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Die in het Derde peels Eerfg e Stuk a van dit frerk,
oordeelkundig tevens en vrytnoedig verliandeld worden.
Met derzelver Pryzen.
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A.
anmerkingen op de Prysverhandelingen tegen Priestley ,
inzonderheid op de Verhandeling van den Herr C. Se..
gaar , do ■ )1. Paulus Sanzoiatenus , in gr. . vo. fo - 16 o a 36
op zeker Vverk , uitgekomen re Middeiburg in het Ja,:r .1751 wegens de Verheteringen der SchooKeel, in gr. 8vo.
len. Mild. by H. Snel en W.
f t - 8-o
319
/in not a tionum in I, pistolem
Abreseh , (P.) Paraphrafis
acl lleGraos ,Specimen fttundrim. Ltigd. Earl y , aped A. et
o - 12 o
J. Honkoop , in vo.
56
&nee , (H.) Ilefehryving en gebruik van het Tellurium
van G. ildams , met eene At beelding der 1Verktuigen.
An& by Ir. Holtrop , in Plano. f 5 - 5 - 0
391
'Oen, (I. v.) ()roadie Tafereelen , in Diclittnant, ten
dienfle der Jeugd. 'Re en 2de Stukje. Amit. by D. M.
o
Langeveld. in 8vo. f o
5
Almanach der Natuur. 4 Stukjes. M gt. by I. de yongh
64R
in 8vo. f 2
- 0
Anec:lotes. (Geestelyke Regtsgeleercle en Geneeskundige)
-o
AIME by y. Weege, in gr 8vo. f o
46g
,speciiimii de Origine et Progr,2.Vii 7nris
Artitzenii
Belgici Civilis. Gron apud J. Dikenia ,
f.
8vo.
440
Auenbrugger,, (L.) De inwendige Razerny , of drift tot
Zelfmoord, als eene wezenlyke Ziekte belchouwd. Met
verrcheide Aintekeningen vermeerderd door L. Nolst.
Dordr. by y. Kral. Az. in g r. 8vo. f o -16-o
44
Avondvertellin gen (Aangenaanie) voor Kinderen, 's
by L du Mee en Z0012 , in 8vo. f o - ii - 0
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B.
Decker, (E. P.) Verhandeling over het Aderlaaten, de
-" 0 ntitecking , her Blocdfpuwen en de Teering. And. by
B. Diederiks, in gr. 8vo. f 3 - o - o
is
I3egrip ( p ort) tier Attrologie of nieuwe Planeetlezer. Amit.
-by L. Groenewoud, in gr. 8vo. f i -o-o
553
Berichten omtrent Groot-Brittannien en Ierland. 's Hage
by I. v. Cleef, in gr. 8vo. f 3 - o - 0
589
Beroerten (De) in de Vereenigde Nederlanden, van den Jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd , VI Deelen.
Amtt. by P. Conrad' enz. in gr. '.8vo. f 9 - o - o 35o
-- VII, VIII en 1Xde Deel. f 4 - to - o 588
Befpiegeling van de vier Leevensitanden , ade Stukje.
Haarl. by A. Loo.s,ics Pz. in gr. 8vo. f 0.18-0
32
Blair , (H.) Lesfen over de Redekunst en fraaye Weetenfchappen, lite Dee]. Dev. by L. Leemhorst, in gr. 8vo.
505
f 2 - io • o
Blom, (.4.) Verhandeling van den Landbouw in de Cogr. 3vo.
ionic Suriname. Amit. by IF. Smit
fa-o- 0
!49
Bonnet , (P.) Leerredenen over het Leeven van David ,
ilk Deel. Rom by P. en y. Holgeyn enz., in gr. 8vo.
f 2 - 14 - o
52
Deel. f 2 - 16 o
421
Bosch , (11. de) Dichtlievende Verlustigingen. Amit. by G.
Warnars, in 4to. f 1 - 10 - 0
315
Brandt, (G.) Historic der Reformatie , op nieuw overzien en met eenige Aantekeningen vermeerderd door
derde Druk. II Deelen. Am1t. by
9'. v. Hamelsvel
TV. Holtrop, in gr. 8vo. f io - 10 - o
394
Brauns, (H.) Proeve van Fabelen en Vertellingen in Pro15 - 0
za. Amit. by y. Weege, in Svo.f
90
Briefwisfeling tusfchen de Familie en Bekenden van den
Vriend der Kiuderen, Ilde Deels ifte Stuk. Haarl. by
F. Bohn, in 8vo. .1 o - 16 o
Ilde Deels 2de Stuk. f o - 16 - 0
367
Brieven aan een Vriend, over het Gefchrift van den Heer
P. v. Reinert,oenaamd de Handvol aanteekeningen to
rug gekaatst. Haarl. by C. v. d. An, in gr. 8vo.
190
fi-o-o
- over het beftuur der Colonien Esfiquebo en Demerary , gewisfeld tusfchen de Heeren Ariflodemus ea
.:;incerus, de 6 eerIle Stukken. Amit. by TV. Holtrop,
70
in gr. S y°. f 12 - o - 0
291'
het 7, 8, 9en lode Stuk. f lo - 14 o
Prows;
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Erma , (W. 7,..) Redenvoering over bet allerheilzaamst

Verband en de Vereeniging van den , Godsdienst met de
Wysbegeerte.
by
v. Paedenburg, in gr.
f o-8534J3ruining , (H. A.) Tweetal Biddags Leerredenen over
Luk. XIII. 6-9. en Matth. \ IL 25 , de mile in den
de tweede in 1787, uitgefprooken. Veere
J aare 1786,
by C. M. van de Graaf enz., in gr. 8vo. f o- 16- 0 140
Buddeus (y. F Onderwys in de God - ‘, eleerdheict , vertaald
door j. P. H. Hildebrand, Ilte Deels 2de Stuk. Rott.
by C. v. d. Dries, in gr. 8vo. f 1- o- o
Bydragen tot bevordering van Waarheid en Godvrucht ,
3de Stuk. Anift. by M. de liruyn , in gr. Svo.f 1 - 5 - 0 478
3yzonderheden
(Staats en Cnaracter) undiri.e) betrelIende
, Koning van Pruisfen ,IIde Deel. 's HaFREDER 1K DEN
ge by I. v. Cleef, in gr. 8vo. f 1 - 16 • o
1 77
Hide Deel. f i - 1© - 0
467
C.
ampe, (7. II.) Volledig Leertlelfel van Opvoeding ,
Hide Deels life Stuk. Amil. by de Even P. Meyer,
G. Warnars en de Wed. y. Ddl, in 8vo. fi- 5- o 352
Catechismus der Weetenfchappen , fchoone Kunften en
fraaye Lerteren, uit verfcheiden beroemde Schrvveren ;
enz. 5de Stuk. Atria. by A. Fokke Simonsz., in gr. 8vo.
o-00
490
Chanel, (Vervolg op M. N.) Algemeen, Huishoudelyk
Natuur-, Zedekundig en Konst-Woordenboek , door
de Chalmot. Camp. by y. A. de Chalmot, en AiniL
250
by 7. 2'nten2a, 5de Stuk, in gr. 4to. f 5 - ©- 0
Claesfen , Schikking der Redenvoeringen , over de
Geboorte , 't Lyden, Opflanding , Hemelvaart en Uit.
ftorting des H. Geests. Gorn. by 4. Goetzee , in 8vo.
193
0 " 14 o
Clereq , (I. de) Meriones, Koning van Krete, Treurfpel.
Au& INy P. "Y. Uylenbroek. f o - 8 - o
559
Coxe. (IV.) Befchonwing van de Ma p tfchappy en Zeden ,
in Poolen , Rusland Zweeden en Deenemafken, doorvlogten met Voorvallen , eenige nitileekende Characters
betreffende , Hide Deel. Atuti. by y. Trauma , in gr.
Sivo. f 0 - 13 - 0
25
IVde Deel. f o - 18-0
163
Vde Dcel. f o - 18 - o
208
Deel. f o - 18 - 0
407
VlIde Deel. f o - 13 - 0
404.
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D.

nthey, (A.) De Voorrechten van bet Christendom. 's Era

ge by I. v. Cleef, in gr. 8vo. fs- o - o
7
Draginge (De Langmoedige) Gods, ten toon gefpreit, in
het leeven van, en de harts vermeesterende Genade, zigtbaar
verheerlykc in , den Peribon van J. v. d. E"*". Rott.
by N. Cornel, in 8vo. f o - 8 - o
191
Driesfen , (P.) Oratio Inallguralis de Zile Plzarmacem-

ilea ,in magnum Patrice Emolument urn ,ad majus dignita.
tis fastigium evehenda. Gron. apud T. Spoormakcr,
f. m. f o - 12 - 0
484
Dryfliout, (A.) Verzameling van Leerredenen. Midd. by
P. Gillisfe! en Zoon, in gr. 8vo. f I - to - 0
427
E.

rdwards, (j.) Verhandeling over Gods laatfte einde in
." de Schepping der Wereld. AmIt. by M. de Brun, in
gr. , 8vo. f I 2- 0
527
Eerftelingen. Utr. by de Wed. S. de Waal en Zoon, in
gr. 8vo. f o- o- o
92
Egtgenoot, (De Sentimenteele) of bet FTunwlyk, zo
'er
eenigen zyn. Dordr. by ,7.Krap Az., in 8vo.fo- 18-0 640
Eielthorn, (7. G.) Inleiding in het Oude Testament ,IVde
Deel. Amtt. by y.freppelman, in gr. 8 vo.fo - 14-0 387
Erndre, (S. v.) Bybels Huisboek, ter bevorderingvan ken.nis en beter gebruik der Heili ae Schrift , enz. Utr. by
soo
G. Y. d. Brink. jansz., in gr. t'8vo. f 3 - o - o
F.
pas , (y. Z.) Verhandeling over twee Comeeten ,
de Berekeningen van den Heer HALLEY. Leyd. by F.
de Does, in gr. 8vo. f o - so - 0
197
Fcith, (R.) Brieven over verfcheide Onderwerpen Tilde
Deel. Arna. by y. Allart, in gr. 8vo. f I - so - 0 77
Poetisch Mengelwerk. Amit. by Y. B. Ellve,
in gr. 8vo. 2 - 4 - o
420
Florian, (De) Numa Pompilius, tweede Koning van Rome, Haar het Fransch door 7. D. P ear Leyd. by A.
63
en j. Honkoop , in gr. 8vo. f 3 - 0 - o
Fordyce, (g.) De Vriend der Jonge Heeren , Tilde Deel.
m in 8vo. f - 5 0
. byy.Entea,
Ansa
373
G.
edentboek van Amllerdarn. Amft. by g. B. Elwe en G.
Bow, in gr. 8vo. f - 8 - o 451
Gedike, (F.) Uitgeleezen Fabels , Vertelfels , en Merkwaardigheden uit de natuurlyke Gefchiedenis, in de Latyn
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tyniche Taal , ten dienfte der eerstbeginnende Jeugd
voorgefteld.
Amft. by P. den Hengst , in , 8vo.
f o - 15 - o
607
Geest (Dc) der Nederlandfche Dichters. Amft. by M. de
Bruyn , in gr. 8vo. ft -0-o
464.
Gelder, (H. v.) Het voorregt der OpenbaareGodsdienstoefeninge aangetoond in eerie Leerreden. Amft. by ..
107
Tntema, in gr. 8vo. f o - 6 - o
Qenlis, (Dc) Schouwtooneel voor Jonge Lieden , hide
Deel. "s tinge by /. v. Cleef in gr. vo../.2- 8-0 27o
11
Gefprekken met
's Hage by I. v. Cleef,
-o
in gr. 8vo. f 3 635
Gewoonten der aloude Volken ; behelzende de Godsdientige , Burgerlyke en Krygsgebruiken der Grieken, R.omeinen , IsriOiten en Hebreculven , Egyptenaaren , Per-

fiaanen Seythiers , Amazonen , Perthiers , Daciers ,
Sarmatiers, en andere zo Oosterfche als Westerfche Volker]. Verfierd met 356 koperen Plaaten , vervaardigd
door, en onder het opzigt van den Heer Cochin. Amft. by
122
Allan en Holtrop, in gr. 4to. f 36 - 0 - o
Gilpin, (Ir.) Verhandeling over Prenten. Rott. by P.
17o
en y. Holfleyn, in 8vo. f r - 5 - 0
Goldwitz ,(S.) Nieuwe Proeven omtrent eerie waare kennis
der Gal. Utr. by A. v. Paddenburg,in gr. 8 vo.f i - 5- 0 489
Green, (IV) Dichtftukken , hier en daar verfpreid door
de Boeken van het Oude Testament, door E. Scheidius.
Ilte Deel. Utr. by B. Wild , in gr. 8vo. f 1-16- o 49
Groe , (7. v. d.) Verzameling van Biddagspredikatien.
io6
Utr. by H. v. Utterloo, in 4to. f 3 - 4 o
H.
a g edoorn ,
H.) Proeven van Kunst en Weetenfchap. Dordr. by A. Blusfd en Zoon , in gr. 8vo.
400
f - 16 - o
verdeedigd , VIIde Deel.
liamelsveld, (T.' v.) Da
Amft. by y. Apart, in gr. 8vo. f 2 - 8 - o
Handleiding tot Geneezing der Inwendige Ziekten , ten
dienste der Heelmeesteren op het Land, enz. Leyd. by
62
A. en y. Honkoop, in gr. 8vo. f i - to - 0
Flandrchriften , (Kleine Dichterlyke) eertte Schakeering.
Amft. by P. f̀ Uylenbroek , in gr. 8vo. f i - 5-o 644
Hazeu Cz.
Zinnebeelden. Amft. by
Kinderplicht
645
8vo. f o - 12 - o
W. v. Filet ,
Heerfort en Klaartje . of de Zegepraal der dengdzaame en
Deelen. Amft. by IV. II;ynands ,
flandvaste Liefkie ,
513
in $vo. f 2,-10-0
Vv3
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Hemert , (P. v.) Brieven aan een Vriend, over het twee-

de gefchrift , of de dercien Brieven van den Heer Mt.
Zach. Hear. Alewyn. Mott. by
1"is, in gr. 8vo.
f - to o
483
!leanings, (y. C.) Onzyclige en beproefde Gedagten over
de Leer aanpanue Geesten en Geestenzienders , ade
Stuk. Amft. by Fokke Simonsz. , in 8vo. f 10- o 219
Verhandeling over de Droomen en Slaapwandelaaren. limit. by ./1. Fokke Simonsz. , in gr. 8vo.
io o
f
soo
Herder, (.. G.) De Geest der Hebreeuwfche Pazy,,
4 de Stuk. Leyd. by J. van Tifelen en B. Onnekink,
in gr. 8vo• f 2 - 2 - o
325
.Hervey, (y.) Brieven, 2de Stukje. Rott. by L. Bennet,
in gr. 8vo. f -0- o
236
Heriverdeni, (H. v.) De Gefchiedenis van den Staat: der
Reclitheid en Val onzer
Ouderen. Amft. by J.
Allan, in gr. 8vo. f 1 - 18 - o
288
Herz , (M.) over de vroegtydige begraaving der Jooden.
's Ha.ge by I. v. Cleef , in gr. 8vo. f o - 8 - o
575
1-leamann,(Ch. A.) Verkiaaring over het Nieuwe Testament,
met Aolnelcenin p:en van A. Sterk , Xde !)eel. Camp.
Chalmot , in gr. 8vo. f 2 - I0 - o
.169
by .7.
Histnrie, (Vaderlanclic he) vervattende de Gelchiedenisfen
der Vereenigde Nederlanden , zints den aanvang der
Noord- Americaanfche Oninsten , en daar nit gevolgden
Oorlog tusfchen Engeland en deezen Staat, Ude Deel,
ten vervolze van wAcENAArts Vaderlandfehe Hist. Amft.
by y. "Vert, in gr. 8vo, f 3 - t8 - o
115
XXIlite Deel, f 3 - 15 - o
342
Hoveas , (D.) Lesboelc voor de Kinderen der Christenen.
Leyd. b y L. HardiaLrh, in 8vo. f o - 5 - 0
61
Huyiers , (A.) Het Leeven van Reynier de Klerk , Gouverneur Generaal van Nederlandscn -Indie. Utr. by A.
v. Paddaiburg , in gr. 8vo. f i - 8 - o
65
L en J.
frhoven, (W. v.) Canones Synod/ Nationalis bordrace•
nee ofte Oordeel des Synocli Nationalis, ,gehouden binnen Dordrecht , in den Pare 16i8 en 1619. fweede Druk.
Um by G. T. v. Paddenburg en Zoon , in 8vo,

f0-

-o

235

.7acobiyoh. Fred.)VerhandelintTen over cenige gewichtige
a ti kken
d,11 Godsdienst , Tile Deel. Leyd. by A. en
181
g. Honkoor , in gr. 8vo. f r - 2 - o
Jo-
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yofephus, (Alle de Werken van F.) uitgegeeven door y.
F. Martinet, Vide Deel. Amil. by Allart en Iloltrop ,
in gr. 8vo. f 3 - Is - o
109
VI/de Deel, f 4 - o - o
240
VIIIfte en IXde Deel, f 7 - io - o
3t3
K.
Vasteleyn , (P. .) Lierzang na bet ten Tooneele voeren
-Lk van bet Treurfpel Elfride. Amft. by P. j.Uylenbroek,
in 8vo. f o - 6 - o
:32}
Befcbouwende en Werkende Pharmaceutifche, en Natuurkundige Cheinie , IIde
DeelsitteStuk.Anift.by/F.Holtrop,in gr.8vo.f 2 - 4 0 390
Klinkenberg , ( .7. v. Nuys) De Bybe/ , door beknopte.
Uitbreidingen en ophelderende Aentnerkingen verklaerd,
XVde Deel. Amil. by y. flllart , in gr. 8vo.f 3- 18 - o 277
Knock, (N. 4.) Dispofitien der merkwaardigtte Kerkorgelen, welken in de Provincien Friesland, Groningen en
elders aangetroffen worden. Gron. by P. Doekevia, in
176
4to.f o 46 - 0
Kuipers , D.) De Armoede , Klaagend Zangfpel. Dordr.
by F. Iranner,, in 8vo. f o - 5 0
419
L.
, in gr. 8vo.
Land, (Het) in Brieven. Amft. by y.
452
f 3-o-o
Leesboek voor Kinderen, IIde Deels 2de Stub. Amit. by
de Erven P. Meyer, G. Warnars en de ‘Ved. y. Doll,
in 8vo. f o - 16 - o
352
Leeven van Frederik trahlman, of Leerboek voor Jonge
Lieden. Amft. by IL Gartman en I. de jongh, in gr.
8vo. f I - io - o
274
Leopoldus van Mansfeld , eene Gefchiedenis in Brieven.
Rott. by y. Meyer, in gr. 8vo. f I - 10 - 0
64.2
Lodenfleyn , (y. v.) Geestlyke Gedacliten , over den waaren cart van 's Menfcben Gelukzaligheid. Anift. by M.
c27
de Bruyn, in gr. 8vo. f I - 8 - o
Loosjes Pz. , (4.) Haarlems Schilderlof. Haarl. by A, LOC"jCS
in gr. 8vo. f o - 8 - 0
599
Lotje en Daphne, door eel/ Lid van het Flaagfche Genootfchap Kunstlielde fpaart geen Vlyt. Zaitb. by H. H. de
Meyere , in 8vo.f o - 14 - o
646
Luden2an , (I. C.) Nagelaten Brieventas , en deszelfs
Sterren-voorzegkundig Tr eurfpel Chomadroes. Anil). by
Mocleman enz. , in 4to. f a - To o
554
Kroonwcrk of laatile Eeuwbizuin.
by
Moelentan enz., in 4to. f 2 - 13 o
554
V xi 4
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M.

kfalellion tegen Paulus Samol'atentis. Utr. by A. v.
Ar Paddenburg in
8vo. f 0 - 16 , 0
388
Martina , (J. F. Historie der ‘Vaereld ,
Deel.
i‘ it. by I. /Mart, in gt% 800. f 4 - 16 - 0
153
iiLisner,, (A. G Leertyke Verhaalen en Zamenfpraa.ken,
ale Stakje Hada. by F. B01111;* in 8vo. fi Jo -o 227
Mercier , Myn Slaapinuts
Deel. Haar!. b y F. Bohn,
in 8vo,. f
o-0
87
Michaelis
.
Nieuwe Overzetting van het Eerfie
Bock der Maccabeen. Anat. by M. de Bruyn, in gr.
8vo. f - 8 - o
93
Inleiding in de Boeken des Ouden
Verbonds. Haarl. by F. Bohn, Itle reels itle Sulk , in
gr 8vo. f I
T2 0
517
Miller,,(y. M. Gefchiedenis van Karel van Burgheim en
Emilia van, I,' °final/ , ilIde, IVde en Vde Deel, Utr. by
G. T. v. Paddenburg enz. , in
225
5•8-0
Montucl a, Historie der Wisliunde , federt haaren oorfprong
tot in onzen tyd , II Deelen. Amil. by P. G. Geysbeck , in gr. Svo. f 4 16 0
338
(
Emmerik, Tile Deel. Am ft. by A. Men;
fans:. , in gr. 8vo. f i - 10 - 0
44

j.

