld de kragt der jaaren aan .
PH :ALLE hezat meer Bekwaamheids dan Vernufts, meer
juistheid dan uitgeftrektheid van denkbeelden, meer gevoels
van 't waare dan van het fchoone . . Het fcheen , dat hy,
in 't laatst zyns leevens , alle de trekken van dat denkbeeldig (choon, den Ouden zo wel bekend, en waar van
zy ons zo nauwkeurige bepaalingen in eenige Schriften,
en zo flerkfpreekende Modellen in eenige Standbeelden ,
hebben naagelaaten, verlooren to hebben : dat denkbeeldig
fchoon , 't geen een RAPHAEL, een CORREGE, een GUIDE ,
een POUSSIN, met zo veel naarftigheids zogten, en zo dikwerf vonden ; maar 't geen verfcheide Kuni}enaars, van
laateren tyd, als een loutere harsfenfchim nanmerken ; een
Qevoelen , 't welk zy door hunne Werk[tukken regtvaardigen .
PIGALLF geloofde, dat 'er geene waare Schoonheid be .
ftondt , of men kon 'er Modellen van in de Natuur vin .
den ; 't was voor eenen Kunftenaar genoeg, dezelve waar
to neemen en op to geeven ; vermat men zich de NatLIUr
to verfraaijen, de uittag was, dat men niets waars, niets
fchoons, vervasrdigde. Dit gefchilftuk zou wel waardig
zyu, dat men bet nauwkeurig onderzogt ; doch 't is bier
de plaats niet. --- Wy zullen alleen aanmerken, dat,
indien bet beginzel van PIGALLE en anderen, die bet nevens hem omhelzen , doorging , wy noch de Apollo van
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Belvidere, noch den ifntinorir, noch de Engelen van RAPHAEL , noch de fchoone Vrouwebeelden van CORLEGE
en GUIDO, noch de Kindertjes van DOWINIQUIN, en FRANcois FLAMAND , . Met veele andere fchoone K .unstftukken,
Diet zouden hebben . Kunnen onze hedendaagiche Werkeu,
waar in de,Goden en de Helden geese andere weezenstrekken en gedaanten vertoonen , dan tvy dagelyks op
ftraat ontmocteu, hoe veel verdienilen zy mogen bezitten,
Wat de waarlicid en de uitvoering betreft , ons dat verlies
vergoeden?
hlaar zog;t PIGALLE de Nattlur Diet to vergrooten, of
to verfraaijen, by wist ze op to merken, to gevoelen, en
op to leveren . Indien zyn Tekenfmaak een weinig van
bet grootte , en ftoute , en vrye miste , dczelve was zuiver en verllandig ; zyne wyze van uitvoeren keurig , en
vry van bet gezogre ; by was altoos eenvoudig en waar,
en , t welk cene zeer groote en zcldzaame verdienfte is,
by hadt simmer eene vast bepaalde behandeling . Moet
deeze in bet Schilderen voor een zeer aanitootelyk gebrek
gehouden worden, bet dunks ons in bet l3eeldhouwen onverdraagelyk . III 't kort, kan men PIGALLR Diet ftellen in
den rang der Mannen van bet eerfle Vernuft , men zal
hem geeu plants kunnen weigeren onder bet klein getal
der Kunllenaaren I die de goede beginzels zyner Kunst gehandhaafd, en der Franfche Schoole tot cere geftrekt,
heefr .
Met bet beloofde breedere verflag van zyn grootfte
WVcrkltuk , zullen wy dit berigt belluiten . Een Praalgraf
was by de Ouden alleen een Teken , om bet Graf eens
overledenen aan to wyzen en up to cieren . Een Urn of
Lykbus, die zyn asrh befloot, of cer geagt word dezelve to bevatten ; de zinnebecldige figuur van een Bloedverwant of Vriend, bet dierbaar overlchot beweenende ; een
Genie, met een omgekeerde fakkel, of lets anders, van
een even eenvoudigen aart , was alles, wat men op de
Praalgraaveii der Ouden zag .
De hedendaahfchen,
die PraaIgraaven op een veel uitgeflrekter , en naar een
veel zamcngeitelder plan vervaardigden, hebben, daar zy
waanden de grenzen der Kunst nit to breiden , misichien
de waare beginzels gemist .
\Vy hebben de Graftombe, voor den Marfchalk van Saxes
opzerichr, gezien, en mocten bekennen, dat de uitwerlting
daar van ontzettend is . Men bewondert , in den eerlten
opllag, de grootheid van bet Werk,, cn de ftoutheid des
Kua-
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Kunflenaars. Maar, wanneer men zich vervolgens reken .
fchap afvraagt van de denkbeelden, die de Bouwmeester
beeft willen inboezemen, en de indrukken, welke men gevoelt , verdwynt die eerfte aandoening van bewondering,
en men vindt in zyn geest en fmaak eene menigte van
tegenwerpingen , tegen bet plan en de uitvoering des \Vcrk .
ituks . Zie bier de voornaamfte .
De Voorwerpen, gefchikt om door Kunst byzonder uit •
gebeeld to worden , zyn bepaald door de gereedfchappett
en de behandelingen dier Kuntte eigen, door de natuur der
fto(fe, op welke zy werkt, en 't onderwerp geen zy zich
voor(le1t. Ontwikkelen wy deeze beginzels , wy zullen
zien , dat die groote zamenftellen , waar in die daad gemengd is ; en de Perfoonen veelvuldig zyn , weinig aan
de Beeldhouwkunde voegen . De Beelden to digt by ecn
voegende , loopt men gevaar van verwarring , ze to veel
verwyderende, misfen zy den noodigen zamenhang . Ken
enkelde Mad, die eenvoudig en klaar is, en met weinig
Beelden kan vertoond worden, voegt best aan den Beitel .
Be Schilder heeft , door middel der kleuren , welke by
bezigt , door bet licht en donker , bet in zyn hand, de
groepen en de voorwerpen to vereenigen, en 'er een over .
een(lemmcnd geheel van to maaken : dit middel mist de
Beeldhouwer , Ichoon by ook zyne Kunstgreepen hebbe,
cm Iicht en donker in zyn werk to brengen . De Graf.
tombe van PIr.ALLE fchynt ons , ten deezen opzigte, ge .
brekkig in verbintenis , in bet opleveren van een zamen .
ftemmend geheel .
Het Zinnebeeldige was by de Ouden veelvuldig in gebruik , bet ftrookte met hunnen Godsdienst , met bunne
Zeden . Het is meestentyds vreemd van onzen Godsdienst
en Zeden ; en ondertucfchen misbruikeu ooze Dichters en
nunttenaars 't zelve meer dan de Ouden. Het Zinnebeeldige is een Weed, geen masker ; bet moet de voorwerpen
verfraaijen , en dezelve niet verbergen : en derhalven klaar,
joist en belangryk weezen . Deeze drie vereischten doers
zich nict kenbaar genoeg voor , in de Graftombe, van
welke wy handelen .
Ik begryp niet, welke de plants des bedryfs is . Ik zie
de Held van de trappen of komen, zonder een huis to onr_
dekken, waar toe de trappen behooren . Bencden aan den
trap roept de Dood , bet dekkleed van een Grafzerk af •
ligtende , den Held , die , ondanks de poogingen eener
Vrouwe, Frankryk verbeeldende, uit eigen beweeging afklimt,
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kiimt , om zich, in voile wspenrusting, in het nauwe graf
to Iaaten optluiten . Zou men, dit bedryf befchouwende,
niet gelooven , dat de Marfchalk gaarne geflorven is, en
ondertusfchen was niemand gehegter dan by aan bet Leeven , eu at keeriger van den Dood .
Len Graftombe heeft alleen ten oogmerke de gedagtenis
eens Dooden to vereeren : bet komt , derhalven , vreemd,
in, icmand, then men veronderflelt dood to weezen , als
nog leevend to verbeelden . 1k geloof niet , dat men 'er
een voorbeeld van by de Ouden zal aantreffen .
In een hoek van de Graftombe zie ik de afbeelding van
Hercules, Icunende op zyn knots, in een treuretlde hou •
ding . Men onderrigtte my , , dat bet de Sterktc verbeeldde : maar war heeft de Sterkte pier to maaken? Men be.
grypt wel , dat de Sterkte ee-i flervenden Krygsheld verlaat , maar niet hoe deeze zich bedroeft , als zy hem ziet
lierven .
PICALLF, heeft, naar gewoonte, den Dood vertoond, in
de gedaante van een Geraamte ; dock deeze ongerytnde
gewt)onte heeft alleen !land kunnen erypen in tyden van
de Gothifche Onkunde en Bygcloovighcid ; wanncer do
weder opkomende hunflen nog in de algetneene barbaarsheid deelden . De berugte Doodendans, aan fOLB 1N toegefchreeven, en op honderd plaatzen naagevolgd, vertoont
den Dood in die gedaante. I)it Zinnebeeld is aanfloote .
lyk voor de Rede en goeden Smaak .
't Is zeker een zeer lomp en grof denkbeeld, de God .
held, welke de Menfchen her leeven beneemt, in tie ge.
daante van een Menfchen Geraamte of to beelden ; men zou
even geed den boozen Geest der Pest kunnen voorflellen
in iemand, met pestbuilen bezet, op 't flerven liggende .
In verlichter tyden hebben bekwaame Knnflenaars , bet
betreeden pad volgende , deeze dwaasheid overgenomen .
V'annecr nien ecu Menschlyk Lichaam wil verbeelden met
de beweegingen , eigen aan der Menfchen Ledemaaten,
moet men 'er her noodige aan gecven , om die beweegingen to vulvoeren . Floe nu kan die verzameling van beenderen , beroofd van fpieren, zenuwen, handen en voeten,
beweegen, v lieges , met een zeifen flaan , eu .
141aar ha grootfte gebrek in dit zo gebruiklvke Zinnebeeld is , dat het de verbeelding en de zinnen flout, eene
uitwerking, welke men hovenal moet fchuwen in alle de
vonrtbrengzelen der Kunlle ; altoos gedagtiz , dat , bet
geen de Schoone Kunflcn kenmerkt , 'er teffens de waarII .DEEL . MENCELW. N0 . 7 .
dig .
Y
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dighcitl en beknorelykheid van uitmaakt , betlaat in pet
dertkbechl en het gevoel van 't S&-ltovae to verwekken .
Vat nu is 'cr verder vervrcemd van alkn denkbeeld van
Schoonheid, ran de Afbeelding van een Gcraamte, uitgezon,lerd misf:hien voor een On , leedkundigen
Hoe vcel peter kendea de O , idcn den waaren aart der
Runtten? \Vie zal omkennen, dat een gevleugeld \Vicht
een om1 ookeu Fakkcl pet onderst boven kecrende, oin
dezelve uit to biusfen, dat een fllocm, kwynende op zyn
fleet , of afgefneedeo , veel gclukki,,er Zinnebeelden zyn ,
Wit d_n Dood nan to ouiden, dan een van vleesch geheel
onhluot Geraamw? Die Ouden, die zo veel zurge droegen , om vu-ar tic verbeelding to verhergen pet lchrikhaarende , 't welt, de tiatuur gelegd hecft in pet dehkhecld
van den Dood , die, in htnme Taal zo wet a1s in htutne
Afbeeldingen, den Dood dikwyls met dezcifde trekken als
den Slaap verbecldden, wagtieii zich wel , oni ttrezelvett
onder eene zo walchlvke gedaante voorteflcllen . Ft., 'VLON,
die het gevoelcn der Cudheid cn va , l pet Schoone in zynen Geest en Smaak hadt , deedt 1elcnmchus in de I Icl
daalen , en brengt, outer de Gedrochien , die den ingang

bcwaakten , den Dood met hollc oogcu , met ecn bleeke en
'oor 't overige hebben alle be .
mi;kleurigc huid.

dendaagfciie Kunflenaars den Dood niet als een Geraautte
verbeeld . fit de Zegcpraal des Roemr , door TITIAAN,
komt de Dood voor in de gedaante van eene Vrouwe ,
voor de vocten dcs Poems uitgeflrekt liggende , wet een
doodchoofd aan haare zyde . 1k hreng dit niet by, oni
dat ik ]let denkhecld van TrrIAAN gelukkiz vind ; maar
her hevalt my fitter dan een wandelend Geraamte .
OngetwyfeM heeft PICALLB, om een gedeelte van deeze afzigtigc Gedaante to verbergen , aan dezelve een bekleedzel gegeeven , duch dit mi ldel is ivillekeurig , 'cr
doer zich geen reden voor op . Alle dekzel moet tot kleeding dienen, of ftrekl:en, om 't Been niet welvoegelyk ver .
toond wordt, re verbergen : en men kan met geene mogeJvkheid veronderllcllen, dat een Geraanne kleeding noodig,
of eenige fchaan.te, hebbe.
't !s , in g ,~rneu decle , om deeze Graftombe , of den
Vervaardii ;rcr vat: eere to berooven, dat ivy deeze aanmer .
kingen in 't mild-a bragten . Verre zy van ons pct denkheeld, oin den room to willen hezwalken van eenen Nunflenaar, lien ivy hoogagten ; dock tvy oordeelden ons verpligt, vrylyk ooze dc ;ikbeelden op to gceven, en aan ande .
rcn
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Ten blow to leggen ; op de beginzelen, welke wy aanzien
als weezenlyk tot verbetering van den goeden Smaak en .
en der Kunlten .
Wy haalen, derhalven, bier niet op, de bedilling, dat
PIGALLE zyn Held ecn to kleine gellalte gegeeven, en
daar door een min heldhaftig vonrkomen hygezet hebbe,
dat by de Grafzerk , nan de zyde des Marfchalks , niet
heeft doen opligten, om hem een ruimer doorgang to verlecnen . I'eeze misflagen, en eenige andere, worden ryklyk vergoed , door de fchoonheden van bet Werkfhik in
't geheel . Het beeld van Hercules , in een eenvondigen
en grontfchen flyl gehouwen , drukt zeer fchoon eene
di::pgaande droefheid nit . In bet hoofd van den MarRink is desgelyks veel kragts van uitdrukking . En bet
Geraam'e, waar over wy onze afkeuring zo breed to ken .
nen gaven , hecft lets hyzouder treffends, me!,, vcrgceve
bet ons to zel;gen , dat bet vol leeven is . E k c .iec'.te
voor 't overige drukt de waarheid op eene kearige wyze
tilt , en alles is met zeer veel netheids hewerkt , zonder
chat de iloutheid 'er by lyde . Men kan niet ontkennen,
dat de algemcene uitweking, welke bet baart, 21-not en
ontaeltend is , en dit alleen veroriderflelt eene zeldzaa :ne
en onderfcbcide verdienlle .

VERSLAG, \VEGENS DE VAD :RLYKE AGTBAARHETD, NOG IN
EGYPTE, OP GELYKEN VOET ALS TEN TYDE DER AARTSVADCREN, STAND HOUDENDE ; VAN DE WYZE, OP
WI:LKE EEN VADER ZY\E KTNDEREN BESTUURT ;
EN DE DIEPE EERBIEDENIS, MET WELKE DE
EGYPIENAARS DEN OUL ERDOVI VEREEREN .

(0ntleend uit de Lettres fur IFgypte, par m. SAVARY .)
plaatst de wieg des Menschdoms in 't O,s •
D cteiCc('chicdcnfs
Daar is het, dat Vaderl3 ke A(Yth : :arheid en Gezasrecrst

ontflondt , en daar ook dat deeze noz in voile krazt Band houdt .
In die Lal}den heeft cen Vader alle de Tytels, door de Nart,ur
aan hem a*eSchunken . Hoofd , Rr gtcr en Priester van zvn Gczin, vwrt by daar bevel ; by bellist al ;e gefchillcn, en •o flcrt de
Offeranden v.:n de Cowan Beiraln . ~")
lc(') De ('or:rlan I1ri ;•. rrrr is cc" JG:hnruetlrrmrsck Feest, en 't welk letter
Vado • des Gcz :ns cene Ollerande %rnct'tucbrengen, gcceveuredigd aan zyn

v~r nugcn .

Y2

320

VADERLYKE AGTBAARIIEID

Iedcr Gcz'n vormt een kleincn Staat, waar in de Vader de
plaat, van Oppervorst bekleedt . 1)e Leden, uit welken dezelve zamen gefteld is, zyn aan hem met de banden van Bloedverwantfc',ap verb anden . Zy erkennen met alle wilvaardigheid
zone Magi , en ondcrwerpcn 'er zich gcreedlyk aan De ge1'ebillen , under bun onttlaandc , worden your zyn Regtcrftocl
gebragt, by lhykt vonnis , zyn befluit cindigt den twist, herflelt do orde en rust. De Oudfle onder de Ouden houdt , als
't ware, den fchepter in handen, en cone lange ervaarcnis heeft
hens gclcerd , hue by den moot gebruiken ; doch in alle zaaken, bet innerlyke des Bewinds betreffende , gait by naar vastgeitelde Wetien, of oudc Gebruiken, die de kragt van Wetten
verkrecgen hebben, to work .
De Kinderen, in de vertrekken der Vrouwen opgebragt, verfchynen n .oit in de algemeenc zaal, bovenal wanneer'er Vreemdclingen zyn . Als jonge Lcden 'er in worden toegelaaten ,
neemen zy cone dicpe flilzwygenheid in agr . Tot manbaare
jaaren opge ;rocid , mogen zy zich in de gefprekken mcngen :
miar wannecr do Cheik (t) fpreckt, zwygen zv, en luisteren
met ingeijjannen a :tndagr. Elk flaat ovcreinde , als deeze in 't
gczelfch :p konu . Op allc opcnbaare plaarzen heeft by den voorrang , en wordt by allerwegen met onderlcheiding en eerbiedenis behandeld . Deeze gewoonte vond; reed, in E,,ypte plants,
ten tyde van HERODOTUS , en do eigend, .nklyykc Regeering hier
Eland grypende, doct dezelve fhnd houden .
Wie durft
onder een yzeren juk gekromd bet hooi'd opheffen? 't Zou ec .
lie misdaad weezen, in 't openbaar to toonen dat men Rvkdoni
bczat. Alles words ten zorgvuldigllen vermyd , 't Been de gierighaid van fchr . apzugtigc Dwingclandcn kan gaandc maakcn .
't is zelfs gevaarlyk , tc laaten blyken dat men gelukkig is .
Derhalven kan men alleen in zyn siren Gezin rust en geluk
vindeu . Naardemaal de ve ligheid der tNfaarfchnppye afhangt van
de eenigheid der Lede t . bewaart het algemeen belang, gevoegd
by do item der Blocdverwanifchappe , de eendragr . 't Is in
den ichoot deezer Huisgezinnen, dat de heilige Wetten der Natuure in dcrzclver oorfpronglyke zuiverheid onderhouden worden . Ecn talryk Naakroost woont mcnigmaal onder 't zclfde
dak .
Elken dag komen de Kinderen, de Kleinkinderen, en verdere, den Stann'ader de hulde van tederheid en eerbiedenis brengen . Hat vermaak van to meer bemind en geagt to worden ,
pair gciange by in jaaren opklinit , doct hem vergeeten dat by
oud words. De vreugde en bet genoegen zyns Marten flraalen
hem
(t) Het woord Cr"'k berekent con Orrd lron : de Ou Me vin cen Gezin
n^eint dice c rw ardi~ .n Tyrol aai ; en wurdt dezee naatn uok aan Re .
Seetutdsherfuonen beaeevcn .
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hem ten ooge uit. Helderheid van geest dryft de rimpels yan
hot aangezigt . By is vrolyk en toegeevend : en terwyl de hem
omringendc Jcugd de eenvoudigfle kleederen draagr , vertoont
by zich in ecn gewaad van de fchittcrendfte klcuren t i) . Gelukkig to midden van zyn Huisgezin, nadert by bet graf ; niet be.
merkende , dat de dood gereed is hem den laatfler, flag toe to
brengcn , ontllaapt by in de omhelzing zyner Kinderen. Lang
duurt hun wcenen en rouwklaagcn ; alle wecken flrooijen zy
bloemen op zyn grafzerk, en hcrhaalen de lykzangen . De l:gy)tenaars hebben d :; gewoorte, om de Lyken'te balzemcn, nict
nicer ; doch de gevoclens , welke aau dccze gewoonte de ge .
boorte geeven, b .houden .
Under bel'cha Mer Volken , die min in den ouden huislyken
flyl lecven, wordy do Ouderdom op vcrre na zo hoog nict gcagt, en 't is niet zeldzaam , deuzclven daar verfmaad to zien .
Dc Ouderdoni met gryze hairen meet 'er dikwyls zwygen your
den vernietelen baardloozen Jongeling, en fpcelen als cen Kind,
oin draaglyk in .gezelichap to weezeu. Naar gelange her geral
der j :aren hem drukt, en bet ver :naak zyns lecvens vermindcrr,
bemerkt by , dat by cen last words your de zodan'gen , aan
welken by bet leeven gaf. Wanucer by de vertroost ; ng en opb Luring mecst bchoeFt , ontzeggcn zy hem de vcrlchuld-gde
Mopping, en fluiten hot hart, dat van lief is behoorde to branden, toe., Zyne ziclsvermogcns, met de jaaren afiieenwnde,
niocten de koesteringen der I%inderliefde niislen . 't Is by de befchaafde Volken , dat zomtyds ecn cerwaardige Grysaart , die
zich cen teller Vader betoonde, gezegd mag worden to flerven,
1angen tyd ecr by ten grave daalr .
Laat ons cen gordyn ichuiven voor een fchildery, welke gelukkig nict alggemccn is . Dc aandocnlyke tooneclen, die ik dagelyk ; in dit Land befchouwdc, vereden my deeze vergelyking
af. Hier is bet, dat de eerhiedenswaardige Aartsvader, veiens
wire bard tot op zyn borst hangs, in hoogen ouderdom lachr,
en cen bevallig oog fl ,at op zyue Klcinkindcren , die hem komen fircelen . Zyn hart verwydert zich, op her gezigt van vier
Geflachten, om Itryd bezig in hem de fchatring der Kinderliefde to bet talon . Hy fma :kt bet zoete dcs leevens tot !set laatlle
oogenblik . Dit Volk heeft, in zyn Raat van onkunde, de cenvoudigheid der nude Zeden bew .tard . Zy weeren nrc,s va+i
onzc Kunften en \Veerenfchappen ; maar, met de kraggtdadmge infpraaken der N.uuore, (gevoelens uit 13cekcn nimmer to iceren,)
zyn ze geheel doordrongeu , zy cerbieden dezelve, cn fmaaken
'er de vrugt van .
Het

(1) In T:rrnle bedienen Oude lieden zich allecn van klecdercn met Ichuterende kle:nen. the ouuer ae ,old van losfe Ztd,n zyn, durv-eu zc aautsekkt n .
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net beweerde zou ik , door ontelbaare voorbeelden, kuvnen
ftaaven . 1k verpenoeg my nlct her volgende geval op to haalen .
Toen de Heer MAILLET Co!lul to Giroot C;dro w'a .%;, bewoogen
de 7cjuitcu hot Hof van Fra' krvk , dat men eenige Kindercn
der Copten na Pary, zou zenden , om daar in 't Collegie van
LODEWY •C DEN GROOTE' . to worden opgevocd : met bet bep ..ald
oo me , k, ow ze !c onderwyzen in her Qncauch Ca , kolyk Geloof,
en dan weder na hun Vaderl nd to zcnden , tot her hekeeren
van hunne Land-enooten . Doo' grootc beloften en blinkende
uitlokze!s van geld, verwint men lie toeflemming van cenige
zeer behoeftige Ouders ; maar toen her oogeiblik der fcheidinge van hunne Kinderen kwam , hcrlccfdc cc Vaderlyke teder .
he'd in alle haare kragt, en zy verkoozen liever tot hun voorgaan :'en armoedigen fla~ .t weder to keeren , dan ruimc leevensomflandigheden to koopen voo : ecne cpuflering, wclkc aan bun
hart zo veel kostte .

LEN NIEGW ZEER AANDOENLYK VOOR3EELD VAN EIENSCHLIEVE\ HELD .

Eene n •o are GefcUedenis .
(Uit het Entelsc! .)

van ecn jencst by 'r Staarsbefluur van Engeland go .
I ngevolge
nomen belltlit, om cen •111e Ai's :iaadigers na C..e Ro a' .y Baa,' re

zcnden, om 'cr cone Volkplanring op :c rcchten, krecg de Bewaarder v :-n bet Norivic,. Gevangenhuis heed , zodan 7ge gevanVrouwen, als z'ch in de Gevangenis bevonden, na Pty1nouth
Ie zcnden, ow gerced Ie zyn tot d .es ovcrtucht .
Drie Vrouwen , die reeds lang gezetcn hadden , onder bet
~ rugs, om over evoerd to vvor .'en, z( .nd by, en werden overgclc"erd aan L'e bewaa :ing van Mr . snwS('N, Oppasfcr der Gevangutisfe . Fen deezer onnelukkge V ;•u awca was Moeder van
ecn omtrent vyfmaandig Kind, 't gecn zy tot lien tyd gczoogd
hadt . De V . der van her Kind w. ;s ecn Misd:aciger, die onder bet zelfde vonnis lag . en nicer dan dr!e jaaren gevangen
gezetcn h dt. Herb aide keeren hadt by zyne begeerte, onm
decze Vrouw to trouwen, tc kennen gegecven, en, fc •h oon zelden tocgelanten bet Kind re zien , 'er core flerke genegenheid
voor aan den clap gelegd : en dat de Moeder haar ecnil'en troost
vunut in de o : .l'chuldige lachjes van hot seder w :cht , bleek uit
do tedere bezorgdheid , war mede zy I - ct opkwcekte . Teen
bet bevel tot haar vertlek kw :m, beroonde de Man ecne groote vcrlegcnhe ;d, als mode cene heevige begeerte om haar to ver-
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gezellen . Fly verzot
r, mede to molten "ertrekkcn : dock, zo veedetgelyke aanzocken gedaan zyndc, kon 'cr Wet in getreeden
worden . Het Vrouwsperloon moest dus vcrtrekken zonder den
Man , die aanbocdr h . :ar Egrgenuot to w :Ilk n worden , op dat
by haar Mctgezcl en BcI hcrmcr mogt wcezen, geduurcndc cen
large en verdrietige refs, en in cen ver gelegen onbckend land .
Bet Kind bleef, cgter, haar cigendom ; dcwyl de Wetten van
Engelarui, in welke de geest der Mcnschliefde , die dezelve
hebben opgcfeld doorfraalt, bet tweed bedryf, on] cen Kind
van 's Moeders horst of to rukken, vcrbieden .
7'oen Mr . SIMPSON met zvt Gevangencn to Phrnouth kwam,
bevondt by, (; at ze zoucten gcplaatst worden aan boord van ecn
oud Schip, daar Iiggenc;c, tot dat bet Schip, OM na de Zuidzce
to Uevcnen, gereed zoo zyn . fly ram ccn boot, en voer der.
waards, om zyne Gevangenen over to leveren . Ecnige hvzonderhedcn, waar van men deezen Bewaarder de! - Gevan~enen to
Norwich nict onderr;gt hadt , verzuimd zynde , wc ;gcrdc de
Capitcin ze in At eerst over to ncemen , en de ongelukkigcn
bleeven drie voile uuren in ccn open boot, cer zy overgenomcn
werden in haar nicuw elendigst vcrblyt . Verlof krygende otn
aan boord to gaan , ontdekt de Capitcin dat ecn der Vrouwen
ecn Kind by zich hadt, en floeg bet volfirekt af, dit wicht aan
to neemen, zeggende, Been bevel to hebben, om Kindercn in
zyn Schip to plaa :zer. . Noch de voorfpraak en lineckingen van
Mr. SIMP .;ON, nuch de angflen der Moeder, konden den Capi .
tein beweegen, om bet Kind by haar to laateu blyven, tot men
naderen last van den Staatsctienaar ontvirg .
Mr. SIMPSON moest, derhJvcn , ]let Kind mede ncemen , en
de wanhoopige Aloeder word in bet Gevangenisfchip gehoudep,
tcrwyl zy de fci .riklyklie vlocken uitfrortte over de wreedheid
van den Man , onder wiens opzigt zy nu gefeld was ; zwecrende cen cinde aan haar leeven to zullen maakcn, zo dra zy
'er middcl toe vondt. Mr . SIMPSON, diep getrotfcn door de gadcloozc bcestagtigheid des Capiteins, en in zyn menschlievend
hart niet minder aangedaan, door den hartlchcurende :l weedom
der arms Vroitwe , en de ongelegenheid van den hulploozen
zuigeling , bcfoot, haar, indien het eenigzins mogei)k was,
haar Kind weder to geeven . Geen weg fl, ondt daar toe open,
dan zich ontniddelyk in Perfoon by Lord SYDNEY to vervocgen :
en in voorigen t)- de met zyne Lordt hap eene zaak gehad hebbende, waar in Menschlieveuheid to paste kwam , heopte by
wel to zullen faagen , indien by fegts toegang tot hem kon
verwerven . Terfond ging by na Piymunth , en reedt , zo ras
by kon, na Londen . bet Kind ondcr den weg fieeds op z%, n
knie houdende , laatende bet zelve in de Herbergen, war by
Warn, zo goed oppasfen als by kon .
Te Londen gaf by het Kind aan eene zorgvuldige Vrouwe,
Y 4
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en vervoegde zich onmid .lelyk na't huffs van Lord SYDNEY, noch
zyne Lordfchap, noch diens Sccretaris waren to fprecken, ahhans
werd hem d;t gezegd door den Knegt ; doch Menschlievenheid
kreunt zich niet aan pligtplegingen : gedreeven door cen hooger
beginzel, werkt zy voort, zonder zich to laaten a£fch ikken door
de vrees, van iemand aaniloot to zullen gee en . Men we ; gcrde
Mr. SIMPSON den toegang ; doch to vergecfsch, want by drong in
een der kainers in, en verhaaldc zyn geval aan (.- ell der Secretarisfen, die 'er cen aandagtig oor aan le nde, en beloofdc alles,
wat in zyn ve •m ogen was, to zullen aanwenden, om zyn menschlicvend vcrzock to ovderficunen ; doch by vreesde bet onmogeJvk to weezen, Lord SYDNEY in eenige dagen to zien : by verzogt, nogthans, d ;en Heer, cen Bevel, tot de wedergavc van
bet Kind aan de Moeder, gereed to maaken, en hefloot in de
voorzaal to wagtcn, in hoope, dat by, by geval , Lord SYDNEY
tnogt zien voorbygaain, en hem overhaalen om 't zelve tc tekeGelukkig zag by, naa cen weinig wag ;ens, Lord
,,en .
SYDNEY de trappen afltomen, en liep onverwyld na hem toe .
Zyne Lordfchap be oonde zich na :uurlyk in 't ee st ongenegen
om to luisteren na een voorflel, hem zo onverwagt, en op eene
zo vrecmde wyzc, gedaan ; doch Mr. siMPSON vermeldde hem
terflond de redeu van zyne indringende wyze van doen, en befchrecf, met al de klem van taal, die een gevoclig hart opgeeft,
bet jammerlyk tooneel, waar van by zo onlangs ooggetuigen gewcest was ; zyne vrees tc kennen gccvcnde, dat de ongeli :kkige
Vrouw, in de vervocring der woede, de handen aan haar zelve
zou Ilaan. Lord SYDNEY was zeer ontroerd, luisterde met
aand :!gt na allc de omfandigheden des verhaals, beloofde, zonder eenigzins to marren, dat bet Kind der Moeder zou worden
wedcrgegeeven ; ten zrlfden tydeMr. SIMPSON's mood en mcnschlievenheid pryzende . Deeze, bier door aangemoedigd, vervocgde
zich verder tot de Menschlievcnheid van zyne Lordfchap, ten
voordecle van den Vader des Kinds, 't welk even gelukkig l zag_
de : want Lord SYDNEY beval, dat deeze desgelyks na 1'tvmouth
zou gezonden worden, om bet Kind en de Moeder to vergezellen, teffens befchikkende, dat zy zouden trouwen ecr zy aan
boord gingen ; 'cr byvoegende, dat by zelvc de kosten, welk'er
op liepen, zou betaalen .
Len der Secretarisfen van zyne Lordfchap fchreef terflond na
Plymouth, om de Vrouw to berigten, dat Mr . SIMPSON wel geflaagd was in zyn verzoek ; en deeze bet Kind bezogt, ell de
noodige bevelen tot bet welbezorgen van 't zelve, geduurende
zyn afweezen , gegeeven hebbende , vertrok by na Norwich ,
waar by de blyde tyding aan den ongelukkigen Vadcr van bet
Kind bragr . Decze is een gezonde flerke knaap, betoonde zich
hoogst dankbaar aan Lord SYDNEY en Mr . SIMPSON, aggtte zich
,zeer gelukkig door deeze verandering der otnflandigheden : en
't
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't is to hoopen , dat by , niettegenflaande zyn voorgaand flegt
gedrag, cei nuttig Lid der nieuwe Volkplanting moge worden .
B y ping met Mr. SIMPSON op weg, die, naa de vermoeienislen
en bekommerdheden van zyne eertlc reis na Plymouth , dr;e
dagen en nagten, zonder llaapen, gereisd hebbende, ongetwyfeld ruime vergoeding zal ontvangen, door de voldoening, welke by moot on .fervinden , in bet middel gewccst to zyn , oin .
deeze ongelukkigen to redden uit ecne bykans gadelooze verlegenheid .
Wy mogen bier aanmcrken , dat Capitein PHILIPS, die de Gcz
vangenen na Botany Baav zal overvoeren , cen Heer is , wyd
verlcnillend in Charaaer met den Capitein , die zich zo onmededoogend aanflelde ; doch by hadt gees gezag, om 'er tusfcheu
beide to treeden .
Geen voeglyker Plot kunnen wy aan dit verhaal geeven, dan
do woorden van Mr . SIMPSON zelve, die den volgendcn korten
Brief, aan een Heer in Bath, fchreef.

My'n Heer !

,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„ 't Ts met de uiterfte voldoening , dat ik u myne behoude-

ne aankomst , met myn kleine vragt tc Plymouth , berigt
cen bekwaamcr pen dan de myne zou 'er noodig weczen,
om u da vreugdc to befchryven, waar mede de Moeder haar
Kind , en den voar haar gefchikten Egtgenoot , ontving.
Laat het genoeg' zyn u to vermelden, dat hunne verrukking,
dat de traanen , welke zy fchreiden, met de onnozele lachjes van bet Kind, op bet zien van de Mocdcr, die bet zog
gaande gehouden hadt , de traanen uit myne oogen deeden
rollen : met zecr veel aandoening fcheidde ik van bet Kind,
dat op myn fchoot zo lang eene refs hadt afgelegd ; maar de
zcgenw .ntchen, welkc ik, in de herbergen, onder den weg
ontving, flrektcu my tot cent ruime vergoeding ." 1k blyf,
Uw Dienaar,

Plymnoutb, 16 Nov. 1786.

JOHN SIMPSON .

ZEDELYKE BEDENKINGEN .

\ icts is 'er be1endig onder de Zonne. In de waereld heeft
Gene onafgebrooke verandering plaats.
Bet cen geflagt gaat, bet ander komr. Deze word gebooren, geen^ flerft .
De gehecle natuur is aan oogenblikkelyke verandering onderworpen . Dc S ifoenen verwisfelcn . - - Nu maken de Velden de
aanminnigtlc vertooningen , dan zyn zy eene akelige en dorre
Na cenen donkeren nags volgt een aanwoesteny gelyk.
geT
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gcname daa, en op cenen blyden dag, ziet men ecnen drocvigen nigt volgen . De Zon die men s morgens in hot Oosten
z,et ryzen, da •d dt des avonds in het R'estcn, de oogenblikkon
vo!aen op eikmderen, en in ieder oogenhlik is veran&ring . Zodanig is do n 'tu +r van do wacreld, aan gefladige veranderingen
onderwo°pen ; tcrwyl de menlchen de geiladige verwisfeling der
dingen ntct genoegen aanlchouwrn .
Wclke zyn de droevige merktekens van het affchuwelyk Oorlog? I-let zyn doorgaans vcrwoeste Linden . geplunderde Steden, bioedige Rivieren, gekncusde Bekkeneelen, beroofde lngezetenen, vertvilderde Zeden, en uitgcputtc Scha!kisten .
Gelukkig, ja driLw.rf gelukkig, zyt gy, 6 Landen en Volken!
(lie gereeeerd en beliierd word , alleen naar de regelnaat der
beste Wetten ; aan welken de eigcnbelangers der Overheden ondergefchikt zyn : waar de raadgeevers getrouw zyn, en dezelven
bet hell van Land en Volk beoogen . Dan, ongelukkig zyn die
Volken en Laanden , wa, •r : et c?genbelang allecn de dryfveer der
I,kiclcn is, aan welke alles word opgcoffcrd, zelfs hot ganlche
bell -)"J cencr Maatfc!•a ppy.
Il.oo,noed, Nyd, Eigcnbaat en Geveinsdhcid zyn de riklle
bronn .n v ; n kwaad .
Diets kan in dit leeven de Rust en Vrcdc overtreffen . Een
vergenoegd, een blymoe • ig, mcusch, heft altyd rru_ in zynen
boezem ; vredc in zyn gemoed , cii cone aangcn ;rn kalmte in
zyne zele . Maar Cell onvergenoegd, 2waarnte . •., i en ontevreden mcnsch heeft simmer rust, gcn'.t noo' do zoete vrugton
van cenen aargenanen vrede . - Over ;, ; :e, klaaet hy ; niets
is naar zyn genoegen ; n •auwl ;ks +art}a+,n ~~ c by het l c~'~l~ke da,. ;licht der natuure, of zyn ongent'e_;ru neemt c.n begin ; en in
vile be(lieringen weet by wat to henii!eu .
Hv, die een anderen Lesfen-geeveo poet, om zvn zedclyk
kara&cr to verbcteren , behoort cerst en vooral zich zclecn Lesfen to geeven, en eon ftrikten regel voor to fchryvcn a n zvn gedralr .
Kan 'cr wel icts hateli ker bedagt worden , dan di(~n Gods_
d'.enst to gebruiken , on ienand zynen pcrzoneclen wrok en haat
to doen gevoe'en ? Der zulkcr gc :lrag is oorza . .k , dat de Bedienaars des `Luangeliums eon algerneenen last opgeleid word ;
zo dat ze verfinading en veragting lyden moeten, die allecn de
11-luu .lingen, door hun llegt gedrag, verdienen . lntusichcn daalt
doze veragting v : n de Perfoonen of op de bedicning ; en de
fchoone, de kostelyke, Godsdienst, word 'er door in micagting,
ja zelf's in do uiterfie 'eragting, gcbragt .
[let Geld is by de meesten der menfchen de fhil, waar op alles draait . Geld ii hot rad, 't Been alles in heweeging brc' gt .
Voor het Geld noct alles zwieeten . - Voor bet Geld buigcn
zich alle knien, en in ecnen nicer of minderen graad is het Geld
de Afgod, die van elk word aangeboeden .
Geld verwocst
dia
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de Landen , Geld doet wederom de Landen bloei ;en. Gold
bouwar St3dcn , rigt Pale zen op, en verandert ze wederom in
puiilhoopen . - Geld regeert de ganfche wuereld ; Geestelyken ell waereldlyken, Koning en Ondcrdaanen, alien worden zy
door bet Geld geregeerd , en zonder bet zelve gcraakte altos
buiten beweeglng.
Al wat lceven ontfangen heeft, verliest dat ko,telyk pand nict
dan nit den groo :flen we~-rzin. - At bet gedicrtc hclchcrmt
met aile zyne magi her dierbaar leeven . - De mcnsch, over
bet algemecn , duct her zclve, en agt nicts zo dierbaar als her
lceven ; hierom poogt by op alle mogelyke wyzen hetzelve to
rekken en to verlengen ; en dit door hem zo .menigmalen klagen
over deszelfs kortheid
Dan, con oud Wysgeer berispt
doze algemeene klagt der tnenfchen, en zegt : „ dat her lceven
der menichen niet zo kort zal bevonden worden, als men doorgaans voorgeel't, maar integendeel uidicekend tang ; indien de
menichen felts . hun vermogen willen aarwenden, om van den
."
tyd hunnes ieevens eon good on ncerflig gebruik to maker
Men vind menichen in de za7mcnlceving, dice het zo cigen is,
op -tiles, wit hun ontmoet, vat to zeggen to weeten, dat ze zelden of nooit lets zullen zieu, of 'er is, volgens h :m begrip, eon
geb-ck am) ; her is niet wel geplastst , of dit of dat moot 'er
nog by komcn . . •- Zo oordeelen zy ook over de daden van
liunnen evenmcnsch . - Ze zyn doorgaans flout, om elk in
her aangezigt to zeggen, war ze Ilcgt denken . • -Men hoort
zulkc menichen niet zelven zeer tegenflrydige oordeelen vellen .
Her gees zy it) den eenen p yzen, kunnen zy dikwils in
cenen andercn, in den hoogfcn graad , taken . - Ja, in eenen adem hoort men zomtyds daden ifkeuren van den eenen,
die men hem van een ander mensch hoort goedkeuren .
Dan,
zy, die dus handelen, zyn doorgaans menichen van middclmatig verfand ; ze zyn wet de kwaadfen niet van aart, doch ze
hebbcn zelve veclal groote gehreken , en doen zeer veele taken, die at do waercld moer aiykeuren .
Alto tnenfchen zyn natuurlyk vry gebooren . - De Raverny is her gewrogt van eenen Tyran . - Gelukkig die Landen,
waar de vrye halzen nict gedwongen worden , zich to bukken
onder ]let drukkend juk van flavc" -ny ! - Al wie cene opperheerfehappy wit invoeren, is bezig om de ketens van flaverny to
fmccden, waar mede men een vry Volk poogr to kluisreren . -Her verblindc Israel fcl :reeuwde om eenen Koning. -- Goa
fchonk hun, maar in zynen toorn, cenen Koning, en deze klonk
corking eon vry Volk in de kluisters dLr Ilavernye . Men zag to
laat zyn misfag . - Dar Israel aan alle vrye Volken tot een
bank verftrekke !
Vaak overicgt tie mens-h by zich zelven, war by al zal verrig-
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rigten ; hoe zyne zaken aanleggen ; wclke vertn .ken genieten ;
welke zyn tyd v ; n arbeiden, en welke zyn tvd van rust
Dan , hoe lange zal bet dikwils duuren ,
zal wezen .
voor by vermaak kan genieten ! duizend onvoorziene toevallen
houden hem van her zelve to rug ;
terwyl de rust nog
op cenen vecl wydcrcn affiand van hem is .
Wect mcii
niet, leert do bevinding he : nict onwcerfpreekclyk, dat dit alles net van oils, maar van eene hoogere m . :gt, afhangt ; die,
zo her aan dezelve niet behaagt, duizend wegen heeft, om to
beletten, dat wy noch her cen, nosh her ander, verkrygen . Allcs
hangt van die oncindige magt af, dewyl 'cr niets is, of her flaat
odder zyne alvtyze betuicring .
Voor ons is her verborgen,
war de dag van morgen zal opleveren. Zelfs zyn wy van niets
zekcr dan van dat oogenblik, in welke vt y zyn , van her volDe dingen dezer wacgende zyn wy at geen mcester .
reld zyn zeer onzeker, en aan duizend en duizend wislelvallig .
heden onderhevig ;
duizende gevallen kunnen'er gebeuTell , van ons onberekcnd, van •ons niet voorzien of verwagt ;
w,Ae alle, tot do minlle toe, dingen, om ons in onzc voorneemcns to dwarsboomen ; die ons alle gelegenheid ontncemen, om
onze begeerten, her cindc onzer verlangens, to verkrygen --I-1c; is her we k dierhalven van cen wys man, die oogenblikkcn,
welke hem gefchenken wordcn , wet to gebruiken ; den tyd ,
van welken ny mcester is, wet aan to leg-en, ten zynen cigen
en algemeenen nutre ; want wy mocten nicr flegts oils zelven,
maar vooral her algemeene welzyn onder her oog houden , en
wet zo . dat we Frootmoedig gecoeg zyn, om daar aan onze
Dan, om onhvzondere bel :mgen; to kunnen opofleren .
zen pligt to betragten , mocten w y wel zorgen , dat we then
niet uitfiellen, en wanen , fiat ons eene betere en gefchiktere
gelegenheid zal voorkomen , om daar aan to voldoen .
Dc
met uitdag van morgen is dikwils in onze magt niet ;
daar by fchict de tyd zeer
tel is dikwils alles verlooren ;
Yder oogenblik is weg , voor wy 'er
vlugtig voorby .
fneller dan onzc ged gten ,
en de
aan gedenken ;
eons voorby zynde tyd keert in ecuwigheid niet to rug
al war voorby is, is verdweenen, gelyk een ligte damp, welke
geene tekens, of voctliappen, agter laat, dat zy 'er immer geweest zy .

ME NGE L IF ER K,
TOT FRAAYE LETTERI?N, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

VERGELYKENDE BESCHOUwING VAN BET COED EN
KWAAI) IN DEEZE WERELD ; STR .KKENDE, OpI
AAN TE TOONEN , DAT DERZELVER BESTUUR GEREGELD WORDT, DOOR ON-

EINDIGE WySHEID EN ONBEGRENSDE GOEDHEID .

(Ontleend uit de Sermons van Dr.

PRtcr .)

Vraag(tukken . Is 'er nict zo wel Kwaad
Op,,deingroote
de Wereid als Goed? -- En, hoe kan van

„ dit vertoon der dingen reden gegeeven worden, indien
„ de Maaker der Wereld volmaakt goed is? geeft Dr .
„ PRICE ten autwoord ."
Men moet bedenken , dat bet Kwaad, 't geen in de
Wereld voorltomt, door bet Goed wordt opgewoogelt,
en, in dit geval, over bet oogmerk der GonUEJD oordeelen, uit bet heerfchende in haare \Verketl, en dit is ,
buiten tegenfpraak, Geluh . Schoon wy dikwyls zien, dat
byzondere Perfoonen fmert lyden, en zomtyds met zwaardrukkende rampfpoeden worftelen, is zulks nogthans, in
geenen deele, de a1¢emeene ftaat der Wereld .
Alle
de gcilachten der Dieren, rondsom oils heenen, zynduidelyk tot Geluk gefchaapen, en hunne natuurlyke en gewoone Nat is een that van Gezondheid, gepaard met
zekere maate van Genot . Pyn en Ongemak loopen buiten
den gewoonen gang der Natuure, en dit brengt re wege,
dat ze, voorvallende, vereroot, en ten breedfte uitgemeeten, worden . Edne treffende Ziekte herdenkt men, en
fpreekt 'er zyn leeven lang van ; fchoon dezelve, door
veele jaaren van Gezondheid, Gemak en R uste, vergoed ,
en bykans tot niet gebragt worde . In de daad, ik geloof,
dat de maate van Fleilgenot, die van volflaagcn Onheil, in
't beftaan van alle leeveude Schepzelen, veel grooter is dan
wy gaarne willen erkennen ; en dar bet laatfte, indien wy
dit zuiver met bet eerfe konden vergelyken, en 'er regt .
Z
maa .
It . DEEL . MENGELW . NO, S .
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maatig over oordeelen, oils niet nicer zou voorkomen .dan
de tchaduwen in eene fchoone Schildery, of de wantoonen
in een groot Concert .
Ten anderen, that hier in aanmerking to neemen, dat
een groot gedeehe van bet Kwaad in de wereld zigtbaar
blykt, onder de noodzaaklyke middelen tot bet Goed to
behooren, en ingerigt is tot dat ougmerk .
De eerile
bedenking alleen zou genoegzaam weezen, OM GODS Goedheid, in bet toelaaten des Kwaads, to verdeedigen : want
bet is zeer onredelyk, zich to verbeelden, dat elk weezen,
geduurende zyn ganfche bettaan , van alle (inert, hoe genaamd , ontheeven zou zyn . Goedheid vordert de voortbrenging van Geluk, en dit words even zeer voortgebragt
of bet Geluk van een weezen zn veel Heilgenot is, onvermcngd met Smerte . of deze1fde maate van Heilgenot,
waar in bet Geluk de blykbaare meerderheid heeft van
Ongeluk . Alaar wy behoeven bet hier by niet to
laaten berusten . De Onaangenaamheden, met de Aangenaamheden vermengd , zyn noodzaaklyk tot bet fmaaken
der laatstgcmelde . D ;zelve blyker. befemd to weezen,
niet om haars zelfs wille, maar altoos om eenig goed,
daar aan verbonden, to wege to brengen, of Rrekkende
tot byzonder heil van de weezens die ze lyden .
De prikkelingen des Hongers, by voorbeeld, zyn noodig
om ons aan to zetten tot bet neemen van voedzel . De
fmerten, veroorzaakt door eene Wonde, of door Ziekte,
zyn noodig om ons behoedzaamheid voor onze Lichaamen
to leeren ; zonder zodanige fmertlyke aaudoeningen, zouden wy oils zelven zo verre veragteloozen, dat wy gevaar
liepen van om to komen door elke Kwaal, welke oils aangreep, en elk geval, 't geen ons ontmoette .
Vol.
komen op dezelfde wyze zyn de moeilyke aandoeningett
van Zelfverwyt en Knaaging de noodzaaklyke wederhoudmiddelen van Boosheid, en flrekken, om oils op 't pad
van Deugd en Pligt to doen wandelen . In deeze, en ontelbaare andere, gevallen zyn de Onaangenaamheden van eene
heilzaame en vriendlyke (trekking . Zy dienen tot genees .
middelen tegen bet Kwaade, en tot behoedmiddelen tegen
gevaar en elende : wel verre, derhalven, van een bewys
tegen GODS Goedheid op to leveren, verheffen zy daar
van zo wel bewyzen als onze uitgeleezend(te Genietingen .
In zamenttemming bier mede, moet ik doen opmerken,
dat veele der Rampen, over welke wy klaagen, de uitwerkzels zyn van fchikkingen en vastftellingen, in 't Heelat
noo•
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noodig tot bet voortbrengen van bet grootfte Geld .
't l!s vohtrekt noodzaaklyk, dat de zaaken der Wereld
beftuurd worden door algemeene Wetten, eenpaarig en
onveranderlyk werkende in gegeevene omftandigheden .
Was dit de gefteltenis der Natuure niet, 'er zou geen
zodanig icts weezen, 't welk wy de geregelde loop der
Natuure noemen : niemand zou weeten wat by to wagten
halt, van 't geen by verrigtte ; 'er kon geene Bedagtzaamheid, geen Vooruitzigt, plaats hebben, en bet uitoefenen
van eenige der werkzaame vermogens zou verbannen zyn .
Maar bet loopt, ten zelfden tyde , in 't ooge, dat bet ge .
voig van milk eene gefteltenisl'e, by zommige gelegenhe.
den , fmert en lyden moet weezen . Het gevolg , by
voorbeeld, van de algemeene werking tier Zwaartekragr,
kan niet nalaaten to wege to brengen, dat eenigcn bun
Leden breeken, of door een onty,tigen dood ornkomen :
maar hy, die , te deezer oorzaake, wenschte, dat 'er geen
zodanig eene wet als die der Zwaartekragt ware, of dat
dezelve werd opgefchort, wanneer zy eenig iced kon to
wege brengen, zou wenfchcn, dat bet geheele ntaakzel
der Natuure verwrikt en 't algemeen geluk verwoest weerd,
allcen om eenige weinige ongelukken to voorkomen . ---Ten deezen zelfden opzigte molten WY ltellen, dat de
oogmerken der Goedheid hct heltaan van Schepzelen van
allerlei rangen in de wereld vorderen ; en tefhens dat zy
in derzelver beftaan van elkander of hangen . Buiren zulks
zou 'er geen kring van werkzaamheid voor die Weezens
zyn, geene gelegenheid om goed to doen aan onze medefchepzelen ; en , by gevolge , geene mogelykheid van
Deugdsbetragting in dat geval, 't welk ons tot de Volmaaktheid der Godlyke Natuure bet naaste opvoert . Lene
verfcheidenheid, derhalven, in de rangen der Weezens ;
eene of hangelykheid derzelven van elkanderen, en, in 't
algemeen, onvolmaaktheden en ondergefchiktbeden onder
dezelve, en eene wisfelvalligheid van ftaat . zyn nood.
zaaklyk om dat Geluk mogelyk to maaken, 't welk gele .
gen is in de beoefening van de redelyke en zedelyke vermogens . Doch bet is openbaar, dat bier uit een blootftaan voor onheilen moet voortkomen, en, in veele geval.
let), bet ongeluk van byzondere Perfoonen, ja, dat zomtyds mogelyk dat Onheil zich zeer algemeen uitflrekke .
Met een woord : Sluit uit de Wergild die Vryheid,
welke wy dikwyls zo deerlyk zien misbruiken ; fluit hul .
ten dezelve alle behoeften, alle ondergefchiktheden, rlla
Z 2
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gevanren en verliezen ; flelt aile Weezens gelyk , en ontbloot
ze to eenemaal van den invloed op elkanders werkzaamheid, eu gy zult gcen Schepzel jets to doen overlaaten .
De geheele redelyke Schepping zal flaapen, en al dat Geluk, zo waardig voortgebragt to worden, zult gy weg .
e eren .
Uit dteze aanmerkingcn , welke ik genoegzaam oordeel
ter bcautwoording der vuorgeflelde Vraagflukken, blykt,
dat bet Kwaad, 't geen wy zien, met bet goede verge.
leeken, onvergelyllyk klein is ; dat bet gehouden moet
worden voor e°n noodzaaklyk gevolg van eene geflelte .
niifc, op de beste wyze gevormd om bet grootite Goed
to wege to brengen . Niettegenflaande alle aftrekkingen,
welke men maakt, uit hoofde van de ongemakken en on .
licilen deezer Wereld, zal eene jui,te waardeering van
derzelver Halt ons overtuigen , dat zy bet work is van
onbegrypelyke Goedheid . Otn de Wereld to doen beatit .
woorden aan ]let denkbeela van Kwaadwillighcid in den
Ivlaaker, zon bet tegendeel, in meest alle gevallen, moeten plants vinden . Gaarne wenschte ik in ftaat to wee .
zen, met eigen kleuren of to maalen, hoedanig eerie We .
reld men zou hebben mog •n wagten , was Elende to
fcheppen bet oogmerk der Godheid geweest.
Ramp zou, in dit geval, blyken, bet oogmerk der Natuure to weezen in vile haare beftemmingen ; en Goed
zouden wy bevinden (even gelyk wy nu Kwaad) altoos
.
;e
het gevoig to weezen of van eenige fchikking om almeene Elende to veroorzaaken, of van eenig onnatuurlyk
geweld en omkeering. In 't geheele beflek der Natuure
2ou zich een wreed oogmerk opdoen ; en al die Wysheid
van con in zyne 1Verken, welke wy nu bewonderen en
nanbidden, zouden wy din moeten vfoeken als eene befchikking om jammer uit to breiden, de finert fcherpftee .
kender en langduttriger to maaken . Dc gewoone toeftaud
van elk Weezen zou verrc van een ftaat van gemak en
genot,vol onrust, kwyning en benaauwdheid, zyn . De
laagere Dieren en de geheele onbezielde Natuur, zouden,
in ftede van mode to werken , tot ons vertnaak en genoegen, alleen ons aanbasfen en tot plaagery verftrekken . De
fly zou Been Honig, de Roos gees geur geeven, de
Velden bet vrolyk lachend Groen en veelkleurig Bloemtapyt derven ; bet Vuur zou ons zengen zonder ons to verw .rmen ; bet Dachlicht ouze oogen doen fcheemeren ,
zonder vervrolyking ; elke Ademhaaling onze borst air.
door.
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doorfnyden ; de Begeerten en de Zinnen zouden de werktuigen van pyniging, en nooit van eenig genoegen, weezen,
dan alleen, in gevalle zy, door hykomende oorzaaken , van
den gewoonen weg afweeken . leder aanraaking zou voor
ons weezen als bet verbinden eencr fmertlyke wonde, wat
wy proefden den bitterften fmaak, en elk geluid den krasfend(ten toon, hebben . Onze,\'erbeeldingskragr zou ons
geene andere dan fchrikbeelden voor oogen lchilderen ,
diepe en beflendig byblyvende zwaargeestigheid ons vermeesteren, en onze Rede alleen dienen om ons to dnen
opmerken, in welk een jammerftaat wy verkeerden . Wat
ivy thans Genoegen noemen, zou niets anders weezen dais
ccu tusfchenpoozend ontflag van Pyniging ; en wy zouden tot de pligten, noodig ter Zelfbelioudenisfc, aangedreeven worsen door een vermeerdering van pynlyke aandoeningen, veroorzaakt door derzelver verwaarloozing .
Of, in-iien wy, ten eenigen ftonde, iets, 't welk Geluk
moat heeten, proefden, bet zou, (gelyk 'tegcnwoordig de
vlaa ;en van pyn,) vlugtig en zeldzaam weezen, en alleen
beltemd, ont ons, door bet proeven van bet tegendeel,
een Icherpfuydender gevoel van ons Ongeluk by to zetten .
-- In den tegcnwoordigen Iaat der \Vereld loopen onze
fmerten, als zy hevig knellen, fchielyk af, of maaken een
einde aan ons beltaan . Doch, in dien ftaat, welken ik
my thans verbeeld, zou 'er geene zo gunstryke fchikking
plaats vinden : want ooze Lichaamen zouden waarfchynlyk zodaniger wyze gcvormd weezen , dat ze de uitgezogtft(! pynen konden verdunren : en wy zouden, ten
zelfden tyde , afgefchrikt worden van de handen aan onszelven to than, weetende, dat wy, door een verhaasten
dood,ons to lpoediger overbragten in eenen ftaat van nog
grooter elenden, die eeuwig zou volduuren .
1)och ik moet hier ophouden . l k weet, gy deinst met
fchrik to rugge van dit tafereel . Zodanig, nogthans, en
oneindig erger dan ik kan affchilderen, zou de ftaat der
Wereld weezen , was dezelve gefchaapen oni ons Onheil
to doen lyden . Doch de waare ftaat der dinaen verfchilt
daar van hemelsbreed, en wy mogen belluited dat de
Maaker een goed Weezen is .
Dat wy dan juichen
over ons befraan : dat wy vrolyk opwaards zien .
Waarlyk, GOD is CORD! Dit is de ftem der Rede . Die
roept ons de gcltecle Natuur toe .
('t Vcryolg ter naastkome tder gelebealoeid .)
Z 3
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IN EEN AANHOUDENDEN HOEST .
3 34 HET NUT .IPECAC.

WAARNEEMING, WEGI:NS HFT NUT DER IPECACUANHA
IN EEN AAN11OUDENDEN HOEST .
Door * *,

M . 1) .

eer heroemde Geneesheeren hebben de zachte BraakZ
verwekkende Middelen in Catarrhaspulmonum als zeer
heilzaam gepreezen, met zo zeer, om, door het gebruik

deezer middelen , Braakingeu to verwekken, als wel, door
de ontbindende kracht deezer middelen, de taaije flym to
verdnnnen, en deszelfs loozing to bevordereu . Meer dan
eens, hehben wy ons, in dit geval met voordeel bediend,
van de bercidinge uit bet Antimonium : doch bet is ons
altoos gebleeken, dat, over bet geheel genoomen, de Ipecacuanlza boven deeze de voorkeur verdient , om redenen, dat zy by veele Lyders minder braakiagen verwekt,
wanneer men de giften klein genocg maakt, en men bovendien zorgt dat her middel versch is - en hierin zyn wy
Dog onlangs , door de volgende \Vaarneeming, bevestigd geworden . Len Jougeling, van byna veertien jaaren, kreeg,
naa cene bclette uitwaafeming,benaauwdhcid op de borst,
Men nam terfcond zyne toevlugt tot
met hoest .
eene ruime Aderlaating en Purgeermiddelen, gclyk de gewoone Geneeswyze doorgaans medebrengt, zonder eens meer
aan de gouden les van den Vader der Genceskunst to den .
ken -- namentlyk, dat men gcene ontlastinge moet maaken voor en al eer de ftofFe daartoe gefchikt ell ryp gemaakt is : - de hoest des Lyders bleef aanhouden, pier.
tegenftaande men met zogenaamde Bechica en Laaeermiddelen blcef aanhouden. Daar wares alle tekenen
van een fcherpe Pituita, wanneer ik by den Lyder geroe .
pen wierd, - om welke ftofe to verdunnen, ik terftond
myne toevlugt tot de Kermes Mineralis nam, dan dit mid .
del, zo wel als de overige hereidingen uit het Autimoniutn,
verwekte, zelf by de geringfte gifte, Braakinge, waarom de
Lyder weigerde dezelve voort to gebruiken . lien Spaanfche
Vliegenpleister, tusfchen de fchouderbladcn, gaf voor ecnigen tyd flegts verligting,
I1 en ik be(loot, de pecacuanha
in zeer kleine giften voort to fchryven, met dat gelukkig
gevoig, dat, naa een nanhoudend gebruik van hyna drie
weeken, de hoest en benaaluwdheid op de borst byna geheel aereezen was , en de Lvder, door her gebruik der
Koeij .n-Meik, volkomen herftclde.
VA-
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NATUURLVKE IIISTORIE DEK DRIKEREN.

(Volgens den Heer

DE aUFFON.)

veele Water •vogels de gewoonte hebben om to
I4oewel
duiken , zelfs tot den grond des waters , om dus

hun proof to zoeken , heeft men den naarn van Duikers,
(*) aan een klein byzonder Gezin van Duikende Vogelen,
gegeeven , die van de andere daar in verfchillen , dat zy
een recliten en fcherpgepunten Bek , en de drie Voorviugeren door een geheef Vlies zamengevoegd hebben , 't
geen met een rand langs den binnenilen vinger loopt, van
welken , egter , de agterle is afgezonderd . De Duikers
hebben, daarenboven, kleine,en fcherpe Nagels, eeu zeer
ltleinen of bykans geen Staart , de Pooten zeer plat , en
geheel agterwaards geplaatst, de fchenkels als i i den Onderbuik verborgen, cene fchikking, zeer goed tot het zwemmen ; maar zeer ongunitig om to loopen . De Duikers zyn,
even als de Jlarsvoctcn , op den grond verpli t zich recht
overeinde, en bykans in een loodlyn regten land, to houden , t en kunnen in hunne beweegingen zeer bezwaarlyk
bet evenwigt bewaaren , terwyl zy, in 't water, zich zo
fnel en vaardig weeten to redden, dat zy den kogel , op
hun gemikt, ontwyken ; duikende , zo ras bet fchot of
gaat en zy het vuur zien , onder 't water. Vogelfchieters , wel afgerigt om deeze Vogels to treffen , draagen
daarom zorg , dat zy door een beflchutzel van zwaar papier, aan den fnaphaan vast gehegt, de tlikkering van 't
fchot, voor 't oog des Vogels, verbergen . 'Er zyn verfcheide foorten in dit Geflacht , van welke wy de voornaamfte zullen befchryven.
De Groote Duikcr heeft bykans de grootte en gclalte
van een Gans. Hy is bekend op de- Meiren van Zwritzer .
land ; en de naam van Studer, daar aan gegeeven by het
111cer van Confance, duidt, volgenS GESNER, zyne lngheid
(*) De Duikcr draagt in 't algemeen in 't Grieksch den naam
van Also-&, in 't I-lebreeuwsch en Pe fisch beet by Kaad,, in
't Arabisch Semag, in 't Latyn Merges . in 't ltalia:msch !1ferpo,
in 't Engelseh Diver, in 't Eloogduitsch Ducker, Ui 't Fransch
Plongeon, in 't Groenlandsch Niviarfoak .
Z4
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heid aan op den grond, its mode zyn onvermogen om to
gaan , ondanks de poogingen , wellce by met pooten en
vleugelen doer . Hy is in 't water alleen in zyn element,
beweegt zich daar zeer gemak)yk ell vaardig ; by duikt
zeer diep, en zwemt geheel under 't water, honderd fchre .
den ver , zonder ter ademhaaling boven to komen ; cone
hoeveelheid van Iugt, befluoten in de uitgezette lugtpyp,
ver('chafc, geduurende dien tyd, ademhaaling aan dit gevlcuge(d tweetlachtig Dier , 't geen meet tot de Dieren
der Lug dan des Waters fchynt to behooren . Zy doorflreeven vrylyk , ell in allerlei rigtingen , bet water ; zy
vinden 'er bun voedzel , verblyf- en fchuilplaats : want,
indien 'er zich een Roofvogel in de lugt vertoont, of een
Jaager op den never verfchynt, zoekt de Duiker zyne behoudenis en lyf berging niet in de vlugt ; by duikt , verbergt zich onder 't water , en onttrekt zich aan bet oog
zyner vyanden : maar de Mensch , veel ilerker door zyne
beheudigheid, dan door zyne kragt, lcgt hem laagcn, to
midden van zyne gewaande vryplaats ; een net, cen fiioer
suet een Vischje daar aan , vcrflnkt hem , by word-, gevanen, als by zyn proof ophapt, en Derft, als by zich
wit' voeden , in her Element , waar op by gebooren
is : want, men vindt bet nest der Duikere j op her water,
to midden van groote biezen , wier wortel in 't water
hangt, zy vervaardigen dit nest, gelyk ARISTOTELES wet
beef opgemerkt, vroeg in 't Voorjaar.-.. Eenige Waarneemers hebben gefchreeven , dat de Groote Duiker een
zeer ailzwygende Vogel is ; doch GRSNEIt eigent hem een
byzonder en vry flerk gefchreeuw toe ; misfchien hoort
men hem zeldzaam . De GroQtc Duiker is van boven bleek
grauw, met donkerder ?emengeld, en als met witte wolkjes afgezet : boven op d~cn Kop en den Flals, die heneden
een halven halsbaud heeft, is vercierd met dezelfde kleuren , wellce lluiten op fchoon wit, van de Burst en bet
Ondenlyf .
De hleine Duiker gelykt zeer vecJ na den Grooten, wat
de kleiir der Pluimadie betreft , her Voorlyf is wit , de
Rug, de Hats en K ,-)p aschgrauw, overal bezel met wit .
to itipjes ; doch by is veel kleiuder, de grootfie kunnen
ten meesten On vet en negen duimen haalen , van bet
einde der lack tot her uiter(le van den Start ; twee voeten tot her uiterfle d,-, r Nagelen , en zy heb!ien twee en
Cell haven voet vlugts ; terwyl de Groote Duiker !veer dan
via vuetea vlugts beef-, ; en twcC ell cell halvcu voct haalt,
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van den Bek tot de Nagelen . Vour bet overige zyn huune natuurlyke geaartheden bykans dezelfde .
Tell alien tyde zien wy de Duikers van dceze foort op
onze Meiren, welke zy niet verlaaten , dan wanneer bet
ys hun noodzaakt, zich na de Rivieren en flroomende wateren to begeeven : zy vertrekkcn 's nagts, en verwyderen
zich zo weiuig mogelyk van hunne eerlle woonplaats .
Ten tyde van AItISTOTELES hadt men reeds opgemerkt .,
dat de Winter ze niet geheel deedt verhuizen . Deeze Wysgeer zegt , dat hun broedzel uit twee of drie Eijeren beilaat ; maar onze Jaagers verzekeren , dat 'er drie of vier
in 't nest gevonden worden ; 'er by verhaalende , dat,
wanneer men bet nest nadert, de Moeder bet Nerlaat, en
onder water duikt , en de even uitgekomene jongen zich
in 't water werpen, om haar to volgen . Voor bet overlge is bet altoos met groot geraas , en ectne geweldige beweeging van vleugelen en flaart, dat deeze Vogels zweiumen en duiken . De beweeging hunner Pooten, in 't zwenlmen, is niet van vooren na agteren, maar zydelings . De
Heer BRIE_RT heeft dceze beweeging waargenomen , cell
deezer Diikcren gevangen houdcude, die, aan eeu lang
touw zwemmende, altoos deeze richting hieldt : by fcheen
niets van zyne natuurlyke vryheid verlooren tc hebben ; by
hevondt zich, fchoon gevangen, op eene rivier, waar by
aan Vischjcs genoeg aas vondt .
Van de kustcn van Picarrlye is ons een Duiker gezon .
den , zeer gelykende near onzen Klcinen Duiker der Rivieren : by vertoonde zich daar bovenal in den Winter,
de Visfchers noemden hem C1aa6 Marin, of Zeekat ; dewyl
by veel vischkuit verilindt . Des Zomers gaan, zy been ,
en fchynen then tyd, verder Noordwaards op, door to bren .
gen : eenigen, egter, nestelcn, naar 't berigt der. Boots .
gezellen , in de Sorlings op de klippen , waar op zy met
kunnen komen , dan door met een fprong uit bet water
zich to begeeven, geholpen door de zeegolven : want van
't land kunuen zy, zo min als de andere Duikers , zich
ter vlugt begeeven ; zy kunnen zelfs alleen op 't water
loopen, over 't welk zy zeer fuel zwemmen, net agterlyf
in 't water houdende .
Deeze Vogel komt met dell
vloed in den mond der Rivieren ; de kleine wytingen, de
knit van ileur, en kongeraal, maaken zyn geliefdfle voed .
zel uit ; dewyl by bykans zo fuel zwemt als andere Vo .
gels vliegen, en duikt als een Visch, heeft by alle mope .
lyke voordeelcu , om cell hem ontzwemmenden prooi to
Z 5
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vangen. De jongen, min ifgerigt en mire geoefcnd dan de
ouden , ecten fchulpvischjes : met dit alles zyn oude en
ten alien tyde, zeer vet .
j ongen,
In 't Noorden ontlrnuden zich Duikers, welke eene by .
zondere melding verdienen, als (lie op Fero f'.ilandcn den
naam van Imbrim draagt , en op de Orcadifche Eilanden
Embergoofe geheeten wordt . fly is veel grooter daii een
Gans, haalendd bykans drie voetcn, van den Belt tot de
Nagelen gemeeten, en hebbende vier voeten vlugts . Leer
opmerkenswaardig is deeze Vogel, van wegen ecn als uit.
gefneeden haisband , met kleine langwerpige ftreepen ,
beurtlings wit en zwart : de grondkleur, over welke deeze band been loopt , is zwart , met cen groenen weer .
fchyn aan den Hals, en een vioietklcurige aan die des kops .
Iiet bovenfte gedeelte der Pluimadie is in den grond zwart,
geheel met witte ftipjes doormengd : bet Onderlyf is fchoon
wit .
By zecr ftrenge Winters, vertoont zich deeze Duiker op
de kusten van Engeland, en heb ik 'er , in den Winter
des Jaars 1780, een ontvangen, op de kust vary Picardle
gedood ; doch op alle andere tyden verlaat de Imbrim do
Noord%he Zceen niet, en heeft zyn doorgrrand verblyf op
de Orcadifche en Fero Eilanden, op de kusten van Ts .
land en Groenland : want men kan in hem gereedlyk den
Tuglek der Groenlanderen ontdekken .
Lenige Noordfche Schryvers, als HoraRUS, Geneesheer
to Bergen , hebben beweerd , dat deeze Vogels order 't
water de nesten maakten , en de jongen broedden (f),
't geen, wel verre van waarhcid to zyn, verre van waarfchynlyklleid zclve vervreemd is ; en 't gees Men elders
leest (S) , dat de Imbrim de Eijeren onder de vlcugelen
draagt, en ze, dus overal met zich voerende, uitbroedt,
dunkt my even fabelagtig. All :s, wat wy uit die vertelzeltjes kunnen opmaaken, is, dat deeze Vogel op de kinten van outoeganglyke kusten nestelt, en dat nicmand tot
nog zyn nest heeft waargenomen .
Fen andere Duiker is 'er, by de Z,vecden en Laplanders
bekend onder den naam van Loin, of Lom,nc, zo veel zeggende als Kreupcle : een naam , die den waggelenden gang
deezer Vogel , als by op 't land is , aanduidt ; dock by
be .
(t)

ZiC SIBBALD.

(Q) Transallions Philofophiques . No . 473 . p . 6r .
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bevindt 'er zich niet veel, zich meest in 't water onthoudende ; by nestelt aan den waterkant, op woeste kusten :
weinigen hebben zyn nest gezien , de Tslandcrs willen,
dat bet Wyf je de Eijeren, in voile zee, onder de vleuge .
len uitbroedt (1) , dat is niet waarfchynlyker dan bet
broeden van den Imbrim onder 't water , zo even verjneId .
De Lomme is kleinder dan de Imbrim, en van grootte
als een Endvogel . By beeft een zwarten Rug, doorzaaid
met witte plekken ; een zwarten ]Hats , van die kleur is
ook bet voorfte van den Kop, die boven op graauwe plulmen heeft ; bet bovenfte van den Hats is met dergelyke
graauwe vederen vercierd, en heeft van vooren een b ree.
d e plek zwart, met een wisfelenden weerfchyn van groen
en violet . Een digt Dons, gelyk aan dat der Zwaanen,
bedekt de geheele huid , de Laplander: vervaardigen 'er
hunne warme Wintermutzen van , die zy Lonnme-kappen
heeten.
't Schynt dat deeze Duikers de Noordzec zeldzaam verlaaten , fchoon zy . zich , van tyd tot tyd , naaf 't berigt
van KLEIN, op de kusten van de 13alti2che Zee vertoonen,
en door geheel Zweeden wel bekend zyn : voornaamlyk
huisvestcn zy op de kusten van Noorweegen , Tsland en
Groenland, zy houden 'er zich den geheelen Zomer op ,
broeden 'er hunne Jongen, die zy met een byzondere bezorgdheid opvoedetl . ANDERSON geeft ons des berigten,
die zeer belangryk zyn, indien ze gelicel nauwkeurig wa .
ren . Hy zegt, dat de Lomme twee eijeren legt, en dat,
zo ras een jong in flaat is bet nest to verlaaten, bet Mannetjc en Wyf ie 't zelve to water brengen ; terwyl de een
altoos'er boven vliegt, om bet to befchermen tegen Roof .
gevogelte, en de ander 'er beneden, om den k'weekeling
op den rug to ontvangen, indien by mngt bezwyken, als
inede, dat, indien, ondanks deezen bylland, bet Jong op
den grond kowt , de Ouders nevens 't zelve a!m land
gaan, en veeleer, dan 't zelve to verlaaten, zich laaten
vatten door de menfchen , of opeeten door de Vosfen ,
die , in deeze bevroozene gewesten , van landeedierte
fchaars voprzien , al hunne listigheid to werk flellen , om
Vogels to verfchalken .
Deeze Schryver voegt 'er
nevens, dat, wanneer de Lommen met hunne Jongen eens
to
(1) ANDERSON,

Ili i. Nat . d'Isl. F3 de Groeni. Tom . I. p. 9 ; .
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to water gegaan zyn, ze nooit weder op 't land komen : by
verzekert zelfs, dat de Ouden , die by coeval bun kroost
verluoren hebben, of niet lauger tot broeden in that zyn,
nooit aan land verfchynen ; altoos by benden van zestig,
of honderd , zwemmcnde . indien men, fchrvft hy, cea
Jong in zee wcipt, voor zulk ecn zwemmcnde -bende, omringen alle de Lommen, op 't oogenblik, dat Jong, en elk
zoekt bet to vergezellen, zo dat zy elkander dit vobrrcgt
betwisten , tot dat de iterkite bet verwerft ; dock, als ,
by toeval, de Mueder van het Jong tusfchen beide komt,
houdt stlle twist terftond op , en men geeft aan haar bet
**
JOn
Me tC het naderen des Winters, verwyderen zich deeze
Vogels, en vtrdwyncn tot het wedcrkeeren des Voorjaars.
ANDERSON gist, dat zy, den weg Zuid-West opneemende , na i'rnericnc trekken : en de Heer EDWARDS erkent,
dat deeze foort van Vogelen gemeen-is aan -de Noordlyke
Zeecn van dit vaste land en van .uropa : wy kunuen
'er bvvoegen, aan die van bet v .iste land van ,Y,ia ; want
de Duiker met een Rooden flats , nit, . iberic gekomen,
; voor bet Wyfje
is volmaakt dezeltiie, als die EDWARD
der Lomvic opgeeft, volgens het onverdagt getuigenis van
den 1leer ISIIAN, ecn goed waarneemer, die de een en
ander nit Groenland hadt medegebragr .
In bet jaargetyde, dat de Lomnzen tangs de kusten van
Noorwegen trekken , dient hun ouderfcheiden geroep den
Inwoonderen ten voorteken van fchoon weer, of regen ;
't is daarom, dat zy bet leeven dier Vogelen fpaaren, en
ze zelfs niet gaarne in hunne netten zien .
LIN!VIEUS merkt in deeze Ioort eene verfcheidenheid op,
en zegt, met woRnrtus, dat de Lomme aan den oever, op
den kant des waters, nestelt . ANDERSON fchynt, ten op.
zigte van dit nestelen, niet gelyk aan zich zelven . (tt)
Voor
Hifl . Nat . d'7sl . & Groeni . Tom . 11 . p.52 .53 .
(fit) Hy zcgt in hct Toin . I . P. 93 . van bet even aangchaalde
Werk , dar de Lomme aan eenzaame oevers, op den karat des
waters, nestelt, zoo lang, dat zy onmiddelyk nit bet water in
haar nest komt, en op de cijeren zittcnde kan drinken ; tcrwyl
by Tom . Il . P. 52 . wil , dat de Lemmen de nesten vcrvaardigcn
op de hooglle rotten , en op de kleine uitileekende punren .
Deeze ftrydigheid kan niet overcen gebr gt wordcn , dan met
to ftcllen , dat deeze Vogels hunne nester wecten to plaatzen,
naar gelange de kust hun een vlak ftrand , of ecn never , met
;otfen en klippen, aanbicdr .
(**) ANDERSON,
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Voor 't overige fchynt de Lomme van Spitsbergen, door
befchreeven , opderfcheide nden van de Lomme win
Groenland en Tsland, dewyl zy een Krommen Bek heeft ;
fchoon anderzins de genegenheid tot de jongen, de wyze
om ze to water to brengen , en tegen het I :oofgevogclte
to dekken, eene zeer groote overeenkomst aanduidt . (~§)
En wat de Lommen,-door den Zeeman IIARENTZ waarge .
nomen, belangt, niets is 'er in deft we,(;, om ze voor de .
zelfde Vogels to honden als onze Lo(nmsen , die zeer wel
nan de kust van Nova Zcmkla kunnen gevonden worden.
„ De naatn van Lon=e Baay,, door IIARaNTSZ, aan een
„ Inham, in de Yszee, by Nova Zembla, gegeeven, is
„ ontleend van eene foort van Vogelen , daar in grooten
„ overvloed gevonden, die , naar de Hollandfehc bedui .
„ denis van dat woord , ten min(len log en loom zyn ;
„ bun Lichaam is zo dik, in vergelyking met de vleuge„ len, dat men zich moet verwonderen, hoe zy daar me .
„ de een zo groote zwaarte kunnen opheflen . Deeze
„ Vogels nestelen in de holen der klippen , en broeden
„ maar 66n ey teffens . Het gezigt der Menfchen ontzet
„ ze zo weinig, dat men de Lomme in het nest kan vat,, - tell , zondec dat de andere wegvliegen, of van ftand .
„ plaats veranderen ." (J~)
1ALtTENS

(§§) Recueil des Voyages du 1Vord . Tom . 11 . p. 95 .
(44.) Hif1 . Ger.. des Voyages . Tom . XV . P. 104 .

PROEVBN EN WAARNEEMINGFN OVER DE LISTING ,
WAAR 1N EENE NIEUWE WYZE, OM GISTINri TE
VERWEKKEN , ZONDER BET BEHULP VAN
GIST , WORDT AANCEWEEZEN .
Door

THOMAS HENRY .

F. R. S.

(Ontleend uit de

Memoirs of the Literary and Philofophical
Society of Mancester. Vol . 11.)

~~cn heeft langen tyd geweeten, dat, by bet Gisten, de
Vaste Lug in groote menigte ontbonden wordt, dat
van eene zekere hoeveelheid van dit Gas , of onrfpronglyk behouden, of naderband ingedronken, door de gegist
hebbende Vogten , derzelver opbruisfing , prikkeling en
aangenaamheid afhangt : dat verfchaald Bier en Wyn, door
bet
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bet kunflig inbrengen van dit Gas, den prikkelenden fmaak
Dit Uitwerkzel volgt niet onmid.
weder krygen.
delyk op tact inbrengen dier Lugt-Vogten, daar mede bezwangerd, en zelfs Water, daar mede vervuld , (indien
men 'er geen groote overmaat van die Lugt indringe,)
neemen het fchunuend voorkomen , of den prikkelenden
fmaak, niet aan , voor dat zy eenige dagen in wel tocgeflopte viesfen gellaan hebben, dat is, voor dat de Lug t,
in 't eerst zeer nauw vereenigd , de veerkragt weder be .
Punch, gemaakt met dusdanig
gint aan to neemett .
water, verbetert veel, door dezelve eenige weinige dagen
in een vies to houden ; Wey, met die Lugt gevuld, wordt
zeer gistig en fpringend : en een vies, omtrent vier jaaren
bewaard, hadt een wynagtigen fmaak gekreegen .
De waarneeming deezer verfchyuzelen deedt my vermoe
den, dat Vaste Lugt de werkende oorzaak is der Gisting,.,
of dat de eigenfchappen van Gist, als een middel tot Gis
ting gebruikt, afltangt van de Vaste Lugt, daar in opge .
flooten : als mede, dat Gist weinig anders was dan Vaste
Lugt , omwonden in de gezette deelen des vogts . Ik
waagde bet, diensvolgens, een Kunst-gist to vervaardigen ;
ten then einde kookte ik Meel en Water . tot een dunne
pap , en vervulde dit mengzel met Vaste Lugt , zette 't
zelve in eene maatig warme plants, in een vies, even digt
gedaan : den volgenden dag vond ik dit mengzel in cell
Nat van Gisting , en op den derden dag hadt bet der .
ntaate bet voorkomen van Gist , dat ik 'er my van be .
diende in Gebak, en bekwam vry lugtig gereezen Brood .
Ik nam , naderhand , een meer voldoende Proeve met
Ben groote menigte daar van vervulde ik met
Mout .
Vaste Lugt , (lie door 't zelve fchielyk en in groote hoe .
veelheid werd ingetrokken . Dit verzadigde gedeelte m eng.
d e ik met bet andere ; op eene verwarmde plaats , de
Thermometer flondt 'er tusfchen de zeventig en tachtig
Graaden : binnen vier en twintig uuren was bet Vogt in
eene flerke Gisting : en menigte van Gist verzamelde zich
op de oppervlakte : met ettt woord , de verfchynzels en
de uitkomflen waren dezelfde , als of 'er met de daad
Gist by gedaan ware .
1k vlei my zelven, dat deeze Proeven van eene uitge .
flrekte nuttigheiii kunnen weezen, en veel toebrcngen tot
gemak, vermaak en gezondheid der Men£chen, in verfcheide omftandigheden, die tot nu toe, voor geen gering
gedeelte , verltooken geweest zyn van het gebruik van
Ge-

OVER DE GISTING .

313

Gcgisthebbende Drankeu ; bet kan in de Keuken en in de
Geneeskunde baat geeven . Niet alleen op zee, maar ook
by verfcheide gelegenheden op 't land, waar men zomtyds
zeer veel moeite heeft otn Gist to bekomen . Door bet
middel, 't Peen ik opgeef, kan men ten alien tyde, wan •
veer men t begeert, versch Brood bakken, en versch
Bier of anderen Drank brouwen . Boven al fcitenkt bet een
gereede wyze om de Gisting, wanneer dezelve to zwak
is, to verleevendigen ; wanneer men een Vies, gevuld
met opbruifchend mengzel van Kalk en Vitriool-zuur , in
bet vogt laat zinken, zal dezelve dit uitwerkzel to wege
brengen, en zou, zo ik my verbecki, alleen ; zonder eenige andere bewerking , genoegzaatn zyn, om Mout to
doen gisten .
Uit dit alles maak ik, ten opzigte van bet Gisten, dit
betluit op . De Vaste Lugt, in de Mout gebragt, door
Gist of op eenige andere wyze, begirt, door haare neiging om de veerkragtige gcdaante weder aan to nectnen,
zich to outwikkelen van de flof a waar in dezelve Woo .
ten was ; door deeze pooging worden de dikkere en ge .
zette declen des Vogts verdund , enz . : weshalven de Gis .
ting fchynt opgewekt en voortgezet to worden door de
enkel werktuiglyke pooging van een vreemde veerkragtige
Vloeitlofle, in bet Vogt ingedrongen, die 'er weder poogt
uit to dringen .
I

oft

BRIEF,

WEOENS HET TOT BEN VAST LICHAADI 1%IAA .
KEN VAN I1ET KWIKZILVER .

die zich alleen door de eerfte Letteren van
E enzynBeer,
Naam en Ampt (M , T). S . D . M . L . C. D. M .)

bekend gemaakt heeft , fchreef nit Parys, in July deezes
Jaars, aan de Uitgeeveren van bet Journal Encyclopedi .
que, den volgenden Brief.
„ 1k heb de eer, myne Heeren, om u bier nevens toe
„ to fchikken bet uittrekzel van een Brief, door een my„ ner Vricnden uit Parys ontvangen ; een uittrekzel my
„ toegezonden, met verzoek, om bet in uw Werk to
„ doen plaatzen, naa dat ik zelve ooggetuigen geweest
„ was van de Kunstbewerking daar in vermeld .
„ 1k geloofde, to meer verpligt to weezen aan 't verzoek
„ myns Wends to voldoen, daar ik lict Kwikzilver tot
,, eeii
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een Vast Lichaam heb zien brengen, en in alle deelen
verzekerd ben van de waarlleid des voorgeevens van
Madame D'ORUELIN, die met bet uiterfle genoegen haa=
re kunstbewerkingen herhaalt, in tegenwoordigheid van
Liefhebbers en KunIlenaars . --- Eene ontdekking van
then aart en dat gewigt, moet niet onbekend blyven ;
zy heei't to veel invloeds op de \ •Veetenfchappen, om
i n uw Tydfchrift niet gevocgd to worden by veele andere,
waar aan gy geen plaats geweigerd hebt ."
r
Ulttrekzel van een Brief uit Parys, den i Feb . 1735,
aan den Heer Baron DE M**, gefchreeven door Madame D'0RR9LIN .
Ik heb u beloofd , myn Heer , u een verflag to zullen
geeven, als 'er lets, uwer nieuwsgierigheid waardig, my
voorkwam, in de geringe Chyini'che Bewerkingen, waar
aan ik eenige uuren van uitl'panning belleed . Ik haast my,
om a berigt to doen toekomen, dat ik thans eene ontdekking gedaan heb, welke my toefchynt van belang to weezen voor de Maatfchappy in 't algemeen , en voor de
rechtfchaapen Liefhebhers in 't byzonder . Het tot een
Vast Lichaam brengen van bet Kwikzilver, bet voorwerp
van zo vecle nafpeuringen, van zo veele herhaalde vrugtlooze Proefneemingen, is eindelyk gelukt onder de hand
eener Vrouwe .
Twyfelt gy 'er aan ? Ik noodig u,
onl, wanneer gy to Pales komt, dit wonder verfchynzcl
to •z ien voortbrengen in eene Werkplaats, welke niet gefchikt fchynt om lets zo verbaazends voort to brengen . . .
ja , myn Heer, ik heb bet Kwikzilver tot een volllrekt
Vast Lichaam gemaakt ; en fmeltbaar gelyk de andere Metaalen, zonder bet byvoegen van eenige Metaalag ige zelf-t
flandigheid . Ik (lel bet, naa de Vastmaaking, bloot . nan
de werking van bet (lerkfle vuur, zonder dat bet, (re .yk
veele kenners dagten, voor zy de bewerking gezien hadden,) lets van de los. en vloeibaarheid aanneemt, welker
beginzel ik geheel heb weggenomen . Integenc'eel, heb ik
ontdekt, dat de Vastheid zodanig is, dat deeze zelfllandighehi, hoe meer ze gefmolten wordt , hoe meer ze
verdikt , geflootener en broozer, als mede glinilerender
wordt (*).
MY.

•
•
•
•
•
•
•
•

(*)De 1looglecraar J . A . BRAUN, door cone konllig verkreegen
Koude, hot Kwikz lver, voor een korten tyd , tot con V • st
Lichaam gemaakt hebbende, , bcvondt hetzclve vast van zelf„ flan .
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Myne bewerking is nict omflagtig : zy is zo eenvoudig,
als die de Natuur pbruikt um wondercn to doen : loch
veel korter : dewyl in minder dan een our alles afloopt .
Zie daar, tnya Ilcer, een nieuw Vast Metaal, ow by
de andere gevoegd to kunnen w orden . l k bepaal den rang
niet , welken bet moet beklecden , noch ook wclk eene
overeenkomst bet met de andere Metaalen hebbe . Pit hat
ik to cenemani over aan tie bellellinge van Mynflofkun li .
gen , verlichter en geoefender date ik ; desglyks last ik
aan bun to beproeven , voor welk eene maate van volmaaktheid bet vatbaar is, en welk nut de Maatfchappy en
tie Metaalkunde 'cr van konne trekken : ik bepaal my tot
bet llil genot der voldoeninge , veel (lreelender vnor iemand van myn Stan cn Sere, dan voor eenig antler Lief .
bcbher , dat ik een gelchillluk , 't Been de hekwaamlle
Chimisren tot nor onoplosbaar oordeeldetl, heb kunnen
uitmaaken, door dandlyke Proeven .
lk heb de eer to zyn, .&c.
D'OKBrLIN . a l'huicl de la Provie!ence,

"tee de FoJoycurs, prc's de S. Sulpice .

flan li ;heid en intrektha •i r : de hardheid kwam hem voor als
van Load, of ecn weinig minder, tvaar van het, onder het
fampen, ook den klank gaf. fly k6n de u4gcrekrc Plaatjcs
Kwik mes een Pennemes fnyden : de kicur vcrfchilde vveinig van her vloeibaare, en vertoonde zich als het allerghtdst
gepolyst Zilver, zo in de verheeven rondo oppervlakte als
Dcezc Hoogleeraar leidt
„ daar her doorfneeden wa^ ."
uit zync Proelneemingcri at, „ dat het Kwikzilver nict zo zecr
• tc houden zy voor eel half, maar voor een volwaakt, Metaal ;
• doch dat , onder alle de Metaalen , door den kleinfcn trap
• van wartate vloeit : wart de gelinolte Meraalen komen met
• lecvend, of vlocibaar, Kwikzilver insgelyks overeen, dat
• hunne declen ondcrling elkander aantrrkken , tot Bolletjes
„ zanlenloopen , en uit den Nat van vloeijing niet in Cell Co .
• genblik , maar langzaamerhand , in den Ilaat van vastheid
• overgaan, en even zo by omkcering." Uir,eexpyrte Verhande{ing'en, by F . HOUTTUYN, VI . D . bladz. 84 ell I12 .

•
•
•
•
•
•

11. DFi L . UP NCELW.
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BESCHOUWING VAN DEN OORSPRONG DER KUNSTEN .

'

(Ontleend uit

BRUCE'S Elements of the Science of Ethics, on
the Principles of Natural Phitofophy .)

t Z ou

eene ydele en vergeeffche pooging weezen , den
Oorf1prong der Kunllen op to fpeuren , by de bykans uitgeileete voetftappen der Oudheid . De Kunflen
zyn, gelyk de behoeften des Menschdoms, met decze ten
zelfden tyde gebooren, en gaan voor alle Gedenkfchriften,
of Gedenkilukken, die derzelver eerfte opkomst zouden kunnen aauwyzen . I)e Oorfproug der Kunften zal men aantrefhen in bet Character van 's Menlchen Geest, gepaard
met de a!lengskens vorderende Leevensomltandigheden der
Menlchen , van huwheid, of Befchaafdheid . 's Menlchen
Gestbezit ekr Talent enBkwamhedn,dez 1cin
len heal in flaat , om de middelen to kiezen , bekwaain
tot bet bereiken van zekere einden , geene om dezelve to
gebruiken op een wyze , betlaanbaar met bet algemeene
welweezen . De Leevensomilandigheden der Menfchen gaan
van den Widen Staat tot dien der harbaarschheid, en van
Barbaarschheid tot Ijefchaafdheid, over, met verfclieide tusfchenvallende Ilanden .
De zugt tot Leeven , de zugt tot Vermaak , de zugt
tot Nieuwigheid zyn algemeene Neigingen van 's 11'ienfchen Geest, deeze dryven hem aan tot bet uitvinden en
verbeteren van Eunflen , in alle de mogelyke ont[taudigheden , waar in de Mensch verkeert .
i . De zugt tot Leeven, of Zeif behoudenisfe, is eene nei .
ging, femeen aan alle bezielde Weezens . In de mindere
1)ieren belluurt hun het Inftin& tot de bepaalde foort van
hun benoodigde voorwerpen ; by den Mensch komen de
vermogens zy ns veritands to voorfchyn, om waar te neemen, to onderzoeken, en de middelen uit to kiezen, noodig tot zyn hCitaan en verdeediging . Terwyl de tilde alI1-en tie voldoening van zyn begeerte na voedzel fchynt
zoeken to voldoen, of zich to verdeedigen tegen verfcheurend Gedierte en Menfchen, zo wild als by zelve , vindt
by zyn knods, zyn flinger, zyn boog en pylen uit. Viet
by, dat anderen hem in dusdaanige uitvindingen overtref.
fen , by volgt ze na , en toont dus de bekwaamheid tot
navolging to bezitten ; de eerfte fchinfteringen geevende
van
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van vorderende verbetering . Naardemaal, eater, zyne begeerten omichreeven worden door zyne behoeften , en
deeze zeldzaam de eifchen der Natuure to buiten gaan,
zullen zyne uitvindingen en naavolgingen , voor cen ge •
ruimen tyd , %veinig en zeer bepaald blyven, en vervat
worden under de bekrompene benaaming van de Noodzaaklyke Kunften .

De ouripronglyke zugt tot Leeven, of Zelfhehoudenis,
leidt op tot nieuwe voorwerpen . Len toevallige geheurtenis kan aanwyzen , dat veele der Kruidzoekende Dieren
kunnen getemd, en in kudden zamengebragt worden : dit
vermeerdert de mi 3delen van heltaan , dit icbept eene
nieuwe foort van eigendom . De Wilde Staat verandert
in den Barbaarfchen, of, zo gy liever wilt, den zwervenden en Aartsvaderlyken . Indien lterkte en onbedwonge
driften den Wilden tot !let Hoofd zyns Gezins maat:ten,
ondervinding in deezc nieuwe loort van eigendom vermcerderen zyn vermogcn . Zyu dood brengt geene andcre
uitwerking to vrege, clan dat zyne magt overgaat op den
meest uititeekenden zyner Af tammelingen . Gewoonte,
middelen van beltaan, en onderlinge verdeediging, doen de
gemaakte lchikking volduuren . Indien de gemal ;lyl;he,ien
des leevens onbekend zyn, neemen de noodwcnJigheden
toe . Wordt de Horde aangevallen , bet ongeoefend Leger fchikt zich onder cen Hoofd, uitlteekende door ge .
boorte, lterkte, cooed en bedreevenheid in den kryg. Verwerft by krygsroem , door 't hehaalen dcr overwinninge,
zyn verheevener Hand krygt to meer vastigheid , en zyn
bezitting vermeerderr ; gebruiken, op aangenomene begrip .
pen gegrond, bevestigen ze beide . fly betteedt alle zyne
bezittiugen aan Leevensnoodwendigheden : weelde is nog
onbekend ; zyne zooncn , zytme knegten , zyne volgers,
zyne gevangeuen , verntcerderea zyne magi . fly 'rigt hun
verl}and en vlythetoon , allengskens, op ondericheide voor .
werpen , en tot verfchillende eindett ; tie uitvindingen
worden, lanes deeren wee, veelvuldiger, en by de van •
gernelde Noorlzaaklvke Kun/len, komen 'er, (lie den naam
van Nuttige Kunflen mogen draagen .
De oorfpronglyke neiging tot Zelfhehoud leidt heeds op
tot nieuwe Voorwerpen . Wanneer de Kudde talryk geworden is, neemt de moeilykheid, om 'er eene wetctc aan
to bezorgen, toe, byzondere plekken gronds worden hebouwd , ten einde lets to hebben , indien de algemeene
voorraadfchuur der Natuure mogt faalen bet zyne up to
A a 2
le-
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leveren . Hoe goring deeze foort van Landbouw ook mo •
ge weezen , bepaalt dezelve eenigzins de plaats des verblyfs . Naardeumal de omliggettde velden een algcmeen
eigendom worden , vindt een Opperkoofd zyne Af hangelingen gereed, ter verdeediging van dezelve ; dewyl zy
belang hebben by bet behoud . flier door wordt by eene
foort van Oppergehiedcr. Door de cetbaare moeskruiden
en veldvrugten, die de eerfte voorwerpen des Akkerbouws
uitrnaaken, weinig zyu, is 'er verfland en vlytbetoon noo<iig , um ze in foort to verbetcren , en in veelvuldigheid
to doen aanncemen . Hier uit komen veele Kuntlen voort,
urn deu grond ter zaaijinge bekwaam to maakcn, zich van
dcszcifs vrugtbaarheid nicer en nicer to verzekeren , ryker
oug(leu in to zawelen-, den ingeoogftetl voorraad to bewaarcn, en brooct to bakken . -- Deeze liun('en zyn
min voli;omen in warme, dan in koude, Lugtllrecken ; in
tgemelde vordert de grond zeer weinig bewerkings ;
de cere
in de laatstgcuecmde zoekt men ayes op wat den arbeid
kan verminderen, en de opbrenging verzekeren .
I let
Land is in den begii ne de algemcene eigendum van den
Stain , of her bycen wouncnd Gehugt : longs ougevoeli~e
trappen wordt de eigendom byzonder en erllyk . Order
deezen voortgang verandert her borp in een verflerkte Stad,
en de verblyfplaats van een Oppervorst . Men begint
ius to krygen aan Rangen en bepaalde Bedieningen . Met
deeze vorderiog en Becchaa(ilheid, worden de hui :(len gcfmaldecld . De onderfclteide beroepeu, van Krvesm nn,
Landbouwcr en Handwerker, neetnen een begin . 'De naa •
men cu belangen van Volken komen voor den dag . De
belaneen der Volken hangen of van derzelver Jigging en
toevajlige gebeurtenisfen . Binnenlandfche, of aan zee, Jigginti vcroorzaaken, dat Landbouw, of Kuntlen en Koophandel, de middelen van 's Volks bettaan uitmaaken . Toevallen doen hun Overwiunaars worden , of fellen ze in
cen ftaat van Onderwerpinge . De Kunflen hargen niet
van bet lot des Krygs of ; want de Gricken kwctktcn ze
aan, toen zy overwinnaars waren ; en fchoon de Romcinen de Grisken overwonnen , volgden zy hunne verfyningen van Zeden naa . De Kuutten voegden , geduurende
deezen voortang der Befchaafdheid, by de Noodzaakll •ke
en Nutte, de' Handst'erkll'ke 6anflen .
a. De zuRt tot Vermaak is eene tweede neiging van 's
Menfchen Geest , welke tot de uitvinding van Kunletl
aanleiding geeft.
Dc
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De Vermaaken kunnen onderfcheiden worden in die tot
bet Lichaam behooren, en die voornaamlyk de Zicl aandoen .
Dc eerile foort zyn aan Menfchen en Dieren gemcen, en ontNan pit hunne Zintuigen en Begeerlykheden ; de laatlte
fchynen byzouder eigen aan den Mensch, en kumen voort
pit zyne fyner Zintuigen, pit zyne 1)riften, en pit zyne
Verbeelding . Schoon de Dierlyke Vermaaken zomtyds
verbonden fchvnen met die der Ziele, toonen alle de Kunllen, welke de laatfte verfraaijen, dat bet eerltc als hedekt
en vergeeten moeten worden aangemcrkt.
gene
vlugtige betchouwing vane de verfchynzelen in de Natuur
zal de bronneu van die verfynde Vermaaken aantoouen ;
en zal een kort overzigt van de Gefchiedenis des Menschdoms de Kunfien ontdekken I welke zy hebben uitgevonden, om de uitwerkzels diet Vermaaken beitendig en krag .
tig to doen zyn .
De fyndere Zintuigen verfchaffen eene eerie foort van
voorwerpen, gcfchikt voor de neiging tot Verntaak .
Het Oog heeft wcrktuiglyke Vermaaken, die deels ontftaan
nit deszelfs maakzel, deeis pit de middelltofte, waar door
bet ziet : bet eene heft zyn kring van werkzaamheid,
de auder haare wetten van breeking en terugkaarzing . De
fuorten van hoedanigheden , die bet oog vermaak verfchallen, zyn ook bepaald en ecnpaarig, naamlyk, de ge .
daante, de kleur, de beweeging, de evenredi ;,bedrn, tie
werkzaamheid , en de uitdrukking ; dceze verwekkep de
Vermaaken des Gezigts in de Mile, de bezielde, de gevoelige, en de verltandige, natuur.
f-let Our hecft desgclyks zyne werktuiglyke Vermaaken,
welke op dezelide wyze afhangen van deszelfs maakzel,
de middeiltolfe, e n . d e gcIteldheden, die de voortbrenging
en vnnrrzetting van 't Geluid vergezellen.
Schoon bet
Aluzikaal Gehnor gepaard is met bet Zintuig des Gehoors
zelve, fchynt hct een afzonderlvk Zintuig, en niet to vcrklaaren, pit eenige vcrichynzels tot nog ontdekt . De
Vermaaken zyn, nogthans, altoos ecnpaarig zamenttcmmende met de werktuig*tyke be ;iuzelen des Geluids .
Ecne tweede foort van Voorwcrpen, gefchikt voor onze neiging tot Vermaak, verfchafcn de I)riften . ----~
Dc be+,veeging, welke eene Drift voorgaat, is eene enke .
le zielsaandoenin,g ; . de Drift is die aandocniog, gepaard
met begeerte of afkeer. D- overgang, van Aandoening
tot 1)rift, gefchiedt zo onmiddelyk, en gebeurt zo dikwyls, dat zy in de doorgaande taal deuzeliden naam yneA a 3
re!t .
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ren . De toon der ftemme, welke de Driften aanknndigt,
beantwoordt aan de toonfchaat, van zwaar tot fcherp,
Swert heeft haare diepe, Vreng •i e haare huppelende, nooten,
en dewyl deeze de natnurlyke taal der Aandoeningen zyn,
worden ze algemcen gevoeld en ver(taan . Toeval, plaats,
en navolginu uwg ; :n de Kunst-taal veranderen ; de too.
nen der Driften zyn censluidend, en vermengen derzelver
invlne,l met alle tie dengden en gebreken, welke de ge_
ficltenis en bet character uitmaaken .
De Verbeelding verleent eene derde foort van voorwerpen voor de neiging not Vermaak .
Verbeelding is
bet vermogen, oin de bevattingen, welke de fynder Zintuigen , de Driften , bet Geheugen en de Overdenking
bebben opgeleverd, to vereenigen . De weezens, de too.
neelen, daar door gevormd, gelyken naar bet Leeven,
dnch verhelfen 'er zich boven : want deeze Zielsbekwaam .
heid kan alle fchaduwen wegweeren, en alleen de trellende
trekken of voorwerpen van een ftuk vertoonen . 't is door
dit vermngen, dat belchryving of afheelding de Natunr
voorby tireefr . In de natuttr vertoonen zich deugden en
ondeugdcn, fchnotlheden en gebreken, ander een gemen.
geld : als de Verbeelding werkt, worden de ondeugdcn en
gebreken vergeeten ; de deugden en fchoonheden bekooren
zo zecr bet hart , dat wy om de begogeting niet denken .
Nu eens neemt de Verbeelding bet character van Vernuft
aan, en verzamelt de voorwerpen der fyndcre/_inttligen,
der Driften en der Schepzelen, van hair eigen maaltzel ,
en vertoont , of be(chrvft , deeze treffende verzameling
aan den nanfchouwer of toehoorder : dan weder treedt de
Verbeelding, in 't character van Smaak, to voorfchyn,
en voelt ingevolge van de vertooningen of befchryvingen
van can ander .
De nitvindingen, welke de neiging tot Vermaak vol .
doen, ontleend van de fvndere Zintuigen, van de Driften , en van de Verbeelding , mogen Fraaije ICunjicu:
h :cten .
Een Kuntienaar . de toonen verzamelende , welke zich
tot bet muzikaal Gehoor vervoegen , verecnigt ze met de
natnurlyke toonen der Driften, en verwekt de eenvoudige
Melodie, die de taal van 't hart Ichvnt . Een ander Kun .
fteuaar levers, in de befchrvving, zulk : leevendige bevat .
tingen op van de vo , irwcrpen des Gezigrs, der Driften en
der Verbecidinge , dat ze in eene betoverende orde voor
ous been fchyneu to gaan . Zomtyds vereenigen deeze
Kuu
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ICnnilenaars hunne vermogens, de Dichtkunst en de Mu .
zyk maaken dan , als 't ware , flegts Gene Kunst uit.
Dus zingen zy de daaden der Helden, om den Volks .
hoogmoed to ilreelen ; zy verheffen den lof der Dooden,
om den rouw der leevenden to verzagten ; en zy voeren bet
Meuschlyk Leeven in alle deszelfs groote , belangryke, of
ongerymde flanden ten tooneele, om, bemind, bewonderd,
of belachen, to worden . Andere Kunttenaars bepaalen zicli
tot voorwerpen van bet Gezigt, en doen alleen deeze zicli
vervoegen tot Drift en Verbeelding. In bet Standbeeld zoekt
de Beeldhouwer de weezenstrekken, de lichaamshoudin .
gen, welke, in 't daadlyk leeven, de taal der natnure
vormen, of tekens van aandoeuing en gel eltenis opleveren , of to beelden . De Schilder bedient zich van kienren, hoogzels_ en diepzels om bet oog to bedricgen, cn
de voorwerpen, zo nauwkeurig gelykend, of to inaalen,
dat men de Schildery voor iets weezenlyks houdt. In de
Bouwkunde wordt nu eens de evenredigheid met fterkte
,;epaard, dan eens volgt zy de Route onregelmantigheden
der natuur, en de voorwerpen, welke zy dell ooaen bie1 ; t,
ilrekken tot een bron van lchoonhcid en grootsheid . Deeze KunUen zyn zo veele uitviudingen, tot welke de zugt
tot Vermaak aanleiding beefs gegeeven, onder de vordering tot en den voortgang der helchaafdheid .
3 . De zugt tot Nieuwigheid is eene derde neiging in 's
Menfchen Geest, welke tot bet uitvinden en vulmaaken
der Kuutlen opleidt .
Schoon de neigingen to, Zelfbehoudenisfe en 4ermaah
verfchillende Charaalers, voortiverpen , en beoogingen heb .
ben in den Mensch, en by de laagere Dieren, fehynen zy,
tot in zekere maate, aan alien gemeen ; doch de zugt tot
Nienwigheid is den Mensch byzonder eigen . Onder de
Dieren, lchynt elk Dier, van eene onderlcheidene foort,
bykans cell gelyke maat van Inttinft to hezitten : want cen
Vogel bnuwt zyn eertle nest met dezelfde kunde en vol .
kornenheid, als zyn tweede en laatfle . De Mcnlchen ver.
fchillen nict alleen in onderfcheide oorINmnglyke vatbaarheid ; maar ook in de daadlyke vnlmaaking, tot welke
aankweeking hunne vermogens kan brengen . De zuzt tot
Nicuwigheid dryft nan tot bet nanwenden van dit dubhel
voordeel . Deeze leidt hun op tot geduurige nitoefenin .
gen, waar toe bet Veriland in (hat is . In ruwe of wei .
nig gevorderde ouwftnndi-heden is de invloed min fterk,
dan wauncer de Alaatfchappy trappen van verfyning be .
A a 4
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BESCHOUWING

Idommen beeft . Iloewel de liarbaar Nieuwigheid zoekt in
de Kuntien, welke aan zyne Vermaaken voldoening kun •
nets vcrfchallen, hceft by geene Nieuwsgicrigheid om de
verfchynzels to onderzoeken, waar door die Vermaaken
een verheevener Smaak krygen . In onbefchaafde Eeuwen
Pa -at dc,!7e
Voorwerpen van Nutheid of Verinaak . In befchaafder
Tydperken onderzoekt Zy de grondeu der Kunflen, die
tot bet verleenen van beide firekken . De Dichters fchonken voldocning aan de neigingen tot Vermaak en Nieuwigheid, cer de Oordeelkundigen en Kunstregters option .
den , en vroegen, door welke hoedanigheden is de Dicht .
kuust gefchikt om de verfyndc Vermaaken van Smaak to
verfchallen? De I-Iandwerktuiglyke Kunflenaars hebben de
Wcrktuigen van Landbouw en Ourlog uitgevonden, eer
de 1Vysgeeren de verfchynzels begonnen to onderzoeken
van welke deeze Kunlten afhangen, of to bewyzen, dat
ze natuurlyke hoedanigheden en wetten der ftoflyke natuure
warcn . De Kunflen, derhalven, tot welke de zugt tot
Nieuwigheid aanl :iding fchynt to geeven, ontleenen derzelver character van de betrekking tot de ontdekte wetten
tier Natnure , en mogen , overzulks , met den naam van
,'rye liunJlen betlempeld worden . De flandwerktuiglyke
Kunften ontvingen haare volmaaktheid niet, voor dat der_
zelver betrekkingen tot de wetten der heweeging en zwaartekragt ontdekt ware n ; en de Kuntten , die handlangcrs
mo ; ;en heeten tot de I-Iandwerken, hebben alleen volkomcnheid gekreegen, zints men derzelver betrekkingen tot
de onderfcheide takken der Natuurlyke Ilistorie waarge .
nomen, en met ernst nagefpeurd, heeft .
De neigingen, die tilt deeze eenvoudige Gefchiedenis
der verfchynzelen een gedeelte van 's Menfchen ziel fchy,
lien uit to maaken , en dezelve aan to zetten ter uitvindinge van de Niiltc, Fraiije, en de llrye liunjlen, moe.
ten foorttclyke uitwerkzelen baaren op bet daadlyk Lee .
veil , en Kuntten to wege brengen , die Zedckunrlig mo .
gen heeten .
De omttandigheden en bedrvven des Menschdoms zullen toonen, dat hunne neigingen niet min kragtdaadig
werken in de Zedelyke, clan in de Natuurlyke, Wereld . De
.) m ttan .l i ;heden der M nnfehen wag men als vordcrend be.
fchnuwen, van cen Gczin tot een Stam . van een Stant
tot een Volk . In den ruwc,i flaat van enkele Gezinnen,
ntogen de Mcnfchen door Iuflinct en Gewootite Ichynen
to
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to werken ; war dewyl zy leevens to behouden, en middelen van bellaan to bezorgen , hebben, dringt bun de
noodzaaklykheid, om regels van gedrag nit to vinden .
In den meer befchaafden ftaat van Stammen , hceft bet
Opperhoofd Afhangelingen en Volgers ; deezen zyn werk .
zaam, volgens gebruiken en aangenomene begrippen ; doch
deeze eigen(le gebruiken ontdekkcn regels , om de regten
des Leevens, en tic middelen van Leevensonderhoud, to
bewaaren . In den befchaafden that der Volken,
hebben de Menfchen , fchoon de Vorftendommen op willekeurige inllellingen en partydige Wetten fchynen to rusten , niet alleen alle de regten , welke bun in de meer
oorfpronglyke itanden toekwamen, maar ook de nieuwe,
in Gene eindlooze verfcheidenheid , door bet invoeren der
Kunften, Koophandel, en openbaare Inflellingen, gebooren . De Kunften, tot welke ooze neigingen opleiden, tot
regeling van ons gedrag, laaten, daar zy nit dezelfde brow
opwellen , dezelfde omfchryving toe , van noodzaaklyk,
uuttig en vry.
De bedryvcn , die bet Menschdom • kenmerken, in dee .
ze vorderende Leevensftanden , vercenigen haar vermogen,
in bet eifchen van deeze opvolging der Kunften . lndien
de Wilde alleen voor zich zelven werkt, en gees agt Nat
op de eifchen van andere Menfchen , wederftaan andere
Wilden zyn aanval, en (lraffen hem ftrenglyk ; of met den
Indien bet Opperhoofd tens barbaarfchen
dood .
Stams, om bet behaalen van buit, oorlog voert, en zich
ftoutmoedig, grootsch, betoont op de. dapperheid , met
welke by verwoest , of zyne vyanden ongelukkig maakt,
wyzen zyne Itryden nit, dat zyne daaden haare beperking
hebben , en de mart zyner vyanden toont , dat zy een
even gelyk regt bezitten op 't behoud des leevens en van
Indien de Befchaafde Volken de in .
eigendom .
breuken, op hunne Regten gemaakt, aanmerken als eene
wettige oorzaak des Oorlogs, ell de Vermeesteringen blyven bezitten , onder bet fchoonfchynend voorwendzel van
fchaverhaaling der geledene ongelyken , geeven zy blyk,
dat Regtvaardigheid de openbaare , fchoon misfchien de
waare, regehnaat van bun gedrag niet is . De omftandig.
heden en bedryven der Menfchen leggen in deezer voege de groodflagen van de Kunften , welke de Burgerlyke
11laatfchappy bettuuren .
A a 5
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DE HIERDERLYKE ZEDEN PER SCYTHEN EN TARTAAREN .

(Overgenomen

Mr . GIBBON'S Ififlory of the Decline and
Iall of the Roman Empire .)

Uit

]1e onderfcheide Charn~~ters , die de befchaafde Volken
.~J op den aardbodem kenmerken , kunnen toegefchreeven worden ann 't gebruik en misbruik der Rede ; welke
de Zeden en Regrippen van eeu Europeaan, of een Chinees, zo verfchillende gedaanten duet aanneemen, en kun.
itig zamenitelt . De werking van bet In(linc't gaat veel zekerder en eettvoudiger dan die der Rede ; bet valt veel
gemaklyker, de neigingen van een Viervoetig Dier to beaalen , dan de befpiegelingen van eenen WVysgeer naa to
peuren : en de wilde Stammen des Menschdoms hebben,
daar zy den that der i)ieren nader komen , een grooter
gelykheid met zich zelven, en met a- :dere dan befchaafde
Volken . 1)e eenvorance ftandho~uding hunner Zeden is
een natuurlyk gevolg van de onvolkomenlicid hunner be •
kwaamheden . Tot denzelfden fland bepaald, blyven hunne behoeften, hunne begeerrcn , hunne genietingen ftecds
dezelfde ; en de invh<ed van 't Voedzel, of der Lugtftrecke, welke in een verder gevorderden ftaat der Zamenlevinge opgefchort, of to ondergebragt, wordt, door veel •
vuldige zedelyke oorzaaken , brengt bet allermeest toe,
om bet Volkschara&er der Barbaaren to vurmen, en fland
to doen houden .
Zints onheogelyke eeuwen zyn de wyd uitgeIlrekte vlak .
ten van Scythia , of Tartaiyen, bewoond geweest door
zwervenee Stammen van Jaagers en Herders, wier wederzin in den arbeid bet bebouwen der aarde verfmaadt, en
wier rustlooze geest de bepaaling van gezet to leeven wci .
gert . Zints onheugelyke eeuwen zyn de Scythen en Tartaaren beroemd geweest, van wegen hunner onverwinne .
lyken moed , en feel voortloopende overwinningen . De
Throonen van Afia werden herhaalde keeren gefchokr, en
vermeesterd door de Herders uit bet Noorderl , en hunne
wapens hebben fchrik en verwoesting verfpreid, over de
vrugtbaarfte en ftrydhaardfte Landen van Europa .
'Fe deezer gelegenheid , gclyk in veele andere , words
de bedaarde Ccfchiedbocker , als met gewcld, opgerucpen
uit eene ftreelende befpicgeliug, en, met ecnigen tegcnzin,
ge-
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gedrongen to erkennen , dat de Herderlyke Zeden , aan
welke men vrede en onfchuld heeft toegelchreeven, maar
al to zeer voegen aan de woeste en wreede hebbelykheden
des Krygsteevens . Om deeze waarneeming op to helde .
ren , zal lk thans een Volk , nit herders en Oorlogshel .
den bellaande , affchetzen, in drie gewigtige byzonderhe .
den . --- Voor eerst, bun Voedzel, - ten tweeden,
hun Wooning , en ten Derden , hunne Oefeningen. De
verhaalen der Oudheid worden gewettigd door de onder .
vinding des tegenwoordigen tyds , en de oevers van de
Borysthenes , van de Volga , of van de Selinga, zal dezelfde eenpaarige vertooning opleveren, van dergelyke en
oorfpronglyke Zeden .
Voor eerst . Het Koorn, of zelfs de Ryst, die bet ge .
woone en gezonde Voedzel van een befchaafd Volk uitmaak't , kan alleen gewonnen worden door den geduldigen
akkerarbeid des Landbouwers . Eenige van de gelukkige
Wilden , die tusfchen de Keerkringen woonen , worden
ryklyk gevoed door de milde hand der Natuure ; maar in
de Noordiche LugtIlreeken vindt zich een Herderlyk Volk
bepaald, om van zyne Kudde to leeven . Ik laat bet den
bedreevencn Geneesheeren over, om to bepaalen, (indien
zy bet kunnen doen,) in hoe verre 's Menfchen cart en
Zielsgetleltenisfe kan aangedaan worden, door bet gebruik
van Voedzel, nit bet Dieren- of Plantenryk, en of de gewoone bycenvoeginge van Vleescheeten zo wreed in eenig ander licht verdient hefchouwd .te worden , den van
ecn onfchuldig, en misfchien heilzaarn, vooroordeel des
1Vlenschdoms. Nogthans, indien her waarheid is, dat bet
gevoel van 1, iedelyden ongemerkt verzwakt words , door
het gezigt en het bedryf van huislyke wreedheid , mogen
w y opmerken , dat de fchriklyke voorwerpen , die vermomd worden , door de hunllen van Europifclle vertynirg, zich in de oorfpronglyke en walchlykl}e eenvoudigheid vertoonen , in de tent van een Tartaarfchen Herder.
De Os en bet Schaap worden getlacht door dezelfde hand,
uit welke zy gewoon waren bet voedzel to ontvangen, en
de bloedende flukken worden met zeer weinig toeberei .
,ding opgedischt , op de tafel van een gevoelloozen Slachter.
In den kryg , en bovenal in bet optrekken met ecn talryk Leger , fchynt bet gebruik van Diertyk Voedzel zeer
veele voordeelen mede to brengen. Koorn is een omfa-tige , aan verderf onderhevene , voorraad ; en de groove
Ma.
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Magazynen, onvermydelyk noodzaaklyk voor ooze Legers,
moeten traaglyk vervoerd worden, door 1\Jenfchen of Lastdieren . 1Vaar het Vee, 't welk de Tartaarcn op hunnen
marsch verzelt, verfchaft een zekeren en toeneemenden voor •
raad van vleesch en melk ; in het grootlle ged else van
bet wyduitgc(lrekte onbebouwde laud , grocit et gras
weelig, weinig plaatzen zyn zo dor en onuitputbaar, of
bet aan ruw voedzcl gewoone Vee in 't Noorden kan 'er
verzadigd worden . De voorraad wordt vermenigvuldigd
en uitgerekt , door de allesinllaande greetigheid , en ge •
duldige onthoudiog der Tartaareu . Onverfchillig eeten zy
van bet vleesch, ten gebruike nail tafcl getlacht , of van
ziekte getlorven . Paarden-vleesch, 't welk, door alle ecuwen , en in alle lauden , door de befchaafde Volken van
Europa en Afa is uitgemontlerd, eeten zy met eene zonderlinge graagte ; en deeze zeldzaame linaak bevordert
zeer hunne krygsverrigtingen . !)e werkzaame Ruitery van
Scythia words altoos , op derzelver verlle en ipoedi rte
Krygstochten, gevolgd, door een daar aan gecevenredigd
getal bypaarden , die , naar de gelcgcnheid bet w)rdert ,
kunnen gebruikt worden, um meerder fpoeds to maaken,
of den Monger to llillen . Veelvuldig zyn de redmiddelen
van moed en behoefte. \Vanneer de voorraad rondsom
een Legerplaats der Tartaarera meest verteerd is , llachten
zy bet grootfte gedeelte van hun Vee , en bewaaren bet
vleesch, of gerookt, of in de zon gedroogd . By een on,
verwagt opi:omenden rpoedigen marsch, voorzien zy zich
van ecne genoegzaame hoeveelheid kleine balien van Kaas,
of liever hard geworden Porteiing, welke zy, als zy ze
iioodig hebben , in water ontbinden ; en dit weinig om 't
lyf hebbend voedzel is , voor veele dawn lang, genoegzaam
om het leeven, en zelfs den moed, deezer geduldige Krygs .
knegten, op to houden . Maar deeze buitengewoone out .
bonding, die de Stoicyn zou goedkeuren , en de Hermiet
zou benyden, wordt door ; sans gevolgd van eene vraatag.
tige inuingering der fpyzen . De wynen van een gelnkkiger Lugtlireek maaken bet aang_naamst gefchenk en de
dicrbaarfte voorraad nit , welke den !artaaren kan . wor •
den aangebodcn, en het eenig voorbeeld van brut vlythetoon fchynt to beftaan in de kunst , om, nit Paarden melk, .
een gistende drank to bereidcn, welke eene zeer dronken •
maal,ende kra2t bezit . Even als de 1'.oofdieren , under.
vinden de 4Vilden, zo in de nude als nietn+we wereld, de
beurtwisfelingen van honger en overvlocd ; en hun maa ;
is
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is gehard, om, met zeer weinig ongemaks , de uiterfteu
van honger eu overmaatigheid to onderhouden .
Ten tweedcn . In de ecuwen van boerfche en krygshaftige eenvoudigheid , is een Volk van Soldaaten en Bouwlieden vcrfpreid over een uitgeftrekt en bearbeid land ; en .
eenige tyd moest 'er verloopcu , eer de dal,pere Jeugd van
Grieke eland en Italie. kon verzani ld warden onder denzelfden Standaart, of om hunne eigene grenzen to verdeedigen , of de grenzen van aangrerzende Stammcn to be .
ftooken . - De voortgang van llandwerken en Kunftcn
vcrzamelt cene groote menigte binnen de wallen eener Stad ;
maar deeze Burgers zyn niet linger Soldaatcn, en de Kunften , welke den ftaat der Burgermaatfchappye vercieremi
en verfraaijen , bederven de hebbclyl :lied en des krygslccvens . De herderlyke Zeden der Scythen fchynen de on .
derfcheide voordeelen der eenvoudighcid en verfyning to
vereenigen . De Perfoonen van denzelfilen Stain zyn lteeds
byeen , doch in dezelfde Legerplaats ; en de aangeboore
gecstgefteltenis deezer onverzaagde Ilerdercn word nangevuurd door oudcrlingen nayver . De Huizen der Tcrtaaren zyn niet meer din klcine Tenten , van eene langwerpige bed ; ante, die een koude en morsfiie verblyfplaats
opleveren , voor de vermengde jeugd van beide Sexen . De
Paleizen der RRyken befaan nit houten Hutten , van zulk
eene grootte, dat ze gevoegelyk op groote wagons kunnett
geplaatst, en door nvintig of dertig Osfen getrokl :en worden . De Kudden, naa den garifchen dag in tic omliggen .
d e Velden geweid to hebben, komcn, met den avond , in
de befclierming der Legerplaatze . De n+,)odzaaklykheid ,
om de nadecligfte verwarring to voorkomen , in zuik eel,
geduurigen za ;aenloop van nlenfchen en Becstcn, moet
allengskens in de fchikking , de orde , de wags van een
Legerplaats, en de beginzels van de Krygskunde , to wege brengen . Zo ras de voorraid van voedzel voor het
Vee, in eerie zekere ftreek, opgegeeten is, trekt de Stam,
of liever bet Leger van Herders , op na verfche weiden ,
met een geregelden marsch , en krygt tins , in de gewoone
bezigheid des Elerdcrlykcn leevens , de daadlyke kennis
van een der gewigtigfte en moeilykfte werkzaamheden des
Oorlogs .
De keus der Verblyfplaatzen is geregeld naar 't verfchil
der Jaargetyden . In den Zomer trekken de Tartaaren na
bet . Noorden , en rigten hunne tenten op aan den oever
cener Riviere, of, ten winften, in de nabyheid van een
looIt
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loopend water . Doch', in den Winter, keeren zy na bet
Zuiden , en dekken hunne Legerplaats agter eene voegelyke hoogte, tegen de winden, welke door en door loud
worden, in bet heen gaau, over de ysgewesten van Sibe .
rie. Deeze wyze van optrekken is wonder gefchikt, om,
onder de zwervende Stammen , den geest van uittreklteu
en vermeesteren leevendig to bouden . De verbintenis, tusfchen bet Volk en den Grond, is zo zwak, dat dezelve,
door bet minlle toeval , kan verlaaten worden. De Legerplaats, Met de plek gronds , is bet Geboorteland van
den rechtfchapen Tartaar. IndeomtrkiLgeplat
ze vindt by zyn Gezin, zyn Medgezellen, zyn >rigendom,
altoos ingellooten : en in de wydstafge4egene untochteu is
by iteedh omringd van voorwerpen , dierbaar en hoogst.
wenschlykst your zyn oog .
Door alle eeuweu heen is Roofzugt, Vrees, Wraak
of onverduldigheid van Slaavernye, eene genoegzaame re .
de geweest, cent de Scythifche Stammen aan to zetten tot
bet flout inrukken in eenige onbekende Landen, waar zy
hoope, konden fcheppen , om een overvloediger be(laan,
of een min gedugten vyand, to zullen vinden . De omwcntelingen in bet Noorden hebben dikwyls bet lot van bet
Zuiden bepaald, en, in den llryd der vyandlyke Volken,
hebben de overwinnaars de overwonnenen beurtlings ge .
dreeven, en zyn gedreeven geworden van de grenzen van
China , tot die van Germanie .
Deeze groote uittochten , zomtyds met een bykans ongelooflyken fpoed
volvoerd, ontleenden uiet weinig gemaks van den byzon .
deren aart der Lugtsgelteltenisfe . 't Is to overbekend,
dat de koude van T«rtaryen (trenger is, dan men in 't mid .
den van de gemaatigde Lugtlirecke zou verwagten : deeze
ongemecne llrengheid wordt toegefchreeven nan de hoogte
der vlakten, die , bovenal aan den Oostkant , meer dan
eene halve myl, boven bet waterpas der zee, vcrheeveti zyn
als mede nan de groote hoeveelbeid van Salpeter , waar
mede de grond zeer doortrokken is . In den Winter zyn
de breede en fnclloopende Rivieren , die hiar water cntlasten in den Euxinus, de Caspifche-, of Tszee, digt bevroozen ; de Velden met eene bedding van fneeuw over.
dekt, en de vlugtcnde, of overcvinnende Stammen, kunpen met hunne Huisgezinnen , Wagens en Vee, veilig en
fpoedig , over de harde en vlakke oppervlakte , van eene
verhaazende uitgeftrektheid, heen trekken .
Ten derden. Het Herderlyk Leeven , vergcleekcn nict
dat
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dat eons Landbouwers en I-Iandwerkmans, is ongetwyfeld
een leedig leeven : en de voornaamile Veehoeders , onder
de Tartaarfche Stammen , laaten de huislyke bezorging
van bet Vee over aan hunne Gevaugenen ; hun eigen tyd
befleeden zy zeldzaam in eenig dienstbaar , of aanhoudend, werk . Maar deeze tydruimte, we] verre van beileed
to worden in de zagte genietingeii eener flille zamenwooninge, brengen zy veelal door in de geweldige en b loedi.
ge oetening der Jagt . De vlakten van Tartaryen zyn vol
van een perk en nuttig ras van Paarden, die zich gemak .
lyk tot den Kryg en de Jagt laaten opbrcngen . De Scy .
then zyn, van vecle eeuwen her, beroenid geweest, als
Route en wel afgerigte Ruiters. Eene veelvuldige oefening heeft bun geleerd , zo vast to paard to zitten , dat
vreemdelingen zich verbeelden •, dat ay de gewoone bezig .
hedeu des leevens, eeten, drinken, en zelfs flaapen, volbrengen , zondcr van hun paard to Ilyg en . Zy munten
uit in bet behendig werpen van hunne lansfen ; de lange

boog wordt gefpannen door een tlcrk gefpier .
den aria , en de zwaare pyl na bet voorwerp gedreeven,
met een nooit misfend mikken , en een onwedertlaanbaar
geweld . Deeze pylen zyn dikwvls gerigt tegen de Dieren
tier wilderniste, die , in de afwezigheid hunner incest
gedugte vyanden , zeer toeneemen en vermenigvuldigen
als de Haas , de Geir , bet Hart , en audere foortgelyke
Dieren .
.- De kragt en 't geduld , zo van Menfchen als van Paarden , worden , by aanhoudenheid, geoefend, door de vermoeienisfen der Jag : en de ryke voorraad van Wild brengt veel toe tot bet leevensonderhoud ,
ja zelfs tot de weelde, van een Legerplaats der Tartaaren.
Doch de tochteu der Scythifche Jaagers bepaalen zich niet
tot de vernieling van vreesagtige, of ichadelooze Dieren,
flotitmoedig trekken zy op tegen bet fchuimbekkend Wild
Zwyn, 't geen zich tegen zyne vervolgers verzet ; zy gain
los op den woedenden Beer, en tergen de woede des Tygets , in bet digtst der bosfchen fluitnerende . Waar gevaar is kan roem behaald worden : en de wyze van jaa .
gen, die de meeste gelegenheden aanbiedt, tot bet betoon
van moed en llerkte, mag to recht aangemerkt worden als
cen of beeldzel , ja als ten fchool, des krygs .
De algemeene Jagtpartven, de trots en bet vermaak der
Tartaarfchs Volken, leveren een onderwyzende oefening
uit voor eene talryke Ruiterbende . 'Er wordt een kring
van veele mylen in den omtrek getrokken, om het Wild
van
Tartaarfche
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van cene uitgeftrekte Landftreeke in to fluiten : de benden,
die den kring uitmaaken, naderen gere Teid tot een algemcen middelpant : waar de ingelloote Dieren , van alle
kanten, zich blootgefteld vinden aan de pylen der Jangeren . In deezen optocht, welke menigmaalen verfcheide dagen duurt , is de Ruitery verpligt de hoogten op to
klimmen , de rivieren over to zwemmen , de valeien to
doorkruisfen, zonder den voorgefchreeven regel des optochts
to overfchreeden . Zy verkrygen de hebbelykheid, om hunne oogen en fchreden in to richten na een afgelegen voorwerp, en de tusfchenitanden waar to neemen ; om bun loop
to fluiten, to vertraagen, of to verfnellen, naar gelange der
beweeginge van de benden, -die zich ter rechter- of flinkerhand bevinden : on de tekens hunner Aanvoerderen of to
wagten , en to herhaalen . Hunne Aanvoerders leeren , in
dit oefenfchool, eene allergewigtig(te les der Krygskunst,
bet vaardig en joist oordeelen over den grond, dell affland,
en den tyd . Tegen den meuschlyken vyand, 't zelfde geduld en dapperheid, dezelfde kuude en inrigting te gehruiken, is de eenige verandering, welke de weezenlyke Oor •
log vordcrt : en de vermaaklykheden van de Jagt dienen
ten voorfpel van de vermeestering eens Ryks .
De Staatkundige Maatfchappy der oude Germnanen hadt
bet voorkomen eener vrywillige verbintenis van onafhangelykc Krygslielden . De Stammen der Seythen, onderfcheiden door de hedendaagfche benaaming van Horden , neemende de gedaante aan van een talryk en aangroeiend Gezin, 't well ., in den loop van opeenvolgende Geflachten,
voortgezet is van denzelfden oorfpronglyken Stam . De geringfte en onkundiefte onder de Tartaaren bewaart, met
een welbewusten hoogmoed op zyn afkomst, den onwaardeerbaaren (chat zyner Geflachtlyst ; en welke onderfcheidingen van rang 'er mogen ingevoerd zyn, door de in gelyke vcrdeelingen van Herderlyken rykdom , draagen zy elkander onderling den eerbied toe als afftammelingen van
hunnen eerften Stamvader . De gewoonte, welke nog ftand
houdt, om de dapperften, en getrouwften order de Gevangenen aan to neemen , mag een vermoeden baaren , dat
deeze uitgeftrekte Bloedverwantfchap, grootendeels, ingebeeld is . Maar bet nuttig vooroordeel , door den tyd in
bet hcerfchend gevoelen gewettigd, brengt de uitwerkzels
van waarheid voort : de moedige Rarbaaren betoonen een
gereede en vrywillige gehoorzaamheid nan bet I-loofd knits
bloeds : en hun Opperhoofd, of Murfa, oefcnt, als de
Ver-
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Vertegenwoordiger van bun grooten V ader, in Vre .es tyd
bet gezag van Regter, en in Oorlogstyd dat van Veld .
beer.
In den oorfpronglyken ftaat der Herderlyke Wereld,
bandelde ieder deezer Murfas, (indien bet my geoorlofd
zy, bier deeze hedendaagfche benaaming to bezigen,) als
bet onaf hangelyk Opperhoofd van eene groot en afzonderlyk Gezin ; en de grenspaalen hunner byzondere
Regtsgebieden werden allengskens bepaald , door meerder.
heid van magt, of onderlinge fchikking . Maar de beften .
dige werking van verfcheide en ftandhoudende oorzaaken
bragt veel toe, om de zwervende Horden in Volksgemc ,!n.
fchappen to hervormen , die onder bet bevel van een Op .
perhoofd flonden . De zwakken verlangden onderfteuning,
de llerken haakten na heerfchappye ; de magt, bet gevolg
van vereeniging, verdrukte en verzamelde de verdeelde
krngten der rondfom liggende Stammen ; en , daar men
den overwonneneu welhaast met voile rutmte toeliet om
iii de voordeelen der overwinning, ; to deelen, haastten
zich de dappertle Opperhoofden, om zich met hunne
aanhangers to vervoegeu , onder den gedugten Staudaart
van een vereenigd Volk.
De gelukkig(le der Tartaarfche Prinsfen nam bet Kry gsgebied op zich, waar toe by geregtigd was, door de
meerderheid of van verdienften of van magt . Hy werd
ter Throon geheeven, door de toejuichingen van zyns ge .
lyken , en de tytel van Khan drukt , in de taal, der NoordAfiaanen, de voile uitgeftrektheid nit van Koninglyke
Waardigheid . Het regt van erfopvolging was langen tyd
bepaald, tot het Bloed van den Stichter der,jVionarchy,
en tot deezen dag toe, zyn alle de Khans, die heerfchen,
van Crimea tot de muur van China, rechte Afllammelin .
gen van den beroemden ZINGIS . Maar, dewyl het eene
onvermydelyke pligt is van ecn Tartaarsch Vorst, zyne
krygshaftige Onderdaarten to veld brengen, women de
ei(chen van ecru Kind, dikwils, over 't hoofil gezien, en
eenig Vorstlyk 13loedverwant, door jaaren en d -ppetheid
ttittleekend, krygt bet Zwaard, en den Schepter, zyns
Voorzaats.
Twee ondcrfcheide en gereeelde belastingen werden
van de Stammen geheeven, om de IVaardighcid van bun .
nen nattturlyken Monarch, en van bun byzonder Hoofd,
op to houden, en ieder van deeze belastingen beloopt
een tiende gedcelte van hun eigendom of buit . Ken Tar.
13 b
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taarsch Vorst trekt bet tiende gedeelte van den rykdom
iytis Volks : en daar zyn eigen rykdom van Vee in eene
veel grooter maate toeneemt, is by in Mat om den Boer .
1 hen luister van zyn Hof op to houden, de meest verdienenden of meest begunftigden , zyner Volgeren ryklyk
to beloonen, en, door den zagten invloed der omkoopinge, de gehoorzaamheid to verwerven, welke zomtyds ge .
weigerd zou worden, aan de ftugge bevelen van gezag .
De zeden der Onderdaanen van een Tartaarsclt
Vorst, gelyk by zelve, aan blocd en roof gewoon, zou
men veelligt denken , dat, in hunns oogen , zulke partydige danden van Dwinglandy zouden vcrgoelvken en draaglyk maaken, die by een befchaafd Volk fchrik zouden
baaren : maar de matt van ecn eigendunkelyk Opperheer .
fcher is nooit in de woeftynen van Scythia erkend . (let
onmiddelyk Regtsgebied van den Khan is bepaald binnen
de grenzen van zyn eigen Stam ; en de uitoefening van
zyn Koninglyk Voorret;t is gemaatigd door de oude inftelling van ecn Volks-Raid . - De C'roultai, of Ryksdag, der Tartaaren werd, geregeld, in de Lente, en in
den Herfst, gehonden, to midden van een vlakte ; waar de
Vorften van de heerfchende Familie, en de Murfas der onderfcheiden Stammen, gevoegelyk to paard konden zamenkomen met bun talryken krygsftoet, en de trotfche Monarch
die de magt overzag, moest de neiging van een Gewapend
Yolk . ra-.dpleegen . De beginzels der Leerregeeringe kunnen ivy ontdekket in de gefteltenisfe der Scythifche
ell Tartaarfclte volken : maar de geduurige flryd order
deege vyaudlyke volken is zomtyds gei indigd in de vastftelling van ecii oppermagtig bewind . De Overwinnaar,
verrykt door de (chatting, en verfterkt door de wapenen
van afhangelyke Koningen, zette zyne vermeesteringen
uit in Put;pa of Afa ; de gelukkige Veehoeders van bet
Noorden hebben zicli onderworpen, aan de bepaalingen
van -hunften, wetten, en ftcden ; en bet invoeren van
weelde heeft, naa bet vernietieen van de Vrybeid des
yolks, de grondilagen van den T hroon ondermynd .
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DE VIERING VAN HET VYFTIGJAARIG REGEERINGS-FEEST DES
CHINEESCHEN KEIZERS KIM-LONG .

(Overgenomen uit de Memoires concernant les Chinoi: .)
bet einde des jaars MDCCLXXXIV, ontdckte men'
O mtrent
to Pekin, dat alles in bet Rk in beweeging was, om Ou_

de Lieden op to zoeken, over' welken de regeerende Keizer
KIM-LONG, zelve reeds zeer hoog bejaard, zyne wcldaaden kofs
uitllorten .
De Grooten en nlandarynen hadden van den Keizer last ont=
vangen, om het getal op to geeven van zyne Onderdaanen,
• aan welken," dit waren 's Keizers eigene woorden, „ de
• Hemel bet vergund hadt , hun lceven buiten de algemeene
Uit de Lysten, zyne Kei„ grenzen uit to flrekken ."
zerlyke itlajeleit overgeleverd , bleek , dat 'er honderd twee en
negentig Gezinnen waren, wier Hoofden hun vyfde Geflacht
befchouwden ; vier hunner hadden meer dan honderd jaaren bercikt . Aan ieder deezer, zondt de Keizer heerlyke gefchen :
ken , vergezeld van verzen op die honderdjaarigcn, door hem
zelven gemaakt, en met cigen hand gefchreeven ; zy ontvingen
ze met flaatfy, en by flondt hun toe, voor hunne-Huizen ecn
gedenktekcn op to rigten, en 'er die verzen op to graveeren .
Om den Vyftiglien Jaardag zyner Regeeringe to vieren door
een Pcest, beantwoordende aan de zorge, die by altoos voor
Oude Lieden gedraagen halt, wilde by , dat 'er drie duizend
in zyn Palcis zouden komen , en daar een Maaltyd houden,
waar op hy, met zyn Gezin, en de Ryksgrooten zouden tcOndanks de redenen van flaat, die de
genwoordig wcezen .
J'uropiJchc Gezanten van dit F'eest konden uitfluiten, beval by,
dat de zodanigen, die zich ten Hove bevonden, en zestig of
meer jaaren hereikten, 'er zouden worden toegelaaten .
Vyf
waren 'er, die deeze gefchiktheid hidden, to weeten : de Hee=
ren AMIOT en BOURGEOIS, Fran/Ten ; de Heer SPINUA, een Portugecs, Voorzitter in bet Collegie der Starrekunde ; Vader JoSLPH, ecn Caemeliet, oud Groot-Vicaris van Nankin, en Vader
zusrmus, cen Franciscaaner.
De dag, ter Feestvieringe bepaald, was de veertiende van
Sprokkelmaanu, des Jaars MDCCLXXXV . Aan elk der Crys
aarts was eeu Briefje gezonden, met zyn naam, zyn ouderdom , en Nat ; ook ftondt 'er op, waar by den Standaard zou
vinden, onder weiken by zich moest rangl'chikken, in het eerfic Voorhof van bet Keizerlyk Paleis .
Allen begaven zy
zich derwaards in den morgen ; zy werden cen voor een by
Bb 2
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naamen opgcroepen, en gebragt in de Voorboven, die onmid.
delyk aan bet vertrek des Keizers p: :glen .
Wanneer bet uur des Maaltyds daar W2 .9 . verfcheen de Kerz,r, om plaats to neemen onder her portaal voor zyn vertrek,
evondt by zich aan 't hoofd zyner Gasren , die twee
en this
gelykwyd'ge linicn uitmaakren aan beide de 7yden dcr gaande-y ; dcwyl zyn Throon gezet was op eel hoogte van omtrent
twee vocren, hadt by her gcnoegen, om over alle zyne Gasten
been to zien, en zy om van hem ge7ien to kunnen worden . Hy
was vc gczeld van zyne Zoonen, Kleinzoonen, en Agterkleinz ionen, -die zich in ftaat bevonden om de Plegtigheid by to
woonen . De Prinlen van den Blo2de wares 'cr tegenwoordig
om hem, de Grooren en de Mandarynen om de Grysaards, to
d ;enen . 7_.o ras de Keizer zyne plaats genomen hadt, warden
alle de Gasten genoodigd plaats to reemen, dat is, to gaan
z:t en op de tapyten, v66r hunne aankomst reeds op den grond
gefpreid . 'Er Rondt een klcin tafelrje voor elk Viertal .
De
Muzyk be- , on, en men dekte de tafeitjes met zo vecl fchotelen
als 'er op flaan konden. De floofdli:hoiel , op elk tafeltjc, was een
Tap ca'rftlie Schaapenbout, omringd van verfcheide andere foorten van vleesch . Zo dikwyls men den Kcizer infchonk, vulden
de N1 ndaryns ook do Beakers der Oudem .nnea , ten cinde zy
de voldoening mogten hebben, van, op denzelt'den tyd als by,
denz-Ifden wyn to drinken : op hunne tafcltjes flonden ook dezel,"'de fpazen als op her zyne.
Al den ryd, welken de Feestmaaltyd duurde, liepen de Zoonen, de Kleinzoonen en •A ch :crkleinzoonen des Keizers, by do
t,fels rond, om to zien, of 'er ook iets ontbrak ; de Oudfe
deez :r Prinfen fcheea zich, boven al, met veel harrciykheids
van deez._n pligt to kwyten .
Hy deeit de Heeren AMIOT en
BoukGEOis de eere a%n, om zich eenigen tyd by nun tafel to
on :houden, en aan to moedigen to : ecten en drinken .
Toen de Ke,zcr met eeten gedaan hadt, hoorde men een
trommelfiag, en de Muzyk eindigde . De Mandarynen namen
hot overlchot met de fcho den an de tafcls, zeggende aan dQ
Gasten, dat, volgens den wil van zyne Majetleit, elk der Gasten den Beker, uit welken by gedronken hadt over den maaltyd . mode zou neemen, bun toewenfchende, da - zy 'er nog
lang gebruik van mogten maaken, him telkens, wanneer zy 'er
uit drunken, alles herinnerer., waarvan zy deezen dag ooggetui.
ge gewcest waren .
Op een tweeden tromme'Gang zing elk wader zitten, met
bet aangezigr na den Keizer gewend ; en op een derden, verfcheenon 'er twaalf Tooneelipcelers, allen met een dubbel masker, een voOr 't gcz gt en een voor 't agterhoofd ; hunne kiecderen warcn desgelyks vin vooren en van agteren even cons,
z,)dat zy nooa den rug aan den Keizer konden tockeeren, noch
ook
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vertoonde
cok aan 't vergaderde gezelfchap . Een des maskerse
bet gelaad van een Oud, en bet andere dat van een Jong, man.
Naa den Keizer en den geheelen kring zyner Gasten gegroet to
hebben, vingen zy aan met Ipeelen ; bun opzeggen, bun zingen, hunne gesren en gebaaren . deeden den Heer nvtoT gelooven, dat zy de onderfcheide Tydperken des Menschlyken Leevens . en de Omwentcling der Jaargetyden, vertoonden . De Too .
neelfpeelers vertrokken zynde , namon de Muzykanten huwne
plaats in, en hieven een lofz ing aan ter Eere van TIEN, OM
hem hyzonder to danken voor de weldaad , op dien dag beweezen.
Naa deezen Lofzang begaf zich de Keizer in zyn vertrek, de
Gasten g'ngen in bet nabygelegen Voorhof, waar zy verzogt
werden to vertoeven, tot ze geroepen werden om de Gelchenken, door den Keizer voor bun befchikt, to ontvangen . De
Keizer hadt bevolen, tot voorkoming van allen bedrog der Ge.
fvedenen en Onderolfcieren , dat op een geel papier , gemerkt
met bet Hoiinerk, de naam zoe eefchreeven wo . den van elk der
Begifligden en de lyst der Goederen, voor hem beftemd . De
uitdeeling op die wyze, onder drie duizend Perfoonen gedaan,
duurde Brie dagen . De Gelchenken bAonden in kleine beur .
zen, met goud en zilver geborduurd, en Ilukken Zyde, van on .
derfcheidene foorten, in een Tou y ; en een cederen liok, met
een draaken kop, veeleer gelykende natr een Eisfchops llaf danx
een Ilok voor een Oudman ; en cindelyk , bet onderIcheidend
merkteken van de Keizerlyke Orde des Ouderdoms . Dit merk-,
teken is van verguld zilver, omtrent e .+n once zw- ar, han ;,enJe
aan een geel zyden draad met een knoop . By deeze gelchenken.
voegie de Keizer de gifte van een Vers, door hem zelven ge- .
maakt , ter gedagtenislb van her Feest der Oudelieden . op 't welk
by hadt mogcn vooraan zitten . Dit is 'er de verraaling van :
Aan de eerwaardi a Crysaarts , genoodigd tot let Plegtig
Feest, om zich met my cc ver/reugen, ter gedagtenisje van 't geen myn Grootvader by eerie
dergelyke gelegenheid verrigtte .

• De Wcldaadcn, welke ik van den Hemel ontvangen heb,
zyn ontelbaar . 't Zou my onmogelyk vallen ze op to noemen.
Die ik thans geniet op eene en dezelfde plants, zo veele eerwaardige Grysaarts vergaderd ziende, neentt my gcheel en
al in.
• Myne denkbeelden keeren van zelve to rug tot vroegere da .
„ gen, en berinneren my die gelukkige jaa .en, toen myne hal.
B b 3
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• ren, 't eenig Cicraad myns Hoofds, naar welgevallen, ovbr
• myn •voorhoofd zwierden . Alles was toen, wat my betrof,

go znnder betekciiis ; ik deed myn voordeelmet her onfchatbaar
,f voorregt, van to mogen zitten aan de vocten van mynen door• lugtigen Groorvader, toen den Throon bekleedende. 1k zag
,f alles ; ik hoorde alles, ik was getuigen van alles war rondsom
,f my gbfchiedde. Hue veclc jaarn, helaas ! zyn 'er zints lien
• tyd verllrecken
„ Van alle Vertooningen, welke mvn oog troffen, in jaaren,
• dat alles m y aandeedt, is 'er geen, die my aangenaamer roerde
• dan her altoos gcdenkwaardig Feest , welke ik heden ver, ; niedw. • Ja g 't is met de fireelendfte kiopping des barren, dat
• ik my die dierbaare oogenblikken herinner.
Een diep go,f voel van Eerbicd, gemengd met Tederheid, vervult myn ge• heelen hoczem, wanneer ik my verbeelde, hoe de Prinfen,
• do Ryksgrootcn , ter Fcestzaal binnen traden , plaats names
„ aan de zyde hunner Heeren, hun dicnden, en van hun gediend
„ werden ; en op hun voorbeeld het zelfde aan de Grysaarts ver„ rigtten . Dezelfdc Spyzcn, dezelfde Dranken, 1}onden voor
• alien opgediseht en gereed : :de Bekers werden, onbedwongen,
• ingcfchonkcn en geledigd ; geen onder,cheid - van rang ; alles
,3 was gelyk. 'ondcr de Gasten ; mesa mogt de Ataaltyd aanzico
• voor eerie Vrienden gastmaal , waarop allen zamengekomen
„ twaren, gedrecven door dezhlfde beweehredenen van genocgcn
„ en vreugd ; em fc'.titterend rood verfde her gelaad der Gasten,
• cit het uur der .feugd fcheen hun ten ooge uit to flraalen .
„ 't . Is voor de twcedu keer . . dat ik, door ecne gunflige be• fch1.-iny des 1lemels ; dezelfde vertooning aanfchouw stet de• zelfde uitgehrcidheid van, hart . --- Onze 1\aakomelingen zul• len zeker met do diep ;raandfte gevoelens van cerbied vervuki
• werden als zy in de Ryksgefchicdcuisibn lcczcn, dat . twee
• Keizers van mynen doorlugtigen Stain, do Groorvader en de
• Kicinzoon, do een op her Zestigfe, en do ander op her Vyt=
• tiglie Jaar 'zyncr Regecringe,- zich verhcugdcn op ecn A1 alkyd
• met hun Gezin, en meL her gehecle Vol k, verbeeld door do
• keur der Grysaarts ."

ANECDaTGN WAN DESPorisMus .
(Uit iiret En

•gelscb.)

Eigcndunklykc A1agt, ftrckt natuurlyk .o m cen
D A-lensch eenof flegt
Vorst to maaken, die mi •fchien cen goed
rrnntismrcr,

Koning . •zou gewcesc. zyn, hadden voegelyke Wetten zyne Afagt
omidircevcu en bcperkr . Qver- deeze cigenaartige firekkinge
van
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van Eigendunklyke Magt kan niemand twyfelen, die overwecgt
hoe dezel,ve '$ Menfchen -geest- vervult met groote en buitentpoo .
rige denkbeelden van zichzelven ; hens in den wean brengt dat
by een Weezen van eene andere foort is dan zyne Onderdaanen het beginzel van Vrees een der fterkt a beweegmiddelen
tot Pligtsbetragting verbant, en een valtche Eerzugt, verwekt
om zich to, vergrooten, door bet uitoefeuen van die biagt by
alle voorkomende gelegenheden .
Een der eigendunktykfte Vorflen, die ooit den Throon beMom, was MULEY ISHMAEL ; Keizer van Morocco, die, naar eea
langem tyd den dwinglandlehen zetel bekleed to hebben, in den
Jaare MDCCXIV dice doqr den flood ontruimde . Het ontbrak
hem gcenszins aan .wernuft, en natuurlyk verl and ; by bezat
een levendigen Aart, een onverfchrokken Moed, en was onophoudelyk bezig ; by' Ilamde , of van MAHO4 ;ETI1, en betoonde
zich zo voorbeeldelyk in bet aankleeven er onderhouden van
de, Godsdienstwetwrt dims Propheets,dat by nimmer zyn ganc
fehe leeven fang eeu drup Wyns- proefde, en her Jaarlyks Feest
dcr Lente, her Feest Ramadan, twee maanden vroeger began
dan zyne Onderdaanen ; veelvuldig ftorttc by z) ne Gebeden
nit ; en, ten einde het hero aan geene gclcgenlleden om- re
knielen mogt ontbreeken, hadt by in alle de fuiine pleinen van
zyn PaleiS groote geheihgde llcenen, na 't Oosten gekecrd, dbetr
plaatzen, om op clezelven als bet hem goeddagt zyne Godsdien.,
il:ige verrigtirgcn to volbrengen . Veel zou,men hebben mogen
verboopen van ccn Vorst die dccrre bekwaatlihed~n en hoedanig+
heden bezat ; dock zy werden alle nuttelQos vpor zyn volt ;
door het denkbQeld van de Magt, welko bet hem toekende .
Buitenlancllche Afgczanten helaben deezen Heiligen Man be .
febreeven, to paard gezeeten, op een open plein met verfeheide
van sync Alcaydes of Landvoogden rondsom zich, flaande bloom
voets,beevende, zich ter harde bu;gcndc, en, op elk woord't geen
by fprak, tot zyn WE uitboezenlende . f ooot is de WWytheid van

o.nzen (leer, den Karaing !, Onze, Heet de Koning fpreeka alt een
Gclukkig by,, onder deeze omfiande .
Engel des Hemels!

ren, then by begenadigde met cane bogdlchap in bet verstgele .,
gene gedeelte dcr Hoohi(lad,, welke by volbragt .met den groatIlen fpoed, looperde door atles wat beta voorkwam been, en
wedcrkeerende buitcn adem, tpet tlof en zstweet bedekr, om zich
daar door ecn getrouw Dienaar to betoopen, Zyne Majefeit,
liet zeldcn, om de groo;hcid vap zyne: Magt ep zyne behendigbeid tan de vreeinde A,fgezanten to dpen zieii, deeze Yam
zich ga-:n, of by halt, bun vcrmaakt met bet, ombrengen van.
twee of drie zyner kruipende Onderdaanen, the by vaardig ter
dood bragt door een fleck mat zyn lpee1 . Zeker Afgezant ont_
fing by in ecn Weed, befpat mett het bloed- eener even verrig.,
to flraftiolvoerino, tot zzn elleboogea bebloed van eeu -paaq
lib 4
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Mooren, geflacht met eigen Keizerlyke handen. De Schryvers,
die zyne daaden hebben opgetekend, berekenen, dat by meet
dan ~o,ooo zyns yolks met eigen aim ombragr .
Om zich to ontzaglyker to maaken, droeg by een kleed van
eene byzondere klcur, wanneer by ten oogmerk halt eene
flachting to doen : vertoonde by zici in 't geel, dan verlchoolen
zich de Ryksgrooten, en durtUen niet ten Hove komen , voor
dat de Vorst zyn bloeddorst gelescht hadt door her omhals
brengen van eenigen zyner gemeene Underdaanen of van zulke
onbedachtzaame Staatsliede ., als zich onvoorzigtig aan zyne
woede hadden bloot gegeeven . Om deeze rede was bet eerfie nieuws niar 't welk men to Mequinez vernam, in welk een
humeur de Keizer was opgeflaan.
Dewyl by een groot
liefnebber van de Bouwt •kunde was, waren 'er duizenden hezig
in bet vervaardigen van Werken ; doch indien bet Plan of
de Uitvocring hem niet aanflond, toonde de kieschheid v ;,n
zyn fmaak, door her Gebouw of to t reeken, en alien, die 'er
Een blyk zyner
de hand aan gehad hadden I om to brengen .
genade betoonde by . nogthans, aan een Engelsch Scheepsbevelhebber. Deeze gaf hum een uitfleekend gewerkte Byl ten gefchenke ; by ontving then zeer gunstryk, en daar op vraagende of
by good van fneede was, nam by 'er de proeve van op den
Schenker, die, den flag ontduikende, 'er met her verlies van
zyn regter oor afkwam : want de oude MULEY, zich bedenkende
dat her geen zyner eige -i Onderdaanen was, herhaalde den flag
niet, en wilde hem niet na bet Paradys zcnden .
Een zyner
Vrouwen beminde by boven alle anderen ; en een eerst Staatdiepaar flond by hem in de blaakendfle gunfle ; doch zy werden bei.
den flachtoffers van zyne oploopendheid en bloeddorst . De eerie
bragt by met ecn flag om 't leeven, toen zy hoogzwanger
was, om dat zy een bloem gepl kt had als zy met hem in
de tuin wandelde . Den Staatsdienaar Roeg de Vorst tot den
dood toe ; maar berouw hebbende van de flagen hem toegebragt, wanneer her to laat was, liet by den Wondheeler,
die den mishandelden niet kon geneezen, ter eere van de
gedagtenis eens zo waardigen Mans, met den dood firaffen .
Deeze volllrekte Monarch betoondd z ; eh cen zo edelmoedig
bewaarder van de Goederen zyner Ondcrdaanen, als van hun
Leeven . Wanneer iemand in welv .art en rykdom op eene
zeer merkbaare wyze toenam, zondt by om al dens Goc keen
en vee, ten einde by, door zyn aanzien en vermogen, pier ge .
vaarlyk voor den Staat mogt worden . Zyne Landvnogden en
Stadsbevelhebbers, die zich vormden naar her voorheeld van
hunnen grooten Monarch, pleegden roof, geweld en knevelaary,en alle kunflenaaryen van eigendunkelyk bewind, op dat zy
to beter in flaat mogten wcezen om hem hunne iaarlykfehe Ge .
fchenken to 'zenden ; want de grootee zyner Onder-regenten
Rep gevaar van opontbooden en gewurgd to worden, indien zy
gece
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geen groot gedeclte van hunne plundering den zo zeer gevrees .
den Vorst ter hand flelden . Ten einde by een recht gebruik
van deeze dus zamenbragte Schatten mogt maaken, droeg by
zorg dezelve onder den grond to begraaven, dooi de hand zyner meest vertrouwdc Slaaven, en (need ze den hals af, als
bet kragtigst middel om her geheim to bewaaren .
Welke denkbeelden van eigendom by bezat, kan her volgend
geval leeren . Zich, to midden van zyne Lyfwagten, op den
weg bevindende, korten tyd vddr her vieren van een Hoogfeest,
oncmoette by een zyner Alcaydes, aan 't hoofd zynerknegten,
die een groote kudde Schaapen ter markt bragten . De Keizer
vroeg „ wiens Schaapen 't waren ?" De Alcayde antwoordde,
met alle onderwerping, De m ne, 6 ISHMAEL, Leon van ELcHE.
„ De uwe," hervatte de Vorst, „ Zoon eons
JIF" :
• Hoorndraagers! lk dagt dat ik bezitter was van alles in dit
Hier op liep by hem met zyn (peer door 't
• Koninpryk
l,}'f, en verdeelde, zeer godvruchtig, de Schaapen onder zyne
Lyfwagren, op dat zy 'er Feest mede zouden houden .
Zyne beihsfingen van bet Regt tusfchen den Man en zynen
Naas en, kunnen ons de zegenrykheid zyns Befluurs leeren .
Een Alcayde klaagde by hem over eene zyner Vrouwen, (die
by uit hanaen van den Keizer zelve ontvangen had ;, en overzulks geen fcheidbrief kon geeven ) dat zy gewoon was hem
by den Baard to trekken ; de Keizer beval dat hem de Baard
tot den wortel zou uitgetrokken worden, op dat by nooit
weder voor dusdanige beledigingen zou blootflaan .
Een
Landman, een ;ge van's Keizers Lyfwagten befchuldigd hebbende over her wcgneemen van ecn drift Osfcn, bragt by dezelven
vaardig ter dood ; maar vroeg, vervolgens, den Aanklaager om
vergoeding voor 't verlies van zo veele braave knaapen ; deeze
dezelve niet kunnende geeven, maakte by de zaak uit, door
hem van 't leeven to berooven . -- Eene zaak roemde
men in 't beloop zyner Regeeringe, bet zuiveren der wegen
die to vooren van Roovers krielden : doch de wyze, waar op
by bet verrigtte, was de wreedst mogelyke ; by lief Mannen,
Vrouwen en Kinderen , van de flreek, waar in de Roovery
begaan was, ombrengen . - De EnEelfche Vlootvoogd cLov .
DE:SLY SHOVEL hadt verfcheide Onderdaanen van Keizer ISHMAEL gevangen gekregen, en boodt, op zeer aanneemelyke voor .
waarden , aan, dezelve uit to wisfeler. voor Engelfchen, dielin
bet Ryk van Morocco gevangen zaten ; doch de Keizer liet hem
antwoorden , „ dot de Onderdaanen door hem bernvgtigd moor
„ arme Lieden warm , gem Lospryr waardig, dat by ze over
• boord kon werpen, air het hem eoeddapt .'*
Zodanig was bet gedrag en ryksbefluur van tktLEY ISHMAEL,
die egter de tytels droeg van „ Dienaar des Heeren, Keizer
• der Geloovigen, moedig in den weg des Heeren, de Edele,
„ de Goede!"
za
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is zeker de zetel a11hr deugden . In 't hart, wanneer
N etbethartgood,
en van zyne verdorven neigingen en togten ge-

zuiverd is, hebbeb alle deugden haren cerfen grond . 'Er kunnen geene deugden plaats grypen, of geoefend worden, ten zy
ze oorfpronkelyk uit bet hart voortkomen . Hier is de bron to
zoeken, uit weike zy alien ontlpringen : -- als deze bron goed
kan zy nice dan zuivere deugd opwellen . - Dan , bet
Die broil is dikwils zeer onhart is zo vaak verdorven .
zuiver ; als dan komen da* uit voort ecne menigte van ondeugden, en hatelyke gebreken.
Dan word bet hart eene brot'
van alle kwaad, van glle verderf . Wannecr de hartstogten ongeregeld zyn, d .m flrekkcn ziclt alle de neigingen , alle de be" e erlykheden, uit tot bet yerbodene ; en men bcjaagt met eenett
verkeerden yver bet gees ongeoorlofd , et) de bejaging van redelyke trezens ten cenctnaal onwaardig, is . -- Hier van daan
alle die wanbedryven, tot welker plceging men de menfchcn zo
dikwils ziet vervallen , en van welke men dagclyks zo vecle
voorbeelden, voorwaar treurenswaardige voorbeelden, voorhan .
den heeft ; die nadeelig zyn voor de rlaatfchappy, in welke zy
gepleegd worden ; en verderfelyk, ten uiterflcn verdcrfelyk, voor
bun , die ze picegen . „ Want uit bet hart kotnen voort alle
booze bedenkingen, doddflagen, overfpelen, hucreryen, dieve~
ryes , valfchc getuigenisfen en lastcringen ." -- Rllc deze dingen brengt hct hart voort, wanneer bet vcrdorven is .
floe vaak ziet men de menfchcn niet met hittigheid, met den
brandendflen, den vuurigflen, yver, met de onverzadelyklle gretigheid, zaken najagen, die hull verderfelyk zyn .- Het fchadelyke hecft veclal bet grootst vermogen ; en bet baat nict,
fchoon de voorultzigten alrerjammcrlykst zyn , fchoon men niet
dan gevrecsdc gevolgen kan to gemoctc zicn . - net komt
gewis nergens anders nit voort, dare dat do mensch, verdorven
zynde , do gezonde Rede verlaat , en verkeenl over de z; .kcn
redeneert. Niets tog is nadeeliger dan cene verkeerde redo ::ec_
ring ; zulk cene dwaling leid niet flegts van den rcgten weg af ;
niaar (Icept zulke gevolgen na zig, waar over men, 't zy vroeg
of, laat, zich eentnaal jammerlyk beklagen most .
Gelooft niet, dat 'er menfchcn zo boos z}n kunnen, waar in
zich nict nu of dan ecne enkele vonk van deugd zou openbaren .
Een hooswigt, zo fnood, in welks hart zich Wet ccr.maal in zyn leeven eene aandocrclykc bewceging zou hchben laten gevoelen, is niet to gelooven, dat 'er ooit beflaan hebbe . WVelke is de bran, waar uit bet waar, bet eenig, geluk zyncn
icier hebben de oudd Wysgecren naart
oorfprong neemt?
ge-
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gezogt, en met veel ernst dezelve gepoogd op to fpooren . Hier
naar hebben latere Filozofen cen vlytig en naarflig onderzoek ge .
daan . - Dan, her is zeker, dat ze niet alle een en dezelide
gedagten hadden over de bronnen, waar uit 's menfchen waar
geluk ontfprong . - Hier van daan de onzekere gronden, om
zich her zelve to bezorgen ; hier van daan die onderfchcidcn pogingen, om zich gelukkig to maken ; waar van de mceste, echter, eene zeer tegenflrydige uitwerking hadden . - De broil
van ons waar geluk is ontwyfelbaar cen zuiver ge,veten : hier tilt
vlocit een wezentlyk, cen beRendig, con onveranderlyk, geluk .
Eene inwendige bewustheid van wel to doen fchenkt
den mensch die flille,die gelukkige, gerustheid, welke niemand
kan bezitten , of by moet ook dadelyk gelukkig wezen ; zy
fchenkt daarenboven de ziel eene overtuiging, dat dit her eenig
welbehagclyk goed is, waarin de Opperflc Goedheid genoegen,
welbehagen, neemt . Dus maakt die inwendige bewust .
heid, van wel to doen, gepaard met een gevoel der Godlyke
Guest, en bet verrukkend vooruitzigt eener gezegende, eener
zalige, onflerfelykheid, de cenige bron , die zuivere bron, uit,
daar ons wezentlyk, ons waar, geluk uit ontlpringt en voort .
vloeit.
Her is eene onloochenbare waarheid , dat de minRe menfchen, belendig , altoos hunne ware belangens onder her oog
houden. Velen dragen de fchuld hunner ongclukken in hunnen
oigen boezem .
Eene verkeerde handelwys moet v erkeer.
d e ongelukkige gevolge:i hebben.
Elke oorzaak werkt
bare byzondere gewrogten . Zondige driftcn en geneugten firyden tegen onze hoofdbclangen .
Ecn wellustig en
losbandig leven feept do droevigflc gevolgen na zich , en hier
door maakt men zich de eeuwige Liefdc van den oneindigen
God onwaardig .
Eerie zaak, onbedagtz:yam begonnen, nict genoegzaam van aile
kanten overwogen, wikkelt den mensch in oneindig veele moeij
jelykheden , en brengt hem in een doolhof, waaruit by zich
niet ontwarren kan ; want her gebeurt niet zelden, wanneer inert
zich uit zynen eerflen misflag wil ontwarrcn, en van zyne dwaling to rug keeren, men zich op nlcuw in veel erger verward,
en nog veel verder van her regte (poor aftlwaalt .
Men kan van zommige zaken wel ceps cent al to zwarre, ecne al to akelige fchildery ophangen, en weer, aan den anderen
kant, al to bevallig, al to innemend, fchildercn .
Dan,
by treft hot best, die de Natuur bet naaste komt .
Her is eene fpreuk der Ouden ; „ dat men de gegocdRe, de
rykfle, de vermogenfle niet in alles moot navolgcn , en gelyk
willen zyn ; waar dezulken , welken zich gcen k%vaad bewust
zyn :'
Voorwaar cone zees voortrcffelyke, cent heerlyke en allcrheilzaamlle Iprcuk : want met her cerfie na to later,
zal
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zal men zyn tydelyk, en met bet laatRe to doen zyn eeuwig, .
geluk, bevorderlyk zyn .
Al wie de deugd boven alles al ; beminnenswaardig befchouwd,
en dezelve wil betragten in zyn handel en wandel, die moot een
zeer gematigd leven leiden : alle verlokkende wellusten flimmer
dan de pest vlieden : zich in bet gebruiken van fpyzen en drank
zeer gematigd gedragen ; en alle gelegenheden zorgvuldig ontwyken, welke hem aanzetten tot wellust en dartelheid.
Len zeker Wysgeer achtte hen gelukkig, „ die ryk waren, en
hunne begeerten konden voldoen ."
, Dan, is by niet oneindig gclukkiger, die van zyne zondige begcerlykheden niet
overmeesterd word ; maar die zelve kloekmoedig alle zyne kwa.
de , zyne • bcdorvcn , begeerten overwonnen heeft ?
Zalomo zegt : (Prod. X. 7 .) ., 1k hebbe knegten to paarde gezen, en Vorflen gaande als knegten op de aarde ."
Zo
wisfelvallig, zo onzeker, is de Nat van 's menfchen grootheid in
de waereld . Deze worden uit hct lage flof verheven tot luister
en grootheid ; tcrwyl anderen uit de hoogte worden ncergefort,
en den geenen dienen mocten, van welke zy to vooren zelve geDit zag Zalomo in zyne dagen, en in
diend wierden .
onzen leeftyd zien wy nog het zelhle gebeuren . ---- W y zien
knegten to paarde. Zulke zien wy in cer en aanzien verheven,
die of zelve dienstbaar geweest zyn, - of wier waders wy
dezulken hebben zien dienen , met welken zy zich nu gelyk
durven Rcllen, zo niet in hogeren rang rekenen . - Wy
hebben in onzen leeftyd gezien , dat menfchen uit bet laague
ilof verheven zyn . en nu zich in een rang geplaatst vinden ; dat
zy zich verontwaardigd zouden rekenen , met zich de lchoenriem to laten ontbindcn door menfchen , onder wier klasfe zy
nog korts geleden zelve behoord hebben .
Men mag, met de Ouden, den mensch to regt aanmerken als
een zagtzinnig dier, dat, als het wel word opgeleid , tot bet
allerzagtzinnigst, en een hemelsch, fchepzel kan gevormd worden : dan , zo men deszelfs opvoeding verwaarloost, dat by dan
in bet wreedfle dier der aarde veranderd wo! - d .
Deze
waarheid leert de ondervinding, en de menigvuldige openbaro
firaffen, welke'cr geoefend moeten worden aan kwaaddoeners,
wegen ; geplcegde wanbedryven, overtu .gen ons van de verwaarloozing eener goede opvoeding in de jeugd .
Want
met Seneka moet men zeggen : „ Het kwaad kruipt fchielyk
voort : de deugd is moeijelyk to vinden, en heeft een beflierder, eenen goeden lcidsman, noodig : maar dez ondeugd word
zonder meester geleerd ."

MENGEL IF EAK,
TOT FRAAYE LETTEREN , KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETLtEKKELYR .

VERGELYKENDE BESCHOUWING VAN HET COED EN
KWAAD IN DEELE WERLrLD .; STRBKRENDE, Oaj
AAN TE •T OONEN , VAT DERZELVER BESTUUR GEREGELD WORDT, DOOR ONEINDIGE WYSHEID EN ONBEGRENSDE GOEDHEID .

(Ontleend uit de Sermons van Dr.

PKIcE.)

(Vervolg van bladz . 333 .)
verwagtingen van Gons Goedheid moeteu geregeld
O nze
worden , door 't gees wy zien , dat de vastge(teldd

Orde tier Natuure is . Deeze dicnt , in alle gevallen, tot
den besten Gids onzer vooruitzigten en redenkavelingen .
Wy zyn, in den hoog(ten graad, onbevoegde Regters, over de wyze, op welke de Godlyke Goedheid haare doeleindens meet bereiken ; 't is vermetel en dwaas,
ten deezen aanzien , cenige kragt to ftellen in de befpie .
gelende plans, welke wy kunnen vormen . Wy zyn Diet
min onmagtig , om de Wereld re beftuuren , dan om de.
zelve to Ichcppen, en dit, nogthans, doen wy Reeds in
onze ydcle overleggingen . .
Dat wy ons bevlytigen,
cm cen regtmaatiger bezef to krygen , van onze eigene
Onbekwaamheid, en leeren onze Verftanden to onderwcr .
pen aan het Opperfte Veritand, 't welk de hoogfie Gned .
lieid intluit, en ons , des molten wy ons verzekerd hour
den , langs de beste wegen, tot de hcilzaamfte einden zal
brengen .
ludien wy mogen oordeclen ; nit het Been vnor ons bloot
ligt , dan gaat het vast , dat bet Plan des Godlyken tae .
ftuffrs daar been ftrekt, om het Geluk der Redelyke Weezens to doen afhangen van huune eigene pnogingen ; en
ook , met zekere bepaalingen , van de werkzaamheid en
goedwilligheid hunner Medefchepzelen . De aanmerkelykfte
zegeningen onzes beftaans vallen Ons, in gevelge van die
I . DEEL . AMENGELW. N O . 9 .
C c
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Plan , niet ten deele, zonder zorgen en iverkzaamheid van
onzen kant . Ze worden, to onzer Verkryginge, niet to
onzer Aanneeminge, aangeboden ; de voorwaarden, van ze
to hebben, is bet infpannen der vermogens , ons gegeeven,
om ze to erlangen . Onze Medefchepzels zyn, desgelyks,
dikwyls de toebrengers van die heilgoederen , en hunne
vrywillige medewerking, daar in , is, in ontelbaare gele .
genheden, niet alleen bet kanaal, waar door ze ons toevloeijen ; maar de voorwaarde, op welke zy ons vergund
worden. 'Er is geen gedeelte van de gefteltenisfe der Na.
tuure , 't welk meer onze aandagt verdient dan dit ftuk .
Gcreedlyk zullen 'er zwaarigheden by ons opryzen, en wy
veelligt vraagen, waarom laat de GODHEin de Zegeningen,
voor ons beflemd , van zulke voorwaarden afhangen'1
Waarom maakt zy dezelve zo wisfelvallig ? Dan , in de
daad , dit is ecn blyk van de volmaaktlte Wysheid . De
iiatttur der dingen maakt deeze wyze, van Zedelyk werken .
d e l''eezens to behandclen , noodwendig ; en bet is die
handelwyze, welke op bet grootl1te goed moet uitloopen .
Men behoort wel op zyne hoede to zyn , tegen de verwagting , dat de Godlyke Goedheid , in ieder geval op
zich zelven , bet grootst mogelyk uitwerkzel zal to wege
brengen . Wanneer wy zien, dat Geluk beoogd en Goedheid ten toone gefpreid is , in bet maakzcl der Wereld ,
moeten wy to vrede zyn . Te k1aagen , om dat 'er niet
sneer Geluks voortgebragt , en mee;• Goedheids betoond
is , zou zeer onredelyk weezen . 'Onze klagten zouden
rusten op een grond , die niet kan worden weggenomen ,
en voet geeven tot een geestgeftcltenisfe , geheel onvoldoenbaar. Want, hoe groot ook de hoeveelheid van voortgebragt Geluk mogt weezen , nog meer zou 'er kunnen
plants hebben . Hadt men nooit op deeze Aarde een zugt
gehoord, nooit een klagt vernomen , men zou zich beb .
ben kunnen verbeelden, dat de Bewoonders eene nog groo .
tcre maate van Geluk ten deele gevallen, of, ten minften,
dat de Aarde uitgeftrektcr en digter bevolkt was . Waren
ivy gelukkig geweest, ter voile voldoening aan bet uiterIte onzer bekwaamheden, wy zouden om gronter bekwaam .
lieden kunnen denken ; waren wy tot Rngelen gevormd,
de zugt , om Aartsengelen to zyn , zou ons kunnen be .
kruipen .
Wed dan met zodanige overleggingen .
Indien wy zien , dat con Goed is , laaten wy dan niet
vraagen, waarom by niet nog beter is? Indien wy be.
vinden, dat by ons Gelukkig gemaakt heeft, laaten wy
dan
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dan niet ondankbaar gettoeg zyn , om to moren , dat by
ons niet nog gelukkiger gelchaapen heeft . 't Is waarlchynlyk , dat over 't geheel een onberckeuhaare loin van GeInk is voortgebragt ; dock wy zyn in gtenen deele bevoe
de Regters , obi to oordeelcn , in welk eene maate dat
Geluk in bvzondere gevallen moot worden uitgedeeld .
Goos Goedheid moct , even als alle zyn' andere Eigenfchappen, in veele opzigten, voor ons onhegrvpclyk weezen . WVy wecten niet , welke maatregels best genomen,
welke wetten best vastgcflcld worden , otn de doeleinden
der hoog(te Goedheid, op de kragtdaadiglte en voll :omenIte wyze, to bereiken . Algetneene fchit:kingen molten noodig zyn, die zomryds met groote onheilea vergezeld gaan ;
'er kunnen daadcn van Regtvaardigheid verelscht wurdcn,
die ons (ireng dunken . I)at wy nitnmer nnze eigene onkunde nit het oog verliezen . 'Er is gees flak, waarover
tvy groover kunnen mistasten in onze overleggingen, dan
GODS Goedheid.
In de daad, bet zou zeer vreemd zyn,
indien wv konden beoordeelen , hoe de zaaken der wereld
moeten beftuurd worden ; of indien 1Veezens , met onze
bekrompene vooruitzigten , geene zwaarighcden voorkwa .
men, in bet befchouwen der maatregelen , door oneindige
Wysheid genomen, om oneindig Geluk daar to flellen .
Veeleer past het ons , de voornaatnfte uitwerkzels der
Godlyke Goedheid met allen ernst to overweegen . En
welk een heerlyk verfchiet opent zich , wanneer wy daar
op Itaaren, aan ons oog. De geheele Natuur is vol van
de uitwerkzels der eenwige Goedheid! Eeu Heelal , onbegrensd in uitge(lrektheid, en waar by alles, wat wy ons
kunnen verbeelden, niets is, gelchaapen om een verblyfplaats van zegeningen to weezen . Duizenden by duizenden van Zoun :flelzels, en ontelhanre fchaaren van leevende
\Veezens , vnortgebragt door ~dnen weldaadigen Vader,
ow ze in Geluk to doen declen ; alle afhangende van zyne Voorzienigheid, alle onderfteund door zyne Magt, file
verzorg ,.i door zyne Liefde! - Met welic eene verrukkende bewondering moeten wy neder zien , op de %v ze
en goede fchikking van dat Wereldflelzel , waar toe wy
behooren ! I-Ine zeer verkondigt bet , zo verre rnts gez igt
reikt, de Goedheid des Almagtigen Maakers ! Elk Gewest
deezer Aarde heeft zyne Inwoonders ; en zo overvlocdif'
is de Codlyke Goedheid in dit gedeelte der Natutire, dat
dezelve file foorren van leevende Weezcns , welkc wy
met mogelykheid kunnen hegrypen , bet beflaan fchonk .
C c 2
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'Er is geene breuke in de keten van \Veezens, van den
redemagtigen Mensch af, tot de onbezielde Plant . leder waterbeek, ieder blad, ieder deeltje, hoe klein ook,
is bevolkt . \Vat moeten wy dan denken van de ons omringende Plarceten? Zyn ze niet desgelyks voorzien met
ecne vertchcideuheid van gelukkige Bewoonderen? Indien
op deeze Aarde de Vader van alles zo goeddaadig geweest
is, welke grootfcher tooneelen, van zegenryk aanweezen,
molten wy dan niet veronderltcllen, dat zich opdoen in de
aigelegeuer dcelen der Scheppinge ? 1)och laaten wy onze
gedabteu bepaalen tot de voorwerpcn , die ons het naaste
by, en met wclke wy 't geweenzlamst, zyn .
Zo even hebben wy aai ; emerkt, dat elk deel des Aard .
klouts zvue Bewoonders heeft , en dat Been rang van
Weezens, beneden den 11ensch, onvoortgebragt gelaateit
ichynr. De Zee en de Rivieren krielen van ontelbaare
ioorten van Schcpzelen, voorzien met zintuigen, gelchikt
war huunc behnL :ftcn, en de plaats buns verblyfs .
Ilet Land is bcltemd voor andere fourten van \Veezens,
voor wclker onderhoud en voldoening even zeer is zorg
gedraa ;cu . I)e Lngt beefs Bewoonders van verlcheidenerlei aart , die zicli daar in een weg weeten to
baaneu , voorzicn met daar toe gefchikte vermogens en
bekwaa :nhedeu . Alle dcezcn geeven tekens, dat zy Geluk
genieten ; alie deezen Ipreiden de ryke Goedheid van den
\laaker ten toon . fly duet zyne Zonne over hun opgaan,_
vocdt, befebermt, en kocstert dezelve by aanhoudenheid .
Ply laat de waterheeken door bet gebergte heenen vlieten .
Da vogelen des heniels vindeu ecne wooning in 't Geboomte, ouder velks .lwnmcr zy volvrolyk zingen . fly doet
bet gras uitfpruitcn voor de Becsten , en her Graan ten
dicust der Menlchcu . fly hcfchilu de duistcrnis , en bet
wordt nagt , waar in bet Gedierte des woods uittreedt,
de jonge Leeuwcn brielchen, otn ccn roof, en om hunne
fpyze van con to zocken ; de Zon opgaande , maaken zy
zich weg, en liggen neder in hunne holen . Ilet Aardryk
is vol van zyne Goederen . In de groote en wyde Zee is
bet wriewelende Gedierte zonder getal, de klcine met de
groote . Zy alien wagten op imai . 'r Geeu fly ze geeft,
vergaderen ze . fly opeut zyne hand, zy worden met goed
verzadigd (*)
Doch ,
( ;`) PSALM CIV.
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Doch, dat wy den Mensch, hepaalder, ten doel onzer
befchouwinge ftellen . De oppervlal :kigfte waarneeming zal
ons overtuigen , dat wy wonderbaare voorbeelden van de
Goedheid onzes Maakers oplcveren . Elke omllandigheid
van onzen ftaat , elk vermogen van onzern geest, fchenkt
des een bewys . Door de onderfcheide maaten van genor,
ontllaande uit de zintuigen, en de bcgeerlykheden van bet
minite gedeelte onzer Natuure , zyn wy in Itaat , oni to
begrypen , welk cen genot de lecvcnde Schepzels beneden
ons fmaaken . Doch , wy hebben veele bronncu van Geluk , veel verhcevener dan eenige , welke zy nevens ons
Wy hebben het vermogen der herbeelbezitten.
dingskragt , die ons vatbaar maaken voor de gencugten,
ontltaande uit de bevatting van ovcrcenflemming , orde,
en fchoouheid . Wy bezitten het Gehcugcn , 'r
welk ons voorledene tooneelen van gell' ctiug your . den
geest roept, en by herhaalinge doet fmaaken . -- Wy
kunnen op bet tuekomende vooruit zien , ons daar door
your aan(laande onheilen wagten, en de tegenwoordig drukkende kwaalen verligten, door de hemoedigingen der Ifoopc, Wy hebben het vermogen der Spraakc , Waar
door wy onderling onze gcdagten aan elkander mededceleu,
en de aangenaamheden des gezelligen onderhouds i'maakeu .
Wy draagen Menschlievend'c 1Vci,ingen in onzen
hoezem om , die ons aanzetten , om 't Geluk onzer Medettneufchen to bevorderen , en vermaaken verfchalfen, ontftaardc uit Liefde en Medegevoeligheid , Vriendfchap ,
\Vy zyn bedeeld met Rcrle, waar
I ; dclmoedigheid .
door wy de Waarheid kunnen opfpeuren , de hand , die
oils vormde , kennen , zyne Werken befc!houwen , en to
wege brengen, dat de Natuur rondsom oils, en elk Weezen, in laager kring dan wy beweegende, medewerkt tot
ons hell en gertoegen .
Wy bezitten 1 ryhcid en
Geveeteu, die ons in flaat flellen, om het eeuwig ondcrfcheid van Goed en Kwaad'to zien ; en, door ons gedrag
daarvol,ens in to rigten, de onuitl'preekelyke voldoening
to erlangen , welke ontftaat uit Zelfgoedkeuring , uit de
bewustheid, dat wy Naavolgers van GOD zyn, en hoopetu
Inogen op zyne gocdkeuring en gunlle.
Deeze zyn cenige der onderlcheidende voorregten , welke oils aan 't hoofd der Scheppinge op deeze Wereld
plaatzen, en ten grondflage dienen van oils hyzonder Ge .
't is maar al to waar, dat elk derzelven,
luk .
do )r onze dwaashcid , on,, ramp kan berokkenen : maar
c 3
dit
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dit onheil meet onzen Meaker niet wnrden ten laste ge .
leg,i . Het ontieluk , 't Been wy ons zelven , door wan .
gedrag, up den halze laaden, kunnen wy, zonder fnood .
held , cunr niet toefchryven . Onze wisdaaden maakengeen gedeelte nit, van 't geen by beftemd heeft. De vermogcns, ons gefchonken, waren gefchikt, orn ons ten
voordeclc to ftrckken, fchoon wry ze dikwyls, tot oorzaa.
ken van onheil, misbruiken . Vryhc~d, Shrank, en Rede,
zyn de grootlle Zegeningen, fchoon ze menigmaalen, door
ooze verkeer .iheid, onheil en ramp berokkenen . Wy moeten over elke Gift en Lcichikking der Godheid oordeelen,
pit derzelver weezenlyke flrckking en algemeene uitwerkzels, en niet uit toevallige gevolgen, daar uit ontflaande .
\-Vie kin twyfelen, of \- uur, Lugt, en Water,
verleenen onfchatbaare voordeelen , fchoon zy zomtyds
brand, onweer en overftrooming veroorzaaken? -- Voorwaar, wy mogen de Goedheid van den Schepper, zo wet
uit de Rampen, als nit de Zcgeningen, des leevens, lee .
ren kunnen . Deeze Rampen zyn, (it gnedgunflige voorbe=
boedzeis tezcn grnzter kwaad ; of ontflaan nit Wetten,
tluodzaaklyk voor bet \Vcreldflelzel, en nuttig in derzelver
gogmerk en werking .
Ongetwyfcld zyn de treurige gebeurtenisfen, in 't Menschlyk Leven outltaande , uit onhelluurde Driften , uit bet
misbruik der t :ede, en uit andere oorzaaken, zcer trefl'end
en ontzettend . Doch zelden viel ik my daar door cenigzins bewoo(en , om de Goedheid van cou in twyfel to
trckken . Dat zy zo verve van den gewoonen loop der
dingen afwyken, maakt, dat zy op ons eenen zo diepen
indruk verwekkcn . lloorgaans zien wy , dat ze ontflaan
uit eene wyze en goede fchikking : en wanncer wy , in
een enkel voorheeld , dit nict kunnen zien , zyn bet enkele gevalleu , die tegen millioenen ovcrftaan .
Ziet
den Man , die door zyne ondeugden zyne middelen verfpild, en zyne gezondheid gekrenkt heeft. Kunt gy destvceen zyren Manker befcbnldig*en? Of wilde gy, dat by
de Wcreld in zulker voege gefchaapen halt , dat de On_
deugd onbedwongep en farafloos voortholde? Was dit de
toedragt der zaaken •, gy zoudt reden vinden, om aan zyne Goedheid to twyfelen .
Shat bet 009 op een
ander, die zyn bcftaan vervlockt .. zugtcude onder de clende van eene ongeregelde verbeeldingskragt, onder de wanhoop en vcrfchrikkingen eener diepgaande zwaargeestigheid .
kunt hew niet aanfchouweu zonder niedclyden , gy
ku it
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kunt Diet nalanten, zyne omfiandigheid ontzettend to vin .
den . Maar overweegt, dat bet Diet waari'chynlyk is, dat
Gy better kunt zyn dan bet Weezen , 't welk u dat me .
delyden inboezemde . Bcdenkt , wyders , dat die Man,
misfchien, in vroegere tydperken zyns leevens, zo veel ge .
luks genooten heeft, dat bet ruitn zyn tegenwoordig Iced
opweegt , en dat by, in een toekomend Leeven , weder
gelukkig kan zyn, en f1ofe vinden tot dankbaarhcid, we.
gens 't geen by thans lydt . Veronderl'elt egter bet erg .
ite. Zyn geval is enkel. EIadt GOD ons tot elenden ge .
fchikt, wy zouden alien zulke deerniswaardige rampzalige
Schepzels weezen .
Maar , om weder to keeren tot bet verllag , 't welk ik
ondernam, u van cons Goedheid to onswaards to geeven .
't Was GOD , die ons voortbragt , toen wy Diet
waren, om bet licht des leevens to genieten , en dit grootscli
tooneel der Scheppinge to befchouwen . Ann hem zyn wy
vertchukligd de denkbeelden , die zich tot in de eeuwigheid uitfurekken ; en de groote bekwaamlied en, wcikc n ;;s
win tie Engelen des Ilemels vermaagfchappen, en in Itaat
flellen , om , gelyk zy, op Aarde to weezen , in het betninnen , dienen en aanbidden van onzen Maaker .
I ly is 't, die ons heeds onderhoudt en bewaart : zonder
1-lem kunnen wy geen oogenblik heftaan . By eike adcmh : aling, by elken flap, by elke gedagte, hangen wy voll1rekt
van hem af. leder plants , waar in wy ons bevtnden , elk
oogenblik van ouze duuring , draagt de merktekens vats
zyne Goedheid . Ely kleedt , fly voedt ons , Hy befchut
ons in ooze huizen , verfrist ons door den flaap , houdt
over ons de wagr in gevaaren , en befchermt ons tegen
onheilen , welke ons omringen . Hy vervult ooze Reeds
wederkeerende behoeften , verkwikt onze harten in - den
kring onzer Vriendcn, en door duizend verlustigende voorwerpen . Van hem ontleenen wy elke voldocniug, welke
wy door ooze Zintuigen ontvangen ; elke weldaad, die de
Naasten ons toebrengt ; elk hoopryk vooruitzigt , 't geen
ons bemoedigt, en elk gemak, 't «'elk ons leeven veraan .
genaamt . In 't kort , 'er is geen voordeel , 't welk wy
onszelven kunnen verfchaffen, geen vreugd, die ons hart
kan doortintelen , geen zegen , die ons beftaan met hell
bekroont , of dit alles daalt neder van den Gcever aller
goede gaven en volmaakte giften . Hy draagt zorge voor
ons, wanneer wy voor onszelven Diet kunnen zorgen . Fly
flort weldaaden over ons uit, wanneer wy niet kunnetlC c 4
ont-
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ontdckken van waar ze komen ; en , in ontelbaare gevallen,
Ily agtervolgt, met
voorkomt Ely onze wenfchen .
zyne Goedheid , de boozen en niets ver .iienenden . Do
onverantwoordlyk(le ondankbaarhcid iluit den loop der Z,egeningen niet ligt . Zyn hand houdt ons Itaande , en geleidt ons, ten tyde , dat wy blind en ongevoelig genueg
zyn , om milks niet to erkennen . I ly . bevurdert bet Gtluk der verkeerden van harten , die hunne dagen flyten,
zonder flem ecnigc hulde to doen , eenigen dicnst , of
dank, toe to b rengen . I N is Goed jegeus tie Ondankhaa-.
Tell , en Boozen ; en regent over Regtvaardigen en Oil .
regivaardigen (t).
Boven aile dingen hceft by ons gezegend met bet Euangelie, en JESUS cHRISTUS gezon,ten, um ons to behouden . Dit was eeu blyk van Goedheid , jegens zondige
Schepzelen , welke al onze hevatung to bovcn gnat . -Toen bet Mcnschdom zynen weg beaorven, en de kennis
van den er nen waaren ion varlooren hadt , daalde JFsus
amts-rus van den 1-letnel never , om 't zelve tot zynen
Pligt weder to roepen, en van alle Orgeregtigheid to ver,
loslen . lit is, z , gr de Ileilige Schritt , de Liefie, niet
dat wy GOD hebben lief gehad , maar dat by ons heeft
lief gehad, cn zynen Zoon gegeeven tot ecne verzoeuinge
In gevolge van dien Val , of
voor onze zonden .
die verbastering der Menfchen , in he t Dock Gcn, frt verhaald, en waar op in alle de volgende deekrt des IRAbels
gezien wordt, hadden wy de Onlicrflykhcid verloorcn, en
werden den Dood onderworpen, dien wy alien to gemoete
zien . En bet valt onmogelyk voOr ons to zeggcu , wan
deeze your ons zi , u geweest zyn , bath de Oncindi ;e
Goedheid voor oils geenen Laligmaaker beltemd , die ons
van den Dood verlost, de verbeurde Gelukzalighcid weder
gefchonken, en den grondflag gelcgd heat, om alle waare
Boetvaardigen de vollle innate van GODS Gunfle to doer
erlangen . GOD heeft , door ctttttsTus vour ons over to
leveren , in de daad , allcs verleend wan nondiz, is, om
ons ten hoogflcn top en waardigheid to vcrheflen .
1-let helderst Licht van Waarheid -- tie heste Vooricbriften van Phgt --- tie flerklle Aanfpooringen, otn dies
to volbrengen -- de grootile en dierhaarile Iieloftenisfen
- en byzonder de belufte van de Op(landing tilt (lull
Aooden, tot cen nieuw Lceven van cindlooze Zaliaheid ,
it1
(f) Nlnttx . V. 45.
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in bet toekomend Koningrvk van Jesus CHRISTUS , waar
in alle Deug'lzaamen en Braaven, van order bet nlensch .
dom, deel znllen hebben .
Zodanig zyn de uitwerkzels der Goedheid van COD to
onswaards ; zulke Zegeningen hebben wy aan Heat dank
to weeten,
lk moet bier byvoegen, dat ons bezef
van deeze Zegeningen to diepgaander zal weezen, indicn
wy kunnen outdekken , dat ivy 'er een geed gebruik van
getraakt hebben, en door dezelve opgeleid zvir tot waare
Godsvrugt en l)eugd . GOD zelve leidt ons 'bier roe op,
door alle gelchikte middelen . dringt oils door zyn Gezag,
noodigt ons dour zyne Beloften , vermaant ons door de
betuigingen , en raadgeeviugen , van zyne Dienaaren en
Vriendeu , onderfteunt ons door zyne Guiade, en fpaart
ons van jaar tot jaar , met vecl Gcduld en Langmnedig .
heid . En , wanneer wy , in gevolge van deeze vonrdee .
len, ons tot Leevensbcterlchap hebben laaten overhaalen,
en een Deugdzaam leeven aanvangen, vaart by voort, met
bet fchenken van zynen genavollen invloed , om ons to
onderftutten in onzen loop, en onze poogingen tot meerdere volmaaktheid to helpen , tot wy tut deeze wereld
worden weggenometl, om ons loon to ontvangen .
Doch , waar in zal dat Loon be(taan ? Welk een Ge)ttk(aat is weggelegd voor alle Opregten en Deu¢dzaamen?
Geene taal kan (lien hefchryven ; Been verbeelding (lien
bevatten . Weest vrolyk in den HEERE , gy Regtvaardigen, en fpringt .op van vreugde, alien gy Opregten van
harte . Alle hVeezens hebben reden, om dankbaar to zyn
voor bun beftaan ; doch hebt reden tot verheu„ing en zegepraal . *Uwe Gelukzaligheid zal nimmer eindircn . Zv
zal, in zaliger Gewesten vernieuwd warden, en daar tot
in alle Eeuwigheid toeneemen . Terwyl gy in deeze we .
reld verkeert, omringt u coos tegenwoordigheid en niets
kwaads kan u overkomen : ell , wanneer ry uwen loop bier
voleindigd hebt, zult gv opgenomen •v orden in die betere
Wereld , daar ono vour eeuwig de traanen van de oogen
wischt, waar de hand des l)nods n nonit weder zal aanraaken ; waar gy in de AM!atfchappy znlt treeden van hoogere A eezens, en voor altoos vorderen, order 't nog en
bet toevoorzigt des ALDIACTIORN . Dit zal bet vol .
eindigend uitwerkzel veezcn van GODS Goedheid , jerens ,
bet Menschdom , en niemand zal 'er van uitgefloten zvn ,
dan die zich , door fnoode hehbelykheden, onwaardig gemaakt hceft, daar in to deelen .
C c 5
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D O O R

JACOB VAN DER HAAR.
79, Artzen, die alle dagen veele en verfchillende Medicynen voorfchryveit , toonen veelal , dat ze
van de ziekte geen waar begrip, of wel een andere onbe1k heb eene gaande en
kende reden , hebben .
ftaande zieke Julrer gekend, welke, in 43 Vifiten van Karen Geneesheer, niet minder dan 37, vry wat verlchillen-.
4Vat zou der Grieken
de Recepten, to rug bragt.
Artz, HIPPOCRATES, van zulk eene handeiwys geoordeeld'
hebben? -- Van den grooten SYDENIIAM word verhaald,
dat by zyne Zieken lange Vifiten en fpaarzaam Medicynen gaf ; en ]let daar door zo verre gebragt heeft, dat by
een helacr lichtende fakkel, voor den onfterve!yken noFROp de titelplaat, voor bet
FIAAVE, geworden is .
geestig Werk van GIDEON HARVEUS , volt de Artz met
de eene hand de pols, met de andere hood by .bet pisglas , maar tut zynen mood komt bet fchoone woord,
Heilzame raad!
ExPECTA ; svagt, of toeft seat!
8o . Hand-Artzeu, die veel omflagtige, kostbare Balfems,
Zalven, Plaasters, Wondwaters, i appen e nz . i n gebruik
hebben,' en daar op hull vertrouwen itellen, toonen, dat
ze van bet geneezend vermogcn der Natuur geen begrip
hebben, en tevens ongefchikt zyn, om de toevallige hiudernisfen der Natuur voor to komen, of, reeds daar zvn .
de, weg to neemen . Want, over bet algemeen, word'er
meer moeite en kunst vereischt, om de oorzaak der kwaal,
dan derzelver hulpmiddel, bet welk toch meestiil eenvoudig
Reeds v66r 26 jaren , heb ik eene
is, to kennen .
kleine Loffpraak gedaan , over de wonderbare uitwerking
der Natuur, in bet geneezen van de zwaarfte wonden,
en wel onder en op bet gebruik van een alleronfchnldigst
middel, naamlyk ; fyn gefcleaefd, droog linnen /lof.
Veele honderden gewonden, en 54 menlchen, the alle of
cen arm, of been, verlooren hadden, hebben my de g roo .
t o werken der Natuur getoond ; maar tevens ook geleerd,
dat'er veel Heelkundig oordeel en handigheid by vereischt
word ;
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word ; en bet , zyn juist deze laatfle eigenfchappen , file
den altoos achtingswaardigen Heelkonltenaar uitmaken (*) ;
81 . Len wel aangebragt Verband doet , tot bet- gencezen van de meeste wonden, gezwellen, zweeren, en been .
breuken, oncindig meer dienst, dan de bekende u itwendi .
ge Geneesmiddelen : - de herfelling van enkele beenbreukett, gewigtige wonden, en gezwellen der Slag-aderen,
ftrekken daar van, order veele anderen, tot een overtuigend bewys ; en doen elk zien , welk een vermogen de
Natuur , doch niet dan onder cen vernuftig fleelkundig
beltuur, to weep brengt .
82 . Stukjes fyne Spons, niet loodregt, maar horifontaal,
gefneeden ; en oordeelkundig , onder een goed verband ,
aangebragt, zyn, naar myne waarneming, by de wonden
der uitwendige Slag-aderen, her vermogendst bloedftempend
middel. - Ziet myn Aanhangzel, achter c . GUATTANI,
over de gezwellen en wonden der Slag-aderen .
83 . Die koud Water en Azyn wel weet to mengen, en
tevens weet waar, wanneer, en hoe, to gebruiken, en,
des roods, daar by een weinig Aluin to doen, heeft couLARD'S , of •r Hwuatv's wond- of leschwaters niet noodig :'
de laatften zullen , waarfchynlyk , ras vergecten
worden : bet ecrlte, bet welk de Grieketl O .xycratum noemden, is, zints meer dan 2ooo jaren, in eeu beftendig gebruik gebleevcn ; maar misfchien thans, by veele, al to
onkostbaar en to eenvoudig ; en juist daarom bedien ik my
'er liefst van .
84 . Twee of meer oncen Ba1J Oppodeltoch , naar de
fchoone Edinburgfche Apotheek bereid , met 24 oncen
Regen water gcmengd, maakt, zonder eenigen omflag, eene
vry algemeene Aromatique Roving, die, by kneuzingen,
Rheumatique pynen, kolyken enz . van veel dienst, en vry
1k ben gewoon, bet geheele verband
zindelyk, is.
by beenbreuken en ontwrigtingen, koud of warm , daar
mede to bevogtigen : ook houd men bet linnen darr door
zagt en zuiver.
In plaats van Rozemaryn en Orego•
oly, die dikwyls vervalscht zyn, en met welk deze Balfem
bereid word, neem ik Cajupoet-oly, welk niet minder fyn
en aangenaam ruikt .
85.
(*) VerDandelin,T over de Klier-, Knoett, en Kanker-gezwellen,

bladz 79, alwaar dit meet betoogd word .
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85 . Onder de veelvuldige plaasters, die, 21.9 Dog, by
eenige Heelkundigen in gebruik zyn, zal de Diapalm, als
de onfchuldiglle en beste, bet langst ftand houden ;
en die drie oncen daar van met U n once Raap-oly, en
even zo veel Azyn , wel weet to vereenigen , heeft eene
fchoone verkoclende en verdroogende Smeer-zalf, die tegen
de meeste ostlleekingen en verzweeringen der huid ongemeen heilzaam is .
86 . Zo 1k my niet bedrieg, heb ik, na langduurige opmerking, Diet konuen zien, dat de zogenaamde omllagtige
Gomryke plaarters, wat 'er anderen ook van zeggen, by
harde gezwellen, of very., weeringen , boven andere plaasters,
pet voor uit hebben ; en verbeel my, dat wy dezelve zouden konnen misfen, of althans meer eenvoudig m aken .
l k ben veelal gewoon, eene gemeene plaaster , met Of.
Cajupul, Mentlue, Succini, Ball. Peruvian, Ungt. 11.
il=ex fimpl., iafilicum of Afercuriale, to belineeren, en
dikwyls to vernieuwen .
Under een aanhoudend gebruik van de volgende plaaster, heb ik , by duistere ver.
zweeringen , wel de Natuur , doch geenzins de Ko ut ,
ty. il?el. C'ommun . Libr . j.
wonderen zien doer :
Serum Ovilli dcpurat. Lib . fern. Farina t ritic. et fenugrac:
ana q. f. F. Ccrotum .
87 . Len Pap van f yn- of eenig ander D1eel, met water,
zocte of Mire melk, tot eene dikke bry, gekookt , en
met oordeel, naar omftandig ;ieid der zaak, met Ball. Op .
podeltoch, Campher-geest,'fin&uttr van Alzem, Myrrhm,
Opium , of, om nicer to verweeken, met Boom-oly rykelyk
belproeid , doet even zo veel als eene kostbare Pap , nit
veele Kruiden , of met Poeder van Kina enz . , to zaant
geflcid ; want de voornaamlle deugd der pappen beftaat,
naar myn inzien, behalves in wei nge gevallen, in twee
dingen, naamlyk ; vogtigheid en eene koerterende warmte .
-- Oudtyds had eene Pap van Zwaluwe_nesten cell
grooten roem tegen verzweeringen in de keel ; en bet kan
poet ontkend worden, dat de Natuur, doch Diet de Konst,
daar onder wel eens wonderen deed , en de lof van zulk
cell onfchuldig konstmiddel zccr vcrhefte . Maar ook, hoe
veel is bier uit, en uit deze weinige Artykelen, voor eetf
gezond oordcehnd mensch , niet to leeren, om , de werk.
zanmheden der Natnur, van die der Konst, to uuderlcheiden ?
Us. nlenfchen , die bun fcheen . of dycbeen gebrookett
heb .
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hebben , behooren alleen , met twee lange fpalken , die
volmaakt tegen bet onderfte en bet bovenite gewrigt fteunen , verbonden to worden ; en niet op een vddre bed,
maar, op een hairen watras, geplaatst : zonder deze beide
voorzorgen, worden niet weiuige lyders, onder de beste
behandeling, voor altoos kreupel .
1k zie gaarne,
dat de dus verbondene, met een geboogen knie, op de
gekwetfte zyde liggen, en de hiel niet, als van ter zyden,
tegen de buitenfpalk, fleune .
89 . Kinderen, die met een enkele of dubbele Hazemond,
en tevens met eene gefpleeten bovenknak, gebooren zyn,
zyn altoos, zo veel ik gezien heb, dik van koonen, of
Ow deze gelukkig to herllel+
breed van aangezigt .
len, is bet zeer noodzaaklyk, dat men eenige weeken, - of
ten mint en dagen, v66r de Operatic, delip=nka-fe,
ten, door een v66rbereidend en verddnigend verband, zag_
telyk, om ze door pyn niet ziekelyk to maken, tot elkander
dit meen ik overtuigend en omltan .
doet naderen :
dig, met bellisfende proeven, getoond to hebben (t).
9o. Een goedaartig zoort van Vyt (panaritium), geneest
zomwylen vry gemakkelyk , door eene ruime Spaanfche •
VIieg-plaaster om de pynlyke vinger to leggen : - - za
de pyn daarr by hevig is, eischt dit,'tegeu den nagt, een
bekwaam inwendig rustmiddel ; en daar naar een pap van
brood, oly en melk, om bet pynlyk deel .
91 . Het zogenaamd l'waad-zeer des hoofds (tinea Capitis) , bet welk meestal by kinderen , uit een inwendige
fcrofulcula oorzaak, voortkomt, en ook daarom zo mueijelyk to geneezen is, verandert, door den tyd, in een af-"
lchuwlyk plaatsgebrek (vitium locale) van de wortelen der
hairen ; en is ook dan, zonder dezelve geheel nit to trek_
ken, niet to geneezen . ---, - Ik hcb huwhare menfchen
gekend, en ik ken ze nog, die , tegen dit plaats-gebrek,
alle bckende in- en uitwendige middelen , ja zelf eene falivatie , vruRteloos gebezigd en ondergaau hadden ; welk ik
daar naar, door bet uittrekken van de wortelen der hairen,
met plaasters van Schoenmakers Pek, volmaakt geneezen
Opmerkzame - Artzen konnen bier nit, en nit
heb .
veele andere voorbeelden, leeren, hoe nutteloos zy hunne
in-

(t) Bataafsch Genootfchap der Proef_nndervindelyke Wysbegeerte .
PII. Dee : , Glad 262 . en a .
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inwendige Artzenyen , tcgen uitwendige lacaal gebreken,,
aanwenden ; en hunne lyders , voor verdrietlykheden en
fchade , bevryden .
9z . Ouder de menigvuldige verborgen oorzaken van
doofheid, is 'er, misfchien, geene, die door Konst geneezen word, dan die, welk uit een openbaar verdikt en
verhard oorfmeer voortkomt ; en dit is Ibmtyds nog be;waarlyk, wyl eenige menfchen, met een eng , of nauw
gehoor , bet wegneemen daar van nauwlyks verdragen
kunnen. 1k heb 'er' nogthans veele, op eene zagte wyze,
gered , met hen, eenige dagen tang, en dikwyls daags,
eenige droppelen warm water, alleen, of met een weinig
Brandewyn gemengd , in bet oor to laten doen , en bet
oor . daar by eenigzins to doen beweegen : hiermede dient
men zo lang aan to houden , tot men ziet, dat bet vogt
niet sneer geel , maar zuiver to rug keert : daar na kan
men bet nog to rug gebleevene, met een lepeltje, penfeel,
of Pat gemaakt plukzel-kwastjen , wegneemen .
93 . Zwangere Vrouwen , die dikwyls worden adergelaten,, verkcert derzclver blond, zomwylen, meerendeels in
deze Vrouwen krygen , naar de verlosfing,
zog :
veeltyds , indien zy niet konnen zoogen, gewigtige zog .
gezweilen, die nog vermeerderd, en langduuriger worden,
zo men dezelve door aderlaten poogt tegen to gaan
misfchien zyn de zog-verplaatzingen daarom by de Franfchen zo 'gemeen , en by ouze , gelukkige . Boerinnen
zeldzaam .
94. By eene zog-vcrplaatzing naar bet hoofd , of de
herzenen ; zynde eerie Kaasziekte (delirium lactcum) ,
welk doorgaans met een fclterp gehoor en gezigt gepaart
gaat, en, voor den inden dag naar de kraam, ontftaat :
by deze ziekte, zeg ik, maken alle ontlastingen , en
vooral van bloed , de ziekte veel erger en langduuriger .
Vcrflerkende, rustverwckkende zweetmiddelen, die
vooral tegen bet zuur gerigt zyn, nevens een onthouding
van alles , wat zuur is , of zuur worden kan , herflellcn
deze ziekte . -- Spaanfche Vlieg-plaasters doen , door
bare prikkeling , veel kwaad ; fchoon zy zomtyds eenig
zog ontlasten ; maar de van zog doortrokkene harzenen ,
en deszelfs zuuren cart, word 'er niet door weggcnomen
een aanhoudend zuurruikend zweet , door zout of
geest van Hertshoorn , enz . to weeg gebragt , geneest
deze ziekte .
9S •
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95. Tegen bet zuur in de ingewandcn van jonge Kinde'
ren, waar aan 'er, helaas ! zo veele ellendig omkomen,
word thans de Alagnefia alba zeer veel gebruikt ; maar wie
behoort niet to weeten, hoe diefachtig dit middel, met
Gyps, vervalscht , ellendig bereid en verkogt word?
Ik heb verfcheiden bereidingen van dit middel, met Spirit.
Vitriol. tenuis, onderzogt, en met andere zuur doodende
middelen vergeleken ; zie hier bet gevoig :
i drachm . Creta Alba, abforbeert, 9 drachm .
- Magnefia Alba, 3 . 5. 8 . 9
- Corall. rub.
7
5
-- Oculi Cancri,
-- Coma Ce, vi usti,
4
waar uit blykt, dat bet natuurlyke Kryt, in alien opzigt,
boven de door kunst gemaakte Magnejia, to verkiezen zy.
- Ik vervaardige ook, zedert sneer dan go jaren, myn
heilzaam zuurbrekend drankje , voor jonge Kinderen, at .
dus
i~ . Aq . menthe unc . v,
Crete alba , dr. i j vel i i j,
Sacchar . Alb . dr. v j . Misce.
zo de onrnst, groenen afgang, en het fchreijen, groot is,,
doe ik daar by ao droppeten Laudan . Liquid. en laat'er,
behalven eene rauwe eierdoir , 3 of 4 maal daags , een
paplepel vol van ingeven : - zo dit den bulk verftopt,
Beef ik tusfchen beidcn den of meer theelepeltjes vol 04.
Ricini . en daar op een weinig eierdoir.
96 . 01eum Vitrioli onder ecn Conditum Cort . Peruvian .
gemengd, fchynt de fmaak, en misfchien ook de kragt,
Zo bet Vitriool-zuttr
van de Mina zeer to verhelfen .
veel is, doe ik daar by een weinig Gumm. Tragacant, of
By een uitteerend, zweet, ge01. jimygdalorum .
paard met hate en dorst, heb ik daar van veel dienst gezieu, en een lastigen, drogen, roosaartigen hoest, beter
.dan wet Opium ge(lild .
97 . Het Elixir-Vitrioli, bet welk thans, en met regt,
in een vry algemeen gebruik is , maak ik op de volgende,
eenvoudige en onkostbare, wyze ; en ik durf zeggen, dat
bet alle bekende Elixirs van then naam, in gcur, reuk e nz .
to boven gaat :
4. . Spirit . Vini Rectific. unc, xxiv.
01ci Vitrioli

. ,

unc. vi.

Dc
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De Vitriool-oly langzaam onder den WW'yngcest gemengd, en
Brie dagen in eeue zagte wartnte gellaan hebbende, doe ik
'er by
Cort. Tf'interan.
Rad. Zingib . ana unc . j. et fem.
Dit nog eenige dagen warm geftaan hebbende, giet men bet
Ik wenschte wel,
yogi door cen glazen tregter af.
dat men op de lcnepen , die naar warme landen gaan , van
dit Elixir nicer gebruik maakte ; bet hedorven drinkwater
zuiverde, en let fcheurbuik daar door verhoedde.
Van de nicer uit ebreidc nuttigheden van (lit middel is bet
bier geen plaats to fpreeken .
9S. Op het gebruik van Kwik-middelen, heb ik, gelyk
ook vecle anderen met my, mcermalen, een hevigen, bluedigen Pcrsloop zien volgen, die, in duur, toevallen enz .
van, en met, den gewoonen heerfchendenRoodeloop in niets
l k heb bet zelfae, ja, nog fterker, en
v er6childe .
nlet gevolg des doods , naar bet gebruik van Kolokwint
,Appelen , gezien . -- Iudien nu zulk een ongcvil ( het
well: toch niet waarfchynlyk, hog to hoopen is,) op Een
tyd, en by vdcle menfclien tevens, eeus gebeurde, en men
van de ware, eerfte of aanleidende oorzaak daar van , even
als, by den wares -loop, 'geheel onkundig bleef; -- zott'den dan de Artzen , die wanen, dat de f .oop befinettende
is, deze ziekte niet een aanll :eekenden Roodeloop, die van
den eeneu mensch tot eenen auderen overging , moeten
Zouden zy dezelve , in plaats van net
noemen?
Opium, niet met braak- en purgeermiddelen to keer ;aan ?
Zyn 'er ook geneecmiddelen bekend , die, even
gelyk de K,rik of Kolokwint, den Loop, andere wezenlyke
lnetziekten , of zickten die 'er naar gelyken , konnen to
Zou ook de boveugeirelde floff lyweeg brengen?
ke oorzaak van dezen onzeu Loop ; naamlyk, Kwik of KolO .
kwint , de aanleidende oorzaak van den gecvoonen of beerfchenden Loop, niet eenigzins konnen ophelderen, en vooral
bet thans bckende heilzaam gebruik van Opium allezins
Men vergelyke hiermede 1l'aarn . 2 en
wettigen?
70, nevens mvne V>ye gedagten, over het niet btfniettel}'le
van den Roodeloop ( ;s).
99 . By fchroomlyke vermorfelingen der beenderen van
deli
( Q)

4he ;neene Vadrrl.

Letteroef. Y. D. 1lteng, bl . 575 - 584 .
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den voet of de hand, door zware gewigten, fchictgeweer
enz . veroorzaakt ; als ook by andere gewigtige wonden ;
heb ik meermalen , door cen fpoedig en aanhoudend uitwendig hebruik van koud water, allcen, of met Azyn (re.
mengd, de gevreesde toevallen gelukkig geweerd ; bet deel
vry hoog geplaatst hebhende ; - maar vooral nict tegell
den nagt, of ook door den dag, ruimlyk pyullillende, en,
's morgeus daar op, verkoelende Laxeermiddelen in to ge .
ven . - De tyd der eerlle toevallen tneereudeels voorby
zynde, komt veelal de gewoone handelwys, van Natuur
en Konst, to pas . Want de Natuur, hoe goed en hoe vermogend ook , kan , in oneindige gevallen , buiten de vermogende Heelkoust, niets, hoe ook genaamd, uitvoeren .
ioo . Een Artz of Doctor , die geene kennis altoos van
de Heelkunde, of een hand-Artz, Chiruigyn, die geene
kennis van de Gcneeskunde heeft , verdienen beide, hoe
zeer zy ook in aanzien mogtnn than , en in gewigtige gevallen overeenItem men , maar weinig vertrouwen .
Bet fchynt niet moeijelyk to bepalen, welk van deze heilzame Kunilen, die oudtyds met refit gelyk ilonden, den
voorrang verdient. Want , fchoon het waar is , dat de
Peelkonst, ten aanzien van_ bet befchouwcnd decl, met de
Geneeskonst gelyk ttaat, gaat nogthans de Werkdaadige
Heelkun(le , in oogenhliklyke nuttigheid en onontbcerlykhcid, deze, en alle andere Konllen,"oneindig to boven .
Ecn kundig Chirurgyn kan ras een bekwaam Do&or,
maar een gewoon gepromoveerd Doflor bezwaarlyk een
goed Chirurgyn, worden .
'S HERTOGENBOSCH,

den 5 July, 1787 .

NATUURLYKE HISTORIE DER DUIKER-GANZEN.

(Volgens den Beer

DE BUFFON.)

Duiker.gans beet in 'rLatyn BTerganfer , in 't Ita •
Gargany, in 't Engelsch Goq ander, of ook
Dliannsch
y
Dun-Diver, en Sparli-tg Fowl, in 't Fransch Harle, in
't Hooeduitsch JMMeer-rack, in 't Noorweegsch Fisk-and,
in 't Yslandsch Skor . and , of Geir-fugl , in 't Poolseli
Krukmorski .
Volgens AELON , doet een Duikcr.gmas in cen Meir zo
1) d
`eel
11. DEEL . BIENGELW . N O . 9 .
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veel kwaads , als een I3ever zou kunnen doen , 't is uit
deezen hoofde, dat bet Volk in Frankryk aan deezen Vogel den uaam van 13iwre geeft(*) . Doch BFLON fchynt bier
met bet Volk to dwaalen , omtrent den Bever, die geen
Visch eet, maar boombast en jong bout ; by halt vect
voeglyker deezen Vischvreetende Vogel vergeleeken met
den Otter, dewyl van alle viervoetige Dieren geen zo
steel Visch verflindt als deeze.
De Duiker-gags kumt in grootte tusfclien den Endvogel
en Gaus ; dock zyn lichaatnsgetlalte, zyn pluimadie , en
vlugt , hebben de meeste overeenkomst met den eerstge .
melden . De Lek is bykans rolrond, en recht tot aan bet
einde, even als die der Duikeren ; doch verfchilt 'er van
daar in, dat de punt kroin is, en geboogen als een ronde
na :;el, van cene harde en hoornagtige zelfllaudigheid, als
ook, dat dezelve aan de kanten bezet is met achterwaards
flaande elsvormige puntjes ; de tong is desgelyks vol b ar.
d e knobbeltjes , even als de elsvormige puntjes , achterwaards flaande : deeze toetlel dient , om den glibberig
gladden Visch vast to houden, en in de maag van deezen
Vogel to breHgen ; door eene overmaatige guizigheid, flikt
by Visfchen in, veel to groot om ze geheel in zyn maag
to brengen ; de kop van den opgevatten Visch blyft eerst
in den llokdarm' fleeken , en verteert eer bet lyf na binnen geraakt .
Wanneer de Duiker-gars zwemt , is bet geheele Lyf
onder, en de loop alleen boven, water, by duikt zeer diep,
blyft lang onder, en doorzwemt een vry groote uitgelkretir .
held , cer by weder hoven komt ; fchoon by korte vleu .
gels hebbe, is zyn vlugt fuel , en dikwyls fchiet by langs
bet water been , en vertoont zich als dan geheel wit,
waarom men hem , op zommige plaatzen in Frankr yk, den
uaam geefc van Harle Blanc ; ondertusfchen is bet Voorlyf bleekgeel ; bet bovenlle van den blals en de geheele
Kup zwart , met een groenen we6rfchyn : deeze vederen
zvn fyn, zydagtig, lane, en zich overeinde zettende van
achter tot voor op den Kop, vertoont dezelve vry groot ;
de Rug is driekleurig , zwart boven open aan de groote
Vleugelpennen , wit op de Middelpenuen en de meeste
J)ekveercn, en aartig afgcwisfeld, met graauw en wit, op
den Stuit ; de Oogen, de Pooten , en een gedeelte van
den Bek, zyn rood .
Niemand, deeze befchryving der Pluiwadie naagaande,
zal
(*) BELON, Obfervations, p. zoo.
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zal de Duikergans fchoonheid ontzeggen ; doch zyn vleesch
is droog, en zo llegt om to eeten, dat, volgens de aan .
tekening van MELON , bet een Spreckwoord in Fraa:rkryk

is , Die de Duivel to east ki j'g?t , zeue hew een Duikcrgans-voor. 1-let Lyf van den Duiker -gams is breed , eu

zeer plat op de rug, en zyn Lugtpyp van zodanig een
maakzel , dat dezelve veel lugts kan bevatten, om ter
ademhaaling , voor deezen lang onder 't water blyvenden
Vogel , to dicnen (t) . BELON zest , opgemerkt to bebben , dat de Staart van den Duiker-gans aan 't einde
dikwyls opgekruld en als gekneusd is, dat by op de boo .
men en in de rotzen rust, en zyn nest maakt ; loch ALU)ROVANDUS wil , en met eeue grooter innate van wearfchynlykheid , dat by op de oevers der Rivieren nestelr,
en het water niet verlaat . Wy hebben geese gelegenheid
gehad, om ons des to verzekeren : deeze Vogels vertoonen zich uu en dan in Fra;rkryk, alle berigten , die wy
ontvin cn, leeren ons, dat zy op ondcrlch ide plaatzen,
en altoos in den Winter , voorkomen . Men gelonft in
Zwitzerlaud, dat de komst deezer Vogelen, op de Meiren,
een ftrengen Winter voorfpelt. En , tchnon de Duiker .
gans op de Loire hekend genoeg meet zyn , fchynt bet ,
volgens BELON , dat by zich in den Winter na veel Zuidelyker ftrecken begeeft : want , naar zyn fehryven , be .
ltoort by ouder't getal Bier Vugelen, welke van het Noor •
den tot in Egypte konlen , onw daar den Winter door to
brengen, hoewel by elders optekent, dat deeze Vogel zich
aan den Nyl bevindt, in alle andere faifoenen, behalven
in den Miner ; 't geen bezw-vaarlyk valt overeen to brengen .
%Vat hier van weezen moge, de Duiker-ganzen zyn niet
gemeenzaamer in Engeland dan in Franktyk, ondertus(chen
worden ze tot in Noorweben, op Tsland, en mogelyk hooger Nourdwaards op, gevonden . Hy is de Gcir-lugl der
2slanderen, aan welken ANDERSON zeer verkeerd den uaam
tocfchryft van Vautour d'Islandc, of het moct daar op rus .
ten, dat de Duikcr_gans ; uit hoofde zyner vraatagtigheid,
dies naatn voere : doch ; bet blykt , dat by zich nict aitoos -op de kusten van Tsland onthoude : naardemaal , vol.
gens ANDERSON, de Iuwootlders telkens, als deeze Vugels
zich vertoonen, eenige groote gebeurtenis verwagten
On(t) WILLCGHBY, p. 253 .
(§ : ANDERSON, Ilif. Nat . d'Islande & d: Crq,tn'a ; ;de, Tutu .
I . P•9.1 .
D d
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Under de Duiker-ganzen, is bet \Vyfje altoos veel Winder dan her Manuetje, en verfchilt 'er ook van, gelyk tilt

plaats heeft by de meeete \Vatervogelen, in kleur van Pluiniadie .
I11chalven deeze gemeene Daaiker_gans zyn 'er andere, die
ecue Ichoone verfcheidenheid van kleurfchikkingen opleveren, order dezelve Iteekt de Gckuifdle uit, welke de groot .
te van err Lndvoael, en, hoewcl cenigzins antlers clan de
gemeene gekleurd, een niet win tchoone Pluitnadie en een
langer Bek heeft , waar door by den hynaatn van Langbek
draagt . Deeze 1'oort zou, vnlgens WILLUGIIBY, zeer ge.
meeu zyn in de wateren van Vcnciie, nwt.t,ut getuigt, dat
men ze in Dcencmarken en Noorwegen vindt , LINN us
z .gt, day ze uul: hi Lapicand vuurkomen (4), het is zeer
waar(T) In 7•wecarn is deczc Duiker_sans zeer gemcen, en words
'cr, wegcns her vervaard maaken van den Visch, Skraka, dat
is , Schttkrogel . getioernd . In do Verllandelingen der Koningi .
Zw.•e djche Acadeni e, Vol . XI . p . I97, vindt men 'er dit berigt
van, en cone belebryving, van de wyzc, waar op men ze tot
her vangen van Visch gebruikr. „ De Doikcr-ganzen gaan to .
„ gen den Winter na Lee, als die met Ys begint bezet to raa„ ken, en komen in 't Voorjaar to rug. Naa Cell vcrhlyf van
„ truce of dric we.ken, vertrekken zy wcder, oil, bun Geflachr
„ vo,,rt to plamen, en, tcgen den Herfst met hunne longen to
„ rum komende, zvn ze tot dit gebruik bckwa m . De Vogels
„ plaatzcn zich in eenc linie over do Zee, met eenige der oud_
„ lien voor aan , en , tcrwyl ccn gedcel,e floods cndcr water
• duikt , maaken do overigen , door op her water met hunne
„ vlcugelen to Ilaan, een geraas, dat naar her rammclen van ver
„ of zynde donderllagen zweeint. Dc oudc Vislchen worden
bier door nict vcrvaard, waar de jongen tragten her to ontko_
•
„ men , en neemen de vlugt in her dicpfic van cenen Inhatn,
ot'Zeeboczem . Indien char cell Vischhuis is, kruipt do Visch
• ',;r order, en wordt in mcnigte gevangen . In zulk Cell Visell.
• hu ; s , zeer aartig toegelleld , van binnen donker, Iegt men
„ \'ischfuiken van gcvlogte tcenen ; met do openingen na de
„ ~r.,nden gekecrd . \Vanneer do Duiker-gaw zich ve'toont,
„ Avurden de l•' uikcn gczcr, van St . Laurens af. tot dat her Ys
„ beg nt to fchicren : dan ncemt men ze op, en bcwaart zc tot
• hot vo'gend jaar. Ongclooflyk is de menigte, en verfcheiden• hcid, van Zeevisc!t, in Mike Vischhuizen gevangen .
„ Inmiddels words 'er de uiterfle voorzigtigheid vercischt , orn
• eceze Vogelen , die nict alleen den Visch verlehrikken, maar
„ zelr
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waarfcbynlyk, dat by de tusfchen beide liggende Land(treeken bezoekt . ScnwErxr•L LD verzekert, dat deeze Vogel
door SileJie trekt, en men denzelven aldaar, by den aanvang des Winters, in de ll'eiren, tusfchen het Gebergte,
vindt .
„ zelve ook zecr fchrikagtig zyn, mode to vcrflooren, of to verjaagen ..jagen Onn die reden vermydt amen alien geraas van Ichie„ ten , van uitwerpen van netten , komcndc ook niet aan
• het Vischhuis, om de Fuiken to lcdigen, dan des avonds,
„ of over dag, wanneer de Vogcls vcrtrokken zsn, en men doct
„ zulks best om den anderen dag. Die zulk cell Vischhuis be,; zit, heeft 'cr genocg aan tot \Vintcrvoorraad ; dewyl !'y 'er
• twee of drie tonnen gezouten Visch door kan hekomen .-• Indien 'cr geenc plaats is, waar do Visch zich verfcituiien kr,n,
„ vergasten de Duiker-ganzeu zich , wanneer zy eerie ;;route
„ menigte Visch by ecn gedrcevcn hcbben, op Gene uitlicekendu
„ wyze. Dikwyls worden zy over den bait oncenig, en ieheu„ tell elkander de Vislchen uu den bek . De jot~gen mccren
„ doorgaans de ouden do voorkeus la :ten, om dat zy niet zo
• behcndig en g .:auw in 't vangen zyn . Als zy Men de maag
„ gevuld hcbben, zwetmrei zy hang, zaam 9ta rc dicpte tc rug .
• Op zulk eerie wvze gaan zy tc vverk , den geheclen ilcrist
• door, voorna mlik op wolkige en fnceuwige dagcn, tot d, :t
• alles met Ys beget raakt . Mcnigmaal itcllen zy home Vis„ (cherycn aan, even als amen ecn Zczen uitwerpt, en hcbben
• cog nicer maniercn , oil , dell Visch magtig to worden , d ;c
„ Diet minder aartig zyn , zo dat cell oplettend aanfchouwer
„ zich nict genocg over home behendigheid kan vcrtvondercn ."

KEURIGE AANAI ;-'RKINGEN, %EGENS VFRSCHI?IDE O\TDEKIUNG(bN 1N 'T NOORDEN GEDAAN .
FORSTr_R'S IVf oire of the Voyages
and Discoveries made in the North.)

(Ovcrgcnomen uit Dr .

zo verre wv wecten, behclst de Aardhlont in bet
V jor
Noorder gedeclte eerie veer grroter IJneveclhcitl vau

Land, boven het oppervlak der Zee vcrheevcn , clan tle
tegcnovereeItdlde Zuidelyke Poolgewesten, welke aan de
Bezoekers niets opleverden dan eene vvyd uit eflrekte Zee .
'I'e deezer oorzaake zyn, near alle waatfchviiiykheid, de
Noordlyke Gewesten, over 't geheel gcnrnnen, in den Zo .
mer warmer dan de Zuidelyke . In de dead, de groom diepll d 3
to

spa
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to der Zee drinkt, om zo to fpreeken, de Zonne(lraalen
in, die, desgclyks, niet in that zyn, on) zo gereed warmte atede to deelen aan de dikkere Zeegolven , als aan de
dtmuere vloeillofre ties Dampkrings . I-let Land, integendccl, kaat`t do Zonnellraaleu in allerlei richtingen to rug ;
zy kiuislen elkander , en de waarncemingen wyzen nit,
dat de Zon, alleen door verzameldc ftraalen, bekwaam is,
een aanmerkelyken grand van warmte to baaren . Zulks
wordt bekragtigd, door de ondervinding van alle Zeevaarenden in do Noordfche Gewesten, als zy op de Noorder
Breedte, tuslchen de 70 en 8o Graaden, dikwyls, fpree•
ken van eene warmte , groot genoeg , om de pek in de
rtaader, der fchcpen to doen fmelten . Integendeel is, in
't Zuiden , de lugtsgelteltenisfe veel kouder, en genooten
zy aldaar nooit een warmen da= .
In de koude Gewesten is ecne groote verfclteidenheid
van Talk , en Mica (of zogenaamd Moscovisch Glas),
eene gronte mcnigte Spekfteen , men vindt deeze bovenal
in Groenland, 1ludfons-Lacy en <Vpitsbergen . Voortbreng_
zels van brandende Bergen doen zich vcelvuldig op in
Groenland, 2'skznd, de Westkust van Noord America, de
Catharina- en Kurile-Zilanden, en KamtJchatka. In !loth
fins-May heeft men veel onrfpronglyk Koper aangetroffen,
als mode op bet Koper Eiland, dirt by Kamtfchatka. [let
feeren- of Chcrry-Eiland bevat eene groote hoeveelhcid
van Lood, en eenig Zilver. Ook wil men Zilver- en zelfs
Goud .erts in Groenland ontdekt hebben .
De Knst van Groenland be(laat geheel en al uit hooge
fcherpgepuute rotten, aan wederzyden . In Iludfons_baay
beginnen, nogthans, deeze rotzen minder lleil to worden ;
en op zommige plaatzen ontmoct men vlakke firanden .
2 :sland, zo wel als Spitsbergen, is een hoog rotzig Land .
Nova Zembla heeft een zeltde rotsagtig voorkomen . De
treheele Noordkust van Siberie is vlak en laag. De Oostkust van ffia, tot den uitcrllen hoek van Kamtfchatka,
is, voor't grootlie gedeelte, hoog en rotzig ; de Ameri.
caa;f he Bust , integendeel , vlai: en laag , dock begiut
tea) Zuiden , van illaska cenigzins hooger op to loopen .
IIr:d/ ns .baay, Ta/'is-baay, en alle tie kleine Zeeon van
Labrador tot Kaap Vaarn-:l , zyn ool;fchynlyk gevorind
door de Zee, Let Land inhreeicende . L)it blykt, desge .
lylcs, uit den hoagcn top van Kaap 1%aarwel, en de hoop
rotten , van Lie 4efultutioii en Sulisbrary Lilanden , cn van
a1-
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alle de Eilanden in Hudfons_baay, die Westwaards aan
vlakker worden ; den grond weggenomen zynde, door een
itroom van het Oosten, daar op aanloopende . Grocnland
heeft , desgelyks , een Inham aan de Oostzyde , en ten
Westen cett Liland , naamlyk, Island. Spitsber cn heeft
een Voorgebergte in 't Zuidwesten , en ten Zuidoosten
cen Eiland . Alle de firanden van de Yszee, bugs Sibe.
Ile, zyn viak ; en de Zeeen, ten Noorden van het Land
geleegen, zeer ondiep .
In deeze Noordlyke Gewesten zyn de Zeecn zeer koud,
en deels met ys bedekt. De waarneemingen , dat de Occaan hier reeds in Augustus en September begins to bcvriezen , en dezelve 's Winters , in 't verloop van Un
nagt , met ys vcrfcheide duimen dik bedekt words , zyn
thans ten vollen geflaafd . Het ys is , derhalven , geen
voortbrengzel der Rivieren , in den Oceaan zich ontlastende, maar van den Oceaan zelve . Dc wind dryft groo.
te ysfchotzen tegen elkander, en deeze vormen this dikke
en zwaare ysklotnpen . Doch, langs zecr veelvuldige we .
gen , worth lict ys gevormd . Nooit kunoen wy zeggcn,
tilt is de wyze , waar op de Natuur een zeker uitwerkzel to wege brengt ; want zy bezit cene vericheidenheid
van middelen , ter bereiking haarer oogmerken , die de
Dlensch niet dan allengskens kin ontdekken .
Met den aanvang des Winters, is de Oceaan zo loud
niet als in 't begin des Zomers , nna den verdrietia laugen
Winter , in deeze ttreeken . De \Vinden in de 2szcc zya
zeer ongettuimig, en , over ongemeete brecde Ysvelden
been waaijcnde , ondranglyk koud . Ooste winder heeft
men in de Noordpools Landen nicer dan eenige andere.
Veclvuldig dekkeu dikke Nevels de lugt , en ma : ken de
Zeevaart zeer gevaarlyk . Deeze Nevels houden , door
derzelver drukking , alle dampen , die anderzins in den
Dampkring zouden opklimmen, neder : 't geen veroorzaakt,
dat ze dikwyls zecr ttinken . Donder en i>lixem ziet n ;en
zcldzaam in deeze Gewesten ; dce!s, om dat de Noorderlichtcn, daar zeer veel Ichynende, de EUtrike ui :waas emingen verteeren ; en deels, om dat , in een Ryk , met
altoosduurcnde Sneeuw bedekt, van welke tlegts ecee gerinze hoeveelheid in vcrfcheide da ;en I'm, (it, de Electrike
flofFe , met geene mogclykheid , in eene aroote menigte
kan opklimmen, en zich verzamelen, om fhoilc ayn D o ,, .
der en 13lixem to verfchafien . De k!cine heevee!heid, w el .
k e zich by Onweeren vertoonen, zyn door de vuurbraakcnD d 4
de
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tie bergen in deeze lrceken ontlast . Dc overvioed van
Mist en Dampen , (lie deels bevroozen zyn , en den ge .
heelen Dampkrutg vullen, dienen , om hier zeker verfchynzel veelvuldiger , dan elders , to niaaken . 13yzonuen en
Bymaanen wortlen nicnigtnaal in 't Nuurden gezien ; de
meeste Zeevaarendcn, in die (Ireeken, hebben zc waargenomen . De cigenlle Dampen , Welke den Dampkring derma-ate vervullen , dienen tot hcf hcilzaain oogmerk , om
]let vrolyk zonnelieht, in deeze drueve Itreeken , bykans
vecrtien da l-en vroeger to doen Hhvnen, dan het met mo .
gelykheidl z(au kunnen doen , indien de Datnpkring cene
andere ge'lelte : ;i ;fe halt ; zy brengcn, gcvol,Tlyk, bet haare
toe, ont de nacre nagten, in deeze finnbcre Gewesten, to
bekorten , en de Natuur to verleevendigcn , die, door den
doodlyken adetn des laugen Winters, geheel aan 't kwynen floe ; .
De Dierlyke en Groeiende Schepping is met een fchaar .
fche hand, in deeze nacre Gewesten, vcrfpreid . De op .
pervlalue der Aarde is Ilcgts met zeer weinig Planter bedekt, en zelfs die, weike de Natuur, zo algemeen goed,
bier geplant heft , huuicn zich zeer naby den groud ;
vreezende, als 't ware, de hoofden, van den boezem der
moeder , in de 1u ;t op to hehfen, die van warmte ontbloot
is, en huivcrende voor her geblaas der doodlyke Noorde
en Ooste Winder- la, de grand zelve is onbereid en on .
hekwaam, om de 1'lanten, (lie then ann dezelve wil aanl)eveelcr., to ontvangen . Barre en naakte rotzcn beuren
den kaalen kruin op , en tarten de aanvallen der allesver .
nielende vorst : geduurende bet grooifle i??edeclte van 't
j :uar, zyn ze met een dik dekzcl van fneruw bedekt ; en
blvven , gevoh lyk, langen tyd , zonder of to martelen, of
jets to verliezen . Regen , wind , en hette , hetu•t lings,
Boar vorst, afgewisfcld ; maar, bovenal de uitwerkzels der
hlette, en der vaste Lint, in den Danvpkring omzwervende, brcngen veel toe, 0111, in gemaatigde en warmer IngtPrecken , allcngskens, de hardtle rotten to ontbindeu en
to verwocsten . De Vaste Lust, met Ilette gepaard, dringt
diep in de zelfflan,ligheden dcr Steeuen, en ontbinet derzelver kleine deelen , weike door den regen en de winden
wor,.en weg :;evocrd ; bier door wordt de oppervlakte des
Aardr\4 s, van tyd tot tyd, bekwaamer, o,n Planten en
glle fooitcn van Kruinen to ontvangen en to voedett . In
eieeze aarde wordt , echter , uit eel) klein zaadijc , der.
w„gajs iMil Sevoe U 4{oo dol wiltd , cen Dloschplant
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gebooren , die, hoe teder ook van maakzel, de ftrengfte
koude wederftaat , zich allengskens uitbreidt , en eerlang
een groen bekleedzel oplevert . In de daad, deeze Moschplanten zyn de Vroedvrouwen en Voedltcrs der andere
bewoonderen van bet Groeiend Ryk . Het bnderlle ge .
deelte deezer Moschplanten , die 's jaarlyks vergaan en
verrotten , zich vermengende met de ontbordeue , doch
als nog rauwe, aarddeelen, deelen 'er eene hoedanighcid
gait mede , ftrekkende tot groei en voedzel van andere
Planten : desgelyks verfchallen zy zouten en olieagtige
deeltjes , ten voedzel van aan1 aande volkplantingen des
Groeienden 1 :yks . 1)e zaaden van andere Planten , door
de Zeeen minder aangevoerd, of door het gevogelte van
ver afgelegene oorden gebragt , onder de 1\Ioschplanten
verfpreid , wordeu door dezelve, met eene waarlyk moederlyke zorge, gedekt tegcn de koude, gedrenkt door de
vogtigheid, daar in opgehouden, en gevoed door de olieagtige uitwaaslemingeu ; zo dat zy groeijen, toeneemen,
eindelyk zaad draagen , en vervolgeus Itervende de voedende deelen vermeerderen, en tclfens over deeze uieuwc
aarde en bemoschte ;road nicer zaaden verfpreiden, de
beginzels van eene zeer talryke naakomelingfchap .
Laaten wy ons bier , your een oogenblik , ophouden,
om deeze voortbrengzels, van bet Grueiend Ryk, nader
in overweeginge to neemen . Ze zyn, gelyk wy reeds op_
merkten , met cen fpaarzaame hand in deeze Noordfche
Gewesten geplant : niet , oin dat de Natuur omtrent dezelve als eene Stiefmoeder to work gaat ; maar, om dat
de ftrengheid der koude, in deeze Gewesten, haare werl;ingen tegenhoudt en vertraagt , en dus to wege brengt,
dat zy eeuwen noodig hebben, om uitwerkzels voort to
brengen, waar toe flegts weinig jaaren noodig zyn in zagter Gewesten, onder den milden invloed der Zonne . Nogthans is zelfs hier de Natttur eene goede Moeder . Van
de weinige dwergagtige Planten, in deeze (lrecken, grocijen de Dieren fterk, het Levenskruid bezit zeer voedzaame
eigenichappen, en maakt de Dieren, zich daar mede voedende, binnen korten tyd vet . Op de oevers groeit Lepel .
blad, en andere foortgelyke Planten, allerdien(ligst voor
Zeevaarende Perfoonen, met rotkoortzen aangetast , en die
door dcrzelver kragmeevende fappen , binnen weinig da .
gen, de anders doodlyke fcorbut met overwinnende kragt
~egengaan .
floe weinig beloovende deeze Noordfche Gewesten zich
D d 5
mc-
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molten opdoen , is nogthans Zee , noch Land , ontbloot
van Voorwerpen , die tot bet Dierenryk behooren . Van
de Koraalen, tot de zoogende Dieren, vindt nien ze van
elke foort, in deeze anderzins ongastvrye Oorden . Nova
Zembla, Spitsbergcn, en Groenlaiud, hebben hunne Rendieren, Witte Beeren, en Voslen : ten Noorden van Ilud.
fons-baay woont de Bifon •O s . Haazen, Mttizen, zyn ook
op eenige plaatzen de bewoonders deezer fireeken .
De Zee knelt van vcr(cheide foorten van bVa1visfclten en
Dolphynen, terwyl de flranden, ell de daar aan dryvende
ysvelden, ter woonplaats verftrekken van veele foorten van
Zeehonden, Robber, \Valvi'fchen, aan welke de diepte
des Oceaans, met onbereekenbaare millioenen Zeefchepzelen vervuld , een ruimen overvloed van voedzel verfchaft .
Van alle deeze Noordfche Gewesten is de Noordkust
van Sibcrie alleen bel endig door Menfcheu bewoond, indien wy Anerica zo verre als Iludfons .baay en Grocnland
uitzonderen . De Lichaamen der Inboorelingen ZYn als door
de koude ineennekrompen : donker rood van klcur , hun
hair is lang, rccht hangende, en zwart . Hun voedzel beflaat uit Visch, Zeehonden, en Walvischfpek : Traan is
hunne grootlle lekkerny . Hunne denkbeelden zyn, by de
ooze af~ emeeten, zeer bepaald , nogthans toonen zy, in
bet` vervaardigen van veele banner noodwendighedcn , en
huishoudelyke gereedfchappen , meer vernufts en behendigheids , dan remand zou gelooven dat zy bezaten . De
menigmaal gedaane klagten, over hunne trouwloosheid en
wreedheid , zyn geheel van grond ontbloot. Dc Europeaanen, in de dand, hebbcn dikwyls, door gewelddaadig.
heid , moord , en bet bedryven der verregaandfle wreedheden , zich de wraak deezer anderzins goedaartige eii
herbergzaamc lieden op den halze gelaaden , ell bun geleera de vreemdelingen to wantrouwen . Zy neemen de
Ouderpligten waar met eene tederhcid , kloekmoedigheid
en zorge , in omftandigheden , in welke duizenden van
Europeaanen zouden bezwyken . In weerwil van de groot .
(} e gevaaren , by bet knellen der nypendfte koude , bet
jaagen der fneeuw, en bet gicren der winden, flecken zy
met kleine lederen fchuiten in zee, om voedzel voor zich
en hunne Kinderen .
Met din woord, hoe aandagtiger wy deeze voorwerpen
befchouwen , hoe duidelyker wy overal d!! voctllappen
zullen ontdekken van de . Voorzienighcid , Goedhcid , en
1VYs-
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Wysbeid eens Opperweezens , 't geen zyne weldaadighe.
den over her Geheelat uitbreidt, en op de verwonderlykIle wyzen zyne oogmerken bereikt : 't welk by alien, die
gevoelige barren in . den boezetn omdraagen , de tederlle
gevoelens van dankbaarheid en aanbidding opwckt ; een
traan van bewondering en blydfchap doet opwellen . „ 6
• Dat de Menfchen den IIEERE voor zyne goedertierenhe.
• den preezen, en de wonderen, welke by doet voor de
„ Kinderen der Menfchen, verkondigden ."

WAARNEEMING VAN EEN NOORDERLICHT, VERGEZELD
VAN BET VREEMD VERSCHYNZEL, EEN KRAAKEND
GELUID.

Door den Eerw .

JEREMY BELKNAP.

(Transa£tions of the American Philofophical Society, Vol . IL)
p laatstleden Saturdag avond , [her Berigt is gedagteO
A'laart 1783,] ten tien uuren, vertoonde
kend
zich her halfrond des Hemels g heel in gloed : , de vuurig
31

fchynende dampen fleegen van alle kanten op , en kwamen aan her Zenith in CEn punt zamen : her eenig onder.
fcheid, tusfchen her Noorder en Zuider gedeelte des He .
mels , was , dat in her Zuiden her Licht niet zo naby
den Gezigteinder opfteeg als in her Noorden . - In den
Naamiddag was ecne Regenbui gevallen , vergezeld van
eenige weinige Donderflagen , gevolgd door een allerfchoonfte Regenboog : 's avonds waaide bet een zagt
koeltje, met vlaagetl , die tusfchenpoozen hadden van twee
en drie minuuten : geduurende deeze tusfchenpoozen kon
ik zeer duidelyk een Kraakend Geluid ontdekken , zeer
onderfcheiden van her geluid des winds , en niet to booren voor dat de vlaag over was. De vlamming des vuurdamps was zeer feel ; of de wind deeze verfnelde, kan ik
niet verzekeren ; doch uit then hoek, waar de grootfte
hoeveelheid van Damp in beweeging fcheen , was bet
Kraakend Geluid bet tlerkfte, to weeten, uit her Oosten .
A11es duurde omtrent een half uur .

DE
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DE T.ESPIEGELENDE VYSGEER, OP DEN ZOd1ER ZYNE
AANDAGT VESTIGENDE .
.Flet laisterrykst faizoen , de Zomer, doer Watuur
De kragt gevoelea van zyn aldoordr .•'ngend vuur,
En nit het wyde ruiin der heldre hemelperken,
.plan 't aardryk zyne konut, zyn grootfche komst, benterken
Door blaakende uurcn, door den altoos dcrtlen floet
Van koeltjes blyde oanringd en aangertaam begroct .
Da Lente faac rerbaasd : zy vies hem zegepranlcn,
Zy wend h .xar aanzicht af, befcheenen door zyn llraalen,
En 't aardryk ondcrwerpt zich aau zyn flrenge rnagt .
N . S . VAN WINTER .

Bloeimaand prykt de Lente, met al het mengzel van
I nlchitterende
k1curen , op bet versch ontlooken Woern-

cer Zomennaand ten cinde ipocdt, neenit
dat Jaargctyde een aanvang , waar in ten toonfpreidende
fchoonheid, en tocneemende verfcheidenhcid, gevolgd wordt
door de eenpaarige tooneclen van rypheid en volmaaktheid .
In den Zomer is, gelyk Poor bet zinryk uitdrukt,
tapyt ; dOCh

't 7aar, van kindsch, naar 's Hemelsch eeuivige order,
Een j'ongeldng geivorden.

De Natuur heeft, in onze gectlaatigde Lugt1}reckcn, hy .
kans haar jaarlylcs work atgedaan . Zy begirt in dit faizoen icts to verliezen van haare oogverrukkende verfcheidenheid . Niets, in de daad , kan fchooner zyn, dan het
nu ten vollen uitgefpreide groen van Boomgaarden en
Wouden ; doch welhaast heeft dat groen die aangenaame
zagtlieid niet , welke het ecrst ontrolde blad vertoonde .
Iiet Gras der velden wordt bleeker ; de topper,
met zaad bezet, hangen over ; de Bloempjes, die 'er zich
tusfchen vertoonden, verwelken, en tie nog overblyvende,
neemt de Maaijer met het hoogilaand . Gras we-, om den
winter-voorraad voor bet vee to bezorgeu .
Ilet
Koorn trekt allengskens een peel Heed aan , en de klcu .
ren , die de Landlchapsfchildery opcieren, zyn by hinge
na zo talryk nict . Hoe zeer onlangs hoczennle derzelvcr
glueiendc f1choonlicid ell vcrfchcidcnhcid, MA de afwistclen.
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lende toonen van ontelbaare vrolyke Zangers , een onuitfpreekclyk vermaak in , vergrout door al bet aaugenaanue
der nieuwigheid !
't Is, in de daad, in de nicuwigheid der Voorwerpen,
of ten minften daar in , dat ze ous nicuw en ongemeen
voorkomen , dat derzelver uitgeleezendst genot beftaat .
Nieuwigheid verwekt vermaak in de Verbeeldingskragt ,
dewyl zy de ziel op eene aangcnaame wyze verrast, de
weetgierigheid voldoer , en dcnkbeelden , haar voorheen
niet cigen , inftort . Zy brengt bet haare toe , om vericheidenheid in 's Menfchen leeven to fchenken , flrekt om
den gcest to verfrisfen , en die zatheid weg to neemeu,
waar over wy zo gereedlyk klaagen , als wy aan eenige
geneugten gewoon worden . zy verleent bet bekoorende
der afwisfeling, waar in 't Gemoed, (feeds na verandering
haakende, zyn wellust vindt ; en laat de aandagt niet toe,
zo larlg op een en bet zelfde voorwerp to flaaren, dat zy
des vermoeid worden . Nieuwigheid , daarenhoven , vermeerdert bet Been fchoon is ell bevallig, en verfchaft cent
verdubbeld vermaak .
Dit is baarblyklyk de hoofdreden , waarom Bosfchen,
Velden, en Weiden, die, in alle Jaarfaizoenen, lets hebben om bet oog to trekken , nouit fchooner voorkomen ;
dan by bet aanbreeken der Lente, wanneer de eerfte yang
'er op ligt , en bet gezigt daaraan nog niet gewoon is .
Doch , in den Zomer , inzonderheid -als wy den Herfst
naderen, neemen veraangenaamende uitwerkzels by trapped
af. 't Gezang des Nagtegaals words niet langer gehoord ;
bet geliefde Landvermaak , orn in 't open veld re wandelen , laat men vaaren , daar de brandende Ilitte bet tot
een last maakt .
Nogthans heeft de Zomer onuitfpreeklyke Schoonheden,
en levert elken dag blyk by blyk op , van des grooten
Scheppers Goedheid . In dit gelukkig Jaargetyde verleent
by zyne Zegeningen , met de ruimfle hand , aan elk leevend fchepzel . De Natuur, naa bezield en .verleevendigd
to zyn , door alle de aangenaamheden der Lente, is, gedunrende den Zomer, fleeds bezig , oni ons die genietingen to ver(chaffen , welke onze zinnen meest bekooren ,
en die middelen van beftaan to bezorwen, welke in 'onze
zielen ('aar aan beantwoordende gevoelens van Dankbaarheid en Liefde verwekken .
Doch
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Doch last ons bier, als best, den ryken Zomer roemen .
Die wint van Lentebloemen
't Zo wyd, met graan en ooft,
A s iemand beter doet, die gceft, dan die belooft .
Met hem verkrygt de Mensch

Ilet tydelyk geluk genoegzaarn naar zyn wensch .
De goude Korenoogst, met flaap gediend noch fammelen,
Hoort m' op de velden rmmelen,
En hygen op de klei .
Hoe druipt Gods voetjlap ook op beemd en klaverwei !
Hier wordt, in 't large gras, de roode koe gemoiken .
En ginder dryven wolken
Van klein vee herwaards aan,

Wel heel van wol outlast, naar braaf met room belaan .
FOOT.

Onze Jaargetydichter

VAN WINTER,

bet fpoor van den

Engelfchen THOMSON volgende, heeft een Zomer-etmaal,

met al bet verrukkende van zyn Dichtpenfeel, in een uitvoerig Tafereel gcfchilderd. De voornaamfte beelden, daar
uit overgenomen, zullen aan onze Befpiegeling cene meerdere fraaiheid byzetten, dan of wy, volgens onzen aangenomcn trant, die uit verfcheide llicltters ontleenden .
DE MORGENSTOND .
Manneer de Tweeling wykt nit flerrekundige oogen,
De Kreeft bcfcheenen wordt door 't gloeijend , onnevuur,
Is 't fchaduwryk gebied des nagts van korcen duur,
Die naauwelyks den dag ter Westkimme in ziet zinken,
Of weder in bet Oost een nieuwen morgen blinken .

De Dageraad genaakt. Hot licht, nog zagt en flaauw,

Belonkt ter nauwernood den verschgeflolden daauw,
En doet den horizon van liverlede glimmen .

Het fpreid en breid zich uit, om hooger op to klimmen .

Roe fpoedig vlugt de Mgt ua 's aardryks Westertrans!
De vaale fchaduw wykt voor 't nadren van den glans.
De Morgenflond breekt door ; War op de wolkgordynen,

In 't gloorend Oost, van goud en purper wederfchynen ,
't Be-
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't Befproeid gebergte ontdekt allengs zich aan 't gezic Lt ;
Men ziet door 't neevlig fibers de toppen fchoon verlicht,
ale flroomen rooken, en hun vlak, allengs b fcheenen,
Biinkt door de fchemering, met blaauwen luister heenen .

Daar ryst de goude Zon, de gloric van den dog
Wat baart haar nadring vreugd, haar heerlykheid ontzag!
't Verkleinde wolkje blinkt, befcheenen door haar flraalen,
Wy zien met hcmelsch goud de kruin der bergen praalen .
Zy ryst in voile pracht, in voile majefleit,
En doet, door kleur by kleur ,ich door 't azuur verfpreid,

Schuins over 't aardryk ziende, alom de velden rooken,
'k Zie alles door haar gloed als in een Rloed ontflooken,
Tba,u wederflraalen van haar alverkwikkend licht .
DE VOORMIDDAC .
Het hevig vuur der zon doorvloeit de heldre lucht.
De damp, allengs verdund, alom verdreeven, vlugt :
De wolken, die, verfierd met rykgeklcurde flreeken,

Rondsom der heuvien top nog waarden, zyn geweeken ;
De •son, ontfluierd, gloeit ; het fchynt of 's hemels boog
Zich na de kimmen neigt, en de aarde na omhoog .
Hoe blaakrend doer atom de dagtoorts nu haar flraalen,

Door zy ten middag fpoedt, op 't zwoegend aardryk daalen !
Geen enkel dropje daauw, dot aan zyn hitte ontvlood,

IVordt door een' roosje meer geborgen in zyn fchoot .
Deedt u de Morgenflond', 6 frisfe bloerntjes! pryken,
Nit doet de gloed der zon uw geur en .luistgr _9vykep ;
Wien deer : niet dat gy kwyne, gelyk een tedre ,naagd,

IVanneer een heete koorts haar 't bloed door de adren jaagt?
Gy kwynt tot dat de koelte . u weder doer 14erleeven.
En a met kragt bezielt, am nieuwen geur to geeven,
DE DIIDDAG .

De hooggereezen zon doer haare middagflraalen

Door de uitgefpannen lugt op 't hygend aardryk daalen.

Van de een tot de andre kim heerscht nu din hitte, dtn vlaul,

Die uic de bran van vuur allengs zyn oorfprong nam .

On!
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Ons fcheemrend oog, verblind door sulk een felle werking,
Ziet nederwaards ; dock wordt, in cede van verfierking,
Door d'afgefluiten gloed een nieu,ve pyn gewaar ;
Zelfs 't groene veldtapyt vertoont zich dor en naar,
't Kan 't afgemat gezicht verkwikken, noch behaagen .
Men hocrt in 't veld Wet sneer var.'s arbeids vreugd gewaagen,
De moede ,naaijer rust, in fchaduw uitgefirekt,
Daar hem 't welriekend lsooi, doorinetagd met bloemtjes, dekt.
De krekel zwygt ; het weld en al de beemden zwygen .
Hoe ang/lig zwoegt natuttr! de wildernisfen hygen .
Het beekje, in zynen loop vertraagd en treurig, kruipt
Langs't veld, tot daar't in fchat°tw van 't matte boschje fluipt .
Ach! welk een gloed! . . . helaas! Been blaakerende flraalen
Gevoelde ik ooit so fel my op den fchedel daalen .
IVat set de lucht zich uit, daar zy, to veel verdund,
Pr naauwernood de borst gepasten a6mtocht guns!
Waar ik my wende of keer', natuur fchynt zelfs verlegen,
En, kragteloos, in 't elude in fizauivte neergezegen .
Ak flaa het eog in 't ronde ; ik zugt ; 'k hyg na den nagt :
De nagt is noch verre af. Wie kan, d hitte ! uw kragt,
Uw felle foltering, verdraagen of verduuren?
Hoe traaglyk fpoed de gang der hevigblaakrende uuren l
l)riewerf gelukkig hy, die van den gloed der zon,
In fchaduw van 't gebooint', of by een frisfche bron,
Of door een koele grot beveiligd, is ontheven!
DE AVOND .

Men ziet de guide zon na't Bind haar's loop perks flreeven,
liar felle hitte wykt ; zy fpreit een zagte gloed,
Door wien let leeven wordt met leevenskragt gevoed .
Al 't aardryk is gef erd , bedekt met fchoone vrugten,
De milde vrugtbaarhcid wekt aller zielsgenugten .
De zagte hemel iloost . -- De zon fchiet meer en meer
Van de eindpaal haarer baan haar gouden luister near .
Hoe groot fchynt thans haar boll hoe verfchiet zy haar flraalenI
De wolken dryven, by haar fpoedig nederdaalen,
Met een verwisfeling van kleuren langs den trap ;
Die waterfpiegels, than verlicht door flaauwer glans,
Ver.
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Pertoonen al haar fclaoon bevalligst aan onze oogen .
De zon duikt achter de card', die, om haar as bewoogen,
Ons van die lichtbron wendt. Nog toont de zon haar licht
Ons in ten' kromme lyn, al' zonk ze uit ons gezigt .
Thaw fchynt zich 't grasryk ve,d als in een zee to baaden,
De alvoedende natuur zweeft Tangs de groene paden,
En ieder kruidje, door den zonnegloed gefchroeid r
Wordt door haar zagte hand met avondvogt befproeid .
De wolken dryven traag, traag wordt ook 't aardach gewemol,
Een fombre fchemering verfpreid zich aan den hemel,
En de avond heft zich reeds op de oude plaats gejleld,
Van duizend fchaduwen en fthimmen vergezeld .
Hy zendt een' ligten floet vooruit op 't aardryk neder ;
Zen bruiner fuipt vast aan ; een zwarter volgt dies weder,
Tot dat by ze alien in een leger zamentrekt,
En 't halve wereldrond bemagtigt en bedekt .
Nu fchenkt een lieflyk koeltje aan wood en firoomen leeven ;
Ik zie bet over 't veld, door 't koorn luchtig zweeven ,
Wwar uit de kwakkel fchreeuwt om zyn verlooren gaa.
DE NAGT.
Ik zie hoe ras de nagt den . avond na moog' f reeven,
Item niet in 't aaklig zwart, zyn winterkleeding, sweeven,
Naar als omhangen met een lugtig fluierkleed .
De flaauwe fcheemering veroorzaakt wyd en breed
Een twyfelagtig licht, welks afge/luite /lraalcn
Wy't beeld der dingen ons ter halven flegts zien maalen .
Hoe vreedzaam neigt natuur ter rust voor ons gezigt!
Gebergte en bosch en flroom en dorpen, die bet licht,
't Aiom vernaindrend licht, bet langst nog heeft befcheenen,
Zyn sok, allengs verflaauwd, nu uit ons oog verdweenen .

Deeze hoofdverdeelingen van een Zomeretmaal ; doch
Uovenal de Morgeu fond, de Avond en de Nagt, zyn de
geliefde voorwerpeu geweest der Dichteren, van de hoog-,
ite oudheid af, door alle eeuwen been , tot den tegeiiwoordigen tyd . leder derzelven heeft iets fchoons en,
fchilderagtizs , 't welk elk der Zinnen een onuitfpreeklyik
genoegen fchenkt, inzonderheid aan bet Gezigt, bet vol
waaktite en verlustigendfte van alle onze Zinnen ; 't welk
E c
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de Ziel vervult met de grootfte verfcheidenheid van denkbeelden ; de vourwetpen, van den grootllen affland 'er in
brengende, en bet langst in werkzaawheid blyvende, zonder verzadtgd of zat to wordett , van de daar nit ontflaan.
d e genietingen .
Behalven de glociende kleuren der
Bluemen, in den Zomer zo tairyk, en'tnog leevendig groen
der Wooden, befchouwt bet oog een ontelbaar aantal van
Vrugten, die, door kragt der werkinge van de verborgene
wetten der Natuure, aan de boomen zwellen, op de akkers en velden rypen, en, naa in deezer voege bet Gezigt
verlustigd to hebben , vergaderd en bewaard kunnen wor
den , om tot ons leevensonderhoud en verkwikking to
dienen .
De Zomerbloemen verleenen ons nog eene
aangenaame verfi-hcidenlteid , wy bewonderen de rykheid
van derzelver kleeding niet alleen ; maar ook de vrugtbaarheid der Nattture , in de ontelbaare foorten . Welk
eene verfcheidetrheid , en welk eene fchoonheid in elke
Plant, van bet Iaag grociend Mosch , tot den hemel ilygenden Eik ! Gaan wy van Bloem tot Bloem , bet oog
blyfi onverzaad van aanl'chouwen . Beklimmen wy de
bergtoppen op, of dringen wy door in 't diepst der digt
belommerde bosfchen , daalen wy ncdcr in de valcijen,
wy ontdekken nieuwe fchoonheden , in een verbaazenden
overvloed rnndsom ons verfpreid . Onder de oneindige
menigte voorwerpen, die bet oog aandoen, is elk van bet
ander verfcht(lend ; loch ieder bezit fchoonheids genoeg,
om onze aandagt to trekkcn en to vestigen : Bier is ecn
ver wykend Verfchict, alleen bepaald door den gezigrsein .
der ; daar een ryk gcftulleerd Landfchap ; ginds weiden
Runderen en \Volvce in menigte . Slaan wy 't oog opwaards, wy bcfchottwen bet hlaauw en helder Uitfpanzel,
en bet gezi,gt welhaast moede van bet licht , . dat 't zelve
doet fchce :neren , . herflclt zich weder door bet groen des
Velds .
(let Gehoor is niet beroofd van (}reeling ; de Wildzang
der Bosfchen, fchoon min flerk dan in de Lente, zwygt
in den' Zomer niet to eenemaale ; bet ruifchen der Bee .
ken, bet kabbelen der Waterflroomen, is dubbel verlustigend by de Zomerhitte .
De Stnaak wordt getoefd op de vrnege Vrugten, die in
dit Jaargetyde rypen, en niet alleen fris in den mood zyn ;
maar ook de heilzaamfle verkoelende hoedanigheden bezitten .
De Red wordt onthaald op de rondsom verfpreide en
van
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van alle kanten aanwaaijende geuren . Met ddn woord,
wat wy zien, wat wy hooren, wat ooze fmaak en onze
reuk aandoet, vermeerdert het getal onzer vermaaken, en
Duizende voorwer.
voegt lets toe nan ons geluk .
pen houden onze zinnen bezig, en wekken onze aandoenlykheid op . De Driften Vee , de Kudden Schaapen ,
door de ryke hand der Natuure gevoed , verfchaffen ons
voedzel en dekzel .
lvlaar de Befchouwing van bet Gefchaapene, in dit Jaar.
getyde, is nog verrukkender, iranneer wy die aanmerken
als een bron van Vermaak voor bet Verftand, 't welk
ontdekt 't geen de Zinnen niet kunnen bereiken of be .
vatten ; bet ziet fchoouheid, eenllemmigheid, verfcheiden . .
held en vermaak , voorheen niet bemerkt . In elk voorwerp der Natuure befchouwt bet den grooten Schepper
aller dingen , de Bron van Leeven en Schoonheid , den
Oorfprong alles goeds . Getroffen door tooneelen , waar
op oneindige Wysheid en Goedheid zich onophoudelyk
vertoonen , zal de Befpiegelende Wysgeer, de waare Zoon
der Natuure , zyne [tem ten hemel heflen, en zyne tong
zal overvioeijen van aanbidding en dankbaarheid . ,, a,"
mag by uitboezemen . „ Gy Beste van alle Weezens! Jhoe
„ onuitfpreekelyk is uwe Goedheid ! 1k zie U in alle uwe
„ wonderbaare Werken . De ftraalende Dagtoorts , bet
„ 11-Iaanlicht in den nagt , en de leevenwekkende Zonnen
„ van andere Werelden, roepen uwe Almagt ult. De
„ geurryke uitvioeizels der Bloemen zyn my als een Wie .
„ rook, die tot U ©pklimt, tot U, die dezelve doet groei„ jen , met zo veel pragts bekleedt. In de aangenaame
„ Vrugten fmaak ik uwe Goedheid . -- Welke geneug.
„ ten ik erlang , door de vriendlyke mededeeling myner .
„ Zintuigen, zy voeren my to U waards op, alleraanbid„ delykst Weezen ! Gy hebt my deeze aandoeningen ge .
„ fchonken , 6 wil dezelve verheffen en veredelen !
„ Terwyl ik deeze floflyke fchoonheden befchouw , kiini
„ ik ongevoelig op tot bet hoogfte Voorwerp , tot bet
„ middelpunt van alle Volmaaktheid I Ja! Allerhoogfte
„ GOD! U, U alleen roep ik aan, U, U alleen aanbid
„ ik . Aan U is deeze plaats, deeze eenzaamheid, ge„ wyd ; aan U zyn deeze Landgedagten geheiligd, daar
„ ik uwe Werken gadeflaa, en de Schoonheden opmerk,
„ die alle op U uitloopen, op U, eerfle Beginzel van
„ Schoonheid en Volmaaktheid . "
Van deezen aart zyn de uitboezemingen des Befpiege .
L e 2
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lenden Wysgeers , als by zyne gedagten laat weiden over
de Schoonheden van den Zomer. Welk een zuiver vermaak, welk eene helderheid boezemen zulke overleggingen
iu! Kunnen eenige aardfche genietingen daar by vergelee .
hen worden, of deielve opweegen? ban de wyze , de
dcugdzaame, ooit deeze ftoffe uitputten ? Neen, al ware
by getuigen van dtiizend Zomers , nog zou by nieuwe
voorwerpen van bewondering outdekken , nieuwe voorwerpen van lof en dankbaarheid.