N.

Ajecker, (41.) Het wigtige der Godsdienitige Begrippen.
563
V Ad. by AL Schalekamp, in er. 8 vo. f 1- 5- o
Nieuwland, (P.) Gectic hien. Atrat. by ,P den flengst , in
556
gr. 8vo. f t • ro - 0
(De, gezweept en de Lasteraar ontmaskert. Anitt.
4S
by 7. ilmmelin g, in gr. 8vo. f 0 - S - 0
O.

ekerfe, Ontwerp eener algetneene Characterkun do. Ucr.
by G. T. v. Paddenbarg en Zoos , in gr. 8vo.
f - '2 • o
'358

O

en , Taal- en Dichtlievende) van bet Genootsa:fening
fchap „ ten fpreuke
eren : AIns! wordt door /rbeid
.verkreegen, Vide Duels Ole Sai;>. A tnti. by H. Keyzer in gr. 8vo. f i o - 0
597
Ontwerp Kort) van eeniee Vraagen, nicest naar de icy.
dinge van den Ileidethergfeben Catechisnins ingerigt.
289
Haarl. by de Wed. N. Beets, in 8vo. f o- 3- o
Ophelderin gen (Gefchiedkundige) betrefiende de Onrzaaken der Elermeping van bet Edict van Nantes , file peels
tfte Stuk. Arnft. by]. Kok „Pz„ in gr. 8vo.f o 0 299
m Deets Ode Sulk, f Q - 0
579
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Overfiretaten,
v.) Eerkrans voor Bergen op den Zoom....
P. Moons , Eerkrans voor Aardenburg. Amit. by A.
Fokkc Simonsz. , in 4 to. f i - o - o
318
P.

pantekock, (C.) Aincenitates Theologicee, of Godgeleer-t de Verlustigingen , Tide Deel. Ron. by y. Hofhout en
Zoon, in gr. 8vo. f o - i6 0
as4
de) D,2 Hedendaagfche Stokyn , Ilde
Perponcher,, jt7.
Deel. Utr. by de Wed. y. v. Schoonhoven, in gr. 8vo.
f2-0-0
263
pierininger, ( y. K.) Oudejoodfche Brieven , Samenfpraeke u
en Verhaeln van fommige Tpigenooten des Zaligmaekers,
Hide Deel. Leyd. by L. Herelitqlt,in gr.
gr. 8vo.fr 16:o 137

Pharmacopoeia Lontlinenlis Collegii
Illedicortan
Londinenfis. Editio Nova. Lugd. Lata y. aped A. &
J. Ilonkoop , in 8vo. f. in. f o 16 - m
622
Price, (R.) Redevoering, over . 11e waarrchynlykheid van

een toekoomend Tydperk van Verbeteringe in den Staat
van het Menschdom enz. Anift. by 3. v. d. Burgh
' o-8 o
en Zoon in gr. 8vo.f
474
Pringle, (f.) Verhandeling der Legerziekten , benevens
Proeven over de Rotting, vermeertierd met eene Geneeskundige Befchryving der Hospitaalen door D. Munro.
Hide Deel. Ama. by P. Conradi , in gr.8
'
f 16- o 245
Proeven van Patirche Mengelitolien , door het Dichtlievend Kunstcr enootfchap : Kunstliefde fpaart geen Vlyt
XIde Deels :de Stuk. ; eyd. by P. v. d. Eyk en D.Vygh,
in gr. 8vo. f I -o-o
414
R.
acer , (y. TV.) Overysfelfche Gedenkaukken , gde Stuk.
Camp. by J. A. de Chalmot, in gr. 8vo. f i 16- o 19
4de Stuk , f I 16 - 0
207
Reinhold, (Chr. Lud.) Korte Gefchiedenis of Befchryving
van de Zeereizen rondom de Wereld. 's Hage by I. du
gr. 8vo, f o I2 - o
647
Mee en Zoon,
Reize door de Oostenrykfche Nederlanden , enz. , gedaan
door een voornaam Hollandsch Vlugteling in den Jaare
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De Bybee verdeedigd door YSBRAND VAN HAMELSVELD
Zevende Deel. Te ifinflerdam, by J. Allart , 1787.
Behalven do Voorrcden, 309
In gr. Svo.
dit zevende Deel voltooit de Hcer van Hamelsveld
M etzync
verdeediging van de geloofwaerdigheid der ge.
fchiedenisfen des Ouden, en tevens van die des Nieu.
wen, Testaments; welk laetfte Hoofdftuk bier te korter
afloopt, om dat hy, ten einde herhalingen te vermyden,
zich in vele gevallen flechts had te heroepen , op bet
Been hy alvoorens, rakencle de bedenkingen van het Onwonderdadi
geloof, tegen
de bge bedryven in de Euangelifche Schriften gemeld, had bygebragt. 'Er ilaet nu
voorts nog een Deel van dit leerzaem \Verk te wachten;
waerin hy de echtheid der Bybelfchriften zal handhayen , en bewyzen dat ze niet verdicht noch ondergefcho.
ven zyn. Terwyl men het zelve met verlangen te gemoet
ziet, ken men met vrucht gebruik =ken van dit Deel,
't welk, niet minder dan de voorigen , verfcheiden wet
overdachte opmerkingen wegens de Bybelgefebiedenisren
behelst ; waervan des Autheurs voordragt, nopens de
gerchiedenisfen van Nehemid op nieuw tot ecn voorbeeld
kan ftrekken.
NEHEMIA, zegt by, een Man vary aanzicn aan 't
Hof, zynde Mondrchenker van den K011111g ARPefisch
,„
THAHSASTA of ARTAXERXES , bygenaaind La/iglu-tad , Ver..
/11, DEEL, N. AEG. LWIT. NO. I.
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nam in het twintigffe jaar van deezen Vorst, (*) den
treurigen toefiand der joodfehe Volk planting ; dat ,
fchoon de Tempel herbouwd en ingewyd was, eater de
muuren der Stad nog in puinhoopen lagen; waarop by,
getroan door daze mare, een krachtig gebed tot God
deed. Neh. I. By gelegenheid van acne bbuitengewoone
maaltyd, als de Boning hem naar de reden zyner treurigheid vraagde , ftelde by den Vorst den that van zyn Land
en Volk voor, en verzocht, in perloon naa ydr upt
gezonden tc warden , om de ftad te botrwen en te verfterken , want dat is bouwen by do Iliebreen , ivanneer bet
van cane ftad gebruikt word. NEHEMIA verkrygt zyne
begeerte. De Perfirche Keizer geeft hem verlof, om te
re;zen, loch voor eenen bepaaldcn tvd. IIy kreeg oak
brieven van voarlehryving van het Hai' made, om allerhande nodige onderiteuning van de Landvoogden te ontvangen als mede een geleide van Bevelhebbers en Ruiters. En dus voorzien kwam by , hoe zee): dit den vyanden der 3oodcn, byzonder SANEBALLAT den Horoniter
-en TOBIA den Antwoiliter mishaagde , te Yertzfhlepi. Hier
hield by zich drie dagen om uit te rusten van de reize , en ging town by nacht , van weinig mannen verzeld,
dc ftad rand, am zelf alles naauwkeurig op te nemen en
te bezichtigen. (t) Vervolgends rice by den Overflen 'der
coderz famen , en OTeride zynen 141: Vail den Pe7:11,fchca Koning, , waarby by tot Landvoogd, was aaugclield,
hen vermaanende , •om met viyt het herbouWen der Stads
muuren te andernemen: terwyl by een listig voorftel van
der Y ()Odell weder2artyders van de hand woes. Eqp.
M
Met
(*) Met dit jaar beginnen de :o weaken by Daniel IX.
Zie ens I Deel. Black, 357."
„ (-) Neh. I. 13. Peat: 1k break aan de annum; van yerufalem. Dit heeft geen zin; men Ieeze; ik belchouwde oplettend de
7nuuren, enz."
„ (4) Dit voorftel kap. II. 2C). Wat is dit veer een ding, tint
mieden doet? wilt gNlieden tegen den 'Coning rehelieeren? is eene
ingewikkeIde belehaIdiging, mar towns een ingewikkeld ranbod, onr Faamen de hcnden in 66n te flaan. De tneening
Wilt . gyliedcn alleen teaen het Perfisch Ryk eenen opfland
ticker? Vereenigt u met ens. dan is 'er hoop van te zullen flea.
ran. Dus kornt het voorfiel bykans on her zelfde uit, met dat,
het welk a an de Hoofden der eerlie Velkplanting gedaan was.
E
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Met wakkerbeicl floegen nu de `ooden hand aan het werk.
De muuren en poorten van .,7eruftiltin worden herbouwd
en opgcricht. Itt%11.11. HI. De vyanden der J oodcn zien.
de, dat bet werk. van 7.:'rufalems herftelling voorfpoedig
voortging, dreven met bet zelve den finadelykften fpot.
Dick griefde dezclve den Vaderlandminnenden NEnEmtA,,
zo dat by tot God zyne klagten uitf'rort. Kap. IV. 4 . —
Tegen deeze woorden van NETTEmIA , vergel. Hooft1,11. VI.
14. XIII. 29. alwaar dergelyke gebeden, om flraffe van
vyanden en Landverraaders voorkomen, heeft men bedenkingen ingebragt. „ Zulk eene wraakzucht, zegt men,
„ ontluistert het characier van NEHEMIA , en is onbe„ taamiyk in eenen B!'belheiligen; evenwel word zy door
„ de gewyde gefchiedenis niet afgekeurd." Maar men
plaatE;ra IV: ." Norms dat voorflel en deszelfs afwyz:ng heeft
de Hoogleeraer alvoorens bet volgende opgemerkt.
„ De Scoaritaane.1 door de Koningen van il.fyrien in Israels land gebracht, waren natuurlyke vyanden van het Pertisch
Rylz, hat well( hat -11-vrich te 'ondergebracht had. CYRUS,
de eerfle rerliji;17 Keizer. kan, en dit isi zcifs zeer waarfehynlyk, met den jooden verlof te geven, om zich weder in hun
Vaderland neder to than, het Staatkundig oogrnerk gehad hebben , om zich dus aan den leant van Egypte van getrouwe On' derdaanen te verzekeren. De Samaritaanen moesten dan de
nadien deeze den Perfen getrouw bleven, met een afgunCtig oog, aanzicn; zy waren wedr,rpartyders der yooden. Esr.
IV, I. Zy net-nen echter ccrst eene proevc, of zy de geode,:
in hunne beiangen konden overhaalen, en bieden ten dien einde, onder ichyn van denzelfden Godsdienit te belyden, aan,
om met hun den Tempel op te . bouwen.. De Joodrehe Overbeden worden list ontwaar, en weigeren her aanbod der
Sgmatitaanen aan to nemcn. Men heeft de y ()prim we,;ens deeze weigering befchuldigd, en hun gedrag afgekeurd, doch geheel zonder grond. Want, behalven het gees wy van de inzichten der Samar itaanen zeicien, zo kan men 'er nog byvoegen,
dat de poden , ,de Sonaricaanen toelaatende, oni met hun den
Tempel to bouwen, hun ook noodwendig ecnig deel zouden
hebben meter) geven in bet bewind en belluur van Staat en
Godsdienst, die by hun zo naauw verbonden waren. Eindelyk
de on , / en weigerden aan do Sanuiritaanen niet , om hunnen
Codsdienst in het vervolg in den Tempel, als by herbouwd zal
zyn, to molten Delman." Verder verzend by ons, tot zyne
Verhandeling over dit onderwerp, in de Verhandelingen van he:
Previnciaal Utrichts Genoolchap, enz. II Deel, Biqdz. 418. volgg.
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plaatze zich in de onaandigheden van NEHEMIA, men
voele hoe hard bet eenen Beminnaar van zyn Vaderland
valle, in alle zyne oprechte voornemens en pogingen gedwarsboomd te worden; geduurig te moeten worftelen
met ontwerpen, die gefmeed worden, om het verderf van
een gantsch Volk en 'Land te veroorzaaken. Men voele ,
hoe het een oprecht hart fmaaken moet , wanneer laage
zielen zich laaten onikoopen , Priesters en Pro feeten zich
laaten gebruiken , om mede te -werken tot zulkc heillooze
inzichten. En dan oordeele men! Men voege Herby dat
NEHEA.1IA nergens eenen byzonderen en perioneelen haat
en wraakzucht openbaart. 'Neen , by handelt als ecn
openbaar perfoon , die de belangen van zyn Volk ter harte
neemt. Vergeiyk het gezegde over foortgelyke befchuldiging tegen DAVID ingebracht IT. Dec Bladz. 131. en III
Dcel Bladz. 369. De vyanden lictcn het by fpocten niet
blvven, zv maakten eene verbintenisfe , om tie Jooden
in het werk daadlyk te iloorm; doch hier teen droeg
NEIMAIIA de vereischte zorge, door zelfs de Werklieden
to wapenen , en voorts goede wacht te houden , zynde
by zelf by de hand , , en gaande met zyne onderhoorigen niet uit zyne kleederen. Hoofdli. IV. — Even yverig was deeze Godvruchte en rechtfchaapen Landvoogd,
in bet beteugelen van de onderdrukkingen, waarmede
de Grooten en Vermogenden de geringen en armen drukten door onmatigcn woeker. Door zyn voorbeeld, en
overtuigende redenen , wist by dit kwaad te verhelpen.
En, om zyne oprechtheid te doen zien, verklaart by,
dat by, geduurencle de 12 jaaren van zyn bewind als
Landvoogd, zonder cenigszins tot last van zyn Volk te
zyn , uit zyne eigene inkomIten geleefd heeft , betoonende zich mild, wellevend en vriendelyk jegens alien;
well; bericht hy, met deezen uitroep, welke ook Hoofdli.
XIII. voorkornt,befluit : Gedenk myna. , miii God! ten
goede: alles wat ik aan deezen Volke gedaan heb, hap. V,
Dit heeft men als eene vlek in NEHEINITA aangezien, dat
by zich zelven pryst, en zich ook by God op zyne goede verrichtingen beroept. (*) Het is zo, al was het, dat
NEHEMIA fomtyds zichzelven vergeeten mogt hebben, en
by bet befchouwen zyner daaden zichzelven te veel mogt
behaagen , dan zou dit nog de geloofwaardigheid der
fch•giee :
( o) Vergelyk NIENISIER, Charafferi. des Bybets, III Dee!, I
Stuk. Wads. ;45.
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fchiedenis Diet wegnemen. Maar, boven dien, ilk vind
bier geene vlek in NEHEMIA ' S charakter. Het was nodig, dat Ity van zichzelven fprak, alzo in de daad het
zedelyk verderf, voornaamlyk onder de aanzienlykften der
looden, ja onder de Priesters zelven , zeer groot was.
De uitmuntende Heriteller van zyn Vaderland had yule
geheime vyanden , die al zyn doen verkeerd poogden uit
te leggen, die zelfs voorgaven, dat by zichzelven trachte te verbeffen, en tot Koning der yooden te doen uitroepcn. By zulke omflandigheden kwam het te pas , getuigenisfe af te leggen van de oprechtheid zyner inzichten , en mogt NEHEMIA zich op God beroepen , gelyk
ook DAVID meermaals deed , vergel. ons II Deel &adz.
133. Te meer , om dat NEHEMIA geenszins eene verdienftelykheid by God wilde verwerven; trouwens Hoofdfl.
XIII. 22.. bid by uitdruklyk: Gedenk myner ook in deezen,
nun Godl en veisliilloon my naar de yeelkeld newer goedertierenheid. Dit is niet de taal van iemand, die zichzel-