BERICIIT, AANGAANDE EEN ZELDZAADIE ONWEERS-BUY,
wELKE, ODISTREEKS AMSTERDAM, OP DEN LAATSTEN DAG VAN JULY 1787,
VEEL SCIIADE
HEEFT VEROORZAAKT ; MET ZONDEitLINGE UITWERKINGEN .

Door Dotor

At . HOUTTUYN .

byna de geheele Maand 3uly, bier to LanNade,dat ;wy,
ekweld waren geweest met zulk onaangenaam,
t

guur , wisfelvallig Weer , dat 'er naauwlyks een Etmaal
van die Maand was gepasfeerd zonder Regen , en 'er nu
en dan , imet zwaare Buijen, veel Water was gevallen, 't
welk . Land . en Tuinman zeer benadeelde ; verheugden wy
ons, toen, in 't laatlfie diet nlaand, de Barometer, welke
zeer tang, op Veranderlyk gellaan hadt, door zyne ryzing
beterfchap .aankondigde , en de Lugt ook cenigszins warmer werdt , doordien de Thermometer 's middags 76 en
7?'Graaden tekende . Dus hadden wy den aS, a9 en ,io,
fchoone aangenaame Dagen , hoewel den laatstgemelden
met Donderweer : t welk fcheen aan to kondigen I dat de
Lugt meet van Water, dan van Elektrieke floffen , was
gezuiverd . Evenwet moest dezelve nog eene ontlasti» g
hebbeti van meet nadruk, welke den 31 dito, geheel on .
verwagt, opdaagde :
Het was then Dag een weinig minder warm, ftaande de
Thermometer 's middags maar Op 74 Graaden . Omtrent
curie utiren begon bet meet of min to regenen ; dat ver .
volgens aanhieldt : maar to vyf uuren wierdt de Lugt fangs
hoe donkerer, even of de Nagt aankwam . 'Daar op volg.
de fchielyk een Plasregen zo geweldig , als men bier to
Lande zeldzaam heeft,- doch kort van duuring ; die, be.
ha1 .
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halve het infiroomen van fielders in de naauwe Straiten,
bet overloopen der Geuten , en daar door veroorzaakte
Lckkagii n , zo veel ik weet, in deeze Stad, geen fchade
veroorzaakt beeft .
Men hoorde , des anderen daags, dat deeze Onweers.
Buy buiten de Stad, en wel aan de Znidzyde, veel verwoesting had aangericht : waar van ik de Omilandighe .
den , die van my en veele anderen op de plaats zelve gezien zyn , en bet geen my dienaangaande door de Lui .
den zelf bericht is , bier zal melden . Men zal daar uit
zien, hoe in een oogenblik , op de onverwagtile wyze ,
bet Opperwezen, door de wegen der Natuur, 's Menfcheu
Verblyfplaats vernielen, en hem zelf in 't groot(le gevaar
f}ellen kan .
Len WVarmoezier,, aan 't end van 't Verwers-Pad,. by
de 11"etcring, en this omtrcnt vierdehaif honderd Roeden
van de Stad, ten Zuiden, ondervondt, zo 't fchynt, al .
lcrcerst de verwoesting van deeze Onweers-Buy . Onder
dien zwaaren Plasregen , met cen geweldigen DwarrelWindgepard,zyndeGlazenRamen,opzyneBroeibakn
ken liggende, vreezelyk geteisterd . Wel vyftig daar van
werden opgenomen, en, m de Lugt, op een geweldige manier, door elkander gefmeeten zynde, nan gruis op bet ningrenzende Land , over de Sloot been , geworpen . Nog
vyftig anderen, daarenboven, zyn zodanig aan 't Glas be .
fcltadtigd , dat by bet daar door geleeden nadeel wel op
driehondcrd Guldens rekende . Buitendien zyn, van dat Land,
daar zes Kocijen liepen met eett Paard , vyf Beesten op .
geligt en in de Sloot geftr1eeten ; welken men niet , dan
met veel moeite, levendig daar uit gehaald heeft, zynde
fommigen derzelven wit lam of kreupel.
Voorts moet deeze Wolk of Hoos, misfchien bier door
wat verligt, byna Noordoostwaards, over den Anylcl been
zvn gevloogen ; alwaar men wel een zwaaren Stortregen
net cen (}erk Gedruis, doch geen fchade, vernomen heeft.
buiten de Muider-Poort is dezelve zeer naby geweest aan
de Stad, en heeft aldaar een verwoesting aangericht, die
byna naar de hedendaagfe plundering geleek ; zynde den
volgenden Dog, van honderden Mcnfchen, met ontzettin
befchouwd . Zy fchynt haar voornaamfte geweld geoefen
to hebben op de Herberg, genaamd de Ecodracht, fl; a an .
d e aan bet Sluisje , dat men in den Ottdewnaler Weg,
een weinig om den hoek van Schoonzigt , heeft. Hier
fcheen het een bulderende Orkaan to zyn , die op een
E e 3
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wonderlyke wyze gewerkt heeft door zwaare perfing der ,
Lugt , vermengd met Elektrikaale ftoffen . lnimers zy
maakte door de fchuuring eetl Vuurig fchynzel binnenshuis, dat door den donker zeer afflak ; zo my de Hospes
verhaalt , die in de Keuken zat , alwaar een geheele ry
Koperen Tabaks-Komtoiren , naast en onder den Schooriteen hangende , eensklaps op den Vloer werdt gefmeeten . Door de fchudding van het Huis kan dit niet veroorzaakt zyn ; alzo zelfs de Borden en Schotels van den
Schooriteenmantel niet afgetvorpen waren in het andere
Vertrek , naar de Noordzyde , alwaar zyn Vrouw voor
een Raam ftondt Linnen to ftryken , terwyl eensklaps bet
andere Raam , aan de andere zyde van den Schooriteen , op
den Vloer gefmeeten werdt. Dit lot hebbcn ook verfcheide
Glasraamen in zyne Tuinhuisjes , aan den Noord• en
Westkant van zyn Tuin, ondergaan, en aan de Oostzyde
van zyn Huis vondt men openflaande Venflers, die dirt
tegen den Muur wel waren vastgemaakt, zodanig nan fluk
gekneepen, of 'er met een zwaaren Hamer op gebeukt ware
geweest . Dit is een tweede wonderbaar Verfchyuzel in
deeze Onweers-Buy.
Maar bet Been ik thans gemeld heb , is ver bet minRte der verwoesting, alhier gebeurd. Nevens den Ingang
van bet Hek , aan de Sloot van den Weg , ftondt , niet
ver van bet Huis of , een groote Koepel, of Tuinhuis,
binuenswerks 44 Voeten lang, en 14 Voeten breed, zynde op een Steenen Voeting van aanmerkelyke hoogte, met
den Vloer wel twee Voeten beven den Grottd , gemaakt
van overend ftaande Planken, in twee Vertrekken verdeeld
en zeer flevig. Dit geheele Tuinhuis werdt, door gedagten Orkaan, eensklaps van zyne Fondamenten gerukt, en
met de Steenen Voeting in de Sloot geflagen , zodanig dat
bet Dak tegen de Boomen van den Weg aan kwam , en
daar tegen fleunde ; gelyk men de affchaaving van den
Bast, daar door veroorzaakt , nog kan zien . Aanmerke.
lyk is 't , dat twaalf of meer Perfoonen , welke in die
Herberg meenden to gaan kolven , door then Plasregen in
de Plantagie opgehouden wordende , tegen elkander zeiden : dal we maar in de Koepel waren : als wanneer zy
een droevig noodlot hadden ondergaan . Immers, de menigte van Stoelen en Tafeltjes , zig in dit Tuinhuis be .
vindende, zyn grootendeels verbryzeld of nan grttis, en
hetzelve is zodanig geruineerd, dat bet geheel vernieuwd
moet worden .
Dc
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De Herberg, of 't Roomhuis , daar naast, heeft ook niet
weinig last geleeden : inzonderheid cloordien een der Stee .
nen Schoorlteenen, op dit Huis, is afgerukt en vergruisd ;
gelyk ook bet Dak vry wat befchadigd . Een oud vierkant
Houten '1'uinhuis , op den hoek van den Tuin, aan den
Weg , aldaar ftaande , is mede geheel vernield , en lag
gedeeltelyk op den Weg ; alwaar aan die zyde een Boom
geheel, en een ander half, is omgerukt, en aan de andere
zyde lagen twee Boomen , met Wortel en al , uit den
Grond . Hier zyn ook een of twee Hekken omgeflagen, en ver
op 't Land gefmeetcn , alwaar men buitendien ook Stoelen nit den 'l'uin, en doode Eendvogels, heeft gevonden .
Verder fchynt deeze Buy, in dezelfde Koers , al Noordoostwaards , voortgegaan to zyn , hebbende aan den Dyk
naar Zeeburg, omtrent ten halver wege van de Stad, op
de Plaats genaamd Zee-Rust , de Schuur geheel omver
gefmeeten ; bet 1aooy ten deele nit den Berg geplukt, en
bet Bocren Huis , als door zamenperfing, dermaate geteisterd, dat dit alles, tot herltelling , zcgt men , wel dui.
zend Guldens zal vereifchen . Van een ander Huis, .niet ver
daar of ilaande, is bet meeste Riet als afgeftroopt, zodanig,
dat het, in plaats van to legged, overend llondt ; daar nevens werdt een zwaare Boom omver gefmeeten , en een Mo .
len, in 't Land, van ce Hekken zyner Wieken beroofd , enz .
lk heb geen Bericht van verdere uitwerkingen van dit
Onweer, 't welk van alle de Luiden, ter gemelder plaat .
fen, befchreeven wordt, als allerverfcltrikkelykst, met zulk
ten geraas en geweld woedende , als of alles t' onderile
boven znu keeren ; zonder dat men echter van weezently.
ken Donder fpreekt . Even 't zelfde wordt bericht van een
Buitenplaats, tusfchen AmJlelveen en Kudeljlaart, alwaar
mooglyk de vergaaring van Dampen , en wel misfchien
uit de Haarlemmer-Meir grootendeels opgeheven, haar eer.
ile famenperfing heeft oddergaan, en, door bet omdraaijen
van den Wind, in een geweldigen Wervelwind is veran.
derd . Op andere plaatfen , zo in de Stad als buiten,
heeft men wel een ongewoonen Plasregen, als of bet Water al dwarrelende met ltraalen naar beneden gulpte, doch
geen zo aanmerkelyken Wind, vernomen .
Ongemeen zwaare Plasregens is men dikwils gewoon
een Hoos to noemen , en dus verbeeldt men zig, in 't algemeen , dat dit onk een Hoos geweest zy. Eigentlyk
b4tekent zulks een uitzakking van Water uit een Wolk ,
met eene draaijende betiveeging , vormende cen omgekeer,
E e 4
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den Kegel, met de Staart naar der. Grond hangende ; even
als de Hypocras-Zakken , die men Mouwen noemt (*) ;
en daar van voert misfchien dergclyke Wervelwind , aan
den Duinkant, den naam van Houw.llfouw : want liouwe
was, oudtyds,'t geen men in 't Fransch Tourbilloi : noemt :
• een Wind. , al draaijend voortkomende uit een neerge• drttkte Wolk : dus genaamd, om dat by, al 't geene
• hem tegenkomt , als of hottwende om verre fmyt (t) ."
Maar de hier by komende uitgieting van Water , fchynt
eigener betrekkelyk op den naam van Hoozen, die op Zee
gemeener zyn dan op 't Land , en aldaar het Water opfl urpen , dat zy dan wederom op eenigen afftand vallen
laaten . De Heer DRY FHOUT heeft de manier , op welke
de Hoozen ontttaan, omftandig en zeer fraay beredeneerd;
by gelegenheid van eene Hoos,"die in July des Jaars 1751,
door zyn Ed . in 's Hate, van verre, waargenomen werdt,
to aldaar , op Oud Roozenburg , aan den I,oosduinfchen
Weg, eenige fchade to wege brags . Deeze was ook vergezeld met een zwaaren Rukwind en Stortregen ; doch
welke zig bepaatde binnen den omtrek van die Buitenplaats. Uit zyne Af beelding blykt, dat deze Hoos een
zeer lange Staart had (S). De Heer PERtONCHER nam
'er by Utrecht, den 2o Mey 1777, eene waar, die meest
beftondt uit een draaijende opftapeling van Wolken , met
een naauwlyks merkbaar Staartje (j_) . In 't jaar 1771 zyn
'er door den 1-leer BiiRKiiav , by Leiden , verfcheidene
waargenomen, die allengs voortkwamen uit, en verdweenen in, een laag hangende zwarte Walk , welke meestal
plaats heeft by de Hoozen
De Heer, door wien my *d fraaije Waarneemingen,
over 't vangen der Vorst .Uiltjes, medegedeeld zyn (fit),
niet minder oplettende op bet Weer , gelyk daar nit gebleeken is ; zig kort na then Middag, als gecvoonlyk, in
zyll

a

(*) Monica Hippocratic.
(t) Houwe, Turbo. Ventus e depresfl Nube contorttr : fe
Teuton . di&us, quad obvia queque discutiat f}' p roflernat . K I.
IdAnN .
(4) Zie Uerhandelingen der Hollandfche 111aatfclrappy to Haarle»i . Ilf, DEEL, bladz. 32I, enz.
(1) Zie dezelfdo XIX. DEEr,, 3 . Stuk, bladz . 99,
( •* ) Dezelfde XV. DEEL, bladz. 287 .
(tt) Men vindt ze, in't laat(le Srnkje deezer Leiterocfeningen,
va't voarIeedcn ,jaar, N . Ig, geplaatst.
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zyn Tuin, buiten de Raampnort, bevindende, nam, om
half drie uuren, reeds eenige Tekens waar, uit welken zyn
Ld . befoot, dat 'er Onweer op hander ware . ,, Ten
„ drie uuren merkte by op , dat de Lugt in 't Zuidwes .
„ ten betrok, en bet regende zagtelyk tot ruim vier uu„ Tell . Vervolgens begon hct in bet Zuidcn, en daar na
„ in 't Zuidoosten , vry fchielyk op to klaaren , en cer„ Lang fchoot de Zuidweste Wind, die reeds eeu Buy ge„ vormd hadt, over 't Zuiden naar 't Zuidoosten, ja al„ lengs tot in 't Oost :n . Dit bragt de Regen-Wolken,
„ die uit het Zuidwesten kwatnen, in een geweldige draai .
„ jing, en zy werden onl vyf uuren in de Buy als op el„ kander getlapeld , arbeidellde tegen elkanderen op cen
~, vreezelyke wyze ; des bet niet anders fcheen of de Wol„ ken hingen als een Zak ter Aarde af, dreigende alles to
,, verwoesten . Middclerwyl was de duisterheid zo grout
„ geworden, dat by de Beesten opt Land naulyks kon on„ derfcheiden . Op dit akelig oogenblik, fchoot de Wind
„ fchielyk in 't Westen, en eeu zcer lange zwarie 1l'alk
„ dreef met een groote fnelheid Noordoostwaards ; terwyl
„ tcffens de zo evengemelde Buy los brak, cii hair Wa„ to met een gcweldigen Plasregen uitgoot . Lindelyk
„ ruimde de Wind tot in bet West- Noordwesten en een
„ aangenaame Zonnefchyn, met een verkwikkende Koelte,
„ verteerde bet overfchot eener Onweers Buy, waar van
„ men zelden weergaa ziet, bier to Lande (%) ."
(§§) Deeze Waarnecming is my door zyn Ed . gocdgwlftig
medegedeeld .

NIEUW MIDDEL TER VERNIELINGE DER ZOGENAAMDE
VORS T- UILTJES.

4 :n de Heeren Scliryvers van de 11 ieuwe 4Igemeene
Vaderlandfclte Letteroefeningen .
I1YNE HEEREN l

ras ik bet bericht wegens de Vorst-Uiltjes, van den
Z oHeere
Doctor
met aanmerkingell daar
i`t . HOUTTUYN,

omtrent ; en van de middelen om dezelven nit to roeijen ; in
bet 81te Stukje van uw aangenaam Mengelwerk, uitgegeeL e 5
ven
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ven in de Maand July 17R6 , gezien had , en doorgelee.
Zen ; deed ik, een veeljaarig beminnaar van den Landbouw
zynde , myne gedachten gaan , op welk eene wyze dit
ichadelyk ongedierte der ltupzen , uit deeze Vorst-Uiltjes
voortkomende , to verilooren , en dat wel op eene v oor .
m y gemakkelyke wyze : alzo bet omwinden en teeren der
Boonien, gelyk ook het dagelyks vangen der Uiltjes, dat
de Heer VAN DEN ROGAFRDE (zie het opgenoemde Mengeln'erk, 15 Stukje, bl. 628 .), met zo veel vlyt als fucces
uitgevoerd heeft, voor my, door gebrek aan tyd van uitlpanning , ondoenelyk was ; zynde myn buitenverblyf to
afgelegen , en dit werk aan geen Tuinlieden to vettrouwen. Ik pradifeerde dan op middeleu, die voor my meer
uitvoerelyk waren , terwyl het treurig gezicht myner
Vruchtboomen , die alien in den Zomer van het gemelde
Jaar, weinig beter dan in den Winter llonden, my aanprik .
kelde, om dit op de eene of andere wyze voor to komen ;
to rug ziende hoe Aecht men Heeds gewerkt beefs, om
niet (lie Uiltjes, maar de Rupsjes om to brengen : in de ge.
dachten dat ze door de zwarte Vliegen , Vorst of Zee .
vlawmeti , in de Boomen gebragt werden ; daar men nu
van achteren gewaar word , dat die zwarte Vliegen &c .
Been oorzaak van dezelven, noclr van de onvruchtbaarheid
zyn . :Vermits ik naamelyk altoos de ruimte van verlche aarde,
voor het arbeidsloon , kan bekomen , deed ik , in de
r 1aand van September , van het voorige Jaar , in myne
Boomgaarden diverfe vierkante kuilen graaven , en de
aarde, tot in het water toe, daar uit delven ; het eerfle
fpit zorgvuldig ter zyde leggende , wclk eerfte fpit ik,
net de aarde, die rondsom myne Vruchtboomen )ag, in
die kuilen deed werpen ; daarop deed ik nieuwe oubeteelde aarde aanvoeren , welke ik , door de fpecie , die uit
bet diepst der kuilen kwam , deed mengen , en de gantfche oppervlakte des Boomgaards daar mede bedekken, en
vervolgens gelyk flcchten , wanneer alles boven op verIclie , onbetcelde , en dus vruchthaare grond was ; en in
myne verbeelding Ingen toen de tonuetics of popjes der
1tupsjes , met de daar uit komende Vorst-Uihjes , welke
zich even order den grond , rondsom de I3oomen, plaatzen, thans in bet diepst der gegraavene kuilen, in bet water, alwiar ze been nond haddeii om tit tc komen, veel
min fchade to doen . Ook lireft die verbeelding gedeeltelyk my niet hedrogen . I-let was al vrneg, by den
aanvang van dit Jaar, dat ik myne l3oowen befchouwde,
en
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en vooral bezag , of 'er zig ook eenige eitjes op de toppen der tahjes hevonden . Ik verbeeldde my 'er eenige wei .
nige to zien , die ik weg deed , zo ver ik konde , want
vervolgens bleek bet , dat 'er noch eenige ltupsjes in de
bloemknopjes wares, die meer of min lcnade veroorzaakt
bebben ; nochtans ongelyk minder dan in bet Jar ty86 .
Ook kan ik met veel genoegen verklaaren , dat ik in dit
J aar tamelyk Appelen, en een weinig Peeren, zal inzame .
len ; hierom ben ik voorneemens, dit najaar myne proeven
met dubbelden yver to hervatten, hebbende ten lien einde een goeden voorraad verfche aarde gereed ; en ik raade
alle bezitters van Hoven en Boomgaarden , welken zich
met de bloote befchouwing niet vergenoegen , en wien
bet niet voegt, om de omwinding of teering der Boomen
to doen , zich op dezelfde wyze to gedraagett ; znllende
ik, in het volgende Jaar, (S . D . V.) nader opgeeven , met
welk een vrucht ik vervolgens gef aagd ben : en mogelyk
noch eenige proeven, tot nut en vermaak, daar by voegen .
Vinden UWEd . bet nuttig, deeze een plaats in uw ge .
acht Maandwerk to geeven, zulks kan vergenoegen :
U\VEd . beftendige Hoogachter,
en Leezer van het zelve,

Amsterdam I7 t' 87.
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PROEVE, HOE BEZWAARLYK HET DEN GESCHIEDSCHRYVEREN
VALLE, ZICH VAN DE IVAARHEID DER GEBEURTENISSEN
TE VEkZEKEREN .

Illyne Heeren den Schryveren der Nieutve Algereene Va .lerl.
Letteroefeningen .
MYNE H ERENI
„

„

•

„
••

•

„

Menigmaalen heb 1k, in deezen tyd , zo vol Nieuirstydingen, niet uit verrcn Lande ; maar uit onze elgcne tot nog
Bon dgenootfcbaplyke Gewesten , wegci,s derzelver firydigheld en onbeflaanbaarheid, 5ooren aanmcrken, dat oils Moorisch Geloof, ten deezen aanziene, met bet hoogle regt,
zeer zwak moest worden . 'Er volt geen twyfel aan de oorzaaken , uit welke die elkandcr omverre ftootende berigren
veclal ontflaan : de Geest der Partyfeliappe, zo ongelukkig
„ tot

4t5

PROEVE OVER DE WA IRHEID

• tot 's Lands verderr hecrichende, hceft 'or eon ruin aandecl

„ in, en de L .ugen-Geest openbaart zich, op de,fchaanltloosilc
„ wyze, d'kwvls, o klaar, dat gees Mcnsch, van cenige kun• de of cordec! , eaar door misled of bedroogen zal worden :
,, doca wect ( :cczc z,)nltyc's zich op een kunltiger wyzc to
• m-1skeren. Alet dit alles blyft 'er veel over , 't geen , naar
• alle rede, ons hehocdzaam nloct maaken, in het aanneemen
Over dUt Stuk denkende , kwam my
• of vcnvcrpcn .
deeze Pr, a-e voor . welke ik nict ongefchikt
• in 't
• voor uw 217en,eriverk oordeclee, en daarom-vertaald UL . toe;, ichikke, in vcrtrouwen, dat dit kleine Stukje by UL . niet
• verwcrplyk, en uwen Leezeren aangenaam, zal weezen : ik
• hcb do cer my to onderfchryvea, &c"
Afoot men hc : zyncr opnlcrkinge pier waardig oordeelen, dat
e frfle Ver: ufccu van dcuzul tyd met elkander twisten , om to
weetcn wclk cenc ma .lte van Gcloofwa rdighcid HERODOTUs
verdient, wanneer by ons GebeurteniHcn verhaa!r, ceuwen v$dr
zvncn Leef yd vocrgevallcn, in cen tyd , dat bet van Wonderen en Ver.,ichtulen overvloeide - wannecr by dic verhaalt
op zeer lode Overleveringen, of ten hoogften verd gte herigren ?
Iiebben dan de Gelcerden , gcncl;cn om ccn ongelooflyko
Gebeurtenis to gelooven, indiCtl HERODOTUS Of DIODORUS dezelve tc bock fiocgen , nooit in overwec inge genomen, wclk e ,-- .
Dc onoverkomelyke zwaarigheid h et dikwyls in hebbe, zicli to
vcrzekcrcn van con geval , 't welk ten hunnen tyde op Straat
of ten Hove gcbcurt ?
't Vermaakt my, als ik zic , dat de Geleerde Heer DE LA
NAUZE (') met verontwaardiging vervuld wordt , tegen de buite:%1 %oori re Oordeelkunde, die hot Pyrr, onismus, in de Gefchiede .
nisfe, tot die hoogte dryft, dat ze durft twyfelcn aan de Liefdcnsgefchiedenis van LEANDER en HERO, fehoon de Dichters 'er
eeuw.n naderhand van gefprooken hebben, en Gcdcnkpcnningcn,
nog laater gcflaagen dan de Dichtflukken werden opgefleld, ze
verecuwigen . Hoe kan een Mcnsch, naa zulke dugrige bewyzen, een oogcnblik twyFeien, of cen jongeling hccft aIJe nag_
ten bet vcrmaak genomen, oin zwemmende de flraat der Dar_
d-7ar11cn over to trekkcn , om zyne Beminde to heaoeken' 't
Geen de Gcfchiedcnis allergeloofwaardigst maakt, bcllaat bier
in, dat die overtochten eindigden in 't vcrdrinkcn des Alinnaars .FoNTENELLv noemde de Gefchiedenis een met Overle& oPgreJIeN.'de Fabel . 1k denk 'er over als FONTr.NELLE , en wenschte,
dat de zodanigen , die za gereed zich met de opgegcevene bewyzen, voor de waarheid des gevals, laatcn vergenoegen, cen
oogell .
:,, de 1'Accdcru. des Iufc:ipt. Tow . Il :
~•~ Mlle
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oogenblik hunne aandagt verleenden aan 't volgende Verhaal ;
't welk ik in ectl L;n a sc4 vvcrk aantrof.
De verrigtingen, en bet treurig uitcindc, van den heroemden
Hy was
Engelfchen Admiraal, WALTER RALEIGH, zyn bekei d .
de Alan, die, naa zeer groote dicuflen aan zyn Vaderland beweezen to hebben , veroordeeld werd ter hal firaffc , om ecne
voorgewende en nooit beweezene zamenzweering , tegen IAcoBUs DEN I . De uityoering wcrd opgefchort , en by bl, of dr :e
jaaren gevangen . Eindelyk cen gertiat vcrlpreid hebbcndc, dat
by een Goudmyn in Guyzne ontdekt hadt , kreeg by zyne Vrv_
heid, en men 1lordt hem toe Schepen uit to rusten , om die
Goudmyn op to zoeken .- R :+t.Etcrr verrrekt, en, in plaats
van die Goudmyn, welke niet bcllonat , op to zocken , tastte
by de Spanjaa'den, in Guyaue . aan, en vermeesterde een hwn_
ner Steden . Van then Tocltt wederkeerende, werd by opgeof
ferd aan de Wraak van Spanje , en onthootd , overcenkomftig
met bet voorhcen gefirceken en nict ingctrokken vronnis .
Deeze buitengemeene Alan , die gebooren was in eene onkun_
dige Eeuvve, on zyn leeven geflccten hadt onder de onrust der
Wapencn , verdiende onder de Gclecrdfien zyns tyds gctcld to
worden . Hy beef eene Gefchieieris drr W~rrid , in En,~ .Iand
zeer hoog gefchat, naagelaaten ; doch men bcz; t flcgt, bet Lerf e Deel , 't genus van bet L iveede Words in decz,;r voege verhaald .
RALEIGH, op de Tour to London gevangen zirtende, vervaardigde in zyne Gevangenisib het Twcedc Dcel zyns Werks . Hy
zat voor de venllers zyns Kerkers 'n gepeins > over den pligt
eens Gefchiedlchryvers , en hoe zeer deeze de Waarhcid moat
in 't ooge houden ; wanneer zyne .aandagt censflags werd afiretrokken door een groot geraas , en een oploop op een plein s
onmiddelyk onder bet venflerraarn . Fly zag , dat iemand
een ander cen flag gat', lien by uit de kleeding oordeclde een
Officier to weezcn , en die, de Degcn trekkende, den gcenen ;
die hem geflaagen hadt , doorfiak ; doch deeze viel niet , dan
naa dat by door een flag met zyn Ilok zyn tegenflander hadt
neder geworpen . De Wagt kwam terfiond, orn den Ofilcier to
vatten, die byk'ms buiten weeten op den grond lag uitgeftrekr,
en nam hem weg ; terwyl , ten zelfden tyde, het lichaam van
den doorflookcncn weggevoerd wcrd , door eenige Perfoonen,
die zeer veel mocite hadden , om door de zamengefchoolde
fchaare been to dringen .
's Anderen daags krceg de Heer RALEIGH bezoek van een
Wend , lien by voor een allergcloofwa;irdigst Heer hieldt . Hy
verhaalt deezen bet geval , waar van hy's drags to vooren oog_
getuigen -gewcest was, en op hem cen flerken indruk gemaakt
hadt. Dan, hoe groot was zyne verwoiadering, men by uit zyn
Vrieud vernam, dat 'er bykans geene waarheid was in alle de
om-
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omflandighcden zyns verhaals ; dat zyn vermeende Officier geed
Ofticier , . maar de Bediende van cen Buitenlandsch Gezant ge.
wcest was, dat deeze bet ware, die den eerflen flag gegeeven
halt, dat by zyn Degen niet getrokken, maar de ander die gcnomen , en daar merle zyn Party doorllooken hadt , eer deeze
hem dezelve uit de hand kon rukken : dat terflond daar op een
tockyker uit de mcnigte , door een flag met een flok , den
Moordenaar dcedt ter aarde vallen , en dat eenige vreemdelingen her Lyk hidden weggchaald . Hy voegde let by, dat her
Hof last gegeeven hadt , om her vonnis des Moordenaars terllond op to maaken, en hem geene gunlien to bcwyzen : dewyl
de vermoorde een der voornaamae Bedienden was van dell
Spaanfchen Afgezant .
„ Vergun my to zeggen ," antwoordde RALEIGH zyn Wend,
• dat ik mis kon tasten , in bet oordeel over den rang des
„ Moordenjars ; maar dat allc de andere omfiandigheden door
• my zeer nauwkeurig zyn waargenomcn : want ik heb her al• les met eigen oogcn gezien , 't gebeurde onder dit venfler,
• op die plaats , reel-it tigen over ons : juist daar die hooge
• (teen is ."
Myn waarde RALEIGH, hervatte zyn Vriend," juist op diem
ffeen eat 1k, lranneer dit alles voorviel ; en ik beb op myn wane
deeze Wine fcbrap ontvangen, toen ik de degen uit de band dcs

Moordenaars rukte ; en, op myn eer, gy hett mis in alle de opge .
r4,'nde byyo»derheden.
WALTER RALEIGH zat , naa 't vertrekken zyns Wends , in

ecnzaa:n gepeins, nam her Tweede Deel zyner Gefchiedenisfe,
't welk geheel lag afgelchreeven, en her gebeurde nadenkende,
fprak by by zich zelven. „ Hoc veelc Onwaarbeden moeten
• 'er nict in dit Bock flaan ! Indien ik geene zekerheid kan
• hebben van't geen onder myn eigenc oogen gebcurd is, hoe
• durf ik her dan waagen, Gebeurtenisfen to vcrhaalen , Eeu• wen v66r myne Geboorte voorgevallen , of ook die , naa my• ne Geboorte , op cen vcrren affland gebeurden ? Waarheid !
• \Vaarheid ! zie, welk eene offerandc ik u toebrenge ! " . . . .
Op 't eigen oogenblik wierp by zyn Handfchrift, do arbeid van
vcrfchcide Jaaren, in 't vuur, en zag 't zelve, met de grootile
bedaardhe'd, tot het laatfle blad verbranden .
Hoe weinige RALEIGH'S worden'er gevonden!

AURORA'S LYKKLAGT, OVER DEN DOOD VAN PIUILANTROPOS .

cen jongHer .ler, van uitneemende fchoonheid,
P141LANTROPOS,
wiens edcle Ziel begaafd was met veele treffende fierdeugden , welke hero decden uitmuntcn boven alle de Jongelinb n
van
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van zyne buurt, wierd, zo dra 't minnevuur zyn gevoelig hart
had ingenomen, teder verliefd op de beminlyke AURORA, de ce_
nige telg van ZELON, zyns Vaders buurman . Nooit had de Lief .
de twee harten naauwer aan cen gehegt, ja nooit waren twee
zielen flerker vereend, dan deeze twee ; alle hunne begeerten,
alle hunne denkbeelden, wierdcn , als in een brandpunt, to zamen
opgezameld, zo, dat zy llegts een weczen fchcenen uit to maaken . Maar, belaas ! de dood ! de wrcede dood , maakte wel
ras eene lcheiding, cene fcheuring, eene verbreeking van deeze
vereeniging! De dood rukte PHILANTROPOS uit de armen van
AURORA, en liet haar treurig alleen .
Nooit wierd bet Oosten met glociend purper getooid , nooit
verfchool de Zon in 't Wester pekelnat, of AURORA bezogt bet
graf van haaren PHtLANTROPOS, en befprocide bet met traanen van
liefde en droef heid , gepaard met klaagtooncn , die door bet digte bosch weergalmden . W anneer zy weder , by 't vallen van
den avond, gralwaarts trad, volgde ik haar van verre, door 't
duister bosch ; en zag, dat ze zig by de lpelonk, die bet koud
gebecnte van haaren Herder bevatte , n ederzette . l k naderde
zo na mogelyk, doch bleef.voor haar, door 't digte hoot, onzigtbaar. Naauwl) ks was ik bier, of ik hoorde haar op deeze
wyze, met weenende oogen en beevende 11em, ;, anheffen.
PHILANTROPOS, myn Vriend! myn beminde Herder! Ach! hoe
treur ik om uw gemis! myne droefheid klimt ten hoogflen top 1
door uw flerven heb ik alles verlooren! ja, bet leven zonder u
fchynt my eels dood to zyn ! PHILANTROPOS! als ik aan u denk,
bezwykt myn hart! dan zink ik weg in droefheid! PHILANTROPos, myn Vriend! ik herdenk 't gclukkig oogenblikje, doen gy
my voor't eerst uwe Min openb .iarde, ja, 't was in dat zelfde
tydllip, dat onze zielen in elkander gefinecd, en onverbreekbaar
vasrgeklonken wierden, tot dat de dood u, PHILANTROPOS, met
cenen flag, op 't gevoeligfe van my losrukte! 0 PHILANTROPOS,
myn Vriend! ik herdenk uwe orgeveinsde min ; ach! awe welmeenende lief koczingen : wanneer gy, op 't groene klavergri s,
verrukt door onze zoete min, naast myne zyde nederzeeg, uwe
lieve armen on myn pals flrengelde ; ach! ik berdenk, hoe gy
uwe lieve lippen, op 't hartelykile, op de mync deed kleeven,
en eenen NeE1ar-gear op mynen no kermenden mond vcrlpreidde. ja, my dunkt, ik voel nOg awe waarde hand, myn dierbre
PHILANTROPOS ! mynen tederen boezem fireelen , die nu klopt
van angst, no gy, myn lieve Herder, in 't ftof, des doods zyt
net?rgedaald ! 6 Myn .Vriend ! 6 frisftbc Bloem ! '6 ficre Jongeling! zyt gy dos afgefne ;n ! G Wreede dood, had gy geen mode .
doogen met cen tederminnenden Herder ! had gy geen ontferwing voor eene zwakke Maagd, die u zo vuurig oni't lecven
van haaren Minnaar bad! Daar ligt no myn PHILANTROPOS ; on
der deezen icen ru .t bet ontzielde Lyk van mynen Herder ; wear
is
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is nu zyne flcrkte? waar is nu zyne gezondhcid? Nu is zytt
beminlyk hoolil van alien luister ontbloot ; zyne lieryk k rullen.
de hairlokkcn zullen myne oogen nict Meer na hem tiekken ;
zyne bctoverende oogen, waar in opregte min en guile vriend.
fchap to Ieezen was , zyn nu voor altoos met doodlyk floers
bedekt ; zyn mond, waar nit de wysheid een fchat van kl ..-m .
menJe woorden vourtbragt, is nu geilooten ; zyne lippen, waar
van do vricndelykhcid afvlocide , zyn met cene bleeke coulcur
geverwd ; 'iet aangenaame blos, dat zyne wangen verfierde, is
met cene akelige doodverw gcdckt ; ja, zyn eertyds zo fchoop
lighaam zal ecriang ten prooje voor de wormen ztin , en verteerd worden ! Ach ! PHILANTROPOS, myn Vriend ! Dat Been
lieflyk zonlicht ooit, door deeze digs, gebladerde eiken, dit graf=
geficente be chyne ; dat nooit geen vrugtbre regen . deeze aarde
befproeije ; want hier is her ryk des doods ; hier heeft eeuwige
droefnis haaren zetel gevestigd ! En gy , lieflyk zingende or.
gelkceltjcs, pa :irt uwe ftcmmen met myne rouwklagt, zingt een
droeven coon, treurt met my, orn cenen Herder . die uw muzyk zo flerk bcmiude, en u nooit in uwe vryheid floorde . Vertreic dan voorts van hier , op dat uwe lieve toonen , in deeze
akelige plaats, nict mogen fmooren! En ik zal, kwynendc onder ecu pak van droefheid , naargeestig heenen gaan , beroofd
van myne zielevreugd ; myne frisfche jeugd is reeds verwelkt ;
in myne lente zal ik fneeven ; ik zal eeuwig treuren om u,
PHILANTROPOS, myn Vriend
Hier zweeg zy, en zat lange in gedagten, haare oogen voor
baar •h oudende ; eindelyk hcrnam zy bet woord op deeze w) ze,
Maar hoe, PHILANTROPOS , myn Wend ! waar is uwe eedle
Zicl ? uwe aan do deu,d en vriendfchap toegeheiiigde Ziel,
waar in de godsvrucht woorde? Die Ziel zwceft reeds in 't
Tyk der ceuwigheid , met glans in heerlykheid bekleed ; daar
ontvangt zy 't loon der deugd , en zal eons , na 't einden dpr
rollende eeuwen , met dit uw Lighaam vercend , by haaren
God, zig in een nimmer eindigende ceuwigheid, in altoos duu'rende wellust'baaden!
Dit zy dan myn troost , dit zy her anker myner hoope , 8
gHILANTROPOS, myn Vriend! dat ik u in de eeuwi,yheid wcder
zal mogen vinden , om daar de Godheid to zamen eeuwig to
terheerlyken! Rust dan , koud gebeente van mynen Herder!
Gy fombre fpelonk, u zy zyn verflorve deel tocbetrouwd ; gy
zult ook her myne eens omvatten , en in wen fchoot bewaaren, tot dat de goude zon zig, voor 't laatst, aan den Hernel.
kring vertoonen zal.

MENGELWWERK,

TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN IM WEETENSCIIAPPEN
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erwyl het lagchend loof nog aen de boomen prykt, ae
weiden met een groen tapyt nog zyn bekleed, en de
bulderende Noordewinden uit hunnen kerker no- niet zyn
losgebroken, verlaet ik het bed , eer de lieflyke zonnefiraclen , door hunne me ft fc,huinfcher nederdaeling, nog
niet geheel van kra ;t beroofd , bet aerdryk hunne zachte
koestering doen ondervinden .
Nuchtre Dageraed ! wat bekoorlykhedcn fchcpt gy voor
den befpiegelenden geest! De trotfche Ryke, die in weel .
d e en wellust tot diep in den nacht heeft gebaed, ligrna
nog op 't zwanendons uitgeflrekt, wend en keert zich
telkens om, terwyl de flaep zyn verhit Iigchaem eene verkwikkende rust ontzegt ! De Dronkaert, dien de geesten
van den wyn in eene benaeuwende fuifeling hebben gebragt, krimpt van hoofdwee ! Den Onderdrukker zyner
medeburgeren, die met dan eigene grootheid zoekt, , en
bet welvaeren van zyn' evenmensch daer aen opuffert,
ontvlucht de zalige rust ! Een akelig en fchrikbaerend
vertoon zyner euveldaeden waert hem voor den geest!
Een fchimmenheir van ongelukkigen zwceft om zyne
koets , verwyt hem zyne bedreevene folteringen , doet
hem, by tuslchenpoozen, van angst opfpringen ; en faegrt
hem bet klamme zweet uit zyn ontrotrd ligchaem ! both
de Menfchenvriend , wiens poogingen, dag aen dag , daer
op uit zyn, om bet geluk zyner medeftervelingen op dit
traencndal, zo veel mooglyk, to vergrobten ; die, in de
flilte van den nacht, zyne uuren doer toe afgezouderd,
en den alles herflellenden flaep onttrokken heeft ;- die, met
de overtuiging van, zyn duuren pligt to hebben' betracht,
zich vrolyk heeft nedergelegd , fluimert nog •z achtelyk ,
terwyl de kalmte van zyn' geest zich op zyn gelaet 'ver .
fprekt ! De Vlytige , die zyne beroepsbezigheden , met alien yver, voor zyn gezin heeft verricht, en den godde .
lyken zegen daer in ondervind ; die, met een dankbaer
h~f
hart,
II. DEEL . ME N GELW . N O. Io .
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hart, voor alle genootene weldaeden en verkwikkin .
gen, zich ter rust heeft begeeven, en door geen ontroe .
rende denkbeeldcn gepynigd word, i'maekt, op zyne flaep .
flede, nog al lien vrede des gemoeds, welke boven alle
hecrschzucht, dwinglandy, en overdaed verre to fchatten
is !
Betoverende firceken, rondom myne Vaderflad ! welke
in aengenaemheid en fchoonte voor die van 't aengrenzend
Clef niet behoeven to wyken ! hoe bond gy myne zin .
nen, by deeze waudeling, opgetoogen ! De dacuw, then
ik over de Ooyfche weiden zie verfpreid, en dezelve als
een vochtig klced bedekt, zal weldra, door den invloed
der dagtoorts, worden opgetrokken! De nevelen, die nu
nog den gczichteinder verduisteren, zullen my ranch de
heerlykfte tooneelen vertoonen! De morgenwolken begin .
nen reeds met purper en goud omzoomd to worden! Nog
Daar fteekt die bron van licht
ecn oogenhlik !
en levee haar glansryk hoofd ter kimme uit! Alles krygt
eene lagchende gedaente! De bemel heldert op! De verafliggende voorwerpen ontwikkelen zich aen 't oog! tk
wil my op den kant van den 1-Iunnerberg netrzetten . De
ftaetige Eltenberg heft zyne kruin blymoedig op ! De ber.
gen, waer agter Cleef zich verfchuilt, laeten hunne dichtbelommerde lustwaranden aenfchouwen I De fnelvlietende
Rh'vn , waer van vol gelaedeq fchepen naer Nymegen af.
zakhen, om zich van daer naer 't handeldryvend Holland
to fpneden, vertoont zyne kronkelende bogten, tusfchen
wci- en koornlanden heenftroomende ! Het weleer neerina
ryk Emmerik, thans tot eene diepe laegte vervallcn, ftaet
op den agtergrond van dit voor my liggend prachtig Land .
fchap! .De Veluwfche berEen met hunne zandvakken,'bet
.nabuurig'Arnhem, in den kring van talryke dorpen, kan
ik, ten . Noorden, .duidelyk- onderfcheiden ! De gryze
Whacl ontdekt my zynen loop, zo ver myn gezicht kan
reiken! 1-let van vet waggelcnd Hoornvee, dat we] haest
ter markt gebragt,en ter flagtingzalgeleid worden, graest,
in de mime uitgeftrektheid van aeneengefcbakclde malfche
wei,sen ,, beneden myne voeten ! Oogverlokkende Streeken,
waer -alleen Natuur., en Been opgefmukte kunst, bet ge`hied voeri! Zinnenfireelend Ubbergen , op wiens grond
ik my thans . bevind! Schaduwvolle daeen en valleicn!
wat at geneugten heht ge my doen Imaeken , fints ik 'vatbaer werd voor verrukkende acndoeningen,'die bet gezicht
van zulke
e trotfche gewrochten der Natuur alleen doer
.ont .
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ontftaen ! Hoe bekoorlyk is nog bet aendcnken van at
die vermaeken, welke ik, in myne vroeglle jeugd, met
mynen Vriendenrei, in uwen kreits zo blymoedig ondervonden heb ! Noode verlaet ik u ! Doch het oog des
daps, reeds tot eene merkbaere hoogte in zyne loopbaen
geiteegen, noopt my, om myne fchreden to vervorderen,
en andere Oorden to bezoeken .
Vruchtbaer Schependom ! waer de opmerkzaeme wande.
laer zich, in 't belchouwen uwer weelige velden, niet ge .
noeg kan verzaeden ! hloestuin van Nymegen , wiens
voortbrengzels deszelfs markt vervullen , en van koopers
duen krielen, wat bekoorlykhedetr hebben uwe byna nackte akkers nog voor my! De voedende graenen, waer mede gy, in overvloed, kortelings hebt geprykt, en die thaws,
gcdecltelyk weggehaeld, in de fchuuren liggen op ;eftapeld,
en gedeeltelyk in fchooven opgericht (taen , brengea hun
keurig blociend gezicht my nog voor de verbeelding! De
lommer uwer hooggetopte wandeldreeven duet my nog verkwikking inademen t Overiil zie ik woeling en beweeging,
om den ledigen grond tot nieuwe vruchten voortebereiden,
die den fchraelen winter met overvloed zullen vervullen,
terwyl , in 't kort, de ganlche inzameling van het nog to
veld ftaend gewas zal gelchieden!
Dock alle die vrcugdverwekkende tafereelen women ,
oogenblikkelyk, in myne verbeelding met een treurig fibers
omtoogen , wanneer ik my voorftel den akeligen toeftand
van myn ontroerd Vaderland! De bloeddorftige Tweedragt
zwaeit haere vergiftige toorts in deeze Gewesten! Het zo
iloodig vertrouwen , en de ouderlinge toegenegenheid van
Regenten en Burgers word verbroken ! De gemoederen
verbitteren , en Burgerkryg laet den noodkreet alum klinken !
Volksbeftuurders en Medeburgers ! dat uwe harten, door
minnelyk vergelyk , ten fpoedigiten vereenigd worden
Daer is geen tyd van marren! Liet water is aen de lippen
gekomenI (ins Vaderland, wiens vryheid en welvacrt de
inwooning daer van alleen genoeglyk, macken , zal auders
in een' naeren afgroud van onvermydelyk verderf neder.
itorten ! Het Burgerbloed zal itroomen, en, de rampzali ;heden dier twisten zullen alle die geeue verre overtre(ren,
welke buitenlandsch geweld ons immer zou kunncn herok .
kenen! Jammerlyk, hefchreienswaerdig vooruitzicht 1 Yslyk denkbeeld, dat elk welgeplaetst hart van killen ichrik
doet yzen
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Hemelfcbe Eendragt ! verlaet uw zalig verbly f ! Verhaest
uwe vlucht naer myn zuchtend Vaderland ! Bewerkt alle
gernoederen door uw' goddelyken invloed! Hertiel de rust
en eens ;ezindheid onder alle Standen ! Doe ons eerlang
ruime flof vinden , om den God van Nederland voor deeze zo genadige en uitmuntende weldaed den wierook der
vuuri ile dankbaerheid op onze hartaltaeren to mogen ontbrandeu!
September, 1786.

L . STOPPENDAAL, P. Z .

WAARNEEDIING, NOPENS DE GENEEZIN('. VAN EEN DIE?
IAGRWOI{TELD , EN ZEER VEROUDERD FISTELGElIIIEK , VAT AGTER IIET BOVENSTE OEDEELTE
I)ER BILSPIEREN ZYN ZITPLAATS HAD ;
EN, MET BEDERVING AAN HET ONCENAhDIDE BEEN, WAS VERCEZELD.

Door G . TEN HAAFF, Aled Doctor en Stads Chirter .
gyn to Rotterdam, Lid vein onderfcfieidene
Genootfchappen , enz .
INLEIDING

ett flrekt allezints tot roem van de Heelkonst en derzelver oefenaaren, mitsgaders tot groot nut van het
zelver
menschdom , wanneer men Lyders , die aan gebreken ,
welke ongeneeslyk, ja fomtyds dodelyk zyn, laboreerende,
doer --kon(lige inlnydlngen kan geneezen .
Dat 'er
aan den Heelkltndigen dusdanige gebreken in zyne konst.
oefening dikwerf voorkomen, leert de dagelykfche ondervinding, en behoeft deswegens geene uitvoerige betooging :
immers worden door de Heelkundigen genoegzaam wile gezwellen , die onder den naam van gebreken die in hun
ei ;en vlies befloten zyn , ' alleenlyk door het that ter geAlle verharde Vetgezwellen ,
neezing gebracht.
Kliergezwellen, onder den naam van Scirrhi bekend, wor.
den alleen door het mes uitgeroeid . Maar vooral
verdient bet ooze aandacht , dat het verfchriklyk gebrek,
ondcr den nnam van Kanker bekend , door geene tlit- of
inwendige middelen , hoe genaamd, kan geneezen worden;
maar dat, door tydige uitfnydingen, 'er veelen gered Itttnnen
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nen worden ,zulksodeimtanrklyevobn
den kunnen ftaaven . - Dan, deze konstbewerking moet
nooit algemeen en loslyk , maar op zekere voorwaarden,
wil men gelukkig flaagen , ondernomen worden ; edoch ,
bier over kunnen we ons nu iiiet uitlaaten . Onder de gebreken , die wyders zeldzaam of nooit door middelen ,
maar alleenlyk door konflige infnydingen, zelfs by herhaaling, kunnen geneezen worden, telt men to recht de verouderde en diep verhoolen Fistels . flet volgende bericht
zal een voldoenend bewys opleveren, tot flaaving van bet
gezegde.
N . N . eene Vrouw, to Middelbarnas woonende, van
eette zeer gezonde gelleldhcid, omtrent vcertig jaaren oud,
en, op den gewoonen tyd , de tnaandelykfclte ontlasting
hebbende, kwam my met haar Chirurgyn, den t OL1tob .
1784 , wegens eeu gebrek aan bet bovenfte gedeehe van
haar linker bil, raadplcegen .-- Dit gebrek had, na hair
vcrhaal , reeds eenige jaaren geduurd , en was dagelyks
erger geworden ; bet gezcgde wierd door den Chirurgyn,
die haar eenigen tyd had behandeld , bevestigd .
Ik vroeg naar de oorzaak van bet gebrek, dan daaromtrent wist de Lyderes niets zekers to bepaalen ; zy wist
wel, dat ze, ruim vier jaaren geleden, zich door cen val,
van een hoog Pothuis, ter plaatze daar zich bet accident
beyond, bad bezeerd ; maar dat ze , to dier tyd , daat
weinig ongemak van ontwaar was geworden .
Dan,
in vervolg was deze plants pynlyk geworden , en haar
buiten uitzettende , had zich trapswyze een gebrek geo .
penbaard , in de gedaanme van een gezwel , dat uit zich
zelven was doorgebrooken , en waar uit, by aanbonden .
beid , eene aanmerkelyke hoeveelheid van dunne fcherpe
vogten, van een kwaaden reuk, ontlastten . -- Wtyders
dat 'er veele middelen, door ondcrfcheidene Chirurgyns ,
doch alle vrugteloos, ter geneezing waren aangewend .-De Chirurgyn, die met haar ter riadpleeging was overge .
komen, verhaalde my, wat al middelen dat by ter geneezing had beprocfd, en dat, onder zyne poccingen , to ge.
neezing , ook waren geweest gepaste trapswyze drukdoe.
ken, welfluitende verhanden . enz . maar dat by alles vrug_
teloos had aangewend . Ik ftelde vast, dat bet gebrek ,
door zyn lang verblyf agter de bilfpieren , en tegen bet
ondferfte gedeelte van bet heiligbeen , zirtende
dermate
t
holtens in het vet, tusfchen en agter de fpicren zoude geF f 3
vormd
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vormd hebben , die oorzaak gaven van de ontlasting diet
dunne fliokende 1lof, die dagelyks, by iedere vernieuwing
van bet verband, wcrd waargenomen .
1k vcrzogt om bet gebrck to mogen zien, ten einde des .
zells rond naar to fpeurcn ; dit toegeflaan zyude , zag
ik nitwendig , op onderlcheidene plaatzen , kleine ronde
openingen , waar door zich , by aanhoudenheid , de gezegde dunne flinkende ilof ontlastte . Een foude
in de voornaamfle openingcn gebragt hebbende, beyond
ik, dat de openingen, sneer dan een vinger langte, diep
waren , en zich ass in ecn zak , die tegen bet been aan
geplaatst ware , eindigde : wyders ontdckte ik door de
foude, dat bet ongenaamde been ter dezer plaats onellen,
ja bedorven was ; trouwens de byzondere reuk der uitvloeiende ilof , eigen aan de been-bederving , gaf zulks
genoegzaam to kennen . Na dit onderzoek, gaf ik aan de
bedroefde f yderes , en aan den Chirurgyn , duidelyk to kennen, dat dit gebrck door geene uitwendige middelen, hoe
genaamd, die toch nimnier den grond van bet gebrck bereiken konden, to geneezen was ; wyders, dat de inwendige middelen, vermits de Lyderes gezond was, van weinig of geen dienst konden wezen, - en vooral, dat de
drukkende verbanden als zeer fchadelyk moesten befchouwd
worden ; vermits de nodige ontlasting der flof bier door
to rug gehouden wierd, en dus gele ;enheid, ter vortuing
van nog dieper holtens, en voortbrenging van meerder bederf aan bet reeds aangetaste been , moest gegeeven worden. Hierom was ik van oordeel, dat men, in plaats van
de menigvuldige omzwagteling en ophooping van drukdoeken, en hier door verwekte drukking, bet cenvoudige
verband , alleenlyk ter onderlteuning der noodige midde .
ien dienflig, zoude aanwenden ; - wyders, dat men,
door bet infpuitcn van zuiverende middelen , by voorb.
Let llrq. Vubaerar . van flail , dat uit Tines. fucc. nmirrh . &
.Sp . T tcrebint. vervaardigd word , den verderen voortgaug
ter bederving moest tragten tegenf}and to bieden . - lk
prces milks to meer aan , om dat de toediening bier van
zeer gemakkelyk was to verrichten .
Dan, ik voor.
fpeide, elat, offchoon den voortgang van bet g, :brck bier
door wel eenigermaten mogt het :vist, en oogfchynlyk verbeterd worden , men echter 'er gecne zekere en volkoome
geneczing door verwagten moest, naar dat, om deeze to
erlangen , men dit , reeds verouderd en d ep ingeworteld,
pebrek , tot den grond toe behoorde to openen .
Wy-
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Wyders gaf ik den Heelmeester de wyze op, hoe by zulhs
best ter uitvc er konde brengen , en by nam aan , om , zo
dra de Lyderes to huis zoude gekomen zyn , zulks ter
uitvoer to brengen . Dan , de Lyderes bevreesd geworden
zynde , om de voorgeflelde noodige infiiydingen , door
haaren Heelmeester, rte, nog jong zynde, en weinig of
geen gebreken van die natuur had gezien , to laaten verrichtett , kwam , op aanraading van haare vriendcn , na
verloop van weinige dagen , van hear woonplaats weer to
rug, en flelde zich onder myne behandeling, in die hoope en verwagting, om van haar laneduurig en fmertelyk
gebrek geneezen to mogen worden : ja , de Lyderes betuigde gewillig to zyn , om a11es to ondergaan , dat ik,
ter haare geneezing dienflig oordeeldc in bet werk to zullen flellen .
Den 811en Ocqober ondernam ik , door cene infiryding,
den grond van bet gebrek to ontdekken, en derzelver verborgene holtens naar to fj curen, - ten dien cinde bra,-,t
1k Cell fleuffonde in de vournaam(le holligheid , en deed
bier' op eene rttime infnyding, eerst neerwaards, door cone wellhydende Bistourie, daarna opwaards : ---- offchoon
de bloeding, die na decze infuyding volgde, niet zeer hevig was, zo wierd ik echter 'er door verhinderd, om den
grond van bet gebrek naar vereisch naar to fpeuren .
Door drooge fyue fpongie vulde ik den grond van bet
gebrek , en bet overige der wonde met droog plukzel,
waar door de bloeding, gepaard met een gepast vCrband,
ras geflild werd . - Na verloop van vier dagen, wanneer de fpongie en bet plukzel door de verettering waren
los geworden , en gemaklylc , zonder gevolg van nieuwe
bloeding, uitgehaald zynde, onderzogt ik den grond van
bet gebrek door den voorllen vinger , en vond , dat 'er
nog aanwerkelyke holtens, mitsgaders veel fpongieus vleesch,
en bederving van bet been , tegenwoordig waren .
Ik bragt in den grond van bet gebrek bet voiirgemelde
/q . Vtilnerar. dat ik ter infpuiting had aangeraaden , en
de lippen der wonde bedekte ik met cell etterverwekkende zatf.
Met de toedicning dezer middelen hield
ik aan, tot dat de gezwollene en onttlookene randen van
het gebrek geheel ontfpanncn en zagt geworden waren,
waarna Ik de fleuffonde in cene tweede holligheid
bragt, ruim een duim breed van de eerfle afgeleegen, en
die , even als de eerlle , tegen bet been aanliep, deze
doorfuecd ik op dezelfde wvze,
1 f 4 en vulde haar op dezelfde
wy
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wyze op, en behandelde wyders deze als de voorige hol
te, en met dezelfde middelen . -- Door deze twee aanmerkelyke inihydingen had ik my wel een ruimen toegang
tot bet gebrek gebaand , dan , den grond van bet zelve
was 'er dermate nict door bloot gelegd , zo als ter bereiking van eene volkoome geneezing vercischt werd ; aaagemerkt de Billpieren , door haare dilate, bier tot cen aanmerkelyk dekzcl verllrekten ; en hicrom was bet noodig,
nog eene derde , en wel de aanmerkelykfte, infiiyding to
moeten verrichten : uamentlyk , otn de gezegde fpieren
dwers to doortnyden, om dus met de twee voorige infnydiugcn eene holte to maaken, om bier door volkomen den
grond van bet gebrek to ontblooten , en gelegenheid to
krygen, om de gepaste middelen ter geneeziug to kunnen
aanweuden . De zeer ervarene Geneesheer , P . IMCIIOOR,
als mede de beroemde Profesfor H . V1rK , waren van bet
zelfde gevoelen, dat de dwerfe iufnyding noodig, ja, van
een heilzaanl gevolg kon zyn .
Om zulks werkilellig to maaken , bragt ik eene eenigermate gebogene (lcuffonde onder de gezegde Bilfpieren , en doorlilced dezelve
dwcrsfelyk , met eene kromme Bistouric ; de bloeding,
welke op deeze dwcrste inftyding volgde, was vry hevig,
dan, door bet opvttllen der wonde , met de drooge fyne
fpongien, enz . was dezelve fpoedig getlild .
Deeze
fpongien , vooral die in den grond zaten , liet ik zo lang
zittell, tot dat ze, door de verettering waren los geworden , en dus , zonder vrees van nieuwe bloeding to veroorzaaken, konden uitgehaald worden .
Intusfchen
waren de randen der wonde aanmerkelyk gezwollen en
ontftooken : dan, door gepaste etterverwckkende middelen,
verzagtende ftoovingen enz . toe to dienen, zyn deze toevallen, als de gevolgen der doorfnyding , fpoedig geneezen ; immers zo verminderd , dat ik gelegenheid kreeg,
om , door middel van den voorften vinger , daar ik den
grond van bet gebrek even mede bereiken kon, derzelver
waare gelleldheid nauwkeurig to kunnen onderzoeken .
Ik vond , dat de gantiche zweer met fpongieus vlcesch was
gevuld , en dat bet zelve van een rottigen aart was , en
dins zeer noodig ware verteerd to worden ; en, om langs
d . :zcn we(, bet ongenaamde been , dat to dezer plaats
door Caries was aangedaan, hloot to krygen, onm bet ge •
zegde fpongieufe vleesch lpoedig to verteeren, en fangs deZen %cg can zuiveren grond in bet gebrek to verkrvgen,
itruoide ik eene aanmerkelyke hocveelheid van bet bekenrle
wcg.
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wegvreetende Poeder, uit eene gelyke hoeveeiheid van den
prrreipitat . ruhr . en z lwn . usti be(laande, in de zweer,
en zu(ks herhaalde ik, tot dot al bet rottige en fponsachtige vleesch geheel ware verteerd , en bet Carietife van bet
been dermate ontbloot , dat 'er met vrugt gepaste mid.
dclen , ter verdure zuivering der zweer , en bevordering
der affcheiding van bet beenhederf , konden toegediend
worden. llet reeds gemelde en roemenswaardige middel,
bet Aq . Vulnerar. van STAAL, dat, zo als gemeld is,
uit Tinct . Suce. llMirrhce en Sp . Therebint . vervaardigd word,
fpoot ik dagelyks in den grond der zweer , met dot nitmuntend gevoig, dot 'er lpoedig , in plaats van een dun
flinkend vogt, zich eene goede etter, de beste balfem ter
geneezing, ontlastte : ja, bier door is de bederving aan bet
been derwyze gezuiverd , dot 'er geenc zigtbaare affcheiding van bet zelve is waargenomen ; integeudeel zag ik tilt
den grond der zweer cen vast gezond vleesch opryzen , waar
door dezelve trapswyze were gevuld ;
wyders zag
ik met genoegen , dot de randen der zweer dagelyks inkrompcn , en de outlasting der flof trapswyze verminderde , in rsen woord , bet gebrek fchikte zich derwyze tot
geneezing , dot bet zelve vt5Gr bet einde der maand Dlaart
17,45 volkomen geneezen was, hebbende een zeer diep
lidteeken gevormd, zo -.its men gewoonlyk, na de geneezing der fistelcufe gebreken , als die wet ge(laagd zyn,
waarneemt . Dan, door de flerke ingetrokkenheid van bet
lidteeken , was bet naar den grond bukken aan de Lyderes , die nu boar gewoone huiswerk wederom begon to
verrigten, hinderlyk ; edoch , deze verhindering is fpoedig verminderd , en eindelyk zo volkomen opgehouden ,
dot ze alle beweegingen , zonder eenig ongemak omtrent
bet lidteeken gewaar to worden , verrichten kan .
N yders is dezelve tot heden toe zeer gezond .
OPMERKING .

Uit dit aanmerkelyk geval, kunnen jonge en m inervare.
n e Heelkundigen leeren
i . Dot gekneusde deelen, vooral wanneer 'er eene groote hoeveeiheid van uitgeflorte vo,tcu by vergezeld goat,
en dezelve nict wederom in den omloop der vogten worden opgenomen , zo als men gewoonlyk waarneemt, wanneer 'er eene gunflige Refolutie plaats heeft, dot is, als
de bcledigde deelen zich wyders is den natuurlyken flaat
F f5
her-
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her(lellen .
Dan, wanneer zulks Diet gebeurt, kunnen 'er op de beledigde plants aanmcrkelyke gebreken worden hervoort gebragt : want de verpletterde vaten en vezelen, met de uitgeftorte vogten, langzaam, ja ongevoeJig, ter bederving overgaande, kunnen de allerergtte zweeren hervoort brengen, om dat, wanneer de uitgettorte vog .
ten dun en fcherp geworden zyn , zo zullen ze zich in
den nabuurigen vetrok verfpreiden, denzelven weg knaagen,
en op die wyze diepe Fistelholtens vormen , die zich tus .
fchen en agter de fpieren in de nabuurfchap verbergen , en
die door geene uit- of inwendige middelen, hoe genaamd,
noch drukkende verbanden e nz . to geneezen zyn .
Met veele gevallen, van gelyke natuur als bet befchreevene, zoude zulks kunnen geRerkt worden . En wanneer de
belloote Rof door de opflorpende vaten word opgcnomen,
kunnen'er, op bet onverwagtlte,door de neerzetting dezer
ftof op edele deelen, allergevaarlykile ziektens door veroor
zaakt worden , en waarop veeltyds geen genoegzaame acht
gellagen word ; door aanmerkelyke voorbeelden zoude dit
gezegde kunnen betoogd en bevestigd worden .
a . Dat gepaste infnydiugen, .waar door men tot den grond
van bet gebrek geraaken kan', als de gepaste en zekere
middelen ter geneezing moeten aangemerkt worden ; ver .
onderftellende echter, dat dezelve naar de plaats en maakzel der deeten, in Un woord, op ontleedkundige kennis,
moeten gegrond zyn, zullen ze ann bet oogmerk voldoen .
3 . Kunnen we nit dit geval ook leeren, dat de Caries in
zachte fponsachtige beenderen, zo als bier in bet Os Inno .
tninatwn plaats had , door zuiverende middelen , zonder
dat men op zichtbaare affcheidingen behoeft to wagten, ge .
neezen kunnen .
4 . Dient dit geval to leering, dat men in dicpe verzweeringen zich van vettigheden en zaiven, die gewoonlyk gele .
heid tot uitfpattingcn van fponsachtig vices en bederving
g e vogtenveroorzaal:en, zorgvuldig moct vermyden ; maar
dat, integendeel, de prikkelende en zachte zaamtrekkende
middelen, zo als bier toegediend zyn, aan bet gewenschte
oogmerk , ter zuivering en gencezing , kunnen voldoen
want bier -door is men in Nat, vooral zo dezelve door een
gepast verhand worden onderttrund, om een vast ingetrok .
ken lidteeken tc vormen , dat is, in t6n woord, men zal
door deze hehandeling to weeg brengen, dat de huid van
rondsomme zich neerwaards zal begeeven, en zich eindelvk
aan net gezuiverde been derwyze vast hegien, dat ter de .
zer
n
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zer plaats een vast diep ingetrokken lidteeken , bet zekerte merkteeken der volkomene geneezing , worde hervourt gebragt .
Rotterdam, 17 July,
1747 .

VERSLAG VAN EENIGE NIEUWE PROEVEN, OP DE HIT .
TE GENUMEN ; door Colonel BENJAMIN TROMP.
SON, F. R. S .

(Plr :lofoplical, Transa&iont, for 1786.)

it de in 't oog loopende overeenkomst, tusfchen de
U
Electrike flolte en de Hitte, tell aanzien van de Lichaamen , die tot Geleiders daar vale dienen , of niet,

(zynde Lichaamcn , die tot goede Geleiders voor deeze
ltrekken , doorgaans ook goede Geleiders voor geene,)
was bet natuttrlyk zich to verbeclden, dat bet Torricelli.
aanfche Vacuum , ' t welk een zo gereeden doorgang aan
de Electrike floffe verleent (*) , zulks desgelyks aan de
Hitte zou doen . Maar eene meiiiate van keurige en wel
uitgedagte Proefneemingen (t) , door den Heer THOMP.
SON genomen , wyzen uit, zonder eenige fchaduw van
twyfel over to laaten , dat het Vacuum Hitte veel traag
lyker geleidt dan Lugt, dat, niettemin, Lugt van verfchillende digtheden , weinig , in dit opzigt , verfchilt ;
maar dat bet Geleidend Vermogen der Lugt grootlyks
tocneemt door de Vogtigheid.
By dit mcrkwaardig uitwerkzel der Vogtighcid op de
Lug:, doet de'proefneemer ons llilftaan, om to befchouwen , met welk eene oneindige \1'yshcid en Goedheid de
Vuorzienigheid ons blykt befchut to hebben, tegen de tladee(*) Schoon bet onlangs ontdekt is, dat een 17ot/lrekt Vacuum
de Electriciteit niet geleidt, heeft dit gecn betrckking tot des
Proefncemers vergelykingcn : want bet Vacuum , in zyne Pro^fneemingen, was zodanig een , als men veronderfiellen mag dat
een Geleider geweest is : en in beide de gevallen, zou bet verfchil, in dat opzigt, tusichen de Electrike ftofe en de Ilitte even
treffend zyn .
(t) Deeze worden in de Transactions in 't breede opgegeevcn.
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deelige gevolgen van bovenmaatige Hitte en Koude in den
Dampkring : want, ware bet mogelyk voor de Lugt ; 70
vogtig to zyn , geduurende de ftrenge Koude in de Win.
termaanden , als dezelve zomtyds is in den Zomer, zou
dcrzelver vermogen, om de Hitte van onze Lichaamen of
to leiden , en bygevolg de fchynbaare Koude dtr Lugt,
voor ons onverdraagclyk zyn : maar gelukkig vermindert
boar vermogen , om bet water in cen ontbonden float to
honden , en dear mede bet vermogen , om ons van onze
dierlyke Hitte to berooven , naar gelange de Koude toeneemt . Indien Verkoudheden, en door aangrenzende Ongemakken , ontftaan , doordien onze Lichaamen beroofd
worden van Ilitte, is de rede openbaar, waarom deeze
Ongetleldheden meest heerfchen , geduurende de Ilerfst.
regenvlaagen , en wanneer in bet Voorjaar de Vorst met
den Dooi afwisfelt. Hier uit blykt ook, waarom vogtige
lduizen, en vogtige Bedden, zo gevaarlyk zyn, als mode,
waarom de Avondlugt zo fchadelyk is in den Zomer en in
den Herfst, en niet, wanneer bet's Winters ftreng vriest,
De Geneesheeren hebben zich zeer verlegen gevonden, om redeu to geeven, van de verwekking der bui .
tengewoone hoeveelheid van Ilitte , welke men veronderftelt , dot door de Koude Lugt in den Winter van de
J)ierlyke Lichaamen wordt weg gevoerd, boven die zy inn
den warmer Dampkring in den Zomer overgeeven ; doch bet
is meer dan waarfchynlyk, dot bet verfchil in de hoeveelheden van Hitte , op die wyze verlooren of medegedeeld ,
oneindig minder zyn dan zy zich verbeeld hebben .

WAARNEEMINGEN, WEGENS PE SCHRANDERHEID VAN
EEN SPINNBKOP .

(Uit het Engelrch.)
~n 't algemeen hebben de Dieren geese Schranderhcid,
dan voor zo verre zy in een float van Maatfchappye
leeven . De Olvphant en de Leever leveren bier van de
dooraaandfle blyken op , wanneer zy byeen zyn ; dock
als de Mensch hunne Maatfchnppy floort, verliezen zy al
bun vlytbetoon , en bykans al die Schranderheid , welke
bun zo opmerkenswaardig doet zyn, wanneer zy zamen
woouen .
On .
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Onder de Infecten hebben de werkzaamheden der Byen
en Mieren, ten alien tyde , de verwondering der Natuur .
kundigen weggedraagen ; doch op zichzelven zyn ze de
domite Infecten, zy kwyneu eenigen tyd in eenzaamheid,
en flerven .
Van alle Infeiten , door my waargenomen , bezit de
Spinnekop de meeste Schranderheid ; zyne bedryven , met
alle aandagt door my befchouwd , gain bykans alien geloof to boven . Dit Diertje is door de Natuur gevormd ,
om niet alleen tegen andere Infecten, maar ook orn tegen
die van zyne eigene foort, to firyden . Zyn Kop en Bo.
venlyf is als met een helm en gemalieden Kolder bedekt,
ondoordringbaar voor alle andere, Infec`ten ; zyn Cuik is
omgeeven met een zagte en ligt inwykende huid, die zelfs
den angel van een Wesp to lour ttelt . Zyne Pooten zyn
met gewrichten, gelyk die der Kreeften, en hebben ieder
aan derzelver einde groote nagels, om de befpriugers, op
eenigen afftand, of to werren .
De Spinnekop is even zeer bedeeld met Zintuigen, o n
zyne Vyanden to zien, als om dien aan to vallen, en zich
to verdeedigen : want by hecft veele Oogen . Deeze zyn
groot , helder , en met eene fchaalagtige (toile overdekt,
welke ondertus(chen in bet onderfcheiden zien tier voor .
werpen niet hilidert . Aan den Celt heeft by Nypers ,
dienftig om den prooi , 4iem in de klauwen gevallen , of
in zyn net verward, to dooden .
Dit zyn de verdeedigende en befchadigende Wapcns van
den Spinnekop, doch fchynt deeze bet meeste vertrouiven
to ftellen op zyne Webbe , met eene verwonderhaare kunst
toegelleld . De Natnur heeft den Spinnekop befchonken
met eene lymige ttofle, welke by, naar welgevallen, grof
of fyn (pint . Om zyn draad , als by begint to werken,
vast to maaken , drukt by een druppel nit van dit vogt,
't welk, opdroogende , den draad vormt, dies by weet
to verlangen , naar maate by zich van 't eerfte punt verwydere. Aan bet tegen overgeftelde uiterfle gekornen ,
treks by dien draad met de klaauwen nit , or dien to
fpannen, en maakt denzelven, even als bet begin van zyn
arbeid, vast .
Op deeze wyze vervaardigt de Spinnekop vecle gelykwydig loopende draaden , welke , oin zo to fpreeken ,tot
de Scheering van zyn Weefwerk dienen : om tie Inflag'er
in to brengen , werkt by op dezelfde wyze dwars over :
een e*tl van die dwarsdraaden vast maakeude aan den eer.
Iten,
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lien, die altoos de fterkfte is, en 't ander aan den wand .
Alle deeze draaden , nieuwlings gefponnen , zyn kleeve .
rig : waar door zy alles, wat 'er aan raakt , vast houden ;
en die plaatzen des Nets, welke meest voor fcheuren bloot
ftaan , weet ooze Kunitenaar to veriterken , door ze tot
zesmaalen toe to verdubbelen .
De befchryving, dus verre van dit Diertje gegeeven, is
hoofdzaaklyk die van alle Dierbefchryveren ; doch 't geen
ilk vender to melden heb , de opgave van myne eigene
Waarneemingen, over die fourt van Spinnekoppen, in onderfcheiding, met den naam van Huis/pinnekoppen beltempeid . Ik outdckte, nu omtrent vier jaaren geleden , een
grooten Spinnekop, die zyn Webbe in een hock van myne Kamer vervaardigde , en ichoon myn Bediende reeds
menigmaal bet werk van deezen Spinnekop verwoest hadt,
had ik bet gduk van het Diertje to behoudeu, ell ik kan
zegiren , dat het my mime vergelding gaf voor die behoudcnisfe, door 't vermaak, my gcfchonken .
In minder dan drie dagen was de Webbe geheel afgeweeven ; en my dagt, dat ik het genoegen van den Spinnekop, over dit afgedaane werk, kon belpeuren . Fly ging
'er dikwyls door been , onderzogt alle de plaatzen , ging
in zyne ichuilplaatze, en kwam weder voor den dag . De
eerfte vyand, then by to beltryden hadt, was een andere
Spinnekop , den mynen in grootte verre overtreffende .
Dceze geene Webbe nicer kunnende maaken , zogt den
eigendom zyns nabuurs to overweldigen . Flier op volgde
een fcbriklyk gevegt, waar in de overwinning tot de zyde
van den Overweldiger icheen to zullen overflaan : want de
Spinnekop, die de Webbe hadt toegefteld, moest in zyn
hol de vlugt neemen . Daar op zag ik , dat de Overwinnaar alle mngelyke middelen in 't werk ftelde , om den
anderen uit zyn hol to doen komen : by maakte de vertooning, als of by 'er zich in zou begeeven ; doch kwam
fchielyk to rugge, en bemerkende , dat alle zyne poogin .
gen vrugtloos waren, begon by de Webbe des Overwonnenen , op eene deerlyke wyze , to verbreeken . Zulks
verwekte een tweede g~vegt , waar in myn irbeidzaame
Spinnekop, tegen myne vcrwagting, zyn party doodde .
Teen in 't vreedzaame bezit zyns regtmaatigen eigen .
dome , befteedde by drie dagen, in bet herilellen van do
breuken zyner Webbe , zonder , zo veel ik kon befpeu .
ren , eenig voedzel to gebruiken . Eindelyk verviel een
groote blaauwe Vlieg in bet gefpanne en hermaakte Net,
ell

VAN EEN SPINNEKOP .

43Y

en weerde zich wakker om 'er uit to komen . De Spin
liet hem begaan ; doch ziende dat zy to flerk was, om
door de Webbe gehouden to worden , deeds by een uitval , en omzwagtelde , in minder dan een minuut , de
Vlieg in Bier voege, dat zy geen vleugel Icon beweegen,
en fleepte dien butt, dus omwonden, in zyn hol .
Op deeze wyze leefdc by, in een zeer arlianglyken toe .
(land , waar toe de Natuur hem fcheen gefchikt to heb .
ben, en befloudt een week Lang van die Vheg. Op ze .
keren dag wierp ik een Wesp in zyne Webbe : by kwam
terllond, naar gewoonte, to voorfchyn ; doch, b emerken.
d e met welk een vyand by to llryden hadt , verbrak by
de draaden , wclke hem vast hielden , en deedt alles war
by kon, om zich van zulk cenen gedugten vyand to ontflaan . Toen de Wesp zich in vryhcid bevondt, verwagt .
te ik , dal de Spinnekop de flukken gebrooken draaden
zou herflellett : doch zy fcheenen onherllelbaar : want by
verlict die Webbe geheel, en begon eene nieuwe, binnen
den gewoonen tyd voltrokken .
Begeerig om to weeten , hoe veel Wehben een Spinnekop zou kunnen maaken, verbrak ik de nieuwe : welhaast
hadt by een ander , welke ik desgelyks vernielde . Als
toen fcheen zyn voorraad van fpinfloffe uitgeput : want by
fpon niet meer . De kunflenaaryen , welke by in 't werk
itelde, om zich be(laan to bezorgen, fchoon van dit groot
hulpmiddel verftooken, waren verbaazend . Ik heb geiien,
dat by zyne Pooten introk , en dus een klootfche gedaan .
te aannam , vier uuren agter den anderen onbeweeglyk in
then , (land bleef , maar altoos op zyn hoede . Kwam 'er
een Vlieg onder zyn bereik, by viel 'er op aan, en miste
zeldzaam .
In 't einde , deeze leevenswyze moede , befloot by op
den eigendom van een anderen Spinnekop aan to vallen,
en tastte die flerkte met veel gewelds aan ; doch ontmoet_
to heftigen wederftand . Wel verre van moedeloos to worden, door deeze nederlaage, floeg by het beleg voor eene andere Webbe , en doodde , naa drie dagen, den eigenaar, bezit neemende van bet Net .
De Spinnekop valt niet eensflags aan op de kleine Vliegjes , die in de Webbe vliegen : want op 't gezigt zou de
fchrik den Vliegen de kragt , ter ontkooming , hyzetten ;
utaar by wagt geduldig , tot dat zy , in vrugdooze poogin .
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gingen , de kragten hebben uitgeput , en is, op die wy.
ze , zeker van zyn proof .
Drie jaaren lcefde de Spinnekop, bet voorwerp myner
waarneemingen , 's jaarlyks verwislelde by van huid ; ik
heb hem wel ecns een foot uirgetrokkcn, voor welke, in
't verloup van weinig dagen, ten nieuwe kwam .
In den heginne vreesde de Spinnekop op myne aanna .
dering ; dock word, in 't vervoig, zo gemeenzaam , dat
by een Vlicg uit myn hand nam ; en, zo wanneer ik een
draad zyner Wehbe aarraakte, zette by zich in etn (last
van aanvallen of,verdeediging .
Voorts heb ik opgemerkt, dat bet Mannetje veel kleinder is dan bet Wyfje : dat bet WVyfje Eitjes legs ; deeze
worden zeer zorgvuldig omfponnen ; als men ze wil verdryven , doers zy alle poogingen , om dit bundelken met
zich to vocren , en zyn zomtyds de flagtoilers der ver .
knogtheid aan haare Jongen .
Zo ras de Jongen uit de Eitjes zvn, vangen zy aan met
fpirnen , en neeir,en oogfchynlyyk in grootte toe . Wan .
neer zy bet geluk hebben , om een Vlicg to betrappen ,
't welk zy in cen etinaal naa de geboorte kunncn doer,
werpen zy 'er zich mct alle greetigheid op neder : dock
zy leeven ook zomwylen drie of vier dagen , zonder cenig vocdzel to neemen : en, ondanks dit gebrek aan voedzel, groeijen zy elkeu dag, in 't eerst, tweemaal de terfle grootte .
Wanneer de Spinnekoppen oud beginnen to worden ,
groeijen zy niet meer, uirgenomen de Pooten ; en ais de
ouderdom de Leden verRyfd heeft, flerven zy van houger,
niet langer in that out den prooi to vatten .
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DE BESPIECELENDE WYSCEER , HET OOG OP DE KUNST
DER SCHEEPVAM(T V15TIGEn .E .

(Naar bet Enge!sch .)
Urie was hy, die zich eerst ter Zeevaart heeft gewend,
En, duikende onverfaagd in uitgeholde boomen,
Beflondt to glippen op den gladden buik der flroomen
Op dat de Stevenkroon zyn beelteuis vereer,
Zo tang matroozen zich betrouwen op bet meir .
De Britten, afgericlit op rooven en vrybuiten,
Braveerden tang ter zee met zwa .kke leeren fchuiten ;
De Nyl flondc tang verbaasd, dat by zyn fnelle vliet
Ma vlotten zag beflaan van dickgevlogten riet .
Heel Grieken wilagde, toen de Zeilkunst aan bet groeijcn,
Op 't zeefpoor van Dedaal , in zee flak zonder roeijen,
En op haar wieken dreef, fchoon Ikarus, to flout
In 't vlie en, plonrpte in zee, die nog zyn foam behoudt .
Maar R-creus wend eertyds alleen geploegd van fcheepen,
Urn fchaars van 's nabuurs kust den nooddruft aon to fleepen :
1Vu fnyt men Tetis rug, zo ver zy, onbepaald,
Bet Aroorden Wet ontduikt, op 't waalen 'van de Naald,
Met watertorens en gevleugelde kasteelen
liraakt vuur en donder uit metaale en yzren keelen,
En tart de flormen met gevaarten, uit bet tout
Z :ch hefende, als een berg van yzerwerk en bout .
Aru zeilt me, am ryker oogst van kostlykhedn to vlnden,
Van 's wereldsdeelen of na alle vier de winden,
En flree`t de Zon voorby, die, al to Lang gedraa,d,
Hear halve ronde flout, eer zy Item agter.,aalt .
ANTONIDES .

teen ongegrond vermoeden, dat alle de vroegte Uit.
tochten des Menschdoms to Lande gefchied zyn . De
Occaan , die allerwegen de bewoonbaare Aarde omringt ,
zo wel als de vericheide Zeeboezems , die bet eene Ryk
van bet andere fcheiden, fchynen, fchoon gefcbikt om de
gemeenichap tusfchen wydafgeleegene Landen gemaklyker
to maaken, eerst gevormd to weezen, om den voortgang
] I . PEEL . MlNCELW . N O. I0 .
G g
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der Menfchen to ffuiten, en dat gedeelte des Aardbodems
of to perken , waar de Natuur hun geplaatst hadt .
Bet leedt, mogen wy veronderitellen, eenen langen tyd,
eer de Menfchen bet waagden door deezen ontzaglyken
flagboom to gaan ; eer zy zo kundig en floutmoedig wier-den, dat zy zich aan de genade van wind en golven vertr,uwden , of de kusten huns Vaderlands verlieten , om
afgelegene onbekende Gewesten op to zoeken . HORATIUS
befchryft den eer(leu Zeevaarenden als een met meer dan
menschlyke floutheid bezielden .
Wanneer LUCRETIUS, in eene optelling van de verfcheidene Kunllen, die, door de waarneeming en vlyt van veele
Kunftenaaren zich bedienende van de hulp der ondervindinge, tot zekere maate van volkomenheid gebragt waren,
eerst van de Scheepvaart gewaagt , heeft by zeker de tydorde niet in agt genomen : want bet Scheepbouwen en de
Zeevaard zyn Kunften van zulk een zamengeflelden aart,
dat ze bet Vernuft zo wel als de ervaarenis van veele
Eeuwen vorderen , om tot eene noemenswaardige'hoogte
to geraaken . Van bet eerst aaneengehegte Vlot of Canoe,
waar mede een Wilde bet waagde over eene Rivier, hem
bet voortzetten van de Jagt belettende , been to vaaren ,
tot bet vervaardigen van een Schip , bekwaarn om veele
Scheepslieden,veilig,na een verafgelegene kust to voeren,
is de Kunstvorderiug onbefchryfyk groot . Veele poogingen hebben 'er moeten gedaatt, veele proeven in 't werk
geiteld , veel arbeids en uitvindings aangewend worden,
eer de Menfchen deeze zo gewigtige als ltoutmoedige onderneeming konden volvoeren . De gansch ruwe en geheel onvolkomene faat , in welken men de Schcepvaart
nog aantreft, by alle Volken, die niet zeer verre in befchaafdheid gevorderd zyn, wyst haudtas,lyk nit, dat die Kunst,
in vrocgcn tyde , nict zo verre gevorderd was , dat de
Menfchen verre reizen konden onderneemen , of a fgelege.
n e ontdekkingen doen .
Altoos zullen 'er befpiegelaars gevonden worden , gene.
gen en gereed om gisfingen to vormen , wegens den oorfprong der dingen , hoe verre ook door den aflland des
tyds verwyderd , hoe zeer met ondoordringbaare duister.
nisfen omgeeven . lngevolge bier van, treft men veelvuldige gisfingen wegens de Scheepvaart aan ; gisfingen, die,
hoe onvoldoende , nogthans in zo verre aanmerking ver
dienen , als zy eenige ftofl'e verfchaffen tot befpiegeling .
De oude Dichters fch yven de Uitvindiog der Zeevaart
toe
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toe aan NEPTUNUS, aan aACHUS, San JASON, of aan JANUS , die gezegd wordt bet eerfte Schip vervaardigd to
hebben . 1)e Gefchiedfchryvers willen, dat de lEgcniten,
de Pheniciers, en de oude Inwoonders van Brittnnje, bet
eerst de Zee bevaaren hebben . Eenigen beweeren , dat
men de eerlte nanleiding ontleend heeft van de vlu,7t der
Vogelen . Zommigen, dat bet zwemmen der Visfchen, en
van den zeldzaamen Sclielpvisch Nautilus in 't byzonder,
daar toe aanleiding gaf : terwyl een geleerde Uitgeever van
VIttGILIUS gelooft , dat een Elzenboom , door ouderdom
hol geworden, nan den oever eener riviere Raande , daar
in gevallen , den Mensch eerst bet denkbeeld van vaaren
inboezemde (*) .
jooden en Christenen, in 't algemeen, houden N-Ac .i
voor den eerflen Scheepmaaker, die een Vaartuig, op Godlvke beftelling , ter zyner berginge nit de wateren des
Zondvloeds , tinimerde . Dan , NOACH zich voor to ftellen
als geheel onkundig van d :n Scl .eepsbouw, is misichien zo
verre van de waarheid of , als hem to verbeelden als een
volleerd Schecpsbonwtneester . Nood , menigmaal de moeder der Kunst , zal , in ecn zo lang tydsverloop, waar in
men zelfs vermaakende Speeltuigen uitvondt, -de Menfchen;
geleerd hebben, cm de belemmeringen, door Rivieren, op
de Jagt en Reistochten, veroorzaakt, to overwinnen, eerst
door za.ttenverbondene boomen , voorts door uitgeholde,
en eindelyk door meer zamer.geitelde, Vaartuigen . Dan ,
GOD liet , welke kunde NOACH ook van Vaartuigen mogt
hebben , bet maakzel der Arke Diet over aan 's Aardsva•
ders eigen fchikking ; ntnar geeft hem de bepaalingen van
de Langte , Wydte en Diepte des Schips , 't welk tot
zulk een byzonder einde moest dienen , en voor noch naa
then tyd Been wedergade hadt .
Dan , welke ook de oorfprong der Scheepsbouwkunde
moge geweest ; welk een Volk de eer der uitvindinge met
refit zich toegefchreeven , of de gebnuwde Schepen , ten
dienfte des Haudels, eerst gebruikt hebbe, vast gaat het,
dat , onder alle oude Volken , bet maakzel hunner Schepen zeer raw, en hunne wyze, om ze to gebruiken, nict
min gebrekkig was . Onkundig toch waren zy van eenige
groote beginzels en verrigtingen , tot de Zeevaart behoorendc, thans befchouwd als de eerfte beginaels, op welke
die
*) Fly

nn?t op d.P 7.n revel :

Tune alnos primum fluvii fenfere cavatas .
G g 2
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Schoon de eigenfchap des Zeiidie Kunst rust .
flccns, van Yzcr aan to trekken, den Ouden we, bekend
was, viel under hunne opmerking geenzins bet verbaazeuder vermogen, oin de wereldpoolen aan to wyzen . Verilooi:en van deezen •getrou ven gids , die thans den Zeeman, met zo veel zekerheids, geleid door den wyden Oceaan , in de donkcrlle nagten , wanneer de dikfle wolkeu
bet uitfpanzel bedekken , hadden de Ouden geen ander
mi,ldel , om hun koers naar in to rigten , dan bet waarneemen van Zon en Starren. Onwis en vol fchrooms was
gevolglyk hun Zeereizen . Zeldzaam , en mis(chien nooit
dan nit noon , verlieten zy bet gczi!t des lands , many
vuercn langs de kust , blootgeflehl aan alle de gevaaren,
en upgr^houden door alle de hindernisfen , onvermvdelyk
nan zutk bekrompen zciien vast . Ongelooflyk veel tyds
hadden zy noodiy , otu reizen to volbrengen, thans in
weinig dagen afrzlegd . Zelfs onder de zagtlle lugtflreeken , in de miust flurtn!ge Zeern , was het alleen, gednurende de Zomerwaanden , dat de Ou en hunne havens
durfden verlaatcs ; bet overige des jaars wcrd ten deezen
opzigte wcrkio~,s gcfleeten . Men zou bet voor de grootiie onbedartzaamhcid gehouden hebben , de wocde van
wind en golven to tartcn in eenig ander jaarfaii'oen .
Sc' :rvvers , die (!it ondcrtverp breeder behandeid hebben,
wvzeu den vu'-rtgam g der Scheepvaart onder de Ou,ten aan,
bcginnen-ie n .et do Eg ptcnaars, fpreekende vervoleens
van tie Fhenic ;ers, CarIhaginet frs, Grieken en Romcinen .
1Jit d~, ecze bcfcbouuwinz, dit: van den eeriten dageraad der
(~efchiedkunde , tot den vull:omen (land des Ro„i infcftcn
l :yks , kin ua ips•a an wor .ien , blvkt ten vollen , dat de
vurderingen der Ouden zeer traaglyk toegingen . Zy fchy .
nen nict gee v enrediti,t aan 't gees wy zoudcn hebben mogen verve :igten , van de onderneeinzugt en werkzaaniheid
dc r hlenfchen, nW~ch aan her vermogen der groote Ryken,
die, agtereenvolgende, de- 1Vereld behccrschten .
lndien wy de verhnalen, die fabelagtig en duister zyn,
vcnverpcn , en ons altcen houden by bet licht en de on .
dcrrirring der waarc Gelchredcnisfe, moeten wy befluiten,
dat de kennis, welke de Ouden van de bewoonbaare "e .
reld verkreceen hadden , zeer bepaald was . Dit zou ge .
noel zaam blyken , uit bet naagaan van zulke gedeelten
der • 1V'ereld , als zv nimmer bezoaten . Doch 'er is eeu
eider en nicer betlisfende proeve bier van voor handen,
in bet denkbeeld, algemeen order hun hcerfchende, dat
tie

011TRENT DE ECfEEPVAART .

441

de Aarde verdeeld was in vyf \Vereldftrecken , door bun

Zonar geheeten. Twee deezer , digrst aan de Pool .-n,
noemden zy de beproozene : en geloofden, dat de ftrenge

koude, daar geflaadig heerfehende, ze gchecl on bewoonbaar
maakte. Len artdere lVereldllreek , ondcr de Middaglinic
gelegen , en zich to wederzyde tot aan de hcerkrinycti
uitllrekkende, noemden zy de verzengdc Wereldriem, ziclt
verbeeldende , dat eerie nooit allaatende Ilette aldaar to
clerk brandde , ow bewoond to ktwnen worden . Aan de
twee overige Wereldgondels , die out de rest des Aard .
bo iems liepen , gaven zy den naatn van gemaatigde , en
dagteo, dal deeze , de ecnige Gewesten zynde, waar in
men kon leeven , alleen den Mensch ter wooninge gelchoaken wares .
Dit was bet begrip niet des veel •
al dwaalenden Gemeens , dit was geene verciering tier
verbecldingvolle Dichteren ; maar een ftelzei, aangenomen
door tie verlichrfle Wysgeeren van die dagen, de Ge(chieden Aardrykshefchryvers van Griekenkod en Rome.
Volgens dit befpiegelend Aardryks(ieizel , werd een grout
gedeelre van den Aardkloot onge(chikt verklaard, om hct
N(enschlyk geflacht to huisvesten . Die vrugthaare en volkrvke Gewesten, onder de verzengde Lu, Ilreek, wclke wy
tlrans kennen , ats net alleen hunnen eigen l nwoonderer.
d e noodwendigheden en geryflykheden des Lcevens, in de
groot(le ruimtc, opleverende ; maar dezelve ook in over.
vlocd ichenkende aan de rest der wcreld , veronderfleide
men de wuonplaats to zyn van onvrugtbaarheid . Naardemaal alle de deelen des A xtl•'clnots , door de Ouden ontdekt , in de Noordcr gemaatigde Lugt(lreek lagers , was
bun dcnkbeeld, dat de andere gemaatigde Lugtltreek niet
bewoond wierd, geenszins op ontdekking, maar enkel op
gis(ing, gegrond . Zelfs geloofden zy, dat, door de onverdraagbaare Hette van de verzengde \Vereldriem , zulk
een onoverkomelyke hinderpaal, tusfchen de twee gemaatigde 1Vereldgewesrea, llelde, dat zy nooit eenige gemeenfchap met elkander zouden kennen hebben .
Niet to loin wares de ontdekkingen der Grieken en Ro.
mneinen vry grout, met die van vrouvren tyde vergeleeken ;
en , in de tweede Eeuwe der Christlyke Tydrekeninge ,
maakte de Aardrykskunde, verrykt door nieuive waarneemingen , onder den Wysgeer PTOt.oa1eUS, een vry grootsch
verroon . llet ophaalen tier ontdekkingen , zints gedaan,
zoo my to verre voor myn bellek doen uitweidcn .. Beter
zullen bier voegcn eenige vernuftige en gewigtigc bedenG 9 3
kin q
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ldngen, den Scheepsbouty en de Zeevaart hetrefleude, in
een laatst uitgegeeven Werk voorkomcnde (fj . 's Schryvers taal luidt
,, Van alte Kun(ten en Beroepen , die ten eenigen tyde
myne aandagt trokken , kwam my geene verbaazender en
wondcrbaarder voor dan de Scheepsbouw en Zcevaart, in
die gedaante , waar in zy zich tegeiiwoordig vertoonen
zy Ieveren my de ontwyfelbaarfte proeven op , van bet
verbaazend vermogen des menschlyken vernufts . Dit kan
ors niet klaarder in 't ooge itraalea , dan wanneer wy to
rugge zien op de waggelende Canoe, aan welke de Scheep.
vaart ongetwyfeld haar begin verlchuldigd is , en 't zelve
vergelykeu met bet trots Zeegevaarte , 't geen iooo man
voert, met al den benoodigden voorraad van fpys en drank,
van krygsbehoeften voor verfcheide tnaanden , behalven
:too ftukken gefchut, voerenele al dies toeftel veilig, als 't
ware en op de vleugelen des winds , door onu)ectelyke
Zeecn, tot de afgelegenlie Oevers .
,, Idet volgende kan diomen, om dit denkbeeld in voile
gruotte to vertoonen . Vooraf moot ik aanmerken, dat cen
ruwe en ongefchikte klomp hours, van biunen met grouse
moeite uitgehald, en aan beide de einden eenigzins fcherp
toeloopende gemaakt, en dus in de rivier gezet, om twee
of drie perfeonen, behoorende tot bet zelfde Geziu, over
een water, eenige weinige voeten diep , to vocren, en,
met behulp van een ftok in den grond , over to zetten,
niet kan aangemerkt worden als de afbeelding der Scheepvaart, in haare allereerfte beginzelen : want bet komt my
alleszins aanneemelyk voor, dat de Menfchen , in den nanvange, alleen drie of vier boontftammen namen , dezelve,
zo goed zy konden, vast bonden, en dan, door middel
van dit Viot, over zulke wateren been kwamcn, die zy
niet konden doorwaaden, of met Vrouwcn, Kinderen en
Goederen , die zy voor nat worden wenschten to bewaaran, overzwommen .
„ De Canoe is, nogthans , een blyk der Kunfte in ee .
nen meer gevorderden ltaat : deeze foort van'Vaartuig kan
bclhiurd worden, en is bekwaam om een Zeil to voeren .
1-lierom kons' ik 't zelve boven bet Vlot, waar boven de
Canoe, hoe onvolmaakt ook , zeer verre uitfteekt . Laaten
wy dezelve vergelyken met bet groot dryvend en zeilend
Ge.
(t) Hift~ry of the Vo y a g es and Discoveries made in the Nnrtl.',
translated from tho German of JOHN RHEIN$Ot.D PORSI ER, L.1, . D .

ODITRENT DE SCIIEEPVAART .

443

Gevaarte , bet werkftuk des vernufts , vervaardigd door
honderden van handen, zamengefteld nit een onnoemelyk
aantal , wel aan elkander ge~venredigde en op elkander
paslende ilukken, wel vast verbonden door fpykers, bouten en nagelen, met werk en pek in de naaden, tusfchen
de huidplanken, zo digt gemaakt, dat 'er geen water kan
doordringen . Om dit Gevaarte in beweegir :g to brengen,
en in zekere richting to doen voortgaan , heeft men een
en ander hooggetopte mast daar in gezet , eu aan . deeze
zo veele beweegbaare dwarshouten gevoegd, voorzien van
zo veel zeilen, van zeer verfchillende gedaanten, gefchikt
om den wind to vatten , en deszelfs voortftuwende kragt
to ontvangen , dat bet getal meet (Ian dertig heloopt . Om
de richting deezer Raas en Zeilcn, naar eisch der byzondere omfiandigheden, to veranderen, moest 'er een groote
menigte touwwerks , ter takelaadie , worden bygevoegd
en zou al die toeftel niet genoegzaam weezen , tot een
volkomen bcftuur des Schips , indien aan 't achtereinde
geen beweegbaar ftuk bouts ping, zeer klein, in de daad,
in evenredigheid met bet geheele Vaartuig ; maar welks
minfie beweeging, na deeze of geene zyde , genoegzaatn
is, om teriond eene andere richting aan dit verbaazend
Gevaarte to geeven , zelfs in een ftorm , zodanig, dat twee
Man dit zwemmend Eiland, mag ik bet zo noemer, met
zo veel gemaks, of gemaklyker, kunnen beftuuren, date
eCn man een kleine Boot .
,, Indien wy, daarenboven, in aanmerking neemen, dat
een Schip, gelyk wy even aanduidden, geen werkftuk is,
in 't wilde gemaakt ; maar dat elk gedeelte zyne bepaalde
inaat en evenredigheid hebbe, juist geplaatst is, waar bet
ten meesten voordeele ftaan moet, dat men allerwegen eene verbaazende menigte van blokken , fiaagen en loopers
vindt , gefchikt om de wryving van bet loopend wand to
verminderen , en de vaardigheid der beweeginge to bevorderen : dat zelfs de buik en bet bekleedd'c gedeelte, met
de lcherpte by de kiel, van vooren en van achteren , bepaald zyn , volgens de nauwkeurigfte rcgclcn en fripriie
berekeningen ; dat de langte en dikte der tnasten, als mede der raas , zeilen , en touwwerk , alle in behoorelyke
evenredigheid tot elkander ftaan, volgens de regelen der
beweegkunde .
1Vanneer wy, zeg ik , dit alles in
aanmerking neemen , zal onze verwondering , over dit
meesterftuk van menschlyke vinding , nicer en meer toe .
neemen .
G 9 4
„Nog .
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,, Nogthans ontbreeken 'er eenige weinige trehken nan,
.om die befchryving to voltooijcn . Een gezond mersch gebruikt , in 't verloop van vicrentwintig uuren , omtrcnt
acht ponder fpys en drank : gevolglyk zyn 'er gooo ponden voorraads dagelyks op zulk cen Schip noodig : en zal
bet, wanneer bet llegts voor drie n aauden uitgernst is,
belaaden zyn 'net 710,000 Leevenswiddelen . Een A1cta .
len twee en vccrlig Ponder wccgt 61oo, en een Yzeren
5500 Ponden, doorgaans zyn 'er acht en twintig of dcrtig
deezer Stukken aan boord- van een Schip , 't welk honderd
Stukken voert, dcrzelver zwaarte beloopt, bebalven Roopaardcn en andere tocftcl , 183000 Ponden . Op bet tweede delc zyn dertig vier en twintig Ponders , ieder weegt
Sto0, to zamen i53ooo Ponden ; terwyl de zwaarte van
zes of acht en twinng twaalf Ponders, op het benedendek,
omtrcnt 75,400 Ponden bedraagt, en die van veertien zes
Ponders, op her bovendek, omtrent 26,6oo Ponden, on)
van de Draaibasfen en drie Ponders nict to fpreeken . Voe .,yt
hier by, dat tot de voile landing van een twee en veertig
Ponder, omtrent 64 Ponden Kruids noodig is , en dat 'er
ten minlien laadingen tot honderd fchooten voor elk fink
Gefchuts noodig zyn, en dan zal het gewigt des Cuskruids
bykans zo veel als de zwaarte des Gefchuts beloopen .
log moet bier bygevoegd worden , dat elk Schip , om
voorzien to weezen teen opkomende nooden, ten minften
nog cen ftel zeilen , kabeltouwen, et' antler touwwcrk,
noodig hebbe, 't welk alles eene groote zwaarte aanbrcngt .
De voorraad desgelyks van teer en pek, werk, plar,ken,
de kisten van Officieren en A9atroozen, de hand en vuur.
wapenen, met andere benoodigdheden, op' een lange reis,
woor een Oorlogfchip, geeven geen geringe last, voeg bier
lby de zwaarte der Manfchap zelve ; rr.eu wag liellen , dat
alles to zamen genomen 2162 Lasttonnen, of 4 .324,000
Ponden bedraagt, en een Schip, zo zwaar belaaden, wordt
zo gemal:lyk als een kleine Foot heftut'rd .
„ De overweeging dier omftandigheden alleen is genoeg ,
om by cenen aandagtigen Eefchouwer eene hooggaande ver .
wondering to verwekF.en . . lndien , nogthans , zulk cen
Schip enkel langs de kust zeilde, gelyk de Zeevaarenden in
ouden'tyd pleegen to doen,eu nooit de kust nit herongverg
lnor, zou men de Zeevaart als lets gcmaklvks kunnen hefchouwen . A-laar het vinden van den rechtlten en kortf en
weg, over een oceans, van meer dan 6o of 8 (era:idcn
Lenge, en 3o of 4o Graaden breedte, of over ecu ruiwte
vau
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van 4000 tot 6ooo Mylen uitgeftrektheid, by dag en nagt,
in helder en donker weer, dikwyls met geen andere Gids
dan bet Zcekompas, ('t geen op alle plaatzen niet recht
bet Noorden aanwyst,) bekwaam to zyn, om de plaats,
waar bet Schip zich bevindt, to bepaalen door de boogte
van de Zon, of den koers to raamen uaar Maan en Star .
Ten, met zulk eene naauwkeurigheid , dat men zich gees
halves Graad of dertig 67ylen vergisfe, dit wysr de vordering en volmaaking aan van eene kunst , uitgeoefend
door ecn flag van Volk, van 't welk de troifche en zich
alles aanmaatigende Landbewooner een gering begrip
vormt , en welks cenvoudig voorkomen en zedcn hem
niet zelden ftofl'e tot ongezouten lach verfchafl'en.
,, Ecn geweldige Stormwind doet ons, in een wcl (lerk ge .
bouwd huts in 't midden van eene volkryke Stad, be :ven ;
e :;ter hebben wy zelden of nooit gczien en ondervonden do
groote kragt van aanfchonne golven , door de winden
voortgefluwd, en tegen elkand,er gekletst, tot zy in (chuim
fchynen to veranderen , on de geheele _oppervlakte des
Occaans zich aan bet oog vertoont ats een verward tooneel van groote waterbergen en peillooze diepten : en
nogthans is, op zodanig een Zee, tie Zeeman, traits by
een good Schip voere, bedaard en moedig, en agt zich ;
in 't midden van den Oceaan, zo veilig, als in bet welverfl;erktfte Kasteel ."

VOORBEELDLYKE EN LEERZAAME LEEVENSBERIGTEN,
VAN Mr . SAMUEL DYER .

Door Sir

JOHN HAWKINS .

en met zo veel vrugts als gronds, beM enigmanlen,
dient men zich van vercierde Gefchiedenis(en en

•
•
•
•
•
•

Romans, om de beste Leevenslesfen nit to deelen ; dan
niemand zal lochenen, dat wnare Gebeurtenistcn, ge .
trouw verhaald, dat zelfde einde met een nog zekerd er uitflag zullen kunnen bereiken ; het denkheeid ,
h et is eene Verciering, het is enkel Afogelyyk, 't geen
altoos den invloed cens Romans, hoe fchoon gefchroeven, verzwakt , valt dan weg ; op eene daadlyke Ge .
b eurtenis, kunnen die uitvlugten niet gemnalct worden .
Dic bewoog ons, om , uit The Lifc of the lure DI!
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onlangs door Sir joux HAWKINS uitgegeeven,
waar in men veele weetenswaardige byzondertheden om .
trent andere Perfoonen , die eenige gemeenzaame verkeering met den beroemden JOHNSON hadden, aantreft,
de volgende Leevensberigten van Mr . SAMUEL DYER,
over to neemen . Leevensberigten wel een lleer
betreffende, die zich . geen Naam gemaakt heeft, maar
wiens Gedrag de gewigtig(te Leevenslesfen oplevert
d aar zy het hachlyk gevaar doen zien, van in 't minfle of to wyken van de vroege Voorfcllriften en Op .
volging eener Godsdienilige Opvoedinge , en toonen
dat deeze afwykingen , hoe gering ze in den eeriten
opflag mogen fchynen , by nauwlyks merkbaarc flappen , opleiden tot eene Losheid van Beginzelen , en
Ongebondenheid van Gedrag ; als mede, hoe een Man,
met de best aangekweekte en de meestbeloovendlle be .
kwaamheden , als by de ooren tlopt voor de item des
Geweetens , en geheel bedagtloos words, omtrent de
vroegere Deugdzaame Jaaren , waarfchynlyk onder de
harde Siaaverny der ongerelde 1)rifteu zal moeten buk .
ken , en hct gewigt van opeengellapelde elenden vuel en ."
* * * * * * *

JoHNsoN,

Mr . SAMUEL DYER was de Zoou eens voornaamelt Juweliers to Londen, die, door ichranderheid en vlyt, een
ruin beitaan hadt. De Vader behoorde, gelyk mede de Moe .
der, tot de Disfenters, en oaken uit in waare Godsdieniligheid . Zy waren Leden van Dr . cUANDLER's Gemeente in Old .7ewry. Hun jongf1e Zoon SAMUEL, wiens Leevensberigt ons thans to geeven ttaat, werd opgevoed door
den Hoogleeraar WARD , ten tyde dat .'deeze byzondere
Lesfen hieldt by Mootfelds ; van hier vertrok hy, dewyl
zyn Vader hem tot den Predikdienst onder de Disfentcrs
gefchikt hadt, na de kweekfchool van Dr . DOLDRIDC:E,
to Northampton . Daar zyne Leeroefeningen volbragt hebbende, begaf by zich na Glasgow, om van HUTCHESON
onderwys to ontvangen in de Schriften der GriekfHic Ze.
dekundigen, en woonde 'er veele voorleezingen by over
de Bovennatuur- en Zedekttnde . Om dit plan cener Geleerde Opvoeding to voltooijcn , lief de Vader, op den
raad van Dr . CHANDLER , zyn Zoon na de beroemde
Holland Hoogefchool to Leyden trekken, om, over de
Me&reeuwfche Taal, den Geleerden SCHULTENS to hooren.
N as

VAN SAMUEL DYER .
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Naa eene uitlandigheid van twee jaaren, keerde de j on .
ge Heer DYeP. weder , alzins bekwaam tot het waarnee .
men dier Bedieninge , waar toe zyne geheele Opvoeding
was aangelegd : zyne Vrienden hadden alle hoope, dat hy,
als Leeraar onder de Difenters, zou uitfteeken . By bezat
eene meer dan gemeene bedreevenheid in de Schriften der
oude Grieken en Latynen , was een groot Wis- en Natuurkundige, wel onderleid in 't Hebreeuwsch, ook in de
Franfche en Italiaanfche Taalen .By deeze Bekwaamheden,
bezat by een zo aangenaamen aart, en was in zyn ommegang en gefprekken zo zedig en inneemend , dat by de
aandagt en genegeuheid van alien , die hem omringden,
trop.
Men verwagtte, dat Mr . DYER zich nu zou overgeeven
tot het bekleeden van dat Ampt , waar toe eene onbe .
krompe en kosthaare Opvoeding hem vcrleend was , en
dat hy, niettegenftaande de Disfenters die aanmoedigin .
gen op verre na niet hebben , welke de Leeraars in de
1Hooge Kerk vinder. , als een . openbaar Leeraar zou to
voorlchyn treeden , en blyk geeven van zyne meer dan
gemeene bekwaamheden : to meer was dit to wenfchen ,
daar hy, door zyn geduurig bywoonen van den Openhaa.
ren Godsdienst, betoonde fmaak in denzelven to hebben,
en zyn zedig Gedrag aan 't Characfter van eeii Leeraar
zo wonder wel voegde . Maar bier toe door my, en door
andere zyner Vrienden, aangezet , toonde by een afkeer
van dit to onderneemen ; wy begreepen in 'c eerst dat zulks
uit nederigheid, en wantrouwen op zyne bekwaamheden,
fproot ; doch ontdekten naderhand een geheel andere bron .
In deezen fchynbaaren ftaat van befluitloosheid, geheel
meester van zyn tyd zynde , bedagt zyn Vriend Dr .
CHANDLER eene bezigheid, geheel geevenredigd aan 's Jongelings bekwaamheden . Dr. DANIEL WILLIAMS , een Leeraar
onder de Disfenters, die, door een aanzienlyk Huwelyk,
eigenaar van groote fchatten geworden was, en de Grondvester van eene Boekery, ten dienfte van de zynen in de
Redcros-Jlreet, hadt, by Uiterften Wil, bepaald, dat ze .
kere Verhandelingen over Godgeleerde Gefchil(lukken, en
andere Godsdienftige Stukjes , door hem gefchreeven, in
'c Latyn vertaald , en twee jaaren naa zyn dood zouden
worden uitgegeeven.
Dit was onuitgevoerd gebleeven van omtrent bet Jaar 1715 . Dr . CHANDLER , onder de
Bezorgers bier van behoorende, en in ftaat gefteld,om iemand, then by bekwaam tot dit werk oordeelde, des ruim
to
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to betaalen, ftelde die taak aan Mr. DYER voor, die de.
zelve aanvaardde ; dan, by was flegts zeer weinig gevorderd met bet afwerken , of bet verveelde hem, en bet
volbrengen der Vertaalinge moest in handen gegeeven
worden aan iemand, min afkeerig van Letterlirbeid, dan
Mr. DYER .
Eerlang bleek bet, dat 'er niets to wagten was van zyn
Leeraarampt , waar toe geene aanraadingen zyner Wen .
den, noch vooruitzigten op voordeel, hem konde bewee .
gen : en by onttloeg zich van de banden der naauwgezette Leevenswyze tot nog toe gevolgd . Mr . DYER begon
een Man van de \Vcreld to worden , en betloot, met cen
bedaard overleg, volop deel to neetuen aan de vermaaken
en uitlpanningen, lieden van then ftempel eigen . Zyn ge.
zelfchap , fchoon by cer aan den ftillen dan praatagtigeu
leant was, word door veclen gezogt , en by geftaadig ge_
lioodigd op middag- en avondmaalen , en bywoonen van
kaartpartyeu . Dit hervormde hem haast in een Slaaf van
uitl'panniugen,om deeze zyne keuze to regtvaardicu, hadt
by zich zelven diets getnaakt, dat, niet alleen in' bet Ze .
delyk Beftuur der Wergild, maar ook in der Meufchcn Ze .
den, door aile de veranderingen en wisfelbeurten van Mo .
de en grillige verkiezing been , alles, vat er is, good eras .
1vIct dit denkbeeld en andere begrippen, even zeer (trek .
kcnde om zyne Zedelyl:e gefteltenisfe to bedervcn , mogt
amen veronderftellen , dat by onverichillig beaon to worden, omtrent de flipte waarneeming der voorfchrifren van
den Godsdienst ; de ondervinding bekragtigde deeze veronderlielling , daar by allengskens de Openbaare Go(Is .
dienstoefeningen liet vaaren , en zich gerecd liet vinden
op Zondag- avondpartyen , waar enkele gefprekkeu de
hoofdbezighe'd niet uinnaakten .
In zyne redenwisfelingen , was by zeer agterhoudend ;
doch men kon uit alles opmaaken , dat by de bepaalingen
aan een leeven, 't welk eene aaWni'chakeling van Zinne.
nelyk Vermaak oplevert , met een afkeurend oog aanzag .
i-ly ball eeu kiefche Jekkere tong, en zyn fmaak, in goed
.eeten en drinken, zo verre gebragt, dat ik hem cens in
cene zwaarmoedige vlaag aantrof, veroorzaakt door de
ontdekking , dat by zyn fmaak in de 0lyven verlooren
haet.
I\-Ir. DYER dagt diep, en was in ftaat . nit), in gezelfchap,
over de meeste onderwerpen, wel to fprecken . en naa dat
by zyn leevensplau bepaald hadt, 't wclk beftoudt in zich
tot
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tot Been Beroep to verbinden, maar als een Heer van de
groote Wereld to leeven , zich veel ten huize zyner Vrienden onthoudende , nam by ook de gevoeleus tier zodanigen aan . Met een Vriend na Frankry'k overfteekende,
viel hem een Boek in handen , getyteld : Les A/ceurs ; in
't zelve vondt by grooten fmaak , en werd dermaate verflingerd op de vrye gedagten daar in voorgefteld, dat by,
flingerd
naa de tegenfiribbelingen zyner natutirlyke traagheid over.
wonnen to hebben, befloot dit Werkje in 't Engelsch over
to zetten ; doch 'er wit in gevorderd zynde, kwam de
oude traagheid weder boven , en kreeg de overhand . CAVE
was zyn Drukker, en hadt flegts eenige bladen afgedrukt,
of Mr. DYER'S voorraad van Vertaaling was op : waar door
de Drukker zich genoodzaakt vondt, na een ander om to
zicn, om de Vertaaling to voltodijen, 't welk Mr . COLLYEtt
verrigtte .
Weinigen, die bet Stukje Les Maters kcnnen , zullen
zich verwonderen over Alr . DYER'S genegenheid voor 't zelve opgevat, noch dezelve mispryzen . [let is vol gezond
verfrand, bet heir de uitmuntendheid en redelykheid van
Zedelyke Deugd voor, in een taal , zo leevendig, zo in .
neemend , zo kragrig, dat eene Ziel, voor onderwys vat.
baar, 'er door moet weggerukt worden .
De breedfpraakige aanmaaningen des Graaven van CHESTEkFIRLD , aan zyn Zoon, hebben zommigen voor cen
Stelzel van Opvoeding genomen ; dan , bet is een Stel .
zel, 't welk geheel vervalt, ten aanziene van den grond .
flag en de fIrekking , vergelecken met bet Stelzel , be .
greepen in dir beknopte 'Vethoek der Zeden . Zyn Lordfchap onderwyst in de Iaagfle kunften .aryon, als de geichikthe middelen, om tot bet gewigtig einde, Geluk op
deeze \Vereld, to geraaken : de Schryver van Les Hwurs
beweert, dat bet goed gevoelen des Menschdoms nooit
verkreegcn kan worden door. van den Regel des Regts of
to wyken , en dat wy to vergeef.c h na Geluk zoeken,
wanneer wy otis niet kwyten in bet volvoeren vac de oil .
dericheide l ligren oils voorgefchreeven ; le ;inzels, als deeze, kunnen niet welgevallig weezen voor tie Ofl'eraaren
aan 7,innelyk Vermaak ; bet is , no-thins, waarheid, dat
de zich niets aanmaatigende en menschlievende Schry.
ver, van Les A1aurs, de kunst, om bet CharacRer van een
waarlyk fraay Heer to vormen, veel beter verftondt dan
by, die Schandelvkhcid voorftelde als bet afgebaakend pad
tot Lere. Met ddn woord, bet is een Werkje, in welks
lof

430

LEEVEN'SDERTGTE11 ,

]of men niet to breed kan uitweiden : want by moot zeever(tandig weezen, die 'er geen Leering uit haale, en onverbeterlyk boos, die 'er geen aanfpooriug tot Leevens .
verbetering in aantreft .
Wat zullen wy dan zeggen van Mr . DYER , die dit
Werkje kon leezen, goeakeuren , en zo verre uit zyne
natuurlyke traagheid opwekken, dat by, 'er door bekoord,
cene Overzetting van ter hand nam, en nogthans dit work
kon laaten fleeken, vervallende tot dat Character, waar
tegen bet ten tegengif diende? Wat anders, dan dat Luiheid over hem heerlchappy voerde, dat eene Geraaktheid,
als 't ware , zyne Zielsbekwaamheden hadt aangetast, en
dat by , de voorztgtige raadgeevingen en Zedelyke vooriehriften, in die kenrige Verhan .leling begreepen, verwer_
pende,zich zelven overgaf aan tnisdaadige lied ryfloosheid,
Zinnelyke Zelfvoidoening, en de hoop zyner beste Vrienden to leur flelde.
Mr. nYi.R's eenige voorraad , om bet ledig leeven , door
hem verkoozen, to kunnen leiden , was bet inkomen van
een Vaderlyk Erfgoed in de rondfen, 't welk net groot
kon weezen ; zyn Vadcr, die bet hem befprooken hadt,
liet, behalven hem, eene Weduwe, een ouder Zoon, en
eene Dogter naa . JOHNSON was hem , nevens my, fterk
aan , om bet Leeven van Erasmus to fchryven , ten einde
by 'er lets door mgt winnen ; doch by liet 'er zich niet
toe overhaalen . Tot een werk van minder arbeids, doch
zyns min waardig, haalde de Heer SHARP, de Chirurgyn,
hem over, to weeten : bet nazien eener oude Overzetting
der Leevens van Plutarcl:us, door verfcheide handen ver .
vaardigd . Hy ondernam dit, en volbragt bet, onder bet
uitboezemen van de moeilykheid aan then arbeid vast, by
verdiende bier mede twee honderd Ponden .
Terwyl by nog Lid was van een Gezelfchap, door Dr .
JOHNSON, in den Jaare 1749, in Ivy Lane opgericht, hegon deeze to vermoeden , dot de Godsdien(tige heginzels
van Mr. DYER , uit welken hoofde by hem voorheen agt.
te, begonnen to wankelen , en iemand , die 'er over ver_
heugd fcheen, dat by in 't geheim was, fluisterde my in
't oor : „ dat de Godsdienst van SOCRATES de Gods„ dienst van Mr. DYER was ." Hoe verre by in de Deistery vorderde, kon ik niet to weeten komen ; en durf ik
met beweeren, dat by, gelyk eenige uitdrukkingen , wel .
ke hem ontvielen, my deeden vreezen ; in den Wysgee.
ri-
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rigen zin diens woords, de Vryheid van 's Menfchen Wil
lochende, en tot volllaagen Materialismus overfloeg.
Naardemaal alle zyne bepaalingen langzaam en met overleg toe gingen, en de uitkomst fcheenen to zyn van rede
en overdenking,was,de verandering in zyne Beginzelen,en
in zyn Gedrag, trapswyze . De eerfte merktekens waren
eene zwakheid , om eenige verzoekingen tot de Zondag.
avond-Uitfpanningen to wederitaan ; door derzelver inwil.
liging zich ontflaagen vindende van den last dier Gods .
dienstoefeningen , welke men beftendig in 't huis zyner Moe .
der onderhieldt ; als mede eene verlingerdheid op bet lee .
zen van zoianige Boeken , die niet alleen vermaakten,
mnar ook, by bet verfchaflen van Wereld- en Menfchenkennis , zynen geest zodanige bedekzelen voor de On .
deugd opleverden , als hem half tut een aanhanger van
dezelve tnaakten .
Op dien tyd, wanneer zyn geest in diets flaat van verkoeling omtrent bet Godsdienflige zich bevondt, kwatn
een Jong Heer, met welken by to gelyk op de Hooge
School to Leyden geweest was , in Lngelaud, met een
zieklyk geflel , op deezen en diens gezell'chap werd hy dermaate verzot, dat nYElt, om deezen Vriend op to pasfen en geduurendc zyne beterfchap to vergezellen , voor
alle zyne Vrienden verlooren was . Ay zyne gemeenzaamfte kenttisfen, befchreef by, onder de koelhetd zyner gefteltenisfe, met vuur, de begaafdheden van deezen Vriend,
maalde hem of als Geleerd, Geestig, Beleefd, van' goedetr
Smaak,hovenal in 't fluk der kleeding ; gut van Aart , fraay
van Geftalte , voorzien van alle Bevalligheden , die hem
den Wellnst der Sexe maakten . Eenigen, met welken by
dus openhartigst fprak, vroegen hem meermaalen : „ Wat
„ betekenen de meeste deezer hoedanigheden by u . Mr.
• DYIeR , een Man van eeu geheel verfchillend Charac .
„ ter? By u, die de waarde der Wysheid kent, en eene
„ ziel omdraagt, vervuld met weezenlyke kundigheden,
„ welke gy tot de heilzaamite oogmerken kunt aanleggen,
• en niminer kan than na deeze onderfcheidingen , wet„ ke een Man van Vermaak, en den Wysgeer, van den
„ anderen afzonderen?" Zyne antwoorden op dergelyke
vraagen dienden alleen ten bewyze, dat zyn OorJeel omtrent bet Zedelyke bedorven was . Zyn Vriend, dien by
beftendig bezogt, woonde in een flegt Huis, in een llordeel , en diens kwaal was van dien cart als zy zelden
ontgaan, die dceze Huizen bezoeken. De bezorgdheid ,
wel-
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tvellte de Vrouwen aldaar betoonden voor de herflelling
van zyn Friend, haar aanhoudend oppasien, het toedie .
nen pier Geneesmiddelen, en het verzelien van alle zyne
behoeften, ichreef by toe aan warre Licfde, en by fcheen
hem, hykans bet aantrekkelyk vermogen, om zo veele jonge Perfuonen van de andere Sexe , zo veel deels in zyne
herflelling to doen neemen, to benyden .
W-Velke uitwerkingen deeze bezoeken , en de minnekoozerycn, waar van by getuigen was, zo diktvyls by dezelve aflet , op vv i hadden, weet ik niet ; dan, dit weet
ik, dat hy, oat de betooveringen deezer Syrcenen to we .
derflaan , geene der kunfien van ULYSSES to werk Itelde ;
in tegendeel, fcheenen zy in hens bet begrip verwekt to
hebben, dat de zodanigen hun Belang niet verftonden, en
huune onkunde van 't Menschlvk leeven betoonden, welke zich onthielden van eenig Vermaak, 't geen de rust
der Gezinnen , of de orde der Nlaatfchappye, iiiet ftoorde ;
dat natuurlyke Begeerlykheden voldoening eilchen , en
men van derzelver aandrift, zonder zulks, niet kon ontflaagen worden ; dat bet bot vicren aan kwaadaartige Driften, alleen, ondeugd was ; dat in vrede met alle lylenfcben
to heven, en in eeue gefteltenisfe, om goe .3e dienften to
doen, bet weezenlyhst gedeelte van onzeu pligt uitmaakten .
Deeze beginzels wel diep zyner Ziele ingeplant hebbende, word by een gebeel Dierlyk Mensch ; in volkomene
cenftcmmigheid met (lit Character, was by to vrede bet
brood der luihcid to eeten , zich bloot to ftellen aan de
uitnoodigingen der zodanigen , die de bests tafels hiclden , en eene gemeenzaame verkeering aan to gain, niet
alleen met lieden van onderfcheiden Partyen, maar met
eeuigen, die alle Godsdienftige, Staatkundige en Zedelyke Bcginzclen fcheenen verzaakt to hebben . De huizen
van veelen van dien flegten ftempel waren, by opdenvolgende verwisfeling, zyne verblyfplaatzen . En voor de vol .
doeningen van een welvoorziene tafel , van keur van wy .
neu , verfcheidenheid van gezelfchap , kaartpartyen , eu
eeue deelneeming in alle huislyke uitfpanningen en vermaaken , oordeelden de eigenaars zich wel b :taald, door
zyne verkeering , en de gereedheid met welke by zich
fchikte naar alien die hem dus ontbaalden .
Nook
was by verlegen om redenen, tot verdeediging van dit
misbruik zyner Bekwaamheden, en Tydverk%vistingen : by
zag het Gebruik der Wereld voor de Regelmaat zyns lee
veer

VAN SAMUEL DYER•

453

vens aan, en oordeelde bet de zaak niet van iemand, om
zich daar tegen aan to kanten .
Door den dood zyner Moedet, van zyn Broeder en
Zuster, die by alien overleefde ; kreeg hy eene bezitting
van omtrent 8oco Ponden Sterling , in hondiin : welke
fom ; daar by huishoudelyk _opp zynen xaaken paste ,- en. tot
geene buitenipoorige uitgaven neigde , naar alien fchyn ,
door hem niet zoti verteerd-worden ; dock by bad .tinge•
lukkig eene gemeenzaame kennis , -met Perfoonen, , wier
geldmiddelen in een zeer flegten ftaat , en Handelaars wa .
ren in Adieu op de Oosi_[ndifche Maafchappy, welker
zaaken , ten dien tyde , zich in een zeer dobbererden toe .
ftand bevonden , en , fchoon by, door zyn bedryf cozen
aart en onkunde in Ale bezigheden , aller minst geichikt
fcheen , om zich aan harstrnfchimmen van geldzugt r-te
vergaapen , lag by eerst alle zyne_ bezittingen in 'daft
onzeker Fonds ; vervolgcns tragtte by, om ten Directeur der Compagnie to worden , 't geen hem mislukte .
Naderhand ping by verbintenisfen aan, tot bet koopett en
verkoopen van Aclien, en leedt, door 'er :niet aan to vol7
doen, fchipbreuk aan zyne Eerlykhcid . Eittdelyk, andere
verbintenisfen van dien aart , welker volbrenging by niet
kon ontwyken , aangegaan hebbende, liep alles hem tegen ;
en bier mede verloor by . alles, wat by bezat . Omtrent
den tyd deezer heillooze gebeurtenisfe , werd by aangetast door eene Teeringkwaale, welke by vastflelde, dat
doodlvk zou weezen ; maar of by aan de langzaame wen.
king Bier kwaale zich overgegeeven, dan zyn einde verhaast hebbe . door eigen toedoen, is nog onder zyne Vrienden in gefchil . . In geld of goederen , . bet by niet genoeg
na , om 'er de kosten eener fatzoenlyke Begraafnisfe uit
goed to ' maaken ; deezi: laatfl`e eere werd hem . beweezen
door . iemand, die mede gebolpen, hadt, om hem in die
uiterIte armoede to doen ftorten .
Ik hen dus breed en byzonder geweest in de f,eevvns r
gefchiedenis van deezen bekwaamen en alzins alle prop .
geevenden Jongeling, dien ik eenigen tyd met eene broederlyke genegenheid beminde- , . : ten einde , deeze - opgave
moat flrekken , om aan to toonen , waar Werkloosheid
vanleiding~ .toe gecit, en . to doen .zien ;, langs- well:e'wegen
de Ondeugd toegang kin krygen in gemoede-ren , ,liie tC .
gen dezelve bet best befchut en bewaard fchynen . ;let
zwakke gedeelte was Losheid van beginzelen ; bier drong
Ongeloof in , gevoled door zodaniae aantokketingen tot
Ill,
II. DE$L . MENtELW. N O . 10 .
Ver .
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Vermaak , als by geen reden kon zien, om wederftand
to bieden : decz-. vervoerden heal tot het begeeren van
middelen , om 'er aan to voldoen , en derzelver najaaging
eindigde in zyn verderf en ondergang .
.e.
IlFRICTEN VAN DE DRUSEN, EEN VOLE, HET GEBERCTF.
LIBANON EN ArTILIBANON BEw00NENDe . . Door den
lileere VENTURE ME PARADIS, Secretaris en Tolk

der Oosterfche Taalen , by zyn tlllerchristelykfle .1Vlajefleit , en veele ~'aaren dieus
Acfident ondcr de Drufen .

beefs van de Drufen,
D e •eenHeer- weinig bekend, doch kennenswaardig,
Volk , ons
VENTURE -I)E PARADIS

de beste naarigten gegeeven, waar van wy het voornaamI;le onrer Leezeren •n iet willen onthouden .
1)e Dru%n bewoonen de Gebergten, onder de naamen
van Libanon en Antilibanon bekend . I-let Land, 't Been
zy hezitren, houden zy als een Leen , deels bet Landhe .
four van Sidon, deels dat van Damascus, toebehoorende .
Fen Prins, , then zy den Tytel van Emir geeven, bekleedt
den 'eer(len r^ng, in hoedanigheid van Opper-Leenheer ;
doch zyne Ibla¢t is zeer begrensd : dezelve t}rekt zich niet
Wt nm' 'iiiewve \Vetten to maaken, of bet Volk to nverheerlchen . I IN, is , ever , verantwoordelyk aan de forte
vi )dr &
de Miri Vi a') of `chatting van bet Gebergte, en daar-om zorZvuI1i? - om de betaaline daar van in to vorderen .
1)ee?e' ~chatting words met billykheid van .alle de Land •
bezitrers ingew,rderd .
I'~Van'=de Mnerbeziebonmen, welke vooral, met den ge .
lukkigfPen" tfii(1ag , geplant en voortgeteeld worden , om
'cr Zydcwormen mede to .voeden , trekken zy hunne mees4 fthatten. hien toil, flat de Zydeteelt (t) genoegzaam
is
(') Deeze bodraagt, omtrent 198000 Guldens, voor Sidon
alleen .
(t) Honderd B , alcn witte Zyde , ieder honderd en vyftig
Ponden weegende , worden 's /aarlyks na Fra+ikryk uitgevoerd .
Reypre ontvangt twee diuzend Baalen ; en de ovt:rigen , die op
omtrent duizend en twee honderd gc/bhat mogen worden, gebruikt men in de Stoffe-Reederycn to Damascus en . Akppq.
Ie-
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is om de D1iri aan den Grooten Heer to betaalen, om
Ityst en Linnen, welke by de Drufen volftrekte nood%ven .
digheden zyn , to koopen, en bet Volk verlcheide Arty .
kelen van vermaak en geryflykheien to verfcnaffen, . welkr
de Fraafc •h en hun bezorgen .
De Dru/e ;r hcbben een even grooten afkeer van de B
giuzelen der blahomethaanen (*), als van die der C'hrir .
tencn. De Godsdienst deezes Volks is een bezwaarlyk
ootbindbaar raadzel ; zy houden huune Leerflellingen over
't algeween zeer verborgen . Hunne Heilige floeken be,
waaren zy met de fchroomvalliglte fliptheid ; zy verbergeri
ze onder den grond
;en de verklaaring bunuer Verborgeun heden is alleen hekend aan een klein getal hunner Verftan.
dige Mannen . Dit, nogthans, weeten wy, dat zy met de
Bramine', in de Zielsverhuizing gelooven . Maar , volgens hun ftelzel, heeft de Verhuizing der Zielen van re ,
delyke Weezens geene gemeenfchap met die der Dieren,
derzelver lot is geheel verfchillende . Zy zyn van gevoe .
len , dat de Ziel van een Drus , die in onkunde en ongebondenheid fterft , overgaac in bet Lichaam van een
1vlensch, gefchikt, om in behoefte, en veragte laagheid, to
leeven, dat de Ziel van een, wiens leeven gebeel tot lief
Geestlyke geheiligd geweest is , voor welke lieden zy
eene diepe hoogagtin betoonen, overgaat in bet Lichaam
van fen Emir, een Cheik, of een ryk Landman, in verwagting, dat de volgende en laatfle verfchvning vats cop
en den Propheet hew, op eene luisterryke wyze zal be .
loonen .
Byzonder opmerkenswaardig is in de Druf n de Lief.
de tot Vryheid, en - de- zorg , welke zy draagen , om dit
dierbaar Pand to bewaaren, fchoorp omringd door Dwing'
landy en Verdrukking. %%Vanneer Eendragt en Een..
Ihnimigheid in deeze Gebergten heerfchen, zyn de Dru.
fen in that , om zich to doen ontzien . Dikwyls hebben
zy, met davperen moed, de vereende Heirkragten der Pa .
Chas van Darnascur, Tripoli en Sidon, op last vau do
Forte, tegen hun verbonden, wederilaan.
Omtrent honderd en vyftig jaareu geleden , hadden zy
2211

Jeier Baal, de een door de ander, wordt op ten mitiflen zestig
Guin ;es gefchat.
(*) In andere byzonderheden, als Huislyke Zed€n, Kleeding,
enz. gelyken zy zeer op de Turken .
Hh 2
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aan hun hoofd een Emir, FAKRLDDIN geheeten, die zich
beroemd maakte door de Oorlogen, tegen bet Ottomanni.
fche Ryk gevoerd . De Landbezittingen der Drufen wa •
rein,, ouder zyne Regeeringe, uitgeftrekter dan tegenwoor .
dig ." Gemelde Emir hadt de behendigheid, om van de
Porte.het Rewind , over de geheele Zeekust, in handen to
krygen , zich uittlrekkeude van Latichea tot .7oppe, en
misfchien zou by zyn oogmerk om bet Ottomannifche Juk
van den halze to werpen , volvoerd, en zich in een ftaat
van orafhangelykheid gefield liebben, hadt by min vertrouwd op de hulpbenden , door hem in foldy genomen ,
en zorge gedraagen, om de dapperheid en krygsgeest van
zyn eigen Volk aan to kweeken . Overloopen en Verraad
deedt hem allengskens at bet laage land vcrliezen , en hragt
zyne Landen binnen de tegenwoordige grenzen . De Drufen, door deeze vreeulde Troepen to ondergebragt, verloorcn' alien moed en veerkragt, en vervielen tot dell vernederdften flaat . I'AKREDOIN, Diet mag;ig het geleden ver.
lies to boeten , door zyne overwiunende Vyanden vervolgd, verfchool zich in een hot, tot by, ten Iaatften, verraaden, aan de Tut-ken overgeleverd , en door bun te Conflantinopole onthoofd werd, onder de Regeering van AsIuRATR DEN IV . 't Was deeze Emir, die, flaande de lang .
duurige Oorlogen met de Porte , alle de Zeehavens ill
Syrie verwoestte , om to beletten , dat de 2'urkJche Ga .
leii n aldaar landden .
De Emir TUSSEF heeft nu omtrent tien Jaaren bet Ge .
bied in 't Gebergte gevoerd . Hy is veertig jaaren oud .
Men hadt var. hem de hoogfte gevoelens opgevat , en de
groo.tfle verwagtingeu,gevormd,v66r den dood van zynen
Oom MANSOUR, die,twKnrhebd,orgk
brek aan verflands vermogens ter Regeeringe onbekwaatn,
nan zyn Neef de Oppermagt overleverde . Doch by heeft
Diet beantwonrd aan ;bet gunftig denkbeeld van zyn mned
en bekwaamheden opgevat. Geduurende zyne Regeering
hebben de Drufcn, in Syrie, vcel van hun aanzien ver .
looren , en daar by toeliet dat de Pacha van Sidon bet
Bewind van Baruth , een Eigengoed des .Regeerenden
Emirs geworden, vermeesterde, leeft hy, met fchande en
fmaadheid overlaaden .
Voor hyk ns veertig jaaren , hadt de Emir , aan 't
hoofd des Volks, van den Pacha van ,Sidon , voor hots •
derd en vyftig Reurzen, 's jaars, de Inkomflen van Baiuth, de eenige Haven van Libanon, verpagt. 't Was 4
in
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in de daad, zyn eigen goed, en niet begreepen in de

algemeene verpagting van 't Gebergte . De zwakheid of
blooheid des tegenwoordigen Emirs heeft hem, omtrent
drie jaaren geleden , beroofd van dit fchoon Gewest. De
Dacha vermeesterde 't zelve, en flelde 'er een byzonde.
ren Landvoogd nan, under den Tytel van hlasfellem . De
vrees voor zyne Dwinglandy beeft alle de ryke Kooplie .
deli, daar woonagtig, na de Gebergten van Kesroan en
Libation doen trekken, waar zy beveiligd leeven -your de
verdrukkingen van den Masfcllum, wagtende op eene ge.
lukkige Rykomwenteling, waardoor zy gelegenheid bekomen om tot hunne verlaatene Woonplaatzen weder to
keeren , en den Koophandel het voorige leeven by to
zetten .
De Drufen zyn een zeer talryk Volk (*) ; de rust,
welke zy genieten , gevoegd by de fchoonheid en gemaatigdiheid der Lugtllreeke, welke zy bewoonen, trekt eene
meni.u,te van Christcticn uit Syria derwaards , die de
Dwinglandy der Pachas ontvlieden. Zeer gemaklyk kan
dit Volk vyftig duizend man op de been brengen, tamelyk
in ftaat tot het verdeedigen van bet Gebergte en de
. yl bydc~n
Berg ngten . A,laar deeze Krygsmagt, in alter
verzameld, en zonder Krygstugt, voerde nooit lets roemi.
ryks uit, als dezelve , bet Gebergte verlaatende, in de
Vlakte nederdaalde ; waar de weinige Orde, door hun in
agt genomen, der Ruiterye van den Vyand op hun to
veel voordeels gaf.
Deeze Letters kosten den Emir nooit eenig geld ; of de
hoop op unit beweegt hun tot bet volgen van hunne
Aanvoerders, of de hachlyke Omilcandigheden, als 't gevaar van den Staar, zetten hun aan om de wapenen tot
verdeediging buns Vaderlands op to vatten . Zy beleggen
dan eene algcmeene Vereadering van den Staat. Elke
Cheik, 't zy Drus of Christen , is verpligt op de verbamclplaats to komen , . aan 't hoofd der Jonge lieden , uit
hun(*) Der Dru/,en oorfprong, weet men met geene zekerheid .
De Heer PUGET DE ST. PIERRE , die, in den Jaare 1763, cell
Werkjc uitgaf over de Dru%en, een Volk op 't Gebergte Libannn , veronderfelr dat zy affiammen van de eerfe Franl'che
Troepen door GODFRIED en BOUILLON, ter vermeesrering van 't
Heilige Land, mode genomen ; en dat zy den naam on - leenen
van den Graaf van Dreux . De Heer VENTURE DE PARADIS, is
nict van dit gevoelen.
Hhg
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hunne byzonde're Dorpen . De 1-loofden zitten alleen to
paard . leder verfclhyrrt, gewapend met een Vuurroer, en
RyI, en Zabel, en ecn pair Pistoolen ; en men veronderitelt, dat ieder zich voorzien hebbe van kruid, lood
vn leeftocht . Zy legeren in de Bergen"-ten , door welke
de vyand zou kunnen been dringen , en hebben veel
vooruit door do vlogheid, met welke zy bet Gebergte
beklimmen, de kennis van de toegaugen en bypaden . De
leeftocht baart gees groot bezwaar, befhande alleen in
Brood en Kaas, welke ieder Soldaat met zich draagt in
cen Lederen zak, op zyn zyde hangende .
De Bekeudmaaking, gedaan by bet naderen van den
Vyand, heeft veel van 't oud Romeinfche . Wapenherauten worden na alle de Dorpen gezonden, waar in zy met
Wider flemme aanknndigen : De Eer roept u! Hy, die
zich nict haast, op 't geluid van deeze .Seem, is een Mann
zonder Ecr! Hier op verzamelen alle de Vrouwen van
bet Dorp op de Markt, en om de Jonge lieden tot verdeediging des Vaderlands aan to moedigen, verzoeken zy
wapenen voor ziehzelven .
De Pot-to is nooit in
fl•a at geweest om de Drujen to berooven van de Vryheid ,
dus lange door bun bezeteu, en welke zy fchynen be .
flooten hebben to handhaaven en to verdeedigen .

DE I3EGEERTE TOT RORM .

(pit bet Fransch .)
\V anneer men bot viert aan de Bcgeerte, on) boven zyn
Medemenfchen uit to fleeken, ir.aakt men een edel
gebruik van de Bekwaarnheden zyns Verfiands , en van
die Kloekmoedigheid , welke eene der dierbaarfte hoedanighedcn der Menschlykheid moet geagt worden, als m e.
d e van de diepdenkenheid alleen aan eenige weinige he .
voorregte Lieden gefchonken . De Mensch zoekt dan niers
dan zich to vere lelen : dewyl by zich niet poogt boven
anderen to verheffep , dan door zich boven zich zelvcn
to verheffen . \Vaarom zal men, derhalven, cen beweegredeu zo zuiver ontluisteren, door dezelve met Trutsheid
to vermengen ?
De Vaorregten van zyn beflaan to vermeerderen , zich to
volmaaken, ow nutter to worden voor de MaatMiappye, is
de
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de waare Begeerte tot Roem ; de taak, die een Man van
verftand zich voorftelt , en deeze to volvueren , wendt
by alle zyne Zedelyke vermogens aan , by gebruikt ze
veelvuldiger, en past ze toe op alle betrekkingen tot de
Maatichappye ., De poem van zodanigen Man is de want
van voortrefykheid , welke by verkrygt door zyne edele
poogingen.
De Beminnaar van waaren Roem is alleen gefteld op
zyne eigene Agting ; de Trotsaart, in tegendeel, befchouwt
de Agting, anderen toegedraagen, met een nydig oog ;
moed en de noodzaaklyke middelen ontbreekende, om zich
boven .zich zelven to verheffen, blyft hem niets over dan
bet veragtlyk . middel , om alien, wier verdientten en be.
kwaamheden zyn Trots in den weg than, to vernederen .
Maar kunneu wy niet moedig op ons zelven weezen,
zonder onzen Naasten to vcragteu 7 De Wilde, wiens Ziel
begaafd is met eene kiagt, zeldzaam by Befchaafde Menfchen aan to treffen , is fterk geileld op eene fuort vats
poem , welke hem voegt, by is fier op zyne Vryheid,
zyne Kragt , zyne Behendigheid , doch by kent geene
Trotsheid , by heeft geen woord in zyne raal, om dit
gebrek der Befchaafden uit to drukken ; alle Menfchen zyn
zyne Broeders, by noemt ze met then naam ; by veragt
den min flerken , den min behendigen niet , alleen verfmaadt by den Man zonder moed ; dewyl by hem niet
meet voor zyns gelyken houdt .
%Vaarutn zullen wy over de Menfchen oordeelen, nanr
't gecn zy ons voorkomen to weezen , en niets naar 't
geen zy kunnen of moeten zyn? Beftaat de Waarheid niet
to middeu van duizend leugens 7 Blinks de Deugd niet
uit onder ontelbaare Ondeugden ? En kan de zuivere 13egeerte tot Roem geene plaats hebben, zonder met Zelfzoekenhcid gepaard, of door Trots ontluisterd to weezen 7
Dat wy, derhalven, onze eerfte opvattingen wantrouwen, die met de omitandiglteden veranderen, en dikwyls
zonder reden ; dat wy geen mishruik manken van onze
Overleggingen, ow, op cen dag, wanneer fombere naargeestlg.heid onzen geest beheerscht, uitfpraak to doen over
een Onderwerp , 't geen wy, in helderder oogenblikken,
met een gehecl angler oog zouden befchouwd bebben .
Indien de hegeerte , om zich boven zich zelven to ver.
heffen, bet onderfcheidend Character niet ware van verbeevene Zielen ; indien deezel Begeerte de voornaame
4ryfveer Met ware van alle onze poogingen, ow onze ZeH h 4
de-
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delyke Bekwaambeden to vcrmeerderen, en die to doett
ftrekken niet alleen tot onzen Roem , maar ook tot dien
onzer Medeburgeren , waarom zouden dan de Menfchen
iia zo veele Middelen zocken, om de zugt tot Weetcnfchappen, Letteren, Kun(ten , en van alle de Kundigheden, door welke zy hunne Zeden verheteren en de genietiis.
gen vermeerderen, to doen gebouren worden, en leeven .
dig to houden ? Wat zott dan het oogmerk weezen van
veele Inrigtingen , om den nayver op' to wekken ? Is
die Nay ver zelve geene Begeerte om uit to Ileeken ? Is
deeze de kragtige aryfvL er nict , welke onze zielsvermogens in beweeging brengt, en doet werken ? Zonder die
edele Begeerte, en de uitwerkzels daar nan verknogt, zouden de Academien, de Pryzen , de Berbelooningen, Onderfcheidingen aan Verdientten toegeweezen , niets anders
zyn , dan trotfche begogelingen , dan harsfcnfchimmen
voorgefteld aan geesten, verwilderd door weinig denkenden Hooginoed.
Meo moet, overzulks , als ecne doorgaande waarheid,
toeftemmeu, dat de B .gcerte tot Roem ecne Deugd is,
noodzaaklyk tot het in (taud houden en opluisteren der
Maatlchappye. In de daad, zon&r de Begeerte na Roem,
door Nayver bezield , zal de N lensch , bepaald aan de enkele bezigheid, welke zyne natuurlyke behoeften vorderen , in onkunde van zich zelven, en van alle zaaken,
kwynen .
De Roem, die uit(Ieekende hnedanigheid, is een naam
aan groote Mannen, aan groore Deugden, nan groote Daaden gewyd, en de betekenis van dat woord verfchilt alleen
door de toepasfing op de onder(cheide voorwerpen . De
Roem van een Vorst is de Liefde zyner Onderdaanen ;
die van een Vermeesteraar, (hoe valsch dezelve ook kunne weezen,) beftaat in de aangelegenheid en woeilykheid •
zyner Vermeesteringen ; Ver(tand en uitgehreide Kundighe .
den maaken den Roem uit van eenen Wy :geer, en Be .
kwaamheden dien eens Kunftenaars ; eindelyk, de waardig
Ite Roem, die van een deugdzaam Man, is de volmaaking
zyner Zedelyke Hoedanigheden ; 't is deeze Roem, na
welken een zugt in de Ziel van alle Menfchen moest blaa .
ken, en bovenal in de zodanigen, wier Leevensftaud hun
rrjept ow groote voorbeelden to ichenken ; en het zou eene
vrugtlooze pooging zyn, deeze eerfte aller Deugden to wil .
lea veraederen, door 'er den naam van Trots held aan toe
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to voegen : Trotsheid huisvest niet in verheevene Zielen,
't is een gebrek van laage .
Men verwarre de Begeerte tot Roem nict , met den
Geest van Aanmaatiging ; die Geest baart en koestert zelfzoekenden en ydelen Trots ; maar de Begeerte tot Roem
is een dierbaar Zaad , 't well, door het Ver(tand gekoes .
tend en ontwikkeld ; wordt . Zoekt bet Verftand pier al .
toos zich ter grootst bereikbaare hongte to verheffen ? Is
bet Verftand de d6nige kids nier, in ftaat, oth den Mehsch
tot een gelukkig flaagen in alle zaaken op to leiden ? Rti
Ichenkt zulks gcent Meerderheid y Terwyl de Geest vats
Aanmaatiging , door 1 rots verbysterd, die den Mcnsch
verblindt wegens de zwaarigheden op den weg, nooit eerie
bedoelde plaars bereikt , welker afftand dezelve niet beeft
kunnen afmeeten .
De Mau On Verftand, hit ooz laatende gaan op alle
de voorwerpen , welke in hem de Begeerte rot Roem yerwekken, ontdekn, met eenen npflag van bet oog ,een onaf.
meetbaaren gezigteinder ; de Geest van Aanmaatiging is zeer
nabyziende, ftapt langzaam voort, en vordert tred voor
tred . 't Is die zegepraalende vlugt des Verftands, die de
Trotsheid doct wanhoopen ; 't is die verncderende verge .
Jyking , aan welke de zich to veel aanmaatigende Man,
om zyne eifchen naar zyne bekwaantheden of to meeten ,
niet kan onttrekken, die zyn hart bederft ep tot uitboe .
zemingen van haat vervoert .
Dat wy, derhalven , ons niet ]oaten verlciden door de
Inboezemingen der Zelfliefde ; last ons gelooven, dat de
Natuur , die onze natuurlyke vermogens in zo ongelyke
maate heeft afgemeeten , ook onze Zielsbekwaamheden
gerangfchikt heeft , en' tusfchen dezelve eene opvolging
van Vermogens vastgefteld , van den Mensch met alle
Verftandsbegaafdheden af, tot aan den minst niim bedeelden ; deeze wet van evenredigheid fchynt elk de post aan
to wyzen, welke by moet bekleeden, naar de maate van
zyne Zedelyke Vermogens, gelyk wy onderling iangfchikkingen hebben, van den Vorst af, tot den minflen zyner
Onderdaanen .
Indien de Menfchen moeds genoeg hezaten , om deeze
waarheid to overdenken ; indien zy opregtheid genoeg hadden , em zich des verzekerd to houden , zouden zy in
vrede leeven , vergenoegd over de middelen , welke zy
ontvangen hebben, niet alleen om hunne kundigheden uit
to breiden ; naar zelfs , om zich to verhefl'en boven bun11 h 5
ne
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ne eigene natuure ; zy zouden geen, dart een edel, gebruik
Enaakcn van die mtddelen , en ze nimmer aanwenden, om
huns gelyken to vernederen ; niemand zou de post, hem
toegefchikt, verfmaaden ; niemand den geenen, die zedig
nederzat in een laagen kring, veragten ; wy zouden, aan
Alannen van Verfland , de fchatting van Eerbiedenisfe,
pan hun yerfchuldigd,gaarne opbrengen,aan onze Gelyken
de Agting betoonen , welke wy oordeelen van hun to moe .
ten ontvangen : wy zouden aan allen een voorbeeld geeven,
en aanmoedigingen aan den Nayver ; gezamenlyk werken,
om de Ntaatfchappy op to luisteren, en, ik durf zeggen,
om bet Menfchelyk Gef acht to veredelen .
En - mocten wy niet gelooven , dat , in die volgreeks
van Verllanden , iu eene afneemende orde gerauglchikt,
van kloekst verflandigen af, tot den gemeenst verllandigen toe, geene gelykheld van eifchen kan plaats hebben ;
dewyl er geene gelykheid van vermogens gevonden words,
dat overal , waar orde noodig is, een hoofd moet zyn,
een weezen bekleed met meerderheid, en dat de Begeerte
tot Roem ons tot die verhevenhcid opvoert, wanneer zy
den weg, door den fakkel des Ver(lands verlicht , bewan .
dolt .
Laaten wy bet Gemeenebest der Letteren ten voorheelde neenten , een loutcr veritandige verbintenis , welker
Leden, verdeeld door hunne perfoonlyke eifchen . ; alleen
bet zelfde otigmerk hedoelen, en 'er tia flreeven met kra g .
test, welker t ngelykheid blykt uit hunne verrigtinaen, Gene
A9aatlchappy zonder vereentging, die geen zigthaar l-loufd
erkeut, en waar in elk'regt heeft, cam zyn rang to merktcl:ctten ; dit Ryk , bet cdniglte zeker, waar in de Met
Ont :er cfchikthcid een midilel tot geluk kan weezen, wells
Ondcrzaaten
tot een heerfchende drift hebben, de zugt na
'
Vermaardheid, en geen andere algemeene neiging dan eene
edele :' avver , heeft bet zelve cgter , ten zelfden tyde,
gecn ovzigtbaar en altoos ftandhoudend Opgerhoofd, bet
Verlland : en voor een onzaglyk, zonder eenig verder be .
roep- oordeelend Regt, de Naakomeliiigfchap7
Welk is , derhalven , bet waare of ~gmcrk eens Mans van
Verlland, wiens verheeve Ziel zich aan de zugt tot 1Zoem
overgeelt? 't Is dit oordeel der Naakotneliugfchap, waar
tegen de Zelfzoekcnheid, de Trots, en de Nyd geene
andere dan kragtlooze wapenen hehhen . Kin by , in de
daad, de maate zyus Roems genieten, geduurende den
korten tyd zyns natuurlyken leevens her op Aarde? Neen,
ge-
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gwislyk neen ; onophoudelyk omringd door eene menigte
.Eerroovem, ftaat by ten doel aan nunne vergiftigde py .
len : by weet nauwlyks zich kloekmoedig faande to houden to midden van de treeken der Zelfzoekenheii, of de
valftrikken, hem door Iaagen nyd gefpannea, to ontkometr ;
by flerft , maar, uit deezen ltaat van beproevinge verlost,
verryst by eerlang in een ttaat , boven beproeving verhceven, en zit zegepraalende in den Tempel der Ollitcrflykheid .

CHARACTERSCHETS VAN DEN WYSGEER ARISTOTELES .

(Ontleend uit Dr.

„„

GILLIES'S

Hillory of Ancient Grecce.)

ARISTOTELES dagt," fchryft Lord BACON, .,, gelyk de Otto.
mgnniJctie Ryks-Vorften , dat by nie : gct
ust kon regce.
„ ren , of by moest alle zync Broederen verdelgd hebben ."
Tyne zugt Ana Lettereere was zo buitenfpoorig als uitfluitende .
Hy dong 'er na , om den geltcelen wyduit,elirekten k . ing dicr
Kunflen en Weetcnfchappcn to vervatten, en gaf voor, to vverklaaren alles wat gekend kon worden van de Zedclyke en do
Stoflyke Wereld . Niet to vrede met zyne Heerlchappy uit to
breiden , tot de verfle grensp .;alen des k erflands , waagde by
flout bet oplosfen van Vraagftukken , alle Alenschlyko 1' undigheden to boven gaande , met bet cigenfte zelfvcrtruuwen , ais
zyn Kweekcling ALEXANDER flag leverde . Alaar to kampen
hebbende met vyanden , halflarriger dan de Pe,f' anen , llaagde
zyne voorbaarigheid min gelukkig dan die des Vorfien.
Hy vcrdeelde de Wysbegeerte in de befpie,,aektde en hen , fe_
nende. De helpiegelende of afgetrokke Wysbegeerre, waar by
ecrst den naam van Metap/vfica aan gaf, is doorgaans duister,
dikwyls onverflaanbaar,noch harsfcnlchimtnigerdan die van PLA .
To, zyn Lecrmcester ; maar reel onbevalliger . Dezelve bevat :c
niet allcen bet onderzoek , van de al' etrokkene dcnkbeeldcn ,
Be/Inan . Lelf/tandigheid, Hoedanielxid, Ge/lacnt, Soon, en dergelyke, waar over zo lang en nutloos geharreward is, door den
averechtfen yver der Schoolgeleerden ; maar de alt emeene Leeringen over de Ziel of Geest, en wel inzonderh . id .lie der Godheid . Over de Alenschlyke Zicl handclt by in ecn afzonderlyk
Werk, waar in men erkennen moor, dat ARISTOTELES eer nicuwe naamen, dan nicuwe ontdekkingen, gcgeevcn hee t ; en dat
de Leer van de Onflerflykheid der Ziele door deezen Wy,geer
nict zo volkomen vourgefteld _is, a!s PLATO dezclve geieerd
ha .;t .
De
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Do Natuurlyke WW'ysbegeerte Van ARTSTOTELr•.S verdient deli
naam van Mptaphy'/ica , it: den hedendaagichen zin van dat
woord : naardemaal by do Wetren des Heclals ve .klaardc, door
afgetrokke denkbeelden met elkander to vergelyken , niet door
waarnecmingen en proevcn . Wanneer by tot byzonderheden
komi, verraadt by eene grootere onkunde, omtrent de Bewee_
gingen en de Graotte der Hemelfche Lichaamen , dan veelen
zyne; Voor angercn . - In de Ontleedkunde der Afenfchen
en andere Diercn, was by tamelyk wel bedreeven, de groove
dwaalingen, die ten zynen tyde algerneen heerschten , in aanme :•k ing genomen zynde. - De Scheidkunde wa+ nog nict
uttgevonden . Zints her invoeren der DenAbeeldige W3sbegeerre,
hadt men opgchouden de Natuur war to neemen ; 't was, overzuiks , niet to wagten , dat men haare werkzgiamheden zou
naavolgen, en dezelve aan den to ; rsfecn der ondervindinge frryken . - In her Wiskundige blykt ARISTOTELES cene mindere
maatc van bedreevenheid bezeten to hebben, dan zyne Voor .
gangerS .PYTIIAGORAS Cn PLtTO ; fchoon by in de uitvinding der .
sluitredenen cone kraet van gecst betoont , die, hadt dezclve
zich t ;evcsrigc op Wiskundige Weetenichappen, tot de verhec ..
vehfle ontdekklngen zou zyn opgeklommen .
Dc Twyfelaary van zynen Tydgenoot PYRR110, en nog mcer
de al bedillendc Drogredenkunst der Eri/jics, IciddC ARIiTOTELES nicer, dan zyne Voorgangers, op, om met gezette aandagt
de natuur der Waarl .eid tc ondcrzocken, en de middelen op to
fpcuren , om dezelve to verdeedigen , tegen do aanvallen der
luidichreeuwcnde Redenaa en , en de valfrikkcn der Zifrerye.
Hy nam, derhalven, de moeilykc taak op, om alle Redenkave.
ling tot de cerfle beginzelen to brengen, en daar uit do regelen
of tc: Iciden , volgens welke alle be(luit verbonden moest zyn
met her voorafgaande, om 't zelve bondig en wettig to maaken .
Dit Route ougmerk volvoerde hy, hebbende, op ¢cn enkele Grond .
waarheid , een breeder Zamenfel van afgerrokkcne waarheden
gebouwd, alle door bewys gefaafd, dan oolt door eenig ander
Nlensch uitgevonden , of tot volkomenheid gebragt is. Het
Grondbc;inzel , waar uit by begint , on waar in alles cindigt,
befaat hier in, dat alles, war gczegd is van een Geflacht, gezegd mag worden van clke Soort, of afzondcrlyk gedeelte daar
order begrcepen . Doch de toepasfing van dien Grondrel gel is vo r 't me rende l blykha r genoeg , zonder do regeleil
van ARISTOTELES ; wiens Redenkunst, hoe gefchikt dezelve ook
mogt weezen, Aom met voordeel gebruikt to worden, tegen do
fci ;erpzinnighcdcn der Drogredenaaren en Eriflics, weinig toebrengr, om her Verfand to vormen, en nicts tot eene oordcctkundige waarneeming van den Mensch of do Natuur, waar op
alle nuttige ontdekkingen mocten gegrond weezen .
Was 'er uit do algcniecue Ichipbreuk der Lettcrkt:nde , W 22r
in
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In veele der Schriften ' vale ARTSTOTELrs omkwamen , niets be.

waard gebleeven dan de hovengemelde Werken, men zou moe .
ten bekennen, dat de hooggerocmde Leermeesrer van ALrX,NDER de aandagt der. Naakomelinglchappe Met zeer verdiende .
In zyne afgetrokke Wysbegeerte, of lt1 , taph}fca, kunnen wy
alleen bcklaagen bet vrugtloos to wcrkftcllcn van groote poogingen, en bet kwaalyk gebruikcn van een uitfleekend Vernuft.
Maar in zyne Oordeelkttndige . Zedekundige, en bovenal
in zyne Staatkundige .Werken, outmocten wy dienzelfden doordringenden en veelbevat euden Geest, dezelfde fcl :erpzinnigheid
van . Redenkaveling, en kragt van Verfiand , gevestigd op voor .
twerpen vin groot gcwigt en uitgcbreide nutheid . De gefleltems
der tyden, waar in ARISTOTELES Jeefde, en de byzundere gele4
genheden , waar in by zich bevondt ;- wrogten zamen nee : de
gaven der Nanrure en dc hcbbclykheid van Vlvtbcronn , om
hem to verheffen tot . dat toppunt van uitfleckenheid, welke zy.
ne _Tydgenooten 'aan hem toekenden , en welke de Naakomc .
lingfchap bewonderde.
ARISTOTELES werd gebooren in bet cerfle jaar der ncgen en
negentiglle Olvrnpiade, to Stagira, een Stad van Maredonie, en
opgevoed aan bet Hof van Pella . waar z3n Vader Lyfarts des
In zyae eers^ontluikende jeugd word by na
Konings was .
Ahene gezonden, en beef twintig jaaren een belicndig Lecrl'n ;
van PLATO, in cene . Stad , waar de Lcttcrkunde en lchoone
Weetenfchappen, met een gadeloozen opgang, werden voorrgezet, en waar de Geest der Wysbegeerte, lchoon dikwyls ver_
keerd belluurd, op bet flerkfte werkzaam was . Loor het fchrander oordeel van PHILIPPUS uitgekoozcn , om de veelbeloovende
bekwaamheden van diens bewonderden Zoon to geleiden en to
verflerken, keer .:e by na zyn Vaderland to rugge, en onrhieldt
zich acht jaaren . aan het MMfaeedo'iifclre Hof• Welke dien(len
ALEXANDER ook gehad hebbe , uit de onderwyzingen van . ART,
sTOTELES , ' t is zeker , dat de laatstgemelde aanzienlyke voor# .
deelcn trok van de dankbaarheid zyns Vorstlyken Kweekelings .
Misfchien moct aan de milddaadigheid van a.LEXANDER .roege~
fchreeven worden, dat zyn Leermeester zich in flaat vondt, om
eene Bockery aan to leggen ; een werk van onnoemelyke kosten
in die Eeuwe , en waarin by alleen de Egvptijcr e en Pertranatp
nifche Koningen tot mededingers kon hebben . Doch de Boekery van ARISTOrELES werd verzameld ten gebruike, niet eukel
tot praal.
De laatfle veertien jaaren zyns Leevens fleet ARTSTOTELES
nicest to 4rhene , omringd _van alle hulpe , . die de verkeerip g
met Menfchen, en bet gebruik van Boeken, hem kon verfchaffen , om zyne \% ysrteerige naalpeuringen voort to zettcn . De
roem van ALEXANDER'S Naam, die toes de Wereld doorklonk,
en vervulde , verfchafte rust en agting aan een Man 1 l ien. by
on-
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onderfcheidde als zyn Wend . Doch, naa den vroegtydigen dooa
van dies doorlugtigen Befcnermheer, rokkende de nydige naayver, van Priesters en Urogredenaarcn, de :kwaadaartige
en bygeloovige woede des AMheealchen Volks op en dezelfde haatlyke Drifren , die doodlyk waren voor de aan(lootverwekkende
Dc =d van SOCRATES, bcfprongen doldriftig den Rocm en Ver .
dienllen van ARISTOTELES . - Om, de wreedheid der Vervolgingen to ontwyken , maakte by heimlyk weg to geraaken ni
, in Eu, ;ea. Deeze flap wcrd genocgzaam geregtvaar_
died door de voorzigtighcid , welke hem aantnaande voor de
veiligheid van zyn Perfoon zorge to draagen : .maar, wanneer men
zyn gedrag onmanlyk mogt vinden, in vergelyking met de on :
bezweeke Standvastigheid van SOCRATES , in eene fcortgelyke
omllandigheid,dan was by gewoon zyn gehoudene handclwyze,
in de vlugt to kiezen ., to verdeedigen, met to zeggen : ., dat
„ by den itheneren geene tweede gelegenheid , om tegen de
„ Vbysbegeerte to zondigen, hadt willed, geeven!" Hy lchynt
zvn wyk uit A:Gene tlegts ecnige weinige maanden overleefd to
beLLen ; kwelling en vcrdriet ftrektcn waarlchynlyk om zync da .
gen to verkorten .
ZEDELYKE BEDE :'KINGLN .
at is de mensch, dat by zich verheft, of cen zoos des Rofs,
dat by hoogmoedig zy! Waar op zyt gy hoogmoedig, 8
nietige aardwormen! \Vaar is uwe trotshc d op gebouwd? op
een grond, die geene fundamenten, op ecn grond, die, uit enkel zand bef :,ande , geene vastigheid heeft . Tuslchen
bet leven en her graf is dikwils niet meer dan eerie enkele fchrede. De hovaardige verheft zich veelal nog, terwyl by
al met den ecnen voet op den rand van Get graf Raat, en wagDe hov, ardige
gelende zo in her zelve dreigt veer to fiorten .. terwyl
de dood
woelr, en dreigt alles naar zynen wil to buigen
agter hem gereed Raat, met de zeis in de hand, om zyn leven
of to maaijen . Verneder u derhalven, a mensch! want
waar op tog zyt gy trotsch en boogmoedig . Waarom verheft gy
:u tegen uwen medemensch, en dreigt hem met uwe wraak ;
want op her zelfde oogenblik, als gy uwe hand ter wraake tegen uwen naasten opligt, kan de Almagtige uwe zicle van u
neemen .
Dar waarheid en vrede overal gevonden mogten worden, en
band aan hand gaan . Dat alle'ooren voor den Icugen gofloten, en de twist en tweedragt verbannen wkrrden ; dan , ja
clan, heleefde men de ge1ukk :glie tyden op a,rde.
'Er is cen Wezcn, wicns throon is in den Hemcl, wiens be,
Rant
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IEaan van eeuwigheid, wiens wysheid oneindig is
eert
almagtig Wezen, wiens goedheid onnafpeurelyk is
dan,
wiens regtvaardigheid omtrent de kwaaddoeners ; omtrent de
pleegers van ongeregtigheden, niet onverfehillig kan wezen . Een Wezen, dat goedwilltg is tcgen alle zyne fchepzelen, dock
dat vreeielyk en allergedu tst is tegens den baldadigen booswigt,
tegen den ftouten zundaar . r-- Enkele goedheid is de }leer+
van Hemel en Aarde ; -- maar een verteerend vuur voor alien ;
die zich tegen Hem verheffen ! --- De Almagtige zal ze ver .
plet:eren in zynen toorn, Hy zal ze vergruizen in zyne grimmig .
held : alien , die zich tegen Hem verzetten, zullen vergaan .
Wie is Hy, die de Starren aan bet Firmament geplant heel},
die ze door z}one Almagtige kragt beweegt, en in harem
loop doer voortfncllcn
die de winden gebied , dat zy
los gain }tit hunne holen, en bevel geeft, dat zy weer worden
die in de Lugt de
o ;•g elloten , in hunne b :nnekameron
wolken vcrzamelt , en met zyne rommelende Donders, met
zyne uitfchietende felle Blixems, de Inwoonders der aarde ver.
lbhrikt
bet is de God van Hemel en . Aarde, in wiens
hand her harte des konings is, die het zelve neigen ka n werfret is de God . van Hemel en Aarde,
waards Hy wil •
do Oorfprong van alles ; God do Almagtige, die in de Eeuwigheid woont , voor wien wy alle e8nmaal -verfchynen moetetr
op then dag der dagen, -- dien allergedugtften, - died
vrecsfelyken Oordeelsdag , op weiken ivy geoordeeld zullen
worden war aUes , wat wy gedaan hebben, en loon op onze
werken ontvangen op alle plaatzen , alwaar de zon haar ligt
yerfpreid! - Overal waar men beftanelyke wezens aantreft,
overal waar men -oogen vied om re . aanfchouiven ., ooren om to
hooren en optnerkzame Zielen om op to merken ; over-al wale
bet verltand verkeert }net de gepastc oplettenheid, - .- daar
hoort men ons'overal als met duizend monden toercepcn : de
Heer heeft ons geinaakt , de Almagtige is onze Formeerder :
maakt zynen Naam groot , verkondigt zynen lof tot
aan do cinden der aarde ! Hy is met Majefleit bekleed, zyne
Goedertierenheid en Regtvaardigheid duuren ceuwiglyk en al .
toos!
Hoe meer de mensch de orde der dingen bewaart, hoe welbehalblvker by voor God leeft ; want God is ecn God van
Orde. floe meet by integendee! de orde verfloort, des re meer
moet by God mishagen, die hem zyn mis!agen eenmaal op de
gedugtle,op de vreeslelykfte wyze, zal doen ontwaren!
'I.-r is geene ware Wysheid , dan by God, - de mensch
is van gistcrcn, en by weet niets . - God is van alle Eeuwigheid , zondcr begin en vervolg, zyn veriland is oneindig,
Hy doorgrond alle dingen , en voor zy beflonden, waren zy in
do £euwigheid in zyn verfbind opgefloten . Zyne oneindige
WyS-
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urysheid-,zyne othbegretlmde Wcetenfchap,Is birinen geene eind%

ge kringen- te. bepalen ., de . oneindige ., Eeuwigheid kan ze nier
beperken. Gods oneindige • Wysheid, zyne onbegrypelyke Wee
tenfchap en Verfland, is een bron van Iigt, dat nimmer kan
Een Springbron . van . Ligt en Waargedoofd worden .
beid, welke nooit kan ovcrfchaduwd worden door een wolki
of eenigen revel van onweetenheid . -- Wie is God, de AlWie is Hem gelyk in
vnag - ige gelyk in Heerlykheid !
filerke . of, .magt! -- Wie is goed dart de Hcere, en wie is
goedertieren din de oneindige God? Dat wy naar - zyne flemme
hoprden, want- Hy -is groot van Goedertieren heden I --- Dat
wy Zynet bevelen gehoorzaamden , en Zyne geboden vlytig op .
volgden' ; want in bet gehoorzamen Zyner bevelen, is grooten
loon
Hy, die zich zelvea beef. leeren kennen , is de Man, die
zyne allezin - s , afhangelykhcid, kent ; en by ; die zyne afhange .
lykhcid -heeft lceren kenncn ; kent ook to gelyk ztivne verpligting aan zynen Maker., . . en aan zynen evenmensch : niaar die
doze verpligt~ngen ken - , heeft leeren werken uit zuivere grond&
begirt Is.,- - by leert de oogmerken kennen , ten . welkei
einde by gefchapen As , en dus beantwoorden aan de alwyze
inzigten en oogmerken , waar toe by als cen redelyk wezen
vaa zynen Alwyzen Schepper gevormd is . Hy leert zynen
Maker dlenen , gehoorzamen , en alle deszelfs bevelen beverheft alie
Vagten . - Hy looft en pryst zynen God
deszelfs Qnfcha - bare goed;reden met opregte . . dankbaarheid ;
terwyl zyn hart van . ware erkenteni3 overvloeid . Met een
woord ; by dient zynen God in at zynen handel en wandel,
met de zuiverfie opregtheid , on leeft ten nutte van zynen even
mensch.

MENGELAVEAK,
TOT FRAAYE LETTERFN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREEKELYK .

DE ONDANKBAARE .

Hoe meenig een rust midden in den fchoot van her geluk ,
oinringd van de uitgezochdle middelen des vermaaks, naar
welke hij flcchrs de oogen behoeft op to hef'cn , of de han.
den uit to flrrkken , om ze geheel en al de zijnen to maaken
en evenwel is deeze benijde lieveling des geluks , in wicns
p!aats daizenden, die verre van hem zijn, wenfchen to flaan ,
tnisnoegd over God, en misnoegd over de wacreld . Terwijl
hij onbeweeglijk zijnc gulzige oogen vestigt op nieuwe voorwerjien van vermaak, welker vermcerdering van tijd tot tijd
dies ce onmogelijker wordt, hoe grouter de maat is, welke
hij 'er reeds van bezit, en welke altijd toch minder indruk
maaken , hue langer men reeds aau dezelve gewoon is . Stapt
de ondankbaare gevoelloos peen , over die geenen , welke
voor zijne voeten liggen , en geeft zich zelven , bij de
ntinfle to lcurflelling van zijne Dwaaze wenfchen , toe in
kiagten , tegen welke elk vcrflandig mensch zich to recht
moet verzetten.
F E S T, Proeve.
T I oe zeer bet weinig of geheel geen infpraak ontmoet,
I dat de verpligting, ter uitoefening van Dankbaarheid,
gegrond is , op onze verftandi ;e vermogens en geesthe.
kwaamheden ; ja, hoe gereed ook de erkentenis is, van de
aangenaamheid die de betrachting van deezen plicht verzelt ; moet men, nochtans , daar uit niet hefluiten, dat 'er
zo veele dankbaare menfchen gevonden worden, als 'er
zich voorftanders van deezen nnodzaaklijken pligt opdoen .
De ondervinding zou deeze dwaaling ten flerkfl :en tegen .
fpreeken ; en hem, die dit hefluit zou willen opmaaken,
wijzen, op zo veele onwaardige voorwerpen, die genotene
weldaaden vergeeten , en bunne weldoeners trotzeeren , of
1 1. DEEL . AIENGFLW. N O . I I .
Ii
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verachten . Van alle kanten toch rijzen klaag(lemmen op,
over ondankb're ontinoctingen, bejegeningen en gedraagingen , en geduttrige voorbeelden bevestigen ons, dat de
waereld eene menigte van die monflers voedt, die, met
verachting van bet goede aan bun gedaan, den Schenker
verfmaa ;1en . Min oogmerk is niet, deeze - waarheid to
hewijzen ; of de ondankbaarbeid in alle haare couleuren of
to (cl ;ilderen : mar alleen , om, in eenige bijzondcrheden,
aan to toouen, hoe ongelukkig de ondankbaare zich zelfs
maakt ; en, hoe hij, door zijne ondankbaarheid, zich zelven verfieekt , vau zulke genoegens, die tot de menschlijklteid behooren , en bet geluk van zijn wezen uitmaa .
ken .
\Vij verkiezen , uit veelen , den ondankbaaren to be .
fchouwen , als mi li:nde den rechten fmaak, en de waare
kennis , van bet goede dat hem wedervaart :
als onophuudlijk met zijn lot to onvreden,'en zich verteerende
in afaunllige benijding :
en etndlijk, als verftoken
van het fireelend vermaak , om aan anderen dientlen to
bewijzen .
Wanneer wij deeze drie kenmerken kortelijk zullen nagegaan hebben , zal ons bet bel'chreicnswaardig lot van
den ondankbaaren duidlijk blijken ;
en tevens, zal,
daar door , onze afkeer voor de ondankbaarbeid moeten
vermeerderen .
Rer/le Kenmerl: : de ondankbaare mist den rechten fmaak,
en heeft de waare kennis niet, van bet goede dat hem
wedervaart.
de aangenaame ge.
I-let genoegen van dit tevcn,
waarwordingen , daar uit voortfpruitende , to fmaal :en, kan
bet enkele berit van tijdelijke goederen ,
de bloote
verkrijging van grootfche eer en rang , ons niet verfchafto
fen . In de drukfle opeenftapeling van fchatten ;
midden van de mildfle eerverwerving ; kan men daadlijl;
ongelukkig, en voor zich zelven ongenoechlijk, zijn . 't Is
alleen bet gebruik , bet wel gepast en tildig aanleggen ,
van rijkdom en aanzien , dat ons in deszelfs bezitting gezegend, en dus gel« kkig doet zijn . Wat bast bet, fchat.
ten op fchatten to hoopen, en die, door noeste vlijt, ang_
ftige en onvermoeide zorge , geduttrig to vermeerderen ,
als men bet nut niet (tent , dat daar mede, en voor zich
zelfs, en voor anderen , kan gedaan worden ? Wat geeft
een uittleekende naam, een gevreesd gezag, als men niet
weet zijne medemenfchen , daar mede , gelukkig to maa-.
ken
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ken , en hen uit kommer, vrees, of vervolging, to redden? Als men zich, lams lien weg , geen eerbiedige liefde en flit vertrouwen weet to verwerven? Als men zich
niet tot een veilige toevlucht van verkorte , of onderdrukte , menfchen weet op to werpen ? Dit nu is juist bet ongeluk van den Ondankbaaren ;
hij kan afle deeze
voorrecbten genieten , en veeltijds geniet hij ze in dcr
daad, zonder ze tot bet waare rogmerk dienflig to maaken . Te midden van milden zegen , k!aagt hij over tegenfpoed ;
omringd met wenschlijk Neil, onthrcekt
Hij kent, door onnpmerkzaamheid, zijn
hem alles .
voorfpoedig lot niet , en ruurmureert zunder ophouden ,
over bet gemis van dit , of dat, waar mar zijn ontevre .
den hart hem hijgend' doet ha :ken . Naauwiijks heeft
hij in bet een zijn wensch verkregen, of terflund fmeed
hij een nieuw verlangen. Zonder !let geluk to kennen ,
waar in hij ge!eid is , begeert hij zaaken die hem ichaadlijk zijn, en hem ongelukkig zouden moeren maaken . Zijn
geduurige toeleg is , boven elk uit to munten, en zijne
begeerte ontvlamt, • zo ras zijne bedricgiijke verheelding
hem voortlelt, dat een ander gelukkiger is dan hij . Ilet
goed, dat hij bezit , kon hem ailes geeven, dat hij verlangt , als ziin verblind oog hem niet belette deszclfs
waarde to onderfcheiden :
waar, door gebrek aan
opmcrkzaambeid, wordt hij medegevoerd tot onvoldoenlijke begeerten, en kan, in dat Been dat hij heeft, niets
bekoorlyks vinden . Welk een akelige toefland ! bezitter
van veele goederen , en noclitans door misbruik daar van
ontzet to zijn ! Ruimte van a11es to hebben, en cchter
onverzaadlijke begeerte , naar tneerder, to voeden ! Hulp
ell troost to kunnen aanfchaflen, en het door miskenning
to verzuimen ! Gij, ondankb're I zijt een' waardig voorwcrp
van beklag! Gij kent de weldaadige hand niet, die u ze_
gent ! Gij aanbidt uwe ingekankerde zucht naar onmrog .
Iijke gnederen , en flelt u zelven Moot aan de verachting
van braave menfchen ! keer tot u zelven in ;
befchouw uw ongeluk ; - en word bedachtzaam!
Uw bcltaan is, om als ecn worm to kruipen , en als eett
vieier to flreelen, zo lang gij niet verkregen hebr, bet
geen waar mar gij tracht ; ja , orn owe werfchen vervuld
to zien, verheft gij bet begeerde goed tot eene onmaatige
hoo .ete , en zii onrziet geen middelen to bf proeven, on
uw doel to bereiken :
doch, naauwlijks , hebben
uwe vrietiden uw vcrzoek gehoord, en daar aan voldaan ,
1i 2
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of bet verkregene verliest aanmerklijk van zijne waarde,
dcszelfs glass verdooft , en , na eenigen tijd , bezitter
gewecst to zijn , ache gij bet zelve als niets waardig, en
de verworve guest komt in &een verdere aanmerking . Dit
betlaan blijkt kenlijl, in alle ondankb'ren ; en veraart at
ligtelijk hi verfinaadtng van den weldoener ; en in to leurftelling dzr goede ooginerken,welke deeze, met de fchenking van bet verzochte , zich heeft voorgelleld . "'elk
eene vergelding voor eene edelmoedige ziel!
Welk
loon voor een braaf hart!
in plaats van erkentelijklieid en licfde ten prikkel to ontvangen, kleinachtiug
en ondankbaarheid to ondergaan!
En nochtans, dit
is, sneer dan to veel , bet deel dat hun to beurt valt . De
ondankb're belchouwt, na de verwerving, geen wcldaad,
als een daad of blijk van goed%villendheid , maar als lets,
dat men , ow deeze of geese reden, verpliat was hem to
fchenken ;
dat nict veel to zeggen beefs, en gees
aandacht vordert. En was is daar mede zijn toeleg 3 niets
antlers, dan om , langs dies weg, anderen in een denkbeeld to brengen , dat zijn Ilaat niet zeer voordeelig is,
en dat hij dethalven aanlpraak heeft , op meerdere gtunilen
Dit gcwaande recbt van aanfpraak, wordt bij den on .
t aukb'ren aangcktveel :t , door de koestering van afgunst,
waar door hij llaag zich zelven pijnigt, en to weeg brengt,
dat zelfs de vervulltng van meerdere wenfchen hem geen
geluk gceven kunnen .
En , dit is her Tweede Kenmerk der ondankbaarheid ,
dat wij ons voortlelden to onderzoeken ; namentlijk de Ondankbaare , die met zijn lot to onvreden is, verteert zich in afgunllige benijding .
Uit de Ondankbaarheid , wordt onfeilbaar altoos onvergcnoegdheid geboren . De vergelijkingen die de ondankde verkeerde optellingen die hij doer ;
baare maakt ;
veroorzaaken, dat hij den toetlcand van anderen uirmttntend, en den zijnen als met waardig, of verzeld met
veele moeilijkheden , befchouwt. Hij weet zelfs niet wat
to begee en , om dat »lets zijn hart voldoet . Zijne begeerten zijn zo kwaalijk beuierd, dat eene geheeie wae.
reld hem niet kan vergenoegen . In alles heerscht to veel
onvolkomenheid en gebrek . Verkrijgt hij eenige bevordering van aanzien ;
hij kan, zijne heerschzugt niet
genoeg bot vieren . Bepaald door wijze wetten en verordeningen, beperken deezen to veel zijn' lust, om alles
naar
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near eigen zinlijkheid to regeeren . De Staatsregeering, to
vooren het duel zijner wenfehen, brengt hem in to veel
bellummering ; men let met to veel naauwkeurig .
heid op de drijfveeren zijner handelingen ; men
dwarsboomt zijne oogmerken ; en hij ziet, dat hij zich ,
to vergeefsch, met een gewaand geluk geltreeld heeft . Eeu
huwlijk, met eene vrouw die veele middelen bezit, bevoo.
rens zijne geliefkoosde begeerte , beantwoord niet aan zijne dwaaze verwachting . Gebrekkig in de betrachting van
zijn pligt, ontbeert hij huislijk geluk , en verjaagt , door
zijn eigen gedrag, al het zoet van de kuifche huwlijks .
min, en de aangenaamheden, die uit eerie welvereenigde
zamenleeving voortvloeien . Geduurige verandering maakt
dat by geen rust noch ftilte heeft ;
en de afgunst, die
hem pijnigt, verteert zijne ziel .
't Kan toch niet anders zijn, of, een mensch, die zijn
lot niet voortrefiijk vindt, en daar mede to onvredcn is,
moet altoos in den waan verkeeren, dat het deel van ande .
ren veel beter is,, dan het zijne ; en zo ras hij dit gelooft,
wordt de afgunst gaande, en hij benijdt het ingebccld ge .
luk aan den bezitter. Deeze denkbeelden zijn niet to fcheiden , maar hangen onverbreeklijk aan malkanderen : en de
ondankbaare heeft daar in gelijk, dat het leeven van an .
deren genoechlijker is , dan het zijne ; maar het ontfpruit uit eene geheel andere bron, dan de ondankbaare
verondertlelt ; niet nit de veri:rijging van meerder eer en
goed ; maar uit de deugdzaamer geltcldheid van het hart .
Plaatst den ondankbaaren in den Nat van den benijden, hij
is en blijft altoos dezelfde . Zijnen verkeerden zin, zijne
dwaaze beoordeelingen , draagt hij mede , en hij is . in
wat kring ook geplaatst, altoos ongelukkig! In zich zelfs,
in zijn eigen perzoon , vindt hij altijd de meeste verdien .
ften en bekwaamheden, en oordeelt, derhalven, de grout.
fte bevoegdheid tot iederen post te' hebben . De begeeving
nan anderen is niet wet gefchied :
die -heeft de vet .
eischte hoedanifrhedeu , 'en deeze , de zedelijke geaart .
heid niet, die 'er tot ecn goede uitvoering vereischt wordy .
Nooit treft hij prijswaardige deugden, zelden een goed
karakter, in de voorwerpen zijner afgu ;ist. Alle voorfpoed
van anderen baart hem jimmer : en hunne gezondheid
maakt hem ziek . De werkzaame vlijt , daar een antler
door zoekt voort to komen , is flechts ecn' verblinde
fchijn ; en ver(tand of dapperheid zijn, bij hem, niet dan
groutfpreeken en pogchen . Zijne kwalijk geleide verIi3
beer .
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beelding , geholpen door - bedilzucht, doen hem waanen,
over alles to kunnen oordeelen ; en ieders flaat, getleldheid , en hart , to kunnen nagaan .
Hoe rijst niet bet ongeluk van den ondankbaaren tei
top!
naar maate wij onze befchouwing voortzctten,
words hij verachtelijker !
en bet blijkt, hoe langs
zo meer, dat hij mgefchikt is voor . d e gezellige zamenleeving van deugdzaame menfchen
Floe waardig , ondankhaare I zijt gij Met onze kleinachting! •---- Gij, die, hij de verkrijging van veele voorrechten , u zelven, de edele vruchten, die een recht .
geaart bezitter daar van zou trekkca , ontzegt ! -Wat zeg ik ? ontrooft !
en u zelven werpt in een'
afgrond van verachting , waar uit gij niet . op to rechten
zijt! Men reike u vrij de hand toe ;
men biede u
de miAdelen aan ; men betuige u , dat de batten
van alle gevoelige menfchen over uwen toe(land bloeden ;
dat zij gaarne de ondankbaarheid wilden uitroeijcn,
en u , ook voor u zelven beter , en gclukkiger wilden
maaken : wat bast bet u, die zorgluos llaapt , np
to wekken ? Gij kept uwe beeidtenis riet !
Gij
prijst oos doel ;
maar dcnkt, dat het' voor anderen
gcricht is .
Beichouw, bid ik, uw hart ;
door.
zoek deszelfs beweegingen ;
vergelijk u bij de op.
gegeeve kenfchets ;
en nordeel, met onpartijdigheid,
tot :'wen wij fpreeken ! Gij zijt het Qngelukkig llachtofTer
ewer aangekweekte , en fteeds gevoede, ncigirg ! Gij zijt
dat haatlijk wezen , dat wij in cenige trekken gemaald
hebhen ! Ziet uw toeltand ;
ontvlucht,het gevaar ;
en volrt ons, met eene oplettende aandacht, daar wij bet
derde of laatst opgegeeven Kenmerk van uw karakter zullen • fchetzen ; en u , ingevolge van bet zclve, aan onze
verbeelding zullen voorltellen , als ontzet . van de zoete
en innige ilreeling ! die een welgc(leld hart gevoelt, als
bet anderen helpt of weldoet
Het Dcrde Kenmerk van de ondankbaarheid toch is, dat
de ondankhaare bet waar genoegen bet hlij' vermaak mist,
dat ontfpruit uit dienlten aan onze medemenfchen
bewezen .
I)aar bet nijdig hart, en bet afgunflig oog, van den
ondankbaaren elks wellland betwist, is bet hij gevolgtrekking zeker, dat hij geen weldoener van bet menschdom
en hunne belangen niet kan voorflaan .
zijn lean ;
Zou zijn geaartheict weezen, zijue medementchen voort
to
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hun beflaan to bevorderen, en hun
to helpen ;
hulprijken bijlland ann to bieden? neen ;
hij zegt :
„ laaten anderen in fchaamele armoede, in nijpend gebrek
omzwerven ;
laaten zij zuchtend' van iced hunne
laaten zij vrij in keteuen van gevreesd
dagen flijteii ;
ontzag geklonken zijn :
waar toe zou men ze uitred .
den , dan om bet loon van ondankb're verhefiing to fmaaken ; om zijn weldaaden verguisd, en zijnen edelmoedigen
bijlland, met verachting, of kleinfchatting, to zien behandelen? Laat anderen in jammer, verdriet, fmart en teed?
red ze niet uit ;
zo veel, to minder kunnen
zij mij in den weg zijn ;
en 'er worden nan mijnen
geest veele kwellingen ontnoomen . Onophoudlijl: pijnigt
mij de fpijt, dien ik gevoel, als onwa rdigen to a nzietr
lijker that komen ; geduurig kwelt z'ch mijn hart, over
ottverdietide gunstbetooning ;
en hierom, wees meer
omzichtig in het bcfteeden uwer guuften ; woes niet to ge •
reed met uw medelijden en hulp ."
Laaghartige ziel! verachtlijk mensch! hebt gij dan geett
gevoel van menschlijkhcid ? Is het vuur der rode, de
kracht van aandoening, ten eenemaal bij u uitgedoofd ?
gevoelt gij niet, dat gij u los maakt van banden, die de
ziel ann de belangen van anderen doen verkleefd zijn ?
Wordt gij in u niet een getuigen gewaar, die u befchuldigt, en die u als eeu beul over uw ontaard gedrag zal
pijnigen? God heeft ons indrukken van gevoel van d4
rampen ban anderen gegeeven ; hij heeft ons meewaarihheid ingefchapen ; medelijden ingeboezemd ; en ons geleerd
to treeden in de noden van anderen! Dit zijn onuitwiscl7 .
b're beginfels! dit zijn trekken die ons veredelen ! kenmer_
ken die onze waardigheid verheWen! Lult gij, rampzalige,
die poogen nit to wisfchen ! zult gij nooit met een bloe .
dend htrt tot hulploozen intreeden ? zttlt gij u tegen de
oogmerken uwer fchepping aankanten ?
Laat of 1
Laat af! uwe boosheid den teugel to vieren! Poogt
niet to zcgevieren over zulke edele neigingen van uwen
Geest!
Die zege zou ii to veel kosten ; -- ze
zou uw duurend ongeluk daar tlellen ! Wee tech den oil.
barmhartigen , hem zal onbarmhartigheid gefchieden !
Dan, wat helpt het , u tot verbetering aan to zetten ,
daar uw jammerlyk gefolterd hart onvnthaar is , veer
edele veruiaaken, die uit weldoen voortfpruiten! Altoos
ontglipt gij bet kragti?st betoog, door de eene of andere
gezochte uitvlucht . Flet ontbreekt u nimmer aan fchijnrgIi 4
de .
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denen . „ Dan, zegt gij, mis ik in de rechte keuze der
voorwerpen ;
ik beftee daar door mijne giften kwa .
hjk, en dit doet mij fchroomachtig en bevreesd zijii .
}-tier weder, heeft men mij de omflandigheden en jammeren met to veel vergrooting afgemaald ;
en ik heb
derhalven verkeerdlijk, en to veel, gedaan . War, hebben
anderen mijn medelijden gaande gemaakt, en zelfs hunne
mildheid onttrokken,
en langs dien weg, heb ik
alleen moeten lasten en draagen . - Elders, weder, boor
ik hoe men mijne liefdaadigheid misbruikt heeft, en, in
plaatze van 'er bet nodige en dienllige gebruik van to
nmaaken, mijne giften door lustige vrolijkheid verteerd eu
verkwist heeft ." Onnozele uitvluchten !
Vat zegt
uw hart it,_ als gij u zelven afvraagt, of gij met die opgezochte redenen, u, van uwe verpligting kunt ontflaan?
Doch, wat noem ik verpligting?
Gij kent
noch verpligtingeu die in de natuur
geene banden,
gegrond zijn ! - komt u een arme bedelaar, voor zijne
berooide vrouw en kinderen,then hij niet in flaat is nood .
druft aan to fchatlen , om . hulp , fchreieiid inroepen ?
werpt verachtelijke blikken op
gij flopt uw oor ;
en zendt hem ongetroost beenen! En
bent neder ;
als uw kloppend, fchoon onderdrukt, geweten tegen u getuigt,dan antwoordt gij,tot flilling van dezelve, zeer onb efchaamd : „ de behoefte is zo groot niet ;
de nood is niet zo dringend , als men wel voorwent
luiheid en verkwisting zijn oorzaak van de verma .
mijn deel is zo ruim niet, dat ik elken
gering ; armen die mil aanfprcekt kan bijllaan ;
ik doe dage .
ik heb reeds zo veel gedaan ;
lijks zo veel ;
last anderen ook wat doen :" - en langs deezen
weg ontflaat gij it van den pligt van Christelijke liefdaadigheid . Of God betuigt , dat hij den blijmoedigen geever
of kracht van wellpreekendheid u bet
lief heeft ;
gebrek uwer medemenfchen affchildert ; 't is to vergij fluit uw onmedogend hart ; eu wit
geefsch :
uwe handen kunnen geene aalmoefen komeu . Vertoont
men a eenen van alles heroofden Grysaard ;
out.
bloote, en zonder kleederen omzwervende, kinderen ;
eene zoogcnde gebrek lijdende moedcr ;
deeze voor.
werpen, die bij anderen alien indruk opwekkeu, treffen
.gij wendt 'er u gezicht van af, en doet
u niet :
ze, hooploos, pulp van anderen verwachtcnde , van u
vcrtrekken! Wreede neiging! Ottmenschlijk hart! VVie ijst
niet
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en echtcr dit is uw waar
niet bij znlk cen tafreel?
afbeeldfet !
Zeer juist befchryft (lit de Edele Dicliteresfe Lannoy.
Daar is cen wreed gedrocht, in 's hemels vloek gebooren,
Natuur vermurwde 't nooit ; geen vrindfehap kon't bekooren ;
't Heeft nimmer naar men zegt een enkle traan gefchreid
;
't Verraadlyk zelfbelang met gruwlen overlaaden
Bc1 uurt alleen zyn daaden .
Dat monller der natuur beet fnoode Ondankbaarheid .
S%Tat verheft zich, bij deeze kenfchets, de waardij der
Dankbaarheid ! Hoe bekoorlijk, hoe {lreelend is niet de
werkzaame verkeering van een dankbaar mensch ! van u,
zalige ziel, die uit liefde tot uwen Schepper en Zalismaa .
ker, uw hart openzet, voor de klaagtnonen aver 1trijdende natuurgenooten! die uwe ziel door medelijden
voedt! die aandoening en deelneeming aankweekt!
die altijd bereid zijt, God en uwe merle Schepzelcn liefde
to betoonen! die uwen pligt kept, en lien gaarne betracht!
Geen laage of laffe vleijerij voor uwen weldoener bekruipt
uwe ziel : maar een edele lust , een opgewekte en fteeds
gaande gehouden begeerte, om hem uwen verfchuldigden
dank, op de meest voegzaamfte wijze, door gepasten eerbied , en tijdige wederdieniten, to betoonen . Uwe verheve Ziel fchat de bekoomen weldaaden niet gering ; maar
waardeert dezelven, in al het belang het welk zij vorderen .
Gij zijt met het deel der zegeningen, dat gij geniet, verge .
noegd ; gij roetnt de milde goedheid van den Schenker, met een blijmoedig hart ; gij verheft fraag de
grootheid van zijne gunst ; en prent uwen kinderen
die zelfde gevoelens in, en hen leerende, na uwen dood,
den weldoener van ow perfoon en huis, daar voor dankb're
hulde toe to brengen . 1'e dankbaarheid fchuuwt alle zelfverheffing. De dankb re behjdt gaarne zijne onkunde, geringheid , en onwaardigheid , en bij die belijdenis wordt
iedere zegen, elke weldaad, grooter, en ontvangt nienw
voedfel! Hij erkent geftadig, dat hij meerder, vrij
meerder, erlangt, din hij verdient : en dit werkt krachtig
tegen de afgunst . Alles moot toch uit de bron van God
komen ; en zou hij bet deel van anderen benijden ? Hij
leeft in gedourig wel to doen : hij vindt zi'n grootfte lust
uu anderen to redden, ie helpen, en bij to ftaan . Ilij ont.
1i5
vatjgt
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vangt veel , en zou hij dan, niet gaarne het Opperwezeir
daar in zoeken na to volgen, en mill gebod gehoorzaam
to votbrengcn? FIij berust in God , vertrouwt op Hem,
en eiudigt attoos in die Bron van eeuwig geluk .

WAARNEEMING \vEGENS EENE CELUKKIG CENEEZEN
Door FIELITZ, Ilcelmeeste> to Lu .
DOOFFIEID .

kau, in de Ncdcr-lausnitz (*),

•

ellc bejaarde Vrouw verloor, na eene lang aanhuudende
E
derdendaagfche koortte, het gehoor aan beide ooren,
welk verlies van gehoor gepaard ging met een beftendig

geruisch .
Na dat deeze Vrouw reeds meer dan driec
jaaren Lang verfcheiden, zo in- als uitwendige, middeletl
to vergeefsch had aangewend, befloot ik die van den faster
voorgeflaagene Operatic (zie nICHTER, Chirg. Bibliotbeck,
6 B. prj. ;9G .) cens to beproeven .
Ik doorboorde,
narnentlyk, agter beide ooren de pans manillaris osfis terra .
porum , door de bovenfte Lamelle, en fpuitte in beide
openingen herhaalde reizen lauw water, bet welk terftond,
melkagtig, zig uit de. neusgaten wederow ontlastte . ----,
lliernp befpeurde de Lyderesk eene oogenblikkelyke verligting, en vermindering van bet geruisch, , en her gehoor
fcheen eenigzims beter. Na dat ik met deeze infpui .
-ting tweemaal 's daags, geduurende vier dagen, had aangehouden , had de Lyderesfe haar gehoor volkoomen weder, en de gemaakte openingel genazen zeer fchielyk ,
en van zelve. (De Heer FIELITZ heeft naderhand meermaalen gelcgenheid gehad, deeze op zig zelf gemakkelyke
Operatic , met bet beste gevolg, in het werk to 1}ellen .)
(*) Zie Beobachtungen Yon

FIELITZ.

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN PELIKAAN .

1J

(Volgens den Heir

DE BUFFON .)

D e Pelikaan draagt in'tGrieksch den naam van orexeera ;kes
of neaf •a~~c, in 't Latyn beet dezelve 0nocrotalus, by
de Ouden Truo , in 't I-lebreeuwsch Hakik, in 't Chaldeeuwsch Catha, in 't Arabisch Kuk, in 't -EDyptisch Be.
gas,

NATUURLYKE HISTORIK "VAN DEN PELIKAAN .

479

gas , in 't Turksch Sackagrisch, in 't Spaansch Groto, in
't Italiaansch 4grollo ; to Rome heeft men den ouden Latynfchen naam 1ruo behouden ; de Engelfchen noemen hem
Pelecane, de I+ranfchen Pelican, de Duitichers llleergans
of Scleneegan , de Poolen Bak Cudzoriemski, de Rusfen
Baba, de Mexicaanen irtotoll, de Nebers in Guind Pokko,
en de Siammers Noktllo .
Alleraangelegendst en opmerklykst voor den Nratuurkenner, is de Pelikaan, door de kloekheid van zyne gettal .
te, door den grooten zak, lien by onder den bek draagt,
als merle van wegen de -fabelagtige vermaardheid zyns
naams, in Godsdienflige zinnebeelden, der onkundige Volken geheiligd . Onder de gedaante deezes Vogels heeft
men de Ouderliefde afgebeeld , de borst opbyteude , om
zyn kwynend Kroost met zyn bloed to voedetl ; maar deezc Fabel, welke de Egyptenaars reeds van den Gicr vertelden , komt gebeel niet to pasfe omtrent den Pelikaan,
die in overvloed leeft , en aan wclken de Natuur, boven
andere Vischcetende Vogelen , een grooten zak gegeeven
heeft, waar in by zyn vangst draagt, en eer . ruimen voorraad met zich voert .
De . Pelikaan evenaart, of overtreft zelfs, in grootte, de
Zwaan , en zou' de grootlle der Watervogelen weezen,
indien de Albafosf n niet zwaarlyviger , en de Flamingos
veel hooger op de Pooten , waren ; de Pelikaan heeft dien
zeer laag , terwyl zyne Vleugels een vlugt hebben tusfchen de elf en twaalf Voeten . Hy kan zich , overzulks,
zeer gemaklyk en langen tyd in de lugt ophouden, dryft
'er in met eene verwonderenswaardige ligtheid, en veran .
dert niet van plaats , dan om loodrecht op zyn prooi neder to vallen, die hem niet kan ontkomen : want bet ge .
weld van den val, en de wyde uitgetlrektheid zyner Vleugelen , die de oppervlakte van bet water flaan en bedek .
ken, doen bet fchuimend als kooken, en bedwelmen den
Visch, die bet niet weet to ontvlugten ; op die wyze visfchen de Pelikaanen, als zy alleen zyn ; maar zich in eene bende by den anderen hevindende , weeten zy hunne
Vischvangst op verfcheide wyzen aan to leggen , e n.ge .
Ineenfchaplyk to werk to gaan : zy vormen eene linie,
zwemmen zamen, en maaken een grooten firing, welken
zy allengskens vernauwen , om 'er den Visch in te fluiten, en de vangst op hun gemak tc verdeelen .
Zy verkiezen den morgen- of den avondftond, wanneer
de Visfchen meest in beweeging zyn, om to vsfchen, en
de
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de plaatzen, waar dezclve overvloedigst gevonden worden .
'c Is een vermaaklyk fchouwfpel to zien , hoe zy door 't
water iiiellen, zich daar boveu verheilcn, en met c ell ityf
uitgetlrekten hals en half gevulden zak nederwerpen, ddar
na weder in de hoogte Itygen , en op nieuw met kr :,gt
nedervallen, bier merle aautioudende, tot dat hun geheele
zak gevuld is : als dan gaan zy cp cenige uitftcekende
rotzen ecten, en la aten bet genuttigde verteeren, blyvende in itiile rust tot aaii den avond .
My duiikt, dat men zeer we[ voordeel zou kunnen doen
met (tit ln(lin& des Pelikaans, die zyn prooi niet terltond
verflindt, 'maar ten voorraad oplegt, en dat men 'er, even
als van den Cormoran , een Visfcher , tot 's meI,fchen
dienst , van zou kunnen inaaken ; in de reisbefchryving
van PtzAi O wordt verzekerd , dat dit den Cliineefen ge .
lukt is . L .AsAT verhaalt desgelyks , dat de Wilden een
Pelikaan hadden , diets zy 's morgens uitzonden •, en 's
avonds weder kwam, met den zak vol Visfchen, tvelken
zy hem deeden uitwerpen .
De Pelikaem moet tell uitmuntend Zwemmer weezen,
by heeft volkomen gevlicsde Pooten , vier Vingeren zytt
vereenigd door ten en bet zelf : e Vlies : dit Vlies en de
Pooten zyn rood of geel, naar den ouderdom des Vogels .
f let fchynt ook dat by met den tyd die fchoone , zagte
en Ms doorfchynende roozekleur krygt, welke aan zyne
Pluitnadie een glans geeft, die na vernis gelykt .
De Vedcren aan den Hals beflaan uit een kort dons,
die van den leek i ;yn veel ]anger , en vormen eene fort
van kam, of kleinen kuif. De Kop is plat aan de zyden,
de Oogen zyn klein, en in twee groote kaale plekken ge .
plaatst ; de Staart beeft achttien peunen ; de klcuren van
den Bek zyn geel en bleckrood, op een graauwen grond,
met fielder roods (Ireepen op 't midden en na de eiuden
deeze Bek is van boven plat, als ten breed lemmer, met
een rand over de langte loupende , en eindigende in een
baakigen punt : binnen in dit lemmer, 't welk de fovenkaak uitmaakt, zict men vyf groeven, die vyf kanten gee .
ven, welken twee buitenite fcherpfnydend zyn ; de Onder.
kaak beftaat uit twee buigzaame deelen, aan 't einde zaa .
mengevnegd, doch vrorts van elkander afgezonderd, laatende een fpleet tusfchen beide ; aan deeze hangt de zak
als ten Vischkaar. Deeze zak kan meer dan twintig pin .
ten vogts bevatten , e n. is zo breed en lang, dat cen
?vietisch 'er den arcs tot den elleboog in kan iteeken .
EL-
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verhaalt gezien to hebben, dat iemand 'er bet heofd
in flak, 't geen ons, egter, Diet kan doen gelooven , 't
geen snrcT1us by ALDRuvnrnus vcrmeldt, dat een deezer Vogelen uit de,hoogte een Negerkind liet vallen , 't
geen by in den zak halt weggevoerd .
De Pelikaan fchynt getema, en, niettegenfaande zyne
zwaarlyvigheid , tot het doen van kunstjes opgebragt to
kunnen worden : by heeft niets woes,ZS in zynen aart, en
onthoudt zich gaarn by de Menfchen . RZACZYNSKI Ijireekt
van eetl Pelikaan •, veertig jaaren aan 't Hof van I eyercn
gehouden, die vcrmaak fchicp in gezell'chappen, en tip 't
hooren van Muzyk fcheen gelteld to weezen . BELON 70r-'er een op 't Eiland Rhodes, die gemeenzaam door tie Stad
wandelde, en CULMANN verhaalt, by ars>`Ert, de b eken .
d e Historie van den Pelikaan , die den Keizer bl,%XIAULIAAN vulgde , boven bet Leger vhegende, wanneer 't z el .
ve in optocht was ; zich zuawtyds zu huog verhefen e,
dat by zich Diet grooter dan een Zwatuw vertoonde,
fchoon zyne vleugels , van 't eeue tot bet andcr ciude ,
vyftien Rhynlane-fche voeten haalaen .
Verbaazend zuu , desnicttegenltaande , die flerkte van
vliegen zyn ill een Vogel , vyfentwintig ponden zwaar,
als dezelve Diet wonderbaar onderlleund werd, door de
groote menigte lugts, waar door zyn lichaam zich uitzet ,
als ook door de ligtheid zyus gehcelen tnaakz&s . 't Ge-raamte van een Felikaan weep geen anderhalf pond ; de
beenderen zyn zo dun , dat men 'er door been ziet , en
ALDROVANDUS zcgt, dat 'er geen merg in gevondcn wordt .
Zeker hecft men bet in den aart deezer vaste deelen, welke Diet dan laugzaam verharden, to zoeken, dat de Pelikaan zeer lang leeft ; in cell gevangen Rant zelfs leeft by
!anger dan meest alle andere Vogels . TURNER gewaagt
'er van een, die 'er vyftig jaaren in doorbrags . Van een
groot aantal Pelikaanen , ill de Menagerie van hcrfrailles
gevoed, ltierf 'er geen in den tyd van twaalf jaaren , geduurende welken tyd, van alie foorten . in de Menagerie
gehouden, 'er geen was, of daar ilierf 'er ten minflen een
van .
De Pelikaan, fchoon geen volllaage vreemdelirg i l l die
Gewesten, is 'er nogthans zeer zelozaam , boven al di p
landwaards in . Wy hebben in bet Kabinet de ovcrhlvf.
zels van twee Pelikaanen, de een in Druphind, de andcr
op de Saline, gedood . GEsNER fchryft van eenen, op bet
Aleir van Zurich gevangen , aaar voor een onbekenden
Va .
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Vogel gehouden . My is niet gemeen iii 't Noorder gedeelte van Duitschland, fchoon men ze in grooten getale
vindt in de Zuidlyke Landllreeken , door den Donau be.
fpoeld . llit verblyf op den Donau is eene oude hebbelykheid deezer Vogeleu : want ARISTOTELES, de Pelikaanen rangfchikkende onder die Vogelen, welken by bender
leeven, zegt, dat zy van de Rivier Stryrnon vliegen, en
elkander, by bet overtrekken van het gebcrgte, wagten , to
gader nederftryken , en aan den Donau nestelen . Deeze
Rivier en de Strj•mon ichynen, derhalven, de grenspaalen
der Landen, waar in zy by benden, van 't Noorden na
bet Zuiden , vliegen , in ons Werelddeel . PLINJUS heeft
den weg, dicn zy neemen , niet wel gekend , als by ze
uit de noordlyk(le gedeelten van Gaule laat komen ; want ze
zyn daar vreenid, en nog vreemder in Zweeden, en hoo; althans, indien wy dit
ger Noordwaards gelegene Linden
mogen opmaaken , uit bet ltilzwygen der Noordfche Vogeltiel'chryveren, LtNN2EUS, .IULLER en BRUNNICH : want
bet gees OLAUS MAGNUS 'er van zegt , is niets meer dan
cen kwaalyk zatnengeraapte opzameling , van 't geen de
Ou .len over den Onocrotalus gefchreeven hebben , zonder
dda bewys by to brengen , 't geen de overtocht , of bet
verblyf deezer Vogels, in de Noordfche Gewesten, flaaft .
11, Dngeland fchynt de Pclikaan ook niet voor to komen : dewy) de Schryvers der Zoolog is Brittannica denzelven niet tellen order de Britfche Vogelen . CHARLETON
tekent op , dat men, ten zynen tyde , in bet Park van
yf'indfor, Pelikaanen zag , uit Rusland gezonden . Zy
worden, met de daad, ja diktivyis, gevonden op de Meiren van Rood Rurland , van Lithauwen , en zelfs in
yolhinie , todolie en Pokutie , volgens RZACZYNSKI ;
doch niet in de noordlykilt gedeelten van Moscovie , ge_
Over 't algemeen fchynen deeze
lvk ELLIS wil .
Vowels meer elgen aan heete, dan aan koude, Lugtftreeken .
In Juny, des jaars 1773, doodde men een zeer grooten,
die vyfentwintig ponden zwaar was , op bet Eiland Ma.
jorca, by de Baay van Alcudia ; alle jaaren verfchynen de
Pelikaanen geregeld op de Nleircn van Mantua en Orbitello ; wy zien, daarenboven, nit een plants by MARTIAdat de Pelikaanen gemeen waren omllreeks Ravenna.
.A'len vindt 7e ook in Klein A,2e, in Griekenland, op
veele plaatzcn in de Middellandfche Zee, en van den Pro-.
pontus BPt.oN heeft, Op lee zyn('e, derzelver overtocht,
tusfchen . Rhodes en Alcxandj*, waargenomen ; . zy vhvogen
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gin by bendcn , van bet Noorden na bet Zuiden , den
koers :tellende na Egypte. Die zelfde Waarneemer mogt
ten tweedemaale die vertooning aanfchouweu, op de grew .
zen van Arabic en Paleflina. Eindelyk, de Reisbefchry
vers verhaalen ons, dat tie Meiren van ,7udea en van Egyp-.s
fe, de boorden van den Nyl, in d,-n Winter, en die van
den Strymon, in den Zomer, van de hoogte der bergen
befchouwd, zich wit vertoonen, door de menigte van Pe .
likaanen, die dezelve als bedekken .
De getuigenisfen van verfcheide Zeevaarenden by elkander
verzamelende, ontdel:ken wy, dat de Pclikaanen zich in alle
Zuidlyke Deelen van ons Vaste Land onthouden, en met
weinig verfchillendheden, en, in veel grooter getal, in die
der Nieuwe Wereld . Zeer gemeen zyn ze in ffrica, op
de boorden van de Rivier Senegal en de Gambre, waar de
lvegers den Pelikaan Pokko noemen ; de groote Jandtong,
die den mond van de eerstgemelde deezer Rivieren fluit,
is 'er mede vervuld ; men treft ze desgelyks aan to !- oange,
ell op de Kusten van Angola, van Sierra de Leona, en
van Guind; in do Bad van Saldana zyn ze vermengd on .
der de menigte van Vogelen, die lugt en zee in die fireek
fchyuen to vervullen . Zy komen voor to Madagascar , to
Siam, in China, op de Eilanden van Souda en de Philippynfche, boven al aan de Visfcheryen van bet groote Meir
van Manille. Zomtyds ontmoet men ze op zee ; eindelyk
heeft men ze gezien in de verre afgelegene oorden van den
Indifchen Oceaan, als in Nicuw Holland, waar Capiteiu
Coox verhaalt, dat' ze zeer groot zyn .
In Amcrica heeft men de Pclikaanen ont .lekt, van de
Antilles en bet Vaste Land, de Landengte van Panama en
Campeche Baai , tot Louifiane, en Landen , grenzende aau
Hudfons Ilaai. Ook zag men ze op de Eilanden en onbewoonde Zeeboezems, naby St . Domingo ; en veel menig.
vuldiger op de kkeine Eilanden , met het fchoon(te grocn
bedekt, niet verre van Guadeloupe, en welke ouderfcheide
foorten van ' Vogelen onder elkander- fchynen verdceld to
hebben, om bun ten verblyfplaatze to dienen : een deezer
Eilanden draagt zelfs, naar de Pelikaanen, den naam van
l'Isle aux Brands gofiers . Zy vermdnokeVgl,
bende, die bet Vogel-Eiland bewoonen ; de zeer Vischryke
SambaalfcQ Kust trekt ze in grooten getale, en op die van
Panama ziet men ze veclvuldig, aazende, op de Sardynen ;
eindelyk, alle de oevers en inhammen, daarotnfireeks, zyq
in zulk een menigte met die Vogeleu bedekt, dat men ze
by
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by Canoes vol vangt, en bet vet fmelt, otn 't zelve a15
olie to gebruiken .
De Pelikaan vischt zo wel in zoet- als in zeewater, en
heeft men zich, derhalven, niet to verwonderen, dat by
aan groote Rivieren gezien wordt ; doch 't is vreemd, dat
by niet alleen large en vogtige plaatzen , door de groote
Rivieren bevogtigd, bewoont, maar ook de droog(te Itreeken, als Arabie ell Perfie, waar by bekend is onder den
naam van 'hacab, zo veel betekenende als dhatcrdraagcr.
Men heeft waar enomen, dat, daar by zyn nest moet verwyaeren, op een verren atltand, van de wateren dour de
Caravaanen dikwyls bezogt, by bet versch water in zyn
zak ,, voor zyne jongen , van zeer verre aanvoert . De goede llluzehna :zncn zeggen , dat con deezen Vogel belast
heeft, in de woestyne to woollen, om to voorzien in de
behoeften der Bedevaardgangeren, die na lllekka trekken,
gelyk by eertyds de Ravens zondt, die ELIAS in de woestyne voedden . Uc Egyptenaars, oogende op de wyze,
hoe deeze groote Vogel bet water in zyn zak draagt ,
hebben hem den Kameel der Rivieren geheeten .
Voor 't overige, hebbe men den Pclikaan van Barbaryen, van welken SHAW fpreekt , niet to verwarren met den
waaren Pelikaan : dewyl deeze Reiziger zegt , dat by nict
grooter is dan eeu Kicvit ; en die zelfde behpedzaamheid
to gebruiken omtrent den Pelikaan, door KOLBE vermeld,
die geen ander is dan de Lcpelaar. PIGAFETTA , naa zeer
wet den Pelikaan , op de Kust van Angola , gekend to
hebben , bedriegt zich , wanneer by dien naam geeft aau
een Vogel van Loango , met large Pooten , 21s een Rei .
ger ; wy twyfelen ook wel zeer , of de Alcatraz , dien
eenige Reizigers zeggen , in voile zee , tusfchen Africa ell
America ontdekt to hebben, onze Pelikaan is ; fchoon de
Spanlaarden, op de Plzilippynfche Eilanden en to Mexico, 'er den naam van Alcatraz aan geeven , met welkeu
zy gewoon zyn den Pelikaan to benoemen : want de Pe.
likaan verwydert zich weinig van de Kusten, en als men
dien Vogel op zee ontmoet, kan men van de nabyheid
des Lands verzekerd weezen.
Van de twee Naamen , Pelikaan en Onocrotalus, door
de Ouden aan deezen Vogel gegeeven , flaat de eerfte op
zvn vreemde Stem , welke men by bet balken van een
.Ezel vergelykt . KLEIN verbeeldde zich, dat de Pelikaan
dat geluid tlaat, den hals in 't water geftooken hebbende :
doch by fchynt die ontleend to hebben van den Roerdomp;
want
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want de Pelikaan last zyn rauwe llem verre buiten bet
water hooren , en flaat in de ruime lugt een fris geluid .
ELIANUS befchryft en - kenmerkt den Pelikaan zeer wet
onder den naam van Cela, in 't Grieksch cen opgezetten
gorgel betekenende ; . dock , bet is niet wel to raaden, waarom by dien voor een Vogel uit de Indien opgeeft : dewyl
by zich thans , en toen ook , in Griekenland bevindt.
De naam Pelikaan heeft gelegenheid gegeeven tot een
misllag. der Overzetteren van nUISTOTELFS , en zelfs van
clcEgo en • PLINIUS ; men heeft Pelikaan overgezet, door
Plate , waar door men den Pelikaan en Lepelaar verwar.
d e . En ARISTOTELES zelve, verklaarende van den Pelit
kaan, dat hr kleine fchulpjes inzwelgt, en half verteerci
weder uitwerpt , om 'er- de fchaale van of to fclieiden ;
fchryfr hem een bedryf toe , dat beter san dell Lepelaar
voegt : want de zak van den Pelikaan is geen Maag,
waar in de fpysverteering begins ; en is bet zeer oneigen,
dat PLINIUS de wyze , waar op de Onoerotalus de fpyze
neemt en herneemt, vergelykt by bet herkauwen der Dieft
ren . „ In den Pelikaan, . fchryft de Heer PERRMILT zees
wel," „ is niets, of bet komt overeen met bet geen melt
„ by andere Vogelen aantreft ; alle hebben zy een krop,
„ waar in zy de fpyze verzamelen : de Pelikaan beeft
„ denzelven buiten en onder den Bek , in flede van bin,
„ nen en onder den Slokdarm . ; doch deeze buitenwaards
„ hangende . Krop . heeft de fpysverteerende warmte ; niet
„ van die der andere Vogelen, en de Pelikaan brengt de
, ; Visch versch in dien zak' aan zyne Jongen :; , by doet
„ niets meer dan dien zak aan zyn borst drukken , en 't
„ is deeze zeer natuurlyke werkzaamheid , welke aanlei„ ding gegeeven kan hebben, tot de algemeen verfpreidde
„ fabel , dat de Pelikaan de borst opent , oin zyne Jon.
„ gen met zyn eigen bloed to voeden ."
Het Nest der Pelikaanen vindt men doorTaans aan del -.
waterkant ; zy leggen - de eyeren op den vlakken, grond ;
en bet is door mistastiug en bet vertivarren van den Pell.
kaan met den Lepelaar, dat SALES NE hem in 't Geboomte doet nestelen . 't Is waar, dat by, niettegenftaande zyne zwaarte en breed gepalmde Puoten, op 't Gehoomte
totft , ett deeze gewoonte a welke ons min verwonderd
heeft in de Pelikaanen van America, dewyl veele Water .
vogels in dat werelddeel roesten, vindt men ook by de Pe .
likaanen van Africa, ell in andere oorden van ons Vista
Land .
K k
1 I. DEEL . AMENGELW. N O . II,
Voor
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Vonr'f overige verll'indt deeze Vogel, die zo vraatagtig
als veniieleni is, in wine vangst zo veel Visch, als 'er noodig zou weezen tot an maaltyd voor zes menfchen . Gemakiyk ilingert by een Visch, van zeven of acht ponden,
binnen ; men verzekert dat by ook flatten eet, en andere
kleine Dieren . PisoN verhaalt gezien to hebben, dat een
Pelikaan een kleine Kat leevend infokte, deeze Pelikaan
was zo tam, dat by op de markt kwam, waar de Vischverkoopers zicb repten oin zyn zak toe to binden, dewyl
by anders zeer behendig hun den visch afftal .
De Pelikaan fuapt een visch, hem voorgeworpen , op.
De. zak, waar in by zyn vangst opzamelt, beftaat uit twee
vliezen , bet binnenfte is . een vervoig van het bekleedzel
des Slokdarms, het buitenfte een verlanging van de huid
aan den" hals : de rimpdts, in welke de zak,zich kreukt,
dienen om dezelve, to verkieinen, daar by, ledig zynde,
flap hangt . Men gebruikt deeze zakken der Pelikaanen,
even als 111aazen, om 'er Rookrahak in to doen ; op
onze Franfche Ialanden noemt men ze Blagues of Glades,
naar 't -Lngelfche wourd Blader, 't welk een Blaas betekent. Men wil dat deeze zakken, wel bereid, veel fraaijer
en zagter , zyn - dan Schaapevelletjes. Eenige Zeevaaren~?e
lieden draagen 'er Mutzen van : de Siammers weeten 't r
fnaaren tot . .fpeeltuigen van to vervaardigen ; en de Vislyl bedienen zich van deezen zak, nog
fchers op den
Alan bet , Onderkaakbeen vast zittende , tot . hoosvaten in
hunne fchuiten , of onk om 'er water in to bewaaren
want deeze zak zygt niet door, en bederft niet door in
't water to blyven .
't Schynt dat de Natuur een zonderling voorhehoedzel
gebruikt heeft, ten einde de Pelikaan met verllikke, w anneer . b y 4 om zyn Proof to vaugeu , zyn zak geheel aan 't
water open(lelt ; de Longpyp als dan de wervelen van
den Hals verlaatende, flrekt zich voori it, en veroorzaakt ,
onder dien zak komende , eene zeer merkbnare opzwel1ine ; ten zelfden tyde fluiten twee fpieren dell flokdarm,
die alle inkomen van 't water weeren .
Zeer diep
in dien zak is een Tong verborgFn, zo kort, .dat men
geloofd hecft dat de Pelikaan de Tong geheel . derfde : de
Neusgaren - zyn ook bykans onzigtbaar , en geplaatst aan
den wortel van den BA .
Zeer gewigtig is eene waarneeming van den Heer DIRRY
en Vader TACHARU , overr de Lugt ; verfpreid onder de
huid van 't geheele Lichaam des Pelikaans ; men mag zelfs
zc-,-
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zeggen, dat deeze waarneeming een algemeen fiuk behelst,
zich op eene meer byzondere wyze ontdekkende in den Pclkaan, doch 't welk men in alle Vogelen kan aantreffen,
't geen de Heer LORY, een beroemd .en geleerd Geneesheer
to Paoys, beweezen heeft, door her aantoonen van de gemeenfchap der Lugt tut in de beenderen en de fchagten
der Vogelvederen . In den Pelikaan gaat de Lugt uit de
borst zydwaards af, en over, in de blaasjes van een celag.
tig dik en gerimpeld viies , . 't welk de fpieren hedekt en
over 't geheele Lichaam loopt , onder her vlies waar in
de vederen geplaatst zyn ; deeze blaasjes zyn 'er dermaate mede opgevuld, dat men, her lichaam des Pelikaans
drukkende , een menigre lugts aan alle kanten , van onder de vingerew ziet ontfnappen . 't Is by de uitademing,
dat de Lugt, in de , borst zamen gedrukt, deezen weg
neemt, en •z ich in alle de blaasjes van her celagtig weef•
zel verfpreidt ; men kan zelfs, door in de Lugtpyp to
blaazen, deezen omloop der Lugt zigtbaar maaken . Hier
dooe laat her zich gemaklyk begrypen, hoe de Pelikaan,
op die wyze, zyne uitgebreidheid kan vergrooten, zonder
meerder zwaarte to krygen , hoe zetr de vlugt deezes
grooten Vogels daar door in gemaklykheid moet toeneemeWydtrs halt MosEs bet eeten van 't vleesch der Pelials onrein, den Wooden niet to verbieden als eene
anders lekkere fpyze ; in dit opzigt verboodt her - zich
zelven door een ilegten fmaak,- den flank en her olieagtig vet : niet to min hebben eenige Reizigers 't zelve
miet geheel oneetbaar gevonden .
kaanen,

(*) De Hoogleeraar P . CAMPER heeft , over deeze Lugtbevat.
tend' Ho ligluden,
Verhandeling, den 2 Maart 1771 , ingeleverd by her Bataafsch Genootfchap , in bet eerfle Deel van

eene

deszelfs Verhandelingen to vinden .

Wy hebben, in ons

Meneel-

werk der He&nd . Vaderl . Leueroefeningen . III Deel, bl
. 421 ,
medegedeeld een Verhaal van zommige Lugtbevattende Hollighe
.
den in Vogels , welke met de Longen gemeenfclzap hebben, en geplaatst zyn belle tusfchen 't vieesch, en in de holle beenderen,
van deeze Dieren, den 27 Feb . 1774 to Londen in de Koning .
tyke Societeit door , JOHN HUNTER ingeleverd ; welke beide, t n

opzigte van deeze byzonderheid in de Vogelen, verdienen geleezen to worden .
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PROEVE OVER DR ALCEMEENE ZWAARTE DER LICHAMEri
IN 'T GEHEEL-AL .
D O O R

P.

V A N

A K E N,

R. L. M. Phil. Doctor to Leyden.
De reden, waarom de beroemde Aristoteles de lichtheid,

als een ftellige eigenfchap, den lichamen heeft toegeeigend , valt niet moeijelyk, om na to vorfen : gewaarwordingen , niet wel onderzocht, en begrepen van lichamen, die in bet water, of in de lucht,ivan beneden naar
boven, opftygen, gaven daar toe eene gereede aanleiding :
bet vuur, de dampen in de lucht, een lat met de hand
onder bet, water gehouden , en los gelaten , ziet men na
boven ltygen . Dan , hoe verkeerd nit foortgelyke verfchynfelen eene (tellige eigenfchap is opgemaakt, die, wel
befchouwd, rl ., t in wezen is, is door de Proefondervindelyke 4Vysgeeren, al overlang, ontegenzeggelyk bewezen ;
na dat bet leer- ftuk der Specifique of foortelyke zwaarte
door bondige bewysredenen is geflaafd geworden . Ons
oogmerk is niet deze verfchynfelen op to losfen, dewyl
de reden daar van aan een seder die maar een weinig in
de Natuur- kunde bedreven is, hedendaags overbekend zyn ,
en dit des lichtelyk zoude . verveelen . Liever zullen we
ous onderzoek tot de zwaarte bepalen , en aantoonen,
dat die algemeen, en in alle licham •e n, hoe genaamd, to
vinden is waaruit dan van zelve de 'ongegrondheid der
gedachten van Aristoteles zal moeten volgen ; en dat de
lichtheid geene ftellige eigenfchap kan zyn , maar niets
anders is , dan eene zuivere betrekking van het eene
lichaam tot her ander.
Om dit richtelyk voor to ftellen , zullen we de lichamen in aardfche en hemelfche verdeelett, en aantoonen,
dat de zwaarte, of kracht, waar door zy, in de open
lucht gefteld, langs eene loodlynige lyn naar den gezichteinder, of na het onderlinge middel . pun6t 'neigen, alien
zonder de minfle uitzondering eigen is .
Vat de aardfche lichamen aanbelangt, die alle, harde
zoo wel als vloeibare, de groote zoo wel als de kleinfte,
zyn
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zyn met deze eigenfchap bedeeld ; en zyn begaatd met
zekere kracht, of neiging, om na den gezicht,
einder, of,
na het middel-punfi : der aarde, to hellen. Sommige zonde'.
ran hier wel uit eenige vloei . ftoffen, welke zy eene zoogenaamde lichtheid toefchryven : als daar is de eEthir of
de fyne lucht, het vuur, en de Aer virgincus of zuivere
lucht. Doch, de zaak wel ingezien zynde, zyn bet be .
grippen, die, uit mis- verftand der natuur- wetten oorfpron .
kelyk, op vooronderflellingen rusten, die een Proefondervindclyke Wysgeer geen waar begrip van zekere waarhe .
den kunnen opleveren . De aanwezenheid van een .&then,
of zoogenaamde fyne lucht , is onzeker ; zy word gemakshalve vooronderfleld, om in de Natuurkunde verfchynfelen
op to loslen, die nit eene geheel andere bron haren oor-:
fpronk ontleenen, en niet beantwoorden aan de manieren,
op welke zy voorkomen . Onnodig derhalven is bet, zoo
Lang zy in de hoedanigheid van vooronder/lelling voorkomt, dat men zich met dezelve bekrettne .
Het vuur dringt door, en deszelfs deelen blyven in menigte hangen tusfchen de poren van grote lichamen : by aldien het zwaar is, zal het om die reden de zwaarte der
lichamen, binnen welke het is doorgedrongen, merkelyk
moeten vermeerderen . . Dit ftrookt volkomen met de on .
dervinding ; ten then einde heeft men enkel to letten op de
proefneeming van den Heer du Clot met het zuiverfle zonne - licht , het welk met geene aardfche deelen vermengd
is ; by nam een pond Regulus van Spiesglas ; nadat bet
tot een fyn poeder geflampt was , deed by bet in een
verglaasde pot , en, die in bet brand-punt eenes brandfpiegels houdende , rees daaruit een dikke witte rook
op ; na verloop van een uur, was het als tot asfe verbrand, en een zestiende deel van zyn vorig gewicht zwaar .
der geworden . Soortgelyke proeven als die . van den Heer
du Vlos, door den Heer Hamel, Homberg en andere in ver .
fcheide mynfloffen genomen , bevestigen dit,eenparig * ;
en wyzen aan derzelver fchynhare lichtheid door bovenwaards op to vliegen, volgens de regelen der o pzichtely.
k e zwaarte van lichamen , of vloei-floffen, waar in , of
waar omtrent, zy zich bevinden .
Daar is ook Been twyfel aan de zwaarte der zuivere
lucht, of, gelyk men het noemt Air virgineus. Genotnen
proefneiningen verzekeren die eenparig, en, om de oorzaak
daar
* M u s s c rt : Beg : der Nat : cap. s o. p . 639. ed; 1739 .
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daar van niet toe to fchryven aan de daar in hangende dampen, zo heeft men die door den toe('el, voorzien van droge potasch en wyn(leen zout , daar uit getrokken ; wanneer
zy hare zwaarte behouden heeft. De dampen daarenboven , en wolken , niet zwaar zynde, zouden nimmer in
de lucht kunnen blyven hangen , maar oogenblikkelyk
moeten ter seder aorten, by aldien zy geene Specifique
zwaarte konnen uitmaken .
Dewyl dan alle lichamen op de oppervlakte van den
aardbodem met eene zwaarte-kracht begaafd zyn , en •d it
beginfel aan alle dus eigen is , dat bet altoos een en
bet zelve zy, geene vermmdering, of verllapping, onderhevig ; zo mag men, volgens den regel door den groten
Newton voorgefchreven „ de hoedanigheden der lichamen,
• die niet verminderen of verfappen kunnen, en, die in
• alle lichamen , waar in men proeven kan neemen,
• zich bevinden , kunnen voor algemeene hoedanigheden
• gehouden worden," gerust befluiten , dat dit beginfel
ook plants heeft in lichamen, die in de ingewanden der
aarde zyn verborgen, op welke tot nog toe geene proeven
zyn genomen .
Om nu bet bewys van dit algemeene beginfel der z waar.
to - kracht volledig to . maken , en aan to toonen , dat bet
een eigenfchap is, die aan alle lichamen, welke zich in
bet geheel-al bevinden, eigen is, is bet nodig, dat we
met ons onderzuek tot de hemelfche overgaan . En , dewyl er tweederlei foorten van hemelfche lichamen zyn,
die DwaaLStarren, en Vaste-Siarrengenoemd word en,zul .
len we eerst de zwaarte-kracht in de dwaal-(larren aantoonen ; en daar na bewyzen , dat zy van desgelyken aan
de vaste Starren eigen is .
Ten then einde moet men de bepaling in 't oog hou .
den, die we van de zwaarte-kracht gegeven hebben ; to
weeten, dat zy eene neiging is, waar door de lichamen
ma den gezicht-einder, of bet onderlinge middel-puntt
van andere lichamen, neigen . Men noemt dwaal-Starren
zulke lichamen, die rondsom de Son in geregelde kromme lynen bewogen worden : men verdeelt ze in omlooa
pers, en eerffte Starren . Dat de dwaal . Starren lichamen
zyn, blykt duidelyk uit de fchaduw , die zy van zich
werpen , als mede nit de vlekken, die zich op haar oppervlakte vertoonen : en zo befluit men ook dat de Son
een lichaam is , nit de vlekkcn op hare oppervlakte . De
Starrekundige waaxnemingen toonen duidelyk aan, dat dean
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ze lichamen rondsom de Son bewogen worden : by al.
then er nu twee lichamen gegeven worden , welkers ddn
bewogen werd rondsom bet under, dan neemt men, altoos
waar , dat ddn dezer lichamen geftadig tracht of to wyken van bet middel-punct, rondsom 't welk ' bet bewo=
gen werd ; deze kracht noemt men een middel-punc1 vlie,
de kracht : terwyl nu dat lichaam van zyn middel-pund
aftvykt, is er wederom eene andere kracht, waar door dat
zelfde lichaam zyn vorig verlies tracht to herltellen, en na
zyn middel -pun& belt , welke eene middel-punch trekkende kracht genaamt word, die , volgens de bepaling,
welke wy van de zwaarte gegeven hebben, van dezelfde
waardy is , als de zwaarte- kracht : bet welk ow die re..
den tot een algemeen bewys voor de ingelchapen, zwaartekracht der pla'teten, en-hare omloopers, kan ver[irekken .
Doch , om dit wat onderfcheidelyker aan to toonen,
moet men op den volgenden . Starrekundigen Stel - reget
letten :- * „ Byaldien de vierkanten der kring-tyien tot
„ elkander zyn , als de teerlingen der afttanden , dan zul„ len de middel- punEt krachten in eene omgekeercie re„ den zyn der vierkanten barer afltanden ." Dit befchouwend voorftel is door de Wysgeeren als waarachtig -hews .
zen, zelfs in geval de lichamen onderling van .eene on elyke grootte zyn . By aldien men derhalve aantoone, dat
de vierkanten der kring-tyden der dwaal-[terren zich op
deze wys onder den .ander bevinden •, is de zaak zonder
de minfte twyfel bewezen : : .de middel . afltand van . .Mercu+.
rius van de Son is
387 : in den tyd van 87 . dap sc3
uur : 15', - 5'I" draait I by rundsom . . de Son ; - de middeii afftand van Venus - van de Son is = 723 : baar kring - ryd is
van 224 dag . iC uur. 49, 24' : By aldien men. nu , de vierkanten der kring-tyden neeme, en de teerlingen des afftands van de Son, ;zullen de vierkanten zich evenredig t
bevinden ; en gevolgelyk ftaan de centraale krachten der
planeten in eeoe oangekeerde reden der vierkanten hirer
afftanden : dit zyn gevolgen, die nit de regelen der zwaartie - kracht volgen ; waarom zy om die reden aan deze
hemellichten moet eigen zyn .
Daarenboven,'er kan geene beweting zyn in de weder=
keerige kromme lynen, ten zy de hewogen lichamen gefladig unar bet beweegpunct gedreven worden ; dat is
ten
* M v s s c H. Elenes Phyf. cap . 14 . p. 123.
t KzILII, Introd._ad wrom hyf. 4jgron, Le&. xsvi . p. 269.
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ten zy - ze zwaar zyn . Want alle lichamen , die rondsom
andere bewogen worden, trachten in die zelfde rechte lyn,
wwaar • in zy bewogen worden, gelladig voort to gaan ;
derhalven, by aldiett 'er geene kracht ware, waar door bet
lichaam in zynen loop -kring nederwaards gedreven wierd,
zou ,le het in een rechte , en niet in eene kromme, lyn
bewogen worden . Maar alle planeten, de omloopers niet
vitgezonderd, worden in ecliptilche en parabolitche kringen
bewogen , derhalven moeten zy, door dusdanig eene
kracht, - in haare wandelkringen gehouden worden . Deze
kracht nu is, volgens onze bepaling, de zwaarte .kracht,
derhalven verfchaft dit een algemeen bewys, dat zy aan
alle planeten , moet eigen zyn . De geringe beweging,
die irregulier in de Son beipeurd word, wyst dit ook
duidelyk aan ; want, dewyl alle planeten om de Son bewogen worden, en hare kring- tyden ongelyk zyn, hebben ze gelladig eene verfchillende betrekking tot de Son,
en trekken hem dus ook op eene verfchillende wyze . Men
fla daar benevens het oog op den to ruchgang der £quinoiiia , welke de bcroemde Newton uit de regelen van
zwaarte en beweging, veroorzaakt door de Spheroids ge.
dame der aarde, zeer fraai en bondig heeft afgeleid .
By aldien men by dit alles de waarnemingen der Star .
rekundigen voege, moet dit bewys voor de zwaarte der
bemelfche lichamen ontegenzeggelyk worden . , Saturnur',
volgens nauwkeurige waarnemingen, verandert zynen weg
in zynen loop . kring, wanneer by 3upiter, den grootten der
planeten , begint to naderen . Volgens de waarnemingen van
den, beroemden Flam(iediui word de beweging der omloo .
pers van Jupiter door de zwaarte van Saturnus fomtyds
van haar (}reek gebracht .- Dewyl nu c deze: waarnemingen
zeker zyn , kan men zonder twyfel (lellen ,~ dat de eertle
zoo wel, als de twecde,,foort der planeten hare zwaarte
hebben, waar door zy op den ander werken .
D :tarenboven levert de Maan, die naby zynde Satelliet
der Aarde , doorflaande blyken van ~ deze waarheid op.
lHet is toch een algemeene Stel-regel der . Wysgeeren,
daar eene working is , vind men eene wederwerking . De
aardbodem, deels nit harde lichamen, deels uit vloei-ftof.
fen beftaande, word van de' Maan, in hare verfchillende
flanden , meer of tnin gedrukt : de vloei . ftoffen , voor de.
ze perfing bet aldervatbaarst, toonen de zichtbaarfte nit
werkfelen dczer perfing ; ay worden door hare wederwer .
king llaar boveu Qpgeheven ; waar door zy, op eene tem
gen.
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genovergeftelde wyze, op bet een of ander deel der Air
.
de, de Eb en Vloet veroorzaken .
Deze beweging
der Maan is daar en boven aan veele ongeregeldheden onderhevig . flaar Apogieum is zeer ongelykmatig : wanneer
zy in hare Syzigien is, gaat zy met de Son voorwaards
in hare Quadraturen treed zy , to ruch ; en deze to ruchtred, en voortgang, is mede stet altoos dezelfde : wanneer
zy in hare Quadraturen is, gaat zy langzaam voort, fom •
tyds ook wel to ruch, doch, in hare Syzigien zynde, is
hare voortgang fnelder . Dezelfde ongeftadigheid is de lyn
der nodi onderworpen in de Syzigien heeft ze eene vol .
maakte rust ; in hare Quadraturen, met opzicht op de Son ,
beweegt zy zich zeer fuel voorwaards .' En alle deze verfchynfelen moeten, gelyk de beroemde Newton bondig be .
wezen heeft, uit de regelen'der zwaarte volgen .
Om nu ook nog lets van de Cometen , die tot de clas .
fis der dwaal_ ftarren kunnen gebracht worden, to zeggen,
zo moet men vooraf aanmerken, dat zy, voor ons gezicht,
in den otntrek van een zeer groten cirkel bewogen worden . Dit blykt daar uit , om dat haar gewoone loop in
een vlak befchouwd word, bet welk door her oog gaat
van den Waarnemer , of liever door de Son . Niet to
min zyn 'er fommige Cometen , die bier eenige uitzondering hebben : her welk echter alleenlyk van de gefteltenis
des aardbodems fchynt of to hangen, en uit hare beweging
zynen oorfpronk neemt : want, byaldien de Cometen uit
de Son wierden waargenomen, zouden zy dien groten cir.
kel zeer net vertoonen to befchryven . Dan , offchoon dit
voor bet oog dus vuorkome, bewegen zy zich nochtans
miler in cirkels, maar in eene zeer u :tmiddelpuntige Blip.
tifcl:e lyn , welker eene focus de Son beflaat : zoo dat er
de grootfte evenredigheid tusfchen de kleinet en groter
axis plaats heeft : dewyl nu deze Elipfen dermate uitmiddelpuntig zyn, kan-men licht begrypen, wanneer die twee
foci to (amen loopen , dat zy in eenen cirkel moeten verinderen ; en ,' in bet oneindige'van den ande : verwyderd
wordende, zullen zy de gedaante van een Parabool moeten aanneemen ; waarom de beroemde Halley, op deze
vooronderftelling , hare heweging heeft berekend ; en deze
zyne uitrekening is bevonden al zeer nauwkeurig met de
waarheid over een to komen. Dewyl zy dan door dezelfde oorzaken , gelyk de planeten , bewogen wbrden , zo
zullen dezelfde natnurlyke oorzaken bier ook moeten plaats
hebben' ; to weeten de zwaarte-kracht, war door zy op
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de Son, en de Son op de Cometen, werken ; bet welk de
wydberoemde 's Gravefande onbetwistbaar heeft aange .
toond in zyn derLie Scholium, over de beweging in een

dips .

Wat nu eindelyk de vaste Starren aanbelangt ; of deze
de algemeene zwaarte onderhevig zyn , zal blyken, wan .
veer wy onderzoeken ; eerst, of zy lichamen zyn, en dan,
by aldien ze lichamen zyn , aantoonen , dat zy op den
ander werken, of bet welk op bet zelfde uitkomt, dat zy
zwaar zyn .
Zy worden waste Starren genaamd , om dat zy,
i
oogenfchynelyk , ,met betrekking op den ander dezelfde
plaats behouden . Verbazend groot is hare afttand van de
aarde : want, offchoon de afiland der Son van de aarde
uitnemend groot is, zoo dat de aarde , uit de Son befchouwd, als een enkel punt zoude voorkomen ; byaln
lien men echter dezen aftland wilde vergelyken met dien
der vaste Starren , is dezelve zoo geritig , dat, byaldien
de Jaarlykfche omloop- kring der aarde uit de vaste StarYen befchouwd wierd , die Diet groter, dan cen enkel flip
zou toefchynen . Volgens de nieuwile waarnemingen van
den groten Starrekundigen Bradley, is de hoek van de Jaar.
lyl1che Paralaxis niet groter, dan done Seconde : waarotu, de rekening opgemaakt zynde, men ondervinden zal,
dat de vaste Starren op zyn alderminst tienmaal millioe .
men verder van ons afzyn, dan de Son . Bet is uit dien
hoofde ten eenemaal onwaarfchynelyk,dat zy in dezen Karen •v erbazenden affland .eeti wecromgekaatst licht tot ons
gouden brengen ; dewyl dit door hare ylheid niet . zoude
kunnen gezien worden ; Jaar zy - nochtans glans- ryk
fchitteren . Het weeromgekaatfle maan-licht, ons zoo naby , is zeer yt, want, volgens fommige proeven van deli
Heer 13ougucr, is deszelfs kracht tot die der Son : t„ooooo.
De vaste Starren moeten derhalven lichamen zyn , vatbaar om vuur in eene groote menigte by een to houden,
en - machtig , om bet gefladig nit to werpen ;, dewyl 'de
vuur-deelen, zeer feel van beweging zynde, byaldien zy
door geene lichamen bedwongen worden, voor eene be •
fendige flikkering onvatbaar , zich zeer fuel verfpreiden
zouden .
s . Dewyl bet dan uit de manier barer vertooning, ge .
voegd by haren verbazenden afiland, ten voile blykt, dat
zy lichamen zyn, moeten zy dezelfde eigenfchappen hebben, die zich in alle andere lichamen bevinden , namelyk
bet
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bet beginfel van eene inwendige zwaarte - kracht ,, waar
door zy in dezelfde gefteltenis gehouden worden ; dewyl
bet niet wel anders mogelyk is, dat zy in die o nmeetba.
re tusfchenwydte, met betrekking tot den ander, onveranderlyk zouden blyven. Haar voorraad van vuur-deelen
moet verbazend groot zyn ; dewy! zy zoo veele eeuwen
na den ander, een licht, zoo perk fchitterende, beftendig
tot ons oog kunnen brengen ; gevolgelyk Sonnen, foortge.
lyke aan die, welke zich - in bet Sonne • ftelfel , waaria
wy ons . bevinden , zich vertoont . Het heeft derhalvea
grond, en veele beroemde Starrekundigen heeft bet aanleiding gegeven , om to gisfen , dat zy alle door planetea
omringd zyn , en Sonne • ftelfels uitmaken , gelykfoortig
aan de onze . Te meer, dewyl Starrekundige waarnemingen van bet opkomen , en verdwynen , der Starren, van
Starren , die zich op verfchillende tyden , onder eene
verfchillende grootte, zich vertoonden, deze ge rondo gisfingen fchynen to begunftigen . Dus ontdekte Keplerus in
't haar i6oo en bet navolgende, eene nienwe Star op de
borst der, Zwaan , welke veele Jaren dezelfde plaats behield ; daar na vertoonde zy zich aan Hevelius, als een
Star van de derde grootte ; zy verdween in 't Jaar 166o ,
en verfchool zich tot bet Jaar x666, tot dat zy, in de
maand van September, door Hevelius wederom ontdekt
wierd , en by haar zag als een Star van de zesde grootte, en wel op dezelfde plaats, alwaar zy geweest was van
't Jaar 16ox tot op bet Jaar x662 . Dusdanig was ook de
Star, die zich op den hals van den Walvisch vertoonde ;
deze verfchool zich acht of negen Jaren lang, wanneer zy
naderhand, de vier volgende Jaren, onder eene verfchillende grootte zichtbaar was ; de oppervlakte van deze Star
fcheen door eenige vlekken bezwalmd, en beurtelings deze bezwalmde deelen den waarnemer toe to keeren : om
die reden kwam bet veele Starrekundigen waarfchynelyk
voor , dat zy op haar as omdraide : en dergelyke waarBrake*
nemingen zyn 'er ook van Hipparchus en Tycho voor handen .
't Is des dan meer dan waarfchynelyk, dat de vaste Starren door planeten omringd worden,
en dat ze in 't hemel rond als zoo veele Sonne-ftelfels,
op zich zelve wonderbaar, uitmaken : derhalven moet dan
ook de zwaarte- kracht , die , even gelyk in ons Sonne .
geftel, regelen, en in orde houden ; en zy moeten volgens
die wetten, die wy hebben aangeroerd, op dezelfde wyze
werkzaam zyn.
Uif
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Uit ons voorgeftelde mogen we dan op goede gronden
opmaken , dat de zwaarte • kracht aan alle lichamen, waar
die ook in 't Geheel • at gevonden worden, eigen is, en
dat zy derhalven als een eigenfchap, die algemeen is, be .
fchouwd moet worden . Er kan gevolglyk Been beginfel van
lichtheid , zo als dristoteles bew, eerde , in de lichamen
plaats hebben ; en de lichtheid , zoo als men het noemt,
en dit ftuk hedendaags in deze verlichte tyden befchouwd
word, is niet anders dan eend betrekkelyke hoedanigheid,
van meerder of minder zwaarte ., welke aan her een of
ander lichaam eigen is.
r
LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN WYLEN DEN HEERE
D'ALEMBE1tT .

(Getrokken uit de Euloge van den Marquis
in de Histoire de t'Acadernie Royale de

DE CoNOORMT,
Sciences .)

bekend in de Geleerde WVereld is de Naam van
„ den Heer DALEaiaERT ; to vaak hebben wy dien,
in onze Vaderlandfche Letteroefeningen, vermeld, om,
in de Leevensberigten, welke wy, van tyd tot tyd,
geeven, , zyns niet to gedenken . De Lofreden, door
den Marquis DE CONDORCET, over hem uitgefprooken,
ftelt ons daar toe in itaat : wy kwyten ons, met dee .
zen, van de Letter- eere aan hem verfchuldigd."

„'I"e

„
„
„
„

•
•

JEAN LE ROND D'ALFMBERT werd to Parys, in Slachtmaand, des Jaars MDCCXVII, gebooren . Den naam van
LE ROND ontleende by van dien der Kerke, by welke by
als Vondeling, naa zyne geboorte, was nedergelegd . Zyn
Vader, des onderrigt, luisterde na de ftem van Natuur en
Pligt, -en nam de gepaste maatregels tot de voeglyke opvoeding van zyn Kind, en bezorgde het noodige tot zyn
beftaan.
Zyn eerfte Opvoeding kreeg hy in een Collegie der
Yanfenisten, waar by vroegtydig blyk gaf van zyne bekwaamheid en vernuft . In het eerfte -jaar zyner Wysgeerige Letteroefeningen, vervaardigde by eene Verklaaring
des Briefs van llpostel PAOLus aan de- Romeinen . De
7anfenisten merkten dit voortbrengzel aan als een gunftig
LC-
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teken, 't welk voorfpelde , dat de Party van Port Royal
den ouden luister zou herkrygen, en zy hoopten, ten eenigen tyde, in den Beer D'ALEMLiERT, een tweedeti PASCAL
to zullen vinden. Oin deeze gelykvormigheid to volkomener to tnaaken , deeden zy hun Kwcekeling in de Wis .
kundige Weetenfchappen onderwyzen ; doch welhaast be .
merkten zy, dat zyne toeneemende zugt tot die Weeten .
fchap , de hoop wegens zyne toekomende bel}emming
opgevat, zou to leur flellen, zy poogden, derhalven, hem
daar van of to trekken ; maar hunne poogingen waren
vrugtloos.
Het Collegie der ,7anfcnisten verlaatende, vondt by zich
alleen, en zonder eenige verbintenisfen in de wergild : by
zogt eene verblyfplaats ten huize van zyne Minne . fly
troostte zich met de boope , dat zyne middelen , fchoon
niet ruim, den' tlaat en bet inkomen zouden verbeteren van
dat Gezin, 't eeuige, 't welk by als zyn eigen kon aanzien .
Her leefde by, veertig jaaren lang, in de groot(le eenvou .
digheid , ontdekkcnde de vermeerderiug zyner middelen
-alleen door bet betoonen van meerder goeddaadigheden ;
bedekkende zyn toeneemende vermaardheid voor deeze
braave lieden i wier eenvoudigheid hem floffe gaf tot gees •
tige flagen en wysgeerige aanmerkangen . Zyne goede Min .
me, ontdekte, des niet to min, zyne onophoudelyke werk .
zaamheid, en hoorde, dat by de . Schryver was van veele
Boeken ; doch nimmer kreeg zy bet in de gedagten, dat
D'ALEMBERT een groot Man was, en zag hem veeleer met
een oog van medelyden aan . ,, Gy zult ," voegde zy hem
op zekeren dag toe, „ nooit iets anders dan een Philo .
„ fooph weezen -- en wat is een Philofooph y - een Gek,
„ die , geduurende zyn leeven , werkt , en zich zelven
• plant, op dat men naa zyn' dood van hem mag fpree .
• ken .'
In dit vreedzaam en eenvoudig verblyf, gaf de Heer
D'ALEbtaERT zich geheel over aan de Wiskunde, en bragt
bet, binnen kort, zo verre, dat by bet vermaak had,
van verfcheide ontdekkingen to doen ; dan dit vermaak
duurde korten' tyd : want de Schryvers,! over-die Weetenr
(chap raadpleegende , ontdekte by fchielyk , • dat de Waarheden, welker eerlle Ontdekker by waande to zyn, reeds
bekend waren . . . Deeze onaangenaame verrasfing deedt hem
befluiten, dat de Natuur hem Vernuft onthouden had, en
Per voor hem niets overbleef, dan kewiis t
krygen van
't geen anderen ontdekt hadden . flier aan onderwierp by
zich
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zich met gelaatenheid, en hieldt zich verzekerd, dat bet
vermaak, van 't beoefenen der Weetenfchap op zichzelven,
afgelcheiden van den roem van ontdekkingen gedaan to
hebben, genoegzaam was tot zyn geluk . De Marquis DE
CONL)ORCET hadt dit nit den mond van den Hear u'ALEMBERT zelve, en zegt 'er van : „ 't Is zeldzaam,
hat
• menschlyk Hart to befchuuwen , zo naby deszelfs na• tuurlyke zuiverheid en eenvoudigheid, en ear bet be• dorven is door Zelfliefde !"
Naardemaal D'ALEMBERT'S middelen niet veal verder
ftrekten dan tot bet voldoen van de eifchen der noodzaaklykheid , raadden hem zyne Vrienden , bedagt to weezen
op . eenig ileroep, 't geen zyne inkomlen kon vermeerde :
ren . fly flneg, ten then einde, bet oog op de Regtsge .
leerdheid , . en werd Door in de Regten ; dock welhaast
verliet by dit plan, en lag zich toe op de Geneeskunde.
De Wiskunde, egter, trok hero fleeds to rugge tot zyne
voorige Studien ; en, naa veelvoldige poogingen, om de
aantokkelingen daar toe to wederflaan, liet by alien uitzigt
op ecn winstaanbrengend Beroep vaaren , en gaf zich geheel over aan de Wiskunde en •a an Armoede .
In den jaare MDCCXLI wierdt by tot . Lid van de
Acarlemie der Weetenfchappen verkooren : tot deeze onderfcheidende Letter- eere, in zulke jonge jaaren, hadt,hy
den weg gehaand, door de Misllellingen to verbeteren in
Ilnalyfc demontrde' van F. REJtAU , ii Frankryk als een
eerst Boek in de Wiskunde gebruiklyk . , Vervolgens zette
by zich , om met alle aandagt en infpanning to onderzoeken, welke de beweeging moest zyn van een Lichaam, 't
welk van eene vioeiftoffe in een digter overgaat, in eene
rigting, niet rechtflandig op de oppervlakte, welke de twee
vloeifIoffen van elkander fcheidt . Hy was de eerie, die
dit verfchynzel op eene voldoende en wysgeerige wyze
oplostte .
Twee aaren, naa zyne sanneeming tot Lid der Academie , gafby een Verhandeling uit over, de Beweegkragten,
en daar van een niedw Beginzel op, welke den zes en
twintig jaarigen Wysgeer tot grooten roem flrekt . In bet
jaar MDCCXLIV, hadt by dit Beginzel toegepast op de
'Befchouwing van bet Evenwigt en de Beweeging der Vloei .
ftoffen : en alle de Vraagflukken, voorheen door de Wiskundigen opgelost, warden 'er eenigermaate gevolgen van .
De Ontdekking van dit nieuwe Beginzel werd gevolgd
door
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door die van een nieuwe Calculus, of Rekening (*) . De
eerfte Proeveu van dezelve verfcheenen in eene Verhan.
deling over de JYinden, welke met een Eerpenning, in de
are MDCCXLVI, door de Academie to Berlyn, ~ beP
kroond werd ; dit vermeerderde den roem van D 'ALRBIBERT
op eene fchitterende wyze.
Deeze nieuwe Calculus
pastte by, in 't volgend jaar, toe , op bet vraagftuk van
de fingering der fnaaren, welks oplosfing, zo wel als die
der Tchommelingen van de Lugt, in bet voortbrengen des
Geluids, fegts onvolkomen was opgegeeven door vroegere Wiskuuttenaars , -die zyne Leermeesters of Mededingers waren .
In zyne Verhandeling over de Winden, merkte by al .
leen op de uitwerking , welke voortgebragt kan worden
door de vereenigde werking van de Maan en van de Zon
op de vloeiftofIe , welke de Aarde omringt. Hier onderzogt by, welke de gedaante de Dampkring moest aanneemen,op elk oogenblik, in gevolge vaii deeze werking, de
kragt en de rigting der tlroomen , welke daar uit moesten
ontitaan, als mede de veranderingen, welke moesten ont(taan , in derzelver •, fnelheid ' en rigting ; door de gedaante
der groote dieptett, welke op de oppervlakte- des Aard .
kloots gevonden worden. -- In den Jaare MDCCXLIX,
leverde by eenq wyze op, om dit zvn Beginzel toe to pasfen op de Beweeging van eenig Licltaam van eene gegee .
vene gedaante, en by loste bet voorflel wegens den te,
rug gang der Nagteveningen op, bepaalde de hoeveelheid,
en verklaarde bet verfchynzel der Nutatie van den as
des Aardkloots (t) ; in deezer voege voltooijende, 't geen
de Heer NEWTON onvoltooid gelaaten had .
De 1-leer D'ALEMBERT gaf, in den Jaare MDCCLII,
eene Verhandeling uit over den Weder/land der YloeiJlof_
fen, onder den zedigen tytel van 'Proeve . Deeze behelsde
cene menigte van oorfpronglyke denkbeelden en nieuwe
waap.
(*) De ontdekking van eene nieuwe Calculus bleek noodzaaklyk to weezen, om D ALEMBERT'S Beginzel met vrugt toe
to pasfen op de Theorie van bet Evenwigt en de Beweeging
der Vloeiftoffen : dewyl, in de Theorie van de Vloeiftoffen, als
mede in die van de Beweeging der Lichaamen, varbaar voor
verandering in derzelver gedaante, dir beginzel aanleiding gaf tot
Equation, welke -de voorheen bekende Rekenwyzen niet oploverden .
(t) Ontdekt door Dr . aaanzzr.
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waarneemingen, door dezelve is eindelyk de Theorie van
de Beweeging der Vloeiltoffen, daadlyk, aan Berekening
onderworpen .
Omtrent , then zelfden tyd , werden, in de Memorien
der 4cademie van Berlyn, van D'ALEMBERT geplaatst',
Najpeuringen wegens de Integraal Rekening , die groot.
lyks den fchielyken voortgang, in de , tegenwoordige
niuwe gemaakt, aan hem,verfchuldigd is .
In deezer voege betoonde zich D' ALEAMBERT, op zyn vier. en
dertig(le Jaar, een waardig Opvolger van NEWTON, door
bet oploslen van bet voorttel wegens den to ruggang der
Nagteveningen, (eene oplosfing, die, door eerie onlochen .
baare proeve ,. .de leer der algemeene Zwaartekragt, bedoor, gelyk die groote Man, de bevestigd heeft)
oefening der Wiskundige Wetten der Natuure voorr to
door, gelyk by, eene •nieuwe Weetenfchap
zetten
to baaren, en eene nieuwe Rekenwyze uit .te vinden ; de
eer van welke uitvinding, geen Mededinger ooit voorge .
wend heeft hem to betwisten, of met hem to deelen .
Naardemaal de Studien van den Heer D' ALEAIBERT
zich tot de Wiskunde bepaalden , was by weinig bekend
of beroemd in zyn Vaderland . Zyne verkeering bepaalde
zich tot een kleinen kring van uitgeleezen Vrienden, en
by had nimmer iemand van hoogen rang met byzondere
kennis gezien , behalven D'ARGENSON . Vergenoegd met
een inkomen, 't geen hem bet noodige deezes leevens bezorgde, dong by noch na Aanzien noch na Rykdom , geen
van beide viel hem nog ten deele : dewyl bet gemaklyker
is dezelve to geeven aan de zodanigen die 'er ow vraagen, dan om Lieden to zoeken, welken ze verdienen . Zy.
ne aatigenaame verkeering , zyne fcherpe en geestige fl a.
gen, zyne gelukkige trant om eene gefchiedenis to vertel .
len, en een zonderling mengzel van vinnigheid in 't fpree .
ken met goedheid van hart, van kieschheid van vernuft
met eenvoudigheid van zeden , maakte hem een gevallig
en belangryk Man in gezelfchap, en zyn byweezen werd,
gevolglyk, zeer gezogt . In 't einde werd by ten Hove met
roem bekend , en' by bet voorwerp van 's Konings aandagt en goeddaadigheid : by ontving een Jaargeld van 't
Ryksbeffuur , 't geen by verfchuldigd was aan de vriend .
fchap des Graavett D'ARGENSON .
De rust van o'ALE,7BEkT werd ge(toord, toen zyn Naam
meer vermaardheids kreeg , en bekend werd buiten den
kring zyner Vrienden , dat een fyne en verllandige fmaak
voor

VAN D'ALEMBERT.