yen by God rechtvaardigt. ---- Nog lieten de vyanden
der yooden nict af, zo ved in hun was, NEHEMIA in zyne oogmerken te flremmen , dan door hem to vleien, dan
door hem bevreesd to vvillen maaken, waartoe men zelfs
valfchc Profeeten gebruikte. Maar de wakkere Landvoogd bleef flandvastig zyn plan doorzetten; zodat de
muuren van yerufidern voltooid vgerden: zynde dit gantfche werk in den tyd van 52 jaarcn voltwkken. pooftift.
VI. Zeker eon korte tyd voor zo groot een work! echter niet ongelooilyk , om dat alien hand aan het work
floegen , en wet vrywillig; ook kon men op de meeste
plaatzen op de oude fundamenten voortbouwen, en op
veele plaatzen hadden de Ctaldeen de oude muuren Iaaten
flaan, behalven dat de gewilligheid des yolks den arbeid
met den uiterften yver had voortgezet."
Omtrent bet overige dezer gefchiedenisfe, Nck. VII —
XII, dat de Heer van Hamelsveld kortlyk opgeeft, vallen geene bedenklykheden , dan alleen omtrent het 22de
vers van Hoofc111. XII. vergeleken met vers t 1, door een
jaddua onder de Leviten voorkomt, als levende in de
Hagen van Darius' den Pcrfiaan.
Indien nu deeze JADDUA, (dus vervolgt de Autheur)
de Hoogepriester is, van wien JOSEPHS verhaalt , dat by,
ten tyde van ALEXANDER den Grootcn . het Pricsterampt
heeft bediend, en dien Vorst te gemoet gegaan is, en
hem bevredigd heeft, wanneer by met toorn naa yergaA3
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lem kwam, (*) en indien DARIUS de Per/inn:1 dezeifde
is met DARms Codolnannw , den laatften Perfifchen Keizer , die door ALEXANDER den Grooten overwonnen is ,
kunnen do vcrzen Diet van NEHEMIA zyn alzo by dan
ten minften een ouderdom van hp of 15o jaaren zou bereikt hebben. Deeze is ook do reden, waarom veele Geleerden deeze verzen voor eon byvoegzel van laater hand
'louden. Al gave men dit toe; zie il; niet dat de Echtheid van het gefchiedverhaal icts zou lyden , indica een
Godvruchtig perzoon de lyst der Hoogepriesters vervolgd
had, tot op IADDUA toe. Maar het is niet volftrekt nodig, om te denken, dat DARiUS de Perfiaan DARIUS Coda/n(1'7ms moot zyn. Waarom Diet DARtus Mains , (de
Bastaard) de opvolger van ARTAXERXES Longimanus
(Langband)? JADDUA kan wel dezelfde zyn, dien JOSEFUS
vertneld, maar 'er word by NEttEmIA geen woord- gezegd
van zyne Hoogpriesterlyke bediening. fly kan niet alleen gebooren wezen , maar ook reeds den ouderdom van
i8 of 20 jaaren hebben bereikt gehad, toen .NEHEMTA
leefde, en dan zal by, ten tydc van ALEXANDER den
Groom,' , een man van omtrend 8o jaaren geweest zyn ,
waarin nicts onnatuurlyks is. Hy kan met zynen vad,T
JOHANAN of jONATIJAN (die imam komt op het zelfde
uit) de bcfchryving der Leviten beftourd hebben, daar
NEHEMIA van fpreekt.. (t) In het ;aar van ARTAXERXES Langhand , keerde NEIIEMIA veer naa het Hof;
doch welcira openbaardc zich de gcncigdheid der jooden ,
Om weder of te wyken van de Vaderlyke Inzettingen; en
de hervonning , van NEHEMIA begonnen , vcrilaauwde
niet alleen , Ulan zelfs de Hoogepriester ELJASIB werd
een nabefiaande van den Ammonitifehen Emir TOBIA. NEnEmiA's wederkomst was dan noodzaaklyk. Hy verkreeg
ook naa eenigen tyd op meuws veriof vah elen Boning ,
keerde naa jerufizion , en berfleide de misbruiken
met alien yver,, met Welk verhaal by Hoofa/i. XIII. befluit."
($) Ik kb die Gerchiedenis verdeedigd in de Nederl.
H. 1). Mengel 's.. Bladz. 225.
(t) Zie dit breeder boweerd door den Heer SCHUTTE, over
319.NIEL'S Weeken. I Stuk. Biadz. 248, volgg.
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De Foorrechten van bet ,Christendom, do middelen, ter
zyner oprichting gebeezigd , overwaardig. In Gene Ver..
In 's Gravenhage , by J.'
handeling , door
black,.
van Cleef, 1787. Belialven bet Voorn'erk,
In gr. oc7avo.
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et gewigt dcr vraegswyze tegenwerpinge van 't Ongeloof, „ zyn de Voorreehten van bet Christen„ dom de verbaazende en ontzachlyke middelen, ter zy,; p er oprichtinge gcbeczigd , wel waerdig ? Wat Loch heeft
de Christen boven den eerbiedigen Belydcr en Belever
•„ van den joodfchcn of Natuurlyken Godsdienst voor„ uit?” heeft*Meittifrouw Deken genoopt, om dit onderwerp te behandelen, en deze tegenwerping te beantwoordcn; wel byzonder .met oogmerk om eenvoudige
Christenen , die , fchoon niet gevat op afgetrokken , diepzinnige en ingewikkelde recicneeringen , echter lezen en
denken , voor knellende en kwellende twyfelingen , omtrent
even Godsdienst , wins troostgronden zy zo zeer behocvm , te bcwarcn. En in de uitvoering bier van is
zy, door een boncligen , duidelyken en gereecilyk na te
ganen redeneertrant, zo wel geflaegd, dat de lezing van
dit haer Gefchrift elle algemene aenpryzing verdiene.
— In de et/ fie plaetze tracht zy de middelen , waken
,door God gebezigd zyn , ter oprichting van het Christendom , in derzelver gewigt en kracht voor to flellen ,
en tc docn zicn , dat dczelvcn inderdaad menigvuldig en
ontzcttend, groot en veel beloovend zyn. Hier toe brengt
zy de volgende.
„ I. De Voorzeggingen.
,, 2. De wondere geboorte des Inftellers van onzen
Godsdienst.
v, 3. 'De wonderen , by en na zyne geboorte, ten zyneu
behoeve, door de Almacht gewrocht.
15 4 . De wonderen , door Hemzelven, iu zyne omwan&ling op Aarde, verricht.
5. Zyn Dood , benevens —alle de Wonderwerken,
na don zelven voorgevallen, byzonder zyne Opwekking en Hemelvaart.
6.
6 En eindelyk. Alle do Wonderwerken, door zyna
Apostclen en de eerfte Verkondigers zyner Leere
verricht , na het ontvangen van den Heiligen
Geest , op den Pinkflerdag.”
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Na bet ontvouwen dezer middelen legt MejufrroUw
Peken het 'er op toe , om ter bepaelder beantwoordinge
te toonen , dat het .voordeel , 't welk de Christely e
Godsdienst der Waereld heeft aengebragt, deze middelen
overwaerdig is. En zulks doet zy zien , door
„ t. De noodzaaklykheid deezer middelen , tot derzelver bedoelde eindens , uit de Gefchiedenis der
Menschheici, en dus van voren , aan te toonen.
„ e,. Van achteren , nit de gevolgen, die de Christelyke Godsdienst op der menfchen zedelykheid en
geluk gehad heeft.
,, 3. En eindelyk uit eene zeer gewigtige byzonderheid, die den Christelyken Godsdienst caracterifeert :" te weten dat dezelve het laetfle middel
was, 't welk de Godlyke Wysheid voor vrywerkende Wezens uitgedacht, en door zyne Almagt
daer gefteld had: waer over onze geagte Schryf.
tier, na zich alvoorens van de gelykenis van ecn
Geneesheer bediend te hebben , verder aldus uitlaet.
Die deezen Geneesmeester verwierp , die zyne aangeboodene Geneesmiddelen verfmaadde , was geheel red&loos , by zichzelven veroordeeld , verlooren , en wel
voor eeuwig.
„Wie den Zoon verwierp , verwierp den Vader , en van
wien zou de arme Mensch geholpen kunnen worden , die
de help van zynen Schepper zelven verfmaadde ? Die in
den Zoon gcloofde , zou het Eeuwige Leeven hebben ,
maar die den Zoon ongehoorzaam was , op dien zouden
de Goddelyke firaffen rusten. Voor hen, die bet Bloed.
des Eeuwigen Testaments onrein achten; voor hen,, die
eene Goddelyke Leer verachten waarin de Eeuwige
Wetter van recht en billykheid vervat waren , en welker
waarheicl de Leeraar met zyn Dood bekrachtigd., met zyn
Bloed verzegeld had, bleef geen flagtoffer meer over voor
liunne zonden; zulk een kon op geen nieuwe Openbaaring , waar in vergeeving van zonden , op voorwaarde
van bekeering , wierd aangeboodert , en welker Goddelykheid de infleller weder met zyn Bloed bevestigen zoude ,
verwachten; want 'er was in den ganfchen Hemel geen
andere Naam, waar door de menfchen zalig konden warden , dan de Naam van Jezus , vermids God .geen cluidetyker voorfchrift van Leven, gun krachtiger verzekering
van
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van Genade , geen klaarer toezegging van Hu1p, geen
krachtdaadiger onderfteuning in het Goede, geene zeekerer verwachting van eeuwige Belooning, aan vrywerkende Weezens kon geeven , dan Hy, in Christus , C..er Waezeld gefchonken had.
„ Zy, aan wien de Leer van Christus niet gepredikt
was die door deeze opgang uit der hoogte nog niet
bezogt waren, waren ook nog niet veroordeeld. Zy hadden nog niet alles ontvangen ; alle hulpmiddelen waren
nog niet aan hun beproefd; fchoon zy ook andere minder
vorkoomen middelen verwaarloosd hadden. God kan aan
hunnen Wyngaard nog jets meer doen. Na dat zy alle
mindere en meerdere Dienstknechten
b
des Allerhoogften
verfmaad , verszolgd en gedood hadden , was 'er nog
mooglykheid, nog hoop zeif, dat zy, ten minfle , zynen
Zoon ontzien , mooglyk hooren , mooglyk gehoorzaamen
zouden. Het grootfte , laatfle , uiterfte middel bleef hen
nog overig. Maar die harten , in welken het zaad des
Euangeliums geftrooid is, waarin al de vruchtbaarmaakende regen der Euangelifche drangrcdenen meenigvuldigmaal is ingedrongen , doch gelyk zyn aan eene garde ,
die niets dan Doornen en Distelen draagt, zyn onherftelbaar bedorven , zyn verwerpelyk, naby de .vervloeking,
en hun verderf nadert.
Daar nu, van het aanneemen , of verwerpen van Jezus en zyn Euan gelium het
volmaaktfle geluk en uiterfte verderf van redelyke , gevoelige en tot onfterflykheid gefchikte Wezens afhing , daar
het belang, bet allergewichtigst belang van zo veele duizenden , voor eene onoverzienbaare Eeuwigheid, gevormde redelyke Bewooners van onze Waereld , als door de
Christelyke Openbaaring verlicht zouden worden, eeniglyk afhing van het Geloof in Christus , als Gods Zoon ,
hun Hervormer en Zaligmaaker, en het gehoorzaamen van
zyne Wetten , kon daar de goedertierene Vader van alle
zyne redelyke Schepfelen wel ooit te vroeg deezen grooten Medicynmeester ter zicle aanwyzen? wel ooit te .duidelyk aanwyzen ? Kon Hy • wel te veel voorbereidingen
maaken , om deezen Zielarts te ontvangen ? Zyn niet alle°
rniddelen , die de Vader der Weezens gebruikt heeft , tot
de koomst van 's Waerelds laatilen Profeet , grootften
Afgezant en Zaligmaaker, door deeze gewichtige befchouwing , voikoomen gerechtvaardigd? Wat zegge ik? gerechtvaardigd! leder, die geenen lust gevoelt, om, door
hoogmoed opgeblaazen, met zynen Maaker te twisten ,
A5
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moet deeze middelen bewonderen, en met de hartelykf1e
gevoelens van eerbied , liefde en clankbaarheid , aanbidden;
en met aandoening erkennen, ook deeze wegen der
Godheid wegen van Wyshei en Liefde zyn."
Mejuffrouw Deken hicr mede haar beoogde volvoer4
hebbende, laet verder op het voorgedragene volgen , ene
ernftige. opwekkende aenfprack zo aen hare wel
derheicl bedoelde Lezers in 't algemcen, als aen de Jeugd
in 't byzonder , om een daedvaerdig gebruik van 't overwoogenc te makcn; waerop zy dit hacr Gefchrift met
doze betuiging ten einde brengt.
Mocht deeze Verbandeling , waarin ik eene der gewichtigfte zwaarigheden, tegen onzen allerheiligflen
Oodsdienst, heb poogen nit den weg te ruimen , zwakke Christenen in bun geloof verileficen! iNfocht zy der
Jeugd voor de verleidingen van het heerfchende Ongeloof, en , daaruit voortvlociende , losbandigheid van Zeden , beiVaxen, en medewerken , om ecn minder benzelachti,?. en meer ernflig Geflacht, van redelyke en ter onflerf1C-kheid gefchikte Weezens , te doen °piton; dan
zoude ik my verheugen in de gcgronde hoope op con
Vaderland van waare ,L',nristenen, het Welk zyn fchynbczyn eigcn aan het algemeen
lang aan het waare
belting, verflandig en cdclmocdig opolferende vry zou
beroeringen, cn door rte
a deuga en waar
blyven van
geluk den Ongeloovigen. onbetwistbaar betoogen, dat
De i oorrechten van het . Christendom de illiddelen , ter
zyner Oprichting gebeezigd , onvcrwaardig zyn."
De Izerboenheid die van alle Reuwen en Gellachten verbor.
gen was, openbaar gemaakt , door het Auangeli. Door ccnen
algemeenen Illenfthenvriend. Uit het Etzelsch vertaal d ,
door P. VAN FIEMERT.' Tweede en laati'le Tc Rotterdam, by de Leeuw en Krap , 17R7. In groot octavo,
ar6 bladz.
an des Autheurs gevoelen nopens het eithickk zalig
Vworden
caller menlehen, en de gronden , waer op by
het zelve bouwt, hebben wy , by de melding van het
eerfte Deel , reeds enig verflag gegeven (*). Het twecde
Deel , dat wy thans onder handen hebben, behelst 's Mans
voorbl. 5;8.
(*) Zie N. 411g. Vad. LAtterocf. I
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voorftelling.en beantwoorcling der tegenwerpingen tegea
dit gevoelen ; welker gewigt by erkent, en wacrom by
't o ok noodig oordeelt dezelven onderfcheideniyk na te
gaen. Hy brengt ze tot bet volgende:
•

Eerie eindeloze , nimmer ophoudende ellenle is,,

volgens het geen de . Schrift leert, bet deel der godlozen
aan de andere zyde van het graf. ----- Is dit zoo ; dart
kan geenzins het ALGEHEELE menschdom eindelyk gelukzalig worden.
„ Onze Zaligmaaker fpreekt het wee uit over `;'tedas ,
zynen verrader,, zeggende Marc. XIV. at. Het ware lien
rnenfche goer! , nimmer geboren te zyn gcweest. Dit nu is
volftrektlyk onbeflaanbaar met eindelyke gclukzalighcid 'an
alle men/Chen, of fchoon bet al geene g enoegzaame zeker
b
heid geeft , om eenen ftaat van eindeloze
rampzaligheid
te gelooven.
Lastering tegen den Hciligen Geese. word door
„ 3.
ftfus zelven onvergeeflyk verklaard. Matth. XII.
, 32.
28 , 29 en Luc. XII. io.
Marc.
„ 4. Het zal (zegt men) grootlyls -tot- aanmoediginge
ftrekken van zondaren, om voort te gaan. in hunne zondige levenswyze, wanneer zy hooren, dat de toekomcnde
ellende eenmaal zal eincrigen naardien het, zo bet anders
mogelyk is dat ze eindigt, Faar: moet wezen , dat zy toch
eindelyk zullen gelukzalig warden. Zy - zyn naauwlyks
onder hehoorlyk bedwang te bouden , iclioon zy geleerd
zyn te gelooven , dat eene eenwige rampzaligheid het ongelukkig gevolg hunner wanbedryven en zinlyke lusten
zyn zal. Tot well; eene verbazende hoogte mag men dan
verwachten dat hunne godloosheid en zedenloosheid, in
alle opzichtenbinnen kort zullen ftveren, wanneer zy,
in plaatfe van Cleze leer als eene waarheid der fchriftuur
te blyven gelooven, op bet gedachte zullen gebragt zvn ,
dat de helfthe Ilraf cane bepaalde during hebben zal, en
dat zy nog cindelyk eenmaal zullen gelakkig worden ?"
Zvn Eerwaerde beantwoord deze tegenwerpingen grootlyks op de gewoone wyze, en verflerkt die wederlegginoverder, uit den aert van zyn gevoelen , volgens bet welke de zondaers in -die gelukzaiigheid niet zullen deelen,
dan na dat zy, na 't doorloopen van een ten uiterften
elendigen toeftand, korter of langer,, van hunne zedelyke
vcrkeerdheid genezen, en tot me deugdzame ,oefteldheid
te rug gebragt zyn. Aen dit wederleggen ,37gedeelte ,
waer mede by oordeelt zyn gevoelen volkomen bevestigd
te
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te hebben, hecht by voorts ene overweging van de voortreflykheid der Euangelifche Openbaringe in dat Licht befcbouwd; welker verwerping door de Ongeloovigen,
naer zyn inzien , voornaemlyk daer aen toe te fchryven
is, dat die Openbaring , zelfs door hare vrienden, met
betrekking tot dit en andere Leeritukken, maer al te dikwils in een verkeerd Licht geplaetst word. En hier op
toont lay ten Plot, kortlyk, tot welk zedelyk gebruik zyne behandeling van dit onderwerp , in overtuiging goed(, keurd zynde , een iedcr ten kragtigfte moet opleiden.
„ Wyders heeft de Autheur bier nog bygevoegd een
rfenharigzel behelzende ene verklaring van Openb. XX.
4. tot XXI. a; welk voorftel hy , als zyn.'gevoelen begunftigende , dus uitbreid.
optnb. XX. 4. En ik zag tronen, en hen die op
dezclven zaten, en de magt om te oordeelen werd hun
gegeven [En wilt gy weten wie zy waren, die , met
deze magt bckleed, op deze tronen zaten ? ik zal het u
naauwkeuriglyk verhaalen.] Ik zag de zielen der genen ,
die onthoofd Waren, om het getuigenis aangaa.nde Jefus ,
en om het woord van God. Ook zag ik de zielen .der
genen , die het beest noch deszelfs beeld hadden flangebeden , noch deszelfs teken aan hunne voorhoofden of
handen ontvangen hadden; en zy alien , zoo martelaars
als andere dengdzame menfchen, leefden in hunne onderfcheiden ligchamen, en regeerden met Kristus een tyd van
duizend jaaren; zonder dat de fatan, of Laze menfchen,
onder deszelfs invloed eenigen aanflag maakten, om hunnen vrede en hunne gerustheid te verftooren. (5.) Maar
de overigen der doden; te wetcn de godlozen fchoon
van de magt des grafs bevryd , leefden en regeerden , op
deze wyze met Kristus niet , dan na dat deze duizend
jaren verftreken waren. Men moet wel opmerken , dat
deze regeering der heiligen met Kristus in het leven de
eerfie op/landing van deze foort is. (6.) En gezegend en
afgezonderd, of ondcrfcheid-i- van de overige menfchen
is hy, die aan de eerfte *lauding deel heeft. En dit
moog ik met recht zeggen, nadien de tweede dood over de
zodanigen geene macht heeft. Maar zy alien zullen
Priesters van God en van Krictu . zyn , en zullen met
hem heerfchen duizend jaarcn, gelyk ik te voren huh aangemerkt. (7.) En wanneer doze cluiz,end jaaren zullen
voleindigd zyn, zal de ratan, die tot dien tyd bedwonaen was, ook losgelaten worden; (8.) waarna by zal
nit-
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uitgaan naar de vier hoeken der aarde, en de volken ,
die daar woonen , verleiden , die dan, gelyk Gog en Magog , in de profecy van Ezechid, zich , in een groot
aantal, zullen vergaderen, om zamen oorlog te voeren
tegen de heiligen. En zy maakten zoo groot eene menigte uit, dat zy, wanneer ze uit hunne onderfcheiden oorden opkwamen , zelfs de oppervlakte der aarde bedekten ; (9.) en zy omringden de legerplaats van de heiligen , en omeingelden ook de geliefde ftad , het nieuw
jerulitlem zelve. Doch deze aanflag was ten eenemaal
vruchteloos ; want God vernielde en verdelgde hen, op
eene fchieiyke en buitengewoone wyze door vuur uit den
hemel; gelyk by gedaan heelt can den Gog en den Magog waarvan de Profeet EzechiU gewaagt , hoofdft.
XXXVIII. 22. XXXIX. 6. (to.) En de duivel, de voorname aanfloker van deze vyandfchap tegen de heiligen,
en van deze ° wederfpannigheid tegen de regeering van'
Kristus, werd in eenen pool van vuur en fulpher geworpen , waar het beest en de valfche protect zyn , en zy
zullen gepynigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.
(ii.) [Doch laat ik naauwkeuriger verflag geven van myn
gezigt, ten elude gy, door het geen ik tot hiertoe heb
aangevoercl, niet in de war gebragt moogt worden , en u
de orde en den zamenhang der gebeurtenisfen verkeerdlyk-.
voorftellen.] Ten zelfdcn tyde, wanneer ik den fiitatz zag
bedwingen , [de vermelding waarvan my de orde der gebeurtenisfen deed athreken , om al , wet .1k over deze zaak
te zeggen had, onder een gezigtpunt voor te dragon] zag
ik ook eenen luisterryken en breeden troop, en een heerlyk perfoon daarin zittende : op' wiens verfchyninge de
gedaante des hemels en der aarde geheel en al veranderde
van het geen zy tegenwoordig is; en deze oude gedaante
was niet nicer. (ie.) Toen zag ik, in myn gezigte , de
doden ()Oman , beiden. , die van hogen en lagen rang ,
jongen en ouden , en zy ftonden voor den troon van God,
en werden geoordeeld, op eene regtvaardige en onpartydige wyze , naar dat hunne werken geweest waren , goed
of kwaad. (is.) En, op dat deze vergelding vollirektlyk
algemeeri zyn zoude , en het algehele menschdom
ten , zoo werden de doden, zonder eenige uitzondering
of bepaling , opgewekt , het zy dat ze geftorven en begraven waren in de' zee ; het zy dat ze te land geftorven
en in een graf begraven waren ; kortom alien, die in den
onzigtbaaren ilaat des doods geweest waren, werden weder.
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derom levendig, en volgends hunne werken geoordeeld;
(14.) En ingevolge van dit oordeel, moog men, in zekeTen zin zeggen , dat de dood en bet graf in den pool des
vuurs geworpen zyn, uit hoofde van bet groat aantal der
genen, .die daarin werklyk geworpen warden. Dit vuur
zal den 'zoogcnocmden tlyce;len flood veroorzaken. (15.)
En verwondert u niet, dat zeg, dat 'er zulk can grout
aantal in dit vuur zal geworpen warden; want zoo iemands naam dan niet wordt gefchrevcn gevonden in bet
bock des levens des Lams, die zal in dozen vuurpoel geworpen worden. [Dit is bet geen ik gezien heb dat op
het oordeel volgde, in zoo verve bet zelve tot het gallfche menscbdom opzigt heal.] (Hoofda. XXI. i.) 'Aan
den anderen kant, met opzigt op de regtvaardigen , om
Ook dozen, op eene wyze, welke juist met hunne werken overcenkomt, te beloonen , zag ik een nieuwen hemel en eene nieuwe aarde, door de wysheid en magt des
Allerboogften , aanwezen ontvangen; waist de tegenwoordige Impel en aarde ((elyk ik vers it. reeds gezegd heb)
waren voorby gegaan , to weten , vat derzelver uitwendigen 1/01771 en uiterlyke gedaante belangt; en in daze nieuwe aarde was geen zee meer. (a.) En (om nu in bet byzonder van den gelukzaligen en bcerlyken ftaat der hciligen te gaan fpreken) ik zag de heilige Rad, het nieuwe
Y ertizakm nederdalende van God uit den lima; en bet
zelve kwam my voor zo vol luister en cieraad te zyn ,
als 'cr ooit , by gelegenbeid van ooze trouwfeesten , pleagen plants te bebben.'
Onze Eerwaerde Scbryver heldert doze zyne uitbreiding , vooral met opzicht tot bet gene one byzondere
bctrekking tot zyn onderwerp be'211, in enure bygevoegde
aenmerkingen op , en by oordeelt in dit bericht van one
eerfle op/landing welke cue nog latere vooronderfleit; en
de melding van den tweeden dood na weaken de latere
opt-landing dan placts moot bebben, te vinden , 't gecn
Whiston vruchtloos fchynt gezogt te hebben , naemlyk
een voorftel der Schriftuurc, waer in geleerd wordt, dat
, en een andere
voor de verdoernden erne andere
tyd van beproevin,!T be/lend zy. Maer, vermoedlyk
zou Whiston een ''beflisfender voorftel , dan uit one duffs=
tere plaets in 't bock der Openbaringe begeerd hebbent