Sot

voor Letterkunde en Wvsbegeerte zich met zyne Wis .
kunde paarde . Veel afkeurings, tegenkantings en berispings m"est by verdraageu,wegens de uitgave van de En .
cyclopedie , door hem en DIDEROT .
Wat •'er ook zyttt
moge van de gegrond- of ongegrondheid deezer tegenkantittgen , en of ze geheel aan Kwaadfpreekenheid en Laster
moeten worden toegefchreeven (*), nemand zal den welverdienden lof weigeren aan de blyken van Vernuft, Oordeel en Letterkundigen Smaak, waar mede D'ALEMBERT
dit groote Werk verrykte . Order anderen is de Voorreden door hem vervaardigd over de opkomst, den voort.
gang, de verwantfchap van alle de takken der Menscli4
lyke Kundigheden, een der fchoonlle flukken, waar op de
tegenwoordige. Eeuw kan boogen .
Eenigen tyd, - naa dat deeze Colosfus van Weetenfchappen
bet hoofd om hoog gettooken, en met een gezagvol oog
op de geleerde Wereld nedergezien hadt . hegiftigde U'ALEMBERT dezelve met zyne IVysgeerige,• Gefchied en Let.
terkundige Mengelflofen, die het aautal zyner. Bellryderen
deeden toeneenten .
Op dezelc'e volgden zvne Gedenkfchrifie;s van CHRISTINA, Koninginne van Zweeden,
waarin D'ALEL%IIERT toonde, dat by de Natunrlyke Regten
des Menschdoms kende , en durfde verdeedigen .
Zyne Proeve over de Verbintenis tusfchen Lieden van Letteren met Pe,foonen in hoogen Rang en Bediening, trof
de eerstgemelden to flerk ; voor 't oog des gemeens hoot
liggende, de fchandlykheid dier flaaffche ketenen, welk zy
fchroomden -af to werpen, of op welker draagen zy trots
waren . Eene Hofdame, hoorende dat D'ALE11IaERT de
0(*) Niemand zal betwisten, dat de Opperbouwmeesters van
deezen nieuwen en grootfchen 7emp'l der Weetenfc!,appen , voor
den Ecrdienst der NATUURE, daadlyk ten oogmerke h dden, de
bevordering van der Menfchen Kundigheden, en de verberering
der Kunten en Weetenfchappen : dit kun Been waar en opregt
Wysgeer in twyfel trekken ; tnaar dat, in het binnenhof diens
Tempels, eene zamenzweering beraamd was teen allen , die
booger dan de NATUUR z3gen, als het hoofdvoorwerp van hunnen Eerbied en Vertrouwen, is al to tastbaar, ja to flout erkend,
om eenig bcwys to behoeven ; en indien verfcheide brave en
geleerde Mannen zich aangekant hebben tegen de geweldige en
onnatuurlyke fcheiding , tusfchen 'Godsdiemt en Wysbegeerte
ondernomen, kan zulks met geene voegelykheid altoos de halt .
Tyke naamen van Kwaadfpreekenheid en Laster draagen .
It . DELL . MENGELW. NO . 1 1 .
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Overheerfching der Grooten, endkruip Oew,
pine welke zy vorderen, to breed halt uirgemeeten, betuigde : „ Indien by my .ggeraadplcegd had, Ik zou 'er hem
„ nog' meer van gczegd hebben 1"
De Heer D'ALEMBIi RT leverde allerfchoonfte blyken op
van zyne Letterkundige Bekwaamheden , in zyne Overzettingen eeniger uitgeleezene Brokken van TACITUS ; doch
deeze hezigheden hidden hem Diet to rugge van het voortzetten zyner Wiskundige Oefeningen : want , omtrent then
tvd, verrykte by de Encyclopedic met eene menigte uit•
fteekende Artykels, tot die Weetenfchap behoorende ; by
ftel 'e zyne Nafpeurin,,~en op, over verfcheide gewigtige
Siukken in ltet ll'crcldJlelzel.
In den Jaare MDCCLIX zagen de Beginzelen der INjys
begeerte van D 'ALItMBEuT her licht : een 'Werk, boo gger -emd van wegen de net- en klaarheid, vol gewigti ;e
waarheden, met zulh eene eenvoudigheid opengelegd, dat
ze begreepen kunnen worden door alien , die zich fle,gts
eenigzins gemeen gemaakt hebben met afgetrokke desk .
b,!elden. Dan, veelen vonden 'er ftellingen in, de Bovennatuur- en Zedekunde betreffende, welke zy in geenen deele konden toellemmen.
De Heer D'Ar EMBERT hadr, door eene onophoudelyke
beoefening der Wiskundige Weetenfchappen, eene hebbelykheid gekreegen, om weinig to gevoelen van Waarheden, niet vathaar voor een Yolflrekt Betoog . Hy zng, dat
de Zekerheid afnam , in evenredigheid van de bykomende
denkheelden, aan de ecnvoudige toegevoegd, waar van de
zuivere . Wiskunde en berekende Werktulgkunde zich bedient : zyn fmaak voor andere Weetenfchappen nam veel
over van die hebbelykheld : by agtte ze alleen, naar gelange ze nader kwamen aan ftrikt Betoog, of'volkomene
Baarblyklykheid, en befchuldig-ten veelen hem, uit deezen
hoofie, dat by .weinig op had met pie Natuurlvke Wysbegeerte . Schoon zvn Lofredenaar deeze befchuldiging onregtmaatig vindt , erkent by , dat de Heer D'ALEnMBERT
zyne eifchen van Baarblyklykheid to verre voortzette .
In de Bovennatuur ., Zede- en Staatkunde boil en die
.zelfdie banden zvnen geest . fly hadt tot een klein petal
algemeene waarheden , of eerfte beginzels, gebragt alles,
war men , zyns nor feels , met zekerheid kan weeten in
deeze gewigtige takkcn van menschlvke kundigheden ; en
war Diet met eerie wiskundige zekerheid ? te betoogen was,
bleef een voorwerp van twyfeling .
Bet
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Bet Artykel. Geneve, in de Encyclopedic geplaatst, vcrwekte boogloopende gcfchillen ; waar in 1'ALEaIBLRT Diet
-altoos'zegepraalde en het baarde hem veel ongenoegens in
Frankryk .` Te deezer gclegenheid boodt de , laatst overleden Koning van Prui fen hem eene wykplaats aan in zyn
JIof, en de eer van Voorzitter in de Academie to Berlyn :
wanneer D'ALeMRERT deeze eeronderfcheidingen weigerde,
was de Koning des niet gcbelgd, moor behandelde hem,
tot het einde zyns leevens, als zyn Vriend . n'At,EatBERT had , eenigen tyd geleden, een , voorlag der Keizerinne van Rusland, om de Opvoeding des Groothertogs
op zich to neemen', afgeflaagen - een voorflag, vergezeld van alle , de llreelende aanhiedingen, 'die cen Man,
op fa,ertytels gefleld ; of hegecrig om een ruim inkomen to
verkrygen, konden aanlokken ; doch e'e voorwerpen van
D'ALEMBERT'S 1?erzugt waren Rust en Letteroefening .
ZVne Yerhandcllng over de Yernietiging der Jefuitc'n ,
in den Jaare lVMDCCLXV uitgegeeveu, haalde hem een
zwerm tehenfchryvers op den hatze, die, door hum}e wyze
van aanvallen -- de verdientlen van dit Werk' bevestigden .
Behalven de reeds gemelde Werken van deezen uitlteekenden Man, beeft men van zyne 'hand negen Deelen,
finder . den -tytel van IWerkjes, be(laande . uit' Vertoogen en
Verhandelingen, waar in ny zeer veele Voorflellen,- de
Starrekunde , de Wiskunde ell Natuurlyke Wysizegeerte
berreffende, oplost.
Van hem heeft men mede de Beginzels der Muzyk, en
by maakte, . in 't einde, bet Stelzel van RAnteAU verltaanbaar : doch by dagtt niet, dat de Wiskundige Theorie, van
ktankgeevende Lichaamen, genoeg was om de regels voor
die kunst op' to geeven . I - Hy was altoos eett Lief hebber
van - de Muzyk, die, •aan den eenen kant, verbonden is
aan de fynfle en diep(le nafpeuringen der werkfuigktmdige
berekeningen, terwyl zy , aan den anderen kant, 'haare
kragt betoont over de Zinnen en de Ziel,,en aan de Wysgeeren verfchynzels, niet min zonderling, en nog onverklaatbaarder, oplevert .
In den Jaare MDCCLXXVH, werd D'ALEMRERT tot
Secretaris van de Franfche leademnie gekoozen . Hy vormde, -kort naa deeze bevordering, bet ontwerp, om' .de
Leevens to befchryven van alle de overledene Leden der
Academie, van den jaare MDCC of, tot het Jar
MDCCLXXU ; binnen den tyd van drie jaaren volvoerde
thy
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by dit plan, door het vervaardigen van zeventig Lofredenen .
I)e IJeer D'ALEMBERT ftierf op den negen en twintigiien van Wynmaand, des Jaars MDCCLXXXIII. In zyn
Zedelyk Charaft,r vondt men de fchoonlte trekken van
.Braafheid, Zedigheid , Ilelangloosheid en Weldaadigheid .
„ De laatlle dagen zyns leevens," fchryft de Heer Dn
CONI)ORCET, „ bragt by door in een talryk gezelfchap,
„ luisterende na hunne gefprekken ; die dikwyls vervro„ lykende doer boerte en aartige vertellingen . Hy was de
„ eenige Perfuon, die bedaard bleef, en zich bezig kon
„ houden met andere voorwerpen dan zich zelven ; de
„ eenige, die flerkte van) Geest genoeg bezat, otn zich
„ aan vrolykheid en beuzelende vermaaken over to gee.„ veil 1"
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(Uit het Engekch .)
M enschiyk hart'helt natuurlyk over tot bet opcieren van bet

verhaal der gebeurde Zaakcn, en de aftekening der CharaEters, door verdichte oniflandigheden . De dorre en opgepronkte voorvallen des daadlyken leevens zyn ongenocgzaam om de
Ziel to vervulien , of de eifchen der Verbeclding to voldoxn .
'Er is een mangcl van groot en klein, van edel en gering, als
mede een voorkomen van eenzelvigheid irr de Gcbeurtenisfen
en Characters, welke in 'r dagelyks leaven ons ontmoeteu : to
deezer oorzaake hebben de zaaken, daar toe behoorende, .eene
dprheid en fmaakloosheid aangenotnela, welke zeer ongefchikt
zyn om den ledigen te_vermaakee, of de aandagt der verRrooiden to veitigen.
De uitgellrektheid der natuurlyke vermogens van den Mensch
wont fchielyk door de ondervinding bekend, en de verbeelding
fchryft onmiddelyk de grenspaalen voor, aan derzelver waar .
fchynlyke uitwerkzclen. Ten opzigte, derhalven , van de natutirlyke en ongeholpe werkzaamheden der Menfchen , is bet
Rvk der Verbeclding welhaast binnen perken beflooten . Een ander
weld moat derhalven gczogr worden, waar in de Verbeeldngskragt hair fcheppend vermogen kan oefenen ; en andere Wer .
kers molten ten monocle verfchynen, om die fchitterende roYlen to volvoeren, welke de Ziel verbaazen en vermaaken .
Diensvolgens vinden wy, dat het geloof in hooger Weezens,
die
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die zich met der Menfchen doen bemoeijen, zeer algemeen in
de wereld geweect is . Uit de ingebeelde tusfchenkontst deezer Weezens, heeft de Dichter de cieraaden zyner verzcn ont
leend ;;endaro BeuinardsAltzynevrli
gets opgepronkt.
Het zou eene vermaaklyke en weetgierigheidwaardige befchouwing weezen , na to gain ; de verlcheido begrippen, in
verlchillende Ecuwen, en by verfchillende Volken, gekoesterd
wegens de wyze deezer buitengewoone tusfchenkomtien . --De Grieken . van welken de Rarn<inen hunne Fabelkunde ontleenden , fchynen lumne begrippen , des betreffende, tot ecu
geregeld Zamenflel gebragt to hebben . Maar hunne Godheden
verlooren, welhaast die waardigheid, welke aan bovennaruurlyke Werkers fchynt toe to komen . By HOMERUS zyn de verfchyningen der Goden zo veelvuldig , en zo gemeenzaam, dat
zy die verbaasdhcid verbannen hebben . met welke de Menkhen getroffen worden , ;vanneer zy zich verbeelden getuigen
to weezen van de werkingen eener buitengewoone Magi .
De begrippen onzer Germaan)che en S'candinaviyche Vooroudercn zyn ,, naar bet my toefchynt, natuurlykcr en eenvoudiger
geweest. Zy bewoonden een woesten en van de Natuur on-,
begunlligden oord des Aardbodems . Hunne Wooningen waren
wyd en zyd fcha . :rs verlpreid, en hunne ommegang werd :dik.
wyls afgebrooken . Geduurende de lange en droeve tusfchenpoozen van cenzaamheid, omringc} door de flaatlykfle voorwerpen der Natuure, door Rotzen, Bosfchen en Meiren, werd de
Vcrbeeldin, natuurlyk opgeleid, om zich medgezellen in de
Eenzaamheid to fcheppen. leder R, )ts , ieder Bosch ,. ieder
Meir, werd de Verblvf'plaats • . van zekere Magi, die -men door .
gaans veronderflelde, Seer jalours to weezen op baare Regten,
en gereed om den vermetelen Ste •veling, die het waagen durfde in haar verblyf to treeden, to flraficn . . Deeze naargeestige
begrippen waren natuurlyke gevolgen van de omflandigheden,
waar in onze Voorouders leefden . . Geplaatst op • een barren
Grond en onder een guure Lugtllreek, vonden zy zich menignnaal blootgeflcld aan decrlyke ongevallen, . ontflaande' uit flegrc
arfaifoenen en Watervlocden . De Godin des doods reed
kkwyls op een wervclwind, of daalde ncder in een wegrukkende warerilorting : de wrcekende Engel was gewapend met
Donder en Blixem , of verfpreidde , in de vernieling des Oorlogs, verwoesiing over de fchuldige Landftrecken .
In de zagtere Lugtflreeken van het Oosten , namen deeze
ttrcierde Werkers ecd vriendlyker voorkomen aan . De Grond
was vrugtbaar , de Hemel helder , en het gelaad der Natuure
vertoonde een bly lachende fchoonheid . Deeze gunstbetooningen moesten de giften weezen van den Menschdomme gunflige
Weezens, De Toovergodinnen , . zo vermaard in de Oogerlrhe
L 1 3
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Verdichtzelen , behgorden for deeze . fbor4 ; zy .geeten den- tyd
in fpel en vrolykheid,, en in 't algcmeen bemociden zy zich
met de zaaken der Stervelinnen alleen, . om hun net, weldaaden
op to hoo~len . -'r is uit bet Oust-n dat wy bet denkbeeld van
ecn onbefchadigcnd getlacht deczcr \Veezens ontleend hebben
de vereeniging van. deeze, met die de Vcrheelding in bet Noorden fchiep , heeft de, droefgeestigheid der laatstgemelden zeer
gemaatigd, en de,oorfpronglyke fchriklykheid ontnomen .
Zodanig is de oorfprong vat; dat Geloof, 't weld: ,• verande .
rende naar de verfchillende orlandigheden van tyden en landen, bet grondwerk uitmaakte- van de Vercierde Gefchiedenis :
Ik heb my niet voorgelleld de Vcrcierde Gefchiedenis to befchouwem in alle de onderfcheide gedaanten -welke dezelve
heeft aangenomen , maar alleen ten oogmerke myne volgende
aanmerkingen to bepaaleri tot die foort van vercierde Schriften, welke •den naamn van Romans . gekreegen hebben, en onze
aandagt -trekken , van wegen • het vcclbcduidende, welke zy mart
ken in . de Lettergefchiedenis van, laterc tyden ;'t zal der mocite waardig weezen de byzondere geftehiheid der Zeden, . die
aan deeze foort van Schrifren ten oorfpronge' Rrekte , na to
fpeuren :_, Ar de verfcheidenheden op to mcrken, welke dezelL
ve ondergaan heeft, tot zy de Romans voortbragt,,,waar ill men
thans ; zo-veel finaaks vindt:
De . geReltenis onzer Gotifche Voorouderen, die de hedendaagfche Kmingryken van- .Europo . vormden, was zeer_gunflig voor;
de. vergrootingen der Verciering . Lang duurde bet, - naa der
zelver eerRe vestiging, eer zy een geregeld Staatsbcluur hadden vastgeleld . De magt des Konings was dcrmaate . bepaald,
dat by naauwlykc den naam, van Koning verdiende. . . Ieder Ba.
son bezat eerie -onafhangelykheid itr zyn •eigeb grondgebied ;; de
zwakke, en ter eigene verdeediging unbekwaame,_, namen de
toevlugt onder de befchermende, vleugelen van een magtig Op .
perhoofd - in . hunne nabuurfchap . Te midden van zo veele te.,
gen een hortende belangen, . koh, weinig .of gees, overeenRem .
ring plaats vinden . , Overeenkotnflig bier mede waren, in dat
tydperk, de vyandlykheden onophoudelyk. EIk'Volkshoofd moest
zyne veiligheid in zyne inwendige flerkte zoeken want de
Souverain was to zwak , onl aad een hunner befeperming .te
verleenen .
In deezer voege waren alle de Koningryken van Europe
. in
kleinc onafhangelyke' Staaten verdeeld, in geflaadige vyand(chap
met -elkande •. leder Baron (loot zich op in zyn Kasteel - en
onderhield cen groote fleep afhangelingen, om zyne eifchen to
onderfeliraagen . Door deeze onopaoudeiykc twisten tusfchen
nahy elkander woonenda Baronncn,werd alle gemeenfebap tus ..
fchen verfchillende Landen, ja, zelfs van de eene,Familie met
de andere, .afgefnced_n . . Gecne gezellige zamenkomst vondt
plaats ;
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pleats ; de Leden van elkcn Stam waren bepaalii binnen de
enge grenspaalen van hunne eigene Landfreeken .
Binnen korren tyd , werden de Barbaarlche Bewoonders van
~~uropa , in deezen toefland , geheel onkundig van de Aardryksen gPlaatsbefchry ving , als mede van do lnwoonders . Zeden ,
en Verrigtingcn der vreemde Landen . In deeze da!cn van regeeringloosheid en onkunde, reisde men niet van bet Gene na
her andere Gewest Nu en dan werden vreemde Gewesten
hezogt door een eenzaam voorttrekkend Pelerim, die, op zyn
wederkeeren in zyn Geboor el - nd , de wonderen , door hem
gezien , en de gevaaren welke by ontworftclde, verhaalde.
Deeze verhaalen, nogthans ; in flede van de juiste begrippen op
to leveren, van afgclegene Landiireeken en derzelver Inwocn_
deren , dienden alleeri om der Verbeeldinge werk to vcrlchaf_
fen ; ieder lhaar van dezelve werd geroerd , en de Menlchcn
gaven zich ruimfchoots toe' in alle buitenlpoorigheden der VerWanneer de Nfenfchen aan eenig ding gewoon •
cieringe .
geworden zyn, be :pcuren zy 'er niets in, dan 't geen algcmcen
en natuurlyk is ; loch als onze omftandigheden zodanig zyn ,
dat wy noch de voorwerpen zelve kunnen onderzoeken , noch
een onderfcheiden berigt van anderen bekvmen, begint de Verbeelding to werden ; zy verwerpt, met verfinaading, alles, wat
gemeen is en nattiurlyk , en geeft zich toe, in bet onbeperkt
gebruik van haar fcheppend vermogen .
Dus was her gefleld onder onze Gotifrhe Voorvaderen ; in
#tevolge de omftandigycden van Europa , in die Eeuwen, was
hunne kennis van vergelegene Landen duister en venvard , en
zy wisten niets van de Zeden der lnwoonderen . Verbeelding
vulde gem : klyk dit gebrek aan, en bevolkte die Gewesten met
Monllers van haar eigen maakzel ; met Reuzen en Toovenaars,
met vliegende Draaken, en betooverde Kasteelen .
Men
moet toeftemmen , bet is altocs een bezwaarlyk ftuk, de Verbeeld ngskragt to bedwingen in her vormen van romaneske
begrippen , omtrent Gewesten , van welke wy flegts cen onvolkomen en onnauwkeurig ve flag kunnen ontvangen . De Landen houden dan eerst , wanneer zy bekend beginnen to wor .
den, op, tot 'tooneelcn van Romaneske Gcbeurtenisfen to ftrelkken . De laatere en heaendaagfche ortdckkingen hebbeu ors
eene zo nanuwkcuriire kennis doen krygen van onzen Aa •d_
kloot, dat 'er naauwlyks een Berg of Wocstyn tot cen woon :
pleats voor cen Reus of Toovenaar, is ovcrgclaaten .
Deeze omflandighccjen , gevoegd by den fiaa kundigen toeRand van Europa , in de Eevwen van diepe onkunde, gaven
gelegenheid tot de inftell :na der Ridderfchappe, die, daar zy,
om zo to fpreeken, de Ziel der Romu:n , uiunaakt, onze meer
byzonder gevestigdc aandagt verdient . De Ridderfchap is cenc
in(lelling t die tot geenc zeer heogc oudheid opklimt, en ceti
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geliefd voorwerp onzer Voorvadaren . Door een volfaagen ge•
brek aan Burgerlyk Beliuur , waren de Koningryken van hnropa , ten deezen dage , in eene volflaagen Re eeringloosheid
gedompeld . 'Er hadt geene geregelde bediening des Regts
plaats, de fierken onderdrukten de zwakken, en pleegden, onderlinge vyandfchappen met elkander. In deeze toedrag ; der
dingen, tradt 'er een foort van Mannen to voorfchyn, die ieder
hoofd voor hoofd zich uitgaven voor Befchermers der Onfchuldigen , voor Verdeedigers der Hulploozen, voor Verlosfers der
Verdrukten, gereed, om, met een gewapenden arm, het geweld
to keer re gaap en to fnuikcn .
Zodanig waren de edele
beweegredeneh, uit welke de Doolende Ridderfrhap gebooren
werd . Om zich voor dus een Ridder uit to geeven, waren 'er
verfeheide byzondere aanlokzels . Afgelegene Landen to bezoeken, en daar hachlyke Avontuuren to ontmoeten, den palm der
overwinning to firyken , en geroemd 'te worden in de Legenden , was to over genocgzaam , om de zugt tot gemak, en do vrces
voor gevaar, to overvinnen .
Uit hoofde v .n verfcheide omfiandigheden in Europa, v66r
verfcheide .Ecuwen plaats hebbende, kreeg deeze Infielllng daar
de overhand ; en derzelver invloed was zo algemeen, dat dezelve etn byzonder merkl drukte op de Zeden dier tyden .
Galantery was eene afflammeling van de Ridderlchap : wie na
de eer dong om een Ridder to worden, wydde zich toe aan
den dienst van zekere Dame, wier gunst by houpte to verwrerven, door den luister zyner verrigtingen ; 't wa : alleen naa het
doorfaan van eene langduurige beproeving, en bet ontmoeten
van veelcrlei Avontuuren , dat by eisch kon hebben op zyne
Schoone. Zodanige Zeden waren wonder gclchikt, en gunfiig,
voor Vercierde Gefc'iiedenisfen : de Schryvers van Legcnden
vonden Helden in tnenigte , en de overvloed van Avontuuren
diende oni de bladen der Romans to vercicren .
In de Elfde Eeuw viol 'er lets voor, 't welk mecr dan lets
anders tocbragt , om den kring der Romans nit to breiden . De
Krygstochten naamlyk , die de Vorfien van Europa aanvingen
pa het O,sten, o n Palestina uit de handen der Saraceent.n to
verlosfen. Dc Kruistochten openden cen geheel nieuw tooneel
in Iluro''a . .Toen de Barbairen, uit het IVesten . d e heerlyke Ge .
bouwen to Conflzntinopolen zagen , verbecldden zy zich dat ze
opgetrokken waren door Weezens van eene hooger natuur dan
r1enfchen ; zy ftonden verrukt op het gezigt der Oesterfche
Grootsheid , en k3m .:en net nalaaten zich to verbeclden dat
zy een betooverden grond bctraden. Tot dus lang bepaald
binnen een engbeperkt grundgebied, en ongewoon de heerlyke
voortbrengzcls van menfchenkunst to aanfchouwen , werden
hunne gemoederen met ecn gecstdrift vervuld, door de too .
neelen en vourwerpen , welke zy befchouwden.
Het voor.
were
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werp van hun Krygstocht , de plaats waar zy dien volvoerden, &ecien beide de Verbeelding der C' rste uvr op eene by.
zondere wyze aan ; de frryden, wellte zy fireeden, de vreem .
de Volken, die zy ontmoetten, waren a11e omftandigheden, zeer
bekw aam om de 1 erbeelding to verhitten, en to be etten dat
de Ziel deeze gtbeurtenislcn in 't licht van gewoone voorvallen befchouwde . -- Wanneer de Krygers in Errropn wederkeerden, befchreeve'i zy eigenaartig hunne verrigtingen met
alle de fterke en vergrootende kleuren eener geheel verhitte
Verbeeldingskragt, en , indien ooit een Reiziger regt hadr, om
aye Reisverh al op to cieren met diepe Spelonken, ledige Wildernisfen, om van Cannibaalen, Menfcheneerers, en van een
Gellacht to ipreeken , wier hoofden beneven de fehouders
fionden ; zeker , deeze omftandigheden konden her verzinnen
van zulke Fabelen verichoonen . Elke omflandigheid b egunflig.
de her botweren aan de teugels der Verbeeldinge . be verre
afgand van bet tooneel des bedryfs, - her verfchil van Zeden,
Gebruiken en Kunfen, ja , zelfs bet gelaad der Natuure in die
Gewesten , werkte hier toe mede. Welke Verbeelding is zo
koel, dat ze niet ontftooken wordt door her befchouwen van
een veld, zo uitgebreid en ryk in voorwerpen tot Verciering?
Misfchien is 'er, van 's Werelds aanvang af, geen tydl •erk geweest, zo vrugtbaar in onderwerpen voor Romans, als de wei-nige Eeuwen, vvelke deeze Tochten a°uhielden .
De Kruistochten leverden niet alleen onderwerpen op voor
Verciering ; maar vermeerderden teffens de hulpmiddels, tot bet
opftellen van Romans. De Geesten en Toovergodinnen van bet
Oosren werden in Europa ingevoerd, en gevoegd by de naargeestige verdichte Weezens der Scandinaviers. De bloemryke
en opgepronkte flyl der OosterlinRen volgde men naa . en van
deezen tyd af, mogen wy her dagtekenen , dat onze Opflellen,
in fmaak en flyl , iets overgenomen hebben van de .4rabijche
Ro •" ans .
V66r de Fleilige Oorlogen, gelyk men de Kruistocliten noem .
de, waren de Onderwcrpen der Romans fchaars ; doch de Sch, if.
ten van dat hag niet geheel onbekend . Lang v66r dien tyd,
verfchafte CAREL DE GROOTE . en diens Ryk, groote floffe aan
de Legenden van Frankryk ; terwyl de verrigtingen van ARTHUR,
en diens Rid ers,, een geliefd onderwerp voor de vercierde
Schriften der Rritten opleverde. Doch , . naa de Kruistochten,
was dit veld zeer verbreed : en de ,Held'.en, die in dezelve
ged'end hadden, vonden zich , naa her eindigen dier Krygsverrigtingen, buiten flaat, om de zagtere Kunflen des Vredes ter
hand to neemen , en voldeeden hunne overhecrlchende geestneiging in her zocken van de Avontuuren der Doolende Ridde fcyap.
Deeze omftandigheden begunfligden zeer de Verciering, en
L 1 S
blee.
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bleeven de Vernuf:en van then tyd niet in gebrcke, om 'er
zich meesierlyk van to bedienen .
't Is eene bekende
z- iak, dat in de Landen,, aan de L=enregeering onderworpen,
elk Baron een Dichter of Gefchiedfchryver hieldt, om, eens .
deels , de Krygsverrigtingen zyns Gellachts op to zingen, en
anderdeels, in de tuslchentydcn van den Oorlog en de Jagt,
h em. t o vermaaken met bet ophaalen van Legenden . In Bn,geland
droegen deezen den naam- van Min/trels , en aan hun zyn wy
eenige der oudfte voortbrengzelen van Romans .verfehuldigd . De
inlldling was algemeen . Sclrorland hadt desgelyks zyne Mirtftrels , die een Imaak voor Verciering invoerden ; en zy namen
den eerwaardigen n .tam van Harden aan . . Maar ., helaas ! zy
waren de Harden niet, wier gedagtenis. zo dierba~r was aan
osslAN ; . zy waren de Rarden nlet, „ die voorheen nederdaalden.
,, ; uit hunne volheerlyke vertrekken, om hem in zynen ouderDc Geestcn van OSSIAN, CARRIL en
s dom to troosten
ULLIN hadden de wyk genotnen ; zy hoorden de aanroep ; ngen
niet van dit bastaardkronst ., noch boezemden ht :n de cenvoudige , fchoonheid hunner Zangen in : zy werden overgelaaten aan
de gedrogtcn hunner eigene ongeregelde Verbeelding ; en kunnen gemaklyk onderfcheiden worden van de Barden van beter
tyden , door hunne verwilderde begrippen en onnatuurlyke verd eringen .
Dit komt my voor, de oorfprong en bet beginzel van Roma
Ligt zal bet vallen, dezelm,ske Verciering gew est t2 zyn
ve in de volgende veranderingen na to gaan .
Wanneer de Volken uit hunne Barbaarschheden en Onk~!nde
opkomen , kunnen wy in de eer(le dagcraad der befchaafdeLetterkunde, en voor dat deeze ten vollen -is aangebrooken,.
oen . tydperk , in de Letterkundige Gefchiedenis van elk Volk
ontdekken, 't geen bet kenmerk draagt van een vallchen en
onnatuurlyken fmaak in .- de fraaije Kun(len_ In de Gefchiedenis
van alle Volken, die tot eenigen trap van Befchaafdheid zNn
opgekloinmen, kunnen wy dit Tydperk van een bedorven Smack
uanterken : bet -words : geooegzaam gekentekend door gedron .
gen llyfheid, gemaakte geestigheid, en genoegen in fchoonhe ;
den, -geheel (lrydig met do Natuur, en aanloopende tegen bet ,
Dit Tydperk mag, ten aanziene van EngeJ
Gezond Verfand .
land,bepaald worden omrrent den tyd van CAREL DEN 11, en in.
Frankrvk ging bet onmiddelyk voor die heerlyke fehittering der
Weetenfchappen, welke de Regeering van LODEWYK DEN XIV
opluisterde.
't Was omtrent dier. tyd, dat bet Romanfchryven Gene nieu,
Ns•e gedaante aannam . Dc Wcezcns der Verbeelding, 'in de

nude Romans in ;evoerd, geraakten buiten gebruik ; dock fchoon
men
(°) Zic Temora. j3 . VII. op bet cinde.
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men geen Draaken, Reufen, Tooveraars en betooverde Kasteelen meer aantrof,, was de afwyking van de, natuur en de waar-,
held net min groot dan in vroegeren xyde .. . De llelden van,
Gothifchen oorfpronge maaktcn plaats voor de Overwinnaars van
Griekenland en home . In flede van RINALDO , BRITON}ART' en
AMADIS VAN GAULEN, deezen of geenen Reus ontmpetende, of
eene ibhoone Gevangene- uit een betooverd, Kastecl verlosfende,
Zagen Wy DU CYRUS, Of ALEXANDER, DEN . GROOTEN, dic,'getrof
fen door de fchoQnheid en bevalligheden eener wreede Herderinne, hunne vorstlyke waardigheid afgelegd hebberde, wanhoopig . door bosfchen en wildernislen zwiervcn ; aan rotzen en boo,
men de onverfchilligheid en koelhcid der trotfbhe Schooue,klaaNaa eenive jaaren in then medelydenswaardigen l bar,
gende.
omgezworvem, de hemelhooge Elk met . . zyn, Iced begaai gee•
maakt, en de Rivieren door zyn traanen , over den oever firoos
mende, aan 't zwellen gebragt to hebben, ontmoet onze held ;
in 't einde, zyne Zie!svoogdesfe aan den,kant van cell cristal
lyne Beek ; haar hart words verteederd qp het verlhaal van zyt)
doorgeworfteld Teed, en zy Ilemt toe onr zyne Lieilc met. We,
derliefde to beantwoordcn
In deeze mcrkwaardige voortbrengzelcn heeft men op Natuuk
noch Waarfchynlykheid agt gellsagen ; her goed Ge!,,k en Toe.:
val brengea geen min , yreemde Gteurtenislen to wege dat) •def
Op 't Cftara&er der Perfoonen
Tooveraars van vroegeren . tyd .
is :zo min gelet als op . eenheid in Net Plan; Wy kunnen nigt:
nalaaten verbaasd to flaan, als icy bet grout Driemanfrhap, ;'t;
welk de buit van Rome deelde, herfchaapen zien in kwynende
Minnaars, wier hoogfle eerzugt ten doe! heeft , om eene - rlaats
in bet hart van CLEOPATRA to winnen . De lirenge Deugd van
ERUTUS maakt plaats voor de onmanlyke zugten eens Vlinnaars ;
by vergeet zyn Vaderland, bet drukkend Leed, 'r geen 't zelve
overkoint, en de Staatzu ;t van MAIL beyvert ziclt alleen urn
een gunflig lonkje van de beminnelyke .PARTHENIA to vertverven.
Van deezen flempel zyn de Heldhaftige Romans geweest ;
waar mede zich een vroegere Eeuw- vermaakte ; zy hcbhen bun
tyd gehad, en thans ligt de gedagtenis van CLEOP%TRA, van•
CLEW ,, , en den Grooten CYRUS, voor altoos, in cene ongeIloor •
de vergetelnisfc begraaven .
Op deeze foort is eene nieuwe wyze van Vercierd Schryven
gevolgd, onze Hcdendaagfche Romans van vcelerlei aart, waar
in dit flag van Optellen, tot de,hooglle voltnaakthcid, welke
zy kunnen bereiken, fchynt opgcklotnmen . Naa dat de
Smack verfynd geworden is, en men juister begrippen van Opflellen gevormd, en vastgeReld heeft, konden do onnatuurlyke
Befchryvingen, Chara&crs, en de Gefchiedenisf :n der Held/inftiBe Romans, niet lancer behaagen . Dan 'er blcef voor een Volk,
door wcelde bcdorven, en losbandig in zeden, cenig Scntimenteel
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teel vermaak noodig om bet ledig yak van bedryfloosheid,
en de verdrietige utlren van ledigheid, aan to vullen . Weelde verzwakt de Ziel, en maakt dezelve onbekwaam tot bet uitvoeren van groote daaden . Voor den vrolyken en losfen gaat
de beoefening des verllands vergezeld met ondraagbaare vermoeienis . De Verbeelding moet gaande gemaakt, geroerd, en
door eene verfcheidenheid van vermaaken geftreeld worden . De
Smaak deezer Eeuwe is to kiesch, om de gedrogtlyke vercieringen der oude Legenden to kunnen verdraagen, of de buircnfpoo.
righeden der Heldhaftige Romans to kunnen dt,lden. Men heeft
cene foort van Verdichting ingevoerd, welke voorgeeft de Natuur naar to fchilderen, de Zeden des daadlyken leevens of to
maalen, en CharaEters to befchryven, zo als men dezelve wee •
zenlyk by bet Menschdom aantreft .. Onder eene bykans eindelooze verfcheidenheid van Schriften van deezen aart, in deeze
Eeuw aan 't licht gckomen, is eene verbaazende menigte, welke
met regt als een hinderlyke overlast in de Geletterde Wereld mag
worden aangemerkt ; dock men moet erkennen , dat 'er veele
ender zyn, welke eene zeer groote lnaatc van verdienaen bezitten, in alle de kronkelpaden van 't menschlyk hart open to leggen, en de weezenlyke Zeden des Menschdoms of to fchetzen .
- Of deeze foort van Schriften ; welke thans zo zeer de overband genomen hebben, flrekken om den Smaak en Zeden eens
Volks to verbeteren of to verflimmeren, is eene zaak van eene
andere nntuur, tot welker onderzoek ik my tegenwoordig niet
kan inlaaten (*).
(•) Wy hadden dit itnkje reeds vertaald, eer de keurlyke Verhandeling
van BEATTI over de Fabelen en Romans in 'c Nederduitsch her licht zas,
in bet gl Dccl der IPysgeerige Oordeel- en Zrdekundige Verhandelingen diens
Hoogleeraars, in den voorleden . laare, by A. t.uoslts Pz ., uitgegeeven : Zie
ons berigt in de N. 11g. Letteroef. - 11 lied. bl.
dan, fchoon wy
bekcnnen moeten, dat by bet Onderwerp wydluftiger bebandelt dan de
Schryver van deeze Proeve, en wy bykans to raade werden, dezelve ngter
to houden, fcheen bet ous nogthans toe, dat 'er her en daar iets in vonrkwam, 't geen, ondanks eeu beret uitgewcrktct link over die lolfe, met
genocgcn zou geleezen worden .
De Opftdlcr deezcr Proeve heeft, zo min als senrrr, zich uirgelaitten
ever het Gebruik en her Leezen der Romans ; wy zuilea, over dit Ouderwerp, by cene nadere gelegenheid, onze gcdagten inedededcn .
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(Uit het Fransch .)
MYN HERR!

Myn Heer, u berigt to geeven van een aartig
Staagevalmy, toe,
't Been ik onlangs bywoonde . Een Boer van den

Heer * * * * *, zond op zekeren dag een zyner Zoonen, orn
eenigen voorraad van de Landhoeve to brengen . Die Jonge=
knaap, die, zo lang by leefde, nooit eenige Muzyk gehoord
hadt, behalven bet eenvoudig Kerkgezang, en het fpeelen der
Herderskn .,apen, kwam aan 't huis van zyn Heer op then tyd,
dat men alles tot een groot Concert gereed maakte . De Muzyklesfenaars waren reeds geplaatst, en de Muzyk-Intlrumenten lagen hier en daar . LuOIN, in-het voorbygaan, al den toellel gezien hebbende, vroeg aan de Knegts war 'er zou gefchie,
den ? Zy vertelden hem , dat 'er een groot getal Muzykanten zou komen, van welken 'er eenige zouden zingen, en andere op Inirumenten fpeelen. Zy bragten hem in do zaal . Hy
llondt verfeld over de menigte van VioQlen , Alten, Basfen,
Fluiten, Clarinetten, Trompetten . enz . Derzelver verfChillende
gedaante trok zyne aandagt : „ Dit Concert," fprak by, „ zal
• langen tyd duuren ?" -=- Waarom ? - , . Eer elk op ie• der dier infirumenten een weinig gefpeeld heeft, moeten 'er
• verfcbeide uuren verloopen ." - Maar alle die 1nflrumenten zullen to gelyk fpeelen. -- „ Gy wilt my wat toys maa• ken ; 't zou een groote verwarring geeven, indien zich alle
• die In(lrumenten to gelyk lieten hooren ."-in't geheel niet.
'Er sullen ook Mannen en Vrouwen zyn, die teffens zingen,en dat
Salalles wonder zamentemmen .--„Watzullen zy dan zingen en
• fpeelen?" Men toonde hem de Muzykboeken, zo als zy op
de lesfenaars lagen : daar by van 't Kerkmuzyk niet geheel onkundig was, kon by genoegzaam ontdekken, welk een verfehil 'er
plaats hadt tusfchen de Partyen : dat de heele Nooten maar een
klein getal uitmaakten, en 'er , in tegendcel , ecne ontelbaare
menigte kleine was ; dat in de eene party de Nooten zeer hoop,
en in de andere zeer laag, lieten, dat ze, in een dcrde, bet midden hielden ; dat op eenige bladen woorden gefchreeven llonden, op geene niet . Dit alles gezien hebbende, borst . by ult
in een hartiyken lath, en betuigde : --- „ Gy moer my voor
• wel zeer eenvoudig aanzien, om my to willen beduiden,
• dat men alles, wat op die papieren Raar , to gelyk zal fpee• len , en dat dit wonder wel zal zamenftemmen , 't is even
• of gy my wilde zeggen, dat, wanneer de Honden, de Kat .
„ ten,
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• ten, de Schaapen, de Varkens, de Kalveren, de Koefjen,
„ de Sdcren, de Ezels, de Ha,men , de Hennen, de Ganzen,
• alle hunne flemmen verhieven op een- voorplein , dit cen
• fchoon Concert zou geeven, gelyk gy 't noemt ." Men lachte
over deeze gelykenis .
De Heer wan 't huis gaf men berigt van het voorgevallene,
met den bocren Knaap . Wy verzogtcn, hem dat LUBIN bet Concert nwgt bywoonen . Nieuw~gierig on1 to mogen weeten, welk
leen indruk hett openen van het Concert op hem zou hebben .
De Heer * * * * * ftemde dit gaarne toe . 't Gezelfchap was
,in de zaal getreeden , alle de Inlirumenten waren geflemd, on
allen gereed , om aan to beffen , wanneer men LUBIN binnen
bragt, en in een hock plaatfle . Het tekon werd gegeeven . Alies begon . LusuN fcheen 'uit ecn droom to ontwaaken ; by
fpalkte de oogen wyd open , flondt onbeweegelyk en gaapende.
}ly wist niet waar by was , geheel in verrukking , de rraancn
biggelden hem van de wangcn ; een fchoon voorwerp voor een
Schilder. Naa verloop van cenigen tyd, weder tot zich zelven
gekomen, zag by, dat alle de Muzykanten met de daad Ipcelpen, en dat teflens die Nooten , welke hem zo ongelyk voor_
kwamen , gelyk gezongen wierden , en dat dit geheel, in z' ne
ooren, eene alleraangenaamfle aandoening to wege bragt : onder
de Muzykanten ontdekte by ectl Man, die , door het enkel
beweegen' van- zyne hand, alles volflrckt befluurde . Hy befloot
let uit, dat die bekwaame Man, ongetwyfeld, alles gelchikt,
beflemd , en met kunst beleid hadt, om cene zo • wonderbaare
-uitwerking to wege to brengen ; by erkende in zyne oordeelvelding bedroogen geweest to zyn , en beleed zulks openhartig
den Heer * * * * *, die hem vroeg , hoe by die Verwarring
v ondt, die by bygewoond had .
Gy weet , myn Heer, ik ben gewoon aanmerkingen to maaken, op alles w-it ik zie', en alles op de zedeleer t'huis to brengen . En dagt ik , in dat geval , Bend groote gelykvormigheid
aan to treffen tusfchen de redenkavelingen van LUBIN, over de
onderfcheide Spec] -lnflrumenten , en de verfchillende deelen
der Symphonic , die het Concert moesten uitmaaken , en die
onzer W ysgeeren over de Natuurlyke en Zedelyke Wereld .
Wanneer de vermeende Wysgeeren , van den eenen kant , in
aaanmcrking neemen den glans der Hemellichten en de geregeldbeid van dcrzelver loop ; de beflendige opeenvolging der jaarfaizoenen ; de vcrfcheidenheid , den rykdom , bet nut van de
voortbrengzels der Aarde ; de Meesterftukken van Kunst en
VJytbetoon der Mentchen ; en, van den anderen kant, de rampen , die de Wereld en derzelver Inwoonderen pla^gen en
\'erwoesten ; de Aardbeevingen, de Stormwinden, de Onwecrsbuien, de' Vuurbraakcnde Bergen, de Watervloeden , de Branden ., de befmettelyke Ziekten, de Vergiften, de venynige Krtli,
pen_
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pende eti de verfcheutcnde Wilde Dieren , enz . Wanneer zy-,
aan den anderen kant ., de Deugden overweegtn, die op Aarde
fchitteren, en aan den anderen de Ondeugden, welke de clue
overfroomen ; aan den eenen kant de Braaven ve agt , vet_
volgd, en verdrukt ; aan den anderen de Boozen geeerd, zegepraalend , en in 't genot van alle de voordeelen der Maatfchappye ; doet dit vertoon hun be(}uiten , dat her Heelal her
werk . is van een blind geval ; een werk, . •waarin her goed en
kwaad, orde en wanorde, ondere n gemengd is' waar in geen
plan ; geen oogmerk, heerscht , en waar van de flrydige dcelen
-elkander verwoes en. Zy begrypen niet, dat zo veele ongeiyke,
zo tegen den anderen overgekelde, voorwerpen een Geregeld
Geheel ku :men vormen.
Her ontflaat daar uit, dat zy bet geheel nict zien . Hun gam ,
zigt is niet uitge(trekr, - niet fcherp, genoeg , om dit geheel to
bevatten, de verbintenis to begrypen, noch ook do overeenftemming van alle de deelen. In deczervoege begreep onze Boe .,
renknaa niet, hoe de klanken van zo veele verfchillende Mu .
zyk-Infrumenten en van Muzykfrukken, die naar zalk cen
-onderfcheide maar fchcenen to ga,n, een aangenaam concert
konden uitleveren. Maar , wanneer alle die klanken, alle die
toonen, zich in zyn oor vereenigden, en by den aungcn amen in .
druk gevoclde, voortgebragt door de byeenvoeging dier welza .
menftemmende geluiden, erkende by zyne dwaaling, en wra'ak_
to zyn voorbaarig geveld oordeel .
Desgelyks zoaden on.
ze Wysgeeren , indien zy de gefteltenis van de Natuurlyke en
Zedelyke Wereld to recht verfronden ; indien de verborgene
overeenkomften , welke alle zamenverbindende deelen uirmaaken , voor hunne oogen waren blootgefteld . getroffen door de
grootse - held van 't vertoon, zich fchaamen een zo wonderbaar
-Werkftuk berispt, en den Maaker niet erkend, to hebben . i - at
zy, 't geen zy met de oogen huns lich,ams niet kunnen zien',
suet .de oogen van hunnen geesr befchouwen ; dat zy zich tot'
,den Schepper verheffen ; Hem , die, door eon enkele daad van
z ynen wil , bet leeven en de beweeging geeft aan alles war
beftaat, en begrypen, dat een Weezen, zo groot , zo wagtig,
nicrs gedaan heeft, dan met Wysheid, en met een oogmerk,
zyns waardig. Ik ben . ., .

ZEDELTKE BEDENKINGEW.

de Deugd hare heerfchappy uitflrekt, des to ver_
Hoederverder
verfpreid zich Voorfpoed en Geluk onk . Overal, waar

men wezentlyk helang neemt in de Deugd, aldaar verwaarioost
men ook zynen pligt stet ; en overal waar men zynen pligt niet
ver.
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verzuimt, aldaar neemt men ook zyne belangens vlytig ter bar .
ten En waarlyk op alle plaatzen , waar men uit zulke
pryswaardige beginzelen werkt, aldaar ziet men geluk en blyde
welvaard bloeijen .
Het zyn de troostryke bewustheden, de aangenaamtie gene .
gens, welke men in zyn gemoed fmaken kan, zich zelven re .
kenf hap to kennen afvragen van alle zyne handelingen en
bedryven , zonder dat men daar over blozen moet , of zich
behoeft to fchamen.
Al wie zynen Geest dagelyks verfiert met nuttige kennis ,
en met de edellle gevoelens ; die zyn gemoed gelladig bezig
boud met de grootmoedigile denkbeelden, die verzamelt zichh
eenen fchat, die nimmer vergaat, maar die duurzaam, eeuwig,
en onvergankelyk is .
Ecn eenig is het Wezen , waar voor wy ons mpeten nederbuigen in bet flof ; by wake wy, wy alle inwoners der aarde,
nog minder zyn dan een ftofje by het Geheelal ---. minder
dan een druppel by den wyden Oceaan . - Eon 66nig is het
Wezen, waar voor wy eerbiedig ons moeten vernederen in bet
flof ; een Wezen, wiens magt oneindig, wiens Wysheid eeuwig
en ondoorgrondelyk, is . -Een Wezen, wiens goedheid duurt
tot in alle Eeuwigheid . - lien Wezen, met ecn woord, voor
ons Stervelingen onbegrypelyk.
Geene bedryven, geene daden , zo edel, zo gefchikt voor
alle Menfchen, en waar de Stervelingen meer vrugt voor zich
zelven uit rapes, dan eene onzydige belchouwing van zichzelven . . Als wy ons zelven regt befchouwen, met aflegging van
alle vooroordeelen en verkeerde Eigenliefde , dan zullen wy
alle onze gebreken en behoeften leeren ontdekken en kennen ;
dan zullen wy Tag ontwaar worden, dat we in lang na
die geenen niet zyn, waar eene verkeerde Eigenliefde ons voor
Wit doen doorgaan .
Het is ongelyk veel beter, weinig, of in 't geheel niet, dni
al to veel to fpreeken - een mensch, die altyd voortrammelt,
die, gefladig aan, klapt , overweegt zelden war by zegt.
Her van daan , dat men zo vaak\ afdwaalt van bet ware oogmerk, waar toe de mensch befchonken is met d -t edel vermogen, om zyne denkbeelden, door behulp der fprake, aan ands,
ren, aan zyne medefchepzelen, bekend to maken, en mede to
deelen .

MENGELWERK,
TOT FRAAYS LETTEREN, EONS FEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREYKELYK .
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DE YOORZIGTIGIIEID.

lust mij , lets van uwen roem to fchetzen, A , Edele
H etVoorzigtigheid
1 vrugtbre Moeder vzn viiaere Wijs-

heid, die, door uw vermogen, de grootfte maet(chappijen
in fland doet blijven, de tederfie verbintenislfen duurzaem
maekt , Vulken en Koningrijken tegens de heviglie aenvallen der tweedragt en overheerfching beveiligt , gij ;; die .,
uit de klein(e beginfelen, de groottie gebeurtenisfen hervoort brengt, en alles tegens het geweld des tijds behen-dig weet to beveiligen .
IJdel is de luister, de majefleit van .den grootflen Waereidgebieder, zo gij, Edele Voorzigtigheid, zijne gangen
inlet betluurt, zo gij zelve het' zwaeijen van zi1nen Scepter
niet gadeflaet .
Gijj doet hem aen de bezwoorene
wetten getrottw zijn, en vaderlijk gebieden . De
klagten zijner Onderdaenen aenhooren, en haere regtmae .
tige begeerren voldoen - de Vermetele in toom houden
- de harten van Onwilligen winner
zijn Hof, zijn
Rijk, zijn Leger, ja'zijn Hart zelve, wanneer het onhegrensder grootheid begeert, be(luuren - gij doet hem
seem Vleijers*geen gehoor geeven, maer waere van valfche
Vrienden onderfcheiden ; -, en-wanneer gij bij hem niet
bekend zijt, bevind hij welhaest dat zijn Troon waggelt,
- yen zijn Rijk- verdeelt - zijn luister verdonkert
en hij is oorzaek van 't ongeluk zijns Volks .
Wat baet dapperheid en kundigheid den Oorlogsheld,
zo hij die ttoodzaeklijke vereischten • niet door u weet to
befluuren - gij leert hem bet gepaste gebruik maeken
van' zijn gezag, in het leger, in de (lad, in 't veld,
in de vesting -- door iu gehied hij zi ;ne onderhoorigen met u,=Voorzigtigheid! valt hij . aen - verweert zig deinst to rug - hervat zijn aenval, en overwint!
Zijt gij, het • niet, Voorzigtigheid 1 die den Zeem4p uit
I1 . DE&L . Al ENCELW. NO. 12.
M to
me-

518

ZEDELYKE

menig gevaar red - die hem de fchroomlijke klippen
en groncten doet mijden - die hem civet zorgen, voor
zijn fchip, zijn laeding, zijn yolk, zijn leeven, die hem
in . de . .veilige haeven binnen brengt --- en zijne gaede,
weenende van blijdfchap,_in de armen to rug voert .
Gij, Voorzigtigheid ! zit op het Koopkantoor, aen de
zrjde des Handelaers --- .gij-be(tuurt zijne pen - gij helpt
hem rekenen - en doet niet zelden zijne fchatten ver .
meerderen .
Ja, gij Voorzigtigheid , beftuurt de band des Genees .
beers, - gij verzelt hem, wanneer hij zijne Lijders
bezoekt - gig bekleed zijne zijde, wen hij bet veege
krankbe'd nadert : - en zonder u is zijne konst van geene
waerden .
Hij ,, .die . de vcrhevenfte . weetenfchap, de Godgeleerdheid,
leeraert, kan uwen invloed niet misfen -- 't Godlijk Orakelwoord leers hem uwe waerdij - hij prijst .u aen anderen aen , terwijl gij Reeds zijne tong en pen beftuurd .
Hoe onontbeerlijk zijt gij voor hen, 6 Voorzigtigheid
d ie . d e fchoone konften en weetenfchappen beoeffenen , den
grootften Konltenaer zo we],, als . den geringllen Hand .
werker, .'kan u niet derven ' -- ja, niemand kan u ontbeeren !
Dan- , 't beige u niet, 6 Edele Voorzigtigheid! dat wij
Hem, uit wiens bettaen : zelve . gij voortvloeide, en uw
aenzijn verkreeg, den boogften roem toebrengen, - aen
Hem, wiens dienaeres gij zijt! aen Hem, die de God der
Wijsheid zelve is .
DE

EERZUCIIT.

Wie verheft Stervelingen ten hoogften trap van eer en
voorfpoed - wie verneedert den hoogstverhevenen Mensch,
tot den laagften ftand ; ja tot kermende, armoede zelve 7
wie anders dan de . Eerzucht? zij is het, uit . wiert de
grootfte veranderingen, de grootite omwenteliugen hervoort
komen - zij beflist niet zelden, bet lot van haere bemin
naeren - ja van Volkeren en Konengrijken zelve!
de Eerzucht , een fchaekel in denn grooten afdaelenden
keeten, van de Godlijke Eigenfchappen, tot die geene,
welke medegedeeld zijn, door bet indrukfel van bet beeld
des Eeuwim , in de menfchelijke ziele . --- De Eerzucht,'gefchikt om den Mensch tot bet hoog1e toppunt
van geluk to doen itreevenL ontaart niet zelden naer den
IreuI
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treurigen Zondenval , tot een bron van rampen , en heeft
fomtijds bet akeligfle einde ten gevolge - zij doet, door
Reede en Godsdienst befluurd, den Mensch zijne regte
waerde kennen ; dan door driften aangezet , verbijstert
zij bet verfland, en, door bet flof boven zijnen kring to
verheffen .word het eensklaps, door een onvoorzienen wind
van tegenfpoed, verflrooid en verlooren, in bet onbeperkte
ijdel der Waereld .
Hoe fchoon, hoe fchitterend, de Eerzucht Tafereelen
voor bet oog der nooir verzaedbaere begeerlijl :heid fchilderen mooge, hoe konllig opgefierd, door de aenloklijkfte
vertegenswoordiging van verrukking en verwondering
wekkende denkbeelden, zij de weldodrdagtfte en met fijn
verfland doorweevene Plans formeeren moge, zo zij zig
door Reede en Godsdienst bet regte fpoor niet laet aen .
wijzen, eensklaps vervalt de fchoonheid en waenwijsheid
haerer voorftellingeti, en verkeert in enkel rook en damp .
Zoo wel bet met zweet door zwaeren arbeid bedckte
hoofd, als de gekroonde fchedel, gaen zwanger van
Eerzucht, hi j, die, niet van alle menlchelijk en reedeli ;k
gevoel ontbloot is, vind een begeerte in zijn binnenfte om
gehrkkig to zijn, of zijn geluk to voltooien .
Deeze
Eerzucht is een edele trek in 's menfchen ziele, ja, zo
zij door Reede en Godsdienst befluurd word, legt zij den
grond van tijdelijk en eeuwig geluk ; maer, helaess hoe
verbasterd, hoe verdorven 'is deeze verheevene drijfveer na
geluk niet - wanneer zij fomti;ds, - en niet zelden -+•
als op fnelle vleugelen , den . verblinden Sterveling , het
waere genoegen doet voorbij : flreeven, en onherftelbaere
onheilen als to gemoete doer ijlen .
Hoe veele zouden gelukkig kunnen genoemd worden,
zo zij zig, in den hun aangeweezenen kring, hadden blij •
ven beweegen,' zo niet een hoogmoedige zucht naer bet
grootere, hun boven hunnelkragten had opgeheeven, tot
eene hoogte , die 'voor hunne wankelbacre fchreden to
gevaerlijk was, die hen in een onpeilbaeren afgrond deed
nederploffen.
De Jerzucht zelve, wanneer zij niet van eene niet to
ontbeerene fchaemte, die haer luister biizet, ontbloot is,
wijst den opmerkzaemen zi .nen loopkring aen, zij leert
hem - die •n iet to oOerfchreeden_, - iij wenkt hacren opmerker,' dan, wanneer bet t1jd is zig boven zijn gewoone
vlugt to verheffen - zij leert hem daer aen gewennen , bet gevaerlijke mijden , en naer waere grootheid ftreeMm 2
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ven,
om, door Reede en Godsdienst geleid, beflendig.
geluk to verkrijgen .
DE ONBESTENDIGIIEID .

Al het ondermaenfche is wisfelvallig en onbeftendig !
niets is 'er op de \Vaereld, of het is der vergankelijkheid
onderworpen, van de grootfte tot de kleinfte zaeken afdaelende , zal ons elke fchaekel, van die groote
keeten, deeze waerheid flaeven . Hoe veele welge .
vestigde Monarchijen en magtige Koningrijken zijn , na
flat ze Eeuwen verduurd, hadden, onder de puiuhoopen
der vergeetelheid begraeven . Hoe veele Vorllen en
Helden, die de pracht omringd en door loftuitingen overlaeden wierden, zijn, tot hoe hoog hunne maclit en roem
ook gefleegen was, etndelijk ten prooije des floods en der
verteeringe overgeggeven geworden . Waer zijn de
Heerfchappijen der . Perfen en Grieken? waer is 'er een
tchijn van hunne macht meet overig ? een Alexander, die
machtige Werelddwinger , fneeft in 't bloeiendst zijnes
leevens en een De Ruiter is zo min voor een doode .
Iijken kogel veilig, als de minfte zijner Scheepelingen waer is het machtig Bahilon ? waer zjjn zoo veele mach .
tige Steden en fchoone Paleizen? zijn zij niet . reeds tot
den grond getloopf, of met het ilof der vergeetelheid bedekt .
Al het ondermaenfche is wisfelvallig, de vlugfte geest,
de gezondfle lichaemsge(lalte , kan zijne vermoogens en
welvaert verliezen de aenminnigfl •e fchoonheid pronkt
heden op 't lieflijkfte, en .morgen zal dezelve, helaes ! aen
't veege krankbed gekluisterd, alle haere bekoorli;kheden
verliezen ,
de voortreffelijk(le voorneemens,
de weldoordagtfte plans
en beredeneerdfte ondernee.
mingen der Stervelingen, kunnen ras in rook verdwijnen en
veri •d eld worden .
Al het ondermaenfche is wisfelvallig, de dorre heide
word , door de hand des arbeidzaemen Landmans, de
vrugtbaerfle akker , en , omgekeerd, de laetfte kan in een
onvrugtbaeren grond veranderen de plaetfe , waer
voor Eeuwen Woestynen waren, of de grond, die met
de golven der Zee bedekt wierd word, bij laeter
tijd, met Steden bebouwd, en'voor de aengenaemfte lands,
en daer de volkrijkfle Steden voordouwe verwisfeld
heen
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been gevestigd waren, is-nu naeuwlijks de plaets meer to
ontdekLen .
At bet ondermaenfche is der Onbe(lendigheid onderworheden verblijd den Landman zig, en beziet
pen,
bet Koornveld met vergenoegen, op hoop van een rijken
Dan, die tijd, naderende, verdwijwt . zijne
Oogst.
vreugd, en hij zamelt met traenen in, 't geen by met
be Zeeman loopt met
gejuich meend'e to m aeijen .
een gewenschten wind in Zee -~ de gunfligfle geledan , een onvergenheid bevordert zijne reize
wagte florm fleekt op, en, 6 jammer! by ftrand, verliest
zijn Schip, en kan to naeuwer nood'zijn leeven bergen,
terwijl hij anderen naer 'den . afgrond ziet heenen zinken.
Hcden is de Sterveling rijk , en waent zig verre
boven bet ongeluk verheeven, dan de ,vlam, of een ander
onvoorzien toeval, brengt hem, binnen ,den engen kring
van eenige uuren, in de noodzaeklijkheid, om zig aen de
gunst der weldaedigheid ter redding over to geeven .
Al bet ondermaenfche is wisfelvaflig, Zomer en Winter,
Hette en Koude, Regen en Zonnefchi ;n, Storm en' efiene
Stilte, Morgen en Avond, Nacht en Dag, wisfelen elkander geftadig af.
At wat zig voor de uiterlijke zinnen vertoont, duid de
wisfelvalligheid en oubeftendigheid der ondermaenfche zaeen dceze afwisfelingen en' veranderingen
ken aen,
bekooren dezelve, de onderfcheidene .daelende en
klimmende toonen der Muzijk zijn aengenaem voor - bet
de reuk word geftreeld'door de verfcheidengehoor
heid der bloemgeuren
de fmaek word vergast, door
terwijl bet gevoel ook
zo veel weltoebereide fpijzen
en bet gezigt verlustigt zig
naer verwisfeling' belt,
in 't befchouwen der kleuren, en word verrukt, door bet
oog to doen weiden , over Vlakten , Gebergten, Rivieren, en Bosfchen, 't welk een aengenacme fchakeering,
en , door to zaemenvoeging van deeze gedeelten, een fraei
geheel voor 't zelve uitmaekt .
De Mensch haekt naer veranderingen, naer afwisfelende
toneelen ; was alles a ntoonig en van eenerlei gedaente,
zulks znude met zyn Natuurgeftel niet ftroolen, en deeze
Onbeftendigheid is bet, die bet beftendigfte zig op de
Waereld vertoont
en welke die balans hood , waer
door alles in een behoorlyken Raat blijft, en bet algemeen
geluk bevorderd, naer bet plan der hoogfte Wijsheid zelve .
P.
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WAARNEEMING, WEGENS BET NUT VAN DEN ALUIN IN
LANGDUURIGE EN AANIUOUDENDE DIAAG-PYNEN .
Door * * *, M. D .
keri, welke in ons Land, vooral by Vrouwen, menigvuldig voorkomen, en den Geneesheer zomwylen Met
weinig moeite maaken om to geneezen . Menigvul .
dig en zeer onderfcheiden zyn de oorzaaken van dit gebrek ; doch geene oorzaak'is algemeener, dan bet misbruik
van warme en verfappende dranken : hierin 'llemmen de
beroemdfte Mailmen in de Geneeskunst overedn, 'en hiervan worden wy, door een dagelykfche ondervitiding, meer
en meer overtuigd : ook zal bet niet nodig zyn, de
redeuen to ontvouwen, waarom alle warme en verllappende dranken Maag •p ynen veroorzaaken . Men overweege
llegts, dat(daardoor de Vezelen van onze Maag verflapt,
en even daardoor de geheele fpysverteering bedorven word
-- dot de zogenoemde Animalifatie der fpyzen belet,
en 'er diensvolgens een Zuur ontftaat, welk de verflapte
Vezelen der Maag , van derzelver natuurlyk bekleedzel
ontbloot, prikkelt, en krampachtige en pynlyke aandoeningen verwekt . En men zal zig geenfinis meer
verwonderen, over bet ontftaan van hevige en a anhouden .
de
dranken . Ik heb zeer dikwils bet geluk gehad, door
het aanhoudend gebruikk' van verfterkende en Zuur verbe .
terende middelen dit ongemak to geneezen ; en onder deeze
zyn my de 1q. Menth . Peperit. de Terra Catecltu, met
de Kreeftr--Oogen of Magncfia, As de gefchiktfte voorge .
komen ; ook heb ik niet zelden het Opitlm , wanneer de
: waren, dien(lig gevonden . Dan, ik
en, dat, in zommige gevallen, deeze middelen vntchteloos waren ; en dan heb ik den meesten dienst gezien van
bet gebruik des . Aluins, bet zy in Poeder met de Mag .
nefia, of ook wel ontbonden in water, of het Serum laths
4luminofum . Mcnigmaal heb ik, door het aanhoudend gebruik van dit middel, de hardnekkigfle Maag-pynen
geneezen , en ik ben, door eenige miner Kunstvrienden,
vcrzckerd, dot ook zy dit middel, in zoortgelyke gevallen,
met het beste gevoig aan hunne Lyders hadden toege~' 7.end .
De volgende Waarneeming is my, byzonder
ill
D
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in dit iuk, zo veel bewyzend voorgekomen, dat ik bet
der moeite waardig oordeel , dezelve mede to deelen .
Een Vrouw, van ruin dertig Jaaren, kreeg, van
tyd tot tyd , pynen in de Maag, die eindelyk zo hevig
wierden, dat zy myne pulp verzocht .
Verfcheide zogenaamde 1-luismiddelen , waaronder de Purgeermiddelen in
de eerfte plaats kwamen, wares reeds vruchteloos gebruikt .
Ik onderzocht de oorzaak van bet ongemak, en het
fcheen my, uit alles, toe, dat 'er geene Saburra in de
Maag, als de oorzaak, konde veronderfteld worden ,' maar
bet icheen my toe, dat bet van eenen krampachtigen aart
was ; ik fchreef haar ten then einde een krampftillenden
Drank voor, en gaf to raad, een Pap op de Maag to leggen
dit tilde de hevigheid der pynen, doch was,
gelyk ligt to denken is, van zeer korten duttr . De Lyderesfe
bekende my zelve, dat zy, zedert geruimen tyd, zig zeer
Jerk aan bet gebruik van warme dranken had overgegeeven , en daarby, gelyk gewoonlyk, eene groote Lief hebfter
van Zuur was .
Dit bracht my op de gedachten,
de verlterkende en Zuur verheterende middelen to beproeven , en de Lyderesfe zorgvuldig alle warme dranken to
verbieden . Langen tyd wierden deeze middelen voortgebruikt ; to meer, daar het icheen, als of het ongemak op
deeze wyze begon to verminderen ; dan, na dat byna een
Jaar lang deeze middelen , hoewel niet geftadig en gere .
geld, waren gebruikt, en Ae Lyderesfe moede wierd,
verder middelen vergeefs to gebruiken,- gaf ik haar den
raad, bet Serum laais Aluminofum, in plaats van thee of
kofiy, to drinken, en dit middel alleen herftelde haar binnen den tyd van een Maand , volkonmen , zo dat zy
op dit oogenblik byna geen Maag .pynen meer gevoeld,
ten zy ze, by toeval, eenige warme dranken, of zuure
middelen, gebruikt.
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WAARNEI:MtNGRN, AVL1t PEN LEEVENSDUUR VAN . EENIGE INSECTNN . Door . den -leer
. RIBOUD, Sec. peril,

de la Societd d'eniulation de Bourges, des 4ca.
denstes de Dyon, Bourdeaux, Lyon, Arras, &e.
{Journal de Phyfique, Mars . 1787 .)

is verwonderlyk in de Natuur ; haare werken, in
Nets eerfte
voorkotuen , -de . allergemeentte en eenvoudigRail

Ite , hieden
't oog des Waarneetners zo talryke als
trelfende wonderen aan . Hy vindt in derzelver belpiegeling zttivere genietingen, onbekend aan de rest des Mensch •
dums , en de Natuur fchenkt, ruime vergelding voor den
dienst, werken by haar toebrengt .
Onder de menigte van Weezens, . die haar vermogen verkondigen,, verdienen de Infetten de nandagt eens Natuurkenners zo veel als de andere . Dcrzelver geboorte, zintuiglyk ge(tel, maakzel, gedaantveranderingen , en werkzaamheden, zyn onuitputbaare bronnen van •w aarneemingen
en nafpeuringen . Dezelfde eerbiedige bewondering bevangt
de ziel eens Wysgeers , 't zy by de hand der Natuur ziet
in een . veragtlyk InfeLi ; 't zy by die befchouwt in bet
vormen des menschlyken Lichaaws . - Dezelliie verrukking vervult hem , als by de gedaante en 't beltaan van
een Ziertje- waarneemt , als wanneer by bet oog, opheft,
tot_ dq talryke en onweetlyke groote Hemelklooten , die
boven zyti hoofd in 't lugtruim wentelen .
De •InfeEten zyn klein en zwak, zy hebben eene menigte vyanden , . zy, vinden zich blootgefteld aan geduurige
gevaaren en veel moeiten, om de korte loopbaan , hun
voorgefchreeven, of to loopen ; dock de Natuur fchynt dit
to hebben willen vergoeden door byzondere gunstbewyzen ;
zy genieten her vermaak, om agtereenvolgend to be(}aan,
under verfcheide gedaai ten, aan andere 1)ieren, elk in 't
byzonder , (legts gegeeven . Beurtlings bewoonen zy bet
binnenfte des Aardryks , de oppervlakte des Aardbodems,
en de Lngt ; heurtlings zyn ze Wormen, veeivoetige Schepzels, en behooren onder de Vliegenden ; naa hun gevoed
to hebben met groove Itolfe , met het Been bet Grociend- en
Dierenryk oplevert, bewonncn zy de zuivere Lugt , zuigen'de fappen der bloeinen en mallchen honiz in ; naa
dat zy op den grond veragtlyk omkroopen , fchenkt zy
bun
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bun fchitterende vleugels , bekleedt ze met eene vaste en
fchitterende wapenrustiug, afgezet met de fchoonlle kien .
fen .
Veele der InfeFten leveren de verbaazendRe verfchynzcls
op, zo in hunne wyze van voortteeling , als' in bun ver.
molten, oin den dood to wederilaan . Niemand is onkundig, dat de wyze, om . de Verschwater_Polypen voort to
brengen, juist dezelfde is, welke andere fchepzels verdelgr .
Elk deel , van den Polypus afgefi2eeden , wordt welhaast
een geheele en volmaakte rolypus, die andere kan voortbrengen . Door dezelfde bewerking vermenigvuldigen zich
eenigen , even als de Planten (*) door uitfpruitzels . An=
dere komen uit de zyden van de Polypen voort, en groei.
jen 'er op , gelyk de takken op den wortel der boomen.
Wanneer men de Duizendbecn met een Pyl in veele deelen fcheidt , wordt ieder deel een volkomen InfeE , elk
krygt een Kop, Pooten, enz . 't Geen nog zonderlinger is,
beltaat bier in, dat dit InfeL1 zich vermenigvuldigt, door
van zelven zich of to fcheiden . 'fir verhelt zich, fchryft
CHARLES BONNET, een nieuwe Pyl, rechtfandig op den
Duizendbecn , een nieuwe Kop vertoont zich op eenigen
aftland van bet agtereinde deeze fcheidt zich of van bet
overige des Lichaams, en maakt twee Duizendbeenen van
an. Deeze zelfde Natuurkenner befchryft verfcheide Work
men , wier afdeelingen welhaast in geheele Dieren herfchaap :=n worden .
-Indieu men behendig , en 2onder de Pooten to -befchadigen , een Mier den Built affnydt, blyft by eenigen tyd
loopen . en zyn prooy haalen ; As -of by nngefchonden
was . Wespen leeven veele dagen zonder Kop, en men
heeft gezien, dat de Koppen der Wespen, fchoon 's avonds
afgefneeden , s anderen daags 's morgens. -(taken . Men
heeft waargenomeit, dat de Mantis, van den Kop beroofd,
leefden, liepen en paarden, als of dit deel des Lichaams
niet
(*) llet Kruid, waar op men zeer dikwyls de Polypen, in de
gedaante van kleine klompen van Wormen vindt, is bet Moeroj_
kroo.c . Lenticula Palufiris. Het komt veelvuldig voor in flilllaande Poelen , dryft 'er op in de gedaante van grocn mosch, en
bedekt de oppervlakte des waters, door eene menigte van zeer
kleine bl :adcren, van boven groen, van anderen zwart ; fchitterend van kleur . Deeze zyn zeer nnuw vercenigd, door kleine
cn nette draaden, en van elk blaadjc komt een draadje, of een
wortel, waar door het voedzel haalt .
111 m 5
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niet ontbrak (t) . Een Polypus , door den beroemden
FONTANA, under den naam van Rotifer beiehreeveu, words,
naa langen tyd gedroogd , en gevolglyk van leeven en beweeging beroofd, gelegen to hebben, om zo to fpreeken,
ten leeven weder opgewekt , zo ras men hem met water
bevogtigt . Deeze geleerde Natuurkundige kende verfchei.
At Dieren van die foort , en i'elde zich ten oogmerke,
een Werk to fchryven, over bet leeven en den fchynbaa .
ren dood der Infe&en .
Veele Infeten kan men langen tyd houden, zonder ze
eenig voedzel to geeven, en zy zyn, geduurende hunne
vasten, niet min leevend, niet min werkzaam, dan die dee .
ze Proeve niet ondergaan . BOILS halt dit reeds in de
Viiegen opgemerkt . De Heer POIRET heeft bet waargeno .
men in de Mantis, en ik in de Spinnekoppen, en veele andere Infeten .
De -Infefen, die zich in 't water onthouden , en eenige
kruipende Dieren, verdienen niet min onze opmerking . De
Bloedzuiger leeft eenige maanden, zonder voedzel to neemen, in een alas, met een weinig water ; de Groene Kik.
,orsch, in 't Fransch Rainette gebeeten, kan bet dus twee
jaaren houden, mits men bet water ververscht : de hater.
Salamander her(lelt vaardig en volkomen het gemis van
fprieten , pooten en kaaken. Bykans eene maand heb ik
'er een in een glas bewaard, zonder eenig eeten : zyn t}aart
gaf in de kleintte geledingen tekens van leeven, verfcheide
uuren naa den dood van bet Dier. De Slek, den Kop af.
gefneeden, leeft veele maanden zonder dit lichaamsdeel,
en men verzekert, dat 'er ongemerkt een nieuwe Kop aan
groeit. De Kreeft en de meeste Schaalvisfchen verliezen
cen of meer Pooten , en men ziet ze weldraa weder andere
krygen . De 4ardwormen, de Slangen,' de Haagedisfen,
Jeeven een geruime wyl , naa dat ze in twee deelen ge .
fneeden zyn . De' Kop tens Adders, van bet lichaam af.
gefcheiden, blyft nog gevaarlyk, en de dierlyke geesten zyn
nog verfcheide uuren in beweeging . FONTANA heeft waargenomen, dat bet hart, uitgetrokken, nog langen tyd blyft
kloppen, en de kop nog kan I[Ieeken (§), by befluit er
uit,
dat
(t) Men zie de Waarneemineen, Eedaan op de Mantic, eene
. door den Abbe, POTRET, in onze .41gem.
foort van Sprin,,ghaan
haderl. l etteroef VII D . 2de Stuk, bl . 334.
(g) Traite du Venin de Is Vipere .
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dat bet Leeven, in zekere Dieren, niet zodanig verbonden
is aan den omloop des 13loeds en der Vogten, of zy kunIien onafhangelyk daar van beftaan .
De Abbe DICQUEDIARE heeft ons veele weetcnswaardige
berigten gefchottken , wegens de Zintuiglyke gelleltenisfe
en bet leeven der Zee-Infecften . De Zee .nctel, die, als 't
ware , alleen uit eene foort van Gym bellaat ; heeft de
lengte*van eenige Linien, tot die van vier voeten omtreks .
De afgefclieide declen geeven altoos tekens van leeven
wanneer dezelve half oj)gegeeten is door een veel grooter
'bier, verdubbelt bet nog Iltet ingeflokte deel zyne poogin .
Zen, om de vernieling to ontkomen . De Zee -dinemonen,
en de Zoetspater . Anemonen , van welke laatstgemelde de
bleer aMULLER meet dan dertig foorten optelt (1), leveren
't zelfde vcrfchynzel van leevensbehoud op . Hy heeft bet
ook waargenomen in de Wormen der Ingewandeii .
't Valt al to ligt , tot dwaaling to vervallen , als men
cede van deeze Wonderen wil geeven, dat ik bet my zou
durven onderwinden bet thans to bcftaan : de bekwaamfte
Waart .eemers hebben zich vergenoegd , met ze to befchry.
ven, en hunne gisfingen zedig twyfelende voorgedraagen .
In de beoelening der Natuure moet men beginnen met
1paar to neemen ; bet is alleen door veelvuldige Waarneemingen en diep peinzen , dat bet zointyds gelukt to yer.
klaaren . Ik heb de boven aangehaalde gevailen alleen ver .
meld, dewyl zy kunnen dienen, om de weezenlykheid to
bewyzen van die ik voor heb mode to deelen . Indien men
die verbaazende uitwerkzels weet, uitwerkzels,, welke zo
zeer aangekant fchynen tegen de denkbeelden , welke wy
ons gcvormd hebben van bet werk- en zintuiglyk geflel ,
en van bet leeven, der Schepzelen , zal men met minder
bevreemdinge opzien by niet min zonderlinge verfchynzelen .
In myne nafpeuringen, om to ontdckken, hoe lang zom .
mige Infeden konden leeven zonder Voedzel, had ik gee
.
legenheid om op to merken , dat veelen onder dezelven
zwaar gewond , en met anderen, van dezelfde foort, ge
heel gezond, opgeflooten, niet fchielyker dan deeze flieryen, uitgenomen, nogthans, wanneer de -verfcheuring zeer
groot was, en bykans tot een geheele verbreeking van bet
werktuiglyk geftel ging.
Om my, ten aanziene van dit aangelegen ftuk, to verze.

(1) Hiftoria Vermium, Tom. 1. 1744.
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zekeren, heb 1k 't zelve met verfcheide Infecten beproefd .
Alle, die ik 'er toe nam , behoorden tot de Schildvleugeligen, en kan ik, derhalven, geene gevolgen trekken, dan
tot deeze foort, fchoon men , naar alle waarfchynlykheid,
bet op tie andere kan t oepasfen . l k zal myne gedaane
Proeven op de Molenaars mededeelen.
EerJle Proeve . Den 19 April 178a, nam ik tell zelfden
tyde acht zeer gezonde Molenaars : drie derzelven Hoot ik
in een ruime door, bedekt met een zeef, om 'er de lugt
vry in to laaten ; en deedt den vierden in een welgefloo .
tea glas .
1k doorllak het lyf der vier overigen , en zette 'er drie
op een plankje met fpelden vast . Twee gingen de fpelden door bet (child, by een derde door den buik, en de
laatfle kwam, 't :aa zeer perk verzeerd to zyn, in de doos .
Den 21 . ftierf 'er een der op bet plankje vast gemaakte ;
zyne poogingen, om los to komen, bragten eene bykans
volkomen verfcheuring to wege . De eerstvolgende, in bet
ondergaan van dat lot , was die in bet glas zat opgeflooten, waar by, egter, elf dagen leefde : drie uuren hater
vond ik . 'er twee op het plankje dood .
Den 2 en 3 May kwamen de vier, in de doos geplaatst,
om 't leeven ; de laatfle, die 't zelve verloor, was, die op
den i9 . April zwaar doorflooken was, zonder dat hem de
fpelde in 'c lyf - bleef.
Uit deeze Proelneeming blykt , dat Un deezer Mole .
naars, op een plankje vast gemaakt, naa twee dagen flierf ;
't gees toegefchreven mag worsen aan de geheele ver .
.f heuring zyns lyfs ; dat de 'zodani&en, die, ongewond,
in bet glas waren tapgeflooten , Ilierven v66r de andere
gekwetften , en dat Un deezer laatstgcmelden, ]anger ge .
leefd heeft, dan die geen leed, hoe genaamd, ondergaan
hadden .
T9veede Proeve. Op den 2o van die zelfde maand April,
narn ik twee andere Molenaars , den eenen maakte ik op
een plankje vast, met, een fpelde door 't fchild been, den
anderen zette ik in een doos , zonder hem op eenigerlei
wyze to befchadigen . Beiden leefden ze tot den 4 May ;
de tweede flegts tot den midday, de ander tot den avond,
deeze was die veertien dagen lang doorllooken geweest
met een zwarte fpelde ; zich in de eerfte dagen flerk be .
weegenrie , hadt by veel vogts uit de wonde verlooren :
den 4 May, 's morgens, had ik de fpelde, welke geroest
wag
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was in zyn lyf, daar nit gehaald, en de fprieten van bet
beest ftukkeu gefcheurd .
Derde Proeve. Den io May herhaalde ik myne Proefneeming op andere acht Molenaars . 's Anderen daags
vond ik 'er twee dood , de een was op een plankje vast
gemaakt , de ander zat in een doos . De gewonden leefden bykaus zo lang als de anderen : doch ten einde van
vier dagen, genoot geen van de acht bet leeven . l k fchryf
dit verfchil van den duur buns leevens , in vergelyking
met then der voorgaanden, toe, aan den uitgeputten tat,
waar in zy door het paaren vervallen waren , en heb ik
opgemerkt, dac , naa dit bedryf, bun leevenseinde altoos
zeer naby was.
hierde Proeve. Den ,1 May 17S3 , zette ik van zeven
Molenaars,I op denzelfden boom gevangen, drie met een
fpelde op een plankje, de anderen in een doos, de laatfte
was zeer verminkt . Deeze flierf naa 't verloop van vier
en twintig uuren ; drie dagen later verloor ik 'er een in
de doos, de andere leefden elf dageni ; • doch een der op
't plankje gefpelde overleefde de andere verrcheide uuren .
Vyfde Proeve . Op den tweeden dier zelfde Maand, nam
1k'er zestien tot voorwerpen myner nafpeuringe ; acht waren zwaar gewond, of verminkt, acht alleen in myn doos
opgellooten .
Twee der gewonden flierven eerst ;
maar .op de volgende dagen werden 'er veelen der onverzeerden weggerukt : den 13. ftierven 'er . zes , en onder
deezen flegts twee gewonden, de laatften deezer flierf den
18 ; en naa hem bleef 'er geen over dan een, in de doos,
zo dat overt geheel de gewonden _ langst leefden .
Zesde Procve. Den IG nam ik eene -nieuwe Proeve op
drie Molenaars ; een deezer was met eene fpelde zwaar
gekwetst, een ander daar mede vast gemaakt,' op de wyze als in de voergaande Proefneemingarr ; de derde onver .
zeerd gebleeven . Deeze ftierf de eerfte, daar op de vastgemaakte, en eindelyk de ge .kwetfte .
Zevende en 4c)rtJle Proeve . In .den f acre 1784 en 1785,
beb ik dezelfde Proefneemingen, op ondetfcheide wyzen ;
herhaald , en de uitkomst heeft altoos beweezen , dat bet
groot(le gedeelte der gekwetfte en : lydende Infeclen niet
llierf v66r de zodanigen , die geen • leed was overgekooIk zal myne waarneenlingen niet in 't breemen .
de mededeelcu , om eene verveelende langwyligheid voor
to kotnen ; ik heb de eerfte alleen -eenigzins breeder opgegeeven , om het ituk to lpreekender to maaken, en de
Na-
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Natuurkundigen aan to zetten , om dezelfde proeven to
neemen . 13eha1ven met de Molenaars, heb ik het bcproefd
met andere Torren, en gezien, dat de verminluen, en de
gewonden, doorgaans zo lang leefden als de anderen .
Deeze Proefneemingen vorderen veel aandagt en oplet.
tenheid : zy moeten herhaald worden van Perfoonen, door
geene andere bezigheden 'er van afgetrbkken : men kan ze
in 't oneindige veranderen ; doch bet behoeft niemand to
bevreemden, dat by altoos dezelfde verfchynzels niet zie :
men begrypt gereedlyk, dat de ge[leltenis, de ouderdom,
de fexe , de kragten, van elk Diertje op zich zelve, hier
groote verandering kan to wege brengen . De werktuigen,
welke men bezigt , derzelver gedaante , floffe , doen 'er
ook veel toe : want ik heb opgenierkt , dat 'er zich een
koperroest zette om de fpelden , met welken ik de Mo .
lenaars op de plankjes hegtte, 't geen zeer veel kon doen,
om derzclver dood to verhaasten . Om iets vast to ftellen,
is bet genoeg, dat de Proefneemingen , in 't algemeen,
eene eenpaarige uitkomst opleveren : eenige Uitzonderingen , toe to fchryveu aan het byzonder maakzel van bet
Infect, of aan andere omftandigheden , kunnen de gevol.
gen, welke men mag trekken uit de meeste Waarneemin.
gen, stet om verre ftooten .
De Infeften, door my op de proeve gefteld, hebben zo
veel leeven , dat zy niet fchynen to [lerven aan de wonden ; maar enkel aan verlies van kragten,- gelyk de zodapigen, die Been leed ondergingen . Het blykt dus een vaste regel to zyn, dat'er, alle andere gevallen gelyk gefteld,
eene , naar evenredigheid , veel grooter kragt noodig is,
om een Infect, dan een groot Dier, to dooden . Men is,
als A ware , verpligt , een Infect geheel to verpletteren ,
om bet den dood te' doen flerven , 'de zwaarfte wonden
betekenen voor 't -zelve bykans niets . , Wy hebben een
Molenaar veertien dagen zien leeven, doorftooken met eene fpelde , dikker dan zyn poot , en indien men deezen
leevensduur met dien van een Mensch in vergelyking bren t
zal men bevinden, dat veertien dagen leevens, in een
olenaar , gelyk that met een groot aantal jaaren leevens in
een Mensch ; dan zou deeze laatfle geen oogenblik blyven
leeven, indien by doorftooken was met een metaalen flaaf,
zo dik As zyn been, vast gemaakt aan eenig lichaam .
Hoe kunnen die Infhen zulke vreeslyke ontheisteringen
hunner gefleltenisfen uithouden y Deeze verhaazende kragt
ontftaat zeker uit de geringe maate hunner aandoenlykhei4
ult
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nit den byzonderen aart van hun zintuiglyk geflel, en de
natuur hunner vogten . Hunne zintuigen fchynen weinig
gefchikt , om fterke indrukken to ontvangen . Men heef:
opgemerkt , dat ze zeer droog van geflel zyn , dat zy
weinig vleeschagtige deelen hebben, en dat hunne fpieren
niet bevogtigd worden, gelyk die der grootere Dieren .
Men komt in verzoeking, om to gelooven, dat een Infect
geen klagteu uitftort , of liever, geen klaagend geluid van
finerte Nat : 't geluid , 't, welk bet doet hooren , fchynt
sheen veroorzaakt to worden door bet verlies van vryheid .
Een Vlieg, zonder kop, tragt weg to vliegen, een Tor,
doorftooken, gaat . op geen andere wyze to werk, dan by
zou doen, wanneer by alleen vast gehouden werd aan eeq
poor. Dit toont, dat bet zeer bezwaarlyk is, by de Infec'ten, den zetel der leevensbeweeging to vinden, en dat
derzelver werktuiglyk zingeftel zeer veel van dat der g roo.
t o Dieren verfchilt . By de Dieren loopen de zenuwen ill
de harsfenen uit, gelyk bet bloed na 't hart ftroomt ; dock
bet beginzel des leevens fchynt in de InfeElen even zeer
overal verfpreid . Volgens de Natuurbefchryvers, hebben
derzelver zenuwen geen punt van vereeniging, en bepaa .
len zich wile tot bet doel, waar toe ze gefchikt zyn . . Dat
men den kop, den buik, bet fchild, de pooten, wegnee .
me , altoos tekens van leeven . . . . Het deel van den
romp afgefcheiden, geeft ook, meer .of min, die tekens,
gelyk to zien is uit de voorbeelden , -in 't begin' . deezer
Waarneemingen bygebragt . • Men zou, derhalven , molten
befluiten, dat bet befchadigd deel bet eenig lydend deel
is , en dat alle leden een leeven op zich zelven hadden ;
de Polypen, de Zee-Infet`len, enz . bekragtigen deeze gisfing.
Van den anderen kant, kunnen de lymerige floffen, die
bet lichaam der Infe&len vervullen, beletten, dat de - won.
den zeer fchadelyk zyn : zy verdikken ow de randen der
aangetaste deelen, beletten den voortgang des gevoels, o£
befchutten de tot her leeven behoorende deelen , in voor_
komende toevallen, die de. wonden in andere Dieren' ver .
gezellen. Hunne vaten kunnen zich ook met kragt f1ui .
ten , en welhaast in flaat weezen , om bet uitftorten der .
vogten tegen to houden. Het verfchynzel 'van hun
Leevensduur moet misfchien ook toegefchreeven' worded
aan eeue werking , niet ongelyk aan die eemrr geweldige
koortze, veroorzaakt door de wanorde, in hunne dierlvke
huishouding to wege gebragt . .In de daad , wy hebben
ge.

532

WAARN . OVER DEN LEEVENSD . VAN EENIGE 1NSECTEN.

gezien,daf Mellfchen, in een Ilerke koorts,het vecle dagen
zonder ecten hielden, terwyl bet een gezond Mensch zeer
flegt zou bekoomen , eene fpysonthouding, van zo langen
dour , to beproeven .
Voor 'c overige, laat ik bet aan meer verlichte Mannen,, de oorzaak to onderzoeken en to doorgronden van
dit onbekend vermogen, 't welk bet leeven der gekwetite
InfeL&ten verlengt . De Natuur hangt no- hear dekkleed
over dit verfchynzel , even als over dat hunner gedaanteverwisfelingen, en wedergeboorte . Ik dagt my to moe .
ten bepaalen am den Nato uronderzoekeren een nieuw veld
van Nafpeuringe aan to wyzen . en myne Waarneemingen
myne Waarneemingen , die uitwyop to geeven,
2en , dat zwaare verwondingen , welke , op 't eigen oogen .
bilk, . de grootfte Dieren zouden doen fneeven, den dood
van zekere Infeden niet fchynen re verhaasten , en dat
zy , in then gewonden (taat, donrgaans, niet rasfer fterven dan de ongewonden, en die zelfs zomtyds overleeven .
PROEVE . VAN VERGELYKING TUSSCHEN DE BEWERCINGEN
DER DIEREN EN DER PLANTEN, EN DE BESCHRYVING
EENER STEEDS IN IEWEEGING ZYNDE PLANTA .

In de Academic der Weetenfchappen to Part's voorgeleczen,
door den Heer sROUSSONET .
(journal Phyfique 1787.)
ebben ivy onlangs eene keurige Befpiegeling van
de Gewaarwordende ,Vermogens der7Planten, door
y,
„ den Heer PERCIVAL, irl ons Mengelwerk geplaatst (*) ;
Vergety .
• wy twyffelen geen oogenhlik, de Proeve van
~, king tusfchen de Beweegingen der Dieren en Plant en
• geleezen hebbende, dezelve daar by to voegen ; zy zul„ len .elkander toelichten, en bnvenal de Befchryving eener
~, fleeds in Beweeging zynde Plant, met derzelver Afbeel .
„ ding, onzen Leezeren, zo wV hoopen, voldoen ; daar
„ zy een allernaauwkeurigst verflag geeft van eene Plant,
„ door PERCIVAL, in de boven aangehaalde Befpiegeling,
„ eenigzins befchreeven ."

•

(*) Zie bier boven, bl . 295.
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De Beoefening der Zootomie kan alleen, daar zy ons
in that ftelt, om eene Vergclyking to maaken tusfchen dezelfde Zin- en Werktuigen, in onderfcheide zoorten van
Dieren , ophelderende denkbeelden verfchaffen over de
werkzaatttheden , waar toe de daar aan beantwoordende
deelen in den Mensch gefchikt zyn . De Anatomisten zich
tot bet ontleeden der Dieren gezet hebbende, op een tyt ,
dat men de Outleeding van den Mensch nog niet voltooid hadt , kon de Pltyfiologie geen voordeel trekken van
deeze kundigheden : zo ras men bet geoorlofd rekende
de Lyken to ontleeden , en de befchouwing der Dieren
nuttig kon worden , heeft men zulks verwaarloosd . De
eerlle Ontleedkundige Nafpeuringen ~yn gedaan op wee .
zens, wier zin- en w,-rktuiglyk geftel dat der Menfchen
het naast kwam, als de Viervoetige Dieren ; 't leedt een
geruimen tyd , eer men eenige zoorten naging, die zich
een weinig meer van den Mensch verwyderden . Men
geloofde , dat de befchouwing der deelen , in de Dieren,
welker gedaante de meeste overeenkomst had met die der
Menfchen, de ontdekking van bet gebruik dier zelfde deelen gemaklyker zou maaken ; doch deeze vergelyking is
zo voordeelig niet voor bet onderwerp, 't geen de Phyfiologist' zich voorilelt , als die ontftaat nit de nadering
van zeer verre verwyderde weezens, en in welke men,
by den eerften opllag , nauwlyks trekken van overeenkomst kan ontwaaren . Hoe meer de voorwerpen onder .
ling van den anderen verfchillen, hoe meet lichts de uitkomlien der in 't werkgeftelde vergelyking geeven .
Men zal vich , buiten twyfel , niet verwonderen , dat
men verzuimd heeft foorten tot verfchillende Ryken be .
hoorende , tot elkander to doen naderen ; daar men zulks
niet to werk ftelde omtrent Dieren van verfchillende foorten, welker verfchillend heden min weezenlyk waren . Phyfiologisten hebben uit de Werken van GREW , van
MALPIGHI , DUHAMEL , en anderen , alle de voordeelen
niet getrokken, welke zy 'er uit zouden hebben kunnen
haalen, om veele verfchynzelen in de Qierlyke 1-luishouding to verklaaren . Men heeft zich vergenoegd met bier
en daar een klein getal op zich ' zelven flaande gevalleit
by een to zamelen : doch de gewictigfte werkzaamheden,
die eene zeer merkbaare overeenkomst hebben - met de .
zelfde werkzaamheden in de Dieren, zyn in de Planten ,
IL DEEL. A'ENGELW. N0 . 12 .
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eerst
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eerst ten deezen dare bekend geworden .
De Natuurkundigcn der jongstvtrluopene Eeuwe wisten nauwlyks , dac men in de Planten iets ontdekte', 't welk na
Ademhaaling, \'oorttecling , en Oinloop van fappen geleek . Zy geloofden reden to kunnen gceven van eenige
dier verfchynzelen , gemeen aan beide de Ryken , door
dezelve tra to gaan in die Weezens, welke, door derzelver gedaante , even zeer tot bet Dieren als Planten-Ryk
fcheenen to behooren ; maar , behalven dat deeze weezens, door de Anatomisten flcgts weinig bekend zyn , behoorden zy bepaald tot dr n enkel 1 yk, en hadden met
bet andere daar aangrenzende niets gemeens , dan de ge.
daante , bykans altoos toevallig. De Natuttr heeft de gedaattten in 't oneindige veranderd, zy leveren de kenmerken der . fhorten op, en dit fchynt 'er de minfte mocite
aan gekost to hebben ; derzelver verfchil niet beflaande
dan in min of meer lange, min of mee : dikke, deelen,
digter of verder of van milk en zulk een deel geplaatst,
heeft men bet petal veel en gemaklyk kunnen vermeerderen . Haare hushouding heeftft zich niet onrdekt, dan in de
werkzaamheden , welke zy altoos vastflelde op dezclfue
begiuzelen ; dezelve geen verfchil irv' de foorten toevoegende, maar alleen in de groote clasfen, - van welke zy,
als 't ware, een aanhangzel zyn .
De onderfcheide deelen der Planten bezitten bet vermomogen van zich to beweegen ; maar de Beweegingen ,
welke zy volbrengen , zyn van een zeer verfchillendcn
aart,met die der Dieren ; de merkbaarlte, die bet fchie .
lykst voorrgebragt worden in de Planten, zyn bykans altoos bepaald, door zekere prikkelende oorzaak. De Irri- .
tabiliteit , welke diets anders is dan de Aandoenlykheid
dour lieWeeging ontdekt, is een algemeene wet, aan welke de Natnur alle leevende weezens onderworpen heeft,
eu die fleeds over derzelver hehoudenisfe waakt , veel
fterker' in de Dieren dan in de Planten, kan dezelve in
deezen dikwyls verward worden met verfchynzelen , van
een geheel verfchillende oorzaak afhanaende . Het zintuig,
't weak in eene Plant aan een fleck onderworpen is . is
bet eenige 't welk zir w
l- beweegt ; nooit verwekt de Irritatie van verfcheide deelen , even als in de- Dieren, die
yaardige vereeniging van aandoeningen , volgens welke men
verfchei, te deelen zich ziet beweegen, fchoon ze niet recht .
fireeks zyn aangedaau , en anderzins in rust zouden kunnen weezen .
Hoe
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Hoe vollcomener het zin . en wcrktuiglyk gef el is in de
onderfcheide deeleu der Dieren, hoe merkbaarder de tekens van Irritahiliteit zyn . lie deelen, die het meeste met
die der Planten overeenkomen , tier zin- en werktuiglyke
gelleltenisfe h 'gevolge onvolkomener is, zyn 't minst irri .
tabiel . Dezelfde wet ontdekken wy iq de Planten , maar
met eene daar tegenovergeftelde uitkomst ; de tekens van
Irritabiliteit duen "er zich merkbaarder in op, naar gelange
de deelen ineer met . die der Dieren' overeenkomen ; en ze
betekenen niets in dr; verst daar van verwyderde . Deeze
felling words bovenal beweezen, door 't geen' men \vaarneemt in de werktuigen'by de Planten gefchikt ter Voortteelinge ; deeke' .deelen zyn, naar alien fchyn, de eenige
Irritabele ; de, bladeren, - de bast , de takkeh , de worteis
gceven'geen teken vale Irritabiliteir .
Her vermogen van voottteelen' is , -in de Planten even
als "id' de Dieren, eene -Werkzaamheid eigen aan 'de foort,t
en zonder welke geen Plant kan •- bellaan ; doch'de Na-'
tuur Ichynt .-in ; de Planten ten deezen opzigte meer'ge.
wigts gelteld' ie 'hebhcn -flan" , in de meeste - Dieren . Alles
blykt, in' elke"Plant,- bykans eeniglyk tot dat oogmerk zamen te- loopen : , 't is om -hetzegve to bereiken, dat de groei
plaats heeft ,; dat~de ohderfcheide' deelen zich ontwfkke .
len ; bier-ziet men wonderen . -van verrcheidenheid, . .de'rykheid van , kletiren, en' bet werktuiglyke, volmaakt .' Zo ras
het oogmerk , den •N atuure' bereikt is, eil de Zaaden hi, de
Zaadhuisjes de noodige maate van rypheid verkree'gen hebben,'houden`de' .voedende fappLAbp in-de vaten •o m to
loopen ; de Plant verdroogt en lierft . , De 'Planten nnderen
de Diercn,' in de werktuiqtt'-der,yoortteelinge ; nict alleen
daar in, dat ze de eenige irritabile deelen zyn •; ' maar ook,
om dat ze aileen zekere maate :vtin vermogen, om'van'plaats
to veran'ieren ; bezitten .. ' 't Zaly' geloof ik, 'overtollir weezen , bier uit to weiden over , - de- fchieiyke' Beweegingen
der Helmfyltjes,-derStampertjes4'van v- erfrheiiie Plamcn,
zo ras men dezelve beweegr :; dceze werlchynzels zyn alien
Natuuronderzoekeren to over .be1Wn&
De leevensbeweegingen in de-Flanten ktmmen gererdst
en algemeevst waargenomen ivtMrdeli ; '~ ze zyn 7htirzaam ,
geheel bepaal& aan om(landigheden , welke heed's *edcrkeeren, en even zeer door alfe deelen verfprehl . B y de Dieren,
in tegehdcel, . zyn bykans° :ille- Leevencheweegrngen leer
merkbaar, .'het kloppen van bet hart, van de ilaeaderen,
enz . en daar , ze vollirekt noodig zyn., tot in flaudhouding
N n 2
van

$36

VERGELYKING TUSSCHEN DE BEWEECINCEt

van bet Dier, volduuren ze by aanhoudenheid,-en by Dieren van dezelfde zoort , op dezelfde wyze, en in dezelfde
rigting ; dit heeft desgelyks by de Planten plaats . De kruipende Planten, de Hop, by voorbeeld , volgt beftendig,
zich ow een flok flingerende , de rigting van 't Zuiden na
bet Westen .
Wanneer men dergelyke feweegingen in de Planten
fluit, fterven ze fchielyk ; indien men eene kruipende
Plant, welker rigting van de regret na de flinkerhand
loopt, ; eene daar tegenovergeftelde rigting geeft , . zal zy,
binnen kort, verdorren, bovenal, als dezelve geen kragts
genoeg heeft om den haar natuurlyken iland weder aan
to neemen . Op dezelfde wyze doodt men een Dier, als
men eenige van deszelfs leevensbeweegingen ftuit.
De wet, volgens welke dePlanten genoodzaakt zyn, zich
op deeze of geene wS ze to beweegen, is zeer fterk . Wanneer twee kruipende Planteu , de een zwakker dan de ander, elkander ontmoeten, ftel twee [Camperfoeljes, zullen
zy zich zamenftreugelen , als 't ware, otn haare kragt to
vermeerderen ; de een rigt zich ter regter j de andere ter
iliukerhand, de laattte is altoos de zwaktte, en .genoodzaakt
eene rigting aan to neetnen ; ftrydig met die zy zou gevolgd hebben , als zy buiten 't bereik, van de andere gebleeven was ; maar, indien, door eenig toeval, deeze twee
Kamperfoeljcs zich vervolgens van elkander afzonderen,
zullen zy beiden de natuurlyke rigting van de regter na
de flinkerband aanneemen .
De, weezenlyke Leevensbeweegingen, welke, in, de. Planten , de groetfte overeenkomst met die in de Dieren hebhen, zyn de loop, der fappen, de doorgang van de lugt
in de buizen, de verfchillende flanden, welke eenige Planten op zekere uureu van den dag aanneemen , enz . doch, .
wanneer wy de wyze waarneemen , op welke die Beweegingen in de Planten gefchieden, zullen wy bevinden dat
ze een veel grooter getal wyzingen ondergaan, dan dedaar mede overeenkomende beweegingen in de .Dieren . De'
gelteldheid des Dampskrings , verandering in denzelven,
bet Licht,-enz . -hebben veel invloeds op de beweegingen
der Planten , den loop der fappen verfnellende of vertraa.
gende : en dewyl zy nooit van plants kunnen verwisfelen,
veroorzaaken die veranderingen in dezelve de merkbaar .
ire aandoeningen, en veel eenpaariger dan by de Dieren .
De fchaarsheid van fappen brengt zomwylen in de Plan . .
ten byzondere Beweegingen voort ; zo ras, by voorbeeld,
de
I
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de zaaden van de Balfemine , en andere, tot eene zekere
maate van rypheid gekomen zyn , looped de flippen niet
langer derwaards , de deelen!, die de zaadhuisjes vormen,
verdroogen, en krygen al derzelver veerkragt ; zy fpringen
fchielyk van een , en werpen de daar in opp(lootene Zaads op een grooten aflland . Deeze werking kan als een
teevensbeweeging worden aangemerkt , in zo verre zy
dient tot bewaaring van de foort ; doch zy words, gelyk
wy zien, gewyzigd, door eene uitwendige oorzaak, verhaast of vertraagd door de meerdere of niindere maate
van droog • of vogtigheid des Dampkrings .
De overvloed van . vogten hepaalt ook in de Planten,
even' als by de Dieren , verfcheide Leevensbeweegingen .
De vaardige beweeging der Helmftyltjes in bet Glaskruid,
de ombuiging van de Bloembladeren, van de Stampertjes,
fchynen aan eene dergelyke oorzaak toegefchreeven to
moeten worden , die foort van Beweegingen befpeurt • men
bovenal in de deelen gefchikt ter tvedervoortbrenging, en
gees plaats hebbende, dan in omftandigheden, welke ze
volli:rekt 'noodzaaklyk doen wordett , fchynen ze eenigermaate her uitwerkzel van eene byzondere vereeniging :
ze zyn, egter, louter werktuiglyk , dewyl ze altoos op
dezelfde wyze , en in dezelfde omftandigheden, voortge .
bragt worden . Dus fpreidt de Roos van Jericho, als mede de drooge vrugten van verfcheide foorten van Mefembryanthemurs zich niet nit, dan, wanneer derzelver vatea
met water vervuld zyn .
De fchielyke ontlasting van fappen brengt eene foort
van Beweeging voort ; 't is aan deeze oorzaak , dat melt
eene groote menigte verfchynzelen moet toefchryven,
welke men waarneemt in de Bladeren van veele Planten,
en niet toekennen aan de Irritabiliteit. De kwabben,welke
men ziet op 't midden van elk brad der Dioneea, zyn
nauwlyks geftooken door eenig Tnfh, of zy fluiten zich
toe , en vangei bet Diertje ; de fteek fchynt eene ontlasting to veroorzaaken van vogt , 't welk bet blad open
hieldt, de vaten van 't zelve vervullende . Deeze oplosfing is des to aanneemelyker , om dat in den eerften tyd
van den groei deezer Plante, wanneer de kwahben nog
maar zeer weinig ontwikkeld zyn , en waarfchynlvk de
fappen nog in geen grooten overvloed de vaten vervullen,
de bladeren op elkander gellooten leggen, op dezelfde wyze als zv zich vertoonen naa dat ze geftooken zyn door
eenig Infet ) wanneer de Plant eene grootere maate van
Nu 3
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volgroeidheid bekomen heeft. • •
Men ontdekt eeu
verlchyuzel,hier aan gelykaartig op de bladeren van twee
foorten' . der Rofolis (*) . Het werktuigiyke laat zich ge .
maklyk, outdekken : de bladcren zyn eerst op elkander geflaagen , de vogten zyn nog tiiet doorgedrongen tot in de
kleine hafrtjes met welke ~ zy bezet zyn ; dock naa derzelver ontw kkeling, blykt de tegettwoordigheid van bet vogt
door een drupe, 't geen zich, vertoont . aan het ttiterfte
van elk, hairtje ; .'t is door bet opilurpenn van dit vogt, dat
bet inleft de vaten van bet blad ledig maakt,, 't zelve toeiluit, en zyn eerlien that weder aanneemt ; de vaardigheid
der werkinge is geevenredigd aan de renigte van hairt;es
door . het lnffft aangeraakt . Deeze Beweeging zou . menn
eerigermaate kunnen vergelykett met "die .pleats heeft in
bet gezwel aan, 't gewricht van , een Dier, 't geen den
ouden hand aanneemt , . zo ras men het'gezwel outlast .
Eenige Natuurkundigen. hebbett eene zeer vernuftige uit .
legging gegeeven van de Beweeging der Gevoelige Planten, zy fcltryveu dezelve toe aan de deelt es, die zich in
de vaten der Planten ophoopen en ontlasten op het oogenblik der aanraakinge ; doch de oorzaak is hier min ge.
maklyk to outdekken .
De verfchynzels, die afhangen' van den overvloed der
vogten , vertoonen zich bovenal in de Planten op vogtige
plaatzen groeiende ; de Rofolis en de Dion va behooren
tot die foort ,, en men weet, uit de Proefneemingen van
de Heeren nuvnY en DUHAMEL, dat de Gevoelige Planten by uitfiek gevoelig zyn, wanneer de zon itch agter
de wolken verfchuilt, en de lugt vogtig en koud is .
Dc invloed van uitwendige oorzaaken wyzigt zomtyds
de Leevensbeweegingen der Planten, op eene wyze, w el .
k e ons in verzoeking zou brengen, om - ze aan den wil
der Planten toe to fchryven, gelyk die in de Dieren van
den wil afhangen . Wanneer men een ftok in den grond
fteekt by een kruipende Plant, vat ze dien altoos (t),
ten einde zich daarom to flingeren , waar men die ook
plaatze. 't Zelfie ziet men in de Wgngaarden ; de haakjes aan de takken grypen wet in derzelver bereik is ; doch
deezc Beweegingen zyn !outer Leevensbeweegingen , de
krnipende Plant en de haakjes vat- dien Wynftok, wenden
zich in alle rigtingen , en her kan dus uiet misfen, of zy
treffen een lichaatn'aan,'t welk hun dient . Deeze BeweegiitC*) M . ROTH. (t) M . McSTEL.
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gingen hebben plaats, zo long de deelen groeijen : zo ras
zy ophoudcn met nit to fchie:en , en geen voorwerp aangegreepen hebben', .krullen ze in . Een wortel, die uitfchiet
op den katnt- van een kuil, zou, indien zy horizoRtaal
voortging, welhaast bloot worden en vergaan ; maar by
kromt zich eer by aan den kuil komt,en fchiet ., als door
een Iuftind gedreeven , nederwaards, gnat onder • den kuil
been, en weder dezelfde hoogte bereikt hebbende, gnat
dezelve weder horizontaal voort . Indien men een wortel
ontbloot, en 'er digt by het aanraaken geheel vermydende, een fpons vol water plaatst, zal de wortel de (pons
naderen , en zich rigten naar •a lle kanten waar men - de
fpons verfchikt . Deeze waarneeming wyst bovenal uit,
tot welke een punt de Leevensbeweegingen in de Planten
gewyzigd kunnen worden door uitwendige oorzaaken, en
hoe zeer zy onderfcheiden zyn van die, in de Dieren, van
hunnen wil afhangen .
(Ilet hervolg , de 13efchryving eener ,/feeds beweegende
Plant beheizende, met de Afbeelding, in een volgend
Stukje.)

LEEVENSQYZONDERHEDEN VAN DEN DOOR ZYNE REIZEN
BERoEMDEN JONAS HANWAY,

Efq .

(Uit The Remarkable Occurrences in the L'fe of 79nas
Hanway . Efq . van den Heer rucH.)

•

„

•

„

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

„

_ ocwel de waarlyk goeddaadige Man , met eene on .
gemaakte Zedigheid, de here, welke openbaare
Dankerkentenisfe hem wil toevoegen, ontwykt, kan de
Tederheid, welke men aan Kiecchheid zyner gevoclens
verfchuldigd is, zo lang by leeft,'niet longer beletten,
dot de . drift van . Bewondering zich Wederhnude, wanneer by heencn gegaan is van dit verganglyk Tooreel .
De Dcugdzaame Man mag niet (lerven voor de Naakomelingfchap ; zyn Naam moet leeven in de Gedenkboeken , die d-e Daaden van den liraaven verecuwigen .
Deezen Eerdienst heeft de Heer Pv&H aan zynen Vriend
JONAS HANWAY beweezen , en zullen de voornapmfre
byzonderheden , daar uit ontleend , geen onhevallig yak
in de Leevensbefchryvingcn onzes tilengelwerks vullen ."
Nn 4
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JONAS HANWAV ESq. werd den twaalfden van Augustui
des Jaars MDCCXII to Portsmouth gebooren. Zyn Vader
THOMAS HANWj%Y, was een Officier in den Zeedienst, en
eenige jaaren Voorraad . bewaarder in bet Dok to Portsmoutls . Een toeval beroofde hem van 't leeven, en by
lies eene Wedtwe agter met vier Kinderen )ONAS, WILLIAM,
THOMAS en ELIZABETH, alien iiog zeer jong. Zy vertrok,
ter opvoedinge van dit Viertal, na Londen . Zo teder was
Ware moederlyke bezorgdheid , dat 'de Beer HANWAY ,
wiens Leeevensgevallen wy zullen fchetzen , nooit van zyne _Moeder fprak dan met uitdrukkingen, die de gevoelib
Re dankbaarheid to kennen gaven . Zy beftelde hem 'op de
School, waar by fchryven, rekenen, en eenig Latyn leerde . Met zyn zeventiende Jaar vertrok by na Lisfabon,
waar by in Juny des Jaars MDCCXXIX aankwam, en
zich by een Koopman, ter dier Stede, op 't kantoor vervoegde .
Zyn vroegere leeftyd kenmerkte reeds de aandagtige op .
lettenheid , die zugt tot netheid en geregeldheid , welke
in zyn volgend Character uitblonkeu . Zyne jeugdige ge .
negenheid werd to Lisfabon ontttooken door eene Dame ,
uitfleekei d door bevalligheid van perfoon en zielsbekwaam .
heden ; doch zy gaf een ander de voorkeuze tot Egtgenoot, keerde na Engelaad, en fleet bet laatfte gedeelte
haars leevens to Londen met haar Gezin, in eene vriend .
tyke verkeering met den Heer HANWAY.
De Leerjaaren nitgeflaan hebbende, zette de Beer HANWAY zich als Koopman to Lisfabon neder , doch bet
leedt niet lang , of by flak na Engeland over : en aanvaarde in February des Jaars MDCCXLIII de aanbieding
van Deelgenootfchap met een Huis van Handel , des Heeren DINCELEY to Petersburg. In juny kwam by aldaar,
kreeg kennis aan den Handel op de Caspifche Zee , en
teffens een fterk verlangen om Perfie to zien ; cen Land,
zo beroemd, van wegen buitengewoone gebeurtenisfen in
oude en laatere tyden .
Het openzetten des Handels, door Rus/and en Perfse,
was, zints de ontdekking van Archangel door de Engel.
fchen . aangemerkt als gefchikt om veele voordeelen aan
.Engeland to fchenken ; vroegtyds deedt men reeds poo .
gitnren om zulks werkftelliir to maaken ; doch met weinig
ru :;ts . In den Jaare MDCCXXXVIII deeds joau ELZON,
ten
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een Engelsch Zeeman van een alleron derneem end (ten cart,
en die vier jaaren getleeten had under de zwervende Partaaren, die de wyduitgellrekte onbebouwde Landen tusfchen Bokhara ~en Siberie bewoonen , een voor(lag aan
eenige Britfche ha&ioren to Petersburg, om een Handel
door Rusland en Perfie to dryven , fangs de Rivier de
Volga, en langs de Caspifcl a Zee tot Asirabad, of eenige
andere Haven" san dctt zuidoost hoek van die Zee, en
van daar tot Mefched, de toen begun(ligde Stad des Perfifchen Monarchs . - Des' Heerea ELTON'S voorflag
door de Factoors aangenomeu zynde , vertrok by, in 't
J aar MDCCXXXIX, met een voorraad van Koopwaaren,
van Petersburg , en kwarn to Reshd, een Stad aan den
zuidwest kant der Caspifche Zee,waar by, de befcherming
aantreffende van des Shahs Regcnt, zyne Koopwaaren,
voor een goeden prys, verkogt, zonder tot Mefched, gelyk
by eerst ten oogmerke ball, voort to trekken ; en keerde,,
een betluit van den Regent ontvangen hebbende, ter begunftiging van den niettw aangevangerk Handel, weder na

Petersburg .

Het Parlement , in den Jaare MDCCXLI, eene Acte
ten voordeele van den Handel uitvaardigeude, vertrok de
Beer ELTON weder na Perfie, als Bevelhebber van een
der Schepen door de Factoors gebouwd , om bun plan
met meer kragts door to zetten ; doch door Eerzugt gedreevett, ping by in dienst van den ' Overweldiger NADIR
SHAH, als Superintendent van de Perfifche Kust aan de
Caspifche Zee . Deeze om(landigheid deedt de Factoors befluiten, om een uit bun na Perfie to zenden, als opzigter
van den Handel. Op den Heer HANWAY, die zich vrywillig hiertoe aanboodt, viel de keuze ; zyne bekende eerlykheid en naarftigheid , gepaard met bet belang 't geen by
hadt in den Handel zelve, bewoog de andere Factoors
op hem een onbepaald vertrouwen to flellen .
Op den tienden van September des Jaars MDCCXLIII,
toog by uit Petersburg, met een Tolk, een Klerk, een
Rusfifchen Knegt, een Tartaarfchen Jongen, en een Wagt ;
by hadt,,onder zyne bezorging en Caravaan, eene menig .
te Baalen
Laken, twintig wagenlasten vullende. Ten dagen na zyn vertrek, bereikte by Moscow ,487
Engelfche Mylen afgelegd hebbende.
Op den vier
en twintigften verliet by Moscow, en kwam den negei1tden
van October to Zaritzen, aan de Volga . 688 En~-elfche
NJylen van Moscow. Hier zou by de Volga afzakken tot
Nn 5
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Astracan, de Hoofdftad van een flfiatisclt Landfchap, am

de Overzyde der kiviere, zestig Engelfche Alylen van de
ontlasting in de Caspifche Zee. Een Schip gehuurd hebbende, met de benoodigde Manfchap, zette by, den acht .
hen van November, zyne reis voort .
De IRivier de Volga is , van wegen haare uitgeftrektheid , ecn der voornaamfte in de geheele Wereld, loopende dour ee4le langte van bykans 3000 Engelfche Mylen ,
eer zy in de Caspifche Zee (tort. D .- Scheepslieden, op
deeze Rivier vaarcnde, verftaan de kunst , om met bet
uitwcrpen van ankers weg to vorderen, by uitfteekenheid :
zy bedienen zich pier toe van drie booten . De fchepen
voeren van iso tot 200 man ; derzelver maakzel en groutte
brengt to wege , dat zy niet kunnen zeilen, of de wind
moet zeer guntlig weezen ;doch zy weeten, met werpen,
dertig Engelfche Mylen op to werken tegen een vry tierken ttroo .n .
't Gevaar van deezen reistocht de Volga af, zal elk
blykep, als by de gelleltenis des Lands, en bet maakzel
der Schepen, weet . I-Iet Rusfifch Ryksbelluur, den Lyfeigendom der Perfoouen wettigende, is, dat de een op
den Perfoon en Arbeid van den ander regt hebbe, kan
geeu Lyfeigenen den grond zyns I-leers verlaaten, buiten
diens verlof, en moot, bet maakt geen verfchil hoe verre
of hoe moeilyk de reize is, op den bepaalden tyd weder
t'huis weezen . Zy, wien dit mislukt, worden, nit vreeze
voor de gedreigde (IralFe, doorgaans Roovers, en , zich by
de CalmuLf he Tartaaren vervoegende , vrybuiten zy op
de Rivier. Met roerbooten, dertig, veertig, ja zomtyds
tachtig in getal, gewapend met fchietgeweer, zwerven zy
rond, en vermoorden doorgaans alien die hun in handen
vallen . De Itraf, welke men deeze lieden aandoet, wan .
neer zy gevangen worden, is allerverfchrillykst ; men vervaardigt een Vlot, met galgen 'er op, aan deeze hangen
zy naakt, met de handen agterover vastgenageld,' in haaken , by de ribben, in 't vleesch geflaagen, en dryven op
de rivier . 't Wordt iemand tot een hoofdmisdaad toege .
rekend, hun to verlosfen, of door den dood ceu einde to
maaken aan hun lyden . Zy lceven drie, vier, en zomtyds
vyf dagen, om water -fchrceuweude, en flerven als in cen
woedende koorts .
Vat de Schepen op. deeze Rivier hetreft, ze zvn znnder knies met weinig inhouten , en bet dek be(laat .alleen
uit losfe (lukken boombast . In plaats van pek, zyu 'er
Iluk-
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ilukken bast over de na~aden gefpykerd, om bet uitvallen
van bet werk to beletten .
In een deezer zwakke Vaartuigen fcheepte zich de Heer
HANWAY, den veertienden van October, om deeze groote
Rivier of to vaa ;en . • Den negentienden bereikte by Aiflracan, welke Sad by, drie weeken laater, verliet, aliakkenden mond van de 1/o1ga, de plaats,
de na Terkie, aann
van welke alle Schepen afzeilen, en oukk by derzelver we .
derkomst zoeken to bereiken .
De Caspifchc Zee, tot welke by nu zyn refs vervorderd
hadt, ltrekt zich in de lengte uit, van Tacck tot IIflrabad,
646 Engelfclre Mylen , de breedte is ongelyk ., de gemeeten
omtrek haalt 2336 Engclfche Mylen .
Op deeze Zee begaf zich de Heer HANWAY den twee
en twintigllen November aan een' der Schepen, door de
Faaoors gebouwd, gevoerd door den Capitein WOODZy zeilden van 2erkie, en do geheele lengte vail
ROOFE .
bet Noorden tot bet Zuiden overgevaaren hebbende, kwa .
men zy , deli derden December, . to Langarood, eene
Baay, aan den Zuidwest, kant van tie Caspijche Zee, toen
de Verblyfplaats van Capitein ELTON , die • hem vriendlyk
ontving. Zeven dazen laater zette by de reis voort na
/l firabad, in den Zuidoost - hoek van tie Caspifche Zee .
Op den achttienden bereikren zy de Baay van 4firabad,
en gingen, op eeu halve myl van bet land, ten aniaer.
De Heer HANWAY zondt den Armenifchen Tolk, pm to
onderzoeken of de goederen met veiligheid aan land mog .
ten gebragt 0orden ; doch by keerde to rug, zonder eenig
narigt to hebben kunnen opdoen . Het yolk, op de kust
dik%vvls geplunderd geweest zynde door de Ogurtjoy en
Rusfifche Zeeroovers, een zo groot Schip op de kust ziende, was voor eigen veiligheid grootlyks bedugt . - Den
twintigllen, nogthans, track HANWAY aan land . Het Volk
verzekerd hebbende dat zy Vrienden waren, werd by ont .
vangen, en na een klein Dorp geleid . 1)en Tolk zondt by
na de Stad, omtrent acht Eiigelfche mylen van den oever
gelegen, om zyne dienstaanbiedenis to doen by 11IAHO MED
zAtnoN BE(; , den Bevelhebber , en diens befeherming to
verzoeken .
Deeze Boode keerde met den avond weder,
de Landvoogd beloofde zyne befcherming ; doch beval
HANWAY geen vertrouwen to (tellen op de Boeren aan
de kust .
Flet Pcrjfclre Ryk ilondt, ten lien tyd, onder de beerfchappy van den wydvermaarden Overweldiger THAa1AS
HOU-
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Her geheele Land 'was, door de wreedlteid
zyns bewinds, in een verwilderden en verwoesten (taat .
.1 erwyl de (leer HANWAY bezig was met Tyne goederen
to verpakken, om ze gefchikt to maaken tot her vervoeren
to land, hadt by gelegenheid, om met-,de Inwooners to
fpreeken over den deerlyken ftaat des Ryks. De Tolk ,
die voorheen , niet verre van Mefched, beroofd geweest
was, begon nu zyne vrees to kennen to geeven, wegens
her gevaar , waar aan zy zich zouden bloorgefteld vinden, op de . reis na die Stad ; loch, dewyl by voorheen
daar over net gefprooken hadt, dagt HANWAY her nood .
loos op deeze vertoogen veel agt to geeven . -- Op
den vyfden van January , fchikte by alles, om zyne op.
waging by den Landvoogd to gaan maaken . Geen toe_
ftel hebbende om met voegelyke (taarre ten Hove to ko .
men, leende NASEER AGA, in wiens huis by zich out .
hieldt' , hem een weltoegerust Paard, en buodt hem zyne
knegten aan, ow, benevens die van IIANWAY, den (toes
to vergrooten . Her Gefchenk, voor den Landvoogd, be .
fond utt eenige ftukken fyn Laken, en eenige Zuikerbroaden . Dit ping voor hem heenen . By zyn intrede,
vondt by aen Landvoogd, vergezeld door veele Perfoo .
nen van den eerfien rang in de Stad . Onder deezen be.
vonden zich b1AHONED HASSAN BEG , Zoon van wylen
ALI KHAN KHAJAR , door NADIR omgebragt , AIAHODI$D
KHAN BBG,en SADOC AGA,de twee laatlten de Zoons van
Khans, die by den Shah in blaakende guest fionden . Zy
alien reezen OP , aIS HANWAY intrad ; de Landvoogd
wenschte - hem welkgm in Petfie, 'er in den Oosterlchen
pligrpleegenden ftyl byvoegende : „ dot de Stad A.trabad
„ thans de zyne was , oin 'er mede re doen war Item
„ behaagde ." De Heer HANWAY beantwoordde- dit op
eene voegelyke- wyze, en verzogt des Landvoogds byfRand en befcherming ; en, na eenig verder gefprek, waar
in de Landvoogd hem to verftaan gaf, dot de weg na
Mefclied, volmaakt veilig was , en beloofde eenige Soldaaten to willen medegeeven, ow hens derwaards to geleiden, nam by affcheid .
Overeengekomen zynde wegens Paarden en Kameelen,
om zyne Koopmanfcliappen to voeren , maakte by alles
gereed tot her voortzetten zyner Reize ; doch de Ka .
meeldryvers gaven, no eenige dagen, to verftaan , dot
dewyl de Kameelen de Paarden niet konden byblyven,
bet raadzaam zou weezen dczelve to laaden, en cenige
daKOULr KHAN.
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dagen, voor dot by zelve met de Paarden vertrok, of to
zenden . 't Was niet dan noode dot by toeftemde in
deeze fcheiding van zyne Caravane ; bovenal, daar bet
gedrag der Kameeldryveren hem Been gunftig denkbeeld
gaf van hunne trouwe ; doch, gedrongen door de noodzaaklykheid , en de vertoogen van zyn nieuwcn Vriend' NA,
SEER AGA , ftemde by toe veertig baalen op Lien Kamee .
len to Iaaden, en die voori it to zenden ; bepaalende, dot
by, vier dagen looter, met de rest der Koopmanfchappen
op de Paarden, zou volgen.
Een tweede bezoek lag by by den Landvoogd of, die,
tot zyn groot leedweezen , hem op eene norfche wyze
behandelde, en herigtte, dat by niet meer dan 6asn Soldaat
hem tot geleide kon medegeeven : bet gelaad des Land .
voogds wees nit dot by zich in verle ;enheid bevondt ;
dock , daar HANWAY den grond daar van niet kon ontdek ..
ken, nam by zyn affcheld , zonddr dit fluk diep door
Den dag naa dot de veertig Baalen Lato denken .
ken waren weggezonden , geraakte de Std Astrabad in
rep en roer,, door bet gerugt , dat een nabuurig yolk een
opiland verwekt hadt . Bet b}eek , dot nIAHOn1ED HASSAN BEG
de Stad in flilte verlaaten hadt, en nu verfcheen aan 't hoofd eerier Party Land hewoonderen, ver •
gezeld van hulpbenden der Turkumanfche Tartaaren ; ver.
klaarende ten oogmerk to hebben, zich meester to maakeu
van des Shahs Schatkist, toen in die Stud bewaard, en.
van de Europefche goederen.
Eene Stad, buiten flaat om zich to verdeedigen, eene,
zwakke en trouwlooze Bezetting, en bet algemeen gerugt,
dot de Turkumanfche Tariaaren de wreed fle van 't geheele menschlyk geflacht waren, en, naar alle waarfchyno
lykheid, HANWAY owt t leeven zouden brengen, verwekte
groote vreeze . Zyn byhebbend gezelfchap raadde hem .
zich in een Perfiaansch gewaad to vermommen , en de
Stad uit to vlugten ; doch , vermids by zich op zulk een
grooten affland van de,Baay bevondt, en bet Schip, zoo
by de Buoy al mogt bereiken , waarfchynlyk zou wegge•
vaaren weezen ,, befloot by, by zyne Koopgoederen' iit de.
Stad to blyven, in zyn eigen Character, 't geen by best
kon houden . en, waar in by, indien bet zo moest wee,
zen , her'loflykst dngt to fterven .
De Iafhartige Landvoogd hadt, als een Boer verkleed ,
de Stad reeds verlaaten . De zodanigen onder de lnwoon .
ders, die van oproer afkeerig waren, vloekten den Beer
fIAN-
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als de oorzaak buns ongeluks, daar hy, door
eene zo veel waardige Caravane in de Stad to brengen,
de greetigheid der Rebellen had gaande doen wordtn . Niets kan iemands Character,als een moedig en bekwaam
blan, beret aan den dag brengen, dan zyn gedrag in . eene
onmllandigheid als deeze ; dewyl her -gevaar groot genoeg
was om alien kunstrolle to weeren : en was her gedrag
van den Heer HANWAY, in dit tydsgewrichte, zodanig, dat
by 'er altoos met genoegeu aan kon gedenken . 'Naa, met
a11e bedaardheid,de heste fchikking gemaakt to bcbben 4)p
zyne liedieuden en Goederen, om de Invallers to ontvangen,die by zag, dat met geese mogciykheid wederftand
gebooden konden wooden, Ilelde by een wagt tegen alien
overval in den nags . 's Avonds ging by in zyn vertrek,
om zich toe to rusten tot wat 'er mogt gebeuren . Daar
bet zyne beftendige gewoonte was, alle zaaken en gedagten van aanbelang op to fchryven, , zette by in zyu Dagboek dit gebed : ,, 0 GOD! gy .yt my eene hulpe ge .
„ weest door alle de gevaaren en wisfelingen deezes lee„ vens ', is her uw welhchaagen, dit leeven nog to fpaa .
~, ten , laat dan alle myne hoopen en wenfcheu,, .in bet
toekomende, in u _alleen uitloopen . Laat de herinne•~, 'ring Vin uwe weldaadigheden myue ziel, met de vuu• rig(ie liefde,met de hartlykile'dank erkentenisfe,vervul„ len . Laaten de tedere Wetten van Menschlievenheid
~, altoos in myne ziel heerfchen . Maar , is her uw wil,
~, dat ik thans, dit leeven, van u ontvangen, aflegge ;
~, is bet de fchikking uwer Voorzienigheid dat aan myn
„ leeven een einde gemaakt worde, door deeze woedende Menfchen , uw wil gefchiedde . Weer, 6 HEEtsE !
„ van bun of bet verderf, 't welk bun dreigt, en laat
„ myn Bloed niet tegen bun getuigen 1 Help my in de
• donkere paden des doods , en ncem my op in de Heer• lykheid, welke gy bereid hebt voor uwe Dienaaren!"
Met dceze gedaeten begaf by zich ter ruste , en ontwaakte, 's morgens ten vier uuren, naa vyf uuren flaa .
pens, door een heevig fcbieten met fnaphaaneri ._'Er Mg.
de eene flilte op, en de Stad werd overgegeeven aan MA}I0MED HASSAN BEG. Geraas en vrolykheid fcbeenen noodig, om de geesten der oprocrigen wakker to houden ; zy
vermeesterden de Stadstrommen , liepen 'er flaande mede
rond , onder een fchriklyk gejoel . SADOc AGA , (lie thans Sir.
dar of Veldheer was , met MAHOMED KHAN 'SI?G, beide
Jongelingen, die meer . vuurs dan oordeels bezaten, voerden
HANWAY
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den eene party aan, en kwamen in bet Elvis waar HANWAY zyn verblyf hieldt . Ely zat met de zynen , in een
kamer, en zondt den Tariaarfcben Jongen, om deeze vyandlyken bdzoekers by hem in to leiden . Hy verzogt hun,
dat zy, daar zyn leeven in hunne hand flondt , hem menschlyk wilden behandelen . Zy betuigden geen oogmerk to
hebben om zyn Perfoon eenig leed to doen : maar, integendeel, zo ras bun Rykbefluur gcvestigd was, hem' zouden
betaalen voor alle de goederen, welke zy thans wegnamen ; teffens berigtende, dat de veertig 13aalen,op de vooruirgezondene Kameelen gelaaden, reeds in hun bezit wa .
ren"I
. oen men den Beer HANWAY zyn geld afvroeg, hieldt
by een bears, honderd zestig kroonen in goud waardig,
agter , deukende daar van tot beveiliging eenigen dienst
to zullen hebben ; dock by ontdekte tv :lhaast, - dat zyne
veiligheid beflondt in zyne veronder(telde armoede, want ,
in drie weeken van groote verlegenheid, welke volgden,
durfde by gees een ftuk goods vertoonen : Lenige dagen
laater werden twee Turkumanfche Honfden'by hem ingeleid door BABA ZADOC, den nu aangeflelden Landvoogd ;
die de Perfiaanen , daar by bet hoorde , vroegen : Gy
• geefc ons de Koopwaaren van` de Rusfen ; wilt gy, ons
• de Rusfen ook geeven ? Zy zullen onze Schaapen wel
„ kunnen hoeden ." De Inboorelingen ftelden hun to vre •
de ; doch de kennis,welke HANWAY hier door kreeg van
hunne geneigdheid , deedt hem, befluiten , deeze plant,,
zo ras mogelyk, to verlaaten, verfcheiden van de Jur•
kumannen kwamen, van tyd tot tyd, in zvn huis drin .
gen ; voorgeevende , nieuwsgierig te- weezen om hem to
zien : doch by ontdekte naderhand , dat hun weezenlyk
,oogmerk was om to beraadflagen, hoe zy hem best zou .
den opligren .
De verlegenheid, welke HANWAY in 't gedrag de Opine .
rigen ondekte, gevoegd by de kennis, welke by hadt van
d e magt
en de geneigdheid
SHAH, gaf
cen
-zeer
ongunftig
vooruitzigtvan
op NADIR
hun volgend
lot .hem
- Nog .

thans vondr
zichverlieten,
van alle zyden
door
gevaar ;
'indien
zy debyStad
mogtenomzer,
zy hem
medevoeren
-pa de ongunflige woeftynen van Turkumannien, of hem ;
tot hun eigene veiligheid, van kant helpen ; flaagden zy, de
Turkumannifelre Party zoo toeneemen, en by liep gevaar ;
om als flaaf na hun laiid gevoerd to worden . -- Dan
zelfs, to midden van deeze ourustige omitandigheden, waren
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ren 'er onder de Inwoonderen van Astrabad eenigen, wier
liefde tot Regtvaardigheid en Menschlykheid hun overtuig .
den , dat , welke beweegredenen zy ook mogten hebben
om op to tlaan tegen den sHAH, zy geen regt hadden om
eenen Vreemdeling to berooven ; zommige deezer booden
hem, zo verre bet hun eigene veiligheid toeliet, bytland
to zyner behoudenisfe .
Naa veel -beledigingen uitgeftaan to bebben van de
wreedheid der Rebellen , befloot by Astrabad, wat 'er ook
van mogtkoren,te verlaaten,en fchoon bet omflreeks be,zet was met zwervende partyen Tartaaren,'erdoor been
to trekk-en, om befcherming to zoeken by den SHAH , then
by verflaan hadt naby (Milan , met zyn Leger, to weezen .
fly vondt bet' raadzaam dit zyn oogmerk ten zorgvuldigfle to bedekken ; doch beval zyn Tolk, flan tUAHOMMED
HASsaa BEG, een Rekening over to leveren van de waar.
d e zyner goederen, en een Papier voor de betaaling : dit
verwierf by, als wede, dat gewapende Manfchap hem tot
Ghilan zou vergezeller.
Op den vier • en twintigtlen January, verliet by Astra.
bad, order 't geleide van een Hahdgee, ( een algemeene
naam gegeeven, aan alien, die een Bedevaart na Mecca afgelegd hebben,) en by hem ingelrid geweest was door
NASEEtt AGA , by zyne eer(le aankomst ; des Hahdgees
Broeder, twee Zoonen, en omtrent twintig gewapende
Dorp2lingen vergezelden hun ; en zy kwamen, naa eenige
dagen reizens,in een kleine Stad, den rlahdgee'toebehoorende . 's Hahdgees Broeder , wiens Character niet zeer
beminnelyk voorkwam , wilde HANWAY ten zynen huize
geleiden,'t geen, volgens zyn zeggen, in bet naby gelege •
ne gebergte flondt ; dock by hadt al to veel van de trouwloosheid der Perfiaanen ondervonden , om zich in zulk
eene plaats to vertrouwen . De Hahdgee, die, ten tyde
van HANWAY S eerfte aankomst, onderrigt was van de omftandigheden des opftands , hem overgehaald hadt , om in de
Stad to blyven, enkel ten einde by deel mogt hebben aaa
den roof der Koopwaaren , dagt , dat by nog wel eenige
dingen van waarde by zich zou hebben , en dat bet daarom
onbeftaanbaar met zyn belang was, hem met zyn Broeder
to lasten trekken ; by wendde dus alle kunftenaaryen aan ;
ow HANwAY by zich to houden. Fly verklaarde zelfs, dat
de lastdraagers niet zouden voortgaan , of de Heer HANWAY
moest zyn liagadie by hem laaten, en by moest her rnee .
rendeel overgeeven , zo veel wogelyk 't geen van veel
Wear
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waarde was, by zich houdende . Zy vervolgden bun weg,
door ongebaande ; bosfchen , over hoogten en laagten,
zorgdraagende om den minst betreeden weg to houden ,
en uitrustende in bet opene veld. De lastdraagers hadden aangenomen hem to brengen tot •Balfrush , de Hoofdh ad van bet •L andfchap lblefanderan ; doch hoorende dat
de Admiraal van den Shah yolk wierf, om tegen de A trabadfche Rebellen op to trekken, weigerden zy verder
voo:t to trekken. HAN%AY verzogt, dat zy hem ten minf}en zouden brengen op een plaats, waar by Paarden kon
krygen ; doch dit weigerden - zy desgelyks, , beweerende
dat by naby de kust was, en ter zee zyne reis kon vet .
vorderen . Zy bragten hem, met de zynen ,, in een Vis .
fchers hut aan den oever. De arme man hadt riets, dan
een open boot, die vry lek en to klein was voor zes Perfoonen ; daarenboven kon dezelve alleen met riemen tangs
bet ttrand been roeijen, waar de branding toen zeer hoog
Rep ,en de zandbanken , flortingen veroorzaakende, maakten
bet vaaren nog gevaarlyker . HANWAY was daarom de last- .
draagers wedcr aan, hem Paarden to bezorgen, gelyk zy
hadden aangenomen, doch zy bejegenden dit verzoek met
veragting. Hy dreigde geweld to zullen gebruiken . Zy
flelden zich gewapend daar tegen , met twee Vuurroers ,,twee •B oogen , en alien , zes in getale, hadden Zwaarden . HANWAY'S yolk hadt vier Snaphaanen, een Dodder .
bos en twee Pistoolen ; doch daar by alleen op twee
zyner knegten kon vertrouwen, onderwierp by zich ; naa
een korten twist, aan bet gevaar van to verdrinken, lie
ve : dan aan bet hachlyk gevegt, waar by by niets kon
win_nen, dan de mogelykheid om, paarden to krygen, in
een land, hem gehcel . onbekend .
Op de Voorzienigheid vertrouwende,, fchecpte by zich
met zyne knegten in de -boot, met veel moeite en gevaars ;
door den . wind begunltigd, bereikten zy Tefchidezar, in
bet naastgelegene Landfchap . Verltaande, dat de Oficiers
van den Shah daar de krygsmagt verzamelden, verzogt
by hunne befcherming. Het Op, erhoofd zondt hem een
welopgetoomd paard, met vier muilezels voor zyne Bedienden ; op den dertigften kwam by to Balfrusch, waar
de Perfiaanfche Kooplieden hem verzekerden , dat de Shah
zyn geledeu verlies zeker zou vergoeden (*).
DIA.
(') 't Was dceze ontkoming , die den Heer HANVAY bet
eerfle denkbeeld inboczcmde van zyn Motto of Zinlprcuk. Toen
by
It . DEEL . NENGELW . N0 . 12 .
00
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MAHOMED KHAN , de Admiraal , betuigde hem , dat
by bet voor een groot geluk mogt rekenen 'er bet leeven
afgebragt to hebben, en raadde hem, de reis to water to
vervorderen tot Ghilan , en, in de daad, zo zwak was
de magt des Admiraals op lien tyd, om den Tartaaren
wederiland to bieden , dat zy zich alien tot de vlugt ge .
reed maakten , en de Heer HANWAY hadt geen keuze, clan
zyne overweldigers ten tweedemaale of to wagten en to
ontvangen, of onbefchcrmd, zonder leidslieden of oppasfers, to vertrekken . Hy vervoegde zich by MAHOrren
KHAN, om Paarden, deeze beloofde dezelve to zullen verfchaffen ; doch , naa veel uitflels, zondt by 'er hem een
dat zeer gebrekkig en dood mager was . Hy tvdyfelde
zeer of by dit Iieest wilde neemen ; doch befloot in 't
einde 'er mede to vertrekken, naar een hartroerend affcheid van zyn Tolk en Knegten ; laatende bun bet paspoort dier Rebellen, en zo vecl gelds als by kon misfen ;
beval bun aan de zorge der . Voorzienigheid, en ging alDe Tartaarcn kwamen de eene poort
leen op reis .
der Stad in , toen by de andere uittoog . Naa ecnig tyd.
verloop ontmoette by eene party, die de Bagadie des Admiraals geleidde, die zelf in perfoon fchielyk volgde, maar
't was den Heer HANWAY niet mogelyk, hem by te blyven . De arme Tartaarfc/ e f ongen, aan hem opregter verknogt dan de andere Bedienden, was hem te,voet gevolgd,
en toen de kragten van deezen bezweeken, nam by hem
2gter op zyn paard ; doch eer zy zes mylen gereeden hadden, bezweek bet paard van agteren, en zy moesten beide afklimmen . In deezen toefland, zonder Gids, en zeer
weinig van de Taal verflaande , poogde by zyne reis na
de trust, andermaal, voort to zetten .

by in Engeland wedcrkeerde, liet by op zyn koets een Man
fchilderen in Perfiaansch gewaad gedoscht, even aan land ge.
Rapt, in een florin op cen barre kust, leunende op zyn zwaard,
in een bedaarde en rustige houding. In 't verfchiet vertoonde
zich een boot, geflingerd op de baaren ; op den voorgrond een
wapenfchild , met zyn wapen , tegen een boom rustende, en
daar onier bet Motto in 't Engelsch NEVER DESPAIR . NoovT
WANHOOPEND .

('t t'ervnlg bier naa.)
OVER

DE WYZE, 0P WELKE BET OPIUM BYDE 00STERL . WERKT.

551

OVER BET OPIUM, YN DE WYZE OP WELKE 'T ZELVE BY
DE OOSTERLINGEN WERKT ; GETROKKEN UIT EENEN
BRIEVE VAN DEN BEER REINEGG, M. .AA in Perfe,

Correspondent van de Koninglyke Societeit der Weetenfchappen to Gottingen, aan den Baron n'ASCH
to Petersburg . Gefchreeven den 13 Nov . 1784.
to St . George.

ndien ik itr 't breede wilde antwoorden op de Vraage,
i wegens bet Opium, myn Brief zou de gedaante eener
Verhandelinge aanneemen . Ondertusichen zal ik u ; in
weinig woorden , de gewigtigfte byzonderheden vermelden ,
en in 't kort befchryven, welke toevallen ik gezien heh,
dat bet gebruik daar van veroorzaakten, in dit gedeelte
van Afie.
Amafie its Klein Afie, en Ispahan in Perfie, zyn beroemdst in bet voortbrengen van Opium . De Inwoonders
kweeken aldaar, met de grootfte zorgvuldigheid en yver,
de Papaver Somniferum, f mine albo vel nigro (*) . Zo
ras de Bloem der Plant zyne grootte gekreegen heeft, en
gereed is om zich nit to fpreiden , neemt men 'er alle
bladen af, en maakt, met een klein krom mes, verfcheide
inflydingen ter plaatze van de Zaadhuisjes ; dit gelchiedt
by 't ondergaan der Zonne . 's Anderen daags ziet men,
by elke Infnyding, eene hoeveelheid van melkagtig vogt,
't welk eenige dagen toeneemt, tot dat bet op den vyfden
dag bruin en hard words . Op den zesden dag verzamelt
de Planter die uitgevloeide vogten, doet ze in een dunne
houten doos, die by in kookend water fteekt : bet geftolde vogt wordt op nieuw vloeibaar, en men vormt 'er ver.
volgens pilletjes van, een of twee oncen weegende : deeze
draagen den naam van Afiun of Theriac.
Andere Opiumkweekers wagten , tot dat de Bloem ge .
heel open is, en fnyden dan denzelven geheel af . Uit
bet opperfte van de fteng komt flegts 66n druppel, die
welhaast hard wordt, en een zeer fterk Opium uitlevert .
Inhaaligen, die - de hoeveelheid hooger fchatten dan de
hoe(*) Het veelvuldig gebruik van Opium gnat alien bcgrip to
boven . Uit Bengale alleen, worden alle Jaaren meer dan 60o,ooo
Ponden uitgevoerd .
00 .%
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hoedanigheid, neemen den geheelen kop . van de Plant,
wear uit zy reeds bet lap en de zaadkorrels gehaald heb .
ben, kooken ze, en drukken 'er een lap uit, 't welk zy
vervolgens tot een dikke (troop maaken, en gebruiken om
goeden Opium to vervallchen .
Maar dit bedrog valt gemaklyk to ontdckken : want egte
Opium is nit hard, en words zagt als men bet in de hand
h0udt ; de kleur is bruin, naar den geele trekkende ; met
fpeegzel gemengd, krygt men een ligt groen fchuim, "elks
zeer fterke reuk hoogst walchlyk is . Valfche Opium,
integendeel , is veel harder, zwartagtig bruin ; met ipeegzel vermengd, ontttaat 'er cen donker bruin fchuim, 't
welk geen flerke reuk heeft . Die uir l1rabie kotut, omftreeks Damas bereid, en grootendeels na Europa gezonden wordt, is van deeze foort .
Zuivere Opium worth 'er bykans niet uitgevoerd ; maar
binnenslands gebfinikt . Een groot getal &Afulm in .icn,
bovenal de Dervichcs en eenige Christenen, •W ier leevenswyze met veel van die der Derviches verfchilt, gebruiken
't Opium, en fpanncn daar door hunne Aandoeningen op
&'n enkelen toon, daaraan zulk een alles uitfluitende I :ragt
geevende , dat geene andere Aandoening ten zelfilen
tyde in de ziel kan ontftaan . Deeze, de fitaaren dens op
deezen toon gefpanncn zynde, kunnen alle fchokken , zouder'er van of to geraaken, verdraagen, tot dat eindelyk,
de kragten uitgeput zynde, alles verztvakt, en fmerte de
pleats van vermaak inneemt .,
Schoon gy bet gebruik van 't Opium kent, de nutheid
en de, fchadelyke gevolgen ;'er van weer, kan ik niet afz yn, uit• myne langduurige en dagelykfche ondervinding
en ommegang met Perfoonen , die 'er een aanhoudend ge .
bruik of misbruik van maaken, bet eeti en ander mede to
deelen •, en u to ontvouwen, welke de uitwerkzels zyn .
Een Jongeling, die, door een flegt voorbeeld van ande .rn vervoerd, zich aan een overmaatig gebruik van Opium
wil gewenncn, en under de Liefhehbers dier'Droogerye
geteld worden, wordt op deeze wyze ingelyfd . . Zyn Onderrigter, geeft hem cerst eenige Greinen Opium in wyn of
brandewyn, en laat hem daarop een zo groote hoeveelbeid
van die vogten drinken, dat cene zwaare dronkefifchap hem
gansch van zinnen beroove, en in een diepen flaap dompele .
Naa 't verloop van zeven of acht uuren, maakt men hem
wakker door fchudden en trekken, en zo flaaperig als by
is,, duet men hem veel koud waters drinken, van 't *elk
by
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by elk glas met walgingen en veel ongemaks weder overgeeft ; ten zelfden tyde ziet by, met verwilderoie oogen,
de omffanders aan, zonder ze to kennen, en to weeten wat
'er rondsotn hem gebeurt . Eindelyk geeft men hem warmen wyn met .tnnscaat . Dan braakt by niet meer ; maar als
nog geheel bedwelmd en flaaperig, fchynt by op nieuw
door den Nap vermeesterd to zuflen worden, en geeft hem
de Onderrigter, op dot tydftip, eene dubbele doffs Opium .
Net luidrugtig gelach, bet gefchreeuw, bet dansfen, bet
geluid van de Muzyk, houden den Kweekeling eenige uuren in een Not van bedwelmdheid . Hy wil fpreeken ; maar
de fpraakleden blyven onbeweegelyk ; by , gaapt ; by doet
veel gekheden, die de omttanders doer lachen ; by voor.
beeld , by • flaut de hand . aan een fpeeltuig , doch vergeet
teflens to fpeelen, of de- hand 'er of to trekken ; tot by
eindelyk lachend in flaap volt.
't Is een vermaak . ECntg voor de Perfaanen, om zicb to
verlustigen met Afbeeldingen : van deeze Theriakir (dus
hccten z y . d e Opiumgebruikers) . Hunne fchildergaanderyen
zyn , voor een gedeelte ; opgevuld met: of beeldingen van
origincelen ontlecnd, zo zondeiling en belachlyk, dat me
ten Hogarth niet onwaardig zouden weezen .
Naa omtrent vier uttren rust . gcltad to hebben., wordt
by weder wakker gemaakt, door koud water . over hem uit
to fprengen, de oogen met . azyn to wasfcben,en alle mid .
delen, tot bet i-vcrdryven van den flaap, • aan : to wenden .
Men neemt hem ttit bet hedde, noodzaakt hem to wandelen, fchoon •z yn waggeleilde beenen hem weigeren to draagen, en bet niet dan met de grootfte .moeite .is,, dat men
hem in beweeging helpe . Hy flamelt eenige /legt gevormde woorden uit, en klaagt • over koude . • Men geeft hem
warmen wyn, die hem verktvikt, en den eethtstt opwekt :
maar nauwlyks heeft by lets genttttigd, of de honger is
over, en de zugt om to faapen vermeestert -hem op nieuw ;
doch hem wordt geen vryhei&gegeeven om die neigiug op
to volgen , dan weinig uuren . . voor den tyd , bepaald tot
bet gebruiken eener nieuwe doffs Opium . Dat oogenblik
daar zynde, doet men hem, met geweld, ontwaaken, et}
by krygt cene gifte gelyk aan de ttveede, en wordt op
dezelfde wyze behandeld .
In deezer voege gewent bet lichaam, van dag tot dag,
meer aan bet Opium, en tusfchen den achtften on elfdeu
gevoelt de Leerling de verlangde uirwerkzels van de behandeling, door hem ondergaan . 't Is waar, -by goat met
00 3
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een gezwollen gelaad en wyd opgefpalkte oogen ; doch zy
ne houding duidt iemand aan, die inwendig zeer voldaan
is . Dan altoos duurt dit genoegen niet lang . : want, naar
gelange de werking van her Opium verzwakt, 't geen, in
den beginne, doorgaans naa 't verloop van een etmaal,
plaats heeft, vervalt by in benauwd- en ongerustheden ;
bet beeven, de walging, houden niet op, voor dat by eene
nieuwe gifte Opium gebruikt ; als dan verdwynen alle die
toevallen, en 'er volgt eeue aangenaame dronkenfchap, die
tien of twaalf minuuten aanhoudt, en eindigt in die leevendige vertegenwoordiging van bet denkbeeld, 't welk de
Opiumzwelgers verlangen to gevoeien .
By voorbeeld, is zyn Aandoening Gramfchap ; by wordt,
tot woedens toe, moedig , en kan zich geen ander denk .
beeld voorftellen . Hy veragt allen gevaar, of werpt 'er
zich blindelings in, met leevensgevaar misfchien van den
perfoon, dien by, in deeze woede, aanvalt (*) .
Geeft by zich liever aan zagte aandoeningen over, by
blyft gerust, en lacht met een onbefchryflyk genoegen,
zoekt, in die kalmte, alle aanweezenden van zyn geluk
to overtuigen, tot dat de bedwelmende dampen overgaan,
bet mymeren ophoudt, zyn natuurlyke gelteltenisfe weder.
keert, en by zyne zaaken weder ter hand neemt . Hem
blyft no'n' zekere Iaaggeestigheid by , by verliest zyn
geheugen , en de bekwaamheid tot bepaald denken ; en
wordt by ten zelfden tyde onverfchillig omtrent vermaak
en fmerte .
Zodanig een Mensch zou gelukkig weezen, indien hem
gemaklyk .viel, zich to bepaalen tot een gemaatigd gebruik
van Opium ; doch de Opiumgebruikers gelyken zeer naar
de Liefhe-bbers van flerken drank, en die eene hebbelykheid, om denzelven to drinken, gekreegen hebben . Zy
verlangen in eene geftadige dronkenfchap to zyn ; zy nee.
men alle dagen Opium, van dag tot dag de hoeveelheid
vermeerderende. Met den tyd is ddn Once nauwlyks genoeg voor Eon dag : ten min(ten die hoeveelheid baart de
ge(*) Zie over deeze Opiumgebruikers, in de Oost-Indien,
Amok-SDuwers geheeten, KA MPHER, Amen . Exot. en behalven
dit,en andere bckende Werken, een gewigtig Gefchrift .'t welk
eer doer aan de menschliefde des Schryvers, getyteld : Kraspoe_

kol, of db droevige gevo!gen van eene to verre gaande gefirengheid
jegens de Slnaven . Zedekundige Vertelling ; door m . W. VAN HA.
GENDORR
To Batavia, 5780.
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gewenschte uitwerking niet ten voile (*) ; als dan worden
zy lust- en gevoelloos voor al hun leeven . Zy derven
den Nap, geen droom brengt hun meer de !voorheen ge .
nootene geneugten to binnen ; bet Opium - Nat hun tegen,
ondertusfchen driugen de ongemaklykfte aandoeningen hun,
om bet weder to gebruikeu , zy kunnen bet niet naalaaten
zonder hun leeven in gevaar to ftellen . - De Lichaamsgefleldheid deezer lieden is geheel misvormd ; bet gelaad is
opgefpannen, de fpieren zyn oubeweegelyk, alles hangt
flap, de oogen loopen, en bet verinagerd lyf kan nauwlyks door de zwakke beenen gedraagen worden .
Len geduurig gevoel van koude noodzaakt deeze Onge.lukkigen, om, in de eerfte warme plants, eene Badftoove
of een Kachelkamer, to gaan ; de onbekwaamheid om op to
merken, heneemt hun alien bezef van betamelykheid, zy
zyn een affchuwen van alien, tot dat de waterzugt hunne
elendige dagen eindigt .
In deezen deerlyken toefland, waar -in niets hun kan
opwekken uit hunne traagheid, neemen eenigen de toevlugt
tot bytend Sublimaat, 't welk zy kaauwen ; en met fpeegzel, waar van de mond vol is, uitfpuwen . Maar welke
droeve uitwerkzels heeft dit hulpmiddel? De lippen en de
kin worden bedekt met kankeragtige zweeren , de vuile
etter loopt langs den baard , en blyft 'er in hangen ; met Urt
woord,huu voorkomerr words zo afchuwelyk,dat men 't,
zonder kwalyk worden ., niet kan befchouwen.
Eindelyk verliezen zy de fpraak ; wil men hun uit hunne
ongevoeligheid wekken, zy beginnen op bet hartbreekendst
to fchreijen ; berooft men hun van het langzaam werkend
vergift, Jan krygen ze de geweldigfle ftuiptrekkingen, die
'er veelen wegrukken : zo dat men zomtyds in verzoeking
komt om dat middel to beproeven, ten einde bun to eerder uit bun lyden to helpen, daar zy een affchuw van
anderen geworden zvn .
Die hebbelyk aan Opium gewoon zyn, hebben veel m oei.
to om 'er zich van to onthouden ; zy vinden hunne denk.
beel#~ EDUARD SMYTH keeft, by Smirne . cc',' Opiumgebruiker
gez;en, die, doorgaans, dagelyks dric vierendeel loods Opium
inpam, fchoon by, zonder gevaar, bet dubbele 'an die gifte
kon verdraagen . Die zelfde Schryver vocgr 'cr by, dat men,
omflrecks Damad, perfooncn vindt, die he- nog verder brengen .
GARCIAS AB ORTA heeft cen Korafnan gekeud, die meek dan tien
vierendeel loods dagelyks noodig bad %
004
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beelden to fomber, en lyden to veel als ,zy • geene nieuwe
gifte neemen, zo ras de eer(te ophoudt met werken .
Nogthans heb ik 'er eenigen gekend, die, door fterk Azyn
to gebruiken, zich . aan 't Opium onttrokken . Len Oude
Opiumgebruiker krecg de Kinderziekte, zonder eenige de
minite koorts : maar, van dat oogenblik af, vatte by zulk
een wederzin van 't Opium Op, (tat by bet woord niet
zonder huivering kon houren .
Andcren wennen
zich van 't Opium of door een zeer gevaarlyk middel ; zy
rooken , in (cede van Tabak, drooge Hennipbladen, door
bun IIacfchifchke genaamd . Naa eenige haalen van dien
rook , worden zy bedwelmd, dronken, llaaperig, en zyn,
voor eenige minuuten , als buiten zich zelven . De zoda .
nigen, die dit . middel dikwyls aanwenden, vergeeten 't
Opium, maar zy flerven krankzinnig .
Veelen, die- tot twintig Greinen Opium alle morgens
innamen , zonder des letzel to gevoelen,vreezende,datzy,
buns ondanks , tol een al to ruim gebruik dier Droogerye
zouden overflaan , bereiden bet Opium op de volgende
wyze . Zy laaten Een Once Saffraau in zoeten wyn wee .
ken, en vervolgens eenige oogenblikken kooken ; vervolgens perfeh zy bet fterk, werpen bet dik weg, en docn
den wyn uitdampen, tot dat dezelve de dikte van honig
verkrygt ; zy voegety 'er een Once fyn gemaakte Opium
by, en, wanneer deeze gefmolten is, mengen zy 'er dezelfde hoeveelheid Ambre Gris, tot grove poeder gemaakt,
onder. Zy zetten dit mengzel in eeu waterf'oof, en verdeelen den klomp, daar nit voortkomende, in twee dee .
len , elk deezer is genoeg voor eene maand .
De voordeelen, uit deeze toebereiding ontftaande, zyn
niet alleen de vermindering van de hoeveelheid Opiums ;
maar daarenboven bet bewaaren van deszelfs voortteeling
bevorderende kraut, die 'er zelfs door vermeerderd wordt,
in (cede dat dit vermogen verzwakt by de Opiumgebruihers, fchoon bet in den beginne die flerk opwekt .
De Vrouwen, met opftygingen gekweld, (die, over 't
algemeen, weinig in Af7e gevonden worden, misfchien om
dat men aan dcrzelver klagten weinig gehoor geeft, en men
geen geloof flaatt aan haare grillen, en this verre is van ze
to 4nesteren ,) gebruiken , met een goeden uitflag, Opium,
ter gifte van eenige Greinen . Ondertusfchen krygen eenigen bier door, op vaste ty ,den wederkomende, allerwalchlyklte oprispingen, die niet to geneezen zyn, de Vrouweii
ondraaglyk maaken, zo dat de Mannen ze verzaaken .
't Is
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't Is eene doorgaande waarneeming, dat de Afiaanen zeer
gemaklyk groote giften Opium kunnen verdraagen . Nook
heb ik gezien, dat bet Laudanum -ligrride op hun eenige
kragt had . Een fcrupel van de Mas,/e de Sijrax deedt
geeue werkingop eene aan een borstkwaal zukkelenden Man
van veertig jaaren, en by eene Vrouwe, bykans Ilervende,
de moeder van drie kinderen, aan wellte ik dezelve vourfchreef, om een i evigen buikloop, en zeer lastigvallenden
hoest to ftuiten , terwyl• vier Greinen Opium , van den
eerften dag af, rust en flaap bezorgden ; 's anderen daags
vertoonden zich de oude verfchynzels weder ; ik fchreef
zes greinen Opium voor, en de zieke 'er afle dagen gebruik
van maakende, vondt veel baats, drie dagen lang . Eindelyk
word de buikloop flerker din voorhecn, en de hoest bykans verilikkende. 1k gaf Lien greinen Opium, en op deeze wyze met die droogery aanhoudendc, was de Vrouw
beurtlings drouken en llaapende, tot zy, op den drie en
twintigflcn dag, flierf in cene vlaage van dronkenfchap .
De Colonel der Sphais, to Ezzruna, een Heer van vier en
zestig jaaren, liet my haalcn, om hem to geneezen van
een geweldigen hoest . Ik deed hem adcrlaaten, en ging
been om eenige Geneesmiddelen to haalen, welke Ik in 't
werk wilde ltellen . Maar hoe groot was myne verbaasd :
held, toen 1k, in zyn kamer wederkeerende ; hem in ge .
weldige fluiptl •e kkingen vond ; fchreiende , fchreeuwende
en hoestende op eene allerfchriklykfte wyze. Op 't zelfde
oogenblik tradt zyn Zoon binnen, die hem, in -een klein
tinnen busje, vier pillen Opium bragt, van grootte als
middelbaare lhaphaan kogels, en deeds inflikken . Weinig
tyds daar naa bedaarde by, -en de mingeweldige hoest deed
myn -fchrik bedaaren .
By dit alles moet ik a nog een geval vermelden , ten
blyke, hoe bet Opium den Mensch doodt . Een Perfiaan,
t4ASIR ULLACH n11RSA gebeeten , vreesde , dat men een
groot bedrog, door hem geplecgd, zon ontdekken, en dat
by, ingevolge dier ontdekkinge, ter doodllrafle ion verweezen worden . De waardigheid, met welke by toes ten
tyde in Georgic bekleed was , deeds hem befluiten , zich
aan de fchande dier doodflrafte to onttrekken , door zich
zelven to vergeeven . I-ly noodigdle een groot gezclfchap
ten avondmaaltyd, at vecl, dronk fterk, en zogt op alle
mogelyke wyzen zyn gevocl to verdooven . Te midden
van deeze overdaadigheid , kreeg by een allerpynlyi e
kramptrekking in de blaas , die hem noodzaakte veelmaal
005
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to wateren ; met veel finerte loosde by cen kleine hoeveelbeid groenagtig water . Kort daarop-kreeg by weder zeer
vermociende vlaagen , • die eindigden in dronkenfchap en
een zees natuurlyken flaap . De pols was zagt en lang .
Dewyl niemand van
zaam ; de warnue natuurlyk .
zyn misdryf wist, fchreef elk die toevallen toe aan de
begaane ontnaatigheden, en men liet hem rusten .
X iaar hoe itonden wy verbaasd , als wy hem 's anderen
daags 's ntorgens vonden , op de tanden krasfende , in
ftuiptrekkingcn , met den mond vol fchuim en gellooten
oogen . Wy dagten dat by een toeval van vallende ziekte
badt , to meer , om dat een zyner bedienden verklaarde ,
dat zyn Heer daar aan onderhevig was ; dock 't Been ons
meest bevreemde , beftondt hier in , dat de pols dezelfde
was als 's avonds to vooren . De ftuiptrekkingen hielden
ecriang op. Een groote menigte zever kwam nit den mond :
de oogleden konden de gezwolle en met Wed vervulde
oogen niet meer dekken ; de pols werd kleinder, Jangzaamer, en de ademhaaling belemmerd , 's avonds zag men
geen tekens van leaven meer . Het vloei ;en van de zever
bieldt op, en uit de neus kwamen zeer fchielyk opeenvolgende druppelen bloeds . Het lyk bleef buigzaam tot den
derden dag, op welken by begraaven werd .
Eenige dagen daar naa, zyn misdryf, de oorzaak en de
wyze zyns doods hekend geworden zynde, (by hadt ddn
en een halve Once Opium in twee pillen ingeflikt,) oordeelde de Vorst hem der begraafeiiisfe onwaardig, en liet hem
opgraaven . Dewyl men by bet opgraaven eens veragten geen
regelen van welvoegelykheid in agt nam , wilde een der
helperen hem by den baard trekken , dan by haalde 'er
then geheel uit, bleef met den baard in de band ftaan, 't
welk een groot gelach verwekte. Dit zelfde halt plaats 't
geheele lichaam over, alle de hairen vielen op bet minfle
trekken uit . flet linnen en de windzelen , met welke bet
lyk bekleed geweest was, vondt men met hoogkleurig bloed
geverfd ; de leden hadden derzelver buigzaamheid behou .
den, en men ontdekte geene beginzels van verrotting .
Eindelyk werd bet lyk door de Stad gefleept, en in de
rivier geworpen.,,dan her fpoelde uiet verre van daar weder op 't drooge. De Honden , fchoon zeer gefteld op
Menfchenvleesch, vervoegden zich 'er rondsom in grooten
getale , zonder 'er aan to raaken ; de Ravens, en andere
Kreng-eetende Vogels , fcheur,ien alleen eenig vleesch van
de beenen, en lieten de rest tier verrottinge over .
BE-

BEDENK . OVER MET MEDEDEELEN EN BEWAAREN VAN GEM.

559

BEDENKINGEN OVER MET MEDEDEELEN . EN BEWAAREN VAN
GEHEIMEN .

Geheim van cenen andcren to ontdekken . is cen misdaad,
E enwaar
in Onrcgtvaardigheki en Onvoorzigtigheid zich veree-

nigen . 't is bcfchikking maaken over 't geen onze eigcndom
niet is, en een toevertrouwd pand weggeeven ; cen onregt, to
misdaadiger ; dcwyl bet onhcrlielbaar is. Indien gy eene fomme
gelds verfpilt, aan u toevertrouwd, kunt gy bet met mogelykheid, ten cenigen tydt, wedergeeven ; maar een Gchcim, eens
ontdekt , kan nimmer weder gebragt worden in die duisternis,
uit welke gy 't zelve aarl 't licht, gebragt hebt .
Of de tilzwygenheld beloofd dan nict bcloofd is, de verpligting tot Geheimhouding blyft dezelfde , indien de natuur der
orhandigheden van bet mededeelen zuiks mcdebrengt . Ietnapd
uit to hooren, is ons verpligren, om hot niet to ontdekken .
Stilzwygenheid aan to raaden aan een vertrouwden, die vooren omzigtig is , moet geteld worden onder de onnoodige voorzorgcn : by weet, zonder bepaald onderrigt, dat by moot zwy.
gen ; deeze aan to pryzen aan een dwaas, is desgclvks geheel
overtollig : want in zyne toezegging ligt geene zekerheid . Inthen by 't niet b2loofd hadt, 'ou by zich onder geene verpligting tot Stilzwygenheid gcoordeeld hebben ; bewaart by, by geval , bet Gchcim , 't is om dat zyn Geheugen to kort fchiet ,
of dat geene gelegenheid ter ontdckkinge hem voorkomt ; maar,
indien by , by ongeluk , toczcgging van gcheimhouden gedaan
beefs, zal noch zyn gcheugeu faalcn , noch de gelegenheid ter
ontdckking ontbreckcn . Naa dat by zyn woord gegeeven heeft,
begint by to onderzoeken, to wikken en to wecgcn, 't geen by
to vooren niet deed ; by begint to denken, dat by to verre gegaan is, en wenscht zyn woord to herroepen . Hoe zwaar een
last is een Geheim voor cen Dwaas ! , Hy loopt geen gevaar,
om to vergeeten wat zyner bcwaaringe is toevertrouwd : want
is bet mogelyk , dat by , zbnder 'er aan to denken, zulk een
ondraagelyken last zou draagent Hy vcrbceidt zich, dat elk
ziet , met welk een vragt zyne ziel bclaadeti gaat , dat de inwendigile fchuilhoeken van zyn hart . bloot leggen , en elk
zyne hartsgeheimen op zyn aangezigt leest . Om de kwelling
voor to komen , dat men bet Geheim uitgevonden heeft, ondanks zyne poogingen om bet to verbergen , befuit by ongetrouw to weezen ; cerst zyn nicuwen vrrtrouweling onderrigt
hebbende, dat, het geen by zal ontdekken,van bet uiterlle be .
lang is .
't is zeker bet veiligle, uw Geheim voor u zelven to bewaaren ; loch, indien hot u zwaar valt, en gy nict kunt rusten,
voor
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voor dat gy her ontdekt hcbt, met wclken grond van reden kunt
gy dan klaagen, dat eon ander, door die zelldc middelen, zich
uit die verlegenheid redde?
L uRA treks my ter zydc•a f, met cen houding, die iet geheimzinnigs aanduidt, en luistert my in 't oor, dat ze welhaast zal
trou won aan cen Ilecr van hot cerflc a •:nzicn en middelen ; doch
legt my op, des nict to reppen : dewy! by zo grillig is, dat hy,dce
ontdekken, zyns voorgenomen . Iluwelyks bemerkcndc, zyn voor.
net men zoa Raaken . Op her oogcnblik, dat zy my verlaaten
heeft, vergaderen zich rondsom my twintig andere vcrtrouwden,
om my to vertellen 't geen ik zo 'el wet als zy . LAURA ontdekt, dat haare Egtverbintenis her nicuws van den day is, en ik
bevind my, hoe zeer tegen myn dank en onfchuldig, ondcr cen
hoop lhappers en verpraarers ge ekend .
Wees, nogthans, belendig op uwe hoede ; want fchoon gy
met do daad eon ccnig Vertrouwcling zyt, gy kunt u in gevaar
vindee van do listigeNicuwsgicrigheid van zommigen, die, voor.
gcevendc in her vertrouwen van uw Wend to deelen, uit u cen
zekere kundfchap poogcn to lokken van 't geen zy voorhecn enkel vermoedden . Dit is ecn zeer gebruiklyke (Ircek : eon valftrik,
die allc dagcn gelpannen words , en allc dagen ztelen vangt.
Maar, fchoon bet waar zy, dat hot geen aan u toevcrtrouwd
is, ouk toevertrouwd werd aan anderen, zulks levert u geene
reden op, om het Gehcim to ontdekken . Gy zyt nog verbonden ; 'D zelve met cone onfchendbaare Gehcimhouding to bewaareti , en zelfs uwe kennis desaangaande to bedekken voor do
zodanigen, aan wclken deTocvcrtrouwde her geopcnbaard heeft :
want bet is mogelyk, dat uw onkundig fchynen by dcezc Per'fuoneti cene omftandigheid van her uiterlie aanbelang kan weezen, n - A1aar, zcgt gy, „ bet Gehcim is reeds door cen
„ ander ontdekt ." En was zoudt gy daar uit afleiden? Geregtigt u do Ontrouw van cen ander, om Ongetrouw to weezen?
Gy 'hcbt con pand ontvangen , en niemand , behalven de Per,
coon , die hot u toevertrouwdc , kan let u van ontheflen . Hy
alleen ; d'e her Gehcim tt mededeclde , heeft refit , om u van
de verpligting tot Stilzwygcn to ontflaan. Een Vricndfchaps
breukzelfskan ndeeze vcrpligting niet vernictigen ;cenSchuldenaar
wordt van zyne ichuld niet ontheven door met zynen Sch .sldeifcher to twi ten .
Welk cone verfocilyke trouwloosheid
is hct nicr, do wape •' s, die iemand als cen Wend u fchonk,
tegen hem its eon Vyand to gebruiken! En, hoewel dc_ tedere
banden van Vriendfchap ve ;brooken zyn, zyt gy daar door ont .
llagen van die der Regtvaardighcid en Ecre ? Ilet betckent
niets, by to brengen, dat, door her verraaden van ow Geheim,
do ondankburc lhoodaart uwen haat ve dicnd heeft, en dat,
derhalven, her zyne to ontdekken, niets mcer is, dan bet Cc .
lc .lcn Ougel)k ve gelden! Hue verkeerd is de wraak , waar
lip
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ap gy bedagt zyt? Ow vcrraad tc firaffen , wilt gy zelve een
Verraader worden
Her Gcheim van anderen moet , mag ik die uitdrukking be .
z1gen , bewaard worden in zekercn fchuilhock van uw Gcheugen, waar gy zelden of nooit kontt . Wy moeten, zo veel
mogelyk, her voor onszelven b2dekken, ten einde wy met verlokt wordcn , om bet tot zeker kwaad einde aan to wenden .
Van die kundigheid gebruik to maaken, of ten nadecle van den
Perfoon, die oils dezclve verlecnde, of tot oils eigen byzonder
voordeci, zou gelyk than met hot gcbruiken van eene geldfornme , welke ons nict toekoult ; eene vcrbrecking van trouwe ,
weike do begcerte na wraak, in zich zelve zondig, zeker nooit
kan regtvaardigen
Gy weet, HORATtus bezit cenc voordeelig Ampt ; en misfchien
verbeeldt gy u, dat hy't zelve verkreegen heet't door zvne bekwaamheid ; deverkryging, nogthans, was de prys van verraadery. Zyn Vend PHILOCTETES Itondt na dit Ampt , toen het
open viet. Men hadt hem cenige n :aarregels aan do hand gegeeven, door wclker aanwenden by zich verzekerd kon houden,
dat by zyne Me .ledingers zou to Icur ftctlen . Bykans ten toppunt zyncr wenfchcn gekomen , ontdekt by her Gcheim aan
HORATIUS , ten einde by als ee,l Vriend in zyn genoegen . mogt
deelen. Den volgenden morgen vondt zich IIORATIUS met dit
Ampt heklecd . „ Ik zal," betuigde h y . PIIILOCTETES , ( die,
ond .mks de fchynbaare omaandigheden, nogthans aafl zyne
trouwloosheid twyfclde,) „ alien invloed, weiken ik door de
„ my opgcdraagene Bediening verkryg, volvaardig aanwenden
• onl u dicnst to doen ; doch neem, my dit nict kwaalyk ; dee• ze Post was juist die ik zogt, en ik heb ze voQr my zelven
• verworvcn . Zoudt gy 't zclfde niet gedaan hebben?"
JVeen! Verraader , fprak PHILOCTE'IES , indien Gy my tot uwen
Vertrouweling had; genotnen!

ZONDERLING EN ALLERHEERLYKST GEDRAG VAN EEN GENER .IAL.
LEN OFFICIER TEN TYDE VAN KOMNGIN ANNA .

(Uit het Enge!sch .)
verkreeg een Vaandrigs plaats, in die jaaBeer N
D eren,
dat veelen tegenwoordig hoogerc Krygsbedieningen be-

kleeden. Van dien tyd af, dat by zich by zyn Regiment vet .
vocgde, flak by uit door her nauwlettend waarneemen van de .
Pligten . aan zyn post verbonden . kl'anncer by in 't openbaar,
of op de parade , verfcheen, was zyne K1eeding altoos net, en
Zyn houding deflig. Van zyne byz,)ndcre Ieevenswyze, waren
voor
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voor eenigen tyd zyne Medeofficieren onkundig . Fly hield met
bun gees gemeene tafel, noch nain deel in hunne kostbaare
vermaaken en uit :panningen . Eindelyk ontdckte men, dat by
voor ecnc nadeclige verwisleling van omftandigheden vreesde, en
van byna zo weinig gelds leefde dan ecu gemeen Soldaat . Het
good verfland, cn de bekende mood, van den HeerN-, bewaarde hem voor het belachen en vcragten,It welk anderzins deeze
ontdekking zou hebben kunnen vcrgezellen .
Zyne verdienften, ondertusfchen, als Officier, maakten hem,
ten zyncn voordeele , bekend by de hoogere Officieren, by
kreeg, van tyd tot tyd, bevorderingen ; maar geene bevordcring
maakte eenige verandering in zyne leevens«yze . Naa met
onderichcidenden room gediend to hebben onder Koning wtrLnAM, trok de Heer N na Yiaanderen, in 't begin der
veldtochten des Hertogs van MARLBOROUGH ; by werd bevorderd
tot Generaal en verkreeg bet bevel over een Regiment .
Schoon 2yn inkomen thans groot was, leefde by nog ten uiterften fpaaarzaam ; zelfs zy, die hem de hoogfie agting toedroegen, moesten erkennen, dat zyne Geldzugt, (welke zy ails
een foort van ongefieldheid aanmcrkten,) alle paalen overfchreedde . Zyne vyanden mocsten, cgtcr, belyden, dat by eerlyk was
in alle zyne handelingen, en dat zyn Geldzugt hem nooit aanzette tot bet pleegen van eenig onregt . .
In een der laatfie jaarcn des Oorlogs , betrok de Generaal
N-~- . met zyn Regiment, de Winterkwartieren in Gent.
In 't midden van den Winter flonden zyne Ofticieren verf .eid,dat
zy ten middagmaal verzogt werden, by hun Colonel, lets, 't
geen hun nog nooit was overgekomen . De meesten der voornaamfle Officicren ontvingen , met even groote verwondering,
ecne dcrgelyke uitnoodiging . Ten getlelden dage vervoegden zy
zich aan het huis des Gcneraals, waar zy met de uiterfie hartlykheid, voortkomendc uit een over zichzelven voldaan en gul gemoed, treffender voor de Gasten dan de uitgezogtfie beleefdheden, ontvangen wierden . Naa een heerlyk middagmaal, bragt
men Wynen, van allerlei foort, op tafel, en dewyl de Generaal
wist, dat zommigen zyner Gasten gaarn,! een lustig glas wyns
dronken, liet by de vie ; ryklyk rondgaan. Het gaufche gezelfchap ftondt des ten uiterflcn verfield ; in 't einde namen zommigen hunner de vryheid om to kennen to geeven, wat zy alien
voelden . - „ lk flaa", zei de Generaal N
, ; , geheel
• nict verfield over uwer aller verwondering ; en meet my van
• deeze gelegenheid bedicnen, om u een gedrag te ontvo_ .wen,
• 't welk u alien zeer vreemd moot hebben tocgcfcheenen . Weet
• dan dat ik tot den Linnenhandel, in Londen , was opge• bragt, nam denzelven ter hand, en drecf then met vry veel
„ voordeels , en vry uitgebreid . Eindelyk moest ik , door
• een zamenloop van ongelukken , met betaalen ophoudcn .
,, 1k
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,, 1k riep myne Schuldeifchers byecn, lag myne zaaken voor bun

„ open , en , fchoon zy veel verlooren, waren zy zo vold : .an
, over myn gedrag, dat zy my onmiddelyk geheel ontfloegen, en

„ zommigen my flerk aan waren, om myne zaaken, op nieuw,
„ aan to vangen . Doch ik was tot zulk cene moedlocsheid ver

• vallen, door myne voorgaande ongelukken, dat ik bet niet in
„ myne gedagten durfdc neemen , bet andermaal to waagen . Ten
,~ laatften befloot ik my in den Krygsdienst to begeevcn, en,
„ door de voorfpraak van een myner fchuldeisfcheren, die zich
„ zeer voldaan betoonde ` over de opregtheid van mynen Han„ del, en myn ongeluk beklaagde, verkreeg *1k een Vaandrigs
„ plaats . Maar, ichoon myne fchuldeisfchers void aan waren, ik
„ was zelve verre van voldaan to tvcezcn . . Het denkbeeld, dat
• zy fchade geleden hadden om mynent wil, vervulde myn
• ziel, en ik voelde dat ik geen aangenaam leevensgenot kon
• hebben, zo lang myne Schulden onbetaald bleeven . Gelukkig
• heb 1k, eindelyk, dat oogmerk bereikt. De laatst aangeko• me post, uit En,geland, bragt my de Kwytbrieven van alle
• myne Schuldeisfchers wegens hoofdfom en intresten . Tot nu
• toe bezat ik niets, dat ik myn eigen kon noemen . Tot dus
• lang hebt gy my zien leeven als een flipt Rentmcestcr voor
• aedercn ; thans moot ik verzoeken dat myne Vrienden met
• my deelen in cen inkomen, myne behoeften verre overtref• fende."
Ik geloof, dat alien, die dir Ieezen, bet gedrag van den Genehoogst edel zullen keuren . Zeer bezwaarlyk valt
raal N
het der Menfchen daaden, in 't openbaare leeven, op den juisten prys to fchatten . De Staatsman kan gepreezen worden oin
maatregeien, die zyne eigene niet Zyn ; een Generaal kan al
zyn room to danken hebben aan een gelukkig toeval, 't welk, .
zonder zyne beichikking, hem bekroonde met cent Overwinning
zo onverwagt als opverdiend . Maar des Generaals N
verdienfle was geheel en al zyn eigen, en moet to hooger gewaardeerd worden, dewyl dezelve flier van de fchitterende foort
was, die de verbeelding des Menschdoms 't meest kittelt .

ZEDELYKE BEDENKINGEN .

is geenzins een blik van wysheid zich veal to laten voorHatf3aan
op zyn verfland of zyne kundigbeden . Wy weten

inderdaad zeer weinig , en 't is nict dan enkele hoogmoed,
loutere verwaandheid, zTeh in to beelden veel to weten . De
eerfle flap tot kennisfe is zyne onkunde te' lecren kennen- ;
an 't is wonderlyk, hoe meerdere vorderingen men in Weten-
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tenl'chappcn en Kundigheden maakt, des to nicer leert men zy,
ne onkunde kennen.
Waar op is de Vcrwaande verwaand ; waar op verhovaardigt
zich de Trotsaard ? Is het op zyn verfand? dat karr by niet
bezitten ; want dan zou by nederig zyn : dewyl de mensch van
gisteren is , en nicts west.
Is bet op zyne hooge geboorte, dat by afflamt uit cene oude Adelyke familie? Dat by
ondcr zyn *gellagt Baronnen of Graven telt
dat by 'er
ten minften zulkcn onder hecft , die van den oudflen Stam, van
de aanzienelykfie uit den Lande, zyn? Dan, wat zal hem de
Groothcid zyner Vaderen baten
wat Luister zal hem do
Rang zyner Voorouderen aanbrengen? Kan nict cen flegt gedrag al den Adeldom bezwalken ?
Zal by trots en,
hovaardig zyni op Schatten en Rykdommen? Aanfchouwt then
R3yken dwaas, die by alle zyne Schatten geene verdienflcn beNoch Waardigheden , noch Adeldom dierhalven,
zit.
nosh Aanzien, noch Rykdommcn, maken waarlyk den, grooten
man uit : maar' alleen Deugd en Verdienfien ; want de eerfle
verdwynen haastelyk . , en de laatfle zyn beflendig .
Al vie to vccl op zich zelven vertrouwt, en fleunt op zyn
verfland, op zyn juist oordeel, met verfmading van dat van anderen, zal zich niet zelden in bet Bind bedrogen vinden .
De Luiaard zit den aanflaanden tyd to verbciden, laat veelal den tegenwoordigen voorby pan, en word arm .
Bedenk, 8 mensch 1 dat vcrzuimdc oogenblikken nimmer to rug
keren ; dat de eens verwaarloosdc tyd, in ecuwighcid, niet kan
to rug geroepen Worden .
Men-moot altoos zynen medemensch tragten voorhy te flreven in goed to doen, en nimmer na to volgen, veel min to
overtreffcn in kwaad to doen .
Een voorzigtig Alan is alroos een treffelyk Voorbeeld voor
andcren . De onvoorzigtigheid heeft menige goede zaak bedor_
ven , en duizcnden ongelukkig gemaakt, daar en tegen heeft
de voorzigtigheit menige bedorven zaak herfield , en vele onEcn voorzigtig man is een wys en
gclukkigen gored .
Maar die onvoorzigtig handelt, volgt de
beda=rd man .
voetfiappen van cen_dwaas ; en cen onbcdaarde is als een hollend paard, dat zich den teugel ontwrongen heeft .

MENGELJYERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, EONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREIKELYK.

.
REDENVOERING OVER DE OVER EENSTRM51ING DER GOD
LYKE VOLMAAKTH$DEN .

(Uit he,, Epgelsch van den Eerw . Heere
GOD

WILLIAM WEST.)

is een licht, en 'er is gansch geene duisternis in Hem .
I JOAN. 1 : 5.

Chara&er der Godheid kan, daar hetzelve 't beHetlangrykst
en gewigtigst van alle voorwerpen is, nooit

to veel befchouwd worden . 't is, in de daad, tie bron
en oorfprong van al wat groot en goed mag heeten, bemiunelyk en verheeven, in de fchepping : hoe meer wy ons
zetten om 't zelve to befpiegelen, hoe meer wy 't zullen
bewonderen en- aanbidden . Hier uit ontftaan alle de
beginzels van waaren Godsdienst, alle deszelfs voorfchriften frekken,-ow ons naar GOD to doen gelyken ; en in
Gods gunst zyn de edelfte en hoogtte voldoeningen ge .
legen .
De uitdrukking van Apostel JOANNES, GOD is een licht,
en lei- is gansch geene duisternisfe in Hem, is zeer flerk
en fchoon , en ftrekt , ongetwyfeld , om eene zeer nutte en
gewigtige lesfe call het Menschdom to geeven . Naardemaal bet onze pligt is, onze kennis van GOD to vermeerderen ; naardemaal wy hier in oneindig groote vorderingen
kunnen maaken , en ons eigen hoogst geluk allernaauwst
met die kennisfe verbonden is, moeten wy menigwerf de
gelegenheden waarneemen, om met ernst dit fluk to overweegen, en opregt verlangen, meer en meer to kennen
van then GOD ' . die een volmaakt Licht is, zonder eenig
inmengzel van duisternis , verkeerdheid of verwarring ; III
wien alles licht is en waarheid, overeenflemming en fchoonheid , zuiverheid en liefde . Ik heb my voorgefteld , dit
zeggen des Apostels to ontvouwen en op to helderen,
volgens de Schriftuurlyke betekenis der woorden en derzelver gewoone betekenisfe .
P p
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moen
lt ivy, derhalven, bier betrekkelyk • maaken
Vour l, tot de Kennis en Wysheid van :con ; ten
11 . tot zyne Zuiverhcid en Heiligheid ; ten
III. tot zyne Goedheid, en eindelyk ten .
IV . aanmerken , als gefchikt om uit to drukken, de
Schoonheid en Overeenilemming der Godlyke
Volmasktheden .
I. GOD mag een Licht genoemd worden, met betrek .
king tot zyne Kennis en Wysheid . Niets kan met meer
gronds tot deeze 'benaaming geregtigd worden . Want
Licht is, in den oorfpronglyken en ftoflyken zin, 't geen
alle zigtbaare dingen aan 't ong des lichaams ontdekt, en
het verftandig Licht is, 't •geeu alle he ;rypbaare voorwerpen aan 't oog der ziele voorilelt . De opening uwer woor .
den ; zingt de Pfalmdichter, geeft Licht, de /kgten ver.
Jiandig maakende (*) . 't Is zeer gebruiklyk, Licht en .
Kennis aaii den eenen, en Duisternis en Oakunde aan den
anderen kant,'voor woorden van gelyke betekenis, to bezigen .
Dan, meer byzonder mag de Godlyke Ken .
nis Licht genaamd worden, uit hoofde van derzelver tot
alles doordringend vermogen . Ten deezen opzigte is bet
Licht der Zonne een zeer onvolkomen en gebrekkig zinnebeeld van diens Kennis, wien niets kan ontgaan, voor
wien Duisternis en Licht 't zelfde zyn, en de, nagt licht
als de dag. Hy , die overal tegenwoordig is, en voor wien
de Duisternis niets bedekt, moet volntaakt Licht en Ken-,
nis weezen, zonder bet minst mogelyk gebrek . Hy, die
de bron is van alle kennis, en de Vader der Lichtcn, die
Menfchen en Engelen begiftigd heeft met alle de veri'and .
lyke vermogens, welke zy bezitten, die ontelbaare Werel- .
den vormde met alle derzelver bewoorderen, en . die orde
en verbintenis van 't geheel onderhoudt, welke noodig ,is
tot derzelver inftandblyving, kan zeker geen berigt ontbreeken of ontvangen .
Met thin woord, hy, die de Maaker en Onderhouder . is
van alle dingen, meet volkomen kennis hebben van alle
de vermogens, eigenfchappen, en betrekkingen der dingen
en alle de gevolgen, welke 'er uit voortvloeijen : dat is,,
met andere woorden, by moet noodzaaklyk bezitten eene
Ware en alles bevattende befchouwing van alle gebeurte .
nisfen die voorgevallen zyn, van alle die thans gefchieden,
of
(*)

PSALM CXIX. 130.
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of immer in de oneindige Eeuwigheid zullen plaats gry,
pen .
Daar worden' 'er gevonden , . die de Alweetenbeid vap
GOD niet erkennen in die uitgeftrektheid,, welke wy daar
aan toefchreeven ; in 't byzonder lochenen zy , -dot de
Kennis van GOD zich uitftrekt tot toekomflige gebeurlyke
dingen, als, by voorbeeld, de vrywillige daaden der Menfchen . Want, zeggen zy, indien GOD alle onze daaden
voorwist, dan konden die - daaden niet vry weczeo ; etl
zyn wy nit vry in onze bedryven, dan kunnen wy des
met regt niet aanfpraaklyk weezen ; doch,daar wy verantwoordlyk zyn , mueten onze daaden vry en gevolglyk ttiet
voorwceten zyn .
Hier op dient ten antwoord, dot 'de Vryheid, welke
ons verantwoordelyk maakt, eene vryheid is vats uitwen .
digen dwang, en Diet van onze inwendige beweegredenen .
's Menfchen geest, voor zo verre wy deszelfs werkingeq
kunnen na iaan , werkt door beweegredenen , niet zunder
dezelve . Nu ligt 'er niets ongerymds in, of onbeltaanbaars met eenig beginzel van Godsdienst of waarheid, dot
GOD eene klaare en volkomene kennis hebbe van alle de
beweegredenen , waar door wy, en alle onze Medefchepze-,
len, ons zullen laaten beftuuren en pnze gangen Daar inrig .
ten. Zodaniz eene Kennis vernietigt onze Vryheid even min„
als onze eigene bewustheid van 't geen wy doers . . Men
heeft, om dit onderwerp op to helderen, opgemcrkt j •. dat
w zelven, met eene maate van waarfchynlykheid, •, zeelr
n grenzende-aan volkomene zekerheid, kunnen voorzien,
hoe zekere perfoonen, in deeze of geese gevallen gefleld ;
zullen handelen .' .
En zyn wy hter toe in ftaat ., ten
aanziene van charaEters, die wy flegts gebreklyk, kenneu,
zeker die GOD, die alle Menichen beter kent dan zy zichzelven kennen, kan niet mistasten in bet oordeel, 't gees
by velt over hun toekomend gedrag ; maar utoet 'volilrekt
vast gaan in zyne weetenfchap , hoe zy 4 . ten alien tyde,
en by alle voorkomende gelegenheden, zullen •handelen .
In de daad, zonder deeze Kennis, kunnen wy niet verou .
derftellen, dot -de 'groote Opperbeftuurder bekwaam is tot
tiat groote Werk',om de Wereld ten allerwysfte en ,volkomenfle to beftuuren . Want hier in vertoont zich de, onvolmaaktheid en ongenoegzaamheid aller Aardfche Beftuuringen ten duidelykfte , dot het dezelve onxbreeke r ,dan
Vooruitzigt 6p bet tocicomende. Van 'bier worden zyf zo
dikwyls •t eleurgefteld in hunne raadflagen, .en geuoodzaakt
dePp 2
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dezelve to veranderen . Vooruitzigt, een weezenlyk deel
der Wysheid zynde, moeten alle Befluuren on vast en ge .
brekkig weezen , in evenredigheid van het mangel aan
vooruitztgt.
Daar nu , integendeel , GODS Befluur
volmaakt, oneindig wys en hoogst goe,i is, zo moet ook
zyn Vooruitzigt,' ten aanziene van alle gebeurlyke gevallen,
even volmaakt en vry van alle gebreken weezen .
Maar,met dit alles, zal dit fluk best betist'kunnen worden , door de weezenlyke toedragt der zaaken .
Iloor ecrsl, wy weeten, wy voelen, dat wy vry zyn, of
dat de beweegredenen, inzigten, en oogmerken, waar uit
en waar mede wy handelen, llrikt gefprooken, onze eigene
zyn ; en ze zyn niet minder zodanig , uit hoofie van
tlerzelver daar mede verbondene (trekking om de hoogere
oogmerken van con to bevorderen, en to bereiken .
ZVy alien weeten, dat wy, vry en zonder dwang, trngten
na alles, wat wy, ieder in onze omftandigbeden, gefchikt
oordcelen tot bevordering van ons geluk ; en dat wy bet
vermogen bezitten om 't zelve op onderfcheide wyzen to
bejaagen ; dewyl wy dat vermogen uitoefenen, war neer de
voorwerpen ons in een verfchillend licht voorkonien . -In 't kort, wy weeten, dat wy het vermogen van denken
bezitten, om utt to vinden waar ons geluk in gelegen is,
en, zulks uitgevonden hebbende, na 't zelve to fireeven . -Dit maakt onze Vryheid uit, en ons tot zedelyk werkende
weezens, of gefchikte voorwerpen van GODS Zedelyk Be .
ltuur .
Ten anderen is bet zeker, dat GOD voorweet : dewyl by
Voorzeggingen gedaan heeft van Gebeurtenisfen, afhange .
lyk van der Menfchen vrye werkzaamheid. Zulks is ten
vollen bewaarheid in de voorfpellende Droomen van jo .
sEPH, de aanflaande lotgevallen van zyn eigen Perfoon en•
Gezin hetreffende ; en - veele andere Vonrzeggingen des
Ouden Verbonds, tot onzen Zaligmaaker betrekkelyk, als
mede uit de Voorzeggingen van cHRISTOS zelve ., wegens
't geen hem en zynen Jongeren to wagten flondt op deeze
wereld ; de verwoesting van ,7erufalcm, en den volgenden
llaat der Christlyke Kerke op aarde . Hier uit vnlgt baarhlyklyk, dat coos Voorkennis niet flrydt met 's, Menfchen
Vryheid , en dat de Godlyke A iweetenheid weezenlyk zo
uitgeftrekt is als wy dezelve befchreeven ; alles op de vol .
maaktfle en volkomenfle wyze bevattende .
Uit deeze Leere zyn verfcheide aangelegene gevolgen of
to leiden, welker voornaamlle ik zal mededeelen.
Its
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In de eerfte plaats mogen wy bier uit betragten, dat,
daar de Godlyke Voorzienigheid alles wel en wyslyk beftuurt , alle onze zaaken en omftandigheden, als mede die
der geheele Wereld, in de beste en bekwaamfte handen
zyn, om, op de beste en nuttigfte wyze, ten algemeenell
beste geichikt to worden . Dit levert ons de frerkfte drangredenen op, om to bcrusten in de Godlyke Scbikkingeu, .
zelfs die de mocilykfre en beangftigendfte zyn . . 1k bedoel
bier 'mede geenzins eene ongevoeligheid voor de onheilen,
deezes leevens : deeze ftrydt geheel met de menschlyke
natuure, bet _maakzel van Goo ; maar zulk eeu vertrottwen
en verlaating op de Wysheid en Kennisfe van GOD als
onze grootfre fteun kan weezen, in de fterkfte beproevingen van ons Geloof en Lydzaawheid, waar aan wy, in
den tegenwoordigeo ftaat, worden blootgefteld . In zulke
omftandigheden mogen wy natuurlyk,ja moeten wy,overweegen, dat GOD best weet war ons in onze byzondere
betrekkingen en characfters noodig is, of om •o nzen hoogmoed to vernederen, of ons eruftiger en bedagtzaamer to
maaken, of onze genegenheden meer of to trekken -van de
teeenwoordige wereld, door to . doen zien, hoe ligt wy
kunnen re leur gefteld worden in onze tydlyke uitzigten en
verwagringen-, en ons daar door to naauwer to verbinden
aan Hem, wiens gunst alleen ons gelukkig kan maaken .
Was voor iemand onz4r noodzaaklyk is op deeze rvereld
to lyden tot ons eeuwig hell, weeten wy niet ; maar GOD
weet her ; anti Hem moeten wy ons gedraagen als aarden
bevoegdften Reger, al wiens befchikkingen zullen blyken
op 't allerwyslte beraamd to zyu, om to beantwoorden
aan de beste en wydftrekkendfte oogmerken, welke men
kan begrypen .
Hier van zullen wy volkomen overtuigd
worden, wanneer wy aanlanden in die %Vereld van volmaakt Licht en Kennisfe, waar in wy, op een Godsdienftig
gedrag in deeze, eene eeuwigdtturende inwooning kunnen
verwagten .
Ten anderen mogen wy van de voorgeftelde r eere dit
gebruik maaken, dat dezelve' de Menfchen moet affchrikken
van alle heimlykee en bedekte bedryven van ondeugd en
fnoodheid, en zelfs van alle fegre gedagten en oogmerken .
Allen, die opregtlyk gelooven, en ernftig overweegen, dat
GOD Overaltegenwoordig is, zullen daar door niet alleen
wederhouden warden van alle verborgeue bedryven, welke
zy Piet openlyk kunnen regtvaardigen, maar ook terftond
211e ydele en dwaaze gedagten fmooren, en zich zorgvuldig
P p 3
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onthouden van alles, 't geen hun min wclgevallig zou • maaken by Hem, die alleen' de volmaakttie beoordeelaar is vin
's Merifchen Chara&&er, in wiens goedkeuring men het
hcyogtte belang moet {lellen , en wiens mishaagen , vroeg
of laat,' eene volkomene uitwerking zal baaren, in de- gebeele vernietiging van fnoodheid en ondeugd, met alle
erkers der ongeregtigheid .
Dan 't alziende oog~
Ter. Godheid ftrekt niet alleen ten fchrik der •B oozen ; maar
dient ten flerken fleun van alfe Braaven onder 't Menschdom, • bier door verzekerd, dat alle hunne goede, regtritaatige en Godsdien(tige,oogmerken, in aanfchouw genomen worden by den opper(ten en algemeenen Regter, die
dezelve zal beloonen . Allen, die wenfchen 'dat onpartydige- Regtvaardigheid plaats grype, en de Braafheid zege .
praale, kunnen stet nalaaten, itch to verheugen hi 't vooriiitzigt op zulk eene gebeurtenis, en bier door in de beste
oogmerken' gettyfd worden .
WVyders fnydt de bygebragte Leere wile verfchonninc of
der zodiiiigen, die zich in • t'pleegen der Ondetugd willen
iegtvaardigen, met to zeggen, dat zy niet •a nders kunnen"
handelen dan zy handelen : dewyl alle hunne daaden by'
coo voorbekend, en gevolglyk •volkomen •zeket , -zyn. ,
I)eeze Setfchooning, zeg • ik, wordt geheel weggenomen
door bet beweezene, dat GODS Voorkennis niet aanloopt
ttgen °s 'Menfchen Vryheid, en 'er niets mede to maaken
h`eeft ." tt Is,' derhalven, enkel eene gpzogte • verichooning .
Elk vihdt,, dirt bet in zyn vermogen is, om, 't geen hem
doorkomt , te~ doen ; of diet to doen .
Maar: ~ Wit betekent et:n natuurlyk vermogen om iets to doen, wanneer de
neiging •e enen- tegenovergeftelden-weg oploopt ? 1k antvboord', flat bet onzL- Pligt en - ons • Belang in veele gevallen
onze'tegenwnor ige •nergmgen to keer to gaan, en 'er'
rechtftreeks ~'trydig mede to handelen : tilt doen veele bedagtzaiineri~ •e n wyzen . De rede, waarom anderen nict
even zo handelen , zo dikwyls zulks noodig is, beftaat hier'
in, om dat'zy, zichzelven de vryheid niet willen geeven,
om ernftig to denken over de natuur en de,gevblgen van
bun gedrag . Zy willen de oogen niet openen om de verheevener beweegredenen to zien, welke hun zouden over
Ze gen zy, dat ze
haalen •om anders to handelen .
op deeze dineen geen agt geeven, uit gebrek aan eene beweegreden on dit to duet , - men mag bun to gemoet
voeren, dat, indien bun Zedelyk Charafter, hun 13_ •l ang
eu .Geluk, geese onderwerpeii zyn van genoeg aanbelangs
a
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om bun, can't denken to helpen, niets, dan zwaare beproe .
vingen ~hun daar toe zullen hrengen, of hunne aandagt
opwekken . En deeze zullen zy, naar de wyze fchikkingen
der Voorzienigheid, in deeze of in de toekomende wereld,
of in beide, ontmoeten . Got) heeft ons alle zodanige be .
weegrededen verleend, als genoegzaam zyn om ons regt
maatlg to doen handelen ; indien wy ze van genoegzaam
getvigt willen rekenen, dan zyn ftrenger middelen nood .
zaaklyk, en wy mogen ze met alle reden verwagten van den
wyzen en regtvaard igen Beftuurder_der wereld .
(Het Vervoig by de naaste . gelegcnheid.)

WAARNEFDITNA WECENS,HET NUT VAN BET LICHEN
ISLANDICUS , IN VEROVDERDE FN LANGDOUItIVE
KOLIEK • PYrEN. L3oor * * *, M . D .

et afkookzel van bet Lichen Islandicus geeft reeds
H
aan onze Zintuigen een flerk vermueden, dat bet een
middel is , dat , door deszelfs bitteren zamentrekkenden

aart, in alle die gevallen als een heilzaam Geneesmiddel
fchynt gebruikt to kunnen worden, waar eene fcherpte
der vochten, en eene verflapping der vaste deelen , lasts
heeft. En bet is bier van daar ; dat men het zelfde in
Bloedfpuwingen , aanhoudende Hoesten , Maag pynen ,
Diarrhaen, enz. met zulk eenen gewenschten nitflag heeft
toegediend . --De menigvuldige gelegenheid, die ik gehad
heb, dit middel, in 'verfcheiden gevallen, met bet gewenschIle gevoig ; toe to dienen, heeft my aatlgelpoord, van tyd
tot tyd, renige Waarneemingen daar van mede to deelenf,
ten einde, myne Konstgenooten aan to moedigen , hunne
aaniacht tot de heilzaame uitwerkingen, meer to bepaalen . 1k zal, ten dies einde, met de volgende Waarneeming
Een Vrouw, van eene zeer ge .
ten. begin maaken : .
zonde Ligchaamsgefleldheid , klaagde over pynen in de
Darmen , die by tusfchen • poozingen vry hevig waren
en ,waar van zy de ourzaak aan eene helette uitwaasfeming
toelchreef . --- lk behandelde dit Ongemak na de Ire .
woone Geneeswyze, met zachte Zweetverwekkende mid .
delen ; dog deeze deeden even weinig goede uitwerking,
als de zachte buikzuiverende en verzachtende Geneesmiddelen ; de pynen •k wamen by tusfchen-poozingen weder,
cie
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de pyn(tillende middelen verminderden wel de hevigheid
der pynen ; dog bragten geeue geneezing to wege . l)ya
iia drie maanden poogde ik to verg_efs, op deeze wyze,
de Lyderesfe halp to verl'chaff n ;wanerikopdgn
dachten viel om een afkookzel van het Lichen voor to fchry,
ven , zonder lets, dan een weinig zuiker, daar by to voegen . De Lyderesfe gebruikte dagelyks eene halve once
tot twaalf oncen afgekookt, en , na verloop van veertien da .
gen, begon zy merkelyk vermindering van pynen to befpeuren, en dit was genoeg, om haar tot bet verder gebruik van dit middel to bepaalen . Geduurende de eerfte
maand , kwamen nog telkens ligte aattvallen van pynen,
dan, na then tyd, wierden zy langs hoe minder, tot dat de
Lyderesfe , eindelyk , na verleop van twee maanden , onder
cene naauw hepaalde Leevenswyze , volkomen herfteld was .

NATUURLYKE HISTORIE VAN DItN WATER-RAAF , OF
KORMORAN .

(Volgens den Heer

DE BUFFON.)

e Later-Raaf heeft in 't Grieksch ozaacap .K.pat , in
p 't Latyn Corvus Aquaticus , in 'c Italiaansch Cor.
Yo Marino , in 't Spaansch Cuervo Calvo, in 't Hoogduitseh Scrab of Wasfer-robe, in 't Engelsch Cormorant,
in 't Zweedsch Hafs- jager, in 't Noorweegsch Skray,
op het Eiland Feroe Hupling , in 't Poolsch Krukwoduy .
De Franfche naam,Cormoran, werd oudtyds uitgefprooken Cormaran en Cormarin, en zegt zo veel als "Corbeau
Marin of Corbeau de Mer, 't zelfle als onze naam Wa.
ter Raave ; de Griekfche Naam betekent de Kook Raave ;
ondertusfchen heeft deeze Vogel niets gemeens 'met de
Raave dan zyne zwarte Pluimadie, die egter van de Pluimadie der Raaven in zo verre verfchilt, dat ze donsagtig
en min donker zwart is .
De Water- Raof is eene vry groote Vogel, met ge.
paiwde Pooten, een zo goed duiker als zwemmer, en een
geweldige Vischvraat ; heeft bykans de grootte van een
Gans, doch is van eene min gezette gellalte , eer rank
dan vet, en verlengd door een langen Smart, zich meet
voordoende dan men gemeenlyk by Watervogelen aan.
treft ; deeze Staart beftaat uit twaalf Iterke pennen, -ze
zyn s
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zyn, gelyk bykans de geheele Pluimadie, zwart, met een
groenen weerichyn ; de bovendekveeren der vleugelen zyn
golfswyze zwart gellreept, op een bruinen grond ; dock
deeze kleurmengingen veranderen in verfchillende Voge1en . want de Heer SALERNE zegt, dat de kleur van de
Pluimadie zomtyds groenagtig zwart is ; alleen hebben ze
twee plekken aan de zyde der Pooten , met een witte
halskraag, die bet bovenlle van den Hals als een Kindoek
omringt, en heeft by daar witte hairen , naar zyde gely
kende, uittleekende op 't bovenfle van den Hals en den
Kop , die van vooren en aail de kanten kcal is ; eene
buid , even kaal, loopt beneden den Bek die recht is, tot
aan het einde, waar dezelve zich clerk omkron't, met een
zeer. fcherpen haak .
De Kormoran behoort tot bet klein getal Vogelen , die
de vier. vingeren zamengevoegd, en door een vlies van
een lluk verbonden hebben, wier Pootetr, met die breede
riemen voorzien, cep vogel fchynen anti to duiden, die
een groote Zwemmer is ; ondertusfchen onthoudt by zich
minder in 't water op, dan andere Watervogels, wier Pootvlies die uitgetrektheid niet heeft ; by vliegt veel , en roest
op de boomen . ARISTOTELFS fchryft hem deeze eigenfchap
toe, met uit luiting van alle andere Vogelen die gevliesde
Pooten hebben ; niet to min heeft de Kormoran dit ge .
meen met den Pelikaan, den Gek ,. • den Fregat - vogeli
de Anhinga , en den Keerkring .vogel. 't Geen vreemd
is , beltaat hier in : dat deeze vier Vogels, met hem, bet
klein getal van Watervogelen uitmaaken, wier vier vingeren geheel zamengevoegd zyn door een onafgebrooken
vlies : 't is deeze gelykvormigheid , welke aan de hedendaagfche Vogelbefchryveren gelegenheid gegeeven heeft,
om deeze Vogels tot een enkel Gezin to brengen, en in 't
algemeen san to duiden under den naam van Pelikaan (*)
dan, bet is alleen by de Naamlystmaakers, en door de
overeenkomst met geweld to when vinden, dat men, uit
de enkele overeenkomst van een deel, denzelfden naam
kan toevoegen aan zoorten zo veel van elkander verfchillende, als , by voorbeeld, de Keerkring- vogel en de weezenlyke Pelikaan.

Zo

(') KLEIN en LTNNISUS hebben deeze Familie gevormd, de
Kormovan komt in dezelve voor, onder den naam van Pelecanus
Carbe, de Fregae-rogel onder dien van Pelecanus .4quiius, enz.
Pp 5
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Zo behendig in bet visfchen en van zulk eene vraat
agtigheid is tie Kormoran, dat by, in een Meir ,.komende,
alleen meer fchade doet dan eene ganfche bende andere
visfchende Vogelen : gelnkkig onthoudt by zich doorgaans
op den Zeeoever, en zelden in Landftreeken daar van
verwyderd . Dewyl by larger tyd order water kan blyven •, en onder 't water met de fnelheid zwemt als een
pyl: uit een boog gefchooten, ontfnapt hem zyn proof bykans nimmer , en by komt meestentyds boven met een
visch dwars' in den bek ; om .denzelven door to zwelgen
beeft by • een byzondere kunstgreep ; by werpt den visch
in de lugt,i en vangt denzelven in diervoege dat de kop
voorr komt, derwyze , dat de zwemvinnen zich- tegen 't
lichaam vIijen als de visch door de keel gaat, terwyl de
vliezige .hair(, die bet onderfte van den bek omringt, zich
uitrekt zo veel noodig is , om den geheelen visch door to
laaten, wclke mcnigwerf zeer groot is, in vergelyking van
den hals des Vogels .
I . In eenige„ Landen, als in China en voor been in Enge.
land, volgens LYNCEUS by WILLUGHBY, heeft men van
de 'bekwaamheid van den Kormoran, om visch to vangen,
zich, weeten to bedienen ter vischvangst, en 'er, om - zo
to fpreeken, een Vis(eher ten dientte des Gezins van weeten to maaken ; door bet onder(te van den hals met een
ring . if to iluiten, zo dat by zyn Prooy niet kan inflok .
ken, en gewend by zyn meester weder to keeren , brengt
by! den visch , then by in den bek draagt, by denzelven .
Men ,ziet, op de. Rivieren van China, de Kormorans in
diervoege gehalsringd, voor op de fchuiten zittende,~ daar
van affpringende ) op een gegeeven teken, en welhaast wederkeeretlde, de vangst in den bek medebrengende, welke men
daar teritond uitneemt ; deeze vischvangst houdt can tot
dat de Meester •, voldaan over de vangst van zyn Vogel,den
h a isring afdnet, en hem vryheid verleent om voor kich zelven to visfclien .
Monger alleen zet den Kormoran tot werkzaamheid nan,
luiheid en traagbeid vertoonen zich zoo ras by verzadigd is ;
by words zeer vet, en fchoon by fterk riekt en zyn vleesch
een fegten fmaak heeft, wordt by niet altoos verfmand
door do Scheepslieden, by welken de eenvotldigfte en ruwfte verkwikking dikcvyls veel Ickkerder fmaakt , dan de
keurigst nitgezngtftc . Lekkernyen Pan onze . kiefche gehe.
melten .% DAMPIER getnigt dat de Kormorans, hoewel een
fterken vischfinaak hebbende, vry- goed finaakten , dewyl
ze
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ze vet waren . Cook ; een groot getal'hormorans, die op
de boomers-zaten to rbe'sten, gedood hebbende, noemt ze,
gebraaden ; een heerlyk ecten .
De :Zeelieden kunnen dit anders fegte, maarhun firaak .
lvk, Gevogelte in alle .Zeecn vinden : want men ontmoet den
Kormoran in de afgelegentle o-,rdrn,' als op de Plrillippynfche - Eilanden, in •Nieuw Holland en Nieuw Zeeland. In
de Saldana Baay is een Eila!id her Eiland der - ormorans
eheeten, dewyl bet, als t ware, met die Vogelen bedekt
Is.'Ze zyn niet min algemeen op andere plaatzen omflreeks
de Kaap der Goede HDapa . „ Men ziet ; 1chryft de Heer
~, Markgraaf DE QUERHOeNT, vlugten, meer dan drie'ltonderd fterk, op de Reede van de Kaap ; ze zyn nice
„' zeer vreesagtig, 't welk,- buiten twyfel, daar uit ont .
~, ftaat, dat men 'er weinig jagt op maakt : ze zyn na„ tourlyk traag ; ik heb 'er gezien, die Jan„er dan 'ztt
uetrep agter een op de boet .len van onze ankers zaten .
' De 'Bek is onderaan voorzien van een ' oranjekleurige
~, huid, t*lke zich eenige linien onder den hats uirflrekt ;
„ en door , den Vogel naar welgevallen wordt uitgezet :
-de iris is fchoon fielder groen de oogappel zwart,'
', rondsom de oogleden loopt een violetkleurige huid ; de
flaart, van gedaante als die van een Specht , bellaat uit
veertien harde en fcherpe pennen . De oudeh zyti gr?, heel zwatt, doch de eenjaarige jongen graauw, en heb„ ben onder den bek de t;emelde oranjekleurige huid niet :
„ ze waren alle zeer vet ."
In grooten getale wordcn de Kormorans, ttaar 't getuigenis van ADANSON, in Senegal gevangen ; en wy gcloo .
ven ze to ontdekken in de Vngels, op -her Eiland Maurine, door LECUAT Plutos geheeten . Zonderling is bet
in deeze Vogels , dat zy even goed de Ilette van die
Lugtltreeke, als de Koude van diher{e, kunnen verdraagen ; bet blykt, tlogthans, dat de ftrenge- Winters in die
Gewesten bun tot cenige verhuizing noodzaaken : want
men heeft waargenomen . dat die, in den Z_omer, de Mei=
Ten omllreeks Selengiskoi bewoonen , want- men ze den
naam van , Baclans geeft , met den Nerfst' Pa bet Meir
Faikal trekken , om daar den Winter over to brengen .
-'t Zelfde heeft plants by de Ouriles of Kormora ri van
Kamtfchatka , wel befchreeven door den _lieer Kt scftFNfrrtcot=R , en to ontdekken in de fahelagtige ovcrlevering
der Kamtfchatkaers, die elkander vertellen ; dat •d eeze \'o .
gels hunne tong verruild hebben met de Wilde Bokken,
voor
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voor de witte hairen aan den Hals en Pooten ; fchoon bet
onwaar zy , dat deeze :Vogels geen tong zouden hebben ;,
en zy, naar't berigt van STELLER, 's avonds en 's morgens, fchreeuwen met eene item, zeer yelykende aan den
klank van een klein fchor trompetje .
Deeze Kormorans van Kamntfchatka brengen den nagt
door by hoopen, verzameld op de punten der rotzen, waar
van dikwyls
zys in den flaap afvallen, en een prooy worden der Visfchen , die 'er op loeren . De Kamtfchatkaers
haalen by dag de eijeren uit de nesten, met gevaar, om
in diepten of in zee to vallen ; en om de Vogels zelve
to vangen, hebben zy niets meer to doen, dan een fink
aan 't einde van een flok to hegten, ; de logge en domme
Kormoran weet niets to doen, dan den kop na de regter
en (linker zyde to wenden, om den ftrik, hem gefpannen,
to ontgaan, en bet einde is, dat men hem then ow den
pals werpt .
De Kortnoran lteeft , gelyk bykans alle duikende Vogels,
een platten Kop ; de oogen ltaan zeer voorwaards , en
digt aan de hoeken van den Bek ; welks zelfftatidigheid
hard en blinkend , As hoorn, is ; de pooten zyn zwart,
port en zeer tterk ; de nagel, en middellte vinger, is getand
als een zaag, de armen van de vleugels zyn vry lang, doch
voorzieu van korte pennen , 't welk eene traage vlugt to
wege brengt, volgens de waarneeming van SCHWENCKFELD.
. De logheid, of liever de natuurlyke traagheid, eigen aan
alle Kormorans, ftraalt allerfterkst door in den Kleinen Kor.
moran, by de Engelfchen Shagg geheeten, en, van wegen
zyne domtteid, in 't Fransch Nigaad. Deeze zoort van
Keine Kormorans is niet minder verfpreid dan die der
groote ; bovenal vindt men dezelve op de Eilanden en de
Zeekusten deF Zuidlyke Landen . De Heeren coots en
FORSTER hebben ze aangetroffen op bet Eiland Georgie ;
dit uiterfte der bewoonde landen , bykans ontoeganglyk voor
den Mensch, is bevolkt door deeze Kleine Kormorans, die
de heerfchappy deelen met de Pinguins, en zich onthouden
in de bosfchen van grof gras, bet bykans eenigf'e voort .
brengzel des groeienden Ryks in dit koude Gewest ; als
ook op bet Staaten Eiland, waar men desgelyks die Vo .
gels in gronte menigte aantrof . Een Eiland, in de Straat
van Magellan, daar mede bykans geheel nverdekt, ontving van Capitein COOK den naam vail Shagg . Eiland,
't Is daar, 't is aan die uiterfe grenzen des Aardkloots,
waar
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waar de Natuur, door koude verkleumd, nog vyf of zes
zoorten - van Vliegende Vogels, of tweeflachtige Dieren,
voedt, de laatfte bewoonders van die ftreeken, door de koude
overheerd ; zy ieeven 'er in eene bedaarde gevoelloosheid,
welke men mag aanmerken als een voorlooper van eeuwige
itilte, die welhaast in deeze oorden zal heerfchen : „ Men
„ fIaat verbaasd," fchryft Capitein COOK, „ over den
„ Vrede in deeze Gewesten ; de Dieren, welke zich daar
„ onthouden , fchynen een Verbond gemaakt to hebben,
„ otn A onderlinge rust niet to ftooren ; de Lee . keuwen
„ bewoonen het grootfte gedeeite van de Kust ; de Zee .
„ beeren bet binnenfte van het Eiland ; de Kleine Kormo„ raps de hoog(te rotzen, en de Pinguins vervoegen zicti
„ waar zy 't gemaklykst gemeenfchap met de Zee heb„ ben ; de overige Vogels wyken na de afgelegenfte plaat„ zen. Wy hebben gezien , dat alle deeze Dieren onder
„ en by elkander waren, even als huisdieren , of Vogels op
„ een voorplein, zonder dat ze elkander eenig teed zogren
„ to doen .'
In deeze halfbevroozene Streeken , geheel van Boomen
beroofd, nestelen de kleine Kormorans in de fpleeten der
rotzen en der over de Zee hangende klippen . . In eenige
verkiezen zy het nest to maaken op de grashoogten . Zy
onthouden zich by duizenden by een ; een fnaphaanfchoot
verjaagt ze niet , zy vliegen eenige voeten in de hoogte,
en vallen weder op de nesten neder . Om op deeze Vogels jagt to maaken,heeft men geen vuurroer noodig : men
kan ze met ftokken doodfiaatt, zonder dat de zieltoogen •
den of dooden de overige aanzetten om to vlugten en dat
lot to ontwyken ; voor 't overige is bet vleesch, inzonderheid der Jongen, vry goed om tf eeten .
Deeze Vogels begeeven zich niet diep in zee , zelden
verliezen zy her land nit bet gezigt : ze zyn , gelyk de
Pinguis, bekleed met een digte Pluimadie , zeer gefchikt
cm hun to verdeedigen tegen de ftrenge en aanhnudende
koude der Ysgewesten, welke zy bewoonen . De Heer
FORSTER fchynt eenige zoorten of verfcheidenheden lit
deeze Kormorans to erkennen ; maar, dewyl by niet naauw_
keurig over het verfchil zich uitlaat, en her, buiten twy .
fel , niet genoeg is een onderfcheid in zoort to vormen
uit de verfchillende plants waar zy nestelen, zttllenn wy alleen,fpreeken van den Klcinen Kormoran, o ok .by ons be.
kettti .
Men ziet ze in vry grooten getale op de kust van Cor.
Bu.
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nulcallis in Engeland, op de Zeekusten van Icrland, als
mede op die van Pruisfen, en, naar 't zeggen vats RAY,
in Holland, by bet Dorp Zevcnl uizcn, waar ze in de groote boomen,nestelen . 1VILLUGHUY berigt, dat zy zwemmer.de bet geheele lyf order en den kop alleen . boven water
bebben., dat ze zo vlug en behendig zyq in 't water, als
log . op de aarde ; zy ontwyken dan bet fchot, door deu
kop. onder . 't water to haalen , zo ras zy bet maar zien .
V,oor bet overige heeft de Kleine Kormoran dezelfde -leevenswyze als de grootte, werpt den visch in d iervoege . i n
de hoogte, ze met den bek vangende : by gelykt'er ook
ma in geiialte en kleur ;r bet onderfcheid beftaat daar in,
dat by alte de .Iichaamsleden kleinder heeft en dunner, dat
zyn Pluimadie onder aan 't lyf bruin is , geen kaalen halg
en ilegts ttvaalf pennen in den (hart heeft .
Eenige Vogelheichryvers, als ttAY en WILLUGHUY, hebben den Kleinen Kormoran den Imam van Palmvoetige
Kaauw gegeeven, doch, met even weinig gronds van reden ,
als bet cemeen den Grooten Kormoran, de Zee.Raaf noemt.
De Palmvoetige Kaauwen, door Capitein WALLIS, in den
Stilleu Oceaan ontdekt, behooren waarfchynlyk tot onze
Kleine Kermorans, waar toe wy ook brengen de Kormorans, die Capitein coots , by groote troepen, genesteld vondt
op de kusten van 1Vieuw- Zeeland.
Het hoornvlies der oogen, in den Kleinen Kormoran, is
header rood , bet • cristallyn heeft cene klootfche gedaante ,
als by de Visfchen ; bet benedenfte gedeelte van den bek is
omringd met een roode huid , die ook in 't oog loopt ; de
openine der neusgaten is eene zo naatiwe fpleet, dat de •
zelve her Dog der Waarneemeren on±glipte , die gezegd
hebben dat de Kormorans ; , grooten en keinen, geene neusgaten,hadden ; de pooten zyn blinkend zwart, en gewa .
pend met fcherpe .nagelen (*) ; onder de vederen is een zeer
fyn dons, -zo digt als dat der Zwaanen ; kleine zydagtige
pluimen bedekken den kop : waar uit de Heer PERRAULT
opmnakt, dat • de Kormoran ., de Kaale' Raave, of dt
Phalacrocorax der Ouden , niet is ; doch by hadt dir wel
mogen agter wege laaten : daar by vobrheen optekende,
dat
(*) De Peer PERRAULT, zet zich ter ernilige wcdcrlegging
van bet Fabeltje van GES`:ER, die zegt, dat 'er eene zoort van
Kormo+an is, die cen'gevliesden poot heefc, met welken by
zwemt, en een ongevliesden , met welken by zyn proof aaa.
grypt . Lib . 111. Cap : de Cory . Agaat .
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dat zich aan den Zeeoever een grooten Kormoran bevondt,
verfchillende van den Kleinen door hem befchreeven ;en die
groote Kormoran, die een kaalen kop . heeft, is, gelyk wy
gezien hebben, de waare Phalacrocorax der Ouden .

p&OEVE VAN VERGELYKING TUSSCHEN DE BEWEEGINGEN
SLR DIEREN EN DEIE PLANTRN, EN DE BESCHRYVING
RENER STEEDS IN BEWEEGING ZYNDE PLANTE.

In de Academie der Weetenfchappen to Perys voorgeleezen,
door den Heer BROUSSONET.
(Vervolg van bl . 539 .)
e Beweegingen in de Planten, voortgebragt door 'de
tegenwoordigheid der vogten in de vaten, zyn mid
D
of meer merkbaar in de Bladeren van verfchillende zoor=

van Beweegingen te
ten . Eenige fchynen geese zoort .n
bezitten , anderen hebben Bladeren, die zich in allerlei
rigtingen kunnen beweegen, derzelver Beweegingen zyn.
doorgaars gewyzigd door onderfcheide oorzaaken : docl}
geene heeft eene Reweeging zo merkbaar en zo aanhou=
dend, als de Plant , van welke ik thans eels byzonderl
verllag zal geeven .
Milady BIONSON ; door haare zugt. tot de Natuurlyke
Hillorie, hewoogen om een Reis na de Indian to onderneemen , heeft dezelve to Bengalen, in de vogtige eii
kleiagtige gronden omftreeks Dacca, ontdekt . De dood
heeft deeze Dame - geftuit in 't midden van haare Kruid=
kundige Reizen , ondernomen met een pryslyken yver,,
en zo veil to pryslyker, dewyl zelden Perfoonen van haare Sexe lusts en moeds genoeg bezitten,, om iet zodanigs
to beftaan . De groote LINNsUS heeft geoordeeld aan h aa.
re gedagtenis eene zoort van Planten to moeten wyen,
en ze Monfonia geheeten .
De Ridder BANKS heeft
my de Handfchriften van Milady MONSON wel willen ter
hand flellen , en ik heb 'er • de waarneemingen uit ontleend, welke betrekking hebben tot de Beweegingen diet
Plant, hoedanig zy dezelve 'te Bengalen hadt waargeno
men , en • ze vergeleeken met die i,k gelegenheid had to
z ien . in deeze Planten, gekweekt in warme kaslen in Eu,
ropa . Dan, ik oordGel het nuodig,, vopr of,eene Befch -ry=
ving

580

VERGELYKING TUSSCHEN DE I3EWEEGINGI?N

ving van die Plant to geeven ; dewy] LINNIEUS de Zoon,
de eenige Schryver is die 'er van gefprooken heeft in zyn
Supplemenium Plantarum ; doch by heeft de Bloemen niet
gezien , en zyne Betchryving is daarom onvolkomen . 1k
voeg 'er eene Afbeelding nevens : om dat ik niet weet dat
'er eene bet licht ziet .
De Indiaanen noemen deeze Plant Eurum Chandali .
Lttvtv .Eus heeft geoordeeld, dat ze tot bet geflacht der
Hefidarums moesten t'huis gebragt worden, en dezelve den
bynaam van Gyrans (of de wendende) toegevoegd ; ik zou.
'er ruim zo gaarne die van flingerende aan toe voegen of
ze de Slingerende Plant noemen, gelyk de Heer DAUaeHTON ze in 's Konings Kabinet genoemd heeft .
Deeze
naam drukt beter dan Gyrans de Beweeging uit .
De Wortel is doorgaans Un- zomtyds tweejaarig, en in
onze warme kasfen , by wylen ]anger , overal takkig en
vezelagtig . De takken komen uit een flee], die zich niet
boog verheft ; veeltyds zes of zeven in getal ; zy komen
tiit o p . d e hoogte van due of vier voeten, zyn houtagtig,
teder, van gro .ite als een kleine vinger, en draagen uit .
fpruitzels, beurtlings geplaatst, los , buigbaar, en hedekt
.islet een gladde groene opperbuid ; de bladeren zyn beurt .
lings gefchikt op de takken en uitfpruitzels : bykans al .
toos zamengefleld uit drie blaadjes, zeldzaam, en alleen by
bet benedent'e van den fleet, uit een ; ze worden onder .
flaeund door een fleeltje van een of twee duimen Jang,
ten weinig ruig ,, en beneden voorzien van twee large
gepunte en rosagtige byblaadjes . Het tusfchenblad veel
langer dan bet i}eeltje , is doorgaans drie of vier duimen
fang, en den breed, fpietsvormig, langwerpig, glad aan
de kanten, zeer dun, bleekgroen , in 't midden geribd en
dun geaderd . De twee zydbladen , welke men eenigermaate als byhangzels van bet middelblad zou kuniien aan .
merken , worden onderfteund door kleine fleeltjes, vast
op een gemeenen fleet, ze zyn fpietsvormig en recht, men
ziet aan derzelver voetfluk kleine byblaadjes, die zwak
en groen zyn .
De bloemen vormen rechte , langwerpige trosfen, welke voortfpruiten uit de holten , by de takjes ; ze zyn ka .
pElvormig, klein, donker gee] , flaan twee aan twee, en
zyn omringd van langwerpig ronde, fcherpe, en zwakke
kookers , die deels a lkander bedekken . De bloemkelk
beeft vier tandjes, in t eerst groen, doch, naar gelang
de rypheid vordert, rvodagtig eil vierkant. De bloetn

zel-
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te1ve be(taslt nit vyf bladeren , bet hoog(te blad (a) is
rond, eenigzins afgefiteeden, aan de, kanten omkrullende-,
de zydbladen (b) zyn veel korter dn bet onderblad (c),
dit is bykans ovaal , zamengedrukt , van Jangte als heL
hoog(te blad , gevormd door twee vereende blaadjes . . De
belmltyltjes (d), ten getale van tien, zyn in twee lichaa .
men onderfcheiden ,: negen met elkander door draadjes ver •
eenigd, bet tiende flaat op ziclizelve, elk draagt een lang.
werpig en vry dik helmpje , bet vrugtheginzel is zamengedrukt, rust op een enkel ftyltje , zich omhoog verhef.
fende , en uitloopende in een Romp mondje .
De
vrugt is beflooten in eene fcheede, van omtrent twee duimen lang(e), en weinig,gekromd, zamengedrukt, etfmet
een affcheiding tusfchen elk zaadje . ; de zaadjes (f) zyn
klein, van gedaante als een nier, zeer teder, grauwagtig,
en met een vlekje gefpikkeld ..
. Deeze Plant bloeit in, Bengale , in de maand September ; in November 7,yn de peultjes ryp, en laaten de daar
in . befooten, boontjes vallen . Zeldzaam bloeit dezelve in
Europa , en de aankweeking kost zeer •veel moeite . : . zy
moet in eene warme kasfe befooten, en bykans nooit 'er
buiten gelaaten worden . De eerfte keer , dat men die in
Europa gezien heeft , was in, den jaare MDCCLXXVIL,
in Engeland, by Lord BUTS, teLutia-Park ; zy bloeide
in Maart.
Geen gedeelte van deeze Plant geeft tekens van Irritabiliteit, als men dezelve fteekt . Over dag is bet middelblad
ho :izontaal uitgeftrekt, en flaat onbeweegelyk ; in den, nags
kromt . bet zich , en rust op de takken . ; ,De zydbladen
zyn Reeds in beweeging, beurtlings na,boven en beneden
gaande : de geheele werking der beweeging is -in den Reel,
die zich fchynt om to wenden ; de •bladen befchryven een
cirkelboog. In' Indie zvn twee -minuuten tyds geixoeg,
cm, die bladeren alle deeze verrigtingen to laaten volvoeTen . Ik,heh ze nooit met die vaardigheid bet zien verrigten fin onze warme kasfen . De beweeging na henedea
gnat veel fchielyker toe dan na boven , de eerfle wordt
zelfs nu en dan afgebrooken , of . is ten minften ; niet ge .
lyk . De beweeging na boven , integendeel , altoos eenpaarig. Zeer dikwyls beweegt , zich, ieder blad, in een
tegenovergeftelde rigting ; bet eene gnat op. , bet ander
nederwaards ; tiu eens flaat bet eene :blad (til , terwyl bet
nndere beweegt ; deeze beweeging is zo natuurlykvv dat,
indien men . dezelve -fuit, door een .-der bladeren vast to
Q q
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houden , dezelve weder begint , zo ras de hinderpaal Is
weggenomen .
De beweeging houdt op, zo ras de groote bladeren door
den wind bewoogen worden . In de Dieren wordt de dourwaasfeming, bovenal, bevorderd door den loop des bloeds,
door de working der fpieren, enz. In de Planten, waarin
de omloop der vogten zeer langzaam is, fchynt de doorwaasfeming vermeerderd to worden door uitwendige oorzaaken ; de beweeging der lugt is eene der voornaamfte
de bladeren, de wer1 tuigen tot die verrigting, than doorgaans op dunne fteeltjes, welke toelaaten, dat ze zich in
allerlei rigtingen beweegen ; indien dit maakzel ontbreekt,
zyn de werktuigen der Planten op eene andere wyze gefchikt ;
de warmte der zonne,- de vogtigheid, of een groote overvloed van fappen in de vaten , op een byzondere wyze
zamengefteld , bepaalen de doorwaasfeming veeler Planten .
De Dionna, de Rosfolis, enz . groeijen , gelyk wy reeds hebben opgemerkt, op vogtige plaatzen, of hebben vogts in
overvloed ; veele gevoelige Planten komen voort op plaatzetr, waar de lugt weinig bewoogen wordt ; of wet hebben zoodanige Planten , in welke de doorwaasfeming op
geene der gemelde wyzen kan werken, een klein getal
volfappige bladeren , bedekt met een zeer dunne opperhuid . Wanneer de zon zeer' beet . fchynt, zyn de
bladeren van onze befchreeve Plant buiten beweeging ;
doch, by koel en vogtig weer, of alg bet regent, befpeurt
men de gemelde beweegingen in voile maate .
Deeze beweeging fchynt volftrekt noodzaaklyk aan deeze
Plant : want, zo ras zy haar eerfle bladeren gefchooten
heeft , vangt, dezelve aan , en volduurt . zelfs by nags ;
doch zy neemt met 'er tyd af. In onze warme kasfen is
die beweeging bet eerfte jaar 't fterkst, en op bet tweede
zeer weinig merkbaar ; in t eigen land, . waat zy oorfpronglyk groelt, zyn alle bladeren in beweeging, dan nooit heb
1k ze by ous alle zien beweegen . Op dien tyd, wanneer
de Plant meest in bloem ftaat, en de bevrugting der zaaden plaats heeft, is de beweeging der bladeren bet hevigst .
By de Planten , zo wet als in de Dieren , is de tyd, der
voortteelinge altoos die , waarop alle de werktuigen ziolt
in den volmaaktften that bevinden . Zo ras de tyd der
voortteelinge verftreeken is , houden de bladeren op zich
to beweegen : de Gevoelige Planten zyn, naa then tyd,
bykans gevoelloos.
De voorbefchreevene zeldzaame beweeging is aan onze
Plant
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Plant zo eigen, dat dezelve niet alleen twee of drie dagen
blyft in de bladeren van een afgefneeden tak , in 't water
gezet ; maar dat ze zelfs eenigen tyd aanhoudt in de bladeren der takken , van de Plant afgefcheiden , en niet in
Mag men dezelve , in dit laatfte
't water gezet .
geval, niet eenigermaate vergelyken met bet kloppen van
bet hart der Dieren , naa dat men 't zelve daar uit heeft
genomen ? De Bladeren fchynen in de Planten de plaats
van bet hart to bekleeden, zy vermeerderen, door derzelver beweeging, den loop der vogten , gelyk dit deel des
Ingewands den omloop des . bloeds veroorzaakt . Zo ras
de lladeren zich van eene Plant affcheiden, houdt de voortgang van deft groei op, en de Planten gelyken na zodanige Dieren, wier flaaptyd gekenmerkt wordt door eene verinindering van de kioppingen des harten .
De Indiaanen, die, onder alle Volken , zich 't meest
op 'de kennis der Planten toeleggen, hebben niet verzuimd,
de zonderlinge beweeging der Bladeren van onze Plant op
to merken ; en dit verfchynzel was voor hun to zeldzaam,
om by een bygeloovig yolk geen byzonderen eerbied to ver
oorzaaken .' Zy verzamelen, op zekeren dag van bet jaar,
door hun Lunichur geheeten, twee zydbladeren, op bet
oogenblik dat zy digtst aan elkander genaderd zyn , • zy
vouwen ze zamen met de tong van eene foort van Steenuil, en de Minnaar ftaat vast in bet geloof, dat by, met
die toerusting, niet misfen kan, 'het voorwerp zyner liefde
to behaagen .
1k heb
' uiet gefchroomd , deeze byzonderheid uit bet verflag van Milady MONSON over to
neemen, verzekerd, . dat niets , 't welk betrekking heeft
tot de' Historie van eene Plant, zo zonderling als deeze,
behoort overgeflaagen to worden .
De Beweeging , gelyk wy gezien h°hben ; is 'eene hoedanigheid , min weezenlyk eigen aan de Planten dan aan
de Dieren : veele Planted hebben deelen, die 'er nauwlyks
eenige tekens van geeven, veelen zyn geheel cataleptisch,
't Been men zeldzaam by-de Dieren 'aantrefr,- uitgenomen
de zodanigen, 'die, door derzelver . gedaante,' bet groeiend
Ryk zeer naby komen ; : deeze byzond'erhei'd' "is' boveaal
zeer opmerkenswaardig in een foort van Dracocepha/um,i
uitVirginie, welker bloemfleeltjes ftaan blyven in deii (land
then men daar aan geeft . Deeze Plant' mag ; iutyns .oordeels, ,het tegenbeeld heeten van die ik • thans hefchreeven
heb . In de Memorie van de Academic, des jaarsAIDCCXII,
vindt men. Ac Historie van die Plant.
Qq 2
WT.
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UITTREKZEL FENS BRIEFS VAN DEN HERR CIRTANER,
LID DER GOTHINGSCHE SOCIETEIT, AAN DEN HEER
DR LA M1THERIE, WEGENS VUURBRAAKENDE
BERGEN, IN DE MAN WAARGENOMEN .

(.'ournal de Phyfique.)
y hebben niet nagelaaten , van het vreemd Ver.V fchynzel, Vuurbraakende Bergen in de Maan, zo
„
„ ras de ontdekking van den Heer HERSCHELL ons ter hand
„ kwam, mede to deelen (*) : eene nadere bevestiging van
„'t zelve, door veele ooggetuigen, willen wy onzen Lee .
„ zeren met onthouden , en geeven daarom bet volgend
„ Uittrekzei ."
Londen 2g May, 1787.
MYN HEER,
De Heer HERSCHELL beeft eene nieuwe ontdekking ge .
daan, van 't groot(e aanbelang, en ik heb het geluk ge .
bad, om 'er ooggetuigen van to weezen . In de voorleden
maand hadt by een of twee dagen naa de Nieuwe Maann ,
in bet duister gedeelte van dezelve, drie lichtgeevende
Punten waargenomen . Twee deezer Punten Itonden vry
digt by elkander, en gaven flegts een bleek en zwak licht .
I-let derde , omtrent drie Engelfche Mylen over 't kruis
haalende , gaf een veel flerker licht van zich , roodagtig
van kleur . De Heer HERSCHELL dagt het nergens beter
by to kunnen vergelyken dan by een gloeiende kool, voor
een gedeelte met asch bedekt . Ily hielt ze voor Brandende
Bergen : de uitbarfting van de twee eerfte begon of liep,
zyns oordeels, ten einde, terwyl de laatstgemelde, op 't
hevigst, brandde . Hy deelde zyiie waarneeming aan de
l(oninglyke Societeit mede.
De Geleerden to Londen reikhalsden met ongeduld na
de naastkomende Nietiwe Wan , die de Stelling van den
Heer HERSCHELL zou kunnen bekrartigen : dewyl , daar
bet niet waarfchynlyk was, dat een Uitbarfting veel meer
dan gene Maand zou duuren , in dit tydsverloop 'er eene
groote verandering zou moeten voorvallen , indien deeze
lichtgeevende Punten, volgens zyne veronderftelling, Bran .
dende Bergen waren .
Laatst
(*) Zie de

4lgem . Vaderl. Letteroef,, VI . D. II . St . bl. 532.
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Laatstleden Vrydag den 18 , de eertle dag der Nieuwe
Maane , begaven zich eenige Geleerden van bier na den
Heer HERSCHELL op 't land ; doch vonden de lugt to zeet
betrokken, ow eenige waarneeming to doen . - Saturdag,
den t9, ging ik derwaards , met twee myner Vrienden .
De lugt was geheel -helder . Naa bykans twee •u uren, befleed to hebben, in 't befchouwen van 't verlichte gedeelte der Maane, door de uitmuntende Verrekykers van HERSCHELL, (van welke men , zonder ze gezlen to hebben,
geen denkbeeld kan'vormen,)wendden wy,'s avonds, omtrent negen uuren , de Telescoop op bet duister deel der
Maane , en zagen de yeronder(lelling van then, grooten Starrekundigen ten vollen bewaarheid, en bevestigd. De twee
Punten , welker licht zo dof en bleek zich vertoond hadt
in de voorige maand, waren geheel verdweenen ; bet licht
van bet andere was van rood en Clerk in bleek en zwak
veranderd , en vertoonde zich omtrent gelyk dat der twee
anderen in de verloopen maand ; de diameter, toen op drie
EngeIJche mylen gefteld, . haalde 'er nu wel zes . De vol.
gende maand zal men 'er twaarfchynlyk niets van zien .
De ontdekking der Vulcaanen, in de Maan , ftrekt ten
bewyze, dat dezelve zamengefteld is uit eerie ftoll"e, welke zeer groote gelykvormigheid heeft met die , waar uit
onze Aardbol betlaat, en dient ten bewyze, dat''er een
Dampkring ow de Maan gevonden words, waar aan veele
Geleerden getwyfeld hebben, en nog twyfelen . De Starrekunde is aan den Heer HERSCHELL, in veele opzigten, ten
hoogften verpligt &c . (t)
(t) De Ridder ENGLEFIELD fchryft uit Londen nan den Heer
MECHAIN, dat de Heeren, de Graaf D' .BRUHL, CAVENDISH, AUBERT, en anderen, by den Heer HERSCHELL, desgelyks de Vulcaanen in de Maan gezien hebben . (Aantekening van den Hecr
DE LA M6THEYIE .)

OPHELDEREND& WAARNEEMINGEN, OVER DEN WIND SAMUM, OF SADIYEL, IN DE OOSTERSCHE LANDEN .

(Uit de

Gazette Litteraire de Ratisbonne.)

,
Eenvanverfchynzel
: , is eene foort van brandenden e
zo zonderling als gevaarl

Wind , door de

llrabieren

SADIUM ,

Q n

3

, in de Ledoodlyken
en door de Turkctz
SA-

s$(,

WAARNEEMINGEN

SAMYEL, geheeten, 't geen zo veel zeggen wil, als her •
giftige bind. Deeze trrekt zyne verwoestingen uit over
zeer grooie Landftreeken ; maar oefent al zyne kragt in de
woestyne , tusfchen Basra, Bagdad, Haleb en Mecca, als
nie,ie in Steenagtig 4rabie, langs de kust des Perfifchen
Golfs, en .eindelyk in de Landltreeken aan den Tyger . In
de Indien driugt deeze Wind tot Suratte door . Zeldzaamer
waait dezelve in Gelukkig 4rabie, fchoon men 'er zomtyds
de heillooze uitwerkzels van ziet, Palestina, alle morgens
verfrischt door een Zeewind, is 'er nog minder aan blootgefteld . Ondertusfchen loopt 'er een verhaal, dat omtrent
dertig duizend Bewoonders dier'Landftreeke zich , in het
hol van 4ldulam, niet verre van Tifekon, verborgen heb .
ben, om voor bet vernielend geweld diens Winds bevei .
ligd to weezen . Egypte is 'er geheel vry van : de warme
Winden , daar alle jaaren waaijende, Chamfir geheeten,
verfchillen zeer veel van den Samum .
Gelukkig voor de Landen, welke zich aan de verwoestingen van den Samum blootgetteld vinden, dat die Wind
in de heetfte maanden Juny, July en Augustus alleen opfeekt. Schoon dezelve zomtyds ook by nagt waaije, is
de kragt over dag verre bet geweldigst . Eene andere byzonderheid beftaat hier in, dat die Wind alleen op 't land,
nooit op 't water, iemand doodt ; als men zich op zee, of
op eene rivier bevindt, heeft dezelve zyne kwaadaartigheid
geheel verlooren .
Indien de Samum onverwagt en fchielyk opftak, gelyk
andere Winden , zou dezelve , ongetwyfeld, al, wat 'er
aan voorkwam , dooden . Doch , de altoos weldaadige
Voorzienigheid heeft zorge gedraagen , dat vastgaande tekens de aannadering to kennen geeven . De Lugt wordt
roodagtig aan den kant, van waar de Samum zal komen .
'Er is eene fterke beweeging in de Lugt, men hoort van

verre eeh geweldig geluid, fchielyk door dien Wind gevolgd . Zommigen verzekeren, dat men in dien Wind vlokken Vuurs ziet, als hair 'er in vlottende, en voegen 'er
by, dat, wie deeze inademt, omkomt . Deeze Wind trekt
voort als eel Wervelwind , duurt weinig )anger dan een
vierendeel uurs, en laat tyds genoeg, voor die bet weezen,
over, om voorzorgen to draagcn tegen den gevaarlyken invloea . Men omwindt, de voortekens ziende, bet hoofd
met doeken, gaat, in de langte uitgeftrekt, op den grond
leggen, en met bet aangezigt in 't ftof, tot dat dezelve
voorby is . In deeze ge(lalte lydt men veei, door de bezwaar-
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zwaarlykheid der ademhaalinge. --- . Daarenboven , in.
then de Samum zeer geweldig is, .en langen tyd aanhoudt,
fchynen deeze voorbehoedzels nutloos to worden : buiten
zulks zou bet onmogelyk weezen , dat dezelve zo veel
duizenden op ddnmaal doodde, in de Landen , aan then
Wind onderhevig ; want men moet veronderftcllen , dat
die Slachtofl'ers lnboorelingen waren , die de middelen,
welke men genoegzaam oordeelt, om't geweld diens Winds
to breeken, kenden en to werk flelden .
De uitwerkzels van den Samum zyn verfchriklyk. De
ongelukkigen , die 'er door worden weggerukt , fterven
oogenbliklyk , en hebben nauw tyd , on! to zeggen , . dat
zy cen inwendig vuur voelen, 't welk hun verteert . Alle
de inwendige . deelen des licbaams, byzonder van vermoei.
d e perfoonen, zyn terfiond ontbonden . De onuitfpreekly.
k e fmert, door dit verflindend vuur veroorzaakt, doet de
getroffenen, den mond wyd open fparren, en zy flerven
*Is woedend . • Zomtyds loopt, naa eenige eturen , bun 't
bloed fen neus en ooren uit : de Lyken blyven lang warm,
worden blaauw en zwart.
Men weet nog niet bepaeld, .hoe verre zich die uitwerk . .
zelen tot de Dieren . uitlltekken . 't Is mogelyk , dat de
Schepper hun , ten deezen opzigte , eenig voordeel gefchonken hebbe. Eenigen willen, dat Dieren, die gehaird
zyn , 'er niet van flerven : van wegen de meerdere vastheid hunner deelen , die de veelheid des hairs aanwvsr .
Wat bier van zy, men zou met meer gronds kunnen Rellen, dat de Samum aan deeze Dieren min fchadelyk is, om
dat zy de aagnadering eerder voelen, en een vaardig werkend Inflinct bezitten , , om in tyds zich aan 't dreigend
verderf to onttrekken . Overeenkomflig bier mede , wil
men , dat de Kameelen en Paarden, by bet opfleeken deezes Winds, de koppen na den grond, en, zo veel moge .
lyk, in de aarde fteeken ; dat zy, dit behoedmiddel gebrui .
kende, zeer beeven, Ilerk zweeten, en op eene aanmerklyke wyze verzwakken . 't Lydt bykans geen twyfel, dat
zy, • zonder 't zelve, niet min dan de Menfchen zouden
omkomen.
Nog minder heeft men kunnen nagaan , welke uit«'erkzels de Samum hare op de Boomen en Gewasfen : dewyl
dezelve doorgaans de reizende Caravaanen , in 'dorre en
zandige woestynen, overkomt . Dan, 'er is alle reden om
to veronderf}ellen, dat die Wind bet Groeiend Ryk even
nadeelig is als bet Dieren-Ryk . Men weet althans, dat
Q q 4
de
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de Sirocc , welke de meeste overeenkomst heeft met den
Samum , zeer kort , fris groeiende en vogtige Plan .
ten, geheel verdnnrt, zo dat ze tot ftof gewreeven kunnen
worden . Dit zelfde uitwerkzel hebben de brandende Win .
den in 't Zuiden : waar op DAVID zinfpeelt, in de bekende woorden : De dagen des MenJehen- zyn als bet Gras,
gelyk een Bloem des gelds, alzo bloeit hy . 11s de wilvn
dear over gegaan is, zo is zy Wet meer, en haure plaatze
kent ze niet meer ( •) .
Doch waar in beftaat de natuur diens veraerf aanvoeren .
den Winds, en welke is derzelver oorzaak'
In Perfie zyn zeer veele vergiftige Kruiden ; de Keezehro
(Rhododendron nerium) is 'er boven al zeer gemeen : men
wil , Fiat de Sarnum een gedeelte van zyn vergiftigendeit
aart ontleent van de uitgewaafemde vlugge gedeelten diet
Planten . Doch waaraan is de brandende Lugt, zo merkbaar
in deezen Wind waargenomen, en die o» getwyfeld eene
verbranding intuit, toe to fchryven I En, veronder(teld
zynde, dat zwavelagtige aitwaasfemingen, door heetd Winden, in brand geraaken, fchynt het niet denkelyk, dat een
vogtige lugt genoegzaam zuu weezen, om dat'vuur to dooven . Ondertusfcheu hebben wy reeds aangetekend , dat
men,
water, van
den Samum
niets to ,vreezen
't op
Is het
, derhalven
, veel
waarfchynlyker
dat hetheeft
Vuur.

deezes Winds Been ander Vuur dan dat der Eleariciteit is .
Men weet, met genoegzaame zekerheid, dat de Zwavel
zeer veelvuldig is in de Land(treeken , waar uit de Samum
komt. Wanneer , bygevolge , een verhitte wervelwind,
de vlakten en kusten vol Zwavel overtrekt, poet dezelve
daar mede geheel belaaden worden : 'deeze Zwaveldeeltjes
maaken den Samum meer of min doodlyk, meer of min ge.
vaarlyk, naar gelange dezelve 'er in een grooter of kleinder maate mede bezwangerd is .
Elk weet, dat de Zwavel onder de lichaamen beboort,
die niet alleen door wryving, maar ook door warmte, Electriek worden . De Verfchynzels, welke deeze Wind oplevert, laaten niet toe, over den Eledrieken aart to twyfe .
len . De Eledrieke ftoffe blinkt in 't donker, en, in eene
groote hoeveelheid zamengebragt, words dit vuur zelfs
over dag zigtbaar . Het Ele&ieke Vuur veroorzaakt, ge .
lyk alle andere vuuren, een geraas, naar gelange van deszelfs geweld ; het veroorzaakt warmtea rielzt naer zwavel,
to
C) PSALM' CIII . Is, 16 .
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en goat door vogtigheid verlooren . Al dit neemt men
desgelyks in den Sainum waar. Eu, daar de uitwerkzels
der Electriciteit op bet menschlyk lichaam ko zeer verfchillen , hebbe men zich in geeuen deele to verwonderen, dot die Wind zulke verfchillende indrukzels naalaate
op de Perfoonen door denzelven gedood : indrukzels, welke ; in alle opzigten , niet overeenkomen met die des
Blixems , de gewoonfte gedaante onder welke bet zicli
vertoont .
Ter nadere ophelderinge van dit doodlyk Weerverfchynzel, zullen wy hier byvoegen, 't geen Dr . LINC), in zyne Proeve over do Ziektent der Europeaarien in Heete Ge.
westen, optekent ; volgens de Waarneemingen van den Heer
yvEs, een Engelsch Heer, die uit Indic, to land, na Lu.
ropa reisde .
„ De Samyels, of Samums, zyn Wervelwinden, voor
„ welke de Reizigers to vreezen hebben, zomtyds omtrene
„ bet miaden of op bet einde van Juny ; doch meer in
„ July en Augustus . Zy dooden , op 't elgen oogen„ blik, Menichen en Beesten, als zy er tegen inloopen :
„ gelukkig dat men van derzelver aannadering gewaar„ fchuwd wordt door eene zeer merkbaare verandering in
,~ de Lugtgetleltenisfe . Men kan op die aanduiding of„ gaan, doch ze is kort van duur . Als men ze bemerkt,
„ moeten alle Reizigers met hunne Paarden en Kameelen
„ zich vlak op den grond nederleggen, met de voeten na
,~ den Samyel gekeerd ; in deeze bonding moet men blyven tot dat die Wind voorby gnat, geen ander middel
„ is 'er, om bet leeven in veiligheid to (lellen . Deeze
„ pestagtige damp dryft fchielyk over, betlaat zelden eene
„ groote tiitgeftrektheid, maar goat als een zeer bedwon„ gen tlroom voort , in diervoege, dat Reizigers, weinig
„ van elkander verwyderd , zich blootgefteld vinden aan
„ onderfcheide Samyels, en veelen gelukkig genoeg zyn,
„ om dezelve to kunnen ontwyken . In zeker voege kan
„ men 'er zich voor wagten, met niet, dan des nagts,te
• reizen in de maanden , wanneer men die winden to
• wagten heeft ." -- Dr. LIND merkt 'er by op, „ dat
• de werking der Samyels zeer verzwakt wordt, als zy
• over een landllreek,met gewasfen en kruiden begroeid,
,, heenen trekken ."
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LEEVENSBYZONDUMP DON VAN DEN DOOR ZYNE REIZEN
BEROEMDEN JONAS HANWAY, Efq..

(Uit The Remarkable Occurrences in the Life of Jonas
Hanway . Efq . van den Heer PucH.)
(Vervoig van blada. 550 .)

toeftand vondt de Heer HANWAYt
het noodig,
I nhetdeezen
armst mogelyk voorkomen aan to neennen ; zyne

kleederen waren vertleeten, en hingen aan lappen by 't
lyf. Zy moesten verfcheide Rivieren overtrekken ; doch,
armoede voorgeevende, werden zy om Diet overgezet . Het
grootlte gedeelte van bet geld, to Astrabad verborgen , bezat by Dog ; maar durfde 'er Diets van laaten blyken .
't Volk des Admiraals , eindelyk halte houdende , kwam
by weder by 't zelve, vondt 'er zyn Klerk en Knegt, die
gelukkig tot dies tyd toe Paarden gekreegen hadden .
Den volgenden dag geliet zich de Admiraal ; als of by
den voortgang der Oproeringen , die aanhielden met hem
to vervolgen, wilde lluiten . De Heer HANWAY hadt toen,
in bykans veertig uuren, Diets geeeten, dan een' weinig
gedroode boontjes , welke by , by toeval, in zyn zak
vondt .1' en by vondt zich genoodzaakt by de Boeren to
bedelen, 't geen by Diet durfde •k oopen . '
In den nagt verliet de Admiraal, fchoon by bcloofd
badt zonder HANWAY Diet to zullen vertrekken,, de plaats
met al zyn reisvoorraad ; hem, met de zynen, agter laate .nde, zonder eenigen voorraad, en onbefchermd .
Op de Voorzienigheid vertrouwende, befloot by wederom
den Admiraal to volgen, then by gelukkig inhaalde . In
een donkeren en ontluimigen nagt, waar in by , fchoon
met de uiterfte moeite, de Lastpaarden hadt kunnen by.
blyven, tot dat by geheel ten einde zyne kragten was , greep
by, door wanhoop gedreegen, den breidel van het paard
des Admiraals, en fprak het woord Shah, met den grooti}en nadruk , uit . De nadruklyke ernst, waar mede dit woord
van zyne lippen vloeide , bragt _den Perfiaan tot dat bezef van pligt, 't welk noch zyne gedaane beloften, noch
de voorfchriften van menschlykheid . in hem hadd~n kun .
Den verwekken . Hy beval zyn Vifier den Heer HANWAY
agter op zyn paard to neemen , tot by een ander paard
voor
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voor zich zelven kreeg ; en een der Lastdryveren hadt
medelyden, met 'den getrouwen Tartaarfchen jongen, en
flaw •h em op . De Klerk en Knegt hadden nog kragts genoeg om to voet to gaan : doch de eerstgemelde , naa
eenige mylen voortgetrokken to zyn , fmeekte den Heer
HANWAY, om gebruik van zyn paard to mogen maaken,
't wet by toeftemde, tot zyne eigene vermoeidheid hem
'noodzaakte, zyn Medereiziger te' doen afttygen en zints
dien' •t yd ,, zag by zyn ,Klerk niet weder , voor dat by
eenige dagen te . Ghilan geweest was .
De vrees des Admiraals , die de wreedhcid der Turku.
manfche Tartaaren kende, zette hem aanj, om, van 's avonds
ten zeven uuren , tot 's anderen daags 's morgens op dit
uur, voort to trekkent en, naa eene korte ruste, tot vier ,
uuren in den naamiddag , onder een geftadigen regen en
onwetr. Meer dan eens bleef de Heer HANWAY, door
flaap en vermoeidheid, agter ; doch by hadt bet geluk, ow
den Admiraal weder by to komen .
In den morgenftond van den vierdert February, kreegen
zy berigt , dat 'er een hoop Tartaaren geweest was in
bet hues waar de Admiraal geflaapen hadt . En, op hunnen weg, tusfchen den kant van een bosch •e n den zeeoever, gaf de voorhoede een Fein, als of 'er in bet bosch
zich Tartaaren bevonden . De Admiraal gaf' terftond bevel om 'er op to fchieten. Toen de Heer HANWAY aankwam, vondt by vyf ongelukkigen, die na bet Leger van
den SHAH reisden , om dienst to neemen ; op 't (terven l iggen.
d e aan de bekomene wonden . Den volgenden dag en nagt,
reisden zy twintig uuren . . De inhammen van de Catpif he
Zee en de wateren van bet gebergte aftlortende, hadden
veele kanaalen gevormd , van welke zommige naauwlyks
doorwaad konden worden : de branding van de Zee , by
welke zy digt been moesten trekken , deedt veele paarden
vallen , en de beryders liepen grout gevaar van to verdrinken. Op den zevenden, oordeelde zich de Admiraal
buiten gevaar, en nam eenigzins rust .
In de Oosterfche Landen is bet gees gebruik voor eenig
Man naby eene Vrouw to komen, dan alleen de Egtgenoot ; doch op deeze reize hadden de omftandigheden medegebragt , dat men op die gezetbeden zo naauw geen
agt kon flaan, en de Heer HANWAY hadt meer dan Fens
de post (in Perfie geenzins de aanzienlykfte) bekleed, om
de Vrouw des Admiraals to bewaaren .
Thans hadt by bet geheele Landfchap Mefanderan doorge
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gereisd ; maar zo groot was zyn ongemak, en de ongena.
d e des veers, geweest , dat hy, in drie- en twintig dagen ,
geen uur onafgebrooken hadt mogen tlaapen . ddndelyk
kwam by to Langarood, van waar by, zeven weeken ge.
leeden , vertrok . Capitein ELTON ontving' hem met open
amen, wenschte hem geluk met de behoudenis zytts lee.
vens en zyner vryheid ; hem velzekerende, dat de SHAti
hem Regt zou verfchalfen .
Naa eenige weinige dagen, werden zyn Klerk en Knegt,
van hem agtergelaaten , door de Bedienden van Capitein
ELTON binnen gebragt . De Klerk hadt _zich twee dagen
en drie nagten zonder voedzel of dekzel bevonden, vyf .
maal hadt men hem uitgefchud , tot by bykans geheel naakt
was . De Tolk daagde omtrent drie.wee en laater op ; een
Paspoort van SADOC AGA verkreegen hebbende.
Ten de Heer HAN WAY to Langarood kwam, waren zy.
Tie voeten -en beenen deerlyk gezwollen , zyne kleederen
waren in langen tyd niet van zyn lyf geweest, en by vondt
zich in een ilegten flaat van gezondheid . Eenige dagen
by Capitein ELTON vertoefd hebbende, ging by op reis
naa Rested , ' t geen by den negentienden van February
bereikte . Met moeite kreeg by den Landvoogd to fpreeken . die hem onderriatte, dat de SHAH, binnen kort, in
Turkycn, of digs op c e grenzen van Syrie, verwagt werd .
Deeze tyding zette hem aan om de reis to vervorderen, en
den SHAH op to zoeken . 2ich van nienwe Kleederen, Paarden, Tenten, Vuurwapenen , en Zabels voor zyne vyf
Medegangers, voorzien hebbende, verliet by Reslrd, en
kwam, bykans blind door de wederkaatzing van de fneeuw
op den grond liggende, den tweeden van Maarc, to Cas.
bin, waar een nieuw Paleis door NADIR SHntr gebouwd
was. Deeze Stad is beroemd, dewyl dezelve de verblyf .
plaats geweest is der oude Koningen van Perfie : zy was
een der oude Steden van Parshia, en de Begraafplaats
van HEPHESTION , den Gunfleling van ALEXANDER DEN
GROOTE N.

Op den elfden van Maart, vervoegde zich de Heer

I4ANWAY in een gezelfchap, na de Legerplaats van den
SHAH gaande, die , gelyk de fpraak ging, na Hamadan

trok . Langs den geheelen weg, zag by de jammerzalige
uitwerkzels van NADIR'S dwinglandy . Het Volk hun voor
Roovers of Soldaaten, die even flegt waren, aanziende,
vlood na 't gebergte, en liet hun voor zich zelven zorgen .
Welhaast ontdckte de Beer HANWAY , dat alle zyne
Per-
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Reisgenooten , onder de bewaaring van een
Leidsman, ftonden, die bun na de Legerplaats bragt ; en
zo groot was de fchrik , then NADIR'S wreedheid veroorzaakq
badt , dat deeze eene Perfoon acht of tien Othciers van
rang, met alle hunne Knegten, gevangen hiela .
Op den twintigfren, bereikte HANWAY de Legerplaats des
$uAHS, en floeg zyn Tent seder digt by den Vorstlyken
Standaart . Onmiddelyk leverde by zyn verzoekfchrift over,
fmeekende om de wedergaave van zyne Caravane, uit de
Rykfchatkist. Binnen korten tyd,verwierf by een bepuit
van den SHAH,,dat de byzonderheden van zyn eisch over .
geleverd zouden worden aan BEHBUD KHAN, des SHAH$
Generaal, nu to dstrabad gekomen, . en die dat gedeelte
der goederen, welke by kon weder krygen, hem zou to
rug geeven, en het ontbreekende goed maaken uit de vet .
beurdverklaarde bezittingen der Rebellen .
Dit be.
fluit , fchoon een . doorflaande blyk van NADIR'S regtvaar .
digheid , was, nogthans, onaangenaam voor onzen Reizi.
get : dewyl her hem noodzaakte weder na Astrabad re
keeren ; doch de yver voor de zaak, . welke by op zicfz
hadt geuomen, kwam alle hinderpaalen to boven .
Terwyl de Heer HANWAY wagtte na . een autwoord op
zyn verzoek , hadt by gelegenheid om de geheele Leger .
plaats van den SHAH to bezlgngen, en . kundfcbap op to
does , van de wyze ,,, waar op by oorloogde , en zyne
Staatszaaken verrigtte, als .mede van zyne matt, uitfpan,
hingen, en character . ,p~esgelyks was by, zyns ondanks,
ooggetuigen van . veele wreedheden, door NADIR gepleegd,
al to fchriklyk om vermeld to warden .
De Heer HANWAY verliet 'de Legerplaats op den zeven- en twintigiten van Maart, en kwam, op den vyfden
van April, to Langarood, waar Capitein ILLTON hem wee.
der vriendlyk Qutvmg. Den eeraen van May, vertrok by
van daar , oin to land door Mefanderan na Astrabad to
reizen. Zyn gezelfchap beftondt uit zes welgewapende,
Lieden. Den eerften avond geraakten zy, door de donkerheid, verdwaald in, een bosch ; maar eindelyk eenn li_ht
ontdekkende , gingen zy daar op af, en vonden bet hula
door boomen afgeilooten . Zy zogten, door alle redenea
van overtuiging, den Bewoonder over te',haalen dat, by
bun op den weg ,zou helpen ; doch hunne redenen geen
ingang vindende , braken zy , als e9te 1Perfiaanen, in he ;
huis , bonden des Bewoonders arm met een touw, hem
dwingende hun to geleiden . Deeze harde behaudeling,
het
pcrfiaanfche
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bet uitwerkzel van noodzaaklyk'heid, vergoedde de Heer
IIANwAY, door hem, voor de woette, to loonen, en weder
to rug to zenden, zo ras zy den regten weg hadden .
Niet verre, waren zy voortgereisd, of twee der Lieden,
gehuurd om de Bagadie to geleiden , verlieten, uit vrees
voor eenig onheil, hun last en bet gezelfchap teffens,
op 't alleronverwagtst . In den morgen verfcheenen zy
met vyftig Soldaaten -, de Overt a bood zyn dienst aan,
om den Heer HANWAY, met de zynen, to befchermen, 't
welk by gaarne aannam .
Dieper het land intrekkende , vonden zy de Boeren
langs hoe onbefchofter. HANWAY hadt zich van den Overften afgezonderd, en tien uit zyne bende voor Lyfwagt
aangepomen . De Landbewoonders , 'van 'weaken 'er veelen deel gehad hadden in den laattten opftand, vreezende
dat de Soldaaten bevel hadden om hun te .vatten,-gree.
pen de wapens op , en weigerden hun voorraad to verfchafl n . Hy verkreeg egrer eenige leevensbehoeften, onder voorwaarde dat de Soldaaten den geheelen nagt iii
't veld, onder de wapenen, zouden blyven, waar by zyn
tent optloeg ; doch in den nags verlieten de wagten bun
convoy, en droegen zorg voor zich zelven.
Op den negenden bereikte HANtVAY Balfruth, wear by
berigt kreeg, dat het yolk van Astrabad zich zeer ras aan
SADOC AGA, den Bevelhebber der Rebellen •, onderworpen
had, toen by magt bezat ; dock dat zy ISMAEL BRG ;
een Man van aanzien,° als Landvoogd door SADOC AGA,
daar gelaaten, op de tyding van der Rebellen nederlaage,
aangetast en omgebragt .hadden,
HANwAY kwam op den zesrienden_ van May to Astrabad, en maakte onmiddelyk zyne - opwagting by BEHRUD
ItHAN, des Shaiks Generaal, anti wien by diens Betluit me.
dedeelde, die hem bcloofde, het zelve ten vollen to zullen uitvoeren . Hy - zat in zyn tent, mer een halven kring
Soldaaten rondsom hem been ; vonnisfende, op een'onherroeplyke wyze, over de Rebellen, die een of twee to gelyk voor hem' gebragt werden . Een deezer , eenigen tyd
geleden , gevraagd zynde over de Caravane , met Europifche Lakens, van welke bet bleek, dat by weinig wist,
wend, op last des Getieraals, met flokken deerlyk gellaa .
gen , en de oogen uitgeftooken . SADOc AGA werd daar
op voorgebragt. Staande zyne kortduurende voorfpned,
badt by HANwAY op de onbefchoftfte wyze - behandeld ;
loch, hoe Beer was'nu sales', ten zynen opzigte, van ge_
daan .
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keer zag, was by een Jongeling van bngemeene leevendig .
heid , ryk gekleed , volvrolyk ; nu • verfcheen by in een
flegt gewaad , fprak op een laagen toon , en zyn oogen
hingen buiten de oogkasfen . Hy gaf zyn onvertnogen tot
de wedergave to kennen ; zeggende : ,, dat by van alles
,, beroofd was ." • Dit antwoord vergoldt de Generaal,
door een bevel, om hem' op den mond to flaan ; 't welk
met zulk een geweld gefchiedde, dat bet bloed 'er uit
gudsd'e .
Ruime gelegenheid zou de Heer HANWAY bier gevonden
bebben, om op deezen elendigen to verhaalen bet leed en
ongelyk, hem aangedaan, dewyl by in hunne magt was ;
doch zyne ' Menschlievenheid leerde hem , dat 'er nooit
een gelegen tyd is om den ongelukkigen .te , misbandelen
by vertrok in flilte , zyn hart to vol zynde , om deezd
foort van genoegens to fmaaken, fchoon by kon bemerken,
dat de Generaal zich verbecidde , Oat zulk een tooueel
van wtaak hem vermaak ; zou verfchaft hebben . Terwyl
by wagtte, ` om de overblyfzels , der Lakenen, a15 ze -ge:
vonden warden, to ontvangen, was by getuigen - van de
verfcbeide ftrafoefeningen der ongeluk4ige Rebelten met
zeer weinig omflags uitgevoerd .
De betaaling van de rest der waarde van de goderen,;
behalven de, wedergekreegene , zeer traaglyk toegaande,
vertoonde }ANwAY aan den Generaal bet nadeel , 't .gees
by leedt door dit verwyt . Deeze erkende , dat een ge,
deelte van bet geld gefchikt geweest was ten geliruike van
.den Shaik ; doch boodt hens eenige gevangene Vrouwen
aan , die als Slavinnen zouden kunnen verkogt, en by uit
dat geld betaald, 'worden . HANWAY, deeze wyze van ver .
rekening niet aanneemende, tragtte de Generaal van hem
een Kwytbrief to krygen, om in vyftien dagen to betaalen ;
waar de Heer tnANWAY hadt al to veel ondervonden van
de trouwloosheid der Perfiaanen, ow' een thik to tekener,
°t welk hem vooiigelegd zou kunnen worden„ als een blyk
Van volkotpene voldoening,
Wanneer by op den negen en twlq .tig(en van Jung, in
Goederen en Geld, acht en vyftig teen, honderd , vin de
oorfpronglyke waarde zyner Cgravane, ontvangen, en be .
rigt gelcreegen hadt, datCapitein wooDaooFE met bet-chip
in de Baay gekomen was , verliet by eiflra¢ad, en ging
fcheep tot zyne t' huffs reize.
Op bun tocht., Tangs,
den Zuidlyken oever der Caspifche Zee, werden zy saw
ge.
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gevatlen door zeven Ogurtjoy Roof booten ; doch eenige
ichooten op dezelve gedaan zynde, hielden zy af, en
vlooden weg.
Toen de Heer HANWAY to Langarood, op den drie en
twintiglten July, kwam ,. vondt by Capitein ELTON, in
een zeer flegten Nat van gezondheid (*) . Fly bleef by
hem eene week, en trok na Reshd ; doch bet Jaargetyde
zeer ongezond zynde, werd by door eene gevaarlyke Ziekte aangetast, welke hem tot den dertienden September op .
hieldt, wanneer ,by to Perebezar fcheep ging. Hy hadt
de geheele fom, uit kragte van bet belluit des SHAHS wedergekreegen, befteed in ruwe ,Zyde, .die by, thins bet
genoegen hadt, veilig aan boord op de Caspi/che Zee to
zien ; naa eene overtocht van dertien dagen ., kwam by to
1 erkie. Hier hleef by tot den elfden van October, en hadt
toen de onaangenaamheid van to verneemen dat zy zes
wee(*) De nieuwsgierigheid wcnscht zeker bet lot van Capitein
ELTON, to weeten. Na •i bet vertrek van den Heer HANWAY, uit
Perfe, word NADIR, door eenigen van zyne Officieren om't leeven gebragr. Die dood deedt egter de hoop van Capitein ELTON
niet verdwynen . De Boeren van Ghilan poogden hem to ver
moorden, en een kogel,' op hem gefchooten door een verborge
hand, ging door zyne klcederen ; doch by ontkwam het , en
leefde onder de befeherming van ALI KOULI, NADIR'S Neef en
Opvolger . Naa diens dood, de Perfaanen geen Koning hebben
de, lien zy bet voegelyk agtten to gehoorzaamcn , hebben de
Oudlien van Ghilan bet Volk onder hunne befeherming genomen,
en eene foort van Ariflocratie opgerigt. Capitein ELroN, die wist
dat deeze lieden niet gunllig van hem dagten, weigerde hun to
gehoorzaamen,en word to raade, zich tegen hun to verzetten, en
to verdeedigen ; doch, bier toe geen magts genoeg hebbende,
ging by cen verdrag aan met HAtIDGEE GEMAL, hun Opperhoofd,
volgens 't zelve zouden zyn Perfoon en Goederen veilig weezen' ;
doch die trouwlooze maakte zich eerst meester van ELTON'S goederen, en veroordeelde hem om gehangen to wdrden . Men was
bezig om4iem ter flraffe uit to leiden, wanneer de tyding kwam,
dat een der Oppercapitejns in bet Leger der Oudften overgeloo .
pen was tot MAHOMED !LASS-1J, hun viand . Dceze bragt a1les
in verwarring , de Oudften moesten de vlugt neemeh , en #
voerden ELTON mede . 't Was to hoopen , dat decze wisfeling
van zaaken eenig medelyden in den boezem der Oudften zou ontftookcn hebben, doph zy kenden geen deelneeming in een, an .
ders deed . ELTON *erd ; op hun last, in April, 'des Jaars 1751,
doodgefchooten.
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weeken Quarantaine moesten houden op bet Eiland Cara.

za, een auk wegs de holaa op gelegen .