Per.

E. P. BECKER VERHANDELING.
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Verhandeling over het Aderlaaten , de Ontfieeking ha
Bloedipulven en de Teering , door E. P. BECKER. 111..D.
Te 4mfterdam , by H. Diederiks. 1787. Behalven het
Voorwer kr, 5o3 bl. In gr. 8vo.
o veel wy uit de Voorreden van dit Boekdeel hebben
-4E-4 kunnen opmaaken , is bet oogmerk van den Hcer
BECKER, niet zo zeer, om eene etgentlyke Verhandeling
over deeze voor de Geneeskonst zo belangryke Onderwerpen te fchryven , als wel, om aan zyne Kunstgenooten dat Beene mede te deelen , wat hem zyne langduurige ondervinding, omtrent het rechte gebruik der hulprniddelen in deeze Ziekten , geleerd .beeft. En l in de
daad , dergelyke Practifche Waarneemingen kunnen zeer
veel tot verbetering der Kunst toebrengen, en zyn zomwylen veel beter dan geleerde Verhandelingen; echter,, onder die voorwaarde , dat zy over die Onderwerpen ,
toe zy betrekking hebben , of eenig nieuw licht verfpreiden , en van dies karat onze kennis vermeerderen , of ten
minften bet nieer bekende nader bevestigen. — Of, en hoe
verre , onze Schryver aan deeze vereischten voldean heeft?
Of by bet voor- en nadeel der Aderlaatingen , en
de juiste gcvallen waarin , en het eigentlyke tydflip wanneer , dit 'Geneesmiddel te pas komt, behoorlyk aano.eweezen , en door Waarneemingen gefta.afcl heeft? Of °hy de
waare natuur der Ontfleeking nader bepaalt; de oorzaaken
hater ontvouwt: de verfehillende Geneeswyzen naauwkeuriger aan de Ondervinding- getoetst, en op de vcrfchillencle foorten van Ontacekingen toegepast heeft ? Of hy, ten
aanzicn van de Oorzaaken , Geneezing, en Voorzegging,
waargenoomen
, iets medegedeeld
der Bloecifpuwingen iets
b
beeft , dat niet reeds bekendwas? Of by over de Teering , het zy met betrekking tot derzelver verfchillende
oorzaaken ; bet zy ten aanzien der Behoedmiddelen; het
zy ten opzicht van derzelver Geneezing, de Geneeskunst
met nieuwe Waarneemingen verrykt 'weft ? Of
men 'er dit alles , zeggen wy, niet in had behooren te
vinden , vraagen wy 'den onpartycligen Leezer; doch -wy,
voor ons , zyn daaromtrent te icur gefteld.

VERHANDELINGEN.

Verhandelingen uitgegeeven door de Rollandlehe Maat.
fehappye der Weetenfchappen te Haarlem. XXII/ Dcel.
2'e Haarlem, by J. van Walrd , 1787. Behalven het
oorwerk, 462 bladz. In gr. bvo.
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et eerfte Stuk , in dit Deel aangebooden , komt nit
. de hand van den Waterloopkundigen Chri(tiaan
Brnnings , en ftrekt ter beantwoording eerier Prysvraage,
welke inzonderheid de verbeteringen der bevaarbaarbeid
van het Te, tusfchen iitnflerrlana en Spaarndam op het
oog heeft. Op een algemecn voorafgaand voorftel in de
Vraag , nopens het al at niet doorgaan van cell bekenden
grondregel in de Hydrometric , zo wel in op Getyen
vloeiende Wateren , als in itroomende Rivieren , toont
zyn Ed. vooraf aan , en door redenecring en door
voorbeel‘len , dat die. regel beftendig doorgaat ; zo dat de
flroom, door de Getyen veroorzaakt, even zo wel al$
die der Rivieren , onderworpen is aan . die algemeene
Wet , dat de grootfie diepten fleeds op de naaawfle plaatzen bevonden worden. \Vat wyders eene in de vraag,
als daar eenigzins tegenopkomende , voorgeftelde bedenking , betreft , „ als of, door cone geregelde vernaau„ wing der Zeeboezems, de fnelheid, en dus ook het
„ uitfchuurend vermogen verminderd zou warden ,” des
aangaande is by van oordeel, en by voert zyne redenen
daar tegen aan, dat deeze bedenking , (den boezem wet
ingr erigt zynde,) ongegrond is: des dan ook, in dit geval, de opgemelde grondregel, nopens de grootfte diepten op de naauwfte plaatzen , fland grype. Dit afgehandeld hebbende komt hy bepaaldlyk tot het hoofdbedoelde der Vraage , nopens de verbetering der bevaarbaarheid van het Westetylee Te. En by benaarftigt zich
om te doen zien , dat de beoogde bevaarbaarbeid, door
eerie geregelde vernaauwing van het Te, wel verbeterd,
maar geenszins verflimmerd zou worden. Ook agt by
in ftaat te zyn, om te kunnen toonen, dat deeze vernaauwing mede op het Oostelyke Te voor Zniflerdam, eer
van een voor- dan nadeelig gevolg zyn zou; dan bier
van maakt hy, als niet tot zyn tegenwoordigen taak behoorende , flegts in eene korte onderftaande aantekeninggewag. Maar hy • vindt het, fchoon zulks niet uitdrukkelyk gevraagd worde , niet ongeraaden , dit zyn Antwoord nag vergezeld te doen gaan van eene proeve ,
be,
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behelzende zyne gedagten over de wyze , op welke zulk
eene vernaauwing van het Westelyke Te ingerigt diende te
worden , om deszelfs bevaarbaarheid te.beteren; het welk
hy,, door behulp cener nevensgaande Kaarte, duidelyk
voor oogen legs. Dit Plan word door zyn Ed., zonder verdere bepaalde beooging , flegts ter beproevinge,
en ter verdere nadenkin o.e van dit Stuk, overgegeeven.
Eene hieraanvolgende bPrysverhandeling , opgefteld door
Pacts van Troostwyk en y. Itutiolph Deinsan
de Fleeren
heeft ten onderwerp de Luchtgelykende waaromtrent de Maatfehappy eene drievoudige Vraag voorgefleld heeft , en naar welker beloop ook deeze Verhande ling drieledig voorkomt. Vooreerst wordt 'er gevraagd :
„ Welken zyn de waarlyk onderfcheidene foorten der
Luchtgelykende Vloeilloffen aan welken men de naa„ men van vaste lucht, gedeplilogifleerdc lucht, ontvlam•

„ buare lucht, fislpeter lucht , zuure lucht, looglucht,
„ en anderen gegeeven heeft; en waarin zyn dezelven

„ van clkander , en van de lucht des Dampkrings , onder„ fcheiden?” Ter beantwoordinge hiervan geeven de Opftellers deezer Verhandelinge, eerst, een beknopt verflag
van de voortbrenging cn de eigenfchappen van ieder deezer opgenoemde Luchten; en tekenen, daarop verder
aan, de kenmerken waar door ze zig voornaamlyk van el' lucht des Dampkrings , onderfcheikanderen , en van de
den. -- Op de tweede Vraag : „ Heeft elk deezer
„ foorten van veerkrachtige Vloeiftoffen zoo veel met de
„ lucht van den Dampkring gemeen, dat zy voor eene
foort van lucht verdient gehouden te worden ," is
-het anti,voord, dat ze vloeiftoffen van denzelfden aart ass
de Dampkringslucht zyn , en , in zo verre , met deeze
voor eene foort van lucht gehouden kunnen warden. Ter
nadere ontvouwinge bier van toonen onze Sehryvers , dat
de luchtgelykende voortbrengzels als zo veele foorten van
lucht aangerncrkt moeten worden: mitsgaders dat die verfchillende foorten van lucht geenszins als zodanig in de
lichaamen vastgelegd zyn; en dat zy gevolglyk hun beNan niet aan eenige in de lichaamen vastgelegde lucht
verfchuldigd zyn. Dit vooraf hebbende batten ;aan, doen
zy verder, met opzigt tot ieder van de bovengenoemde
Luchten, afzonderlyk zien , dat de verfchillende foorten
van lucht vloeifloffen zyn, die by hunne voortbrenging
gevormd worden; met aanwyzing der beflanddeelen,
waarvan ieder deezer foorten is zaamgefteld. - De
JILDXEL.N.ALG.LETT.NO.I.

B
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derde of laatfte Vraag luidt: „ Hoe verre kan , uit de
Proeven en Waarneemingen omtrent de genoemde
51
„ Luchten , de aart der Lucht van den Dampkring opge„ maakt worden ?” En onze proefkundige waarneemers
toonen, in 't laatfte gedecite hunner Verhandelinge, hoe
men op goeden grond mag zeggen , dat de Dampkrings
lucht eene vloeiftof is, Welker wyze van zamenftelling
met die der verfchillende foorten van lucht overeenkomftig is. Zulks onderfcheidenlyk voorgedraagen hebbende is
hunne flottaal deeze.
' „Blykt het dan nit dit alles , dat de verfchillende
foorten van lucht over het geheel uit dezelfde zelfftancligheden beltaan , en alleen maar verfchillen in wyzioin cr • en mogen wy , uit bet geene omtrent de Dampkringslucht gezegd is , befluiten , dat deeze lucht ook
van twee zodanige luchtfoortige vioeiftoffen is zaamge91 field; zo kan men niet twyffelen, of de verfchillende
foorten van lucht zyn vloeiftoffen van denzelfden aart
als de Dampkringslucht: dat is , zulken welken eene
„ foortgelyke zamenfielling als de Dampkringslucht hezitten , en this -maar alleen in de wyziging van haare be„ flanddeelen , zo wel onderling , als van de lucht des
dus zulken well, Dampkrings , onderfcheitlen zyn;
1, ken , even zo wel als de Dampkringslucht, voor zo
veele onderfcheidene foorten van lucht moeten gehouden worden.”
Nevens deeze Verhandelingen levert ons dit Deel, buiten de Waarneemingen op Zwar.nenburg ; voor 't jaar
1786, nog een drietal van berigten ; waarvan het eerfte
beheist de beichryving der gelukkige geneezinge van een.
Tongman , wiens geheele baizak , en gcdecltelyk het vel
der mannelykheid , door verfierf verlooten werd, door
Dr. G. Andree. In bet doaraanvolgende deck de Chirurgvn B. Franker mede , zyne \Vaarneeming van eene aanmertelvke hoeveelheid ungevallen darmen , door eene
van zclfs ontilaane doorbraak in den onderbuik , met gevolg van volkomene geneezing. Ter gelegenheid van dit
ongeval eener Vrouwe, die , federt Naar eerfte kraambed,
voor eenige jaaren een zeer vooroverhangenden buik gekreegen had , kwam in overweeging eene Machine to vervaardigen , die in zulk of foortgelyk een geval van uitfteekenden dienst zou kunnen zyn; en 't is den Heer
Frankel gelukt zodanig eene Machine toe to flellen,weike
die Vrouw, ter onderileuninge des bulks , met gernak
blyfr.
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blyft draagen ; en die haar in flaat ftelt, om den gewoonen arbeid, beter dan te vooren, te kunnen verrigten.
Van deeze hiertoe gcfchikte Bombazyne Machine verleent
ons de heelkundige Uitvinder eene juiste befchryving cii
eerie daar ncvensgaande verklaarde naauwkeurige aftekening. Eindelyk is hier geplaatst een Berigt van den.
Heer 7. C. Metzler, aangaande een Singalees , die, op
bet Eiland Ceilon, iets van dat Beene aan zyn hoofd had,
het welk na de Plica Polonica , of Poolfche Vlecht, geleek.
'Er was, naamlyk, van 't agterhoofd, (zynde het hair,
tot twee en een half duim van het hoofd nog zuiver en
natuurlyk van een gefcheiden ,) een ftaart gegroeid, ter
lengte van 52i Rhylilandfche duimen, en ter dikte van
itot if duim. De Heer Metzler vindt het denkbeeld van
den Hospitaalmeester Aleman, wegens den ooriprong dier
zogenaamde Vlecht zcer aanneemelyk: te weeten , „ dat
„ morzigheid en gebrek van kammen, in de kindsheid,
„ de eerfte kleeving van bet hair vcroorzaakt zal hebben.
Misfchien is 'er , vocgt by 'er by, , ook eerie kleeveri„ flotfe, toevallig, in het hair gekomen , en , in de
„ kindsheid, daarop wcinig acht geflaigen weezende, is
„ de ftreng , ongemerkt, voortgegroeit„waarna het by„ geloof belet heeft, om ze weg te fnyden.”
Overysfelfchc Gedenkliukken, Dercle Stuk. Door Mr.
W. RACER. Te Craven. Ter drrikkerye van. J. A. de
Chalmot , 1784. Behalven de Inleiding en het Register
336 bladz. Iii gr. 8vo.

T let Been wy, nopens de nuttigheid van dit \Verk,
11 niet allecn voor de Ingezetenen van Overysfel, maar
ook voor de beoefenaaren onzer Vadellandfche Gefchiedenisfen , en oude Regtsgebruiken, gezegd hebben,, toen
wy van het eerfte en tweede Stuk gewag maakten , (*)
wordt ons nog nailer bevcstigd door den inhoud en nitvoering der volgende Stukken, die ons , by ongeluk,
eerst onlangs ter hand gekomen zyn , en waarvan wy 't
niet ondicnftig oordeelen den Leezer nog cenig nader verflag te geeven. --- Het derde Stuk, dat wy thans
met genoegen. gcleezen hebben, vervat de voornaamfle
Land(

Zie Aig. Tad, Letteroef. V. D. bl. 171, 772.
B -z

O

5. tActlt.