Den twee en twintigllen November verreisde HANWAY
van ~1strachan na Petersburg. De Volga was mat ys bedekt, zo dat de tocht na Zaritycn to water niet kon gefchieden . Hy moest dan befluiten to Land to reizen, en
bereikte Zaritzen elf dagen daar naa , en Moscou op den
twee en twintigllen van November . Hier ontving by brieven, hem den good cens Bloedverwauts vermeldende, door
welke by in 't bezit van veel meer g' :lds kwam , dan by
zich kon belooven met den Caspifchcn .Handel to zullen
winnen . De afftand, tusfchen Moscou en Petersburg, is,
gelyk ik reeds aanmerkte, 487 Engelfche mylen ; nogthans
kwam by 'er* in drie dagen , in ecn fleede, over bevroozene fneeuw getrokken . De wegen zyn afgcbakend door
ryen van boomers , op een aflland van zestig voeten van
elkander geplaut ; de reize ging zo gemaklyk, dat by fliep,
terwyl men zeventig Engelfche mylen wegs aflei . Op den
eerflen van January, des Jaars MDCCXLV, kwam by to
Petersburg, naa Gene afweezigheid van Eon jaar en zestien
weeken, in welken tyd by omtrent 5400 Engelfche myleu
gereisd hadt.
Te Petersburg hadt by eenige verfchillen met de Perfoo .
nen , in den 6aspifchen Handel belang hebbende : loch
ze waren van zulk een aart , als bet mislukken van een
gewenschten uitflag eigenaartig moest to wege brengen ze werden in 't vriendlyk gevonden , en by bleef to Pe.
tersburg vyf jaaren .
Het loops buiten myn taak , alleen gefchikt om eenig'
denkbeeld to .gecven, van de onverfchrokkenheid, de vol .
flandigheid en bekwaamheid, van den Heer HANWAY, my
uit to laaten , over den tegenwoordigen ftaat des Perfifchea
Ryks . Indien bet vermeldde de nieuwagierigheid des Lee .
zers wakker nnaakt, by kan dezelve op eene aangenaame
wyze voldoen, door de Reizen van HANWAY zelve to leezen .
Op den negenden van July, MDCCL , verliet HANWAY
Petersburg , om na Engeland to trekken , waar by den
ache en twintigften van October, des gemelden 3 .iars, aankwam, na op die terug reize, Reval, Dantzich, 1Jerlyn,
Dresden, ,Maagdenburg, lrunswyk, Hanover, Zell, Hain .
burg , iireemen , 4Lnflerdam , Leyden , 's Gravenhaage,
Rotterdam, IlellevoetJluis, bezogt to hebben .
('t Vervolg hier naa .)
I I. DEEL .
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VERI1ANDEL!NG dvE:R,'T vEraI Att, T WELK DE ZIEL,
IN VRELE Y :EVALS.Ei9, SCHEPT , Ut't ll'ET 1SESC000 .
WEN VAN jADIAIEK(TOUNLELECI . Door T . nARNES,

(Overgenomen uit

T1 ' Mern'irea of the I itersry •a nd Pl iio_
fophic•:T Sssioty of D7anchester.)

Suavc •m ari magno, tUrbantibus` Tq!ora •'
vcntjs,
F• terra • alterius magsjuin' l~et~are periclurnNpn quia vexari queaqu :un, est-jucurula . uoltpras?
Sed quibus ipli malis: carcas , quia cernere • fuave cst.
LUCRErtus.

lkr anneer wy het zcggen van LUCRETIUS ; boven aan dit
Vertoog geplaatst', 't welic op deczeri ziri' uitloopt
Iq genoeglylc s nun Y,nnd itaancle, de zukkelingen van
„den Zeeman, op den ongeCuiwen Oceaan, to aanichou=
,, were ;' 'niet, om dat wy, vermaak fcheppen in ceus an .
,, dcrs OngelegeiJieid ;' maar om dat 'er gedoegen fteekt
„ in Rampen to zien, voor welken \vv zelven vry zyn ;"
wanneer wy , zeg' ik , dit leezen , fchynt her Vermank,
door hem befchreeven', .'en door een zo, tre$ nd tegent'.et.
lend voorbeeld opgehelderd , in den 'eerften opfla~,e , van
zulk ' eene 'zonderlinge en' verhaazende narnur , dat eenigen met- de daad, aan't beftaan van darVermaak, zullen
twyfelen . Doch, dat bet betl;aat, in her opgemelde geval,en veele andere, Van geiyken aart, is eene ontwyl'elhaare
waarheid,' en bet clunk,t my gecu nutloos, of onhehaagelyk oi4def•w erp , -den Oorfprong daar van in 's - &1enfchen
Ziel na ~te fpeuren' ; en : tef fens bet Eindongnrerk, wnarnm
die gefteltenis door den • Goeridaadigen Scheeper d,r Na .
Inure , ingeplant is, uilr 'td- vorftihen .
Zal-ik, voert men ons 'veelligt to gemnete, welgevallen
fcheppen , in bet befchouwen van een Toonedl , waarop
veele inner Medefchepzelen met de •j ammerlykUe cinheilen
worftelen , terwyl ik noch hun gevaar kan verrnindercn,
noch, door myn Medelyden, lets van hunne frnerte wegneemen? Voelt myn boezem , op bet gezi ;gt van ecns anders wee ,, natuurlyk gees-finert? lleel ik nier in- zvne
sandoeningen `'1 En is deeze flerke en uitgezvrate A'andoenlykheid door myn Pvlaaker niet bclletnd, om my tot
daadlyke en onverwylde hulpbctouuing aan to zetteu?
Q,
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Deeze Aandoeningen gaan gepaard met een edel Genoe .
gen, wanneer ik, door eene vriendlyke huip en goeddaa .
dige medewerking, de zorgen des weenenden kan verzag .
ten , hcm voor dreigend gevaar behoeden, of zyne fchreea-l
wende nooden vervullen . Maar, in 't algemeeu, vlied ik,
wanneer myn Medelyden den elendigen niet kan helpen,
van bet jammertooneel, buiten fl-ant, of ongenegen , om
eetle fmerte to verdunren, niet verzagt door de aangenaame Itreeling van goed to doen .
't Za1 onze taak zyn , ter bcantwoording van deeze zwaarigheid, in de eerfle plants, de weezenllyicheid deezer Aanduening to bewyzen, welker Oorzaak, in de gefteltenisfe
der Menschlyke Natuure , wy ons voorgefteld hebben na
to fp :uren .
De 1-leer ADDiSON heeft, in zyn heerlvk Verroog, over
de Vermaaken der Verbeefding , opgemerkt, „ (tat Voor.
„ werpen, of Tooneelen, die, weezenlyk zvnde, afkeer
„ of'fmert verwekken, in de befchryving dikwyls tchoon
„ en aangenaam worden . Zo kan zeif een mestvaalt, door
„ tie betuoveringen van dichterlyke verbeelding, vermaak .
„ en gettoegen fehenken, Voorwerpen van die natuur, door
„ eene gepaste en treffende hefchryving waardigheid byget
„ zet, hefchouwdn wy eenigzins met dezeltile aandoening,
„ met welke wy een gedood gedrogt zien .
Zulks ;
„ n :crkt by op , is meer byzonder bet gevaL, *Is de be :
,, fchryving ecne tterke werking in de ziel haart, en met
„ geweld de Driften aanzet. lemand zal zich, mogelyk,
„ verwonderen , woe bet bykome, dat Driften, die ., by
„ alle andere gelegenheden , zeer onbehaagelyk zyn, ann.
„ genaam worden , als zy in ons ontftaan door eene ei~
„ genaartige befchryving, alsSchrik,Verlegenheid,Smert,
„ cnz . lit y'ermaak ont(taat uit de bedenking,- welke wy
„ over onszelven maaken, dat wy, ze leezende, 'er geen
„ gevaar van loopen. Wanneer wy leezen van Wonden,
„ van Dood', en dergelyke, welt bet Vermaak niet eigen .
„ Iyk op nit de Smert, w,elke deeze droeve befchryvingen
„ ons geeven ; maar uit tie heimlyke' vergclyking , die *y
„ maaken tusfchen ons zelven en de Lyders . Wy zou„ den bet zeltile foort van Vermaak nict gevoelen, wan„ veer wy met de daad iemand in de fmerten zagen ,
„ welke wy uit de befchryving 'ontwaarcn ."
En, . .uogthans, op bet beginzel, door' deezen hevalligen
Schryver aangevoerd, zouden WY 't zelfde, ja een grooter
Vermaak, nioeten voelen, uit bet daadlyk befchouwen van
R r z
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jammer, dan uit eenige befchryving : dewyl de vergelyking
tusfchen ons en den Lyder leevendiger, en , bygevolge, 't
gevoet (terker zou weezen ( •) .
Ik merk hier alleen
op, dat de Oorfprong, waar aan by dit Vermaak toefchryft,
dezelfde is, als t.UCRETIUS, in de boven aangehaalde plaats,
opgeeft . ADDISON past het .op de Befchryving, de Dichter
bet op de daadlyke 13efchouwing van jammerlyke tooncelen,
toe . In beide words bet Vermaak veronderileld, uit Zelfzoekenheid to fpruiten . Doch, ill alle gevallen, waar iu de,
zamenleevingsdriften diep deelen, gelyk pier veronder(teld
words, 't zy uit de treffende Befchryving, 't zy uit de nog
treffender llefchouwing,van anderer lyden, zullen defvledee
lydende Aandoeningen van zich zelven , en, v66r alle beden .
king, eed bron van aangenaame en tedere gemoedsbewee .
gingen worden . Zy zullen dus de Voldnening, indien men
'er eenige gewaar words, enkel ont(taande tilt de overwee .
ging van onze eigene veiligbeid, veredelen en verhoogen .
En hoe dieper wy'er in treeden, door her ter zyde ftellen
van alle denkbeelden, dat de zaak tang voorleden of fahelagtig is, hoe meer wy volkomen ons zelven vergeeten, en
geheel door gevoel Vermeesterd worden, ze des to flerker
Aandoening baaren .
Doch, daar onze volgende befpiegelingen hoofdzaaklyk
zullen loopen over bet Vermaak, ontleend tilt daadelyke
tooneelen van jammer, en niet nit looter verbeelding, verwagt men, met grond, dat wy Voorbeelden bybrengen , ten
bewy ze , dat zulk een Vermaak genooten words door Perfoonen, zeer verfchillend in fmaak, en zeer onderfcheiden
in de aankweeking hunner zielsvermogens.
Ik zal niet fpreeken van her fchriklyk Vermaak , waar
mede de'Wilde zyne oogen vergast, op her gezigt van de
krimpingen en doods tngften eens gefolterden Gevangenen,
den laatften leevensadem uitblaazende , onder bet gevoel
van alle ipynen, die uitgeleerde Kunst in wreedheid kan nandoen
(*) De Hoogleeraar J .

BEATTIE, in zyne lfrysgeerige, 0ordeel.
dit Onderwerp behandelende,
met veel kragrs to keer, en zegt, onder

en Zed .•t undigre Vprhandelfnnen,

de Zelfzockenheid
anderen : „ Op deezen grond of zouden de begcerlykflc posten
• in de geheele wcreld zvn, Opzig er van een Hospitaal, Voogd
• in 't Gekkcnhuis, of Bevelhebbcr van een hoop GaleiIaaven,
,, to we .z .n : immers zou men dan alle oogenblikken reden
• hebben, om aich to verheugen, op bet dcnkbecld, dat men
• vry was van alle elcnden, die ons omringeu" 11 Decl, bl . 3.
gaat
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doen ! Ook wit ik her oog myner Leezeren niet vestigen,
op de bvkans even woesce Zoonen van oud Roine, toen
de majefleit des Romcinfchen Volks, met drift en verrukking, zamenliep , om honderden van Zwaardtehermers to
zien, met elkander vegtende, tot dat misfchien meer dan
de helft op den grond uitgeftrekt lag , wentelende in hun
bloed, en, vol wonder, den geest geevende op de ilrydIk zal niet reppen van de Spaanfche Stieplaatze .
rengevegten, noch . van de luidfchreeuwende toejuichingen
des Engclf hen Gemeens , rondsow hunne Medefchepzelen , in een gevegt, waarin her mogelyk is , dat eenigen
der Stryderen eenen doodlyken flag ontvangen, en, fchrik .
lyk denkbeeld l dus omkomende, voor den Regterttoel van
hunnen Oppeuegter moeten komen .
Laaten wy de ontzaglyke menigten befchouwen , . die
overat in Engeland altoos de volvoering van Doodlralfcn
bywoonen . Men zal misfchien zeggen , dat her Gemeen
overal weinig bezit van de Aandoenlykhsid en T ederhcid
der befchaafder lieden . Maar, in 't laatst gemelde geval,
een Strafoefening , heeft 'er geen lilydfchap plaats, over
her lyden des armen misdaadigers . Ily wordt door aller
oog met Medelyden befchouwd . De geheele omflaande
me ntgte deelt met hem in zynen ongelukkigen toefland .
i[:ene akelige flute heerscht op , her ontzaglyk oogenblik .
Veelen gevoelen onuitdrukbaare aandoenmgen ; bet gebed
en de flilte verklaaren duidelyker, dau eenige taal kin doers,
welk ecu deel zy neemen in zyn ongeval . Komt 'er last,
om hem vau de Doodftraffe to onthefFen, hoe groot is de
vreugd, hoe hartlyk de getukwenfching! En, misfchien,
zult gy, onder die menigte , met alleen bet gros des yolks,
maar ook den Man van meer kunde en fynder aandoeningen, aantreflen ; die, geleid door ecnig flerkwerkend begin .
zel , t geen wy wenfchen to verklaaren , cen Vermaak
fchept , grooter dau al de fmert , hoe groot iemand zich
ook moge verbeelden , dat deeie weezen moet , op bet
zien van zulk een fchouwfpel .
De Man , die verfcheide van de Tooneelen , door ons
vermeld, als barbaarsch en aanllootelyk, zou ontloopen,
zal, misfchien, met de grootfle drift, zich begeeven na een
hoogen berg, over den Oceaan hangende , om then to ' be.
fchouwen , beroerd door een {form ; fchoon een orgeluk .
kig Schip , of zelfs een Vloot Schepen , zich opdoet in
die ontzettende ruimte , nu ten hemel opgevoerd , op tea
L- huitnende branding, dan in eerie peilloozt diepte gedout .
R r 3
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peld, en eitidclyk aan ftukken ftootende op de klippen, terwyl alle de Zeclieden in de diepte begraaven worsen . Of, um cell ander voorbeeld to neemeny-wie zou zich niet
haasten , om veilig to ftaan op den top van eenigen berg,
of op een tooren , niet verre van cell Slagveld ; waar in twee
Legers elkander flag leveren, fchoon, misfchien, naa 't verluop van weinige uuren, duizenden voor hem op den . grond
uitgefrrekt leaven , en het veld hem het - fchrikbaarendlte
tooueel oplevert, van doodflag en verwoesting?
Dat, in alle deeze uevallen, in de zameugeftelde . Aandoeniug, het Vermaak de overhand hecft, is daar uit blykbaar, dewyl gy bet Tooneel biyft befclxauwen ; gy zoudt
ii , als Smert .de overhand hadt, daar va :i zeker verwyderen . -- Oulaags beyond i k my in 't gezelfchap van een
I-leer, die my ti et de fterl:fte kleuren cell Gevegt affchil .
derde , tusfchen twee Kaaperfchcpeu, door Into gezien van
Cell der rotten , aan de Oustkust van L/r;ehirrd
Veele
verlooren 'er bet leaven by ; lice Gevegt duurde lang, de
uittlag draaldc, . allcs sting hevig toe . bit myn tegenwoordig ouderwerp voor den geest hebbende, vroeg ik hem, of
by Vermaak ha .i i :i deeze Vertuoning.
fly antwoordde
lily , met grooten ernst, dat by dezelve voor eene aanzienlvkc loan nict zoo hebben willen misten . De toon en de wv.
ze, waarop by fpral :, duidden my ge'oegzaam aan, dat
by het hardvk incende .
Befcltaaviug, 't is waar, more eenige kicinder verfchillendheden voortgebra ,_rt •h ebben in den Smaak en Aandne .
niugen, van oiderfchcide geftellen . Zy, wier Aandoenlykheden nict verfynd zyn door Opvoeding •o f Onderwys, mag2n het . Vertniak op eeue zuivere wyze gcvoclen .
i\Iaar
worden de belchaaf .ilten gccu dergelyk en gclvkflagtig Vermaak gewaar, uit het befchouwen van de nit ezogtlte, en
met de zwaarite kleuren gefci :ilderde ingebeelde jannmertoo .
neelen ? In deeze tragt men alles , wit verfchriklyk en
hartroer,end is, alles; wat onze I andocningen kan fchol:ken,
of traanen uit onze omen to trekkeri, to brengen . Hoe
treuriger en treffenier bet tonneel worde, hoe meer bet de
Aandoeningcn van Schrik, 1lartzeer en Medelyden . roere,
hoe racer Vermaaks zelts de hefcltaafdften ontvangen . 7,y
fchvnen de verfchillende en leeven'te beweegingen van ftryderide Driften to gcvoclen . Zy zyn'er op geltcld, dat een
bi gelende train bet oog Ontrulle, en chat de geheele Ziel
de ontroerendfte beweegingen gewaar wordt . Op dat oogenblik khynen zy de verciering te,vergeeten, en pryzen
na-
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nanerhand dat fluk bet hoogtle , waar in zy 't meest den
Schryver bykans to eenemaal uit bet oog verlooren , en
bun eigen toe (land, geheel overgegeeven aan, en verzwolgcn
door, Aandoeulykheid .
Het, derhalven, voor toegeflaan neemende, dat 'er uit
de betchouwing van Leed, zo ingeheeld als weezenlyk,
Verniaak genooten wordt, zal ik nu tragten 'er reden van
to geeven , door cenige van die beginzels op to haalen,
welke in do getleltenisfe der Menlchclyke Natuure ingeplant zyn door den Goeddaadigen Schepper ; beginzels,
van we1ken die voldoening Rf hangt .
Dr . AKIs'SIOE geeft 'er deeze reden van , dat de Medelydende Aandoeningen deugdzaam, en daarom vermaaklyk
zyn, en leidt'er dit gewigrig gevoig uit af, dat elke dettgdzaame Gemoedsbeweegijig' aangenaapr moet weezen, dewyl
dit ten aandrange daar van flrekt, en eene belooning is der
Deugd . De gedagte is bekoorelvk, bet getrokken gevolg
edel ; doch de oplosfing komt my onvoldoende voor .
Wy hehhen reeds gezegd , dat bet Vermaak, ontftaande
uit de befchouwing van jammcrvolle tooneelen , eene zamengeflelde Aaudoening is , p pwellen.d e nit veele onderlchei .lene brunnen in 's Men then boezeni . 1)e foort en
de maate van Aandoening hangs of van de verfchillende
camenmengingen , . waar uit (lie zamenflelling betlaar . De
oorzaak , door den Heer ADDISON bygebragt , - bet Pezef
onzer eigene Veiligheid , mag veronderfleld worden eenig
deel to hehhen in de zamenmenging onzer Aandoeningen .
Die, door Dr. eKENSID2 vermeld, moge 'er een grooter
steel in hebben . Dan wy tragten bet overigep
op to fpeuren .
'Lr zyn- weinig beginzels in do Menschlyke Natuure,
van een ahemeener en belangrykcr invloed , dan dat der
141edezevoefigheid . Een vernuftig Schryver, die zich liet
wegrukken door bet heerfchend denkbeeld, otn alle de
drvtveeren der Menschlyke Natuure tot Bern to brengen,
heeft zyn` best gedaan , om een groot aantal der gevoelens
van bet dart op to losfen in Medegevoelende Aandoenin•
gen (-~) . - . Schoon bet my waarfchynlykst dunkt,
dat 's Menfchen Ziel , gelyk 's Menfchen Lichaam , verfchillende en onderfcheide fpringveeren van Werkzaamheid
en Gelukzaligheid hebbe , heeft by, nogthans, door eene
verbaazende verfcheidenheid van voorbeelden , getoond,
de werking en bet aanbelang van dat Begiuzel der Mensch(t) Theory of Moral . Sentimedts.
RR r
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Dat wy bet op ons tegenwoordig
tyke Natuure .
onderwerp toepasien .
Wy deelen uatuurlyk in de Driften van anderen . Maar,
indien de Oriften', welke zy blyken to voelen , niet die
Jammer alleen zyn ; indien zy, to midden van rampfpoeu,
1 loekharti ; eid, l;dclmoedigheid en Vergecflykheid vertoonen ; indien zy zich verheflen boven de wolken van onheil, welke hun overdekken, (tandvastig pal ttaan, bedaard
en gedut .Hig blyven, opent zich eene betere brun van Ver .
maakk vo'-r ons ; out(pringende nit welgevallen, bewonde .
ring, ell uie onuittpreckelyke Mededeelneeming, welkc bet
hart llreelt, op bet hefchouwen van deugdzaaute en held_
haftige bedryven, Dour tie werking van dit begiuzel ftellen wy oils in derzdver plaats, wy gevoelen, als't ware,
eenig decl diet zelfsbewustheid , van braaf gehan .teld to
hebben , van lien vrede, welken zy moetcn genieten .
Te deezer oorzaake zal, gclyk ik reeds begonnen heb nan
to merken, bet Vermaak verandereu, zo in natunr als in
maate, overeenkomftig met het Tooneel, 't welk zich op .
doet aan onze oogett, en de Characters, die 'er zich op
vertoorten . Het leveren van een Veldllag, -- de Oceaan
door een ftorm opgeruid, en bcdekt met de wrakken van
verbryzelde Schepen, -- een waardig Huisgezin, in 11i1te, en, egter groot noedig , eene menigtc van a andringen .
de rampen verduurende , zullen zeer onderfcheidene Ge .
moedsbeweegingen verwekken : naardemsal de zawenftel .
lende deelen der Vermaaklyke Aandoening uit zeer verfchillende (toffen beftaan . Atle veroorzaaken zy bewonde .
ring ; doch eene bewondering, hoe onderfcheiden, zo in de
maate, als in de oorzaak. De zamen(tellende declen kunnen ongetwyfeld, dermaate zatnengevoegd zyn, dat bet
Veraak
m flegts cen klein gedeelte uitmaakt van de vermeng.
d e Aandoening . De meet aangenaame tinten kunnen eene
kleitte evenredigheid hebben tot bet verfciirikkend rood en
het naar`eesti zwart .
In veele der gemelde voorbeelden moot ]let Vermaak ,
voornaamlyk, indien niet geheel en al , ont(laan uit de
omftandigheden, of bykomeude toevallen van bet toonec) .
De verheevene Aandoeningen, veroorzaakr door bet geziQt
van een on-, et3uimen Oceaan, verzagten die, welke uit tie
fchipbreuk opryzen . En her ontzettend gevoel, verwekt
door tie tegenwoordigheid van duizenden van Menfchen,
all en als met done ziel werkende grootmoedigheid en dap .
perheid vertoonende is het hachlykst eogentllik, verzagt
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die Aandoeningen van fchrik en fmekte , welke een Slag.
veld moet verwekken .
De Voldoening, van welke wy reden zoeken to geeven,
bang, desgelyks, in eene zeer groote mate, of van een
beginzel, der Menschlyke Natuure, tot de wysfte einden
in'eplant, de Werkzaamheid, welke dczelve geeft aatt de
Ziel, door dezelve veerkragt by to zetten . Niets is onverdraaglyker dan kwyning en verveeling . Hoe aangenaam
is het ons, wanneer unze Ziel tot to werk ftelling haarer
vermogens en gevoeligheid geroepen word .
Wederom, bet is eene wet onzer Natuure, dat tegen .
overgeftelde Driften, agtereenvolgende gevoeld, en bovenal,
wanneer het fchielyk en als in een oogenblik gefchiedt, el .
kander kragt en fterkte byzetten . Rust op onrust, zeker .
heid op twyfeling, vriendfchap naa v)tnd{chap volgeude,
zyn veel treffender dan of zy in deezervoege niet tegen elkander over ftondeo . In deeze ftrydigheid van Aandoeningen, ryst de Ziel van 't lydclyke op tot daadlyk betoon .
Dezclve wordt opgewekt tot een leevendig gevoel, en geniet die hyzondere, nitgeleezene en zamengefielde Aandoening, in welke , even als in veele fpysgeregten op een tafel, her zoet en zuar, de aangenaatne en fmertlyke prikke .
lingen, zo gelukkig verniengd z) •n , dat ze de vereenigde
Aandoening veel fterker en aangenaamer doen worden .
Tot nog hebben wy gezweegen v,-.Ti het heginzel der
Nieuwsgierigheid , dat werkzaam en woelcud vermogen,
't geeu zich zo vroeg opdoet, en hykans onverzwakt ons
zo lang byblyft, en waar aan, om de wysfte einden, eene
zo groote ma-ate van genot is vastgehegt . Ann dit begin.
zel zou ik veel liever , dan aan eett beginzel van wreed .
lieid, toefchryven, dat Vermaak , 't weilt'Kinderen zomtyds fchynen to fcheppen, uit het plaagen en pynigen van
Vliegen en andere In1e ten . Zy hebben nog Been denkbeeld gevormd van de pyn, welke ty aandoen . 't Is, in
de daad, van bet uitetfte gewigt, dat dit bedryf zo fchielyk en zo kragtig mogelyk geftuit wordt , dewyl het van
aanbclang gerekend moet worden, dat zy de denkbeelden
van Vermaak en Smert leeren hegten nan de beweegingen
en bedryven der dierlyke Scheppinge . Aan dit heginzel mo.
fen wy geen gering gedcelte toekennen van dat Vermaak,
in de bcfchnuwing van jammertooneelen, waar van wy de
oorfprona in de gefteltenisfe van 's Menfchen Hart zoeken .
Aan Nieuwsgierigbeid, - aan Medegevoelighcid, - .
aan 1Verkzaamheid van den Geest,
nn 't bezef van
on.
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onze eigene Veiligheid , --- en aan de (terke Aandoeningen, veroorzaakt dour her zien van de Redryven en Driften der illenlchen in aangelenene omltandigheden, fchryven
wy die Voldoening toe, welke de Ziel ontwaar wordt ,
op hot beichouwen van elenden ., Men heeft dit
Vermaak genoemd ; doch, uit bet gczegde blykt, dat bet
tot Vermaak nadert , of 'ef van afwykt , naar evenredigheid van bet mengzel, waar nit de Aandoening is zamengeflcld . In eenige gevallen zal de Smert , in andere bet
Genoegen, de overhand hebben .
Hot eindoogmerk deezer gefteltenisfe van 's Nlenfchen
geest is, waartchynlyk, om, - door middel dier (terke Ann .
doeninn , ale '/,iel in eene heftendige en kragtdaadige beweeging to houden , - de Aandoeningen lecvendig en
teller to doer blyven, - tot hot 6ctragten der bewonderde Deugdcn op to wekken, en bytland to verlecnen aan
de zodanigen , tot welken ooze Medelydende hulpe zicli
kan uitllrekken .
Hoe zeer dient dezelve , om ous
tot hot uituefenen der Zatnenleevingsdeugden aan to zet .
ten, her hlart to vertederen, met Goeddaadigheidto ve .vullen , en edeltnoedigen bylland to verleenen , , vraar dezelve vcrlcend kan wordep . Een einde als dit is genoegzaam om de Vcorzienigheid to billyken , en de wegen van
soU, omtrent de Kinderen dcr Menlchen, to regtvaardt en .
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de mensch uitfpannilig en vcrmaak moot hebben, is ecre onD attegenzeggclykc
waari .ciu .- Len limar, to lirak gelpannen,

loopt groot gevaar van to broken - . Eenc rusteloozc beweg'ng verztvakt ; daar cone matige de kragren vernicuwt en ver.
llerkt. Onze uitlpanningcn ; moctcn vc' •k wikken, rnaar guenz`ns
vcrmoeijcn . --- Ze zyn geiyk aan den honing, die hot gehemcltc zoct is ; maar to vccl gcbruikt doct walgcn . --Men, moot hot vcrmaak, zyne uitlpanningcn, tot verkwikking,
maar nimmer zo gcbruiken , dat ze tot eenen Last worucn.
In 't eerfte geval zyn ze zecr aangenaam , maar in 't
laatfle, ontnemcn zy am her gcnot alle Lie!] ykhe ;d .
Her is cone zecr zwarc taak icinant op to Iczgcn : Bcmoci u
nimmer met e&ns anders zaken ; denk, dat gy altld genocg
met uwc cigcn to dccn hebt.
Ook is hot zomtyds zecr
pryzelyk, zich cons antler mans zaken aan to trckken . Vecial
kan do pligr van on . vorderen , dat wy do belangens van cci
anderen ter harte nenien, en wy ons met z ;ne z :aul lbcmociicr .
Al
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A1 wie zich vroeg lecrt fchikkcn naar de w;sfelvalligheden'
dezes levens, - die zich k!oekmoedig wapent tegen 2fle derzelver aanvallen ; --- die zal , met ecn beho,)rlvk geduld en
cdele kloekmoedigheid , den behoorlyken wecrftand bieden aan
derzclver aanvallen, en niet lafhartig he t• dezelve aanftonds ge .
wonnen geven .
Niets maakt den mcnsch, in de gemecne zanicnleving, ver-,
agtelykcr dan de armoede.
Men fchuwt den armen cn•
vcragten man ; - en waarlyk, her lchvnt, of met de uitwcndigc veragting ook veelal eerie inwendige vetmindcring van vcr_
Men z'ct •d en armen man in alles
mogcns gvpaard ging .
veragteren ; zync tnnigc dermogens fchynen of to semen, en by
vervalt tot eerie menigte van laaghcden : geen wonder, want by
word gedwongen geadige finaadhedcn tc' mocten vcrdragcn ;
dit alle : doer hem tot de laaglle lafhartigheden, en zomtyds tot
de allerfnoodfte wanbedryven, vcrvallen .--- Ondertusfchen
gebeurt her ook niet zeldeii , dat by' den •a rmen en veragten
man, vooral wanneer by buiten zytt tocdocn tot cch 'veragrelyken bat vcrvaflen is, cen grootmocdige ziel huisv,st .
Al war wy in her gefchapene, 't zy ivy ons zelven Bade flaan,
't 2iy wy agt geven op her geen buiten ons aamvezlg zy, al war
ivy daar in belchouwen, draagt do ,allerduidelykf}c ;, de zekerfie,
kenmerken, Liar her zclvc niet clan na ecn ryp', na cen allcrwyst
ba1e :d is da,r gelteld , en in die orde , als ivy- her ontmocten .
In ales is de juste gclchiktheid , in alles 'vinden ivy,
by cone nauwkeurige oplettenheid do duidclykfe Ipooren van
cane oncindige magr , en eenc onbeperkte wyshcid : - van
eenc orde en gefchiktbcid, die boven, oneindtg, boven, her bereik klimt van eindige vermogens , van bepaalde kragtcn, van
bekrompen wyshcid en - kennis. , -l-let allergeringlic flofidccltjc
loaners zouden ivy nict kunnen voortbrcngen ; al wat ivy kunnen uitwerken, is do voorh .u ;dcn zynde onderwerpen t' z :tmcn
to voc_*eu, of van elkanderen to lehektcn ; en dat zyn wy nog
gcenzins in flaat , met alle voorkomende zaken to doen . Uit dit alles moct ecn vcrftandig wewun re :iener•_•n , en opklimmen tot eenc eerlie Oorzaak afler dingen, tot cen Wczcn, dat
even zu min in wyshcid als in vermogen fault .
Hoc is her mogelyk , zou men zcggen , dat verflandige en
geleerde mannen tot do huitcnipoorige en verder :elvke gedagten
kunncn vervallen zyn , dat 'er mess, met betrckk'ng tot God,
voor de=-Ifs uitdrukkclyk verbod , onregtvaa°dig en zcdelyk
kwaad is ; des hct, zonder dat verbod, 'eu.e volmaakte onverfehillige zaak Zoo zyn , of men dezelve uitvo nrde , of nalict,
Dat "t by God in ecn volmaakr cvcnwigt fond, of L-ly ecez,:lve
good of kwaad keurde ; en her this , rondo dit uitdrukkclyk
gcbo,l, onverlchillig zou wezen, cen mcnsch to vet'moordcn of
e behoaden, God list' to hebben of tc haatcn, than tF pryzen
of
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of to lasteren , en war meer van lien aart is .
Wie vat
nict aanflonds bet uitzinnige van zulke denkbeclden ? Zou bet
in cen allervolmaaktst Wezen kunnen vallen , onverfchillig to
zyu~ om eene verkiezing to doen tusfeheu zaken, zo hemelsch
wyd van eekanderen verfchillende! 'Er was dan geene genoeg .
doenende reden by God, waarom Hy liever dit ,. dan war anders, verkoor ; waarom Hy eenen haat, eenen afkeer van her
kwade , en eene licfde voor her goede zoude hebben .
'Er was dan, inderdaad, tusfchen hat goed en kwaad, geen wezenlyk onderfcheid.
Ook zou God nict beflendig her
goe-ie blyven beminnen , en bet kwade haten.
Dat
van daag goed was, kon morgen kwaad zyn ; - dat van daag
voor cene deugd gehouden wierd, zou morgen ondcugd kunnen
welk eene verwarring zou bier uit noodwen .
worden,
dig geboren worden ; en aan hoe veele veranderingen wierd God
Hy verkicst beflendig bet be,te ; niet
niet onderhevig!
altoos her volmaakrfle ; want dit zon dikwyls met beantwoorden aan zyne wyze einden en oogmerken, die nu nooit mislen,
orn dat Hy dtar toe her beste en eefehiktfie befiendig ui;kiest.
De zeden en gewoonten der byzondere volken kunnen tot geen
volgregel verfirekken ; en men kan niet befluitcn , om dat her
geen dikwerf by bet eene yolk voor eene deugd word hefchouwd,
by her ander voor ondeugd word aangezicn, dat'er daarom geen
vaste grondregel zou wezen voor deugd en ondeugd , voor
Feilbare menfchen, bedorven fierve_
kwaad en goed .
lingen , zyn aan oneindige dwalingen onderhevig ; en verkeerde
redeneringen kunnen in eeuwigheid de waarheid tot geene vals .
held maken , noch de valsheid in waarheid verkeren ; even zo
min als een blinde her licht in duistern's kan doen veranderen,
om dat by van her eerfle geen gebruik kan maken .

MENGEZWWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSI'EN EN WEETENSCHAPPEN
BETREXKELYK,

REDENVOERING OVER DE OVER EENSTEMIMING DER CODLYKE VOLMAAKTI4EDEN .

(Uit bet Engelsch van den Eerw . Heere
GOD

is een licht, en 'er is

gansch

WILLIAM WEST.)

geene duisternis in Hem.
j JOAN.

(llervolg en Slot van bladz . 572,)
~n de II plaats mogen wy bet woord Licht aanmerken als
flaande op de Zuiverheid en Heiligheid Van GOD, waar
door wy verlaan . dat beginzel in de Godlyke Natuure,
waar uit alle \Vetten van Heiligheid en Waarheid , van
Reinheid en itegtvaardigheid , onmiddelyk voortvloeijen .
Of , met andere woorden , bet onmiddelyk, beginzel van
dat Zedelyk Beltuur, 't welk GOD oefent over alle redelyke en verilandige Schepzelen, in' Hemel en op Aarde ;
zich vertoonende in bet vastliellen van zodanige Wetten,
die alle wyze, billyke en goede Weezens noodwendig
hoogst moeten goedkeuren .
Om de voeglykheid
van het woord Licht, volgens het Schriftuurlyk gebruik,
in deezen zin, aan to wysen, hebbe men op to merken,
dat zy , die bun Gedrag naar de Wetten van GOD inrigten, Kinderen des Lichts, en Kinderen des daags, genoemd worden ; . terwyl de werken des Ongehoorzaamen,
of die zich tegen de Wetten van GOD aankanten , werken
der DuiiernisJe heeten . In de daad , Zuiverheid , Witheid en Licht, worden, in 't algemeen gebruik , zo wel
als in de Heilige Bladeren , dikwyls voor wisielwoorden
gebezigd . Zuivere en Witte Kleederen duiden Onfch'ild
aan, GoD word gezegd, zich met bet licht als met -een Need
le bedekken (*), en heerlyk to'yn in tfeilftiheid
Ol;ezc, derhalven, fchoon ze guurlyke uitdruttkiugen en
(*) PSALM C?V . 2 .
(t) Exonus YV. II .
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gcenzins letterlyk to ver(laan zyn , vertoonen ons, tnogthans, gewigtige zaaken, naamlyk, dat Regtvaardigheid
en Waarheid, in 't byzonder, de voorwerpen zyn van .het
welgevallen, de goedkeuring en- hoogagting des Allerhoogfien, - dat by de onveranderlyke en eeuwige Befchermer
is vmi -allen , die (landvastig de zaak der Deugd aankleeven , - dat by bull met de uititeekendfte kenmerken
zyner gun(te zal bekroonen, - en, integendeel, alien,
die zich tegen de helangen des waaren Godsdiensts en der
Deugd onder bet Menschdom aankanten , ftrenglyk zal
floe zeer ook Lieden , aan Ondeugden
firaffen .
vetilaafd , of verblind door vooroordeelen-, GODS Zedelyk
Bell= der wereld tiiet gelooven, of verfmaaden, - voor
liedcn van beter vedtand , en beter hart , die vrycr zyn
van vooroordeel en openIlaander voor overtuiging, ?yn de
blykbaarheden van zulk cen Befluur zo flerk en klaar als
bet Licht . Indien men bet Gewe :ten toelaat zyn eegen
en egre t aal . t o fpreeken , zal bet zelve bet Zedelyk Be .
lluur van con erkennen, als mede de zuiverheid en regtmaatigheid, de hillykheid en goedheid dier Wet ten, waar
door bet onderfchraagd wordt , b~'zonder zo als dezelve
onss in bet Euangelie van JESUS CHRISTtrs worden voorgefchreeven . Dc kra,t .van 't welke , als een flelzel van
-Vetten aangemerkt, vergelceken wordt by den Dageraad,
bet Morgenlicht, en de Zon , pier zo zeer uit hoofde van
de nieuwe Onderrigting, welke bet geeft, als om de zuiverheid en opregtheid, daar in aangepreezen ; die 's Menfchen Character 't meest opluistert, verciert, en bet eerie
pieerdere gelykvormigheit' met bet Character Van GOD opbeft , 't welk volkomen Licht is . Ten deezen aanziene zyn wy in fl.aat, om naar con to gelyken, in eenen
veel hooter graad, dan wy GoDE inherflubvaKnise
fe gelykvormig kunnen worden : want onze ., Kennisfe zal
altoos een groot inmengzel hebben van Onkunde en Duis .
ternis ; maar, indien wy beflendig de Wetten aankleeven',
welke GOD Oils heat vuorgefchreeven , zal ten e eniger. ty.
d e onze Zuiverhcid en Deugd tot zulk een,trap van vol .
maaktheid opklimmen , dat ze geheel . gezuiverd is van aljell inmengzel van onrcinheid en ondeugd ; en, fchoon wy
op decze wereld dat toppunt nict kunlrn berciken, is bet
ooze onvermydelyke pligt, en ons waar belang, daar na
to tlrcevcn .
Eli dit is de Zielhctcrcnde Leer, welke wy moeten ontleenen nit bet tegenwoordig onderwerp
unzer Verhandelinge . De Ileilighcid van COD, vrelke wy
mo-
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molten nanmerken als een der onwrikbaare pylaaren van
zyne Gelukzaligheid, of, mislchien eigenaartiger, als een
der onuitputbaare bronnen, waar uit dezelve ontlpringt.
Wat, wat kan een ryker welbron waif genot zyn voor ee .
nig Redelyk Weezen, dan eene overtuigde goedkeuring van
die Wetten, welke de duidelykfte en fterkfle Ltrekking
hebben, om de orde en eenltemmighei¢ der Zedelyke we .
read to bewaaren , en alle de Inwoonders van Hemel eu
Aarde onuitfpreekelyk gelukkig to maaken .
Dit is
de zekere en onhetwistbaare [trekking van alle Wetteu
van Regtvaardigheid en Waarheid. Dewyl dit, derhalven,
bet Character is van den grooten en aanbidlyken GOD,
kunnen wy, met geene mogelykheid, een iterker beweeg.
reden hebben , om deeze gelleltenisfe in onze harten aan
to kweeken, onze aandagt en overweegiug to wenden op
bet befchouwen van de fchoonheid en voortreflykheid, en
bet befpiegelen van de geluhkige gevolgen , aan GODS
\Vetten verbonden , ons dermaate daar aan to gewennen,
dat wy vervuld worden met eene opregte en hartlyke
liefde , tot deeze, boven alle befchryving beminnelyke,
voorwerpen .
't Is genoeglyk en aangenaam , bet
Licht en de heerlykheid der Zonne to aaufchouwcn, die,
door GODS befchikking , haare vriendlyke ftraalen op de
aarde en derzelver'Inwoonderen veri'preidt . Maar bet ver .
fchaft een redelyker en edeler onthaal, voor 's Menfchen
geest, den meerderen glans en heerlykheid to befchouwen
van GODS Zedelyk Character , oorfpronglyk ten toon ge.
1j)reid in de Wetten, in onze harten ingefchreeven , met
zo veel fchoonhcids en verfcheidenheids to rug gekaatsr,
door alle de Characters , onder onze Medefchepzelen ,
waar in wy eene gelykvormigheid met GOD ontdekken .
WVy zyn zo natuurlyk gefchikt, om genoegen to fcheppen
uit zulk eene befchouwing , als uit de fchoonheden • van
de ltoflyke wcreld, en hoe meer wy onze Zielsgelleltenisfe verbeteren, door de betragtingen van de Zedelyke Uitmuntenheden der Godlyke Characters , •h oe meer wy het
Zedelyk Licht en fchoonheid van oohs Schepping zullen
doen toeneemen , door die gefchiktheden to verkrygen,
en die hebbelykheden to verfterken , waar in de hoogfie
voortrcflykheid der trenschlyke Natuure beftaat , en waar
uit onze grootfte en weezenlykfte voldocuingen voortvloei .
Zulks zal gereealyk erkend worden door aljen .
len, die opmerken, dat , indien eenig genot aanloopt te.
geu de regelen van ileiligheid en l :egtheid, bet oiibeltaan .
Ss 2
War
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baar is met onzen p{igt jegens con : 't geen mert moet er.
kennen, dat ter aantnerkelyke vermindering ftrekt van bet
genot zelve, en het, in zommige gevallen, geheel moet
wegneemen. 't Zelfde is- waar, ten opzigte van genietingen , welke aanloopen tegen die onzer Medefchepzelen ;
ja, mat ik 'er vry nevens voegen , dat alle de tegenwoor .
dtge genietingen, cjie ftrekken om ons toekomend Heil to
verwoesten, of to verminderen, uit kragte deezer over .
Twee, inge, zeer veel verliezen . Dc zoodanige, derhalven,
die de bellendig{le en void ocn{te zyn , moeten van lien aart
weezen , dat ze geheel bettaaubaar zyn met onzen pligt je .
gens con, met onze bctrekkingen tot het Menschdom, en
met onze regtmaatige inzigten tot ons welweezen in deeze
en de toekotneude wereld. Ten then einde moeten ze ge .
heel beftuurd en geregeld wordcn, door die Wetten, welk
de driewaal Ileiiige ous ter beste regelmaate gegeeven heeft .
De overwecging, dat cvy dit met de daad vulbrengen, zal
ons {lufte opleveren tot eene wtltevredenheid over onszel .
. waar by niets kan haalen.
yen
Allen, die Geluk zoeken, met eene geheele verfmaading
van de Godlyke Wetten, zoeken 't geen zy nimmer kun .
men vinden . Niemand onzer, in de daad, kan een zuiver
en onvermengd Geluk in dit leeven verwerven, uit hoofde
van de veelvuldige onaan enaame omftan'digheden, welke 't
zelve, .onvermydelyk vcrgezellen ; dock wy kennen zeker
zodanige Characters verl :rygen en bewaaren, als ten noodwendigen grondfiage dieren van daatilyl, genot, cen . thence :
mende voorraad van voldcenin(4 en troost, die ons 't meest
van alles onder{tcunt en op beurt, under alle de teleur{te1 .
lingen en bepruevingeu in deezen voorbygnailden, flaat van
ftoorenis en ongeneugte ; en ailerkragtigtst vowbereidt tot
cen volmaakt en othafaebrooken Geluk tier uamails .
In de Ill plants, molten wy . het woord Licht betreklyk
maaken op de Godlyke Goedheid ; uit hoofdc van her grant
en verheeven vermaak , 't welk de befchouwing daar van
aan 's Menfchen geest fchenkt . 13ovendien molten
wy aanmerken, dat , in de Heilige Bladeren , bet Licht
yan Gods aanfchyn, doorgaans, zyn gonilig opzigt aanduidt,,
en bet hezef daar van komt, heeds vonr als een beginzel
van blvdlcbap . ll'elgelukzalr,- is bet yolk, 't welk bet ge .
I-lank kept, 6 Heere! 'y zullen in bet licht urns lanfchyni
wandelen .($)Verzadiging van yreugdeis by ow aangezigte,(1)
en
(1) PSALM LXXXIX . 16.
(4)
AV1 . I1 .
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en wederom, het Licht is voor den Regtvaardigen gezaaid,
en Vrolykheid voor den opregten van harten (**) . lie Goed .
beid van GOD is, buiten tegenfpraak,e, , een allerbehaaoelykst en genoeglykst voorwerp , aangemerkt als ]let groot
oorl'pronglyk bcginzel, waar uit alle Gelukzaligheid , als
uit haar eigen welbron, voortvloeit ; Mar derzelver wyde
uitgeltrektheid, en de oneindig verfcheide wyzen, op welke zy zich vertoont, to befchouwen, zal zeker bet gezegend werk en de bezigheid weezen eener eindelooze ccuwigheid : dewyl geen tyd toereikende is , om ons een
volkomen gezigt op to leveren van een voorwerp , zo
groot , zo ongemeeten , zo duurzaam. Wy zien , in de
daad, 'er tegenwoordig genoeg van, om onze harten met
de hoogstgaande verwondering to vervullen ; doch nit het
gees wy zien , kunnen wy genoeg opmaaken , en leiden
wy zeer natuurlyk af, dat de voile uitgebreidheid ons oog
verre ontwykt . Bepaalen wy onze aandagt alleen op onze eigene perloonlyke ondervinding van de Godlyke Goed.
heid, deeze zal, zelfs in die nattwbeperkte befchouwing,
groot weezen .
Hier roept ieder met den Pfalwdichter
u i t : Heere! hoe kostlyk zyn my time gedagten , hoe magtig
veel haare /ommen, zou ik ze tellen, ze zyn meerder dan
dcs zands (tt) . Elk, zelfs het kleinile gedeelte van ons
Geftel , elke bekwaatnheid en vermogen van Lichaam en Ziel,
ell:e noodwendigheid en verkwikking des leevens, ons van
buiten toegevoegd , elke gelegenheid tot zedelyke vordering, ja elk oogenblik dat wy heftaan,, is een uirwerking
van GODS Goedheid, en daalt of van den Vader der,Lichten .
En, indien wy deeze byzonderheden uitflrekken tot bet
veelvuldig en ontelbaar getal onzer Medefchepzelen , die
met ons op dezelfde wyze begunftigd zyn , en even zeer
gefchikt voor de Onfterflykheid, -- en teffens denken aan
een verbaazend petal , en de verfcheidenheid van laagere
Dieren, bekwaam gemaakt, om verfcheide graaden van genoegens to fmaaken, zullen wy zeker reden vinden, om to
befluiten , dat de tongen van Engelen en Menfchen veel
to kort fchieten, om de Goedheid van GOD to vermelden,
heweczen aan zo veele en zo onderfcheidene weezens,
lanas zo veele en onderfcheidene wegen .
'Er is eene andere byzonderheid , welke in aanmerking
genomen moet worden , en ons toont , dat het woord
Licht
(**) PSALM XCVIII . 11 .

(t t)

CXXXIX. 17 en i 8 .
S s 3,
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Liclit to recht de Godlyke Goedheid figuurlyk uitdrukt ,
to weeten , de Vryheid , met welke dit bcginzel w erkt .
ve Goedheid van GOD verfpreidt zich zo vry als bet Licht
op alle voorwerpen , in zulk een ftaud gefteld dat zy in
ftaat zyn 't zelve to ontvangen . Ten deezen opzigte mag
de Heere zo wet cen Zon en cen Schiid liceten , die gerade en eere zal geeven den geenen die opregt voor zyn
tangezigte wandelen . GOD is, in de daad, voor alle tyre Schepzeien goed, gunstryk zelfs omtrent ondankbaaren
en boozen : maar deezen zyn in geenen deele gefchikt,
oin de lielderfte en heerlykite ftraalen van zyn Godlyk
aangezigt to ontvangen ; deeze belchynen alleen deugdzaamen en opregten van barte, bovenal dan, wanneer zy
onledig zyn in de befchouwing van bet aanbiddelyk groor,
goed, en volheerlyk Weezen, by 't welke geene verandering is , of fchaduw van omkecring .
De beste Leering, tvelke wy kunnen haalen uit ons tegenwoordig onderwerp , in dit gezigtpunt befchouwd, is
to overweegen , hoe wy de cigenaartig pasfende danker .
kentenisfen zullen doen , voor de ontclbtare gunstbetooningen, welke wy reeds van GOD ontvangen hebben ; en
hoe wy onszelven gefchiktst zullen maaken, om de ruimfae mededeelingen van GODS Goedheid en Liefde to outvangen . Zeker, wy leeven onder de duurfte verpligting
niet alleen, om hem, dag aan dag, onze ]of en dankzeggingen toe to brengen ; maar om alles to zeggen en to
doeii, wat zyne Eer order de Menfchen kan bevorderen,
de beginzels van dankbaarheid aan onzen grooten \Veldoender in onze harten aankweekeii, en in die onzer Me .
defchepzclen . Dit zal een yasten grondflag leggeu, tot
vordering in die deugdzaame, nuttige en gelukkige geftel .
tcnisfe van ziel, welke volftrekt noodig is, oin de goedkeuring der Godheid weg to draagen , en ons gefchikt
inaakt tot die verheevene verlustigiug in GOD, voor welke
zy, die deeze gefleltenisfe derven, geheel onvatbaar zyn .
Welk eerie weezenlyke en Godlyke voldoening trekt
cen deugdzaani Man, uit de hewustheid ~ dat by medewerkt tot de oogtnerken van GOD, en zich opregt aan
zynen wile overgeeft! Als by bedenkt, dat by geen nietsbedoelend werktuig in zyn hand is , maar cen vrywillig
worker, dat by vry , van harten, en met genoegen, de .
zelfde oogmerken bedoelt ! en welk cen genoegen, welk
eene blyd(chap,'moet bet hem natuurlyk ichcnken, dat de
o)gmerkeii , die by zo volkoinen goedkeurr, zo zeer en
so
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zo regtmaatig toejuicht , met de - daad zulks hereikt, . en,
otidanks alle tegenkanting , daar gefteld worden 1
41 an den anderen karat , welk eene dwaaze en ongerymde
rol fpcelen zy , hoe zeer zyn ze vyanden van bun eigen
belang, die zich aankanten tcgen de inzigten der Godlyke
Goedheid ! want dit is bet bedryf van alien, die liegtig .
heden bedoelen en bewerken . Wie ondeugend , onregtvaardig of boos is in eenigermaate , is in zo verre een
vyaud van GOD en Goedheid, en gevolglyk een - vyand van
het Menschdom en zich zelven .
Ten IV. Uit bet voorftel, dat coD een Licht is, moget: wy natuurlyk afleiden , dat alle de Godlyke Volmaaktheden , in verband met elkander befchouwd , de grootfte
en fchoonfte Overeenftemming opleveren , waar in. geene
Duisternis, geese ftrJydigheid, geese vertyarring, gevoncien words .
.1 er bevestiging van deeze waarheid,
geloof ik, dat, naa at bet bygebragte, niet veel behoeft
gezegd to worden . De eenig mogelyke tegenwerping, dunkt
my , is gelegen in de ftrengheid der Godlyke Rcgtvaardighcid , in de Gewyde 13laderen de Wraak van GOD gehecten, in zo verre deeze ftrydig fchynt met Goedheid .
Maar hadden de Menfchcn ernilig en naar behooren ge .
let op de natuur en ftrekking der . Godlyke \-t'etten, zy
zouden deeze zwaarigheid nooit geopperd hebben : .want
de Wetten van GOD, met de ftaavingen, die :dezelve,aandringen , zyn baarblyklyk op de kragtdaadigfte «yze in-,
gerigt , om bet algetneen .goed to bevordercn ;" en, . ingevolge bier van, kan de uitvocring deezer Wetted, niet onbeftaanbaar weezen met dat oogmerk, maar moeten dienen
om bet to bereiken . Immers geene Wetten kunnen aan
alle derzelver goede en nuttige inzigten beantwoorden,
zonder eene behoorelyke volvoeringe . Zo dat de Wraak
van GOD zo verre is van onbcftaanbaar to weezen met zyne Goedheid , dat zy een eigenaartig uitwerkzcl daar van
mag heeten : of, met andere woorden, een middel is, otn
de Godlyke Goedheid daadlyk te doeu werken . W y zien
op deeze wereld veelen , die, lyden , ingevolge van hunne
dwaasheid, ondeugd en iitoodheid ; Been verftandig Mensch
oordeelt bet eene tegenwerping tegen de Goedheid van
coo , dat by zulk eene orde in de zedelyke wergild vastgefteld heeft, dat de Ondcugd zodanig eene uitwerkin ;
zou hebbcn , terwyl de Deugd tot Geluk leidt . Waarlyk,
dit is zodanig eene gefteltenis der dingen , a?s elk verftandig Mensch, die het beste der Stervelittgeu zoekt , zou
Ss 4
wens
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wenfchen dat ftand greep .
Want, wat ool : oppervlakkige denkers zich mogen verbeelden, Goedheid, zonder
Regtvaardigheid ; is, ten beste genomen, een zeer onvol .
maakt en gebrekkig, en , in veele gevallen , een fle„t en
verwoestend beginzel . MMaar Regtvaardigheid en Goedheid,
vereenigd , leveren het volmaaktst Zedelyk Character op,
en als deeze EiEenfchappen onderfchraagd worden door
volmaakte Wysheid en Almagt, zullen zy, over 't geheel,
ilatunrlyk . en onvermydelyk alle die groore en goede pitwerkzels to wege brengen, welke de besten der Menfchen
verlangen.
AANMERKINCLN OVER DE WINTERHANDEN EN WINTIatVOETEN, MET IiETREKKING TOT DERZELVER OORSPRONG, KENDMERKEN, CEVOLGEN EN GENEEZING.
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Gravenhage .

aar een aanmerklyk aantal onzer Land . en Stadgenon.
fl ten, in den Winter, de uitwerkzelett eencr koude
en vriezende lucht, op hunne Harden en Voetcn, niet
zelden f tot een verbaazenden trap, onders;aan ; zo vlei,e
ik my ; het Publiek geen ondieust to zuilen doen , van
am hetzelve , door middel van de dlgemeene Vaderlandfchc Letter-Oefeningen, den Oorfprong, tic Kenmerken en Ge .
l'olgen der VINTERRANDEN en WINTFRVOETEN niet alleen
op to geeven , maar ook tevens de middelen aan to wy.
Zen , door welken deeze lastige en pyuielyke % interkwaal
kan worden voorgekomen ; of, zo ze aireeds aanwezig mogt
zyn, op de gemaklyk(le en eenvoudig(1e wyze kan Worden geneezen.
't Is waar, dit zelfde is reeds meermaalcn en geleerde3yk, door anderen, gedaan ; en zomie, dierhalven, cene
vermeuwae pooging, ten dien einde, vruchtloos maaken,
zo niet dit gebrek tegenwoordig nog van then aart was,
dat deszelfs beredeneerende en gedeeskundige befchouwing ,
uit . aanmerking der veelvuldige onaanicnaame gevolgen . die
uit herzelve nog dagelyks voortvlocijen , my op nicuw
tloor zaak!yk toefcheen .
be Oot'fpf-ong der Winterhanden en Wintervoeten moer,
in
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in de uit verkzelen eener koude en vriezende lucht, op
deeze deelen, gefteld worden .
Onze lichaamen zvn , noch voor eene to groote hitte,
ttoch voor eene to hevige koude, uitwendig . aaugebragt,
gcfchikt -- beiden verwekken zy aaudoeningen , die in
alles, in bovine uitwerking, aan elkanderen gelyk zyn .
De gewoonte, nogthans, kin aanmerklyke veranderingen
n in de natuur van onderfcheiden lichaamen maa.
ken : van daar, dat eene trap van hitte of k .iude den eenen Mensch beledigt, zonder dat zy, by den anderen,
de mingle ongewoone gewaarwordingen veroorzaakt,
Dan, bet geftel onzer lichaamen werkt oak niet zelden
nlede, tot cene meerdere of mindere vatbaarheidl, voor de
aandoeningen eener koude lucht -- zy, by voorbeeld,
die mater zyn, wier huid bleek , flap en dik is , zullen
gneindig minder voor de doordringeni !e koude der lucht
bloot liggen, dan zy , die eene dnnne, uitgefpanne en
klcurige huid hebben, liy deeze laatiten, zyn natuurlyk de
huidsvezelen meer van den anderen verwyd, en bieden
dus, aan de indringende lucht, minder weUltand, dan de
eerlten .
h4 'at cene zieklyke en eigenaartige fcherpte der vochten,
door fommi t en als eene natuurlyke oorzaak van dit gebrek
opgegeeven, betreft ; ik durve dit noch volmondig ont .
kcunen,noch gereedelyk toellaan ; dit is zeker, dat ik dit
gebrek by onderfcheiden perfoonen verfchillend waarneem ;
en by den een in den Herft, by den,ander in den Winter,
en by een derde in de Lente aantref, zonder, nogthans,
eene genoegz.^.ame reden van bet verfchil deezes onderfcheids
Zy, die eenmaal aan dit gebrek
to kunnen geeven .
onderhevig zyn geweest, zullen niet zelden in het volgende jaar, op een en denzelfden tyd, de eige verfchynze .
len als in het voorige jaar, en aan dezelfde deelen , gewaar
warden : of dit, derhalven, nit eene zieklvke hoedanighcid
der vochten, of uit eene natuurlyhe gefchiktheid en vat •
baarheid der beledigde deelen, voor een vermeerderden trap
vats koude , 'moet toegekend worden, is moeilyk to bepaa .
len - beiden,toch, hebben zy hun voor en ,tegcn,en de
kortheid en bet oogmerk van myn beltek bat niet toe dit
to onderzoeken.
Misfchien, nogthans, doen wy het
veiligfte to vooronderftellen : dat, en eene byzondere gcfteldheid, by fommizen, van vochten, en eene natuurlyke
gefchiktheid en vatbaarheid, by anderen, van vaste deelen,
S s 5
bel .
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beiden als gelegenheid geevende oorzaaken van dit gebrelc,
in byzondcre voorwerpeu , kunnen aangemerkt worden .
Alle klasfen van A9enfchen zyn voor de uitwcrkzelen
eener koude en vriezendc lucht vatbaar - nogthans worden derzelver uitwerkzelen meerendeels by liindcren en
Dienstmeiden waargenomen, en wel, om dat, by de eer .
fien, bet vaatgeilel of huidweefzel tederer en gevoeliger is,
en by gevoig door eene meer dan gewoone aandocning
ligtclyk beledigd words : en by de anderen, door bunne
gee uurige afwisfeling van hitte en koude , voornamentlyk
door ecn herhaald gebruik van beet water ; daarenboven
kunnen hunne armen en handen niet geregeld gedekt blyven, en zyn meerendeels,door bet fchuuren met Loog of
andere icherpe ftoticn, zeer dun, gefpannen, en met zel .
den door volbloedigheid uitgezet .
Dan , wy kceren ons tot den oorfprong van het gebrelc
zelve .
De koude en vorst werken met hun doord .ingend ver.
molten op de vaste en vloeibaare deelen onzes lichaams ;
de vaatjes der huid worden door dezelven zamengetrokkeu, waar door natuurlyk derzelver middellyn vernaauwd
words, terwvl gelykrydig , door dezelfde oorzaak, de om .
lnopende vochten, in hunne kleinfle deeltjes, Vereenigd worden, en dus noodwendig verfloppingen en zwellingen in
de reeds vernaauwde,vaatjes moeten verourzaaken .
Eene voornaame reden, waarom eene omriugende koude
lucht, gewooniyk op de handen en voeten, haare eerfle
werking verricht, moot hoofdzaaklyk gefleld worden : voor
ecrst, en voornaamlyk, om dat die deelen, door haare
verre aflegging van bet hart, bet minfle door de natuurlvlce warmte verwarmd worden de fnelheid van bet
bloed, dat door de vaten bewogen words, en waar uit
alle onze natuurlyke warmte ontfpruit, vermindert gcvolg.
lyk in den grootflen afiland van bet hart, en maakt dus in
de handen en voeten een verminderder graad van warmte,
dan 'er in de overige lichaamsdeelen gevonden wordt ;en,
by gevolg, eene genoegzaame natuurlyke warmte ontbree .
kende, zyn zy des to eerder your de sandoeningen ecner
koude en beledigende lucht vatbaar .
Trouwens,
bet is o'rk uit dit zeifde beginzel oorfpronglyk, dat de
nPUS, wasag?en en oorcn, niet zelden door de koude, even
,lien
als de handen en voeten , worden aangedaan .
tweede reden, waarom de koude eerder de voornoemde,
dan andcre, deelen aandoet, is ; om dat die deelen, boven
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yen de anderen, oniindig meer blootgefteld zyn aan de
verandering van uitwendige aandoeningen . En eindelyk,
ten derde , geene declen zyn 'er, welke eene meerdere
afwisteling van hitte . en koude ondergaau, dan de handen
en voeten : vooral to meer, zo de eerstgenoemden eene
bovenmaatige broeijing, door de zo fchadelyke borate, of
wolle, moffen en handtehoenen , en de Iaatften een herhaald
gebruik van heete ftooven,of al to warme vuuren, ondergaan ; daar door worden deeze deelen wceklyk , teer, ge.
voelig en oni indig minder weErftaanbaar, voor de aandoeningen eener koude lucht, gemaaht.
De Kenmerken van dit gebrek zyn even zo verfchillend,
als de uitwerkzelen van derzclver oorzaak, in een meerderen of minderen trap, onderfcheiden zyn ,-- dat is : na de
meer of mindere hevigheid eener beledigende koude, wor.
den 'er geringer of aanmerklyker verfchynzelen gebooren,
die ieder, over her algemeen, hunne byzondere Kenmerken hebben ; en van welke ik , in de gevolgen van dit
gebrek ; nader fpreeken zal .
De volgende verfchynzelen, nngthans, kan men , als
algemeene, en den geheelen loop deezes ongemaks fchctzen-.
de Kenmerken, in acht neemen .
Men gevoelt in de beledigde deelen eene gewaarwording van ongewoone koude, en het deel words met eenige onpynlyke knobbelen voorzien - een meerdere graad
van warmte verwekt jeuking - de knobbels worden al .
lengskens grooter en pynelyker , wat rooder en donker
blaauw : - de werking der koude volhardende, wordt
bet dee! dikker, donker blaauw, koud in 't ainraaken, in
warmte zeer pynlyk, en met eene brandende, trekkende
en fleekende pyn verzeld ; eindelyk begint de opperhuid
of to fcheiden, vertoonende eene hlaauwe , zwartachti .
ge , koude, en gelyk verrotte huid ; gaande vervolgens
in eene vuile Zwecr over, die, zonder hulp gelaaten, zo
lang dnurt, als de koude aanhoudt .
De Geifolgen, dierhalven, zyn ook, gelyk men nit de
Kenmerken, bier zo even opgegceven, heeft kunnen op .
maaken, even zo onderfcheiden, als de trap van aandoening of belediging groot is .
Reeds van alle tyden
heeft men opgemerkt, eat de ttitwerkzelen eener beledi .
gende koude niet zeer ongelyk nan die der branding zyn .
VIRGILIUS, een Dichter van de vroeg(te ceuwen,
tong reeds : Peareirabile frigus adurit, „ de doordringende
„ koude brandt ." - En, in de daad, deeze twee gebreken ,
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ken, de bevriezing en branding naamlyk, zyn, in hunne
uitwerkzelen en gevolgen , allezins aan den anderen gelyk
-- beiden verwekken zy, in de uitwerkzelen hunner eerlle
beledizende graaden, ortflecking ; en ook beiden kunnen zy
bet Heet en Koud Vuur voorturengen .
De gevolgen of uitwerkzelen eener koude en vriezende
lttcht kan men gevoegelyk in vier tydperken onderdeelen .
in het eer/le, naamlyk,wanneer de huid alleen aangedaan en knobbelig wordt ; - in een tweede, die dieper
doordringt , ell waarin eene meerdere roodheid , hitte ,
fpanning en pyn is, en Met zclden met blaeren op de huid
verzeld gnat ; - in een derde, waar in de gantiche huid
in een blaauwe koude verlterving verandert , en open
Zweeren ten gevolge heeft ; - en eindelyk in ecn vierde,
waar in bet leven van bet geheele deel vernietigd words .
Tot de voortbrenging der verfchvnzelen van bet eerfle
tydperk , hehoeft geene vriezende lucht to zyn : de koude, die de midden lyn - der vaten vernaauwt en de vochteu
kan doen (lollen, is, tot dat einde, genoegzaant :
Doch, tot de verfchynzelen, in de overige tvdperken opgegeeven, wordt bet aanzyn van .ys- of vriesdeelen, in de
omrlngende en beledigende lucht, gevorderd .
. Hoe meer de dampkring met vriesdeelen bezwangerd is,
hoe nicer derzelver vermogen en fchadelyke nitwerkzelen
Eene to menigvuldige indrang deeto duchten zyn .
zer ys- of vriesdeelen, in de uitwendige vaatjes der httid,
doet niet alleen de vochtcn in dezelven oogenbiiklyk aol.
len eti vcrdikken ; maar vernietigt ook bet levenrlig en
werktuiglyl-. belaan deezer deelcn zelve-van daar de zo
menigvuldige open Zweeren, welke dit gcbrek zo dikwerf
ten gevolge heeft .
Dan, bet zal uiet nodig zyn, de uitwerkzelen of gevol.
gen van dit gebrek in alle zyne om(landigheden nader
Wie toch, myne Leezers! is 'er,
voor to draagen .
die van hetzelve geene aanmerkelyke voorbeelden weet aan
Kinderen wordcn 'er pynlyk en lastig
to voeren?
door,. meergevordetden in jaaren belet bet niet zelden, de
uitoeffening van leerzaame en nuttige werkzaamheden, daar
bet aan behoeftigen ferns voor lien tyd bet middel van
beftaan ontneemt; „ ja, in thn woord, het is een ge_
wrogr, , dat allezins lastig, ichadelyk, en niet zelden gevaarlyk is .
Vour aleer ik tot de Geneezings annwvzing overga , zal
bet nodig zyn , vooraf de hoorbehoedmiddelen op to geeveil ;
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ven ; door welkers in achtneeming men niet zelden in
ftaat is, de onaangenaame gevolgen van dit lastig en py.
nelyk gebrek to voorkomen .
De algemeene Voorhehoedmiddelen zyn onderfcheiden,,
na . de byzondere temperamenten der voorwerpen .
Algemeen nogthans is het dienlhig , dat men, wanneer de
lucht in den voorwinter aanmerklyk koud words, de Handen en Voeten , your derzelver fchadelyke aandoeningen ,
by ryds, beveiligt . - De 1-landen, met zachte lederen
handfchoenen . en de Voeten, met gewaschte taf of linnen, to bedekken, kan your een groot gedeelte aan dit
oogmerk voldoen .
Dan, bet is ook maar al to waar, dat, door bet groot .
Re gros van thenichen , dit Voorbehoedmiddel , of ver .
zuitnd wordt, of niet kan nagevolgd worden . - Anti
deezen dierhalven, moeten andere Voorfchriften , ter in
achrneeming, gegeeven worden .
Deeze Voorfchriften..an
bell
hoofdzaaklyk bier in : men
moet in koude,, de Handen en Voeten, zo veel mogelyk
trachten droog to houden ; nimmer moeten dezelve eenshlaps, van een al to grooten grand van warmte in koude,
of van koude in warmte gebragt worden ; nonit moetea
de Handen of Voeten, boven gloeijende koolen , of onmidlyk boven eenig ander your , ter verwarming, gehou .
den worden ; insgelyks moet men vermyden , de Handen
en Voeten, uit h eel. i n
k oud . i n
over to brengen . ; men moet deeze deelen , zo veel mogelyk, voor de onmidlyke aanraaking eener vriezende lucht,
beveiligen ; eindelylc , nimmer moet men de handen en
voeten, dan met koud water, en by gelegenheid ook met
fneeuw, wastehen ;
niets is 'er, dat de huidvezelea
meer verfterkt, en voor de koude gehard maakt, dan dit .
Iiet is eeue verkeerde medelydeudheid van veele Moeders
en Minnen, om, de handjes en voedes der Jonge Kinderen , in den winter, met warm water to wasfchen .
flier door worden deeze tedere Wichtjes, den gebeelen
winter door, niet zelden, het flachtoffer cener fchadelyke
medelydeudheid .
Edoch , 'er kunnen omftandigheden voorkomen , welke
de in achrneeminz der zo even voorzeltelde regelen, in
een meer of minder gedeelre , onmogelyk maaken : bet zal
dierhalven nodig zyn , dat ik ook zodanige Voorbehoed .
middelen opgeeve , waar door wy ooze deelen , voor de
fcha-
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fchadclyke aandoeningen eerier koude en vriezende lucht,
genoegzaam befchermen kunnen .
Bet is reeds van vroeger ecuwen bekend , dat men die
deelen van bet lichaam, welke aan eene koude en vriezen .
ze lucht , een wyl tyds , moeten worded blootgeileld,
voor derzelver ichadelyke aandoeningen , met vetten of
olien befmeeren moet .
Llvtus verhaalt , dat de
Carthaaglche Veldheer HANNIBAL, in eenen itrengen winter, aan zyne Legerknegten 01ie liet uitdeelen, om hunne
lichaamen to befineeren, en daardoor voor de koude to
befchermen : en (zcgt wyders) dat zy, door dit middel,
boven hunne vyanden, die, in bet tlryden, door de koude
vcrkleumd wierden, aanmerkelyke voordeelen genooten .
En , in de daad, wy hebben van de vetten en olien, daar
zy de huid zachter, minder gefpannen, en onvatbaarder
voor de indrtnging der koude lucht, maaken, alles goeds
to wagten . Zy dierhalven , die , of gewoon zyn des winters van dit gebrek aangetast to worden, of die, om andere reden , voor een aanval van bet zelve bedugt zyn ,
kunnen, tegen dat de lucht koud words, en met vries-en
ysdeelen bczet raakt, eens, twee of tneermaalen daags, die
dcelen, waar voor men vrees heeft , met vet of olie be.
fmeeren . Hier toe komt in nantnerking : Rundcr., Gan.
zen - of Hartenvet, ook wel liaarsfineer ; en van de olien •
Terpentlryn-, Steen-, Raap-,, flmandel . of eenige andere
Olien, bet fchynt in de uitwerking bet zelfde, welk of
wat foort van vettigheid men tot dat einde bezige .
Dan, daar bet gebruik van vetten of olien, de huidsvezelen to veel zoude kunnen verilappen, zo made ik die
geenen aan , welke van dit Voorfchrift zullen verkiezen
gebruik to maaken , onder hair vet of olie een klein gedeelte IPyngcest, of eenig ander Geestryk vocht, to men .
gen ; waar mede een al to groote- verflapping zal worden
voorgekomen . --- Zy nogthans, die tot alle der opgenoemde middelen, gelegeuheid hebben, zullen zich bet
best bevinden , by eene fmeering nit Steenolic, Olie van witte -Lelien , met een weinig Wyngeest vermengd , beflaande .
Wier huid, of eige zinnelykheid, geene vetten of olii :n
verdraagen kunnen , zouden tot dat zelfde einde gebruik
kunnen maaken van Wyngeest, Tinetuur van Barnjleen,
van 111irrhe of andere geestryke Vochten . - Schoon ik
op de vrt- of oliedchtigcn, met cenig geestryk Vocbt vermengd,
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mengd , een meer vertrouwen, dan op enkclde Geestryke
middelen, fiel .
Zy, die zich veelmaalen , nan eene fireng- vriezende
lucht, moeten bloot geeven, kunnen, behalven de voorgenoemde middelen, ook, en vooral met . vrugt, gebruik
maaken van bier, waar boier of vet in gefmolten is, om
daar die deelen mede to wasfcheu, voor welken de meeste vrees der aandoeningen eener koude lucht is : zo ook
kan men de voeten beveiligen , wanneer men llcgts een
papier , in brandewyn bevochtigd , . in de fchoenen of
laarzeu fleckt, ten tyde, wanneer men zich in cene hevig
vriezende luclu begeeft .
Dus verre de algemeene voorbehoedmiddelen opgrgeeven
bebbende, zo fchiet my nog alleen over, de Geneezing,
wanneer bet gebrek zelve daar is, voor to ftellen . l k zal
dit, even als het voorige, met alle mogelyke kortheid afhandelen . Doch, om voor myne Leezers to verftaanbaarder
to zyn, zo zal ik ieder der vier tydperken, hier boven opgegeeven, voor zo verre zy tot deeze myne aanmerkingen
betrekking hebben,, afzunderlyk, in hunne behandeling en,
geneeaing, voordraagen .
1k ftelde bet eerfte tydperk deezes gebreks to zyn : wan.
veer de huid alleen word aangcdaan , en knobbelig wordt.

In dit tydperk vooronderfrellen wy niet anders, dan eene,
door koude veroorzaakte , beginnende fpanning en verftop .
ping in eenige der huidsvaatjes .
Het oogmerk der
Geneezing,dierhalven, moot zyn : de gefpannen vaatjes te,
verf appen , en de reeds vcrdikte vochten to verdunnen .
Bet. gebruik der bier boven opgenoemde vetten, of olijn,
kan hier toe van vrugt zyn .
Alen kan ook de beledigde deelen, en vooral de hielen en voetcn, met een zalf,
uit gelyke deelen geele watch, witte leiien olio, en gauzea .
of hoendervet, beftaande, bedekken . -- Van onge.
meen veel vrugt is een plaafter van zeemleder, waarop ryn.
fchen hartt, of terpenthyn gefmeerd is , bevonden ; en
welke zo tang op het deel blyft aangelegd , tut dat dezelve
'er van zelve afvalt ; wanneer niet zelden bet coeval verdweenen is.
\Vanneer men ccu blaas, met fleen . of.
terpenthynolie befmeerd, over de beledigde deelen kan aanleggen, zo zal men mode veelal eene gewenschte uitwer ;,
king ondervinden.
O , )k is de waas%m van azyn,
van terpenthyn, en van andere doordringende en ontfpannende middelen, veelmaalen van een goed gevolg geweest .
Her gebruik van geestryke vochten , .hoewel ook door.
fom-
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fommigen in dit geval aangepreezen, kan van weinig vrtigt
zyn ; aangezien daar door het oogmerk der'Geneezing, (Jat
ontrpanning en verdunning zyn moct, gelyk ik hier boVeil gezegd heb, niet kan bereikt worden .
llet tweede tydperk , van dit gehrek ; hebbe ik gezegd
to zyn : wax-in eene mccrtlcre roodheid , )title, fpanning
en pyn is , en nict zelden met blaaren op de /raid verzeld
gnat ; en ik merkte to gelyk aan, dat in dit en in de
verdere tydperken van dit gehrek, het aanzyn van ys- of
yriesdcelen ; in de omringende en beledigende lucht, ge .
vorderd wordt . By gevolg, moeten hier de gencezende
oogtnerken verfchillend, by die des vorigen sanvals, zyn .
Het maakt,in de uitoeffeningderGen..ezing,een aanmer .
kelyk onderfcheid, of bet gebrek, uit een oogenbliklyk aanval van koude of vorst, zyn oorfprong hceft,n
dan wet,
of bet zelve door eene langzaame opklinnning, nit den
that van bet eerile tot dat des tweeden tydperks,is over .
gegaan . --- In bet eertle geval wordt het aanzti~n van
ys. of vricsdeelcn, en' in bet tweede, geenen vooronder=
Held .
Het is,in bet eertle geval, zecr~fchadelyk, en niet zel .
den van llegte gevolgen, de belcdigde deelen to fpoedig
in een to grooten grand van warmte to brengen ; of de .
zelve, door verwarmende en verhittende middelen, to be .
handelen ; nadien de van achteren aanperfende vOclitci, ;
door de warmte in eene meerdere beweeging gehragt wor .
dente, de fynlle en reeds vertlopte buisjes, nondwenditi ;
zullen doen breeken .
.-- De ysdeeltjes, die, altoos iii
dit geve, te~nwoordig zyn, worden ook, door wryveu en
warmte , fpoedfig in beweeging gebra*t, en doen, door
hunrre puntige en lcherpe dzeltjes , den zamenhang honner
bevattende (eelen vernietigen , -- van daar die brandelm
de, trekkcnde et ; fleekende pyn, die men, by bet warm •
worden deezer deelen ontwaart, en nict zekieu de voorboden van eene aan(laande openbreeking zyn .
Boven alles, is het, in dit geval, cerst en voo -at nood .
zaaklyk de beledigde deelen een wyl tyds met fnecuw, of,
zo dit onibreekt, met .kor d water to bevochtigen : de meerdere warmte, welke 'er in de fneeuw of her koud water,
Bnven de ingedrongen ysdeelen, gevonden wordt , geeft
ecn lanczaamen,en hicrnoodzaaklyken trap van ver varming,
aan bet beledigde deel , en wel zo, dat de ingedrongen
vries of ysdeelt,es, qp eene, byna onmcrkWare , wyze ;
verfmeiten en vernietibd worden .
Na tat men eenige

OVER DR WINTERIIANDEN, ENZ .

625

ge verandeting , onder bet gebruik der zogenoemde middelea, of eerie gewaaiwvrding van warmte en cen verkvendigd gevoel , in de beledigde deelcu befpeurt, zo kan
men veilig bet beledi tle deel, van trap tot trap, in eene
meerdere warmte brengen ; wanneer tevens prikkejende en
lcvendopwekkende miadelen to p .is komen . -- By voorbeeld : de w ryvingen net lirandcwyn , Stcenolie, Esfeids
van Barnfleen en van Mirrlte, kuunen tot dit einde a
met vrugt, gebezigd wordcn . .
Dan, in den tweeden trap van dit gebrek, naamlyk daar,
alwaar eene langzaatne opldimming der toevallen de oorzaak is ; ell daar dus bet aanzyn van ys- of vriesdeeltjes
Diet kau veronderftcld worden, daar toch zoude bet gebruik
van fneeuw of koud water, nicts, of byna niets, uitwerken .
En daar hier verfterving dreigt, zo konnen bier
ouk, de boven opgegeeven vetten of oiii ;n, van Peen
1-lier moet een middel, dat tevens prikvrugt zyn .
kclc:id, verkoelend en verzagtend is, gebezigd worden,
en juist dit vindt men all.e s in bet Unguentum nutritum
vereenigd.
Dc zamenftelling van dit onwaardeerbaar
middel, zo wel in dit, als in vcrfcheide andere Heelkun .
dige gevallen , is even zo eenvoudig als onkostbaar : -flag-s een deel Boom- of Oly folie , en een gelyk deel Azyn
van . Goudglit , tot een witte pap onder elkanderen gemengd, maakt bet geheele middel uir .
En met dit
eenvoudige middel alleen, heb ik, in veele deezer geval .
len , byiia wonderen gedaan .
Edoch , bet is niet
dit middel alleen, waar toe men met vrugt zyne toevlugt
neemt, bet Unguentum de Althea, (hleemst-Zalf) op zich
zelve , of onder bet Nutritum, bet Album Camphoratum,
of de Spiritus vini Camphoratus, gemengd, doet niet minder in deeze gevallen eene goede uitwerking : , ; In
.,, Ontlle, king en Zwelling door koude ," (fchryft my, de
beroemde Rotterdamfche Genees- en Heelmeester G . TEN
HAAFF ,) „ heb ik bet Ung. Cerat. dever.•f. Coerull. naar
• de Haagfche Apotheek vervaardigd , zeer ten nutte be• vonden ."
Ik heb nogthans zomwylen, en wet
als de huid tot eene doorbreeking of verflerving icheen to
willen overgaan, onder bet Unguentum nutritum, een gelyk deel van bet Unguentum album Camphoratum (ge=
campherde Lootwit - Zalf) vermengd .
Het beledigde deel heb ik bier mede twee of meermaalen daags laa .
tell fmeeren, en, op daar toe gefchikte plaatzen, linnen,
met deeze Zalf befmeerd, aangelegd . En niet zel11. DEEL . AIENGELW . NOD 14Tt
den
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den heeft de uitwerking aan myn oogmerk, de Geneezing
naamlyk, beantwoord .
Dit gebrek, het tweede Tydperk naamlyk, van de uitwerkzelen der koude , op Handen en Voeten, heeft veelmaalen, oppervlakkig befchottwd, zeer veel overeenkomst
met eene Ont/leaking uit andere oorzaaken ontfpruitende ;
als ook met eenige verichynzelen in het Podagra en Jigt .
Dan , ik vertrouw , dat myne Leezers uit een
naauwkeurig vergelyk van die verfchynzelen, met de hier
boven opgcgeeven keumerken in dit gebrek, onftrnikelbaar
en genoegzaam, het een van het ander zullen onderfcheiden
kunnen . I n dit vertrouwen ontflaat my, daar meerder
van to zeggen .
Behoudens alle voorzorgen , of ook wet door eene al
to doordrinaende vriezende lucht, goat de huid van het .
beledigde deal, in eene blaauwe, koude verfterving, over,
en walk 1k, ondei hat dente T.ydperk van dit geurek, begrepen heb .
Wanneer de verfterving eenmaal daar is, zyn 'er geene
hulpmiddelen, hoe vermogende ook, in ftaat , het verlturvene to herftellen .
Zo verre het deel der huid
ver(torven is, zo verre onk zal derzelver aanzyn vernietigd
worden, en eene vuile Zweer ten gevolge hebben .
Ueene Hulpmiddelen komen, in dit aeval, in aanmerking, din die alleen zuiverend en heelend zyn .
En, fchoon 'er weinie wezentlyke Hulpmiddelen, voor
deezen trap van het gebrek, vooral, zo lang de koude zyn
fchadelyken invloed op het deel blyft behouden,gevonden
worden, zo zyn'er nogthans weinige Steden in deeze Republiek , waar in niet een of ander gebeim , hier voor,
wordt nangeboden .
De meeste deezer zogenaamde
,frcana (is my gegund dit to zeggen,) zyn, van naby befchouwd, onvoldoende, en louter kwakzalvery . fa, niet
zelden, voor de Geneezing fchadelvk .
Eene heihaalde beproeving heeft my twee middeletl
doen kennen, wclke 1k, in alle gelegenheden, van een byzonder vermoogen, om deeze Zweeren to zuiveren en to
geneezen, gcvonden heb . - Zy z}n, nogthans, niet
van myne uitvinding.
De oudheid maakt reeds van
dezelve met lof gewag ; dock de tyd, waarin alles verkeert , fchynt ook deezen in vergetenheid gebragt to heb .
ben . l k zal het my, egter,t tot eene genoegzaarae vol.
donning rekenen, wanneer ik , door dezelve to toen herinperen en bezigen, der maatfchappye in dit geval ook van
nut
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Pet behoeft immers alles niet
nt#t heb mogen zyn .
nieuw to zyn, om aan bet oogmerk to voldoen `2
Dan ter zaake :
Net cerfte mvner bedoelde middelen befiaat uit : even
zu veel fyn ge/lampte, of geraspte, bevroozen Raapen of
Knollcn, met even zo veel Boter of Oljfblie, welk to za.
men op een maatig vuur tot eene gefchikte Zalf gekookt
wordt . llen befmeert, tweemaal daags , een lapje fyn
lnnen, of zagt plukzel, met deeze Zalf , waar mede de
wond beilckt wordt ; en wel dra zal men, zelfs tot ver .
wondering, eene verzachting van pyn, en, binnen weinig
tyds , zo men 'bet beledigde deel genoegzaam voor de
koude aandoeningen der lucht dekken kan, eene Gene.
zing erlangen .
Het andere 1lliddel is meer zamengefteld , en words door
my, meestAl , alleen op gefpronge Handen, of geene diepe
onzuivere Zweeren , vereelde Klooven aan Han.den en Lip.
pen , met geen minder vrugt, dan bet eerfte, gebezigd.
Derzelver zamenftelling is deeze : neemt zes lood ongezoute
Boter, due lood geele Wasch, drie lood merg van Rozy .
nen, zonder pitten, en den lood zimandel Olie .
Dit
alles kookt men in een verglaasde pot, zo lang, tot dat
een droppel daar van , die men op gloeijend vuor faat
vallen , niet meer fpringt ; men drukt vervolgens dit beet
mengzel , door een doek, in Roozenwater , en , als bet
koud geworden is , fcheid men de Zalf van her Roozett .
water af, en men bewaart dezelve voor bet gebruik .
Pet zal niet nodig zyn, ' hier meer by to voegen ; hall
alleen , dat ik zelden , en maar in byzondere gevallen,
verpligt ben geweest, van andere Hulpmiddelen, gebruik to
maaken . en dan nog nimmer, of'er gingen, to gelyk met
bet voorfchreeven gebrek , andere ongefleldheden mede
gepaard .
De beledlgde of aangedaane deelen worden,
fleets twee of driemaalen daags , met voornoemde Zalf
befmeerd, en wel dra ondervindt men derzelver nuttig_
heid .
Wauneer de Zweerende Winterhanden en Voeten geneezen zyn , heb ik, om bet op nieuw openbreeken to
+verhoeden , van ongemeen veel nut bevonden, de gehee1de deelen to wasfchen met Kampher . Brandewyn of met
Tincluur van Barn/leen, en wyders dezelve, door dek.
king, zo veel mogelyk, voor eene koude en vriezende lueht
doen bevryden .
.ZR nogthans een nieuwe aanval to duchten flat, bet
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welk men, nit eene onlydelyke feuking , Zwelling, rood
en blaauw worden, ontdckt, zo moet men in tyds gebiuik
maaken, van de hier boven opgegeeven Vetten, Olin of
gcesiryke Vochten, met welker fnecring eene hernieuwde
Openoreekiug meestiI wordt voorhekumen .
Dan, alvorens ik bier van afllap, moet ik myne Leezers
nog doen opmcrken , dat deeze trap van Ziekte, by zotn .
mige Vuorwerpen , vuor gcene hoegenaamde uitwenuige
bulpmiddelen wyken wil ; en, by anderen, in eene buitengewoone hevigheid en zecr harJnckkig voorkomt .
In beide deeze gevallen, moot men tevens eene Zieklyke .
hoedanigheid in de Vochten veronderltellen , welke to
gelyk met de uitwendige, onk g ;paste inwendige Vocht.
verbeterende triddelen vereifchcn .
Myn beilek
hat niet toe, bier over nit to weiden ; ik raad dergelyke
Lyders, om, in die gevallen, hunne tocvlu,;t tot bekwaa .
me Genees- of E-leelkuudigen to neemen .
(let vierde of laatlle Tydperk, vau de uitwerkzelen eener
vriezende lucht op ons lichaam , heh ik gelleld to zvn :
,rarer in Itet leven wan het gcheele dccl vernicti~yd words .
Dan , daar de Winterhauden en Voeten, zelden,
tot lien trap komcn, zo vermeene ik ouk derzelver beichou .
wing en behandeling, order cult l yd'perk, to kunnen en tp
Inoeten uitlluiten .
Ik bad Ilegts voorgenomen den
Ow/prong , de Kennierken, Gevolgen en de Geneezing van
1Vinterhanden en \Vintervoeten, zo als dezelve in het algeireen voorkotnen, ditmaal of to handelen ; en_ hirraan
vleije ik my , zo veel de kortheid deezer Aanmc :kingen
vermrgt, vnldann to hebben .
N . B . By ecee volgonde gelegenheid, ant ik mvne bedenkingen over de bevriezing van rnenichelyke Lichaamen
in het geheel, of eenige derzelver d(4elen in bet byzonder, met betrekking tot derzelver Oorzaak, Kenrnerken,
Gevolgen en Behaudelingen, opgeeven .
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het groot nantal van Naamen, voor 't meerder .
O nder
deel, zonder reden, overgebragt van de Dieren op

Aarde op die der Zee, vindt men 'er eenige zeer gelukkig
toe.
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toegepast , als die van Zwaluw, gegeeven nan een klein
Getlacht Visfchende Vogels, die naar onze Zwaluwen gelyken, door hunne lange Vleugelen , en gevorkten Staart ,
en die, door hun geduurig vliegen boven de oppervlakte
. Zwaluwen, in
der wateren, zeer gelyken naar de Land
onze velden en rondsom onze wooningen'fcheerende : nict
min vlug, en even zeer omzwervende, dryven de ZeeZwalrnven met fuelle vleugelen boven de wateren, en pikken, onder 't vliegen, de kleine Vischjes, die zich aan
de oppervlakte bevinden, gelyk de Land.Zwaluwen de in
de lugt zwervende Inle ten : deeze overeenkomften, in geftalre en natuuriyke geaartheden, heeft hun, met eenigen
gronii , den naam van Zce .Zwaluwen doen krygen . By
de Frantchcn heeten zy 1-lirondellcs de Mer, by de En-.
gelfchen See-fvallo,vs, by de Duitfehers, See .Schwalbcs (*). Zy draagen deezen naam , ondanks de weezenlyke
verfchilicndheden in het maakzel van den Bek , in de gedaante der Pooten, welke, by de Zee -Zwaluwen, voorzien zyn van klcine vliezen, tusfchen de Vingeren weggetrokken, die hun tot zwemmen niet to flade komen : want
het fchynt, dat de Natuur aan deeze Vogelen alleen de
kratt der vleugelen gefchonken heeft, die zeer tang en
higekeept zyn, gelyk die onzer Land-Zwaluwen ; zy bedicnen 'er zich even zo van om to dryven, to wenden s
in t ie lugt zich op to heffen, to duiken , duizenderlei keeren en wendingen maakende, naar dat de grillighcid, of het
vooruitzigt op een to behaaleu prooi, hun koers regelt,'
zy vatten then niet dan in de vlugt, of door zich een
oogenblik op het water to zetten, zonder door zwemmen
denzelven to agterhaalen : want Zy hebben geen zin in 't
zwemmen, fchoon hunne half;evliesde Pooten fchynen aan
to duiden , dat zy het met gemak zouden kunnen doen ;
dooreaans onthouden zy zich aan de Zeeftranden, ook
aan Meiren en groote Rivi~ren .
under het vliegen flaan de Zee- Zwaluwen een zwaar,
fcherp en doordringend geluid : bovenal wanrleer zy, by
Ilil weer, zich in de Iugt tot een groote hoogte verhefFen,
of in het Voorjaar byeen verzamelen tot het doen van een
ver_
(*) In de Noo°dliche tialen beet by Taern, Tern ; . Stuns
waar van TURNER den naam v!n Sterna afeidt, die door de Naamlystaiaakcrs is aangenomen, om dit Getlacht van Vogelen to onderfeheiden . Op de Zeekusten van Frankryk beet men ze
Gueiettes.
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verren tocht, doch inzonderheid wanneer zy zullen broe .
den : want dan zyn ze onrustigeren fchreeuwender dan ooit ;
onophoudelyk herhaalen zy hunne beweegingen, en hun
gefchreeuw : en daar zy zich altoos in zeer grooten getale
byeen bevinden , kan men , zonder door 't gefchreeuw
verdoofd to worden, de plaats, op welke zy broeden of
jongen voeden , niet genaaken . By benden komen ze,
met bet begin van May, op de Zeekusten van Frankryk ;
de meesten blyven 'er, en verliaten de Ilranden niet ; andere trekken verder, zoeken de Meiren en groote Poelen
op, de Rivieren langs gaande . Overal leeven zy van kleinen visch, en zomtyds neemen zy in de lugt zwecvende
Infe&ten beet ; het fchieten van vuurwapenen vervaart hun
niet. Dit teken van gcvaar, wel verre van ze to verwyderen, rchynt hun aan to lokken : want, op bet oogenblik
dat een Jaager een Zee-Zwaluw fchiet uit den hoop, vervoegen zich de andere , troepswyze, rondsom hun ge .
fchooten makker, en vallen met hem op bet water veer .
Men heeft onk waargenomen , dat de Land. Zwaluwcn
zomtyds op bet fchieten afkomen, of ten uiinfteii dat zy
'er met genoegzaam door afgefchrikt worden om verre weg
to vliegen : zou dit niet ont(taan uit een blind vcrtrouwen?
Deeze Vogels, onophoudelyk gewoon fnel to vliegen, zyn
min onderweezen, dan die op bet land loopen, of in 't
geboomte woonen ; zy hebben niet geleerd, gelyk deezen,
ons waar to neemen, ons to kennen, en hun gevaarlykfl:en vyand to ontvlugten.
Voor bet overige verfchillen de Pooten van de Zee.Zwaluwen niet van die der Land Zwaluwen , dan daar in, dat
ze half gevliesd zyn : want ze zyn desgelyks zeer kort,
zeer klein, en bykans onbckwaam om to loopen ; de fcherp .
gepunte Nagelen, die de vingeren wapenen, fchynen even
min noadig voor de Zee- als voor de Land . Zwaluwen :
dewyl ze beiden den prooi met den bek bemagtigen . De
Bek der Zce . Zwaluwen is recht, fcherp aan de punt, dun,
ongetand , plat aan de zyden . 1)e Vleugels zyn zo lang,
dat de Vogel, in rust zittende, 'er mede verlegen fchynt,
en in de lugt zich een geheel gevleugeld weezen vettoont ; maar, indien dit groot vermogen van vliegen de
Zee-Zwaluw tot een Vogel der Lugt maakt, by is in
sndere hoedanigheden een vol(laagen Watervogel : want,
behalven bet vlies tusfchen de vingerei, heeft hv, gelyk
bykans alle Watervogels, een klein gedeelte der fchenkelen
van pluimen ontbloot, en bet lyf voorzien van digt dons .
Dit

DER ZLR-ZWALUWEN .

631

Dit Gezin van Zee •Z waluwen beflaat uit veele foorten,
waar van bet meerendeel de Zee over(teekt,en de Zeeliranden bevolkt. Men vindt ze . van de Zeecn, Rivieren eu
Meiren in 't Noorden, tot de wyde waterplasfen van den
Zuider Oceaan, en ontmoet ze in bykans alle tusCchen .
beide liggende Gewesten .
Oe groot(te Zee-Zwaluw, die zich op de kusten vats
Europa vertonnt, in 't Zweedsch, Taerna, in 't Poolsch,
jaskola Mor3ka of Kulig-morski,~ in 't Yslandsch, Therre,
in 't Laplandsch, Zhierrek, in t Groenlandsch, Emerkotulak, in 't Zwittchers, Schirring, en in 't I ransch ,
Pierre Garin, gehceten wordt , is dertien duimen hoog,
van 't einde des BAs tot de Nagelen gemeeten, bykans zestien tot bet einde van den Staart , en heeft owtrent twee voeten vlugts ; zyn fyn en teder maakzel, bet
aartig -rys van zyn mantel, bet khoon wit van 't geheele
voorlyf, en een zwart kalotje op den (pop , geeven , met
den rooden lick en Pooten, een bevallig voorkomen aan
deezen Vogel.
Met de komst van bet Voorjaar, naderen deeze Vogels,
in groote tnenigte, de Franfche Zeekusten, zy verdeelen
zich in benden, cenige gaan landwaards in, als in Orleans, Lotharingen, en den Elfas, misfchien verder den
loop der livieren volgen4e, om zich aan'de Meiren en
groote Poelen to onthouden ; maar bet gros blyft op de
kusten, en begeeft zich verre in zee . De Heer RAY heeft
waargenomen, dat men ze gewoonlyk in menigte vindt,
op vyftig mylen afftands van de westkust van Engeland,
dat men, in 't overvaaren, ze aantreft in de geheele,tusfchenwydte tot Madera ; dat eindelyk die groote menigte
zich fchynt to verzamelen om to nestelen op de Salvages,
kleine onbewoonde Eilandeu, niet verre van de Canarifche
gelegen .
De Heer BAILLON, die deeze Vogels uitvoerig befchree .
ven heeft, en wiens aantekeningen ik meerendeels zal over .
neemen, (felt ze ons voor als vlugge Vogels, (louse en
welafgerigte Visfchers . Zy duiken in zee na den Visch,
lien zy begluurd hebben ; naa bet duiken vliegen zy op,
en dikwyls tot dezclfde hoogte uit welke zy nedcrfchoo ..
ten ; de gevangen Visch is bykans zo fchielyk verteerd als
gevang,-n ; weshalven zy, ryklyk geeeten hebbende, naa
verloop van twee of drie nurcn, op nieuw to gast gaan ;
menigma^1 ontflaan 'er gevegtcn om den proof ; zy flikkett
Visfclteu door, van die grnntte, dat de flaart de bek nit'l' t 4
fleekt.
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fleekt. De Zee-Z)raluwen, die men vangt en zomtyds in
de tuinen houdt (*), wcigeren gcca vlecsch to ccten ;
doch in den flaat der vryheid fc1 yuen zy bet niet aan to
raaken .
In de eerite daren van May, de ty1 der annkomst dee .
zer Vogelen , paarcn zy ; elk W% yl je legt, in cell klein
gaatje, op bet blenre zand, twee of drie zecr groote eijeren, nanr evenredigheid van den Vo el : de plaats in 't
zaltd, welke zy tut bet nest verkicz .rt - is altoos bel'chut
tegen den Noortlenwind,en under cell klcine zandboogte ;
als men de nesten nadert, knmen de Wader en Moeder
ttit de lngt toclchieten, en naderen , nndcr cell grout getier, 't welk onrust en gramlchap aanduidt.
Alle de eijeren zyn niet van dezelfde klenr , eenige
bruin, zomrrige graauw, andere bykans groeuagtig ; waarfchynlyk zyn de laatstgemelde van jonge Paaren : want ze
zyn jets Winder, en men weet, dat, by alle Vogels, die
gekleurde Eijeren leggen . die der Oudlicn bet ftcrkst ge .
kleurd, cell weiuig grooter, en min gepunt zyn dan die
der jongen, bovenal in de ecrile legzcls . tict WWVyfje
broedt alleen 's nagts, en over dag als bet regent ; op
olle andere tyden Iaat zy de Eijeren aan de warwte der
zonne over .
Wanneer bet Voorjaar fchnon is, en bovenal wanneer
de Zee .Zwaluwen in een warmen tyd hcbben begionen to
nestelen, komen de drie ei ;cren, die donrgaans bet lc, zcl
uitmaaken, in drie agtereenvolggcnde dagen uit . 1-let cerst
gelegde Ey gaat bet tweede Edu dag your, dit desgelyks
bet 'derde, omdat de ontwikkcliug van bet Vrugtneginzel,
welke begint op bet oogenblik dat het br,jeden aanvangt,
in de twee andere verhaist is doer de cv„rtnte der zonne
op bet zand. Indien bet regenagtiz wear, of de lugt
flegts bewoli{t geweest is, naa her leggen , hcefr dit gees
plaats, en de Eijeren komen to gelyk uit : men heeft .foort.
gelyke waarneeniingen gedaan op de Lijeren van andere
Vogels , en heeft reden om to gelooven, dat zulks plants
heeft
('*) ik heb'cr, fchryft de Meer BAtLr.OV, veelen in myn tuin
gehad , waar ik ze geen langen tyd heb kunnen houden , uit
lioofde van de lastighcid buns grcfchreeuws, zelfe den gehecien
nag_ door. Deeze Vogels verliczen, in den,gevangen flaar, al'
bun vrolykhcid ; gefchikt om in de lugt to zcrceven, .- wynen zy
cp aarde, en de korte pootcn belemmeren bun in 't loopea .
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heeft omtrent alle Vogels, die op bet bloote firand Eije,
ren leggen .
De jonge Zee-Zwaluwen komen uit den dop met een dik
dons, bleek graauw cep den Kop en Rug, doorzaaid met
cenige zwarte vlekken ; zy kruipen, en vcrlaatcn bet nest
zo ras ze gebooren zyn ; het Mannetje en 1Vyfje brengen
ze keine ltukjes viscla . Hct Wylje, met den avond, wetterkeerende om de nog ongekipte Eijeren to broet"en , verfchuilen de pasgeboorenen zich onder haare vleugels ; deeze moederlyke znrg duurt maar weinig dagen ; de jongen
vervoegen zich 's naps byeen, en kruipcn dligt by elkan .
deren ; wclhaast heeft de Vader of Moeder Diet roodig
ze uit den Bek to voeden ; maar laaten, zonder telkens,
gelyk in den eerfen tyd, op den grond neder to iryken,
ftukjes visch vallen , dus zy zelve de kost moeten opnemnen.
Jongen, reeds vreetgraag, vegren en betwisten elkander
de Itukjes, under een grout gelchreeuw. Ondcrtusichen
laaten de Ouden niet af, uit den hooge voor hun to waaken ; een fchreeuw, lien zy geeven, in 't nederitryken,
ontdekt hun 't onraad, en op 't oogenhlik blyven de Jongen onbeweeglyk op 't ft rand ; moeilyk zou het vallen, de .
zelve to ontdekken, incticn bet gefchreeuw van 't Wyfje
riot hielp out ze to vinden ; zy vlugten niet weg, en men
vat ze met de hand np, als lteentjes.
Meet dan zes weeken loopt bet ann , eer zy, nia gekipt
to zyn, kunnen vliegen : dcwyl al die tyd noodig is, tot
het uitgroeijen der lame vleugelen ; in dit opzigt gelyk
ftaande met de Land Zwaluwcn, die langer tyd in 't nest
blyven, dan alle andere Vogeltjes -van dezelfde grootte,
en 'er beter gevederd uitkomen : de eerfle vedereu der
Zee-Zwaluwen zyn bleek graauw op den Kop, den Rug en
de Vleugelen ; de kleurverfcheidenheid ziet men nict, voor
zy eens geruid hebben ; doch de Jnngen en Ouden hebben
alle dezelfde Pluimadie als ze in bet Voorjiar wederkomen . De tyd, op welken zy van de Picaratifelre Kust
vertrekken, is in 't midden van Augustus, en heb ik in
't jaar MDCCLXXIX waargenomen, dat zy zich van een
Noord- Oosten Wind bedienden .
De Kleine Zee•Zwaluw, dus ook by de Fngelfclren en
Duitfchers eeheeten, en omltreeks Straassburg?, met den
naam van Fifcherlin beftempeld, gelvkt zo zeer op de voorbefchreevene, dat men ze met van elkander zou ouderfcheiden , ha ;1 'er geed zeer in 't oog loopend en beftendig
verfchil in grootte plzats tusfchen deeze twee foorten : zynTt 5
de
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de deeze niet grooter dan een Leeuwrik : tnaar by is even
zeer een fchreeuwende en omzwervende Vogel, doch weigert niet in een gevangen flaat to leeven . Zy onthouden
zich, gelyk de Groote , aan de Stranden, op de Meiren
en Rivieren van Frankr yk, en vertrekken met bet aanna .
deren van den Winter .
Eene derde foort van Zee-Zwaluwen is 'er, door KLEIN
Kirsmuecuw, en by de Frtnfchen Guifette, geheeten . De witty
Pluituadie van deezen Vogel, onder aan 't Lyf, wordt be .
vallig afgewisfeld, door bet zwart aan den Kop, bet bruin
met roodagtige vlakjes op den Rug, en bet zagt-graauw met
wit geboord op de v leugelen . in grootte, komt dezelve
tusk hen de twee gemelde zoorten in , doch verfchilt 'er
veel van in aart en Ieevenswyze, De I-leer BAILLON vergelykt deeze Zee -Zwaluwcn met de Groote, en zegt'er van,
dat iy, gelyk deezen, niet gewoon zyn, de ipys in zee to
zoeken , en eer voor ln1 ten dan Vischeetende Vogels gehouden mocten worden . - Zy inaaken dat lastig gefchreeuw niet .
Zy leggen de Eieren niet op 't bloote zand ; maar zoeken in een moeras een boschje kruid,
of eene hoogte van aarde, waar op zy eenige drooge planten brengen, tot een nest ; doorgaans leggen zy drie Eijeren .
Zeventien dagen lang broeden zy, en alle de
EiJeren komen denzclfden dag uit . De Jongen kunnen niet
vliegen, dan naa dat ze een maand oud zyn, nogthans trek .
ken zy met de Ouden vroegtydig op , en dikwyls v66r de
Groote Zee-Zwaluwen ; men ziet ze in den trekt ,, •d Tangs
de Seine en de Loire vliegen . Voor 't overige hebben zy,
in de vlugt en beweegingen, alle overcenkomst met de
Groote.
'Er is een vierde zoort van Zee- Zwaluwen . In 't Hong.
duitsch Schwartzer New of Kleine Schwarife See-Schwalbe,
en to Straatshurg Mey • vogel geheeten . In Piczrdye noemt
men hem Guif cte 1voire, ook draagt by in 't Fransch
den naam van Epouventail, welke waarlchynlyk hem gegeeven wordtt wegens de donker- aschgraauwe kleur van
Kop , Hals en Lyf ; de Vlcugels alleen zyn zagt graauw,
't algemeen livery der Zee-Zwaluwen ; in grootte, komt
deeze met de laarsthefchreevene overeen ; de Bek is zwarr,
de kleitte Pooten zyn donker rood ; bet Mannetje is to onderkennen aan een witte pick, onder een roode .
Deeze Vogels hebben iiiets fombers dan de Pluimadie ;
ze zyn zeer vrnlyk, en macken, gelyk de andere Zee .
Zwaluwen, duizend en duizend « •e ndingen in de lugt . Gelyk
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lyk de laatstgemelden, nestelen zy in 't riet der moerasfen,
leggen Brie of vier eijeren , vull groen, met zwarte vlek .
ken, die in 't midden een fireep voruien : zy maakeu mede
jagt op gevleugelde 1nfeEten .
DEN TOP VAN MONT BLANC BEKLOMMEN , DOOR BALMAT,
LEN JONGEN LIDS VAN CHAMOUNI, I N DOCTOR FACCARD,
EEN VERHAAL, BRIEFSWYZE MEDEGEDEELD .,
DOOR DEN HEER BOURRIT .

wy, voor eenigen tyd, in ons Mengelwerk een
„„ ToenVerhaal
plaattlen , wegens her beklimmen van

•
•
•
•

Mont Blanc , de grootst bekende hoogte in Europa,
zagen wy, dat die Itoutmoedige Beklimmers, ter hoogto van zestig of tachtig vademen boven zich, een Spits
ontdekten, welke zy onbeklommen moesteu laaten : de„ w,l bun de tyd to kort fchoot, en 't hlln aan gerced„ (chap mangelde, om over bet Ys to gaan, 't welk die
„ Spits van alie zyden omringde (*) .
Naa deeze
• bykans gelukte pooging, in den Jaare MDCCXXXIV,
,, hebben de buitenlandfche Nieuwspapieren vermehl, dat
„ men eindelyk geflaagd was, om den hoogaen top diens
Het bereiken dier vervaar• Bergs to beklimmen .
„ lyke Hoogte , waar van wy bekennen bet nut juist
„ Diet to zien , behelst eeu betoon vats moed , waar van
„ weinig voorbeelden zvn . Een Jonge Gids van Chamou .
„ ni, BALMAT genaamd , van wren de Hoogleeraar DE
„ SAUSSURE verfcheide keeren met lof gewaagt, komt de
„ cer deezer beklimminge toe . fly decide dezelve met
„ een zyner Landgenooten , den Heer PACCARD, een Ge„ neesheer. De Heer BOURRIT, die bet 4lpifche Geberg„ to zo zeer doorkruist, en zelve zo veele poogingen aan• gewend heeft , om den top van Alont Blanc to berei„ ken, en onzen Landgenooten, bekend door zyne lee .
,, zenswaardige Reize na de Tabergen van bet Hertogdon :
„ Saroye (t), heeft, van deezen laattlen tocht, bet volgend
• Verhaal, Briefswyze, opgefteld."
Al.
(*) Zie onze Al gem . Yaderl. Lctteroeq : VII Dce1 .2lc Stuk, bi.
426 -432 . waar wy in onze Aantekeningen 't ecn en ander van
de hoogre deezes Bergs gezegd hebben , werwaards Wy onze
Leezers wyzen .
(t) Deeze Reis gaf onze Drukker, J . 3•N TEMA, in den Jaare
1778, uit .
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Alle de poogingen van eenen arderen kant, dan die van

Charnouni, aangewend, oin Mont Blanc to beklimmen, tot

nog toe vrugtloos geweest zynde, liebben de Git(leu dier
Valei bellooten , den ouden weg weder to kiezen . Zy
beftonden zulks in July laatstleeden Ml)CCLXXXVI,
ten getale van zes, en, fchoou vast beflooten hebbende
bet uiterlte to beflaan, om den top to beilygen, waren zy
genoodzaakt 'er van of to zien . Doch den hunner, JnoUCS BALDIAT, wedervoer een ander lot dan zyne Toctit.
genooten : by dwaalde van hun of op een der Snecuwvlakten, en, door den nagt overvallen, fleet by dien op
gene hoogte, veel hooger dan den top van Gout ; by was
zyne behoudenis aan zyne jeugd, en flcrkte van gellelte .
nisfe , verfchuldigd . Met bet aanbrecken van den dag ,
nam by den Top van Mont Blanc waar, naby welken by
zich bcvondt, en dagt een zyde ontdckt to hebben , van
welke dien gemaklyk zou vallen to beklimmen . Na Cha.
mouni wedergekeerd, tot groote blydlchap zyner Medge' .
zellen , die hem reeds verlooren relcenden , ontving by een
bezock van Doctor PACCARD,wien by zyne gedaane waarneemirgen en opgevatte hoop mededeelde .
BAL51AT hadt Alont Bla'lc van naby gezien ; hield zich
verzekerd, dat by died Berg ten hoogllen top zou kunnen
beklimmen, en maakte zich frerk, Doctor PACCARD der .
waards to zullen geleiden . Zy gingen to zamen uit op
den zevenden van Augurtus : zy namen de nagtrust op
eene hoogte aan den kant, en toogen den achtften op weg
over de Y : heddingen , die geheel Mont Plane omringen .
Hun voortgaug was langzaam , doch beflendig ; zy hadden
veef mocite om onefFenheden over to komen, doch ze
waren niet gevaarlyk . [let ichoone weer begunfligde hun
tocht , en de hoop ban, deeze keer, den langgewenschten
33ergtop to zullen bereiken, vernieuwde hunne kragten,
die de vermoeidhcid en de fynheid der Lugt hun alle
oogenblikken fcheenen to zullen ontneemen . Hunne ge
nietingen
n groeiden aan met de mocilykheden , welke zy
moesten to boven worflelen . Naar gelange zy hooger kwamen, fcheenen de vlakten aan den voet des Bergs to na.
deren , de doolhoven van zo veele Valeien, de menigte
van Bergen , Bergtoppen , Steilten, Watervallen, Rivieren , Meiren , door Sneeuw verzilverde Bergkanten en de
Ysbeddingen, vernederden zich op elken tred deezer Rei .
zi.
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zigeren na de plaats hunner bedoelinge . Boven hun, ver .
toonde zich de lugt, en de Bergtoppen doorfneeden de
wolken, als ze daar tegcn aandreeven . Zy merkten zich
zelven aan als op de fchoonlle wolken gezeten , en de
plekken fchitterende golfswyze liggende fneeuw vermeerderde de begogeling ; zy verbecldden zich Weezens to zyn
boven de menschlyke natuur verheeven, en hoe hooger zy
kwamcn, hoe meer waarfchynlykbcids deeze begogeling
kreeg .
De affland, ondertusfchen , welke zich nog nan hun op .
deedt, maakte bun mismoedig, zy vreesden denzelven,
lien dag, niet to zullen kunnen afleggen : zy begonnen
aan hunne kragten to wantrouwen . 's Namiddags ten
drie uureu, wisten zy nog niet wat zy zouden doen, of
waar verblyven . Ongerustheid greep hun aan . De Doc,
for geraakte ten einde adem, zyne knieCn werden flyf eti
de koude belette hem voort to gaan . Zyn hledgezel , meer
in 't Bergklimmen geoefend, flerker en flouter, fprak hew
moed in 't lyf ; 'er waren oogenblikken, waar in zy den
ntoed, om hun oogmerk nit to voeren, opgaven . Dan
eeue ho 'gte duet zich op, aan hun oog ; zy twyfelen , of
deeze niet wel de laatlle zou mogen weezen . BALMAT
befluit deeze twyfeling in weeten to veranderen, klimt al T
teen op ; de weg words gemakiyker, hoe hooger by komt ;
de Srneeuw lag vast, en by ziet, dat by flegts nog eenige
ftappen to doen' hebbe, urn op den top te tlaan : by be,
Welk eene blydfchap I de aebeele
vindt 'er zich .
Aarde is onder zyne voeten : by geeft, door zyn fchreeu .
wen , zyn zegepraal aan zyn Reisgenoot to kennen ; by
klimt at, om then to ontmoeten, by fpreekt hem hart in
't lyt , by heipt hem, en zy bevonden zich beiden op
een Bergtop c416 FraLlche Roeden boven bet waterpas der
Zee. Geheci Chamouni zag hun daar, de Vreemdelin .
gen zagen ze , door hunne verrekykers , en hadden hun
op den tocltt vol onrusts naageoogd .
Welk een Tooneel deedt zich nu op aan 't oog der
Reizigeren ! De Hemet werd donkey, de Zou vertoonde zicl}
by bet ondergaan verbaazend groot ; de zonneflraalen, van
de fchoonlle purperkleur, fchitterden in de wyde uitge .
Ilrektheid , en , naar gelange de zon daalde , fcheenen zy
zich een doortocht door de Aarde to baanen . Trankryk,
Z~titaerland en Italic, lagen uitgefpreid :Its op Kaarten,
die de Lawlen verheeven toonen, gekleurd met de beer .
lykfle en ichitterendfle kleuren ; maar de bogtige keteng
var;
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van de Blpifche Bergen, derzelver fchitterende Toppen,
en diepe Valeien, vertoonden hun onbefchryfbaare fchoonheden .
Zo veele voorwerpen, die uuren waarneemens zouden gevorderdhebben, konden zy flegts den korten tyd van een half uur befchouwen . De koude, welke
bun deed beeven, en de ongerustheid van den aannaderenden nagt , lieten hun geen langer verblyf toe : de medegenomen voorraad bevroos in hunne zakken,*bun Thermometer tekende zes graaden onder o .
Zy daalden, derhalven, na beneden, op de wyze der
'bewoonderen van bet fllpifche Gebergte, die zich Inaten
afdlyden, de bcenen onbeweeglyk houdende, en op bun
Rok ftennende ; in deezervoege lagen zy, in korten tyd,
een groot end wegs af, en kwamen, eer de nagr. viol, de
gevaarlyk(le plaatzen voorby . De Maan, die het gems der
Zonne eenigzins vergoedde, ilelde bun in ftaat, om hurt
reis voort to zetten, de fpleeten to zien en to vermyden .
BALMAT ging met alle vourzigtigheid voor , en had bet
geluk, met zyn Reisgenoot, zonder gevaar, of to daalen .
Omtrent middernagt , bereikten zy de zyden des Bergs,
waar zy twee uuren rust namen ; de reis weder aangevangen hebbende, kwamen zy 's morgens ten acht uuren
to Prieure, zynde bykans blind, en met zeer dikgezwollen lippen ; hun verblyf, op de Sneenw, hadt twintig uuren
geduurd . BALMAT was, acht dagen naa zyne to rug.
komst, nog verre van herfteld .
Ziet daar -beweezen , dat de Top van Mont Blanc beklimbaar is , en myn oordeel deswegens, door de ondervinding, bevestigd . Deeze ontdekking moet gewigtige gevolgen hebben . Reeds heeft de Hoogleeraar DE SAUSSURE
'er zich van willen bedienen ; by is met zeventien Gidfen
opgeklommen , en hadt de Sueeuw bereikt, wanneer bet
opkomende ilcgte weer hem noodzaakte , to rug to keeren.
Terwyl wy de vrugten verwagten, welke de Natuurlyke Historie van deeze Ontdekking zal trekken,kunnen wy
niet nalaaten, ons ten hoogllen to verwonderen over den
cooed onzer Reizigeren, en BALMAT,bovenal, behoort deswegen eene Eerbelooning to verwerven . Dikwyls heb ik
Vreemdelingen hooren zeggen, dat ? ;y wel iets wilden toe .
leggen, tot bet uitmaaken van een hrvs voor den eerften
Beklimmer van den Top van Mont Blanc, de grootstmogelyke hongte in Europa . BALMMAT heeft, voor deeze
Ontdekking , aan hem verfchuldigd, zyn leeveu gewaagd,en
zyne gezondheid. Zyne Reisgenoot behoeft geene belooziwg .
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ring . Zvn Vader is cen der rykie Inwoonderen van de
Valei ; daa :enboven is 'er een groot onderfcheid tusfchen
een Liefhebber en ecru Gids .
Men heeft my ook reeds berigt dat Donor PACCARD
de vrugten van zyne Reis, na deezen Bergtop , hoopt in to
zamelen ; dat by zich to Lauefanne Ileeft bekeud ge"aakt,
en vertoond als de eerll :e Beklitnmer van Mont Blanc, van
welken Berg by eene Befchryving belooft, op welke by
hat intekenen ; terwyl de arme r,ALMAT,aan wien gewis de
eer der Ontdekkinge en eerfte Beklimming toekomt, bykans
onbekend blyft, en by zelve onkundig is , dat 'er Schryvers zyn, door middel van wier Schriften men verdiende
vermaardheid, de wereld. door, kan verwerven .
Eer ik deezen fluit, moet ik nog, met een kort woord,
melden, dat drie Engelfche Dames , (PARMINTER geheeten,) deezen Zomer de Ysbedding van Buet beklommen
hebben , begeleid door de Hcer BERENGER, en den Gids,
bakend onder den naam van LE GRAND JnROSSE . Zy hadden vier uuren in de Sneeuw werk , eer zy den top bereikten ; doch zy waren tot dit moeilyk werk gehard, door
twee honderd mylen ' in de Alpen van Zwitzerland en V a.
lair, afgelcgd to hebben .
1k blyve, &c .,
BOURRIT .

XXI. BERICHT,
wegens een

Prentwerk,

CORNELIS PLOOS

volgens de Nieuwe Uitvinding
van den Heere

VAN

AMSTEL, JAC . CORN . Z .

Mede-Diref`eur van de Teken-Academie der Stad Amflerdam ;
van het Zeeuwfche Cenootfchap der Weetenfchappen to Viisftngen, en van de Keurvorselyke Schilder- Beeldheuw- en
Botswkunrt-Academie to Dusfeldorp, - Lid van de
Holl : Maatfchappy der Weetenfchappen to Haarlem .

y kunnen den Liefhebheren thans weder ainbieden
~~ Zes Stuks Prenttekeningen , welker Onderwerpdtl
uit de eenvoudige Natuur gekooren zyn , en waarin de
wyze van naarvolging ook overeenkomftig met den aart
der Onderwerpe>t is ; to weeten : niet denkbeeldig, maar
ei-
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eigenlyk in die gedaante, zoo als zich de eenvoudige Na.
tour updoet . Wy vleijen ons, dat deeze Uitgaave, gelyk die van veelcn der voorgaande Prenten, voornaamlyk
voldoen zal aan den fwaak der zodanigen , die meerder
de Onderwerpen ont de liunst, dan wel de Kunst tell ge .
valle der Ondcrwcrpen, achten : zodani~~'e die de edelheid
en zekerheid van omtrek, de gcrcgddheld der Ordonnantie,
de waarheid van hooding, licht en donker, en de kracht
der uitdrukking ; met U - woord , die de waare Kunstver
dienllen
n zoo wel in een laag en boersch , dan in eel ;
verheven , Ouderwerp kunnen gewaar worden . Wy gaan
dan over tot de byzondere befchryving dezer Prentreke .
ningen, waar van de origineelen alien in de Verzameling
des Uirgeevers berustende zyn ; beginnende .met
No .

41-

En gevolgd naar cene Tekening, door
JAN

SAENREDADI( •) .

Deeze Prenttekening, fchetsagtig in 0 .Ind . inkt met de
pen, en verder dunnetjes met penceel omtrokken, kragtig
en helder gefchaduwd, verbeeld ecn Varkensflagter op de
ftraat, voor zyn Wooning ; hezig zynde om een gedood
Zwyn , dat to een grvoten trng of bak , naar 't maakzel
van then tyd, ligt, zo 't fchynt de~borftels of to fchraapen ; - terwyl de pooten van bet beest door een Wow
Alles is verlicht door een
worden vast gehouden .
fierken Zonnefchyn, ]let welk aan bet onderwerp ; tusfchen
de naby flaande burgerhuizen en affchuttinz , bevallige
fchaduwen , flagfchaduwen en natuurlyke reflhien veroorzaakt, en eeu aangenaam licht en donker over alles
De Pcrfoonen flaan wederzyds van den
verfpreid .
trog, beiden in een voorover bukkenden stand , met verfcheidenheid van Aftie , en maaken dus to zamen een
welgefchikte groep uit - zynde zekerlyk, volgens de natuur, met veel nauwkeuriglteid meesterlyk en toetsachtig
naar 't Leven getekend, waar in niet ilechts op de waarheid van den Omtrek, maar ook op de Uitdrukking van
bet bedryf, naar 't Character der Perfoonen . gelet is, ge .
lyk uit de houding en Heeding van de Vrouw, welke
aanzienlyker dan de Slagter fchynt to wezen , niet onduidelyk to befpeuren is ; door welke ichikking, waarneemiug
(*) .7an Saenredam, gebooren to Ilaarletn, .i5ia .
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wing en kunflige naarvolging der eenvoudige Nam, dit
Onderwerp, dat op zich zelf onbevallig is, een aangenaam
Voorwerp voor Kunstlievende oogen words . leder kundig
Liefhebber,. of die geen Vreemdeling in den byzonderen
ilyl van Tekenen onzer Nederlandfche Meesters, volgenr
de onderfcheiden tydperken, is, zal uit den cart van
den Omtrek en den Smaak der toetzen genoegzaam befpeu .
ren, dat ,7an Saenredam een waardig Discipel van den
met recht vermaarden Hendrik Goltzius, gebooren 1558,
en , om dat, zo veel wy weeten,
geweest zy ;
geene Schilderyen van hem bekend zyn, zou men byna
durven befluiren, dat by alleen een Leerling van then
Meester in de Graveerkunst geweest moet zyn .
Zyne
groote bekwaambeden, daar in, zyn by ;lle kundige Lief.
hebbers der Kunst genoegzaam bekend .
In Ao. 1 597,
zywde bet geboorte- jaar van zyn Zoon Pieter Saenre .
dam (*), waar van wy in ons XIV Berigt, by de Uitgave
van een Kerkje, naar zyre Tekening in 't licht gegeven,
gefprooken hebberr ; heeft by gemaakt bet 'fraaije Prentje,
verbeeldende Adam en Eva, gevolgd naar zyn Meester
Hendrik Goltzius ; zynde een Tekening met Kleuren, in
de Verzameling van den Uitgeever berustende .
No . 42 .

Gevolgd naar eene Tekening, door
CORNELIS

BEGA,

1654.

De meeste Tekeni» gen van deezen grooten Meester zyn
Studiefchetfen ; en de weinigen als zaamgeflelde Ordon .
nantien, in iwart Kryt op Perkament getekend, hebben
meest veel geleeden, of zyn byna uitgefleeten ; zo ze niet
door een vreemde hand geholpen of opgemaakt zyn ;
maar deeze zo zeldzaame als uitmuntende Tekening, in
deez'Meesters besten tyd, zynde by 34 Jaaroud, gemaakt
zo Jaar v66r by aan de pest overleden is, zeer net -in de
Prent op dezelfde grootte gevolgd, is met de Pen omtrokken, verder met roetklear gefchaduwd en getoetst ; en
dus nog in zyn volkoomen kragt .
Dezelve verbeeld een Boere binnenhuis , waarin eea
Vrouw
(*) Pieter Saenredam, to Asfendelft, 1597 gebooren , vas
een Discipel van Frans Pieters Grebber, die, to gelyk met zyn
Vader Tan Saenredam, by Goltzius bet onderwys genooten
1iebbe.
V v
U. DEEL . BMENGELW . No . 14 .
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Vrouw van 2gteren gezien, op een laag bankje, neveng,
een van teenen gevlogten Wieg en een Steenen Brypan,
waar tegen bet huuren dekzel op den rand rust, aan de
haartfteede van een oude fchoorfteen gezeten, . een Kind,
dat op haar fchoot ligt, voor 't vuur fchynt to bakeran .
Zy ziet over haar linkerfehouder om , naar een Boerejon .
gen, die haar lets vraagr . De geftalten , de natuurlyke
bou .lingen en kleeding, en bet boere vertrek of binnen .
haart , de vloerplanken , verdere toeftel , en bywerk ,
zyn zo eigenaartig verbeeld, dat ze, gezamenlyk, bet ei .
genlyke van den fehamelen en eenvoudigen ftaat onzer
Landlieden, of bet Been wy boersch noea en , CharaFterifeeren en uitdrukken .
Dit alles word ban agrer zydeling gedangd door een
regts Licht , vallende door een oud glasraam , waaTonder een openftaand berghok geplaarst is, tot een tafel
verllreht, en waarop eenige : lappen, een lluk van een
oud fchot, een klein kannetje , haare nap, enz . gezien
worsen . 't Hoofdlicht verfpreid zig in 't midden van
deeze Ordonnantie op den rug van de Vrouw, de regterfchouder en arm van den Jongen , de Wieg , en de
vloer ; werpende hunne fchaduwen zydelings, en doen een
kragtige werking tegen bet donkey des muurs en bet bruin
des Ichoorl'eens , tegen den verderen agtergrond , en alles
vat in de fcbnduw komt : zo dat bet Iicht en donker van
deeze Preuttekeuing, gevolgd in dezelfde roetkleur als bet
Origineel eedrukt , zeer trrflende en bevallig is .
De fikfche breedheid van bet licht en donker by groote
partyen tegen elkander werkzaam ; de fmeltende omtrek
op de dagzyde, en bet toetsachtige in de fchaduw, 'zyn
ale byzondere kenmerken van den bmaak en bet eigenaardige der Schilderyen en Tekeningen van deezen grooten
Meester, hierin wel waargenoomen , en uitgedrukt.
No . 43. Gevolgd naar eene Tekening, door
C E R B R A N D VAN E E K H O u T

Dezelve verbeeld een Cezelfchap van vier Kruidkundige
Plantonderzoekers, in een kamer, door welkers open raau en men naar buiten over een Kruidtuin , op eenige
prag.
(*) Cerbrand van Fekhout , gebooren to Amflerdam 162 r,
;eflorcen 1674', Discipel van Renibrrrnd van Rlryn.
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pragtige gebouwen van een flerk Zonlicht befcheenen, ziet ;
vooraf hebbe men aan to merken, dat men zich, by 't
befchouwen deezer Tekening, alles moot voorftellen rechts
to zyn , 't Been 'er linksch in verbeeld wordt, otq dat
deeze Tekening moest dienen voor den Plaatfnyder, ten
einde naar dezelve een Titel tot een Kruidboek to gravee .
ren, genaamd : de Hcrbarius, door Pen-us Nylatld, M . D.
Aan de liukerzyde ziet men een oud cerwaardig Man ,
hebbende een langen Ward , en een Calot, volgens de
laatst vuorleeden Eeuw, op 't hoofd ; gekleed zynde in
cen Profesluraale Tabbert of Toga, zittende in een Arm .
itoel, aan een Tafel , waar over een met fraaje geboord
kleed gefpreid is ; en waarop, nevens een Inktkoker, een
Boek tegens een weinig verheven Leezenaar voor bun legs :
by heeft een Pen in zyn hand , en fchynt gereed , om
de waarncemingen en opmerkingen van 't gezelfchap to
willen aantekenen . Aan zyn hooger hand zit een tweede
Perfoon , mede als Hoogleeraar gekleed, met een zwaaren
Laard , hebbende het hoofd gedekt met een breedgeranden
en hooggebolden Hoed, volgens bet gebruik van lien tyd
in ons Vaderland ; deeze hceft 'een Plantgewas in de banden , en fchynt, met aanwyzing en nadruk, over hetzelve
to fpreeken , met den eerstgemelden, die zeer aandachtig
fchynt toe to luisteren . Een ,Jongeling, zo 't fchynt een
Student, ftaat, ongedekt, voorover bukkende tegens den
regterfchouder van den Spreeker, om met to meerder op .
merking her Kruid, waarover de Hoogleeraaren fchynert
to handelen , nauwkeu-ig to befchouwen. Van buiten,
door bet raam, verneemt men , agter den Aantekenaar,
een Heer, waarfchynlyk een Doctor, blootshoofds, halverlyf to zien ; by fchynt , ziende in bet Aantekenboek,
nog eenige Planten, die by in de regterhand heeft, tot
opmerking aan to bieden . Onderwyl draagt een Dienaar,
als een Hovenier gekleed , ter regterzyde op den voorgrond,
ecrp van breede biezen gevlogten Mand, vol kruiden en
gewasfen, aan, en agter hem ftaat een Oranjeboom in
een Tobbe, vooraan ligt een geopend Kruidboek, waar in
men de figuttren van eenige Planten verneemt, en verders
cenige andere , zo open 21s gefooten Boeken, losfe Kwiden, enz . op den voorgrond.
In deeze fraaije Ordonnantie, met de pen omtrokken,
en met roctkleur gefchaduwd en getoetst, is de eenheid
van bet Onderwerp, namenlyk de Studio tot de Kruid.
kunde, en bet oogmerk van bet boek , waar voor dezel.
V v Q
ve
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ve moest diencn, zeer wel •w aargenoomen, en alles duidelyk in 't byzonder uitgedrukt .
De geheele Tekening verdient in alles onze opmerking, 't zy men lette,
op de byzondere trekken in ieders aanzicht, volgens zynen
nuderdom, characller, en bedryf, of op de gezamenlyk
beoogde Werkzaat7heden,op de Aciie van draagen in den
tot arbeid gefchikten Dienaar, en zyne onverichilligheid
van gelaat : of wel, inzonderheid, op de zekerheid en
waarheid in den vasten en fouten omtrek ; op de welgeplaatstheid der bevallige fchaduwen en kragtige toetfen waar door bet aandoenlyke van bet trelfend en natuurlyk Zonnelicht, voorwaards invallende, word uitgedrukt,
en op de bevalli tle wyze zyne werking doet, regt gefchikt
om een vervrolykende Waging in een Titel tot een Artzenyboek , dat natnurlyk behoort to dienen, om, gelyk
bet Zonlicht, den Mensch to verkwikken en to verblyden ,
to weeg to brengen .
Men zal , daar by overtuigd worden, dat Eeklrout niet
alleen de voornaamtle en beste Discipel van Rembrand
was, maar hem in veele opzichten overtroffen heeft .
No . 44 .