Landbrieven en °tale Landrechten van Overysfel, na eene
voorafgaande Inleiding. in welke de Heer en. Mr. Racer
ons den oorfprong dier Landregten; en eenige byzonderheden claartoe betrekkelyk, ontvouwt , brengende ons teyens onder bet oog, van hoe uitgeftrekt eene nuttigheld het zy, de oude Landregten behoorelyk te onderzoeken.
De Gedenkftukken, in dit Deel byeenverzameld , zyn
de volgende. (t) Landbrief van Twente , door 'Bisfehop
Jan van Veenenborg, van den jaare 1365. (a.) Ecn verhaal van eenige byzondere Landbrieven van Overysfel,
met aanmerkingen over dezelven; na welker voordragt onze Schryver vervolgt met de afgifte van algemeene Land.
brieven; waar toe ooh bebooren zou de Landbrief van
Bisfchop Rudolf van Dieplzolt , van den jaare 145o, door
trinhof aangehaald, mar ik heb , zegt by, denzelven
tot nog toe niet gczien: en dus komt hier voorts (3.)
de eerlie Landbrief van Bislchop David van Burgundien,
van den jaare 1457. (4.) Tweede Landbrief van den.:3elven
van 't jaar 1478.- (5.) Landbrief van Bisfchop Flips van
Burgundien van den jaare 1518. (6.) Nicuwe Reformatie
op de Landbrieven van Bisfehop David van Burgundien,
begonnen ten tyde van den ,te-idhouder Georg Schenk, en
voltrokken ten tyde van den Stadhouder Maximiliaan van
Egmond, in den jaare 1541. ('i.) Nicuwe Reformatie op
.de zidministratie van de Landrechten ten tyde van denz,elf.
den Stadhouder,, ire den . jaare 1546. En (8.) Lasthrief
door de Heeren Staaten van Overysfel gegeeven aan Gezanten Haar den Koning van Spanje, over het gericht van
Kanceler en Raaden (*) van 't jaar 1556. — Ter ophelderingen deezer Gedenkftukken, zoo in taal als zaaken , mitsgadcrs om dcrzelver leczing van een uitgebreider dienst te doen'zyn, ten opzigte van 's Lands gefchiedenisfen en Regtsgebruiken , als mode 'ten beteren verftande veeler verouderde fpreekwyzen , heeft de' Heer en
Mr. Racer die alien vergezeld doen gain van doorwrogte
aantekeningen, met bygevoegde brieven en berigten,
waar(*) Het Cericht van Kanceler en Raaden is, zegt onze Schryver, een Collegie van Regeering, of een Gerichtshof, door den
Landsheer, Keizer Karel in 't jaar 1553, in weerwil der Staaten, in Overysfel ingevoerd, waardoor de Landregten aangetast
en ten hoopiten verkort werden.
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warvan veelen tot nog het licht niet gezien hadden: des
de Lief hebbers der nafpooringe van zodanige onderwerpen hier veclshands een ruimen voorraad kunnen vinden.
Zo geeft by ons, (om hier van een voorbeeld by te brengen ,) by gelegenheid van een voorfchrift des Bisfchops
1. van Veenentorg nopens de erfopvolging in een Leengoed, een beknopt verfiag van 't merkwaardigfte wegens
dit Stuk.
Het XXVIfte Articul van dien Landbrief luidt aldus.
Voert al Dienstmanne (*) gued wanneer dat ver/lerft, dat
erved up dat naeste liif, de in der eclat is, daer dat goed
van ghecometz is, dat fy zweert ziit of fpillen fiit. Naar
dit voorfchrift, zegt de Hecr en Mr. Racer, erfde een
Leengocd van een Edelman, door verfterf vervallende,
op het naaste lyf in de orden der Edelen van den Bisfchop , aan die zyde, waar van bet goed gckomen is;
het zy van de mannel ke of vrouwelyke zyde. Hy merkt
y
voorts dat het Lcengocd,
volgens het aloud Saxifche Leenrecht , alleen erfde van den Vadcr op den Zoon;
als mede dat zulks plants had in Overysfel ten aanzien
van zodanige Leenen, die anders genaamd worden rechte,
dat is eigenlyke Mansleenen. Maar, vervolgt by, vetbindtenifsen van den Lecnheer,, opdragt en van vrye goederen, om van den Leenheer ter Lecn gehouden te worden , toegeeflykheid dcr Bisfchoppen in dit ftuk, toepasfing van bet Longobardisch Leenregt , en \vat dies meer
mogte zyn , fchynen tot meer begunftiging der erfvolging
in Leengoederen aanleiding gegeeven te hebben. En daarop verledigt by zich , om kortlyk te verklaaren, bet geen
bier verder , omtrent de erfopvolging in een Leengocd,
in aanmcrking komt.
„ Hoe ten tyde , toen decze Landbrief is gefcbreeven ,
het bier mede gefteld was , blykt (zegt de He'er en Mr.
Racer ,) genoegzaam nit dit Artikel, welk van bet Longobardisch Leenrecht en deszclis Glosfen voornaamlyk
bier(*) Dienstman is, gelyk de Autheur ons leen, cone der beuaamingen van de Edelen, of derzulken die in het Leenmanfehap, of de echte, dat is de orden der Edelen van den Bisfehop
waren; wordende dus genoemd nit hoofde hunner verpligting
tot den krygsdienst, en de verlchyning ter Landsvergadering en
ten Gerichte van den Biifehop, of ook tot vericheiden andere
dienften.
B3

J. RACER

Merin verfchilt: dat bier, in de erfopvolging , wordt gezien
op de naarderheid van grand ten opzigte van den laatstoverledenen Leenbezitter,, en niet op den rang der linyen, waarin men van den cerfien bezitter afflamt; waaromtrent ook het recht van erfnis der Ryksieenen verfchilt
van bet Longohardisch Lcenrecht. (a) Terwyl voords
dit Artykel voornaamlyk van beide de voorzeidc Leenrechtcn hierin onderfcheiden is : dat ook vrouwen en
vrouwlyke maagfcbap tot de erfnis van het Leen is toegelaaten. (b) Winhof heeft dit artikel uit bet Longobardisch Lcenrecht , met aanhaaling van het zelve en van
Zalims opgebelderd, byzonder omtrent het gene men bier
to werflaan hebbe , door de woorden zyde , daar het teen
afgekomen (c) Sande verflond , in ons Leenrecht ,
daardoor nict _ilechts de genen , die nevens den laatst
overledencn atilainmen van den ecrften bezitter , welke
het Leen door troop , of anders dan dpor opvolging
intestato , verkrcegen hcelt , maar ook alien , die door den
voorzeiden ecrften bezitter aan den laatstoverledenen verwant zyn, fchoon zy niet van den eerften bezitter afflammen. Doch bier tegen is door Matt/mem ecne aanmerking
gcmaakt. (d) Uit de fuelling van Winhof, die overcenkomt met bet Longobardisch Lcenrecht, volgt , zo als
by zegt, dat de opklimmendc liny zy uitgeflooten.
Want alle perthonen, die als dan in de opgaandc ling nog
in leeven zouden kunnen zyn, fiammen niet of van den
eerflen bezitter , van Wien bet Leengocd been gekomen
is. Het oude gefchreeven Landrecht , 't welk men ten
tyde van IFinhof gebruikte , meldt daarom ook niet nitdrukkelyk van ecne uitfluiting der opklimmcndc liny , die
zich van zelve verflond; maar fprcekt aldus: Stichtfehe
Leenen die verheer weet (*) men mit eenen Stichtfclieu
pon..
(a)

de feud. tract. I. tit. 3. cap I. § 6. (b) SANDE d. 1.
WINHOF Landr. van Auerisfel bl. 1:'9.(volgens de uitgave
SANDE

van de Cha,,,not 1782,)) voegt by bet opgemelde Articul de volgende woorden: vtgheflaten die apstigende linen, and die mans-

1.'0:fon jai gaen vor de frouwensperion, the neger in den bloede
were dan rnirb mansperfon, die folde oak de negenfie tho die Leyte welen. Li ty beroept zIg op Lot. de nat. lute, feud. ZAS. in
Epi. feud. par. 8.
(d) Paretn. 8. a 53.
(*) Verlieerweeten, of verltervaden is betaDling doen voor cells
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ponde, dat 3 olde Sehilden /int , en de oven op ten oldesten ende naesten in den bloede van der fyden heercomende,
daer dat Leen heergecon2en is, dan die man gact voor de
vrouwe ,meer weer char cone vrouwen kunne, die 4e naeste
in den bloede weer dan eenich man, foo ervet dat op de
vrouwen kunne. Weinige woorden; die echter de erfvolging in Leengoederen, van Bien tyd, genoegzaam bevatten. De kinderen en verdere afftammelingen van den
overledenen , als ook een gedeelte van deszelfs zydmaagen , hebben door een en denzelfden weg hunnen toegang
tot de erfnis van het nagelaaten Leengoed: na.ainlyk daardoor , dat zy den overledenen beftaan van de zyde des
geenen , die bet Leengoed op eene andere wyze dan door
erfvolging heeft verkreegen. Doch die van de opgaande
liny, noch die van de zydliny, konden bet Leengoed,
Welk door den overlcdenen anders dan door erfvolging
verkreegen was, niet erven , om dat zy uit hem niet gefprooten waren. Maar bet Leen verviel als dan, volgens
het Longobardisch en Ryks Leenrecht atm den Heer.
Ondertusfchen weet men, dat de Leensvernieuwing aan
den naesten in den bloede , Wien het Leen , door gebrek
Van Leenserven , aan den Heer vervallen was ,.reeds lang
hier bekend geweest is (e).
„Indien men, volgens Grotius (f ),Sande (g), en andere meer, door die van de zyde, daar het Leen of gekomen is, verftaat alle de genen , die , door den eerilen bezitter, aan den laatst overlcdenen bezitter verwant zyn,
dan worden onder die van de zyde , daar het Leen of gekomen is , mede begreepen de verwanten van den eerften
bezitter , die , hoewel van den eerften bezitter niet afflammende ,nogthans door den eerften bezitter aan den laatstoverledenen vermaagicimpt zyn; en dan zou, zonder eene
uitdrukkelyke uitfluiting der opklimmende liny, bet Leen
in de opklimmende ling vererven kunnen. By voorbeeld:
de grootvader van den overladen kleinzoon , zou, indien
by niet uitdrukkelyk was uitgellooten , het Leen , door
den varier eerst bezeten , erven , en niet de vaders brueder of zuster; om dat de grootvader als dan naarder is
van
fupra § 5.
Inl. tot de Holl. Rec7Itsgel. B)ek II. al!.
(4) SANDE ut fupra § is et cap. 2 § 7.
B4
(e)

SANDE Ut

(f)

GROTIUS
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van die zydc, daar het Leen van is gekomen. Uit ons
nieuwe Leenrecht (Is) blykt wel duidelyk gcnoeg , dat
onze Hooge Heeren Staaten het laatstgemelde begrip der
•woorden zyde daar bet Leen of gekomen is, hebben gevolgd: Leh ik zou echter met geen zekerheid kunnen
melden , of Hun Ed. Mog. willen , dat de ouders in de
opklimmende liny, fchoon ook van verderen graade dan
vader en moeder, geen Defcendenten mecr in leeven hebbende, van de opvolging, zou zyn uitgeflooten. By voorbeeld: of een grootvader, die geen Defcendenten heeft,
zou worden uitgeflooten door zyn broeder, of door zyn
broeders nakomelingen (i).
„ In de erfvolging in Leengoederen , wierd weleer onderfcheid gemaakt, of de Leengoederen beflammed of gefiammed waren , dan niet. Door een be/lammed goed, wierd
in het ftuk van Hofhoorige goederen (k), en dus waarfchynlyk van Leengoederen , ver(taan een goed, welk
tweemaal was vererfd, dat is , van den eerflen , die 'het
goed door koop , enz. verkreegen haft , op den anderen, en van den anderen op den derden. Door deeze
herhaalde vererving wierd het' gocd aan den flarn van den
bezitt&r verknocht geacht, 't welk door het woord beflammed te kennen gegeeven wordt. Lets anders bcduidt
het
(h) Landrecht van Overysfel, Deel IT. tit. 25 art, II en 14.
Vergelyk bier mode GROTIUS als boven.
(k) Volgens de oorfpronglyke (ongedrukte) Hofreetiten der
Hofhoorigen van den Hof te Ootmarfum art. 14. Item foe eyn
kofhorych man lent an kofte fai dat lant of ander onbeweechiyk
guedt ten ersten verfierve erven up den gemenen hofhorygen kijnderen of erfgenamen yn derfelver echte ende ten anderen verflerve
fal t blyven eyn hofhorych guedt, mer dat mach men dan enen van
den hofhorygen avergeven ende befyttent als eyn hefhorych guedt
ende de bejytter heboort als clan altyt ;fin der edg e tblyvev. En
vo!gens die der Hofvryen art. 4. Item wanneer een hofvrye an
hem copet ofte cryget eyn Wink gams vrye guedt, onbewechlick
als buys erre ofte lant dat mach he wedder verkopen by zynen leyen an 'Wen dat hem belevet dan verfiervet he deer inne ende vercruet dot als dan van den enen hofvryen up den anderen hofvryen,
ende van den tot den derden, in derfelver echte Ivefende en blyvenee, foe wort dat angekofte guedt voerf. eyn befiammet hofvrye
guedt, dot is t verfiane dat t felve beliammede goods vry blyvet,
mar de befytteren des voerf guedes behoren altyd hofvryen in den
liof Oetmerfen t blyven by verboerte des guedes.
(1)
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het woord verflammen , in het Gcldersch fpreekwoord,
lieeren goederen verfeammen niet ; dat is, gaan door erfnis niet uit de maagfchap van den geenen , die het goed
eerst verkregen heeft, maar vererven daarin aan
die den laatst overledenen het naaste heftaat; doch zo,
dat niet vereischt wordt , dat deeze van den eerften bezitter van het goed at komflig zy , maar wel dat by van
den bloede van den eerften bezitter zy (0. Van een geftammed Leengoed word in de oude gefchreeven Landrechten van Overystel gemeld, dat het op een gekocht
Dienstman, als niet van Adelyken Stam, niet erven mag ;
't welk ook door Sande (m), even als uit eenen Landbrief van Bisfchop Florens van lrevelichoven is verhaald."
(1) SCHRASSERT Periocha juris Derninici §. 17.
de feud. traEt. prelim. cap. 2. n. 7. in fine. Doch

(917:, SANDE

de Heer Sande , gelyk onze Schryver wat laager opmerkt, heeft
zig vergist met dit aan te als ult cen brief van den Bisfchop , terwyl het tot de nude gefchreeven Landrechten van
Overyslel behoort , waar omtrent by ter dier gelegenheid het
volgende nog aantekent. „ Aangaande onze oude gefchreeven Landrechten is in 't algemeen aan te merken , dat ze
niet ilechts uit Landbrieven beflaan, maar ook uit andere aantekeningen aangaande de rechten deezer Provintie, door een onbenoemd Rechtsgeleerde opgemaakt, van welker waarheid men
genoegzaam overtuigd was, OM die als. Landrechten op te volgen. Waar omtrent dit oude opfiel , in 7,6 verre, niet ongelyk
is aan de famenflelling van het Saxenfpiegel."
MIM

Belchouwing der Maatfchappy en Zeden, in Poolen, Rusland , Zweeden en Deenemarken , doorvlogten met Voorvallen eenige uitileekende Charaaers betrefende, door
WILLIAM COXE , A. M. F. K. S. Lid van 's Konings
Collegie te Cambridge , Kapellaan des Hertogs van
Marlbourgh , Medelid van de Keizerlyke ffIconornifche
Societeit te Petersburg , als mede van de Koninglyke
Academie te Koppenhagen. Naar den derden Druk, uit
bet Engelselt. Derde Deel. Te Am/lerdam ,by J. Yntema.
iSo bl. In gr. 8vo.
van dit Deeltje komt de Reiziger
M et den inA.anvang
de tcgenwoordige Ifoofditad des Ruslifelten
DOXP, ,

Ryks, door

Czaar PETER DEN GROOTEN
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aangelegd, ell
bo-

COXE

boven Moscow ten Rykszetel verkooren. Het weetenswaardigfte , den oorfprong en de hedendaagfche gefteld,
held dier Stad betrefFende, vinden wy in een en andere
Brieven deezes Deels ontvouwd.
Byzonder ftaat de oplettende COXE flit by het Ridderlyk Standbeeld ter gedagtenisfe van den Grondvester van
Petersburg en den Hervormer zyns Ryks , onlangs vervaardigd. -- De befchouwing van de'Rustplaats des Overfchots van dien werkzaamen Vorst geeft hem gelegenheid,
cm de ,voornaamfte Charactertrekken diens grooten Mans
mede te deelen , onderfcheiden van veele andere Characterfchetzen, voornaamlyk door de mindere vergoelyking
aan eenige trekken gegeeven , die de vleikunst zeer heett
wceten te verzagten. - Terwyl hy, herhaalde gelegenheden ontmoetende, om diens Opvolgfter, de tegenwoordige Alleenheerfcheresfe aller Rusfen CATHARINA
DE II, te zien, van deeze Vorflin , van haare Hofhouding , van haare gewoone Leevenswyze, een breed en
dubbel leezenswaardig verflag geeft. Haar,voorkomen op
een Hofdag , wanneer by haar werd aangebooden beIchryft COXE op deeze wyze.
51 CATHARINA DE II trad te voorfchyn met een langzaamen en ftaatlyken tred, grootfche houding, het hoofd
opfleekende, en geduurig ter regter en flinkerhand, onder het voortgaan , buigende. Eenige fchreden in de
Hofzaal gevorderd, hieldt zy ftil, en fprak , met groote
minzaamheid , de vreemde Staatsdienaars aan , terwyl
deeze haare hand kuschten. Zy deedt nog eenige flappen , en wy werden elk , hoofd voor hoofd, door de Vice
Kanfclier OSTERMAN der Keizerinne aangeboden, en hadden de eer om haare hand te kusfehen. De Keizerin was,
volgens haare doorgaande gewoonte , in Rusfisch gewaad,
beitaande Hit een rok met een korten fleep , en een jak met
mouwen tot de vuist komende , gelyk een Polenai fe, dit
:rak was van Stof met Goud, en de rok van ligt groene
Zyde: haar hair was niet hoog opgemaakt, en dun met
poeder beftrooid; haar kapzel was ryklyk met Diamanten
ornzet , 't blanketzel was niet vergeeten. Haar perfoon ,
fehoon eer beneden dan boven de middelbaare grootte , is
vol Majefteit , en haare bonding , inzonderheid als zy
fpreekt , drukt teffens agtbaarheid en vriendlykheid uit."
De gewoone Leevenswyze der Keizerinne , nit verfcheitie opgemaakt, ftelt COXE ons, in deezer voege ,
voor. „ Zy ftaat doorgaans ten zes nuren op, en is tot
acht
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acht of negen uuren .bezig met haaren Staatsfecretaris.
Ten tien uuren gaat zy voor 't Toilet, en, terwyl zy
gekapt wordt , komen de Staatsdienaars en de Aide de
Camps, wier beurt het is, hunne opwagting maaken, en
bevelen Ontvingen. Omtrent elf uuren gekleed zynde ,
zendt zy om haare Kleinkinderen de jonge Prinfen ALEXANDER en CONSTANTYN, of gaat ze zelve zien. VOOr
het middagmaal ontvangt zy een bezoek van den Groot
Hertog en Hertogin, en zit meest voor een uur aan tafel. Altoos heeft zy 's middags gezelfchap ten maaltyde ,
doorgaans negen Perfoontn , beftaande nit Generaals ,
HoRifficieren , een Kamer- et.). Staat - Dame , en twee of
drie Rtisfiche Edellieden, door haar genoodigd. Haare
Keizerlyke Hoogheden houden driemaal ter week met haar
het middagmaal, op welke dagen bet gezelfchap tot achttien aangroeit. De Kamerheer,, wiens beurt het is, en
altoos tcgen over den Keizer zit, fnydt een fchotel, dient
van dezelve de Keizerin voor, eene oppasfing , die, eens
beleefd aangenomen zynde, niet weder herhaald wordt;
haare Majefteit is zeer maatig in 't ecten, en zit zelden
meer dan een uur aan tafel, gaat na haare eigene kamer,,
en omtrent drie uuren doorgaans na haare Boekery in de
Hermitage. Ten vyf uuren begeeft zy zich na den Schonwburg , of op een byzonder Concert, en als 'cr in den
avond geen Hot is, heeft zy eene Speelparty. Zelden
eet zy 's avonds , verlaat het gezelfchap ten half elf, en
begeeft zich meest voor elf uuren ter ruste."
Schoon bet reeds verloopen Jaarfaifoen den Heer COXE
geen verre tochten buiten de Hoofd - en Hofflad toeliet ,
bezogt by nogthans de Keizerlyke 'Palcizen Sarsko •Jelo ,
Orahienburg en Peterhof, en geeft een voldoend berigt
van die Lustplaatzen. — Desgelyks vervoegde by zich
na Krow2ftad , de Havenplaats der Rusgehe Vloot, by 't
berigten van welke by een naauwkeurig verflag geeft van
de Rusfirche Zecmagt , derzelver opkomst ; verwaarloozing en weder in flandbrenging, teffens zyne gedagten
mededeelende over de belemmeringen, om Ausland , hoe
zeer het ook de Scheepsbouwftoffen in overvloed bezittende , tot eene ontzaglyke Zeemogenheid to maaken.
Het Kasteel Sehluslelburg , de vermaarde Ruslifche
Staatsgevangenis , bleef door COXE niet onbezogt , en verfchaft floffe tot een' Brief. In deezen hadt by meermaalen van PETER DEN III moeten fpreeken; dit leidt hem
op tot de Ryksornwenteling , die de tegenwoordigeeKeize-
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zerin ten Throon hief, en gelegenheid gehad hehbende
om desvvegen byzonderheden op te doen, ftrekkende
dien afgezetten Vorst , en de thans regeerende Heerfcheresfe.
aller RtiVcri , nader te doen kennen , als mede het beloop
dier Ryksomwentclingen te ontvouwen , vinden 'wy, in
eenige, volgende Brieven, die zeldzaame Gebeurtenis befchreeven op eene vry uitvoetige en treffende wyze. COXE gait voort met de gedreigde Opftanden, om CATHARINA van den Throon te berooven , te boeken ;- en
onder andere de pooging om IVAN op denzelv.en te heffen : met een Berigt van de Lotgevallen van dien ongelukkigen Prins., en diens Gezin. - En vermeldt de
laatfle Brief deezes Deels, hbe verfcheide Perfoonen zich
voor PETER DEN III uitgegeeven , en bet met den dood
bekogt hebben; in 't byzonder den geweldigen Opftand
Op diens naam verwekt door YEMELHA PUGATCHEFF
bier 'zo keurig als crgens befehreeven.
Dit is de korte inhoud en 't beloop der Brieven in dit
Deeltje voorkomende. De meeste aangeduide byzonderheden zyn te breedvoerig voor ons beilek , om overgenomen te kunnen worden. - Dan, ons herinnerende,
dat , by de aankondiging van bet Tweede Deeltje (*),
ons woord eenigzins gegeeven hebben, om van den Rzzififilien Adel den Leezeren onzes Maandwcrks jets te vermelden , denkende daar toe wel gelegenheid te zullen vinden , als wy met onzen Reiziger Petersburg bereikt hadden , zullen wy ons van deeze .belofte kwyten; COLE gemeenzaam met hun verkeerd bebbende , geeft deeze fchets
van hunne Leefwyzc.
„ De Rusfilehe Adel , te Petersburg , fteekt niet min dan
die te Moscow uit in vriendlvkheid omtrent de Vreemdelingen. Men had ons niet voorgeflelcl aan een Perfoon
van rang of middelen , of men befehouwde ons in het
licht van gemeenzaame Vrienden. Veelen van den Adel
houden open tafel, dens aan dezelve genoodigd zynde ,
mag men dit aanmerken als eene noodiging voor altoos.
Het Lnige , noodig bier by in agt te neemen , is ,'s
morgens te laaten vraagen of de Beer des Huizes 's middags
t'huis eet ; dit zo bevindende , vervoegen wy ons , zonder eenige verdere pligtpleeging, 's middags aan tafel.
Hoe dikmaaler wy ons aan deeze gastvrve tafels vervoegen hoe welkomer gesten ; altoos fchynen wy te verpligten , in flede van verpligt te worden.
Zie onze Lat. Ilde DeeI ,