Gevolgd naar eene Tekening, door
SAIL EL DU JARDIN,

(*) .

Voor de opening van een laage oude Schaaps kooy in
ten aangenaam Landfchap,, ziet men twee Schaapen op
den voorgrond liggen , wordende door een clerk zonlicht
zydelings van agteren gedaagd ; agter dezelven vertoont
zig nog een faand, en een rustend Schaap, beide in de
fchaduw van 't lommer eenes Eikebooms, verder in 't
verfchiet veneemt men een dicht belowmerd bosch . De
Tekening, waar na deeze Prenttekening natnurlyk in alles
gevolgd is, heeft deeze groote Meester op de uitvoerig(le
wyze gemaakt, in Oost - lndifche Inkt, en hezit veel be
valli~heid,, zo in de eigenaartige Groeping, fraaijen en nauw .
keurtgen omtrek der Dieren, als in bet tchitteren van bet
Ilerktle Zonlicht, bet welk , op den middag, door zyne
fcbaduwen, . aan alles vrolykheid en leeven byzet - de
Dieren fchynt men to hooren blaeten ;bet Cltaracler van de ..
zelve is volmaakt uitgedrukt, 't onderfcheid in de Wol,
op
(') Karee .drc 7ardin, gebooren to Haarlem, 1625, geflorven
to Venvtien, 1679 . Discipel van N. Bergl,em.
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op de verfchillende plaatfen van bun Vagt, is met een ei .
genaartigheid getekend, die Been wedergade by eenig ander Meester heeft.
De Likeboom, in zyn eigen .
bast, fchynt natuurlyk gegroeid, zqo ook de plantgewasfen, en de kruiden op den klaveragtigen en kortbegraasden
voorgrond z - de laage en met net gedekte houten Stuip
heeft dat Charherizeerende van foort onderfcheidend verfchil in zyne byzondere oppervlakten, en de verandering
door den tyd en de Lucht daarop gemaakt, het Been maar
zeer zeldzaam, zelfs by de voornaamfte Schilclers, en nog
minder by de 'fekenaars, word waargenootnen, en op zulk
een uitvoerige wyze meesterlyk afgebeeld, als in deeze
alleruitmuntendfte Tekening gedaan is ;
dezelve was
altoos, onder zo veele keurlyke Tekeningen, in 't Kabinet
van den Heer Jeronimus Tonnemans, her Pronkftuk van
deezen Meester ; welke, in veele opzigten, den grooten
N. Bergbcm, by wien by de grot den zyner Kunst gelegd,
en de Uitvocring geleerd heefr, overtreft.
No . 4$.

Gcvolgd naar eene Tekening, door
JAN

L

UIKEN,

(*) .

Deeze Tekenihg1s, op een vpste en geoefende Kuude,
flout en meesterlyk,, in een lugtige en fchilderagtige manier, eerst met de pen omtrokken, en, vervolgens, door
't penceel, op eene breede en vaardige wyze, met Cell
bruin geclachtige lnkt gefchaduwd .
Verbeeldende een Studeerend Man, in losfe Weeding,
met ecn muss op 't hoofd, gezeeten in een Kamer, voor
een openftannde kas, aan een tafel : waar over een los
kleed gcfprcid ligt, en daarop, by eenige papieren, enz,
een branlende kaars ftaar ; welke door den Man gefnooten
word ; agterwaarts, in bet vertrek, ziet men een ouderwetfche fchoorfteen, en, onder bet behangzel van deszelfs
mantel, that een kachgel , volgens het gewoone maakzell
in den leeftyd des Kunftenaars ; waarby, aan' den eenen
kant , een Jongeling flaat , zyn handen boven dezelve uicfirekkende om zig to verwarmen ; en, aan de andere zyde, een Dienaar die op zyn linker knie rust, fleekende met
zy n
(*) 3"an Luiken . gebooren to Amflerdam,
1712 . Discipel van M. Zaagmeolen .
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zyn rechterhand, terwyt de linker, naar •t bout, dat nevens hem ligt, tast, de tang door de opening der kachgel, om het vuur in dezelve op to wakkeren , en 't weak
daar door helder fchynt to ontvlammen .
De oefe.
ping in de bezigheid van den 1[an, zyne oplettenheid in 't
bedryf van het tituiten der kaars, is alter opmerking waardig ; het trekken onzer aandacht, gewoonlyk by zulk een
geval, is in den Jongeling, die agter hem !}aat, zo eigenaartig en natuurlyk , .-Is de Aciie en houdiing der handen
by het warden boven de Each ; el, waargenoumen •. Met geen
minder kunst -.its oplettenheid, is de hitte vermydende
bouding, en vrecsagtige vonrzigtigheid van zig to branden, in den Aanttooker der kachgel verbeeld .
De uitwerkingen van de Vlam pier kaars, de verminderende kragt van 't licht, en dg vergrnotithe in de flag .
fchaduw, iiaar mante des meerderen aftlands, -vertoonen
zig duidelyk -- gelyk oak de flikkerende weerkaatfng
der outvlamming, binnen de kachgel, met veel onderfcheiding van die der kaars, waar boven, by bet fnuiten,
een walmende uudamping, als een dunne rook, zig verheffende, gezien word .
Kortom, _`an Luiken heeft in deeze Tekening, gelyk
in alle zyne uitmuntende Werken, een algemeen bewys
gegeeven, van zyn kundigheden , in 'bei uitbeelden van
alle bedryf en handeling, - van zyn Charat erkunde, van zyne bedreevenheid in de, werking van Liclit en
Schaduw, - van zyne verkiezing in de Ordonnantien ;
kortom, van alles, war in cen groot en uitmuntend Meester der Tekenkunst vereischt words .
No . 46. Gevolgd, naar eene Tekenit g, door
JACOB ESSELENS, (*) .

Men ziet, in dit bevallig Land- en Watergezicht, drie
groote Schuiten , of Markt- Schepen , liggen , op een Ri .
vier, aan de Steiger voor den Ringmnur eerier Stad, waar
van men , met een fleenen trap , tusfchen den wal en bet
zwaar geboomte nederwaarts klimt . De Vaartuigen worden van den agterfteven , ten deele no- met ongelireeken
Zeilen, als flog bclaaden cn ccrst aangekoomen, gezien
ee(*) fsrob Esfelens, geboorcn to Amficrdam, i66o, gctiorvcn
1712 . Discipel van Tan Licrcns .
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eenig Volk in een Schuit aan den voorfteven, en anderen
op de Steiger , fchynen met zommigen op bet voorlle
Schip to willen handelen . Ter linkerzy de ziet men ,
in de 'lchaduw van eenig Rietgewas , twee Visl'chers in
een Schuit, aan de regterhand eenige Wilgeboomen, en,
ver in 't verlehiet, een Kerktooreh, Stadspoort , Brug ,
enz .
Deeze Tekening, die, nevens nog een dergelyke, als
eett der fraaille van dien Meester, in des Uitgeevers Verzaateling hewaard words, is fchetsgewyze, door een tugtige
t and en toetfende in den, Omtrek, vast en meesterlyk ge'tekend met zwart Kryt,' n vervolgens, breed en 'veegachtig door bet penceel met O . Ind . Inkt opgewasfchen ; de
meeste Tekentngen van E.felens zyn met de pen en O .
Ind . [nkt omtrokken, en getchaduwd, of zomtyds' met
bruin of roetkleur, zo dat deeze traaije Tekeningen, boven de Kunst, nog iets zeldzaams in de manier hebben ; w el .
ke Tekeningen, als een Pronkftuk van dien Meester,,wel
cer berustende .waren in het heerlyf Kahinet van VVylen
den 1-leere .7cronimus Tonnemans . Niet. veele Kunftenaars
hebben die bekwaamheid van Esfelens. in 't tekenen gehad ,
om, met weinig lugtige , vaste , en toetsagtige, trekken
zo veel en zo wel bepaald de gedaante der natuur uit to
drukken .
Althans , in deeze . Tekening, ziet men bet Zonnelicht in
zyn grootfte kragt en aangenaam4e uitwerking ; zelfs de
fpiegeling der Voorwerpen in 't heldere water, volgens de
natuur waargenoomen, en alles is verfraaid door de zagt
bewolkte Zomerlucht ; en bet loof en de kruinen van bet
zwaar geboomte , dat, als met een tosfe hand, dartelend, en,
nogthans , naar ieders byzonderen aart en otutrek, vol .
gens de eenvoudige Natuur afgebeeld is .

I.

NB . Dit Prentwerk wordt uitgegeeven by denBoekverkooper,
YNTEMA, in de *Kalverilraat, to Amflerdam.
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GFSCHIEnKUNDIGE BEDENKINGEN OVER DE VERSCHEIDE
OORZAAKEN, WELKE, HET HAARE TOEGEBRAGT HEBBEN TOT DEN GELVKKICEN STAAT VAN KENNIS
EN BESCHAAFDHEID, IN EUROPA .

(Uit het Engelich .)
e Barbaarfche Volken flit het Noorden hadden, in
de Vierde en, Vyfde Eeuwe, in Spanje, Frankryk,
.Engeland en in Italie zelfs, de Landfchappen, den Romeinen ontweldigd , ' andermaal tot Koningryken gevormd .
Maar de gedaante der Regeeringsvorm, de doorgeflgane
Oorlogen ; de verwoestingen, daar uit voortgekomen, geaard met de fchrik!yke wreedheid waar mede de nieuwe
ezitneemers deeze Landen verwoestten by de bezitneeniing, de arme Ingezetenen , by millipenen flachtende . i n
]bet woeden van hun euvelmoed, fpanden, alle,zamen om
de nieuw gegrondvestte Koningryken zeer to veriwakken .
Idet Land, van ; Landbouwers ontbloot, lag - rnbebouwd,
alles, groeide 'er in ,'t wild op, en werd, in Y einde,
overdekt met zwaare bosfchen, de woonplaatzen van verfcletlrende wilde Dieren,en de fchuilhoeket, .voorRoovers .
De Meiren en Rivieren, voortyds door welbezorgde oevers
en dyken bcpaald, braken thans door deeze hinderpaalen
van menfchenvlyt been, en overftroomden 'de - Landeryen,
weleer voor derzelver vernieling befchut, , en bleeven
deeze wateren 'er zo langen tyd op faan, dat ze in flinkende poelen, met de fchadelykfle dampen vervuld, veranderden. Met een woord, de, Landflreeken, door Volk.
rykheid, I3efchaafdheid en Weelde, tot een hoogen top
verfraaid, veranderden in een woeste wildcrnis, bykans
geheel nutloos voor den Mensch .
Steden, , -weleer de Zetel van Nyverheid, Kunflen en
Koophandel, werden geplunderd, der vlamme ten prooije
gegeeven, - en de weinig overgebleevene Inwoonders, op
de droeve ruIuen, bet 'verlies hun voorgaanden voor .
fpoeds beweenende, onderwierpen zich, met door druk
verlaagde zielen, aan hunne onbefchofte Overwinnaaren .
Vat Wet en Regt aanbelangt, deeze wares, ten then
tyde, geheel uit Europa gebannen . leder Man van moed,
lichaamsiterkte, hedreeven in den Wapenhandel, en het
paardryden, die invloeds genoeg bezat om eeu hoop Bier
zwer-
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T,wervenden to verzamelen, werd hun Hoofd, eu beroemm
de zich als by het yzeren juk van Slaaverny en Verdruk.
king, heinde en, ver, op de fchouderen kon leggen . Deeze
kleine Dwingelanden, (welker aantal magtig groot was,)
zaten in' hunne, Kasteelen, en beweezen, by zckere gelegenlteden, hulde aan een Souverain, bykans zonder Magt
en Gezag, terwyl elk van zyn ongebonden hoop zodanige
geweldenaaryen pleegde, als by kon , op de rest des yolks,
door arbeid en dwinglandy thans byna uitgeput .
De Paapery, met derzelverbygeloovigeplegrigheden,verr banden den Godsdienst, en tevens den heilzaamen invloed,
daar van , to verhoopen ., In i}ede van con in geest en
waarheid to dienen ,, voerde men den Dienst der Heiligen
in ; Boetedocningen , Lichaamskastydingen , bet verrigten
van overtollige Werken, en de kragt der Aflaaten, . be.
kleedden de plants van Deugd, Braafbeid en Heiligheid
des leevens . Alle vrybeid van denken was geheel verbannen door den invloed van heirlegers:,van Monniken, en
bet dreigend •gelaad eener trotfche en banblixem fchietende
Kerk(eerfchappy, - Ontelbaare voorgewehde Wonderwerken, en eindelooze fchoolfche Gelchillen, voltooiden dig
jammerhartig Stelzel van barbaarschheid en GodsdienstHet Zedebederf ,droop door alle rangen vats
fchennis .
Menfchen been , van den Vorst op zyn Throon, tot den
Monnik in zyn Cel, en den Priester voor 't altaar, afdaa.
lende : en van daar weder opklimmende tot de Abten,
IZisfcboppen, en bet Hoofd der Kerke, dat . zyn Pauslyk
gezag door vervolging, verraad en moord, fiaande hieldt .
(peen de minfte vonk van kennis befpeurde men in 't
Chri,tendom . De Grooten konden zelden leezett, en nog
veel fchaarfcher fchryven .
Goede Smaak, Kunflen, Welvoeglykheid, kon men niet
verwagten in de verwoesting, de duisterheid en barbaarsch,
heid, welke bet gelaad van geheel Europa bedekte . De
arme verdrukte flaaf, op 't land, zyn jammerftaat bewee .
nende, leidde, om zo to fpreeken, een ehkel dierlyk of
zelfs groeijend leeven : In de weinig overgebleevene Steden woonden de Burgers desgelyks beroofd van hunne
Vryheid, en blootgefteld aan alle de verdrukkingen van
de groote Leenhouders, van de Kroon en hunne Leen.
manuen, welke de grilligheid, de onbefchoftheid, en de
trots van een Barbaar ten eenigen tyde kon verzinnen .
Alle de fchrikbaarende uitwerkzels van de oobeteugeldlle
driften, gckoesterd en gevoed door ongebondenlleid, drou .
VV 5
keu-
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kenfchap, gierigheid, wrack, en bygeloof, vindt men ge.
boekt in de weinige overgebleeveiie ruwe Jaarboeken en
Aantekeningen deezer ongelukkige Eeuwen . De Wysgeer,
de Menfchenvriend, voelt zich door fchrik getroffen op
bet gezigt der diepte van vernedering en elende, waar toe
bet Menschdom kan nederzinken, door mange) aan onderwys, en door Zedelyk, - zo wel als Staatkundig, be .
Maar, dit Tafreel befchouwende, zal by naderf.
tuurlyk, aan den anderen kant, opgeleid worden tot de
overweeging der middelen, welke eene Alwyze Voorzienigheid met meet dan vaderlyke tederhartigheid as ngewend
heeft, oni de Mcnfchen to rug to brengen tot dat geluk
in 't Burgerlyk leeven, waar toe zy oorfpronglyk gefchikt
zyn . In de daad, bet zyn deeze geweldig woelende .l)riften, deeze Geestdrvvende begrippen, die grillige Bygeloo .
vigheden , door welke de Oorfprung van ous Beftaan ons
wederbragt op de paden van KeniMs, van Deugd, en tot
een ftaat van uitlleAend Geluk .
Te Couflantinopole, in 't Oosten, hadden de Godge .
leerde Gefchilleti der Geestlykheid en de 1;erzucltt der
geenen, die na de Keizerlyke Waardighcid dongen , de.
zelx a groove onkunde en zedeloosheid by lieden van
allerlei rang en ( :cat ingevoerd : en in de andere gedeelten
van dfic, waren de 'Arabifche Caliphs, of Opvolgers van
AIAHOM TH , in evolge hunne wellustigheid, werkloosheid,
en bet onfaatkundig aanneemen eens nantals Veldheeren
van Turkfchen bloede, in hunne Koniugryken en ten hunne
1-love, in uietsbed uidende Priesters verauder,i .
Syrie en Palcstina waren, zints lang, onderworpen geweest aau Arabifche Vortlen, die, in den that van befchaafdheid, -welke zy, ten diem tyde, bereikt hadden, de
Christenen , in die Gewesten, zeer gemaatigd behaudelden. Staatkunde, en Geldzugt deeden bun de Bedevaardgangers uit het Westen, door bygeloof, in rnenigte na
ileeze gewesten gedreeven, om het Heiliee Graf to bezoeken . zeer gunftig ontvangen . Maar de Seldehukidiaanfche
Turken begonnen, zo uit bygeloof als uit wantrouwen op
deeze Bedevaarten , die langs hoe veelvuldiger en talryker
wierden, de Christenen to verdrukken en de Bedevaard .
gangers kwalyk to behandelen .
Deeze dagelyks aangroeiende bezwaaren kwamen HILDEsRAND, Bisfchop van Rome, groot genoeg vnor, om hem
aan to zetten tot bet oproepen des geheelen Christendnms,
cm den Oorlog to voeren tegen de verdrukkers der Chris.
tcfi-
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Maar de twisten, waar in GREGORIUS DE V11,
door zyn trots en heerschzugt hem in Europa hadden in.
gewikkeld, belette hem de op de been gcbragte Legermagt zelve aan to vocren . Kort hier op viel het voor,
dat een geestdryvend Priester, by de Naakomelingfchap
bekend onder den naam van PETER DEN HEREMIILT, oob
getuigen was van de ongelyken en verdrukkingen, onder
welke de Christenen in het Oosten, zo wel als de Bede .
vaardgangers, gedrukt gingen . Zyne eigene verhitte ver .
beeldingskragt, de overreedingen des Patriarchs van Yeru .
falem, en de goedkeuring van Paus uttuANus, wekten hem
op om alle de Landen van Europa dpor to trekken ; met
traanen in de oogen, bet bygeloovig yolk aanzettende, oin
wraak to oefenen over de vyanden des Cleristendoms . Allen, tot Kinderen toe, waren vervuld net eene heilige
woede, en bet yolk fchoolde by hoopen zamen, om deel
to neemen in deezen verdienstlyken tocht . Duizenden kwamen elendig om 't leeven, en de Christenen werden, naa
bet doorftaan van de groutfte moeilykheden, hezitters van
een woest land, zonder landhonw, zonder inwoonders ;
loch waar in _?erufalem, Bethlehem, 4Vazarcsh, en andere
voor heilig zehoude Plaatzen, la ;en ; Conflantinopole, met
Cyprus en Grickenland, vielen in de hadden der Europifche
Christencn .
Deeze geweldig groote uittochten, eg*_
ter, van Christenen, vervuld met ecn bygeloovigen yver,
welke den geheelen loop hunner doortocht met de fchrik .
lykite misdryven, en de fchandlykfte tiaaden merktekende,
beltonden , voor 't meerendeel, uit de heffe der aarde -deeze Uutochten, zeg ik, itrekteu tot oorzaak eener Om .
wenteting door geheet Europe, gepaard met gevolgen van
een to gewigtigen cart, out ongenrerkt by een eenigzins
diepdenkenden door to gaan .
De Edelen, na 't Heilig Land getrokken, de Prinfen en
hunne Souverainen, hadden Geld noodig om zich tot die
tochten toe to rusten , en op dezelve lc onderhoudep : inge .
volge bier van , verkogten zy tic Voorregten , waar van
zy , tot this lange , een flcgt gebruik gemaakt hadden
tot verdrukking hunner elendige Onderdaanen . Aan duizdnden verleenden zy Vryheid voor Geld , en fchonken
'aan ontelbaare Steden groote vrydommen ; onder andere de
magi, om hunne eigene Overheden uit zich zelve to kie .
zen, om zich naar eigene Wetten to bef}tsuren, om ljelastingen . naar eigen goedvinden, to heflen, en zichzelven
to verdeedigen . Elk Burger mogt nu de utiddelen, d •) or
hem
tenheid .
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hem verkreegen , naa zyn dood , den geenen , wien by wil.
de, hefpreeken ; trouwen, zonder vooraf vcrlof van zyn
Leenheer to vraagen ; naar vetkiezing zyne Kinderen op .
voeden, en, in Plcitgeding ingewikkeld, de zaak met Par .
ty vinden, zonder de Geldboeten to betaalen aan bet Leen_
hof voor eene uitfpraak daar nooit geweezen : de Kooplie .
den en Kunltenaars vonden zich ontflaagen van de ondraagelyke verdrukking, am gaven en andere opofferingen
toe to brengen . welke men hun lroortyds afknevelde. •
VOSdr dit tykperk, verfcheenen de Groote Leenheeren
alleen op de Volksvergaderingen , als den Staat verbeeldende ; maar thins werd dit voorregt gefchonken aan veele Steden en Plaatzen , om een tegenwigt to maaken van
de al to zeer overweegende magt der groote Leenmannen
en Edelen . In de daad , men befpeurde welhaast , dat
deeze nieuwigheden gepaard gingen met de wenschlykfte
gevolgen . voor het algemeen welzyn des Menschdoms .
I)e Ilurger, thins verzekerd, dat .hy zy zelve en zyne
Kindereu,tie vrugten van zynen arbeid zouden indogflen,
vomit zich opgewekt,ow,met verdubbelden yver, to wer .
ken . De Koopman braveerde, met nieuwen moed , de
hachlyk(te gevaaren , en waagde , door hoop op winst
op de wateren ; en ieder een,
aangevuurd, lyf en goedp
van welk een beroep ook, wendde alle zyne gedagten der.
waards been, om, door vlytbetoon, bekwaamheid en vol .
Itandigheid, een eerlyk beftaan to hebben .
Tot- to grorter gerustheid der Burgeren , hielden de
voorheen geduurige vyandl ykheden en oorlogen der groote
Leenmannen op , en de Burgerlyke Vrede werd allerwegen herfl:eld .
Men vond bet noodig,Regters te be.
noemen, tot bet oeffenen van Regtvaardigheid . Ten dies
einde voerde men \Vetten in , omtrent gevallen , nooit
voorheen bepaa1d ; men nam de toevlugt tot .het lang vcrgeeten Romeinfche \Vetboek, oni 'er de beginzels van
Billykheid en Regt uit to haalen, die zo lang in een ver.
geeten hoek verfchooven gelegen haddeu . Uit her Kerk.
lyk Regt, ontleende men grootendeels de regelen der pleit .
gedingen, behalves veele andere inrigtingen : detvyl de
Geestlyken van de weinige kennis, in dat tydvak, der
wereld overgelaaten , als 't ware, een uittluitend bezit
hadden . Het fchandelyk gebruik , om gefchillen, door Tweegevevten , to beflisfen , welke men , Godslasterlyk, cons
Oordeclcn noemde , werd afgefchaft, en men voerde bet
beroepen op hooger Gerc ; tshoven, in.

En.
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Europa begon nu allengskens de gezegende vrugten to
plukken van de jonge fcheuten der Vryticid, zo kortlings
geplant . Uit bet Oosten, de oude kweekfchool van Kon.
il :en en Weetenfchappen , kwam voor de tweede keer,
door middel der Kruistochten of Heilige Oorlogen zclve,
nieuw licht om bet ver(land der menfchen op to fchranderen, nieuwe Kunlien en Handwerken om de Ledigheid
uit Steden en Plaatzen to verbannen , nieuwe Planten en
Dieren om den Landbouw to v erbeteren .
in Italie
hadden de Genueezen, met de Venetiaanen en her yolk vats
Pifa, door hunne Schepen aan de Kruisvaarders to ver .
huuren, en deel in den buit to bedingen , zich zeer verrykt, en hier door niet alleen eene •a llerlcboonlte gelegen .
heid, om het getal hunner Schepen aanmerkelyk to vergrooten ; maar • ook om kennis to krygen van de Plaatzen,
waar zy Zyde, Katoen, Speceryen, en alle Oost • Indifehe
Koopwaren, gemaklyker dan over Conflantinopole, konden
krygen : binuen korten tyd , geraakten zy, met de overige
vrye Stamen in Italie, alleen in 't bezit ven den ganfchen
Handel niet alleen op de Middellandfche, maar ook op de
Zelfs de Steden van Duitschland,
Zwarte, Zee .
Tangs de kusten van den Duitfchen Oceaan en de Balti.
fche Zee gelegen, 'gingen eene Verbintenis aan, om haaren
Handel nit to breiden en to befchcrmen ; een Verbond, Hanfa
geheeten, een woord in 't Oud Duitsch, zo veel zeggende
als herbintenis. De Grieken en de 1rabieren verlchafn
ten desgelyks aan de Europeaanen verfcheide gelegenhe .
den, om nieuwe Weetenfchappen en Knndigheden op to
doen : en , fchoon deeze ingegrifde Wysheid door de
Christeneri meest gebruikt wierd in den Godsdienst en be .
fpiegelende Wysbegeerte, begon , nogthans, de Geleerdheid
eene geregelde bezigheid to worden, by de Volken in 't
IYesten. Openbaare Schoolen werden 'er opgerigt, de Geleerdeu kreegen een rang , en andere voordeelen . by trap .
pen brak de dageraad der Weetenfchappeu allerwegen aan
en deeze bereidde de ruwe en in barhaarschbeid gedom .
pelde Westelyke Wereld, langen tvd v66r de Hervorming,
tot then . Claat, waar in de Geleerdheid rich tegenwoordig
vertoont, tot den toeneemenden geest van Verdraagzaam+
heid, en bet vrye Onderzuek , 't welk onze dagen kenmerkt.
In Palestina en Spanje, 'hadden de ruwe Krygsknegten,
onder de Christenen, veelvuldige gevallen, waar in zy de
grootmoedigheid, dapperheid en heuschheid der Saraceen.
fch,
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fchcRidders' ondervondcn . Alle deeze hoedanigheden zetten
jets zo groots en luisterryks by aan de bovengemelde Rid .
ders, dat de Christenen bet zich eene eere rekenden, niet
alleen bun , in elke byzonderheid, to volgen , maar zelfs
voorby to ftreeven , bovenat in hunne verkleefdheid aan
den Godsdienst ; in hunne verdeediging der verdrukte Onfchuld ; in hun diep ontzag voor de Waarheid , en Beleefdheid van Zeden . De grondilagen van waare Eer, de meerdere Menschlvkheid met welke de Oorlogen thans gevoerd
worden , de - Befchaafdc handelingen van vyand jegens
vyand, waar van wy, in onze dagen, de gelukkige on .
dervinding meermaalen gehad hebben , to midden vap de
verfchriklykheden, onaffcheidenlyk eigen aan den Oorlog ,
zyn, met de daad, de vrugten van de Doolende Ridder.
chap dier tyden .
Dit alles zamengenomen , bragt , huiten tegenfpraak ,
veel toe, om 's Menicllen geest to ontflaan van die ketens
des bygeloofs, der onkunde en werkloosheid, welke lien
tot nog toe kluisterde . leder mogt nu na kennis en on .
derrigtiug ftaan , zonder voor vuur en zwaard, als - de ftraf.
fe hunner Iloutheid , to vreezen . Een dorst na Kennis
verfpreidde zich over zeheel . Europa, en bet Gemeen betoonde eerie geneigdheid tot verhaalen en berigten, vreemde en vergelegene Landen betref ende, en tot Reisbefchry .
vingen, verfiag geevende van de zeldzaame ontmoetingen,
in vreemde Gewesten .
De vastflelling van bet geruster bezit des eigendoms ,
van een ieder, moedigde den Koopman aa11, tot nog groo .
ter onderneemingen , om bet doen van de gevaarlykfle
De begeerte cm de Kennis van den
reistochten.
Christlyken Godsdienst to verfpreiden , geheele Landen en
Volken ann CHItISTUS en den Roomfclen Pa us to onderwerpen, blcef Ileeds een kragtig drangmiddel, om nieuwe
Reizen na verre Landen to onderneemen .
De geest
des Doolenden Ridderfchaps desgelyks, en de zu ;t, om
Ideldendaaden in den Oorlog to verrigten, die een altoos .
duurenden roem op de volvoerders dier daaden drukten,
bewoog niet weinigen, om in de wydstafgelegene oorden
om to zwerven .
Der Italiaanen tocneemende Handel, gepaard, met groote vorderingen , welke zy maakten in de Kunflen , zo wel
nis de groote voordeelen behaald door de Kooplieden der
Hanfe-Steden, wekten, van tvd tot tyd, verfcheide on.
dernecmzieke geesten op , om Reizen aan to vangen , die ,
de
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ae toonmaalige onkunde van vreemde Volken en Landeu

in aanmerking genomen zyude, veel gevaarlyker waren,
dan tegenwoordig. De gewigtige ontdekking van de
Kompa,naalde, voor ac Zeevaard, ichonk nieuwe voordeelen aan die Kunst, en voegde veel toe aan de kundighe_
den van Landen en Volken : daar de Zeevaarenden voortyds bet naauwlyks hadden dttrven waagen buiten 't gezigt
van 't Brand to gaan, zeilden zy nu iloutmoedig de wydfte Zeeen over. Zelfs, indien men de dagrekening van
deeze Uitvinding zo vroeg als bet Jaar MCC flelle, vin.
den wy , dat bet Kompas , omllreeks then tyd, zo algemeen bekend was, dat de Visichers van de Orkneys Eilanden, honderd tachtig jaaren laater, to weeten, omtrent
bet Jaar MCCCLXXX, bet zelve gebruikten .
De onmeetelyke Rykdommen , welken de Italiaanen
verkreegen hadden door de 0ost-Indifchen Handel in
handen to hebben , tie kunde en bedreevenheid door hun
in de Zeevaard verkreegen , als mede de onderrigtingen
wegens verre afgelegene Volken door hun verworven, be .
reidde de Wergild tot die groote en gewigtige ontdekkingen, en de omwentelingen daar aan vast, welke aan Europa, en bet Westerdeel der wereld, cene geheele andere
gedaante gaven .
Het inneemen van Con/lantinopole, 't geen de Turken
eindelyk,onder MAHOMETH DEN II, gelukte, verfpreidde de
Grieken in verfcheide deelen der wereld . Eenigen deezer
begaven zich in Italic ; hunne Geleerdheid , Kuniien en
Handwerken medevoerende . Dit toeval diende eenigermaa_
to om de Kennis van bet Volk, onder 't welk• zy zich
onthielden, to vermeerderen, derzelver Smaak to verfynen,
groote volkomenheid aan de Handwerken by to zetteu,
als mede aan de Zeevaard . Aan de Westerfche Volken,
die, door hunne overwinningen zo we], als door . hunnen
handel, zich deeds over den Aardbodem wyder en wyder
uitbreidden, diende de groote en toeneemende magt der
Turken, tot een foort van Barriere , die onoverkomelyke
hinderpaalen , om verder Oostwaard door to dringen, hun
in den weg lagen . Hier door vonden zy zich genoodzaakt hun Zeevaard , Handel en Ontdekkingen van bet
ZVesten , ten Noorden en Zuiden uit to breiden , in welke
oorden zy die hiudernWen niet ontmnetten : een bellaan
desgelvks , in 't einde, met een gelukkigen uitllag , bekroond .
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Myne Heeren , de Schryvers der Niettwe Algemeene Vaderlandfche Letteroefeningen!
ben de oudfe Zoon van eene zeer deftige Familie . Ik heb
1 kmyne
Moeder , die eene zeer braave en Godvrugtige Vrouw

was, in myne jeugd verlooren . Myn Vader, dien ik tot myn
dertigllen jaar heb mogen behouden , heeft , van myne eerfe
kindsheid of aan, zyn alleruiterle best gedaan, om my tot een
godvrugtig en deugdzaam leeven op to lciden ; my byna daag- .
lyks , zo dra ik tot ecnige jaaren van onderfcheid was geko .
men, zo door woorden, als by gefchriften, met de alleruiterlie
yriendelykheid en zagtzinnigheid, van alle , en vooral van het
begaan van die zonden afinaanende, waar toe by beCpeurde, dat
de meeste geneigdheid had : terwyl by , van zynen kant,
deeze vermaaningen, door bet geeven van een loffelyk voorbeeld,
kragr zogt by to zetten . De eeniglte font, welke myn geliefde
Vader, ten aanzien van myne opvoeding, heeft begaan , en die
ik met regt aan eene overmaat van genegenheid voor my toefchryve, is, dat by my, van myne jeugd of aan, to veel vry_
held heeft gegeeven om uit to gaan, en my to weinig in de
keuze van myne gezelfchappen bepaalde : dit had deeze kwaade uitwerkingen ten gevolge : i''. Dat ik myn kostelyken tyd,
denwelken ik tot bet leggen der gronden, waar op ik nader
band myne tludien zou kunnen bouwen, had behooren to be(teeden , verzuimde ; 2° . dat ik in de handen viel van losbandige
Jongelingen, die my tot het begaan van fchandelyke ligtmisferyen verlcidden, waar door, wel dra, al het goede zaad, bet
welt myn braave Vader in myn hart zogt to zaaijen, als verItikte, of ten minlle zeer dicp bedolven werd , en dus, althans
in die dagen , geene vrugten voortbragt ; ik maak van deeze
omllandigheid , zo veel to eerder, gewag, om daar door alle
braave Ouders , aan wien het tydelyk en eetiwig welzyn van
hunne dierbaare huwelykspanden ter harte gaan , omtrent dit
ftuk omzigtig to maaken ; to meet , alzo myn geliefde Vader
na-

(

•) in vertrouwen op de opregtlteid van den Schryver deezes Briefs, beb .
ben wy niet wel mo en weigeren deezen Brief to plaatzcn ; daar by zulkg
van ow; vcrzogt hceft, in de hoope, dat bet ecnigzins zoude kunnen dicncn,
ter bevordering van bet tydlyke en eeuwige welzyn van zynen Evenmenscha
Gad verlcene bier toe zynen zegen in bet al!-Vmeen , en verfferke deq
Schryver wel byzondcr op den goeden weg, diem •h y hecfc ingeflaagcn! --I
Hy betvaare zig in (lien wankelen flaat, waarin by jig nog Ich)nt to be,
Yinden, onder de Godlyke beetle, voor nieuwc afdwaalingen 1
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naderhand deeze font, waar in by , door zyne al to groote
liefde voor my, was vervallen, dikwils met heete traanen van
naberouw heeft befehreid . Toen ik op de Academic kwam ,
bezogt 1k, wel is waar , eenige Collegien ; maar , vermirs ik
geen Latyn genoeg vcrflond, om de Prof'esfbren na behooren to
kunnen verfla :in, zo kreeg ik wel dra ecn tegenzin voor de Stuelie ; en ik maak"e kennis met losbandige jongelingen, die' enkel
op bun plaizier leefden , en volIaagen ligtnt'sfen waren. Om
kort to gaan, ik heb my, zo op de Academic, als nog cenen
geruimen tyd daar na , aan bet pleegen van de grootfie onge .
bondenheden van verlbhillende zoorten fchuldig gemaakt . Fenige
weinige jaaren na den dood van mynen Vader huwde 1k ; dock
mynhumeur fympatizeerde zo weinig met dat van myne Vrouw,
dat ik wel dra ontwaar wierd, dat een huizelyk genoegen nooit
myn deel kon zyn . En gelyk een ongeluk zelden alleen komt,
zo voegden zig hier ook nog andere wederwaardigheden by.
Toen ondervond ik bet Ipreckwoord in my zclven bevestigd, dat
Tegen ;poeden en Chagrynen beter in flaat zyn , om een Mensch
tot nadenken over zynen Zielenf!aat to bren,sen , dan Vnarfpnvd en
Freurde. Ik begon nu, van langzamerhand, de n :etigheid deezer Waereld in to zien, en eenige kloppingen van bet fchuldig
gewceten tc gevoclen . ---- De zekerheid dea Doods, en de
onzekerheid der uure van then , kwamen my nu klaar voor de
oogcn . En ik begreep zeer duidelyk , dat de eeuwige verdoemenis myn lot tout zyn, indien ik my niet tot den Heere bekeerde . Echter bepaalde zich dit alles toen nog maar tot cenige
vlugtige gedagren ; en de daadlyke poogingen tot verbetering
myns leevens, waren nog zecr gering . Maar wat gebeurd 'ert
op een avond eenige papicren in handen krygende , die in
langen tyd niet van zyne plaats geweest waren , zo vond ik 'er
een opflel in van eenige heilzaame Vcrmaaningen , dewelken
myn geliefde Vader my wel eer, toen ik tot eenige jaaren van
onderfcheid gekomen was, had overgegeeven ; en vermirs dezelven, door Gods oncindige barmhartigheid en kragtdaadige medewerking , oneindig vccl toegebragt hebben tee . zo nict ee
cenige oorzaaken z y n van, de verbetering myns leevens, zo
kan ik nict nalaaten deeze Verm •t aningen , woordelyk, mode
to deelen ; God biddende, dat dezelven die uirwerking op de
harten van eenige, myner I Ecde-monfchen mogen hebben, die
zy op myn gemoed hcbben gemaakt : zie hier dezelven .
MYN DIERBAARE ZOONI
,, Nademaal uw tydelyk nut en eeutvig wclwezen my, als
een regtaarten Vader, zeer rer harte gaan, oordeele ik my verpligt,
om u de navolgende lesfen to geeven . Dc Algenoegza me God
XX
I I . DEEL . MENGELW . N O . 14.
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prente d ;e in uw geheugen, drukke dezelven diep in uw harte,
en maake u bekwaam , om u daar na to gedl aagen !
„ Hebt den Heere uwen God lief met geheel uw harte, met
geheel uwe ziele , met geheel uw verfand , en met alle uwe
kragten.
„Gedenk aan denzelven, en aan de bctrekkingen, waarin gy
tot Hem flaat , als 'tot uwen Schepper, Onderhouder en Weldocner ; en dat ge(ladig, ouk in de dagen uwer Jongelin,,fchap ,
eer dat de kwaude dagen komen, en de jaaren naderen, in dewelken gy zeggen zoud , ik en hebbe geen lust in dezelve.
,,Dat Gods Ecre, en de 'erheerlyking van Zynen Heiligen
Naam, u altoos ter harte gaa : zockt naarfiig na allc gelegentbeden tot berciking van dat groove oogmerk, waar toe gy gefchaapen en de geformeerd zyt . Necm vlytig, en met infpanning van alle de vermogcns uwer ziel , en kragten van uw lighaam, de gelegenhedcn waar , die zich daar toe aan u zullen
opdoen. Trap to werken tot uitbreiding van bet Koniugryke
van uwen grooten God en getrouwen Zaligmaaker, den Heere
Jezus Christus . Beneer(lig u om de ongeregelden to vermaanen . d e
yverloozen op to wekkcn,do treurigen to troosten, de zwakken
to flerken,en do nedergcbogencn op to rigten . Met een woord,
tragt ccn ieder, met woorden en wandel , to ftigten ; en dus to
werken tot bevordering van het eeuwig welzyn van uwen Even .
naasten . En bid den Hecre, vuuriglyk, om vergeevinge der zonden, en genade tot vordering in de tieiligmaakinge, en voor u
ze!ven en ook voor anderen .
„Verblyd u met de blyden, weent met de weenenden : vcrheugt
u, namentlyk, in den voorfpoed en bet genoegen van anderen ;
en bedroeft u, als bet uwen Naasten, in bet geestelyke of lighaamelyke, kwaalyk gaat . Maar laat bet daar niet by ; hebt uwen
Naasteu lief, niet alleen met woorden en met de tong, maar
ook met de daad en de waarheid . Wanneer gy dan ziet dat
de een of de ander eenigen raid, hulp of onderfland van nooden
heeft, zyt vaardig en yverig, om denzelven van uwen raad to
bedienen, hem naar uw vermogen to helpen, en op allerlci wy .
gen onderfland toe to brengen ; befleed dus de vermogen, van
uwe ziel, de kragten van uw lighaam ; uwe bezittingen en goederen, alles wat de 1-leere uw gelchonken heeft , tot nut van
uwen Mede- mensch.
of Wagt u naauwkeurig voor alles wat zondig is ; flel ten dies
einde den Heere uwen God d voor , als cen Heilig God, die
to rein van oogen is , dan , dat by bet kwaad zou kunnen aanfcihouwen en ongeflraft laaten ; die zich fchrikkelyk vertoornt
over alle Workers der ongeregtigheid ; cn de zwden, vroeg of
laat, hier tydlyk of namaals, met de ecuwige Verdoemenis firaf.
fen zal, in de geenen, die daar in onbekeerlyk volharden . Stel
u hem voor als cen alomtegenwoordig ca eon alwcc .cndi God ;
v Uor
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voor wiens oogen alle dingen naakt en geopend zyn ; die zelfs
barren en nieren beproeft ; op dat gy daar door rnoogt worden opgewekt , om , nit hefde tot en eerbied voor dien God,
na to laaen al her geene hem mishaagelyk is .
„ Let dan gefladig op u zelven ; wandel met alle omzigtigheid , en ftel uw h,irte op uwe wegen : gceft agt op alle uwe
gedagten, woorden en daaden , om gefadig to zocken na gete.
genheden tot her verheerlyken van Gods Hciligen Naam, en bet
Ripen van uwen Naasten ; om to fpreeken tot her verkondigcn
van den ]of van uwen Schepper, en her . vermelden van zyne
Deugden en Volmaakrheden ; om in de onderhouding van alle
des Heeren geboden u gefladig bczig to houden ; want* die een
gebod overtreedt, is fchuldig can alle . Benaar(lig a dus, om een
voorbeeld van eenen Godzaligen wandel aan uwen Naasten to
geeven, op dat gy 'er veele .voor Christus moogt gewinnen.
„Wags u, in 't byzonder voor die zonden, waartoe gy bevindt, dat gy 't meest geneigd zyt ; en zoekt alle gelegenheden
of aanlcidit gen tot dezelve voor to komen . Waak en bid, op
dat gy niet in verzoekingen komt ; dewyl , hoe gewillig de
geest ook zy, hot vtecsch egter zwak is . . Neem daarom ge .
duurig uw toevlugt, met een • opregt geloove, tot den Heere
Jezus Christus ; om van hem to fmeeken, dat her hem behaagen moge, u in zyn Eloed to reinigen van alle ongeregtigheden ;
en u to (chenken den invloed van zynen geest ; ten einde door
do werkingen van denzelven bekwaam gemaakt to worden, om
alle zonden to haatcn en to vliedcn ; lust tot alle geregtigheid
to hebben, en in do oeffening van waare Godzalighcid a gefladig bezig to houden . En dit doende, kunt gy ook verzekerd
zyn, dat alle uwe zonden u vergeeven zullen worden, en dat
gy in Nat gefreld zult worden, om her kwaade to laaten, en
bet goede to betragren ; want do waaragtige God, die alle zyne
beloften bevcstigt, en wiens toczeggingen nook feilen, heeft •i n
zyn Hcilig woord beloofd en toegezegd, dat, al /,et geene Wy,
in den naame van onaen Heere
ezus C'hristus, met vertrouwen
des • e1oo fs , zouden fmeeken , lit ons zekerlyk zou gefclronken
i'orden."

Geduurende her leezcn van dit gcfchrift, biggelden my de
traanen over de wangen, en ik wierd door verfcheide harrstog .
ten to gelyk gedreeven : Aandoening over de goedheid van myn
waarJen, dog helaas! nu overleden Vader, mywaarts ;
wroeging over 't verdriett
het welk 1k dien braaven Man, door
myne goddelooze leevenswyze, had aangedaan, en t wclk thans
niet wederom to herf}ellen was ;
eee hartelyk berouw
en leedwezcn over myne gruwelen ; -- droethcid over den
regtvaardigen toorn van God , overflelpten myn hart , en vermecsterden my zodanig , dat ik byna myn adem niet haalen
kon . Doch, na dat ik duck her Rorten van eenen traanenvloed
XY 2
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een weinig lugt had gekreegen, viel ik op myne knien, en had
God vuuriglyk ; dat by myn opregt berouw en leedwezen, met
gocdkeuring, geliefde aan to zien ; zich over my w :lde onttermen ; my nit genade, en alleen om de verdienften van Jezus
Christas wine , vergiffenis geliefde to verleenen, en my, door
de medewerking van den H . Geest, kragt verlchaffen , om voor_
taan de ondeugd na to laaten ; en om, zo vcel als my eenig.
tins mogelyk was , to leeven na beide de tafelen van zyne alIerheiligI a Vet : op dat bet goede zaad, bet welk myn dierbaare Vader eenmaal in myn hart had gezaaid, cindelyk eens
mart w,>rcelen lchieten, en vrugten voortbrengen, des gcloofs
en der bekeeringe waardig , enz . En, mag ik bet zeggen, van
deezen tyd of aan, ben ik een gantsch ander Mensch geworden .
Net is waar, dat ik nog veele gebrcken bezit , en my nog zeer
dikwils , en vooral by overyling , aan grove zonden fchuldig
maak ; dan, bet is to gelyk waar, dat my dezelven een oogenblik daar na van barten leed zyn , en dat ik dan aan mynen
God 'er opregtelyk en vuuriglyk vergiffenis van verzoek .
Ik eindige met deeze Bede ; dat bet den Almagtigen God zal
behaagen , om my , de mynen, en verder zo veele van myue
Medefchepzelen, als eenigzins met zynen Goddelyken raad kan
be(laan, bekwaam to maaken , om voortaan to leeven tot verheerlyking van zynen allerheilig(ien Naam, tot bevo :dering van
bet ceuwwig welzyn van onzen Medemensch, en tot onzo eige.
ne 7ielen Zaligheld!
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Dc Befchouwingen van zekere Bybelfche Gefchiedenisfe ons
toegeznnden, zyn van to veel omfag, an zouden ons, in on .
ze teh?kkingen van het Menielwc,k, to zeer beperken . Ze
zvn, naar 't ons voorkomt, joist niet gefchikt voor een Maand.
work, althans niet voor 't onze. Wy bedanken des den Opiieller heuschlyk voor zyne aanhieding, en verzoeken to mogen
weeten, onder hocdanig een adres wy bet gezondene weder
kunnen behandigen .
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D

e Thos, van welken zo menigmaal gefprooken wordt
in de verzen van nOnIERUS, THEOCRITUS, VIRGILIUS,
en van andere Dichteren, is een der Dieren, waar over do
Ouden ons zeer onvolkomene deukbeelden hebben naageIaaten . 't Valt niet gemaklyk , op eene juiste wyze , to
bepaalen, aan welk Viervoetig Dier zy deezen naam gave" .
De hedendanefchen zyn bet over dit ftuk niet d dna . l k
zal hunne verfchillende gevoelens , in deeze Verhandeling,
onderzoeken, ontvouwen, en bet waarfchynlykfte, door
nieuwe bewyzen, tragten to onderfchraagen .
Hon1ERUS is de eerfle Schryver, die van den Thos ge.
fprooken heeft , en ARISTOTELES gaf'er ons eene zeer kprte befchryving van . (.een van beiden merkt dit Dier uit
met duidelyk fpreekende charactertrekken . De Ouden be .
vlytigden zich meer, om ons de genartheden der Dieren,
Y y
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II . DEEL . MEN G ELW. N O . IS .

662,

VERHANDEUINQ

dan der±elver geflake, to doen kennen . 't Is, derhalved,
alleen, volgens een overeenkomst, omtrent na genueg over .
eenitemlnende, wat de geaartheden betreft, dat wy, het
geen van dit Dier gezegd wordt, op eenig Viervoetig Dier,
den hedendaagfchen bekend , kunnen overbrengen .
HoniEaus befchryft de Thos en, als by benden zwervende .
De beide AJAXEN,'ter hulpe toefchietende van ur .YssEs,
wiens gekerm zy gehoord hadden, vonden zich gepraamd
door de 'rgjaanen, „ die vereenigd aanrukten als Berg,
• Thosfen, heet op roof, rondsom eels Hert, door'de py, ., lei) eens Jaagers gewond . De na rauw vleesch honge„ rende Thosfen verfcheurden het op 't gebergte, in eene
„ donkere plants ; dock bet geval voerde derwaards een
„ flerken Leeuw, de Thosfen namen de vlugt, en het Hert
, ; viel den Leeuw ten prooy (*)."
ARISTOTELES fchryft : „ De Thos gelykt den Wolf in de
„ inwendige declen ; bet lyf is, na den flaart toe, tang• werpig dun ; gezetter by den kop (t). Hy bemint de
„ Menfcheii, doet dezelve geed kwaad, en vreest 'er niet
• voor. 1•ly is een vyand van den Lecuw, en voedt zich
• met dezelfde fpyze (s) ." Zudanig is de eenvoudige befchryvhtg, welke ons die Wysgeer van de gettalte
deczes Diets heeft naagclaaten ; zodanig de afbeelding des
Dichters van deszelfs geaartheid .
De laatere Schryvers hebben de gefchiedenis van den Thor
veeleer verduisterd dan gpgehelderd , door hunne onbeperkte en weinig nauwkeurige bepaalingen ; en men moet
bekennen, dat ze, over 't al ;etneen, verre afwyken van
't geen HOMER US en ARISTOrELES ons geleerd hebben ;
loch de meeste berigten ontvingen wy vaii'Lieden, in de
Nlattiurlyke Historie geheel onhedreeven . Zy wisten alleen,
dat de Thos bykans de gedaante van een Wolf hadt, en gaven then naam aan 'alle Dieren , welke ecnigzins op den
Wolf geleeken : 't zyn deeze verkeerde bepaalingen, welke
eenige f-ledendaagrchen hebben doen dwaalen, als die den
Thos zogten by foorten, die 'er geheel niet toe kunnen behooren . 't Past ons, derhalven, welk eene mute van vertrouwen de Schryvers verdienen, die van dit Dier gefchree .
ven hebben , eer wy- eenig geloof flaan aatu hunne uitfpraake,
na to gian .
De Thos is, volgens ItEsvcinus, een wreel Dier, van
eene kleine foort , gelykende naar een Wolf, gel'prooten
nit
(*) 11 . L . X1 . V . 474 . &C.
(t) ARISTOTEL . HiJt. flninial. L . VI. C. 3 .;.
-L . I X . C. 44,
M
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nit bet paaren van een Wolf met eene flyana (*) .
SUIDAS is van 't zelfde gevoelen (t) . EUSTATHIU9
zeet op eene plaats, dat de Thos gelykt naar een Wolf ; op
eene andere , dat by zeer veel gelykhcids hebbe met de
OPPIANUS verhaalt , „ dat de Wolf
Hyena (§) .
• zich dikwyls met den wreeden Panther vermengt, waar
• nit bet Iterk ras van den Thos voortkomt, 't welk eene
• dubbele en gemengelde kleur heeft , de buid van de
• Moeder, en den kop van den Vader (4) ." Eu .
sTATHIUS beweert ook, dat, volgens de Ouden, de That
naar cen Wolf gelykt. , waarom veele Schryvers hem de
panther-1Volf genoemd hebben ; by voegt 'er by, dat zy
ondertusfchen dwaalen, die gelooven, dat de Wolf en de
Panther 't zelfde Dier zyn . De Wolf-Panther, zegt by,
is een Gewaseetend en vreesagtig Dier, de Thos moedig,
en valt zelfs den Leeuw aan (**). GRATIANUS zegt bet
zelfde (t+,) . Men leest in een gefchreeven Woordenboekje, van CHRILLUS, door BOCHART aangehaald, dat de Thof
een zeer fuelle Panther-Wolf is, fchoon by korte pooten
hebbe (§§ f . Het blykt, dat deeze befchryving die is van
PLINIUS, die, volgens zyne gewoonte, de zyne nit ARISTOTELES heeft afgefchreeven . „ De Thos," fchryft by ;
• is eene foort van Wolf, met een Iangwerpig lyf en kor• to pooten, by loopt fnel, leeft van de jagt, en doet
Elders fchryft by, „ ten
,, den mensch geed Teed
• dage, dat de groote POMPEJUS fpelen aan bet Volk gaf,
• z .Ig men voor de eerfte keer to Rome een Thos, door de
• Gaulen met den naam van Rufium benoemd , hebbende
• de gelaante van een Wolf, en de vlekken vale een Pan .
• thcr( ) De Scholiast van OPPIANUS noemt den Thos
een Panther-Wolf (ttt) . 9RRIANUS maakt eene onderfcheiding tusfchen de Thosfen en de Dieren, Pantfier-tPolven geheeteir . „ De Diereu," zegt by, „ welken wyTy„ gers
(*) Voce (ate - P+iera uispy . Het woordt ese duidt alle
Dieren aan , van de jagt lecvende ; en konit met bet woord
frra, by de Latynen, overeen .
.
(t) Voce ()du,
(§) In 11 . L. Xf . v. 474 . p . 856 . L . 5t . & p. 922 . 1. 5i .
(4) O,~PPIANT, Cenepyucon, L . III . v . 336 .
EUSTAT. ut fupra, p 846 . 1. $I . & p. 922. 1 . 5z .
(tt) GRAT . Cyneg. V. 256.
(4S) BOCHART, Bierozoicon . T . I . p . 849 .
(.4) Pus, Hifi . Nat . L. VIII . c. 34 .
(" •*) Id . c. I9 .
(ttt) OPPIANI, Halienticon . L. II .
Yy 2
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gets iioemen, zyn gevlekte Thosfeu, veel grooter dam
de andere Tho.Jen (*) ."
Ziet daar bykans alles wat de Ouden ons geleerd hebben,
wegens den Thos . Men bemerkt gereedlyk, hoe bezwaarlyk het is , then chaos geheel to ontwarren : doch ik geloof, dat men even duidelyk ontwaar words, dat de Schryvers naa HOMMExus en ARLSTOTELES hunne belchryvingen
misvormd en overlaaden hebben, . dat wy , derhalven, tot
die twee Schryvers, hoe zwak ook het licht moge zyn,
't welk zy verleenen , de toevlugt moeten neemen om een
naauwkeurig- denkbeeld van den Thos to vormen , als me•
de, dat wy van de andere niet behooren aan to neemen,dan
't geeu beftaanbaar is met deezer verflag, en niet aauloopt
tegen de onveranderlyke wetten der Natuure .
1k
zal , vervolgens . onderzoeken, welke Dieren, uit hoofde van
derzelver gelykvortni, ;heid met den TI'olf ell den Nnthcr,
aanleiding hebben kunnen geeven tot deeze verwarring
dan, eer ik hier toe treede, moet ik de orrderfeheide gevoelens der Hedendaagfchen ontvou wen, en aanwyzen, tot
welk Dier zy den Thos gebragt hebben .
ALDROVANDUS (t) en CESAR SCALIGE1t (§) hebben geoordeeld dat het de Lynx ware ; BELON dat het de Papion
was (4), BOCHARD (**), GESNER (tt) volgende, houdt'er
den be meal voor , en dit denkbeeld is on helsd door
De Iieer BELIN , de laatfte Uitgeever van
BuFFON (§§) .
verzekert, dat de Thos Been deezer Dieren is,
en betuigt niet to weeten, tot welke foort by denzelven
meet brengen (44-). De Schryver van de Leipzigfhc
Commentarien is van dezelfde gedagten (***) .
Het gevoelen van
dat de Thos de Lynx
zou weezen, is omhelsd door veele Schryveren ; doch bet
aller onverdeedigbaarfte : naardemaal de Lynx tot de foort
vaa
(#) ARRIANT, ITif . Indica, p . 326
(t) ALDROV. Hif . Qundrup. Digit . p . 91 .

„

DE

OPPIANUS,

ALDROVANDUS,

( § ) Comment. CES. SCAr .'G . in Arift . Hi/i . de Anitnalibus, p . 273 .E
(4) 0 &rvnt . L. 11 . c. 8 .
(**) BOCHART, Hierozoiron, Lib . III . C . 12
fly verzekert

desJClykS, dat de Ors, de oxr).ie~, de irarhse en Avx,aa,Are
der Ouden, de Papion, of de Babouiin, der Hedendaagfchen,
een 't zel fde D ier zyn .
(ft) GESN .R, Hill . (,Zuadrup . p . 767 .
(46) BUFFON, Hilt . du Shacal . T. Xf .l. p . 268 .
(44) OPPIANI, Cene{rv!icon, Nota in v. 838 . L. IT

DeHeer
denkr , dat de Thos der Grieken het Dier is , door
297 , onder den naam van
oPPoorus bcfchreeven , L.
•.
de Geele Wolf. PENN. Sy n . of Quadrup . T. 11 p -46.
(***) Commentario de rebru its fcitntia naturali ge/lis. 1786 .
P NNANT
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van Dieren behoort, die met klauwen , als de Katten, gewapend zyn (*) , en de Schacal tot de Honden-foort
t'hais hoort . Daarenboven , hel he men den Thos met to
zoeken , dan order de zwakke Dieren , en van de tweede
orde (t) .
Het denkbeeld van SCALIGBR, van BELON en BOCHART,
die van den Thos den Papion maaken, is niet aanneemlyker. De Papion is een 11!p (§) en alle de Ouden ftemmen overeen , om ons den lfolf ian to wyzen als het
Dier , 't welk ons npleidt ow den Thos to leeren kennen .
De gedaante van den kop deezes Aaps , zeer naar een
Hondskop gelykende, heeft die Schryvers hedrogen
RoCHART, die den Thos voor den Papion hieldt, zegt,
dat by ook de Schacal is (**), by werd daar in gevolgd
door of BUFFON, die geene andere hewyzen dan die van
BOCHART heeft bygebragt . De Rerigten welke by toen
over den Schacal bezat , waren wcinig en onnaauwkeurig .
De (-leer GMELIN -is op zyne Reizen in aaat geweest, ont
ze beter waar to neemen (ft) . De Heer GULDENSTAEDT,
heeft eene zeer uitmuntende Verhandeling over den Scha.
cal uitgegeeven ($§) , deeze leert ons de gedaante en
de geaartheid van dit Viervoetig Dier kennen . Het leezen
van
(*) Felis Lynx . L Syft. Nat . Ed. XII . T. I. p. 6a.
(t) 't Is waarfchynlyk de vergelyking van een Hert,,door_ de
Thosfen aangevallen, in de fliade, en naagevolgd door andere
Dicltters, die de Schryvers bewoogen heeft, om van den 1hor
den Lynx to maaken, een Viervoetig Dicr van een andere foort,
doch zo genoenld, om dat bet desgelyks op de Hertebeestea
aanvalt .
1 ~).

(§) Siittia Sphinx, L . Syft. Ed . XII . p. 35 .

Erxlebeni mammalia, p . 15.

Papio Sphinx.

(1) De vraagen aan de Deenfche Reizigers,, in Amble , wegens den Thos, voo ; geReld door den Ridder MICHA&Lts, zyn
die van con Geleerden in het Oosterfche ; doch :geeven een Bering denkbeeld van zyne kunde in de Natuurlyke Histories zy
bepaalen zich , om to mogen weeten, of de 7 hos fen de VosJea
van SALOMO niet zyn, en waar in de Thos weezenlyk van de
lyana verfchilt .
(**) C'atis 4ureur, L . Syf . Nat . T I . p . .6o.
(tt) G\IF:LIN, Voyages, T . III . p. 80.
(h§) Novi Comment . Acrd . Scieat . I,n'er . Petrnrol . T . X'( . p.

440 . Ann . 1775 . De Heer VAN BERCIIEM 'tceft P er cene uitmuntende Fra ;/she Vertaaling, met keurige Waarneerniiigen verrykt, van gegeeven , geplaatst in het Mourn Piyfique,No; . 1786 .
P. 353 Ik bedicn my van deeze Vertaaling, die ik kortheidshalve ondcr den tytel van Mom . gal aanbioden.
Yy 3
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van dezelve heeft my eenige nieuwe gedagten doen vor .
men, die my doen denken dat de Scltacal de waare Thos
der Ouden is .
1. Klein 4j e is bet Vaderland van den 'Schacal (*) . Dit
Dier moet, derhalven, zeer gemeen geweest zyn in de
landflreeken aan HoMRRUS bekend, en nroet den Dichter,
.its merle ARISTOTELES, 'er naauwkeurige denkbeelden van
gehad hebben . Nog vindt men eeu groor aantal deezer
I)icren in Turkye (t), ell ze zyn menigvuldig onl(lreeks
Confianliropole (§) .
Il . ARISTOTELES zegt, dat de Thos de Menfchen be-

mint, hun geen kwaad doet ; voor dezelve niet vreest ( . ) .
MANUEL PHILO '**), PLINIUS (tt) ell SOLINUS (u), bevestigen dit berigt. 1ELIANUS vocgt 'er by , dat de
Thos,

(*~ ZINMERMAN, Specimen Zoo!. Ceogr. P. 363 .
(f) NIESUHR, Voyatre d'Arab. p. 166 .
(5, Africa voedt ook Scachals. De Heer DESFONTAINES heeft

'er een van Algiers mcdegebragt, deeze is in de Menagerie ies
Konings . . -HERODOTUS telt den Thos onder de Dieren van Lybie,
L . IV . C.' 192 .
''HEOCRITUS, idyll . 1. v . 70., Iaat een Thor
den good van Daphnis betreuren . Het kan , llrikt genomen,
waayheid weezen, dat do This/'n van Africa op Sicilie gckomcn
zyn ; doch ik denk v_•c l,eer, .dat die Schryvers, grooter t?ichters dan Naruurkenners , , deeze Dieren in hun werk brengen
dewyl zy den naam uit andere Dichters ontlcenen . Men heeft
de 'Leeuiven van Africa by •deeze Dieren gevoegd, als made
uitforters van jammertoonen .
Tzr"ot f&4t Bat;, T,tror Atxot aevvurze,
Tarot xdx 1eoµoie Acat 4Wex ;kccaos 6 emi 6.

De Scholiast wit At exaav" vcrbdtcren . Dc Lccuwen zouden
den dood van Daphnis hebben kunnen betreuren, als zy op Si
eilie. bc(laan' hadden, de H . 5tephanus fchynt dit aangcnomen to.&
hebben ; doch wat de Scholiast 'er ook van zeggen moge, men
moet a: txA svTi als een woord leczen : 'naardcmaal eLt-ca . :e zodanig Gene verfchooning nict duldt, en de Thos op Sicilie niet
gemecnzaamer is dan de Leeuw. 't Is om hunne befchryving to
verrykcn , dat THEOCRITUS en VIRGILIUS, naa hem, deeze laatlie
Dieren genoemd hebben . Zie bier het vets van VIR(;U.IUS, gefchoeid op de lecst van 't laatlle van T11-OCRITUS, aan welke by
zo veele andere verfchuldigd is .
Daphni, tuum p¢nos etiam ingernuisfe leones,
Interitum . . . . VIRG . Eclog . vs. 27 .
(4) ARISTOTEL. Hi/l . Anim . L. IX. C . 44 .
(** ; PHILO, C . 44.
($1) PLINICS, L . VIII . C . 34.
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This, wanneer by een Mensch ontmoet, eerbied 'er voor
betoont , en zelfs verdeedigt tegen alle andere Dieren ,
welken op hem willen aanvallen (') . De Heer GULOENSTAEDT heeft niet opgemerkt, dat de Schacal in de geneigdheid tot den Meiisch zo verre par . Hy vermeldt
„ De Schacal nadert de Reizigers, 't zy over dag, 'r zy
„ by nagt , in de -tenten ; by verzelt hun zelfs langett
„ tyd, dit kan ik verzekeren nit eigen ondervinding zo
van
let b I , ,, deop chacal laat nzich ligt e ,mmene, sen wordt als
• dan ftreelend ; by kent zyn Meester volkomen , en hoort
„ gereed den naam hem gegeeven ; daar toe aangemaaitd ,
• fpringt by op tafel (t) ." Misfchien fpreekt AELIANUS
van een tamgemaakten Thos, als by zegt, dat dezelve de
Menfchen verdeedigt. De wyze waar op by zich uitr
drukt, als by by toeval 'er een ontmoet (s), zou kunneu
doen gisfen dat by van een wilden Thos lprak ; maar is
her niet wogelyk , dat AELIANUS gefchreeven heeft, van
een tamgemaakten Thos, die de Menfchen volgt en verdcedigt : dewyl by , even als de Hond , door den ommegang, eene foort van verbintenis en vri,-ndfchap met
hem aangegaan heeft . Dan , wat men •ook van deeze verhaalen to houden hebbe , zy bewyzen ten minften eene
zeer groote overeenkomst tusfchen den Thos en den
Schwccal .
111 . Volgens ARISTOTELES, is de Thos vcel kleiner dan
de Wolf (4.) . PLINIUS zegt her zelide, en, in naarvolging
van hem , dat by langer, maar min hoog, dan' de Wolf
is (**). HEsYcinus telt den Thos ondcr de kleine wilde
Dieren (t LI) . POLLUX, fpreekeiide van k1eine Roof -Dieren ,
tCIC

(*) .LIAN. de Aat . Animal. L . TL c . 7 .
(t) GULDENST . Mem. P . 363, 364. De Hcer LE c'MIUS zagt,

dat by in de Historic van den Schacal, van den Heer DE BUFFO~,
duidelyk de onwaarheid ontdekt, van de vriendlykheid , der !'lies.fen, jegens de Menfchen, zo hoog opgegevcn door PHILQ, ILLI .

ANUS &c. Trad . de 1'Hifi. des Animaux d'*hiflei . T. it . P . 302 .
De Verhandeling van GULDCNSTAEDT, en 'tgecn de Ileeren rr :x.
NANT, PALLAS en GMRLIN van den Schscal gezegd hebbe , be- .

vestigt nogthans deeze byzonderheid in de Historic van den D os .
(§) wOsar g ig ns?s vZ atrrtaroL I L IAN . de Animal . L . L c . ? .

ARISTOT . HA . Animal. L . VI . c . 35.
(*') PLIN. L . VIII . e . 34 .
(tt) eeeia uneeee. FlysicHIus voor A3r ;. LUDOL KUSTER raadt
in zyne Aantekening, op her woord iurc, be SUIDAS, to leezen
~rw a, psxTa, Wilde verm .rgde Dieren, ter oo :zaake van de twee(~

Yy4

.
you

668

VERHANDELING

telt den hos , den Thos en den Wolf op (*) . De Heer
GULDBNSTAEDT befchryft den Schacal „ van eene middel.
„ baare grootte , tusfchen de groot(te en kleinfte foorten
„ van Honden" ( t ). En' de gruotfte Honden zyn ten
nmeeste9 genomen van een Wolf's grootte. 'Er is, over
ztlll:s , eene zeer merkbaare gelykheid in de geftalte van
den Thos en den Schacal.
IV . HoiERUS (§) en oPPIANUS (j.) vertoonen ons
de Ihosfen, als by benden loopende. De Heer GaIELIN
verzekert, dat de Schacals zich nooit vertoonen, dan vergezeld van eenige hunner Makkers (* 4 ) .
V . Hozmiu s verbeeldt de Thosfen als .een Hert, door
de pvlen des Jsagers gedood , omringende, en opi:eten. GULDFNSTAEDT leert ons, dat de Schacal zic4
de (ft)
vergast op doode krengen, ook op menlchen lyken (§§).
VI . Hoau itus noemt de .Thosfen . Eeters van rauw
yleesch (it) en op flachting greetig (***) ; doch deeze uit.
drukking duidt niet aan dat by de menfchen aanvalt, en
met welken HOMERUS'deeze Dieren nooit in ftryd Iaat komen, gelyk by den Leeuw-Wolf doet . Zy geeft to kennen,
dat de Thos, op Dieren, min flerk dan by, jagt maakt :
en GULDEN$TAEDT berigt , dat de Schacal een verfcheurend Dier is, 't welk kleine veldgewas - ectende Dieren
doodt en verflindt (tit) .
VII.
voudige afkomst, welke de Ouden aan den Thos toefchreeven.
1k denk niet, dat men by HESYCHIUS deeze plaats eenigzins veranderen moet . De I ho,fen zyn zo groot, noch zo llerk als de
Olyphanten, de Lceuwcn, enz., door de Ouden silc,a geheeten :
noemt, kleinc wilde Die .
dit is de rede, dat by ze a .,fiu pe
ren .

(*) ROCFIART beweert, dat POLLUX den Thos tusfchen deeze
twee Oieren in plaint : dewyl by, door zyne grootte, tusfchen
beiden in komt . Niets, egter, is 'er, 't welk aanleiding geeft
om to denken, dat deeze plaatzing niet louter toevallig zou weezen .
(t) GULDENSTARDT, Mem. P. 365 .
(§) li . L . IX . Y. 4'4.
(Y) flalient .con . L II. OPPIA"US zegt, dat de Thosfen zich
rondsom een groot Hert vergaderen : dus verklaart de Scholi4t
het wo)rct
(**, GMIELIN, Hi/1. des decouvertes, T. 11 . p X42 .

(tt ; Il L IX . v . 475 .
(~') GcLUENS!AF DT, Meat . P. ^6g .
( .4t
1. . L. MI. vs. 477.
(***) A C .ot+ml, I' . I . . XI . v 474 .
ST. Me"' . P . 36, .
(ttf, (;u I
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den Thos op 't gebergte (*) .
dat bet Inftinft den Schacal aandryft, om zich liever in .bergagtige ftrecken to onthouden,
dan in laage landen en velden (t)
Vlll . IIUMERUS fchildert den Thos af, als een Hert in
een donker bosch opi°etende (§) . GMELIN tekent op,
dat de `chacal zich, overdag, in bosfchen onthoudt (1) .
IX . HontEaUS drukt met bet zelfde woord (**) bet geluid uit, 't welk de Thos en de Hond 11aat, 't welk ten
bewyze ftrekt, dat by eene overeenkomst had waargeno .
men tusfchen de wyzen waar op die beide Dieren zich
doen hooren . 't Is waar, dat CULnENSTAEDT die overeenkomsc niet heeft waargenomen ; doch by denkt dat bet
blaffen van den Hond een uitwerkzel is van diens Huislyk leeven . fly bewyst dat de Honden, onder de. Ver.
eenigde Lugtflreek, en onder den Noorder Poolkring, niet
blaffen ; niaar enkel, als de Monger hun prangs, een hui=
lend geluid flaan . Het blaffen door HOMERIIS, en PO) Lox
naa hem, aan den Thos toegefchreven, moet, derhalven
then niet doen aanzien als van den Schacal verfchillen .
de (tt) . De Heer PALLAS heeft to London een tamgemaak .
ten Schacal gezien , wiens geluid zeer naar bet blaffen
van een Hond geleek (%) . De Heer VAN BERCHEM heeft
opgemerkt, din de Hond tjattkt, gelyk de Schacal, als dezelve loops is (4j.) . De Heer CAIELIN fchryft, dat bet gefchreeuw, 't welk de Schacals in de nagt maakeii, verfchrikHoMERUS plaatst
OULDENSTAEIT fchryft,

~,. VII .

(*)
(t)

ro~rr ve d'Oeiru 9Mrs
GULDENST. Me,n . p. 363 .

(~ I.

o fxron,

.6wr'i o-x'ecw, Il. I,. XI . vs 480.

Il. L. XI . vs. 4 -4.

(~) GMELIN, HiJI. des decouvertes, T . II . P .
(**)

ixnGTSt •,

242 .

(tt) De Ouden hadden ecne overeenkomst waargenomen,tusfchen den Thos en den Hond ! dewyl zy 't geluid deezer Die.
ten door bet zelfde woord uitdrukken. De Heeren PALLAS en
CULDENSTAEDT merkten den Schacal aan als den Oorfpon4Zlykcn
Bond. Zy hielden denzelven voor den Wilden Hond ; en her
gevoelen deezer groote Nawurkenneren heeft eene zeer groote
maate van waarfchynlykheid . Men vindt de treffendfle'overeenkomflen, tusfchen den Hond en den tam gemaakten Thos :
doch ik kan bier in Been breed vcrflag, desaangaande, treeden,
't loopt buiten myn beflek , eeniglyk llrekkende, om door, de
dugtigst mogelyke bewyzen aan to toonen, dat de Schacal der
bedendaagfc~ .en, met de daad, de Thos der Ouden is .
(tt§) PALLAS, Spec. Tool. Fasc . XI. P . 4
(G+) VuN szRCkEM, Obfervr fur le Mc+ah de m. CULDENSTAEDT,
p. 36 : .
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fchriklyk en ondraaglyk is, naar eislvk gehuil gelykt , en
dat zy 't zelve afbreeken door blaffen, - niet ongelyk aan
dat van eene Hond (*). Deeze gelykeeid van de flem is,
derhalven, cene overeenkomst to meerder tusfchen deezo
Dieren (t) .
X . IIOMERUs en ARISTbTELES vermelden , dat de Thos
en de Leeuw kryg voeren . Doch by is verre de zwakfte :
dewyl wy gezien hebben dat een hoop Thosfcn, voor 6611
Leeuw vlugt, en then den prooy laaten. De uitdrukking
van vvellte HO MERUs zich bedient, bewyst, dat de Lecuw
de Thosfcn vervolgt ; doch geenzins dat deezen hem kun.
nen wederflaau
§ ) . QUINTUS van Smyrna, heeft v irfcheide keeren eeze gelykenis gevolgd in zyne kleine
Iliade ; maar by brengt ook een Mild Zwyn ter baane , een
Tugs .van diens jongen verjaagellde ; 't geen aanduidt, dat
de Thos, in kragtet_, voor dat Dier moat onderdoen ; en
dit is ook 't geval van den Schacal (1) .
Zodanig zyn de overeenkomtl :en , die my overgehaald
heb.
(t) GMELI', Ilii. der decouvertes, T. IT. p . 242.

(t) Her geluid van den Thos words in 't Grieksch zomtyds
uit edrukt door ,9Mu Isv , 't welk SUIDAS vcrklaart door
hia en. BOCHART leidt'er den naam Thos, o, van af. Is her
nict veel waarl'chynlyker , dat her werkwoord 9 •. vr ;s, • van her
zelffiandig woord S . afilanlt , en betekcnt geluid maaken als
can Thos Eenige Schryvers doen her woord Thos afllammen
van 91a, ik loop, uit hoofde van de vlugheid dcezes viervoctigen Dicrs :, maar ik geloof, dat men de woordafleiding in de
A;iatijche taalen to zoeken hebbe . Misfchien hadden de Oulen
her twecerlei geluid der Tlrosf"en, door CM LIN waargcnomen ,
gads geflaagen , en noemden her cerfle .9auorren, als den Thos
bvzonder eigen, en her tweede ~~ax=f~~, dewvl her overecn .
komst halt met her blaffen van een Hoed . Dc waarneeming
der Hedendaagfchen, cvegens do overccnkomst tusfchen dc ftem
van den Schacal en den Hond, words vcrfterkt door de getvoonte der Ouden, on1 her gefchreeuw van den Y1 os en dcn pond
met her zclfdc woord uit to drukken . [Dc peer JEAN IIUNTEK
houdt den Wolf, den Schacal, en den Hoad, voor Dieren van
dezelfde fbort. - Hy zegrt, dat ze paaren, voortteden, en dat
derzelvcr gcflacht vermcmgvuldigt . Wy weeten, dat de Hond
en de Wos'f zich met elkander vermenden, en een twcetlacirig
foort voortbrengen, die vrugtbaar is . Aanm . van den Heel - DE L1
MeTHRIE.]
(§) SAMUEL BOCHART bewyst ten vollen , door veele voorbeelden, dat her woord nsAiw it gebruikt words om den kryg to bc-

tekenen, die flerker Dieren met de veel zwakkeren vocrcu,
(I) QuIN us, Lib . IX.
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hebben, otn, met B0CHART CU DE BUFFON, den Thos der
Ouden voor den Schacal der Hedendaagfchen to houden .
Ten clot moet ik uog de tegenwerpingeil , welke men tegen dit gevoelen kan inbrengen, onderzoeken.
Men kan niet lochenen , en dit heb ik reeds aangeduid,
dat veele Schryvers . van den Thos byzonderheden opteke .
men, geheel verfchillende van die HOMERUS en ARISTOT6LES ons leeren. Mast de meesten deezer Schryveren heb .
ben, in hunne berigten, ilukken vermeld, zo blykbaar fa
belagtig,, dat zy, ten opzigte van de avenge, geen geloof
verdienen .
De meesten hunner zeggen , dat de Thos gevlekt is
dit heeft den Heer BRLIN (*) overgehaald, om to beweeren, dat by de Schacal met kan weezen, als welken, gelyk by zegt, diet gevlekt is, maar deeze Schryvers beweeren , dat by bet is, van een Wolf en een Panther
voortgefprooten zynde : nu weet men hoe zeer bet paaren
van Dieren , zo wyd van elkander verfchillende , tegen
den loop der natuure aangaat :'t geen zy ons van de vlekken op de buid van den Thss Jeeren, verdient, derhalven,
geen meet geloofs, dan, war zy oils van de herkomst deezes Diers zeggen. Is bet niet zeer waarfchynlyk , dat zy
den naam van Thos gegeeven hebben san Dieren, verkeerd
door hun waargenomen ; die in de daad vlekken op 't lyf
hadden, en wier gelykvormigheid met den Wolf, eene ge lykvormigheid, die HONERUS, ARISTOTELES en alle andere
Schryvers eenllemmig als bet onderfcbeidend kenmerk van
den' Thos opgeeven, hun tot dtvaaling vervoerd heeft?
Indien de vlekken natuurlyk eigen geweest waren aan
bet Dier, door HOWERas befchreeven, zou die groote Dichter niet in gebreke gebleeven zyn , oin ze aan to duiden
in de befchryving, door hem opgegeeven , en dit aan to
duiden door ten byzonder bywoord . ARISTOTELSS hadt
'er ieker van gefprooken . De Schryvers , die van deeze
vlekken gewaagen, hebben, derhalven, den Thos verward
met foorten 'er zeer nabykomende , 't , welk geenzins to
verwonderen is .
Twee foorten -van Honde;: , de' een by L1NN&V$, be•
kend onder den naam van Ca .'ils Lagopus (t) de ander
onder then van Canis Corfac (s), hebben veel overeenkotnst met den Schacal. Deeze Dieren zyn nog niet go.
noeg
(*)
Et)
(g)

ATote in very 33S . L. TIT. OPPIAN. Cynegst.
LIN . Sy/1. Nat. Ed . X11 . L p . 59, v. 6 .

S}ft. A'at . 111, p . 2a3 .
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noeg bekend : indien iemand dezelve gezien heeft, kan by
ze gemaklyk voor den Thos genomen hebben : gelyk ook
alle Dieren , die eenigzins met den Hond, en gevolglyk
ook met den Wolf, overeenkomen ; maar wy moeten een
gevlekt Dier vinden , - gelyk aan den Wolf , 't welk men
voor den Thos heeft kunuen neemen, en daar aan den
naam van Panther- Wolf doen geeven .
Dit Dier fchynt my toe, dat Dier to zyn, 't welk lItNNANT onder den naam van de Gevlekte Hyana befchryft (*) .
Dit,Viervoetig Dier heeft , by de ge[taltezeer naar die van
den Hond en Wolf gelykende, de vlekken, van welken
OPPIANUS en de Schryvers der Middel-Eeuwe, melding
maaken . De Heer SPARMMAN noemt dit Dier Tyger-Wolf,
en verzekert, dat het eene zeer verfchillende foort is van
de Hyena (t) en den Schacal (§) .
ik voeg 'er by , dat deeze onderfcbeiding, tusfchen de
gevlekte Thosfen en de ongevlekte , door eenige oude
Schryvers nederge(teld is , en bekragtigd wordt door bet
uitdruklyk getuigenis van ARRIANUS . „De Dieren," fchryft
by, .,, die wy Tygers noemen, zyn gevlekte Thosfen, en
,, veel grooter dan de andere Thosfen ( .D ."
Naa alle deeze waarneemingen , denk ik, dat men de
Griekfche en Latynfche Schryvers, die van den Thos gewaagd hebben , in twee ran ;,ren moet fchikken, dat IIoIsIERvs en ARISTOTELES , we] is waar , zich tot geene
breedvoerige befchryving van dit Dier inlieten ; maar dat,
bet Been zy 'er van gezegd hebben, duidelyk is, en overeenkom(tig met de natuur , als mede zeer zamenftemmen•
de met bet geen de Hedendaagfchen ons van den Schacal
geleerd, hebben : dat de iaatere Schryvers ARRIANUS, oPpIANus en de Taalkundigen van de Middel .Eeuwe, want
deeze . Schryvers verdienen den naam van Natuurkundigen
niet, de denkbeelden ., welke zy van den Thos hadden,
verward, alle fabelties, deswegen opgedischt, sangenomen , en hunne Schriften met ongerymdheden opgevuld
hebben, die 'er alien geloof aan beneemen : en eindelyk,
dat bet Dier, door bun, voor den Thos genomen, de Gevlekte Hyena van PENNANT, en de Tyger-Wolf van srARnrAN, is .
Synop. of Quadrup .
(t) Canis Hyena, LINN .
(*) PENNANT, .

p. 161 . •v. 118 .

(§) Canis Aureus , LINN .
(1) ARRIANI, Hill, Indica, p . 329,
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A . . ruin, nut in Maagpyn, 11 . 522
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van dicn Wysgeer , 11 . 463 ;
van veele Schepzelen .
jog
voornaamlie Leevensbyzon.
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gangen dezelve in deeze Ecuw Ark. (NOACHS) De afitneetineen
131
gemaakt hebbe . 1.
daar van verdeedigd, I . 157 .
----a- hoe zeer door
Schepen naar die afmcetrvg
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verbeteren, IL
295
$efcha4fdheid,(Uitwerkzels der) Braakn :iddelen, in een Darmkolick met vrugt gebruikr,1 . S
I, 205 ; die des tegenwoordigen tyds by de voorgaande
Een
aanhoudendo
209
Duizeling daar dour geneevergeleeken .
49
Beweeging (Algemeenheid der) Zen , 1 .
in bet Stelzel der Natuure, -- Tegen een onleschIL
1 io baaren Dorst , met cen goeB :fon, dit viervoetig Dier be- den uitfrte, gehezigd, I . 186
fchreeven, 1 .
254 -- Met vrugt tegen du°.Eierleggende
zelingen beproefd, 1.
274,
Bloedzuigers ,
386 Braakwynfdeen, nut in de verDicrtjes, 1 .
Bloemen, (Befpiegeling der) II, ftoppingen van den Onderbuik , 1.
505
205 ; Lent6 Bloemen , 209 ;
hoe de Bloemen elkander op- BRA nocic , (Gefchiedenis vat;
495
volgen, 2io ; wyze fchikking Mis) I .
hier in , 212 ; verfcheldenhe- Brand, (Tafcreel van den) I. 351

B L A D

Broederliefde .

W

(Aanmerkelykge44

Y

Z

E

R.

aid. onderdeDeIstifcheSchry-

617
van dien Zeeman, beri t wegens zyn leeHertog van) zyn afkomst, l .
ven, I . 43 ; zyne begraafenis
6 t ; zyn opvoeding , aid.
i n Kamtfcliatka.
Godsdiensr, 6z ; R,,izcn ald.
438
vorderingen in den Krygs- Cundore . ( Ontmoetingen van
coxs Reisgenooten , op bet
dienst, 63 ; richt een School
Eiland) 1 .
476
voor de Kinderen der Sol .
D.
daaren op , 64 ; neemt den
Tytel van Hertog aan , 65 ; Dankbaare,(De)gekenfchetsr,
If .
\Vatervloed te Frankfort, aid.
477
komt in denzelven om , 67 ; Delf/iofkunde , welke vordermrouw over zvn dood , 68 ;
gen men daar in, ten deezen
t)de, gemaakt beeft. 1. 233
Zyn Godsdicnftig en weldaa .
dig Character, 70 ; zyne be- Despotismus , (Anecdote van
bet) 11 .
366
graafenis.
72
Bygeloof, (Aanmerkingen op de Deugd , ( Kenfchetzen van cen
Leeven, der) toegewyd, 1 . 45
Gel'chiedenis van 't) 1 . 539
Byzonnen, wat zy ter voorbe-Dichtkunst en Schilderkunst,
ten opzigte van her hartroeduiding van bet Weer zegrende, vergeleekeu, 1. 61g
203
gen, II .
C.
Dierbioem . Zie Zee-Anemone.
:uibridge, in Ndord America, . Dierett , ( Vergelyking_ tusichen
de beweeging der) en Plan •
gefteitenis van de daarop532
gerigte Univerfiteit, 1. 1Y3 ;
ten, If .
Plegtigheid der aanftellint;en Dierenryk , welke zeldzaamheden zich daar In opdoen ,
van drie Hoogleergaren . 174
11 .
114
CATHARINA DE II, haar gedrag
omtrent FR1rDERIK DEN II, Diontea Mufcipuia, zonderlin1I.
169 ge eigenfchappendeezerPlanCenis, (Noadzaaklyke verbete- te, 11 .
299
ring, wegens de hoogte van Dood, hoe ongerymd dien to
den 13crg) 1 .
235
verbeelden als ecn GeraarnCharacters , (13edenkingen over te, II.
317
bet onderleheid tus(chcn Sem- Doofheid ; geneezen, door bet
ti,nenteele en Rontaneske) I . 446 maaken eeneropen inge,11 .478
CfiuBB . (THoMAS)zyn afkomst, Doornfluiper. Zie Griel.
I , 608 ; zugt tot Letteroete- Drootnen, oorfprong van veele
ping, en beginzel zyns fchryFabelagtige verhaalen, 1.587
vens , aid. mangel aan ge . Drukpers (Vryheid der) in Enleerdheid,6og ;Schrifrendoor geland Diet riadeelig, 1 . 489
hem uirgegeever., 61o ; geeft Drufen, waar zy woonen , 1I,
door zyn fchryven veel aan4J4 ; waarvan zy beftaan,
Roots, 613 ; verkrygt zornaid. bun Godsdienst, 455 ;
miger gunst,6r4 ;zyn Dood,
Vryheidsliefde, aid . een cat.
615 . Zedelyk Character, 616 ;
ryk en krygshaftig yolk . 4S?
Zyne naagelaateue Schriften, Dugon, waar in onderfcheidert
Zz 2
van
val van) II.

vets geteld .
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van den Walvisch .l. 279 ; be- Eleflriciteit , dat dezeive den
fchryving en afbeelding van groei der Planten bevordert,
277 ontkend en beweerd, 1 . 383
dit 1)ier.
Duikergans , naamen van deezen Elixter Vitrioli , hoe eenvoudig
V,.)gel , II, 389 ; Grootte, en onkostbaar to bereiden, 11 .
387
Pluimadie, Vraatzucht, 390 ;
waar ze zich onthouden , ELTON , Perfifche Handel door
391 ; Soorten , 392 ; hoe hem aangevangen . II. 541 ;
men in Zweeden , door dcr- words Supperintendant van
zelver behulp, visch van ;.,t .Ad. NADER SHAH . aid . zyn deerDuikers , ( Natuurlyke Historic lyk uiteinde .
596
der) Rede van dcrzelver be- Embergoofe , een Duikervogel,
338
naaming , 11 , 335 ; Groote befchreeven , II .
Duiker, aid . Kleine Duiker, Europa, (Gefchiedkundige Be336 ; derzelver verhuizingen, denkingen over de verlbheide
337 ; Noordlche Duikers ; de oorzaaken , welke bet haare
Imbrim of Embergoofe, 338 ; toegebragt hebben, tot den
Ald . gelukkigen llaac van Kennis
de Loin of Lointne .
Duinen, '(De) van V . . .1 . 215 en Be :chaafdheid in) 11 . 648
F.
DYER , ( SAMUEL) zyne Afkomst en geleerde Opvoe- FERGUSON, (I .) zyn Afkomst,
1 .236 ; leers onverwagt leeding, II, 446 ; wordt een
Min van de Wereld , 448 ; zen , 237 ; wat hem eerst
wankeit in zyne Godsdienli`i- fmaak in de Werktuigkunde
ge beginzelen , 450 : wordt gaf , aid. Beginzels zyner
losbandig , 452 ; vervalt tot Starrekundige oefeninger, 238 ;
leert de Reken- en Aardryksarmoede, en zyn einde . 45
kunde, 239 ; inaakt zelfs een
E.
cliptica,(Over de fehuinsheid Klok ; en een Horologie ge469 zien hebbende, maakt by 'er
der) I .
Edelmeedigheid, (De Dankbaa- een na, 241 ; vervaardigt an82
dere Kunstwerken, aid . legc
re) 11 .
Eerzugt, van hoe veel aange- zich op de Schilderkunde toe,
legenheid dezeive wel to be- 242 ; leert en oefent de Ge518 neeskunde, 243 ; maakt nieuRuuren, II .
Egvpte, (Huislyk Leeven en Ze- we vorderingen in de Starreden der Vrouwen in) 11 . 267 kunde , en krygt kennis aan
de Starrekundiien, aid. verVaderlyke Achcbaarhcid
daar nog Rand houdende, ai& vaardigt een Orrery, houdt
ten tyde der Aardsvaderen, Lessen in do Wysbegeerte ' en
11 . 319 ; kinderen, hoe aldaar wordt Lid van de Koningly32o ke Societeit to Londen, 244 ;
opgevoed .
Lleftriciteit, van dezeive ban- zynDodeChar&,245n
gen veele Weerverfehynlels Ferroe-Eiianden, gevaarlyke wy
147 ze om 'er Vogels to vangen,
af, 1 .
-_-- vorderingen, ten en Vogeleijeren to zoeken,
I.
deezen tyde, daarin gemaakt,
s3
229 Fistelgezwel , ( Een diep ingeI.
wor-
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de Beijerfche Opvolging ge.
worteld en verouderd) genee424 Ruit, 218 ; zvn dood, 219 ;
zen, If .
Fraflura Cranii, (Eene) door Lyfsl ;e(lalte, Kieeding, aid
eene ruime Infnyding genee- Leevenswyze, 220 ; hoe by
590 zyne )aatlleleevensjaaren,ten
zen, ! .
dienfle zyner Onderdaanen,
FRANKLIN, (Dr .) leeft van zeer
weinig voedzel, 1 .
221
534 befeedde .
FREDERIK PE 11 , Boning van FRE--FRIK WILLED, Koning van
Pruisfen, fchets zyne RcgGePruisfen, Afkomst, 1 . 524 ;
befluit zyns Vaders Hof en ringe, I . 524 ; zyn uitgang, $29
Ryksgebied teverlaaten,525 ; Funten of 4arsvoeten,Naamen,
daar in belet, plaageryen hem 11 . 154 ; Pluimadie, aid. een
volilrekte Watervogel, 155 ;
aangedaan, 526 ; gedwongen
Huwelyk, 527, legt zich op waar ze zich onthouden,156 ;
de Letteroefeningen toe, aid. zoorten .
157
aanvaart de Regeering, 530 ;
G.
valt in Silefre, 570 ; Veldfla. _
artvryheid, beloond, 1. 121.
gen, 572 ; vermeestert bet,
aid . eeeft een Wetboek, aid. Ceheimen, (Bedenkingen over
Oorlog met Oostenryk, 573 ; bet mededeelen en bewaaren
vermeestert Praatr, 576, ver- van) 11 .
559
laat die Stad, 578 ; verdere Geluk, (Tafereel van Huislyk)
1.
Krygsverrigtingen in den Qor177
)og .
579 - (Refpiegelina van 'bet
zyn Landsvaderlyk waar) 1. 499 ; waarin . gele.
gen, 501 ; waarin vergeefscb
gedragnandenVredevan1745n
I1 . 117 ; pat een Verbond gezogt, 502 ; middelen, ter
503
aan met den Koning van En- overtuiging.
geland ; Oorlog bier ' uit ge- Geneeshecren , de eerfle Dienaers
des Bygeloofs, 1.
588
booren, aid. gebeurtenisren
deezes Krygs , 119 ; ongeluk- Generaal, (N .) zyn zonderljn4
kige Veldtocht in 1759 ; ver- en voorbecldlyk gedrag.,. 11.
licst Berlyn in 1760 ; wordt
501
meester van Saxen, 167 ; Rant GEN. V1 ; 15, opgehelderd, I,
zyner zaaken in 1761 . aid.
157
vrede met Rtisland , 168 ;
XXX :15 ;verk!aard, II . i
komt in 1762 weder teBer-Gefchiedfchryvers,(Hoebezwaar .
lyn, 213 ; beloont den llel- lyk zy zich van de waarheid
denmoed ; verligt den last der der gebeurtenisfenkunnen verOngelukkigen,en firaft de Or- zekeren, door cen ipreckend
gehoorzaamen , 214 ; helpt do voorbeekl opgehelderd, If . 4! 4
Graaf van PONWATOUSKI ten Gisting , (Waarneemingen over
Poolfchen Throon, 215 ; brief de) en nienwe wy?e om ze
aan hem to dier gekgenheid, 7onder gist to verwekken,
If .
aid. dwanz door hem watt de
341
zwakke Nibuur .ngepleegd, Godsdienst,(Cbristlyke) magzieh
216 ; in Dantzig en Paolen,
op groote voorl1 nders bcroe.
217 ; dreigende Oorlog over
mea, 1 .
2,19
ZZ 3
Ga ;is •
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Godsdienst, (DcMenseh natuur- Handelvoordeclen, door de last.
lyk gefchikt tot den) I . 359 ;
fte Ontdekkingen der Engelde natuurlyke begrippen der
fchen to wege gebragr, 11 . 30
Menfchen , desaangaande , HANriaai. aan Ft.AMINIUS . Fen
grootlyks vcrbasterd, door do
Dichtftuk, 11 .
181
bedriegeryen van Inoode Men- HANWAY, (JoNAS) zyne Affchen , 361 ; dit ten aanz :en komst , II . 54c ; zet zich to
van den Heidenfchcn, JoodLisfabon seder, aid . belluit
fchen en Ch . Godsdienst annom na Perfie to trekken, tot
getoond, 362 ; die onbeftaanbet dryven van den Handel,
baarheden doorgaans onderS4r ; gevaarlykheld van die
fcaraagd door de menigte ,
rein, 542 ; gefteldheid van
365 ; onderzoek waarom de
Perfie ten dien tyde, 543 ;
v,tlfchc Godsdienst meet veld
zyne ontmoetingen in dat
wirt, dan de waare , 407*,
Ryk, 544 ; door 21,711 2cirag in
wat tie folks-Godsdienst, of
doods gevaar, 546, verlede Godsdienst van den Staat,
genlreden -waarin by ververmag, 408 ; bltnde yver in
keert,593 ;terug reizC,592 ;
Godsdienst - bekleedt
den
verblyf in de Legerplaats des
doorgaans de plaats van Reshahs, 593 ; wcderkomst to
do en Bewys, 409 ; valfche
p, etersburg, 597 ; ite :kt we .
Godsdienst act tot vervolgit :g
der na Engelaud over.
Ad.
aan .
410 HEMPEN, (()R ) herftelt, door
baarblyklykheid van den
eene ichraale Leevenswyze,
Christlyken Godsdienst, door
zyne vcrzwakte gezondheid ,
PRIESTLEY aan getpond, 11-239 ;
1.
van welk een aanbelang hot Hernia Ventralis, (Waarneeonderzoek en 't geloof diens
ming wegens ecne zonderGodsdiensts is, voor eenen
tinge) 11,
54
Wysgeer .
241 HEROnuios ,
Chara&erfchets
Goedheid, Gods) in heir kwaad
diens Gefchiedfchryvers,11. 78
op deeze wereld verdeedigd, Hette (Nicuwe Proeve op de)
329 . 373
II .
genomen, II
.
431
Cocdwilli,gheid en Zelfzoeken- Historie, (Natuurlyke) weike
heid, Eroeve over dezelve,
vordcringen deielven in dec .
491
I.
ze Eeuwe getnaakt hebbe,
1.
Griel, naamen van deezen Vo230
gel, 1 . 9 ; gefchreeuw, aid. Hoest, (Aanhoudende) nut vau
Geflalte, -aid. Aart en Leede Ipecacuanha in denzeiven,
II,
venswyze, io . vioortteeling .
334
11 Holland
Ligging ,
(Niernv)
IT.
Grond en Gewasfen, 1 . 601 ;
Lj Ar :cAr~ 11 . 6 . 7 . 8 . 9 ; °pDieren . Vogelen en Visfchen,
t~ehelderd, It .
185
604 ; Inwoonders, Woonin:Intrnt ., Anecdote hem befelt, Vocdzel en Zeden,
treffende . 11 .
87
605 ; Canoes en Wapens .6o5
#4nNner. . XIX . 34 ; Redenvoe- Huisvrouw, (De Griekfchc) vulring daar over, 1 .
359
tens XENOPHON, 1 .
-57-
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a elke gronden door Honden getrokken, 3oo ;
beet waterbron aldaar, 303 ;
bet moetlleunen,om Huislyk
onthaal by_ den Landvoogd,
geluk to doen gebooren woren verzorging van Scheeps1?7
den, I .
Ifvgrometers, zo noodig als de noodwendigheden ; 304. 346
Barometers en Thermometers, Kapellen, derzelver Schoonf:eid
143
en
Verfcheidenheid
be .
to raadpleegen, L
fchouwd , I .
432
Hyppopotantes of Nylpaarden,
voortyds veelvuldig in Egyp- Karakakooa-Baay, op 't Eiland
Owhyhee befchreeven, I. 72 ;
te, I . 593 ; allengskens zeldgedrag der
Inwoonderen ,
zaamer geworden, en naderhand in 't geheel niet gezien, 73 ; gezag cterOpperhoofden,
74 ; , vertoonen zich diefagtig
594 ; oorzaak daarvan aan
aid. Begraafplaats of Morai
bet gebruik der Vuurwapenen
aldaar, 76 ; eere 'aan Cap.
toegelebreeven .
595
coox beweezen, aid. GodsJ. I.
^nninps . (Grafteken op bet dicnttig verbod der Eilandeten om een Vryplaats fe ver .
32
E land) .1.1.
7icht, (Viiiegende) Aanmerkin . fchaf en, ?9 ; verblyfplaats
der Priesteren, 80 ; hot vergen over bet Aderlaaten in
95
bod opgchceven, 149 ; ont .
deeze itwaale, 11 .
Imbrim, een Dulkervogel, be- moeting des Konings, i5o ;
wt1L;AM WATMAN _ begraa338
fchreeven . . II.
ven,
153 ; gereedmaakirg
I9feEIen,' (Waarneemingen over
tot bet vertrek, 155 ; zwemden Leevensduur eeniger).1I.
kust aldaar ver gebragr . 249
524 ; hoe lang zy zonder
voedzel -kunnen leeven, 526 ; KAT, verrrouwde van FREDERIK
DEN 11, onthoofd,1 .
hoe Lang_ bet zwaar gewond
526
uithoudeu, 527 ; proeve met Kentucky, een ~ :Landfehap in
Molenaars genomep , 528 ; Nsord-.4merica,, bel'chreeven,
waaruit die Leevenskragt ont- I. 2 53 ; ligging, 254 ;' wanneer ecrst ontdekt,
aid.
ftaat.
530
Volkplanting daar aangelegd .
I JoANNVS 1 . 5, (Rcdenvoering
over) It .
565
255
Ipecacuanha, heilzaame uitwer- Kim-long, Viering van 2yn Vpftigjaarig Regeeringsfeesr ; 11 .
king van 11dezelve
in de wa.
terzugt ,
29`2
363
.~ .
nut in een aan- Kinderen (Onderzoek of de)
ten aanziene van Vaders en
houdetiden Hoest, 11
334
upiter, of' die Planect cen M-seders dezelfde aandoeninged moetenhebbeit, dan nier-,
Dampkring hebbe, I.
55'9
K.
1.
36
boo Capitein Klierziekten derzelveroorfprong,
anitfchatka,
11 .
194 ;
Geneesmiddelen
KING daar werd ontvangen,
daar tegen aangewend . 196
11 . 297 ; kleeding der Vrou
wen, 298 ; huizen . onthaal, Koeten, Naamen deezes Vogels,
11. 98 ; behooren under de
299 ; vindt 'er een En gelfclien
Zwcwvogclen, 99 ; eene foort
Tinnen-Iepel, aid. Reisfeden
Z z 4
van

$uwel yk , op
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tan Nkgtvogelen, Leevenswv~e, hue to vangen, aid .
Voortteeling, too ; waar ze

zugt tot Leeven , aid. dt
zuet tot Vermaak, 348 ; de
zugt tot Nieuwigheij
350

bet kaale vfies op den kop

zo geheeten, 1 . 440 ; hoe

onthuuden, cot ; van Kurile,

zich

en de Pluimadie, 102 ; groo103
to Koet .

(Eilanden) van waar

bevolkt, ald. dart der In .

woonderen.

441

XX1ykpynen, (Langduurige) door Kwartei-Koning, zie Rallen .
bet Lichen Islaudicus genee- Xwikbereidingen, ten inwendt-

zen, II.
571
gen gebruike, welke de besKoning . (De to regt gebragie) te, II.
241

Een Perfiaansch Vertelzel , I . .Kwikzilver , tot een vast Lichaam gemaakt, 11.
125
343
L.
KoNRAan . Eene Hoogduitfche
vertelling, 1 .

206

Koper Salmiak, met vrugt tegen

LABAN,

een dienaar van den

waaren God, If . wat zyne
2
de Vallende Ziekte to werk
Theraphim waren .
gefteld, 1 .
324 Lente, (Befchouwing van bet
Xorrnoran of Water-Raaf, Naa- fchoone en nutte der) 1 . 129
men deezes Vogels, II . 572 ;

't gehe1d voorwerp der

g~Iialte en grootte, aid . geftcl iheid der Pooten, 573 ;

Dichteren, II. 159 ; fchoor.held der Natuure in dat Sai-

waar ze voorkoomen, 575 ;
hoe ze- gevangen worden,

aanl chouwt, 164 ; hoe en
waaronr dezelve zommigen
Been vreugd aanbrengt, en

een groote Visclrvraat ; op de zoen, 160 ; met welk een
Vischvangst afgerigt, 574 ;
oog- de - Wysgeer de Lente

576, kleine Kormoran.

577

Koude, (Extra Waarneemingen hoe wy die Zedelyk to betrat;ren hebben .
aid.
der fe , le) in de Iaarfte dagen

van

1785,,

1786, 1 .

en de eerfte van Letterkunde,
87

(Staat der teger-

woordige) 1 .

210

r9 ; opgeheldecd, 1 .
448
Krabbetjes
(PJtosphorike Ri Lichen Islaudicus, rrurtig gevier-) berchreeven, I .
595
brutk daarvan in. langduurige
Rramp, (1il'aarneenrini ;, wegens Ki)lyk- ;ynen, 11 .
571
eene byzondere foort van) L igrgeloovigheid (Gevaar van
(Waarfchynlyke oorzaak
der,) op hoot-ye h,:rgen , L a 45

1.

KreeftenJleentie, in 't

221

oog ge

LEVITICUS X[X.

met d .) re boerten, 1 . 539

Lom of Lomme, . een Duikervo-

338
vaarlvk249 gel befc'wreeven, 11.
om Z,n en Maan, Lugs des l)ampkrings, een zeer
wat zy ter Weersbeduiuirg zamengefteld mengzel ; wat

Kringen

203
daarnntrent in Ide Weerbetekenen, if .
Kryt, . tegen bet Zuur dienfti- kundige Waarneemingen in
Magnefa Biha, aanmerking dient genomen
~',mar dan de

11 .

587

.
to w .~r,icn, 1

21

Kun/lent, 'Berchouwing van-den •_ -- (Veerkragt van de) byre

O~tlpr~n g der) 11 . 346. ; de

to kennen, l .

'~
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LuRt, (Digtheid van de) hoe
24
to bepaalen, 1 .
hoe onbekend ons 6e
53
Lugt is, 1 .
heeft veel water in, home
143
dit to hepaalen, 1.
(Bezwkarlvkheid om de
Warmte der) net to bepaalen, I .
144
vermogen der Planten
op dezelve,cm ze to verflimmcren of to verbeteren, I .
380
341 .
Lugt, (Cedephiogifteeerde) gelnaklvke wyze om dezelve
uit Salpeter voort to brengen, l.
136
(Het geleidend vermogen der) neemt grootlyks toe
door de Vogtigheid, II . 431 ;
welk eene heilzaame fchikking der Voorzienigheid daar
in doorkraalt .
432
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Manometer, van welk een dienst
dit . Werktuig kan weezen
1.
22

Marmotten

of

JWormeldieren,

hunne Winter- en Zomer_verblyfplaatzen, I . 462 ; voed.
zel, 463 ; wrg • die zy hou .
den aid. hoe zy zich ver.
weerer, 464 ; leeven in ea .
ne Maaifchappye, a,d . on.
derfcheld tusfehen hunne Zn:
mer- en Winterwooningen,
465 ; hoe zy giaaven, aid.
Paaring en Voortteeiing, 466 ;
verzameleu geen Wintervoor.
raad .,
467
Mars, vlekken op die Planeet
waargenomen, 1 . 557 ; heeft
waarfchynlyk een Dampkring .

553

Matboen, Naamen van deezen
Vogel . I . 50 ; gefleldheid
der Pooten , 54 ; geflalte ,
M.
aid . waar 't zelve gevonden
wordy.
52
Man, (Over den invloed
der) op de Weerverfcbyn . Mensch, (De) Zedekundig befchouwd, 11 .
19
zelen, 1 .
137
hoe zeer stet voorwerp
Vtiurbraakende Bervan sons goedheid, 11 . 377
gen in dezelve waargeno584 Menscbiievenheid, (Aandoenlyk
men, II .
322
Maanlioht, (Wysgeerige Befpie. voorbeeld van) 11.
gellng van het) 1. 315, een Miranthropery . Proeve over de-.
2clve, 1 . 267 ; onderfcheide
Dwaalftar van den tweeden
foorten van Mifanthropen,
rang, 319 ; haar fchynzel
268 ; wie in, cen goeden zin
ald. Bylicht, wat, 320, waarthen naam kunnen draagen.
om by den Gezigteinder van
eene ongemeene grootte, 321 ;
Ald.
fchynt geen Dampkring van Mode ,, (Smeekfehrift aan Me .
vrouw de) -door de Inwoon:
eeniee digtheid to hebben,
322 ; vlel:kenin dezeive,,waar
ders van bet Bland Huwe_
lyks-elende, 11 .
voor gehouden, aid, welke
273
voordeelen zy den Wereld- Mont-Blanc,
beklommen ten
top toe ; berigt van deezen
bewoonderen toebreng1 . 323
Magnefia Alba, tegen bet Zuur Toeht, I1 .
635
Diet berer dan Kryt, h1 . 357 Morgenbefpiereling, ti.
421
Jtfahogany-Hout, hoe in Enge- Mur.ry 1$iM4e1 ., Keizer van
land bekend , en in algemeen Marocco, verflag vats ?vn
gebruik geworden, I .
115
1)crpotirmus, 11 .
363
Z z 5
111x .

B L A D W Y Z E R.

J1Iuzyk, (Ben vborval van de) ftige benyding, 472 ; is verZedekundig toegepast, ti . flooken van 't vermaak om
513 anderen dientten to bewyzen .
N.
474
atttur, (Befpiegeling van de Onthouding (Zonder) geen
342
Huishouding der) 11 .
io4 not, 1 .
Aratuurkunde (De) heeft haare On'weersbui , " (Zeldzaame -en
Slachtoffers en Martelaars, zwaare) omftreeks dmfferdam,
1.
39r den 31 July 1787, 11 . 4 09
Me era, (Wat de uitwerking Oordeeikunde aan to kweeken,
Yer Lugtftreek op de kleur van hoe veel belangs, 11 .49
der) bebbe, II.
306 Oordeelproeven, waar uit herkomftig, 1 .
NoAc7, in hoe verre ais de
546
eertte Scheepsbouwet aan to Opium in Venusziekten, uifmerken, I1 .
439 werkzels daar van, if . 250 ;
.oorden om, (Doortocht ten)
waar dezelve meest valt, en
ondoenlyk gevonden, 1 . 352 hoe ze verzameld words,
. .---- (Waarom de Poolge- 1l . 551 ; onderfcheide Poor_
westen in 't) warmer zyn ten, 552 ; hoe men bet
dan in 't Zuidett, II . 393 ; overmaatig gebruik daar van
welke Delfftofen 'er gevon- leert , aid . uitwerkzels ,
den worden, Rotsgtigheid 554 ; hoe moeilyk to ontleeder Kusten, 394 ; veelvul- ren, 556 ; de 4fsaanen kundigheid van Ys, Ongeftui- nen zeer groote gilten vermigheid der Winden in • de droagen, 557 ; hoe rot verYs-Zee, en Weersge(leltenis- gift gebruikt . .
Ad .
fe, 395, fchaarsheid der Orkney- Eilanden, gevaarlyke
Dierlyke en GroeiendeSchep- wyze om 'er Vogels to van .
ping, 396 ;getteldheid en g :- gen en Vogcleijeren to zoeaartheid der Inbobrelingen . ken, I.
13
398 Overheids .Perfoanen, welke,'it1
Noorder-Licht, vergezeld van ouden tyd, daartoe bevocgd,
een kraakcnd geluld, I1 . 399 I .
443
14'ylpaarden,ziefftippopotami3 .
Owhyhee, ontmoetinge aldaar,
onmiddelyk uaa den dood
van Cap . co6>r, 1.. 516 . Sbo ;
estervanger, tie Sclol-dakO
tie vender Karakakooa Baay .
et,
P.
0 eranden,derzelver0orfprong ;
$33 ; van 'Vlenfchen, by Pappegaaijen, (Request ten be638
lle Heidep(2h9 V6Iken in huave •d er) 1 .
5,84 Paifio dliaca, 'tet*en dezelve
twang geweest .
Spaan(che-vlieg-pleisters met
Onbej1endigheid y van al het on460
4ermaanlche, tefchetst,I1 . S20 nut gebruikt, 1 .
Ondankbaare (E en) mist den Pelikaan, naamen deezes Votegten fniaak en waare ken- gels, It. 478 ; grontte, 479,
nis van bet goed'e dat hem Vischvangst aid. Pluimidie,
wedervaart, II . 470 ; by ver 480 ; zak win den onderka :,k
teert zich zCivcn in afgun- aid. kan- getemd worden,
481 ;
t
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(Gewaarwordende
481 ; langleevend en waar Planten,
Vcrmoogens der) Befpiegelin
dezelve voorkomt, aid. wel.
daar over, Il. 295 ; InRind
ke Vogels men 'er mede veraan
dezelve gefchonken,
ward heeft, 484 ; waar zy
bun nest maaken , 48g ; gul298 ; van derzelver eigene
beweeging .
zighcid, 486 ; hoe zich de
SOP
(Vergelyking tusfcnen
Lugt onder de huid van 't
de Beweeging Oer) en Diegeheele Lichaam des Feli .
S32
kaans verfpreid .
Aid. ten, II .
Petropaulouska, eene Stad in Porphyria, zie Poule Sultane.
Kamtfchatka, befchreven, I Poule Sultane, hoe door ART.
29i
STOTELES befchreeven,
if.
it ; gtootte, 13 ; Aart der
PIGALLE, ( ./ B .) zyn Afkomst,
Pluimadie.
ecrfte geringe vorderingen,
14
11 . 261 ; reist na Rome, ver- Praatagtigheid der Vrouwen
vaardigt een fchoon Beeld ,
verdeedigd, II .
51
R.
en komt'er mede to Parys,
(WALTER) laakt
262 ; maakt verfcheide kunst- RALEttstl ,
ftukken, 263 ; Waarneeminzyne Gefchiedenis der Werecd, ll .
417
gen over zyn Talent, en 't
pharaEter
zyner
Werken, Rallen, (Natuurlyke Historic
265 ; vreemde ontmoeting by
der) en van den
.and-Rat
den Koning van Pruisfen,
of Kwartei-Koning in 't by.
266, zyri oordeel over de
zonder, 1 . 37 ; ; _ Naamcn
deezes Vogels, aid . overeen.
Afoeeldingen diens Konings,
313 ; beoordeeling van ver .
komst en verfchil met de
fclleide zyner werkftukken .
K,vartels, 376 ; voortteeling,
314 aid . hoe ze gevangen wor.
Piga»een (Wat aanleiding tot den, 377 ; hoc by, ~zwaar
van vlugt zynde, verhu :st,
de Fabel der) heeft gegeeven, 1.
586
aid. want by voorkomt 378
,plant . (Slingerende) Gellalte, - .) Naamen dee(Mater
I1 . 580 ; waar ze voorkomt,
zes Vogels, 1 . 422 ; Leevens581 ; zonderlinge beweeging
wyze en hoe to vangcll i ,,'.d,
ald. Bygeloovig gebruik der
Grootte, Pluimadie .
423

Inrliaanen.
Planten, (Wegens

583

(Kleine Water) Aid.

de byzondezonderlirg
fchuitjcsvormig
nest, 424 ; verregaaude onre Uitwerkinq, welke de
verfchillendefoortenvanLugt, gezelligheid .
.Aid
de onderfcheide graraden van Ratrekruid, (Wit) een korstmaaLicht,~ Warmte .en Eledrieikend middel, hieruit .btreid,
teit hebben op den groei van
geneest kwaadaartige Ver.
reeds gevormde) 1. 334 .
zweeringen in het aankez1gt,
380
1. 413 ; dit middel by waq .
dat derzelver : roei
Te Kankcr niet t1; gebruiken,
door de Eieariciteit verhaact
if .
r,3
wordt, ontkend en beiveerd, Redekrlnde . hoe orontbee*efyk
I.
363
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Waarneerningen wegens deezins op de Letteren toeleggen, 11.
49
zen Wind, 11 . 585 ; waar
Regenboog, wat dezelve in de
dezelve waait,586 ; wannecr,
voorbeduidingen
van whet
en voorreltenc vanderzelven,
Weer zegt, II .
201
aid. verfchriklyke uirwerkRICHARnSON, (S.) zyn afkornst,
zels, 587 ; oorzaaken van
I. 114 ; . zyne Opvoeding,
den vergifrigenden aart, 588 ;
hoe 'er zich voor to wagter . 589
116 .; wat hem tot fchryven
zeer vroeg aanzette , aid . Sandwich -Eilanden , . derzelver
wordt Iloekdrukkers knegt,
Jigging, 1 . . 199 ; Honden op
dezelve, aid . Gewasfen,200 ;
3117, fterke zugt tot Letteroefeningen, ald. zet zelf pen
aart der Inwoonderen , aid.
prukkery op , 118 ; zyne
gewoonren, 203 ; kleeding,
Egtverbintenisfen,119 ; zwak.
246 ;
tydkortingcn,
248 ;
held en dood, 120 ; zyo
Ipeelen.
249
CharaEIer, ald. van zyne Saneniand, (Hat Herders - leeverkeering met Vrouwen,
ven der Inwoonderen van)
x6o ; vertlag van zyne Pamein bet Canton Bern in Zwitla gegrond op welk eene
zerland, 1 . 8r ; hoe zy hunne
waare
Gefchiedenis ; 163 ;
13uizen maaken, aid. wvyze
van ; ; zvn Clarisfa , al I. van
van veehoeden en verzorzen,
zyn_Grandifon, 164 ; beoor82 ; zeer beperkt in hunne
deelingen der buirenlanderen kundigheden , aid.
Landen Engelichen van zyne Schrifbouw, 83 ; dxyven Koophanten, 165 ; andere Schriften
del in Kaas, aid. hunne flordoor hem uitgegecven . 173
dige behandeling van Vrugt_
Roem, mag gezogt worden,
en andere Boomen .
84
II . 450 ; I=
na re jaagen . 460 Saturnus, of die Planeet een
Romans, (Proeve aver den oor- Dampkring heeft, 1 .
SS9
(prong en voortgang der),II . Saxen, ('t Paalgraf des Mar5o4 ; hoe geReld onder onze
(chalks van) door PIGALr R
Gothifche Voorvaderen, 5a6 ; vervaardigd, beoordeeld, IiL
hoe door de Doolende Rid315
derfchap bevorderd, 508 ;Schaambeenderen, (Verhaal van
wat 'er de Kruistochten toe
den gelukkigen uittlag vati
deeden, 509 ; van de Held .
bet dourhtydcn der) tertweehaft :ge Romans, 110 ; van
demaal op dezelfde Vrouwa
de Hedemlaagfche.
366
511 gedaan, 1 .
Rupfen, (Voorjaars) middelen Sclreepvaart (Ileginzels der), II .
tot d .-rzelver vernieling, 1 .
437, hoe bepaald oudtyds,
328 ; die der Yorst-Uil.jes,
440; ontdekkingen der Griehoe to vangen . aid. zie verken en Ronteinen . 441
der yorst-Uiltjes .
Schilderkunst en Dichtkunst, ten
S.
opzigte van bet hart' •o erende,
met cikander vergeleeken,
ilpeter (Gemakiyke wvze om
619
uft) Gedeplogifteerde Logr
1.
136 Schilders (Henige Dwaalingen
voort to brengen, 1 .
Santum of Satnyel, ophelderende der) in de Afbecldingc c'cr
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Gewyde Gefchiedenisfen aan- befchouwd worden, Staat .
kundig en Burgerlyk, 1 . 483
290
geweezen, 1 .
Schip, (E en) hoe zeer zamen . Starren, (Vaste) waarfehynlyk
gefleld, II . 443 ; welk cen zonnen, 1 .
553
zwaaren last bet voert. 444 Starrekunde, ontdekkingen, ten
deezen tyde daarin gedaan,
Schol-Aakfer, naamen deezes
468
Vogels, I. 103 ; Leevenswy- I. 228 .
- ('t Gebruik en de
ze, aid. waar zy voorkomen ;
voordeelen der) II .
61
104 ; gefalte, aid . Voorttee206 STEELE, (R .) necmt eene ge.
ling, Ios ; Pluimadie.
voelige onderrigting van ADScyten, zie Tartaaren .
Sirenen, welke Visfchen onder DISON wet op, if .
235
then naam bekend ftaan, I . Steenbok, onderfcheiden van an277 ; ontleeding van die van dere foorten van Bokken,
met welke men dezelven
232
den Heer ELLIS.
Sniaak, vanwaar dit woord op vermengd heeft , I . 506 ;
't inwendig vermogen der woonplaats, 5o8 ; onderlcheid
ZVe toegepast , 11. 285 ; tusfchen bet A-tanrerje en Wyf
aanmerkhngen over de na- jc, aid . zeer verminderd,
tuur van dit vermogen, en
5og ; waar ze ring fchaars
de voorwerpen welke zich voorkomen, aid. Oorzaaken
287 van de vermindering .
in 't zelve aanbieden .
510
Sneeuw, (Wysgeerige Befpiege- Stcenkeerder, naamen van dee.
lingen by bet vallen der) 11. zen Vogel, 1 . 140 ; zonder19 ; hoe zwaar in zommige tinge eigenfchap die hem deeGewesten , 21 ; wat dezelve zen naam verwerft , aid.
is, 23 ; van de regelmaatig. Pluimadie, 141 ; waar by geheid der Snecuwfiguuren, aid. vonden words .
aid.
25 Sulpher-Eiland . befchreeven, l .
wat nut dezelve doet .
T.
Soldaat, (De braave) of de
475
Vuurberg op dat Ei .
Edelmoedigheid beloond, 1 . 38
met 7-land,
land, 1.
Spamfche-V1iegpleisters .
6oo
nut in eene Pasfto Iliaca ge. Tartaaren, hunne Herderlyke
46o en Krygszeden, II . 354 ; hun
bruikt, 1.
(Waarneemingen voedzel , 355 ; hun wooSpinnekop,
ning, 357 ; hunne Oefenin .
wegens de fchranderheid van
een) 11 .
432 hen, 358 ; hun Regeerings_
form .
Spraak, hoe in de Kindsheid
360
aangeleerd, 1 . 107 ; z-mder- Tern pet, HERODES heeft Been
ling begrip van LUCRETIUS, derde gebouwd ; maar die
over den Oorfprong der van ZERUBBABEL alleen verbe .
191
Spraake, io8 ; ongerymdheid terd, 11 .
bier van, log ; verwarring Theraplrim (Wat de) van LABAN
der Spraake by Babels Too- waren, 1 .
22
renbouw, met de gevolgen Thos . een Dier by de Ouden
iii
befchreeven, 11.
daar van.
661
Charafterfchets
Staatsbe/Iuur, bedoelt het ge- THUCYDIDES,
diens Gefchiedfchryvers,H . 78
luk des Volks ; kan tweezins
Toe-
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Toefel (Brief over zckercn) in

in't aangezigt, door een korst.,
de Scheidkunde, 1 .
97
maakend middel van wit katTreurzang over DINNAao, I. 402 tekruid geneezen, I
413
Tfchutski, een Volk in 't Trefuvius, berigt der UitbarftiiNoorden van Afsa, met de
go van dien Berg, den i Oct.
Rusfen op eene zonderlinge 1785 . 1 .
196
wyze bevredigd, I .
346 Vleesch, (Middcl om hot) geTyd, hoe vaak flegt beffeed,
duurende de grootfle zomermet de gevolgen daarvan , I . 85
hette, voor verderf to bewaaTydrekenkunde, hoe veel voor- ren , en , als het cen kwaaden
deels die van Starrekunde finaak heeft , to herltellen,
trekt, II .
65
It .
29.E
U.
Voedzel Woe veel) de Mensch
Ttfpanningen . hoe zeer vernoodig hebbe, 1 .
533
menigvuldigd om den Tyd VOGLFR, Anecdote, van'tgeen
to dooden, 1 .
86
'er by zyn fpeclen voorviel ,
356
Upfal, waardigheid van Be- 1 .
ituurder der Univerfiteit al- Vogtigheid doet bet geleide der
daar, 1.
Lugt grootlyks toeneemen ,
390
Uranus, Byzonderbeden wegens
11, 431 ; hoe heilzaam deeze
deeze nieuw ontdekte Plafchikking is .
432
nest, 1 .
471 Volken, (De door de Engelfchen
V.
nieu%v ontdekte) welke voor7aders, derzelver Agtbaarheid deelen zy uit die ontdekking
in Eh ypte, nog op gelyken mogen wagten, II .
76
voct ats ten tyde der Aarts-VoorweetenJcl :ap(GoDs)niet firy319
vaderen, II .
dig met der Menfchen Vry .
Ycelgodendom, lunar uitherkum- held, II .
567
540 Voorzigtigbeid, hoe heilzaam
ftig, 1 .
Yenus, vlekken op die Planeet
in alle flan den , 11.
517
waargenomen , I.
556 Vorst, (Slegte rand aan eon) 1 .620
Yermaak,(Verhandeling over bet)
(Een vroege) vernielt al't welk de ziel in veele gole ongedierte geenzins, I . 637
vallen fchept ult bet befchouUiujes, die Iloomen zecr
wen van Jammertooneelen ,
befchadigende Ruplen voortbrengen , hoe to vangeni I .
I1 . 598 ; kan riot toegefchreeven worden aan onze
g28, 329 ; vcrbaazende meeigene onthevel held van ramnigre , 330 ; deeze maakcn
pen, .599 ; uit medelydende
bier to lande de Boomen BlaAandoeningen alleen nict of deloos, 331 ; zeldzaamcLec,
to leiden,6o3 ; zamenloopenvenswvze, 332 ; middelen ter
de oorzaaken, 604 ; Gods
verdeiging, 333 ; Proeven bier
oogmerk daar in.
6o6
to Lande deswegen genomen,
Yermaakbelninnaars , (Alleen- 628 ; hoe best to vangen , 634 ;
622 gedaante, 636 ; nieuwe wy.
fpraak eens) L
VBRNET, zondertinge kunstdr ; i't
ze om ze to vangen, 11 . 413
diens Schilders, I .
5111 Vices ,'t begiezet des Bygeloofs,
S4 r
Yerzweeringen , (Kwaadaartige) 1 .
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Trouwen (De Praatagtigheid en weetenfchap to bebben,
Snapzuot der) verdeedigd, 1 . 198 ; flegts gedeeltlyk to be .
31
komen , 199 ; wat men to
(Ej ypaifche) derzelver houden heeft van veele voor1-Iuislyk Leeven en Zeden, beduidzelen .
Zoo
267 Weershoofden ( Wat de) in de
11 .
Vryheid van fpreelcen en fchry- voorbeduidinge van bet Weer
ven in Engeland niet nadee- betekenen, 11 .
201
big , 1.
489 Weeter f'chap (Dwaasheid , otn
Yuurbergen(De aart derUitwerp- een) Ran to kleeven, en de an
.
zelen der) gezogt en gevon- dere to veragten, II . 62
den, 1 .
388 --- (Gefleldheid der) in
.--- op bet Eiland Tanden tegenwoordigen tyd, I .
600
na, I .
209
W.
---hoe zeer bevorderd
aarneeminaen , ( Gonecs- door de laatfte ontdekkingen
en Heelkundige) 1 . I18 .
der Engelfchen, II .
31
11. 8.
146 . 382. Weidlanden, (Aanmerkingen tot
Walrus, geftel zyner Tanden, verbetering der) II .
14
L 27 .5 ; waar in van den Du- WELa7 (HENRY) verhaal van
276
gon onderfcheiden.
diens 40 jaarige af gezonderWarmte (Wat 'er al vereischt de Leevenswyze, 11 . 279
wordt , orn de, weezenlyke) Wereld, ( Vergelykende befchouder Lugt to kennen, 1. x44 wing van bet Goed en Kwaa$
Water- Hoenderen,Naaulen,1 .549 in de) II . 329 ; meet Goeds
Mlaakzel, Leevenswyze, aid.
dad litvaads wordt 'er geverhuizing, 550 ; waarzyge- nooten, aid. bet Kwaad bevouden wordeu , aid. boor- hoort oRder de Middelen. ow
tell .
551
Goed to wege to brengen ,
Water-Iferel, Naamen, 1. 222 ;
330 ; diet weinig Kwaads ont .
Pluimadie, ald . hoe dezel- Nat uit de aJgemeene .Natuurve to water gaat, 223 ; waar wetten, ten algemeenen besze gevonden worden, 226 ; to gefchikt, 331 ; naar welt
All .
een Maatftok wy her Goed
voedzel .
lvatcr-Raaf,zie Kormoran.
en Kwaad tuocten afineeten .
IVaterzugc , (Heilzaame uitwerking van de Ipecacuanha in Werelden,(Proeveover den trap
292
de) 11.
der zekerheid van de bewoom .
Wcer, (Waarneemingen op her) baarheid der) buiten ous Za552
wclke 'hinderpaalen tot de menftel, I .
volmaaking . h ;er van in den iVereldvorming, Itelzel Van BERG .
MAN, f .
weg ftaan, 1 . 17 . 53 . 14.2 .
3S9
(Over den invloed der IVetten (Welk een invloed bet
Maane op her) 11 .
19 yolk in bet maaken der) be ..
Weer (Gisfingen van FRANKLIN
hoort to hebben . 1 .484 ; geed
over het) 11.
598
Magt moet onafhangelyk van
Van hoe veet aanbelang
de vastgeftelde Wetter, banbut zou wezen , des K9otdelta.
486
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FP'ichelaary, waar uit herkomben in het doen uitfpruiten
itig, 1.
546
van) 1.
Winden, (Wysgeerige befpiege- Zedelykheid, (Proeve over 335
den
Zing der) 1 .
3
Grondflag der) 1 .
89
(Pasfaat) I.
5 Zeden , (Oude) de Overheids
Nu ;~„i„I-'den, 1.
6
perl'oonenberreff-•n de, I . 442 .
derzeltier invloed op de Zee-dnernoneof Dierbloem, µelk
Lugtsgefteltenisfe, I .
25
een vertooning dezelve maakt,
-- Len vergiftige) in 't
1 . 188 ; waar ze gevonden
Oosten ; z ;e Sainum .
wordt , 19o , hoe dezelve
Winkelier, (De verncderde) I.
voedzel neernt, aid . behoort
122
tot het Dierenryk, 192, ont1Y nter-handen en Winter-voewaarwordingen in dic Ichepten, derzelverOorfprong, 11 .
zel, 193 ; de wyze van Voort616 ; Kenmerken, 619 ; Gefeeling nog onbekend .
193
voigen, aid. Voorbehoedmid-Zeevaardkunde , hoe door de
delen , 620 ; Geneesmiddelen.
Starrekunde bevoordeeld, II .
613
66
Wiskunde, vorderingen daar in Zee-Zwaluwen, reden van dergemaakt, 1, 227 ; laat zich zelver benaaming , 11 . 628 ;
net geheel zui-er op alle
overeenkomilen tusfehen de
Aratuurkundige
Voorwerpen
Land- en Zee-Zwaluwen, 629;
overbrenven.
aid .
welk geluid zy flaan , aid.
Wonderwerken, deeze noodig ie
Voedzel .
630
erkennen, om reden to gee- ., (Groote) Naaven van bet beflaan des Chrismen van dezel"en ,
631 ;
239
tendoms. If .
grootte . wounplaats, vraatWOODVILL6 . (Dagverhaal van
agtigheid aid paaren, zon ELIZABETH) II.
278 derlinge wyze van bet uitko
.
Wyrbegeerte door de laaifle out- men der Eyeren.
332
dekkingen der Engelfchen be .
(Kleine)I1 .634 ;
vorderd, II .
71
andere foorten .
Aid.
Wysgeeren, welk een aanbelang Zelfmoord . door Wyn voorgekozy in bet onderzoeken des
men, I .
145
Christendoms behooreu to ftel- Zelfzoekenheid en Goedwiilit
241
lets, (I .
held met elkander wergeleeY.
ken, I .
491
~yf maakt den Doortocht in Zink-Kalk, he&izaame uirwen .
king daar van in een Hyaterik
'~ 't Noorden onmogelyk, I .
547
353
toeval, 1 .
hoe veelvuldig in deNoord • Zogverplaatzingen, waarom by
fobe Gewescen, IL
395
de Franfchen zo gemeen, en
Z.
by onze Boerinnen zeldzaam,
aaden,'Welkebyzondereuit II, 386 ; middelen aan to
zwerkingen de verfchillende
wenden als'er Cene Raasziek .
foorten van Lugt, de onderAd.
to nit oniftaat .
fcheiden graaden van Lichc , Zomer, (Belpiegeling van den)
Warmte en Llectriciteit heb400
11 .
Zon .
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Zen, (Proeven over de Vlek- Zonnelicht `, aan de uitbotting
ken op de fchyf der) I . 425 ; der Zaaden fchadelyk, 1 .382
wanneer eerst ontdekt, aid. Zwaarte (Onderfcheid van de)
hoe ze zich . vertoonen, 426; der Lichaamen, by dag en
ongelyk in getal, 428 ; on- nagt, I. 512 ; proeve over dit
gelyk in grootte, 429 ; on. Stuk, 5; ; als mede.
59
gelyk in kleur, aid. bewee . -.-- eene algemeene eigenging derzelven, aid . Analo . (chap der Lichaamen,II .483
gifche oplosfing van dit ver- -- der Dwaailtarren, If .
429 490 ; der Comeeten, 493,
fchynzel .
Zondaar . (De ter deugd geder vaste itarren .
494
keerde) II.
658
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