567.
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, Met groote rSTklykheid en in goeden fmaak, zyn de
tafels gedekt; fchoon de Rusfen , over 't algemeen , de
keurighéden der Franfche Kookery hebben alngenomen ,
verfmaaden zy, nogthans de Vaderlandfche fpyzen niet,
noch verwerpen bet voedzaame onzer Fngtllehe opdisfching. De eenvoudigfle zo .weI als de uitgeleezentie
SchotelS kwarnen nit afgelegene 'Oorden. Dikwyls heb
ik, op een en dezelfde tafel, Visch uit de Volga, KalfsVleeSch van 4rchangel, Sampenvieesch van .d/Iracan,
Osfenvleesch nit de Ukraine, en Phaifanten'uit Honga2yen en Bohemc, gezien. De gewoone Wynen zyn Cla
ret, liourgondie en Champagne, en nooit dronk ik Engelsch Bier en Porter beter en overvloediger.
Voor
den maaltyd, zelfs in huizen van Heeren van den eerften
rang, fthat, in cen hock der Eetzaale , cen klein tafeltje ,
gedekt met Schoteitjes Kaviaar, gedroogde en gezoute
Haring, gerookte Ham of 'Fong, Brood, doter, en Kaas 4
beneverrs eenige Vlesfen met onderfchciden Liqueurs:
zeer weinigen van bet gezenhap, de Dames nict uitgezonderd , lieten na, icts van dit alles te procven.
Deeze gewoonte heeft vcele Rcizigers doen fchryven, dat de 'Ration , eer zy aan tafel gaan , vlesfen vol
Brandewyn ledigen. Wat de gewoonte by bet gemeene
y olk is in deeze byzonderheid, kan ik nict bepaalen ,
docb , onder den Adel, zag ik nimmer de minfIe fchennis
van de flriktfte foberheid. Dit gebruik, om Liqueur voor
den eeten te neemen, is, aangemerkt de kleinheid tier
alaasjes daar toe gebezigd, eene zeer fchuldlooze verfrisfing , en geeft geene de minfte aanleiding tot dronkenfchap. Voorwaar, de Kittle/2 verfchillen van de Fran/ehen
alleen daar in, dat de eerften een glas Liqueur v66r •bet
bet eeten drinken, en de laatften 't zelve, naa het eeten
z," bru iken.
„ Het gewoone uur des middagmaals is ten drie nuren ,
men neemt op 't zelve veelal de Franfche wyze van doen in
agt: de-Wyn gaat onder den maaltyd rond; de tafel is
niet afgenomen , of het gezelfchap begeeft zich in eerie andere kamer , en word oogenbliklyk met Koffy voorgedicnd.
De Heeren blyven niet, gclyk in Engeland , onder hun
vies zitten; terwyl de Dames in eene andere'kamer gain.
„Veele van den Adel ontvangen ook alle avonden gezelfchap op eene zeer gemeenzaame wyze. Omtrent zeven
uuren.komt men zamen, eenige fpeelen, zommige praa.
ten, andere danfen. Odder andere verfrisfingen , boodt
men

men , nict mill ryklyk dan in Engeland, Thee aan. Ten
tien uuren, begon het Avondeeten , en het gezelfchap
fcheidde ddOrgaans tusfchen elf en twaalf uuren. 't Is
Been grootfpraak, als. ik zeg dat wy, geduurende ons
verblyf in tieeZe . Stad, alle avonden ecne Party van deeze
foort zouden kunnen bywoonen ; en deeden wy het altoos , wy ,Zouden- altoos hartlyk welkom weezen. Te
deezer oorZaake is 'or . misfchien gcene Hoofditad in Enropa , uitgenomen Weenen, waar men het den Vreemdeling aangeriaamer maakt, dan-te Petersburg.
„ De Huizen der Edellieden, zyn met fraay Huisraad
voorzicn, de vertrekken , waar in zy gezelfchap ontvangen, zyn allerpragtigst. Men volgt den fmaak van London en Parys, en de nieuwe Modes kotnen 'er zo fchielyk to voorfchyn , als in die Hoofdfteden.
„ By cene voorgaande gelegenbeid , hob ik u de ,wyze van
groeten der Boeren en des Gemeenen Volks bcfchreeven,
en zal bier melden hoe dit , onder Lieden van hooger
rang , toegaat. De Heeren buigen zich zeer diep ; de
Dames buigen het • hoofd , in ftede van nygen. Zomtyds
"kusfchen de Heeren de hand der Dames, als een token
van cerbied, in veele Landen , gebruiklyk. Indien de ontmoetende partyen elkander wel kennen, of van gelyken
rang zyn, 'ook wanneer ecne Dame een Compliment aan
een Heer wil maaken , begroet zy hem op de wang , terwyl by haar hand kuscht. Dikwyls bedient by zich ,
wanneer zy gereed is om zyn wang to kusfchen, van die
0-eleo. enheid, om haar op die wyze te begroeten. Mcnigmaal heb ik dit zien docn en herhaalen ten Hove., en op
andere Asfemblees. Indien de Hcer van hoog aanzien is,
biedt de Dame eerst aan , zyne hand to kusfchen, 't gecn
by voorkomt , door haar op de wang te zoenen. De
Alannen, inzonderheid Bloedverwanten, groeten elkander
op deeze wyze, iedcr 's anderen hand ten zelfden tyde
kusfchende, en underhand de wang.
,., De Rusfen voegen , by hunne gewoone wyze van aanfpreeken, nooit eenigen Tytel of benaaming van \Vaardigheid voor do Naamen ; maar lieclen van allerlei rang,
zelfs die van de grootfte , noemen elkander by den Doopnaatn, Waarby zy des Vaclers imam voegen (*). Groote
FaDeeze Vadersnaamen worclen, in zommige geliallen,
gevormd door Pitch by don 'Doopnaam van den Nader -tg
tine.
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zyn in 't algemeen onderfcheiden, door eenen
Bynaam , als de Familie van ROMANSOF GALITZIN ,

Famill6n

SHERMETOF CHZ.
„ Een Vreemdeling, die ooit ondervonden heeft, de
groote maate van beichaafciheid en fmaak , doorftraalende
ommeo
in den gewoonen
a. ang en de Zeden des Rusjifchen
Adds, zo wel als op hunne Vermaaltpartyen en Asfemblees , zal zich verwonderen zulks aan te treffen by een
Volk, 't Welk PETER DE GROOTE, TIZIUNVIArk zestig jaaren geleeden, Gezelfchapswetten moest voorfchryven (*).4'
De 'Jeer COXE die verfcheide Hofdagen te Petersburg bywoonde , in welker befchryving wy . altoos een
verflag van de Kleeding , het Voorkomen en 't Gedrag
der Keizerinne, aa.ntreffen , vermeldt, onder andere byzonderheden: , De rykdom en luister van het RUslisch Hof,
gaat alle d'enkbeelden , welke de uitvoerigfte befchryving
kan geeven , verre te boven. Het behoudt veele overblyfzeis van de Afiatirche pragt, gepaard met de Europi.
fche verfyning. Een ontzaglyke floet van Hovelingen
en Gino.
altoos de Keizerin voor, en volgde dezelve • de 'kostTik-b
heid en luister der Kleeding , de veelvuldigheid der E elcrefteenten , fchepten een glans , waar van de grootheid
der andere Hoven flegts een flaauw denkbecld kan opleveren. De Hofkleeding der Heeren is in den Franfchen
Smaak; die der Dames beftaat uit een Tabbaart en Onderrok , met een kleine Hoepel; de Tabbaart heeft lange
mouwen en een korte Beep , en is van een verfchillende
kleur met den Onderrok. De Dames draagen, naar de ge"woonte van den Winter des jaars MDCCLXXVII te Purys en Londen , zeer hooge Kapzels , en waren niet fpaarzaam iii 't gebruik van blanketzel.
„Onder verfcheiden kostbaarheden , die den J'y
Adel onderfcheiden, is 'er geen meer gefchikt om een
Vreemdeling Berk in 't oog te loopen , dan de overvloed
van
voegen , in andere door 'er Of of Ef aan te hegten ; het

eerfte, is alleen gebruiklyk by beden van rang, het laatfte by
die van minderen ftaat. lvAN IVANOVITCH en IVAN IVANOF, is
WAN de Zoon van IVAN; PETER ALEXISVITCH en PETER ALEXOF,
iS PETER de Zoon Van ALEXEY. — De Vrou Wlyke Vadersnaam iS Efna of Ofm, als SOPHIA ALEXF.EFNA , SOPHIA , de
Dogter van ALEXEY; MARIA IVANOFNA, MARIA, de Dogter van

PAN.

(*) PERRY 'S

State of Rysfia, Vol. I p. 186.
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van Diamanten en andere kostbaare Gefteenten, die alienwegen op hunne kleeding fchitteren. In de meeste andere EuropiA. he Landen zyn deeze" kostbaare cieraaden,
(uitgenomen by eenige weinigen van den voornaarntlen
Adel) meest geheel en al voor de Dames beftemd; doch
hier dingen de Heeren met de fchoone Sere om den
voorrang in derzelver dragt. Veelen van den Adel waren
als met Diamanten bedekt , hun Knoopen , Gespen , Degengevesten , en Epaulets , beflonden nit die kostbaare
floffe; hunne Hoeden waren meni g maal , als ik my zo
mag uitdrukken , bezet met verfcheide rycn Edelgefleenle, en een Diamante Star op 't kleed; was naanwlyks
iets onderfebeidens.
Deeze zugt voor luweelen
fchvnt door te dringen tot laagere rangen; byzondere Burgerfamilieu. bezitten ze in overvloed,. en de Vrouw van
een gemeen Rusliseh Burger vertoont zich met een
hoofdftel of gordel van Paarlen en andere kostbaare Gefteenten , ter waarde van twee of drie duizend Ponden
Sterling."
,Belpiegeling van de vier Leevensfianden. Tweede Stakje.
Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. 1786. In gr. oaavo,
120 bladz.
et de voorftelling van het Plan des Autheurs , in 't
M
yervaardigen van dit Gefchrift , ontvouwden wv
voor eenigen tyd (*) de manier der uitvoeringe van 'teerfle dat de Kindschheid ten onderwerp had: in
dien zelfden fmaak nu deelt by ons , in dit tweede Stukje , agtervolgens dat Plan , zyne befpiegeling over de
Jeugd mede. Philas , een Jongeling van eene fchoone lichaamsgeftalte , met eene openhartigc ziel, vatbaar
voor het grootte , en door zyne leevendige driften van
een aandoenlyk geftel, verflrekt hem hier tot een hoofdbeeld van `zyn Tafereel. Zulks doet hem wel inzonderheid bet character van een Jongeling maalen; dan by
vomit een aantal van trekken op zodanig eene wyze, dat
7,y gereedlyk over te brengen zyn op de jeugdige fchoone
Kunne , welke ook hier en daar, voor 't overige, voldoende in dit Tafereel gefchetst wordt.
Alias maakt , onder eene goede opvoeding en leerwyze ;,4
(*) Zie N.Vad. Lettooef. I. D. bl. 36.
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ze, door zyne arbeidzaamhcid, fchoone vorderingen in 't
aankweeken zyner vermogens ; de trek tot vermaaklyke
gezelligheid neemt intusfchen toe , en ze wordt hem cerlang fchadelyk. Hy heeft , wel inzonderheid, een vrolyken Damon cen deftigen -.1cindor tot zynen Vriend,
en daar benevens is de welbegaafde en bevallige
zyne Vriendin , Welke tevens die van Damon is. Wei
dra hebben deeze twee laatstgenoemden zo veel invloeds
op hem , dat zyne genegenheid voor flIcindor verflaauwe,
en deeze hem vruchtloos waarfchouwe tegen bet gevaar
dat by loopt; tot dat eene gelukkige ontdekking hem de
oogen opene. — In dit gedeelte wordt ons het verleidenst tyciperk , voor de Jeugd van beiderlcie
ten leevendigfte gefchetst; en 't brengt ons duidelyk onder 't oog , welk een geluk het voor de Jeugd zy, in zodanige omflandigheden eenen braaven Vriend te hebben.
Dit erkent Philas , met voorts gehoor, te geeven
aan Alcindor,. die hem overtuigend leert , hoe de Godsdicust alle .m in itaat zy, om hem tegen zodanige en andere zielverdervelyke verleidingen to wapenen. Het beknopt en indrukbaar voorftel van Alcindor treft bet gevoelige hart t an Philas ; die daarop , niettegenftaande de
hartlyke waarfchouwingen van zynen Vriend , door de
vuurigheid zyner driften , tot dweepery overflaat , en
meer geboor. geeft aan de befmettelyke inboezemingen van
den geveinsan Chalcas. Zulks geeft hier aanleicling tot een treffend fchetzen van de jammervolle gevolgen der dweepery, zo in de eene als andere Sexe; waar
tegen de Jeugd, ter verftandige behartiginge van onzen
redelyken Godsdienst, niet te ernflig gewaarfchouwd kan
worden. -- Het feed ook niet Jange, of Alias werd
ten frerkfte overreed, door eigen ondervinding , dat by
op nieuw in gevaar fiond , van in een verdervelyken poel
ter neder geworpen te worden ; het welk hem nog by
tyds te rug deal keeren , en zyn hart uititorten voor Alcindor,,.die hem de oorzaak zyner misleidinge openlegt.
Intusfchen is fbilas , door zyne leevendige driften, na
dit voorgevallen , bloot gefleld .voor cen anderen fchok;
bet ontdekte fchandelyk gebruik van den Godsdienst
maakt hem alien Godsdienst, min of meer, verdagt. Dan
bier tegen wapent hem Alcindor ten flerkfte, door hem
beknoptelyk te toonen , hoe de waare Godsdienst op onwankelbaare gronden fteunt : het welk Philas , in de onwraakbaare overtuiging hier van , Alcindor te hooger doet
h
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agten , en zyne lesfen te naauw'keuriger doet gdeflaal.
Tot dus verre heeft Phi/as aan Akindor een onwaardeerbaaren Leidsnian op den weg zynes leevens , en hv
is zy n behoud grootlyks aan' hem verfehuldigd; dan de
tyd nadert, dat by deezen zyn go:rumen Gids ftaat te
verliezcn. Ecne ge yaarlyke zic1Ete treft Alcindor dermaate , dat 'er niet aan te twy1elen zy, of hy zal, fchoon
nog in den bloci van zyn lee en , daardoor weggerukt
worden. Hy zict geinaten zyn lot te gemoet, en wenscht
alleen zynen Platicc , in de laatite leevens oogenblikken
nog nuttig te zyn. , Hy draagt hem kortlyk voor, de
gronden van zyn gthoof als Christen, die hem, met eene grdote gerustheid, den dood doen afwagten , en vermaant hem , om bet beste deel zynes ondermaanfchen
leevens aan de beocfening van den Godsdienst te befteeden. Iiet kort darop volgend fterfgeval van ,,ileiridor
treft Phil(43 ten gevocli gflc, en dryft hem aan, om zynen beflommerden handel vaarwel te zeggen , ten einde
zig meer aan den . Godsdienst en der Idloone weetenSchappen toe te wyden. Met dot oogmerk begeert by
zig ter Hooger Schoole , om tot nitgebNider nuttige Fun.
digheden opgeieid te worden. Aldan verw::gt hy, under
de menigte der jougelingen, icianud te zullen vinden,
die hem het verlies van Jikinr!qr ten minften eenigzins
zou vergoeden. Maar, ongelukkig, vervalt by in handen
van een onbezuisden hoop , van welken by •zig vrugtioos
tragt te onttrekken ; die hem zelfs gewciddaadig mede{kept, onder bet uitvoeren limner balddaadigc bedryven.
Hierdoor word.t by, zynes ondanks , in een fciramielyk
huis der ontugt gevoerd ; alwaar eene onbefehaanule met
overgegeeven geilheid tot hem nadert , die by op een
Ilraffen Loon, als een yeragtlyk dice, aRvyst. En wie is
deeze? 't is Jraminte! Op de ontdekking bier van maakt
hy zig aan Naar bekend als Phiks , en zy wit in on-mag,t neder. Het gezelfchap verarooit zig, en !'kilns,
alleen gelaaten, haalt de Waardin door cello aonz;enlyke
gift over, om hem de deur te ontfluiten , waarop by,
van alle zynen kragtig .aangedaan t'huiswaards yliegt.
De Opiteller deezer Briefwisielinge , die , met en
na het fterfgeval van /ikindor , verftheiden leerzaame
trekken in zyn Tafereci gomegd hurt, vestigt, b y dit
laatfte voorval , onze oplettendhcid w,21 byzonder 'op het
ten hoogfle befiraffingwaardige wangedrag veeler jongelingen op de Hooge Schoolen; waar tegen by braave
un-
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jongelingen waarfchouwt; het welk hem tevens noopt de
Ouders op te wekken , om der Jeugd, eer zy ter Hooger Schoole gnat , de diepfte indrukzels van aller Godsdienftige verpligting in te prenten. Hier benevens
ftelt by het ongelukkig verval van Araminte der fchoone
Kunne ten Ieerryken fpiegel voor oogen; en meldt ons
verdcr, hoe de edeldenkende Philas, in de hoop van Aramink voor verdere onbeilen to behoecien , ecne voordeelige fchikking voor hear maakt, weike zj, onder de exnftigfte bctuiging van cen oprecht bcrouw, met de gevoeDit bg edrag van
ligfte dankbaarheid aanneemt.
Plulas en 't berouw van zfrarninte leveren cen treffend
Tafereel; en by die gelegenheid verledigt zig onze Schryver , ter aanpryzinge van 't ftichten van Gebouwen ,
waar in ouderlooze en met fchatten fchaars bedeelde
Maagden, wier Eer in dien (hat eerie weerelooze Was
is, veilig geborgen zouden kunnen warden; en na deezen nititap keert by wader tot Philas.
Philas zet zyne Studien voort , en ontlast zyn nu fom.
ber geworden geest, by tyd en wylen , door de beoefe:ping der Dichtkunde , inzonderheid in 't maaken van
Treurdichten , en 't opflellen van Godvrugtige bcfpiegelingen. Midlcrwyl wordt zyn hart door 't vnur der kuifche Min verwarmd; de braave Zaluca is bet voorwerp
zyner Liefde; by cene gunflige gelegenheid verklaart by
zig zet zveen minnenhandel voort , en eerlang zien
Phrlag en Z(Juca zig, in ecn ter wederzvde aangenaam
vooruitzigt , door den tederen Huwelyksband vereenigd.
By de uitwerking van dit Tafereel fchetst men
ons cent beminlyke Maagd , gevallig in hear uiterlyk
yoorkomen ., en bovenal agtenswaardig wegens haare
Zielsgefteltenis ; en te gelyk worden de pligten van Gelieven in die omftandigheden kortlyk ontvouwt : waarop
de Autheur deeze zyne befpiegelingcn der Jcugd doet
eindigen , met eerie waarfchouwende lesfe , om haare
Eerzugt en edelmoedige Goedaartigheid , door Voorzigtigbeid en Godsvrugt, near den eisch te beftuuren.
Het aangenaarne genoegen , waarmede wy deeze Bcfpiegelingen geleezen hebben , heeft ons uitgelokt, om derzelver beloop wet breeder te ontvouwen , dan wy ons
eerst voorgeiteld hadden ; bet welk ons , by mangel van
ruimte , wederhoudt 'er nog cen byzonder ftaal uit merle
to dccicn: loch men ken nit bet bygebragte genoegzaarn
afneemen , dat de bier ten toon geipreide Tafereelen , in
we-ten-He opzigten, hunne leezaame aanvalligheid hebben.
BriefCa
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PriefwisfeVng tziffehen de Familf7e 'en Bekenden van den Priend dei•
Kinderen. Uit het Haogdnitcch vertanid. Tweede Dee's eerite
Stuk. Te Haar-ern, by F. Bohn, 1787. In octavo, 158 bladz.
Ilene Brieivvisfeling gnat befiendig op denzelfden voet voort
als zy aangevangen is; Levert eerie verfeheidenbeid van onderwerpen , op verlehillende manieren behandeld, dat zyne gevalligheid !weft; en is allesz:ns gelchikt, om der jeugd, op cone •voor haar bevatlyke wyze , rechtmaatige denkbeelden van
haare verpligtingen in te bnezemen , en dus haar gedrag leerzaam te regelen. - Men oordeele bier over eenigermaate
uit het geen Julia aan Knee:, fchryft , wegens en met betrek-kinge tot cone gepaste vermaaning, die haare Mama, by zekere
gelegenheid , haar en haare Zuster Lysje voordroeg.
yulia ontrnoette, ten huize haarer Ouderen op 't onverwagtfle, cone Tuinvrouw, die voorheen haare 'Winne geweest was:
met een hart vol vreugde viel zy haar om den hats , en bleef
haar, zo Iang zy hier was, Reeds op zyde. Haare Zuster LTsje
zag het als befpotlyk aan , dat zy zig met zulk cone geringe
vrouw zo gemeen mankt ; he!: geen haar cone erffilige beftrafhats haelde, die intcgencieel de clankerfing vnn Mama op
kentenis van s'f:tha billykte. vermeldt dit voorva/ in ha l
Kneel , en, na betuigd te hebben, dat ze aan zy--Tenbrifa
ne goedkeuring van dit haar gedrag niet twyfelt, vcrvolgt ze
indeezervoege.
„ Mama zeide ook , het is eigenlyk zich met geringe menCohen niet te gemeen maken , wannecr wy hun your bunne
trouw , bonne opregtheid en dienfien , die zy ons uit al hun
vermogen bewyzen , ja voor elke goede daad , door het uiten
onzcr goodkcuri g , en het bewyzon onzcr goedwill/gbeid en
betooning van ooze liefcic en genegenheid , zoeken te vergelden.
Dit Ichatnen wy ons niet ten anziene van ooze bees-en to doen,
die ons eenigen dienst of trouw ',Dewy= , niettegenitiande 'er
eon groat oncierfcheid to , fchen deze beiden plaats heeft. Wy_
ders verhaalde zy ons by doze gelegenheid eerie historic van een
man, die ons zcer tmaakte. - Zeker man had een paard
en een hood , die hem doorgaans op zyne reizen verzelden. Op
een tyd, dat by van de Michaelsm:sfe, daar by cone aanzienlyke lomme gelds ontvangen had , weder na zyn Vaderflad te
rug n-ek, wierd by in een bosch, dat by doorryden nicest, van
firtiik-ove!-s nycrvallen. Zyn bond viel met eerie verfchrikkelyke
woc:,./e op 1,cn aan, en gaf dos, terwyl by mar in 'r rood beet
al mrie hem t.;.g..y-L.fi:ond, zynen beer gelegenheid om het te ontvlucnen, en dus digtst by zynde hcrberg to bereiken. Dcs
morgens darn t kw.tm de hood zcer gekwetst daar ook ann.
Hoe zcer by van zynen Meester gcliefkoosd wierd, en hoe die
alle
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alle zorg aanwendde, ow hem te genezen , is zeer ligt te begrypen. Eer hy nog t' huis was moest by eene rivier doorryden,
die zeer gezwollen was. Eenen anderen weg on, te gaan, zou
hem ettelyke uuren tyds gekost hebben. Des waague hy her,
en reed 'er in : zich vergisfende in de gronden of droogten der
geraakte by in den maalf1room , en zoo ongetwyffeld orngekomen zyn , had niet zyn paard 'er met al zyne kragten doorgezwommen , en hem gelukkig, fchoon bykans half dood , anti
land gebragt. Door de fchrik en koude van het water kreeg by
eene zeer heiige koorts zo dat men aan zyne opkoinsi begon
te twyffelen. In dezen gevaarlyken toelland maakte • hy . eon
Testament, en vergat Hier in 't zelve eene zekere femme voor
dcze twee getrouwe dieren to beipreken, waaraan zyne erfgenamen dezelven bun levee lang onderhouden muesten. ' By geluk wierd de man herfteld , en overleefde zyne dieren , doch ik
twyrtitl niet , of by heeft een zeker eerteken by hurl graf ge„ Dit fehem Marna niet to mispryzon , en voegde 'er by: als
wy zulk eene dankerkentenis jegens dicren goedkeuren, hoe veel
moor zyn ivy clan verfehuldigd aan menfehen , of Ichoon zy van
de allerlaagfle alkornst melon, openlyke blyken van ooze genegenheid en aehring to geven ? en vooral aau zodanigen, die door
hunne zorge ons in ooze eerlle kind heid voor de menigerlele gevaren, waaraan wy dan gemeenlyk bloot gefteld . zyn , behoed
hebben; voor de moeielyke dienfien die zy op zich nemen moeten van ons op re' pasfen, ons to dragen , des nagts ons to bewaken ; voor de flyfhoofdige of ongeregelde luimen en ontmoetingen , die zulk foort van oppasfers dikwyls van ons hebben
moeten waarnemen? Wanneer doze lieden vervolgens welgemanierd zyn, en ons op eene zagte wyze van ooze gebreken
tragten to genezen, en -an gocdc zeden te gewennen; wanneer
zy :lie:- met d;e gewoone vooroordeelen, die meestal in de kinderkamers heerfchen, bf.:hebt zyn, en ons, in flecie van met ouderwetlehe iprookjes en grollen, met betaamlyke Bingen pogen
to onderhouden, dan zyn wy hen by ons level/ grooter dank en
dikwyls meer achting verichuldigd , dan den zudanigen, die ons
een party 'juweelen of fraaie kicederen vereeren, Welke tech dikwyls nergens anders toe. dieren , dan om ooze ydele zugt tot
pragt en praal te koesteren en eat) to kweeken. lie daar,
myn waarde Fleer Karel, de taal vaif uwe lieve Mama, waarop
myn hart volkomen amen zegt. Zy wist a k , dat myne minne
zulk eene goede vrouw geweest was , en ik wee her ook nog
wel: ik ben, dank zy Gode , gezond, en km my nog veele
fraaie fpreuken, liedjes en vertellingen a die ik van haar geleerd
heb, en veele ilegte kuuren , die zy my afgewend heeft, to binnen brengen.
„ Maar, wilt ge eons weeten, vervolgde
gy, Mt het is zich met geringe iieden genicen to inuh.wi! het
C3
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beitaat hierin dat men, zonder in aanmerking te nemen henne laage en tlegte uitdrukkingen , zeden en denkwyze , hun
gczelfchap z.ockt , en boven dat 'van befchaafder menichen waardeert; hen tot zyne vertrouwden maakt; in hunne ongebondenheden fin. ak vindt ; hunne dwalingen en mispasien vergoelykr,
of zelfs begundigt en hcipt uitvoeren."
Zo verhaalde zy 013S van zekere Juffer Siegfried , die, tot
haar ongeluk, van hare jeugd af, meer in de kinderkamer, dan
on -ler hat opzigt harcr Moeder, was opgevoed, wyl die zelf te
gaarne de gezeliehappen ging, en 'er zich nooit over bekomwerde • wet loon van dienstboden zy zich behoorte te verkie=In Bit melsje hoorde of zag hicr nicts, waarin cenig verdand
doorfiak. , en erfde de gebreken diet 'Wen wel dra over ; dat
is, zy Merd bygelovig, onbedagtzaatn, onbefehaaind, fhoeplg,
bedriegelyk , leugenagtig, en gal zich dus gehrel aan hare neigingen over. Then hare Moeder hear, nu o_der geworden, de
ileutels van de kas en kclder bctrouwtic, zo wierd 'er, zo dra
die maar de hielen geligt had , onder do huisgenoten gekookt
en gebraden, braal gegeten en gedronken. De Moeder, dit wel
dra omciekt hebbcmie , verweet haar dit dikwyls , en beftrafte
haar zeer ernftig. Maar war was het gevoig ? Toen men hear,
eene gefirenge Gourcrnante befchi-te, dugt zy, dat zy re hard
wierd bchandeld; Ipande met eon van de bedien?en linnet) en
rain fhl de vlogt, na dat zy eerst harm Ouderen zo veel cotvreemd had , als zy near eenigzin; grypen of vangen konde.
Vervolgens wierd zy der armoede cn eiencle• ten prooi en vettrok nog als korpor a ais vroow met de troupen na America , alwaar zv nu reeds geitorven z d zyn. Zict, dit hect met
go inge lieden zich gemedl maker' , en dan zyn dat de gevolgen.
„ Men zon crenwel lovalyk doen , met alryd te gelooven,
dat genteene lieden cy :k gemcen of tlegr derk..m Zo dra men
het regendeel zet, moat men Z3 des te meer ecren en achten,
near mate zy zleh weer boven hunnen Eland en de genieene
denkwyze verheffen ; en dan heeft men 'er zelf eere van, dat
men op zo cane goede en vriendlyke wyze met hen omgaat.
Men felt hen als menichen met ons gelyk , verheft hen dos;
en dit is ongelyk reel hater den hen te verlaagen, of met verontwaardiging te behancielen."
„ • eze vermanfngen rood ik aizins voortreffelyk , te meer,
des ik ooze tegcnwoord;ge dienstmaagd zecr 1;enegcn ben, en
•ok veel goeds van haar lcerc,"

De
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onbekende Weldaadige. Toonee.ftel in Brie bedryven. Uit het
Fri-nisch. Te ihnflerdon , by A, van der Kroe en A. Cape.' s,
1, 787. Behalven de Voorreden, 156 biadz. in odavo.

De

van dit TooneelfpeI is de bekende gefehiedeTi etnisonderwerp
van den Heer de Moutesquien , die, zig onbekend houdende, een teergeliefd Vader uit deszeifs Slaaverny in Turkye,
deed losam, en dus , te wege bragt dat een bedrukt Huisgezin,
het welk alles intusfehen aangewend had. om door noesten arbeicl, zo veet mogelyk was, losgeld by een te zamelen , op 't
onverwagtst , door de blyde komst van den verlosten Slaaf,
verrast werd CO. Men heeft deeze gefehiedenis met eenige
toegevocgde omaandigheden doorvlogten , om dezelve des te
gelehikter voor 't Tooneel te maaken ; en daarbenevens , om
bet Tooneelfiuk te gevalliger te doen eindigen, den edelmoedigen Weldoener,, bier onder den naam van den Heer de Saintfstieu vootkomende , op 't laatst kennelyk doen worden. Eene gefehiedenis van dien aart geeft verfcheiden treffende Tooneelen aan de hand, en de Opfteller van dit Stuk heeft 'er zige
met eene vereischte inagtneeming van bet natuurlyke, zeer wel
van bedienci. Ook firekt de opgemelde ingevlogte bykomende
gefehiedenis weezenlyk om etlyke' trekken te vertie,lan, waar°in wy 'er ook kortlyk eenig gewag van dienen te maaken.
Robert , de Zoon van den Turkfe/len Slaaf, inigelyks Robert gebeeten, voorlang verliefd op, en bemind van, Sophie, de Dog,
ter van Bennon , die deezer verbinAseniste niet ongunflig is.
Maar in den eigenflen tyd dat Robert (de Vader) t' huis gekomen i, , en terwyl het opbrengen van het losgeld een cndoorgrondlyk geheim blyft, maakt een Koopman Bamberg, by wien
.Rob,,rt (de Zoon) door Beimoies vooripraak geplaatst was , aan
B61712072 bekend , dat hem your eenigen tyd eene goede fomme
gelds ontiloolen was; en zulks brengt den jongen Robert, in
deeze omaandigheden, min of meer in eene haatlyke verden.
king. Deeze verdenking treft den onfehuldigen Robert gevoeIig ; en brengt, in 't hart van Varier Robert en zynen Vriend
Petrrnm , hoe fterk zy zig ook van de ongegrondheid der verdenkinge verzekerd houden, fmertlyke aandoeningen voort ; die
elk des te meer doen yveren, om agter 't geheim der opbrengime van 'r losgeld te komed. Intusfchen heeft de perfbon, die den diefaal begaan had, zig aan den Heer de SairktEstieu ontdekt, hem het gefloolene ter band gefleld , en deeze
heeft het den Heer linnbertf . zonder den daader bekend te
maaken , weder toe laaten komen.
Deeze tusfehenkomen.
(^)
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mende voorvallen werken in meet dan een tooneel, en brengen
onder andaen den Heer de Saint-Estieu in eene ontmoeting, die
hem her geheim van zyn edelmoedig bedryf,' 't weak hy wilde
bewaaren, reeds bykans outrukte. • De twee Tooneelen , die
ons dit ontvouwen, behelzen zulke fehoone natuurlyke trekken,
dat wy 't der moeite wel waardig geagt hebben, dezelven hier
tot een Baal der uitvoeringe van dit Tooneelfpel re plaatz.ei.
Banton en Vader Robert ontmoeten den Beer de Saint.
Estieu, en de eerfle, die reeds vroeger by hem bekend wvs,
neemt de vryheid van hem aan re fpreeken, waarop dan dit verder onderhoud volgt.
BELMON.

Myn Heer! de vriend, van wien ik u deezen morgen fprak,
de flaaf van Tetuan ......
De /leer DE SAINT-ESTIELT.
Wel nu?
BELMON.

Is weer to huis.
De Heer DE SAINT-ESTIELT.
Wie, Robert?
BELMON.

Daar is hy.
De Beer DE SAINT-ESTIEU, gatzt 'net drift naar
den ouden Robert.
Ongelukkige Vader ! uwe ongelukken hebben myne z'el gegriefd , en ik gevoel een inwendig vermaak in u re zien; gy
hebt wel veel moeten uittlaan.
ROBERT, de Vader.
Zo ik geen andere finerten had te lyden gehad, myn Heer,
dan de afhangkelykheid, zouden myne ketenen en arbeid voor
my weinig te beduiden gehad hebben. Een moeijelyk leeven
zou my niet verichrikt hebben ; ik was 'er reeds aao gewoon,
maar het afweezen van myn huisgezin , de zucht om hen re
zien, en myn hart in hun boezem uitteilorten, hebben myne flaverny tot eene wezenlyke kwelling gemaakt.
De Hecr DE SAINT-ESTIEE.
Het moet u zeer aangenaam geweest zyn, de voorwerpett
van uwe tederc liefde weder te mogen aanfehouwen?
ROBERT, de Vader.
Het is waar, dat ik in de eerfie ocgenblikken meer gevoeld
heb dan ik kan uitdrukken ; maar deze zo fchoone dag is niet
zonder nevelen afgeloopen.
De Heer DE SAINT-ESTIEU.
Hoe dat?
BELMON.

Robert is ii die meening hier gekomen, dat hy zyn losgeld
am den noesten arbeid van zyn Fannie fchuldig was; men heeft

DE ONBEKENDE WELDAADIGE.

4'

'er mar onderzogt, en bet is zo niet. Wy zyn hierover verlegen. Zyn 'Loon brengt zich , ik wect niet welk een geval van
een goudbeurs die by in zyn fchuitje gekregen heeft, te binnen ; by mem dat een onbekende zyn Vader heelc losgekocht,
to , ik geloof zelfs dat by 'er op uit is, om hem te zoeken.
De Heer DE SAINT,.ESTIELT, by gig zelre,
Ei! Ei!
BELMON.

Maar door een noodlottig toeval in dit tydsgewricht is 'er een
goede fomme gelds aan een Koopman ontflolen, by wien ik hem
geplaats had, en the, uit hoofde van de zo fehielyke als onverwachte rerugkomst van zyn Vader, onge/ukkig eenigen argwaan
tegen hem heeft opzevat ; dus ontflaat ons hevigst hartzeer uit
ons vermaak zeif, en wy zoeken te vergeefs naar middelen om
tit onze verlegenheid te geraaken.
De Heer DE SAINT-ESTIEU.
Dat is niet moeijelyk.
BELMON, (ter zyde.)
Ha, men moot maar by mannen van verftand komen!
Do Heer DE SAINT-ESTIE U.
Hoe beet de Koopman?
BE LM ON.

Ramberg.

De Heer DE SA IN T-E STIED.
Wel ml! Iles u dan maar gerust, Ramberg heeft op dit oogenblik zyn geld weder.
BELMON.

Wat zegt gy, myn Heer?
De Heer DE SAINT..ESTIETJ.
1k verzeker u , dat by bet weer in handen heeft. (tem
den ouden Robert,), Al to ongelukkige Man , vergiftig tech
decze oogenblikken , die tot de zoetfte vreugd beftemd zyn ,
met geen bitterheid. Uw losgeld fchynt een zekere weldaad te
zyn.
DC OUdC ROBERT.

Gelooft gy dat myn }leer?
De Heer DE SAINT-ESTIEU.
Ile? 1k twyffel 'er niet aan.
BELMON, (ter zyde.)
Myn Dochter had wel gelyk.
ROBERT, de Vader.
Uwe reden vcrbaast my; zo myne vrienden my hadden kunnen Verlosfen , zouden zy my ip de flaverny niet hebben laaten
zuchten ; en indien ik mynen weldoener geheel vreemct ben,
hoe heeft by fry dan boven zo veele ongelukkigen , die by op
zyn we; onanoette, den voorkeur kunnen geeven?
De
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De Heer DE SAINT-ESTIEM

Maar waarom gy zo wel niet als een ander? Het lot heeft
het over u befchikt, denk ik. Een gevoelige ziel, die levendig
getroffen worst, laat, even als een boom, die door den wind
geflingerd wordt, zyne vruchten vallen; gelukkig by die dezeiye inzamelt,
BELMON.
Zulk een groote fomme! zo veel zorgvuldigheid!
De Heer DE SA I N T-ESTIEU.

Gy! Echtgenoot2n, Vaders, Vrienden, gevoelige Burgers,
denkt gy zo flegt van 'c menfchelyk geilacht om aan een weldaad te twyffelen?
ROBERT, de Vader.
Heins! Myn Neer ! in mynen duisteren
De Heer DE SAINT-ESTIE v.
Wel nu! zou dan de werkfaame weldaadigheid, dat gevoel,
't welk ecn uitvloeifel vtn den Hemel is, om de Aarde te ver.
troosten , alieeu groote naamen en 1peroemde lotgevallen opzceken? Aire Stervelingen zyn gelyk in haare oogen, en overal verfchaft zy de klagende menfehelykheid een beter beaaan, en
wischt de gedaehtenis van haare ongelukken uit.
ROBERT, de Vader.
Gy hebt my vertroost. 1k gevoel het vcrmaak in myne ziel
berleeven, en ik zou niets meer te begeeven hebben , indieo ik
kon te weetcn komen , wie deeze ecielmcedige man was.. • ...
De Heer DE SA IN1-ESTIEu.
lk kan bet u niet zeggen ; naar ik denic dat de voorzienigheld de gebeurtenisfeci naar wilickeur befchilct own de dcugd
een belooning te belpaaren.
B EL MO N.

Zekerlyk moet hy,, die deeze weldaad verrichtte, eon Steryang van een buitengemeenen p art zyn.
•
Heer DE SAINT-ESTIELT.
Waarom?
BEL MON.

Acht duizend Livres, myn Heer!....,
De Heer
SAINTL-ESTIELJ,
Die f.m is flegts greot of klein naar de vermogens van den
weldoener. (T,vn Robert,) geloof vry , dat gy hem niets
fchuldig zyt. Zyn hart lick hem buiten twyffel dubbeld fcha.
deloos . voor zyn geld.
ROBERT, de Vr.cier.
Uw hart, myn Heer, is uw beroemden naam dubbel want-dig! Gy fdreekt van edelmoedige daaden, als ccn man die 'et
zyn da,,,elyks werk van maakt. Maar ik heb cchter geen
der levendig gevoel voor alles wat ik aan myn weldoener fchuidig ben. Ach! mogt ik hem eens kennen.
BEL-
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BEL MON.

Wy zullen hem wel kennen, myn Vriend! die man beeft de

uwen het vermaak willen aandoen, van hen to verrasfen; maar
zo dra by wOrom komt , zal by het incognito wel afleggen.
Niet waar, myn Heer ?
De Heer DC SAINT-ESTIEU.
1k kan bier niet op antwoorden. Wy moeten nu maar denken op bet fluwelyk Nan Sophie en haar vereeniging met dien
braaven Jongman.
BE L MON.

Alies zal gefchieden, myn Heer, gelyk gy ons geraden hebt.
(tegen Robert) Laat ons onze Kinderen gaan opzoeken. 1k gevoel reeds dat ik uw Zoon met verrukking zal omhelzen.
(tegen de Heer de Saint-Ellieuj Neem niet kwalyk dat wy de
vryheid genomen hebben van u aantelpreeken.
De Hem' DE SAINT-ESTIEU.
Daar is niets mede verbeurd. Ik had myn wandeling reeds
afgelegd, en myn zaaken verricht.
Zy beiden vertrekken.
De Heer DE SAINT-ESTIEU, 1alieen.)
1k vreesde dat ik Iy zou verraden hebben. Welk eon gevaarlyke arik is de Orkentelykheid ! Hoe wordt ouzo ziel als
weggelleept 'bar de dngelukkigen die men geholpen heefr!
bet een oogenblik -lauger geduuid had , zou ik. de belooning
van myn weldaad bekbmen, doch het y ernmak van dezelve verloreth.hebben.

VIORIZ, of de gevallen van den Heer

LEMBERG , in zes Boeken ,
het Hoogduitfche van FR. SCHULZ. Te Leyden , by P.
Pluygers, 1787. Behalven het l'oorberiebt 346 black,. in 8ro.
vicar

Moriz tekent ons de Heer Schulz den leevensloop van een
Inwelbegaafd
jongeling,
juist geen geheel llegte, maar egter ook gansch geen geregelde, opvoeding gehad heeft ; die wel
geen kwaad hart bezit , maar van een zeer leevendig driftig
geftel is, en daardoor rnenigwerf tot buitenipooriOleden overthat. Hy maalt ons den leevensloop van zodanig eenen met
natuurtyke koleuren, en brengt hem in verfehillende omflandigheden , in- welken zulk een character op eene ondericheiden
wyze werkt , tot dat zyne gefchiedenis eindigt met eon FIuwelyk met eene Dame, die by reeds als Meisje geliefkoosd had,
van Welke by ook reeds in zyne Jeugd bemind geweest was,
en wier lotgevaI ook vervolgens, op cone zondcrlingc wyze,
met bet zyne vermengd was geworden. De Natuur is in 't
ganfclie ftuk zeer wel getroffen ; maar wy Linden in de wyze
van
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van voordragt geen leerzaam nut voor de Jeugd; doch wy Ivor:
den eenigermaate wederhouden , van ons deswegens bepaalder
uit te laaten ; doordien men ons in 't Voorberigt meldt , dat
men van den Heer Schutz een Tegenfiuk op deezen Morin,
onde!. den naam van LeOpoldile, verwagt. Op bet inzien vin
dat Tegenauk zal men, vermoedell7k , beter in ftaat zyn, om
over het bepaalde bedoelde van den Heer Schulz te kunnen oãrdeelen: re meer, daar 't oogmerk is, dan tevens of te gee‘en
eene vertaaling van een Verz,uch uber den Roman van den Heer
van Bluakenburg, aan Welke Proeve de Heer Schulz betuigt zeer
veel verpligting te hebben.
Emmerik , naar het Hon Rquitsch van J. G. MULLER, Eerie Dee!,
Te Ainfierdam, by A. Mens Jansz. 1787. In gr. 8 vo. 279 bladz.
veritand en Gedstigheid paaren zich zamen in de werG ezond
ken van den Heer y. G. Muller (De fchryver van de Heeren

van Waldheim en Siegfried van Lindenberg) maar niec minder
fchittert in atle zyne werken, de fehoonrte eigenrehap van den
mensch door, naamelyk, die van een good h ill re bezitten.
Dan is dit het geval in alle zyne ons bekende, fehrifren, de
Eminerik is byzon,,er fchoon deezen leant. Een bericht, voor
dit Stuk gepI gatst, beheIzende een onderzoek of een Roman van

meer belang 'yordt als de uitfleekende Characters nit de voornaamgenomen worden . is een onwaardeerbaar geichrift voor

alien, die het itumer in het hoofd mogt komen, om ' een Roman
ye fehryven.

NIEUWE
ALGEMEENE
VADERLA NDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Dichtlitikken , en daar verfpreid door de Boeken van
het Oude Testament. Uit het Hebreeuwsch in 't Engelsch
overgezet , en met Aanmerkingen opgehelderd , door w.
GREEN. Wederom uit het Engelsch in 't Nederduitech
vertae?ld., en met cenige btjgevoegde aanmerkingen vet.ineerderd door F.: SCHEIDIUS. ferlie Deel. Te Utrecht,
bii B. Wild, 1787. Behalves het Voorwerk, en een Register der verklaarde Oosterfche inorden, 251 bladz.
gr. octavo.
ief hebbers van de Oosterfche Dichtkunde, en tevens

T J der Bybeloefeninge , vinden in dit Werk een fchat
van geleerdheid geopend, waer van ze, op ene voor hun
aengename wyze, met vrucht gebruik . zullen kunnen maken; 't ter aenwinninge van nieuwe, of ter verilerkinge van reeds verkregcn , kundigheden , en ter verdere
nafpooringe van den rechten zin veler byzondere uitdrukkingen in die Dichtflukken. - De Eerwaerde Green.
heeft zich verledigd tot bet vervaerdigen ener nieuwe Engelfche overzettinge van dezelven, met een oordeelkundig
gebruik van die middelen , welken de vlyt der Oosterfche
Taelkundigen, inzonderheid op nieuw in deze eeuw, aen
de hand gegeven heeft; waerdoor opmerkzame uitleggers
reeds verfcheiden Bybelplaetzen in een duidelyker licht,
clan voorheen , gefteld hebben. Zyn Eerwaerde geeft
bier van in zyne Voorreden , en een nevensgaerkden Brief,
eenig verflag, met etlyke voorbeelden , die het nut daer
van ftaven; bet Welk ook door zyne Overzetting , en nevensgaende Aenmerkingen , die ter ophelderinge en verfterkinge zyner denkbeelden over de behandelde Dichtflukken ftrekken , veelshands bevcstigd word. De Hoogleeraer Scheidins, een Man van naem in dezen oefeningstak, heeft ook dit Work van den Eerwacrden Green,
(fchoon by niet in alles met hem infternme ,) bcoordeeld
als een Werk der Nedercluitiche vertolkinge waerdig.
DEEL. N. AEG. LETT. NO. 2.
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heeft hem de hand aen werk doen Men , en tevens het zyne doen aenwenden, om den arbeid van den
geleerden Engelschttan nog verder voort te zetten , of
bevorderlyk to zyn ; door byvoeging van 't geen .andere
■noeFende taelkundigen , byzonder ook in ons Vaderland,
:nun beteren verflande dier Stukken , bygebragt hebben ;
waernevens by ook zyne eigene bedenkingen , over etlyke byzonderheden, wel gunftig heeft willen mededeelen.
Zv, die recht fmaek hebben in deze foort van oefening,
zullen reden vinden, om de aengewcnce mocite van den
llooglecracr danklyk te erkennen; en veelligt hal dezely e , naer zynen' wensch , Nederlandfche Dichters en Dichtercsfen aenmoedigen, om, deze foort van Dichtfluleken,
in mecr of minder aental, naer dit verbeterd onrym , tot
gebruik van byzondere of openbare Godsdienstoefening,
in eerie keurigc Nederduitfche beryming over te brengen ,
wacr toe ze, hoewel niet alien, mcerendeels zeer wel gefchikt zyn.
De Dichtftukken, in dit eerfte Deel behandeld , zyn ,
de Redevoering van Lamech , Gen. IV. 23, 2 4 ; de Zegeningen van Noach, IX. 25-27 ; die van Izaak , XXVII.
27-29, en van Jacob , XLIX. 1-27; de Zegezang van
Mozcs, Exod. XV. 1-18; [het opfchrift op den Altaar,,
XVII. 16., door Selieldius bier ingevoegd;] Lied van Israel by den 1;ornput, met andere daarby behoorendellukjes Num. ,XXI. 17, t8 :1 ; Zegezang van een Amoritisch
Dichter, XXI. 27-30; [een Fragment, 4 a als
boven ingevoegd;] (Trite, tweede, dcrde en vierde parebel van Bilearn , XXIII. 7- to , 18-24. XXIV. 3-9,
15-19; andere parabelen van 'Bileam , XXIV. 20-24;
Waarfchouwings-lied van Mozes , Deut. XXXII. 1-43;
en de Zegeningen van Mozes, of zyne laetfte Prophetilobe woorden , Deut. XXXI1I.
In de overzetting dezer Stukken uit het Hebreeuvresch ,
beeft de Fr erwaerde Green veel gebruiks gemaekt van het
thans vry algemeen gevoelen , nopens de Hebreeuwfche
Affchriften, 't welk een grooten invloed heeft op dezen
tak der Bybeloordeelkunde : dat naemlyk do ltdaforethen
(Teen behoorlyke agt gegeven hebben , op de Dichtmatige
verdeeling ; en dot de affchryvers hier en deer, door onoplettendheid als anderszins, wel iets uitgelaten verplaetst en meer foortgelyke miszettingen begaen hebben:
Het gebreklyke deer uit onataende te verbeteren , en de
cluisterbeden deer uit voortvloeiende, door die verbetering,
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Ping, of to-wenden , en des den oorfpronglyken text in
deszelfs juiste licht te ftellen , is het werk der Oordeelkande. En hierop heeft zich zyn Eerwaerde in dezen
toecr
byzonder
b elegd; waerdoor hy (al is' bet dat hy nu en
dan, , gelyk de Hoogleeraer Scheidius met regt opmerkt,
te DWI omzigti c, handele ,) verfcheiden duisterheden oordeelkdndig ophbeldert. Men ilaa , ten , voorbeelde , het
oog op de zegeningen van Noach, Gen. IX. 25- 27 ; die,
vertalingen, naerde gewoone lezing van den Hebreeuwfchen tekst, zeer duister zyn; eri Welke de' Eerwaerde Green ons in een duidelyk licht plaetst, onderdeze vertolking.
25. En Noach zeide
Vader van Kanaan!
Vervloekt zij CHANT,
Len knecht der kneciteri zal hij zijn voor zijne
broederen.
in • alle

26. En hij zeide
Geze g end Zii JEHOVAH, de God van SEM !
Wantbtlij zal woonen tusfchen de Lenten van SEM.
27. En hij zeide
God zal JAPHETH een ruim erfdeel fchenken.
En Kanaan zal him ten knecht wezen.
Hier door word dajj voorfpeld (I.) de onderwerping en
flaverny van Chan' en deszelfs nakomelingen, onder ;'ern
en 7apheth en derzelver nakroost ; (2.) de luisterryke
vestiging van den openbaren Godsdienst, met de daer
aen verknogte zegeningen, zich ook uitftrekkende tot de.
dagen van den Meslias; waer in Serns`nagellacht, .byzonder het Hebreeuwfche Volk, welks Fader by Gen. X. at.
als by uitftek genoemd word', zou deelen , en eindelyk
(3.) bet wyduitgeftrekt grondgebied dat japheth met zyne nakomelingen zou bewoonen , het welk dan ook in
zich flail, de fterke vermenigvuldiging van zyn geflacht,
ter bevolkinge dier uitgeftrekte gewesten : waerby dan
ook de voorepelling nopens Chams flaverny, ten opzicbte
van beide deze broeders , herhaeld word. .De Eerwaerde Green ftaeft deze zyne opgave en vertolking, als
mede ontvouwing van deli Hebreeuwfchen tekst , met
aetrwyting van de vervulling dezer Voorfpellinge in enige
daer nevelsgaende aenmerkingen te 'breedvoerig om 'er
zelfs her hoofdzaekiyke - van alhIer te plastzen; waerby
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de Hoogleeraer Scheidius ten flot nog het volg,ende aentekent.
„ Schoon wij denken dat ieder onbevooroordeeld leezer
de fchrandere gisfing van den Schrijver zal moeten toejuichen , omtrend het verplaatzen van den eenen regel uit
apheths zegening naar die van Sem: is het echter ook
waar, dat , in den eerften regel van Sons zegening : gezegend ztj JEHOVAH , de God van Sem ! deeze bijvoeging
de God van Sem eenen zeer bijzonderen nadruk kan hebben , en aand4iden kan, dat JEHOVAH in den allerruimilen
zin Sems God zoude wezen; waardoor de redeneeriiig van
onzen SchrilVer [over de flaauwheid van dat voorftel,}
eenigzins verzwakt zoude worden. Weshalve men , de
(nog in verfchil zijnde [*]) dichtmaat eens ter zijde ftellende , en , met andere zeer oordeelkundige uitleggers,
bet wOord wotten vs. 27. tot God zclven betrekkelijk makende , deze plaats ook alzoo zoude konnen vertaalen.
God zal yapheth uitbreiden, Maar Hij (te weten God
zelve) zal, niet tegenftaande deeze uitbreiding van yapheths woningen ,*evenwel zelf wonen tusfchen Sems tenten. Met dit: alles erkennen wij nogthans gaarne , dat
het geheele tweede lid vers 26, naar de gewoone leezing ,
in onze vertaaling , en Canaan zij hem een knecht , ons
voorkome te vroeg en overtollig geplaatst te zijn , en wij
dus der gisfing en opvatting van den Heer Green liefst
bijvallen."
C*3 De Eerwaercle Green is een flerk Voorflander van de denkbeelden van Bisfehop Hare', wegens de Dichtmaet der Hebreen;
waertegen de Hoogleeraer Scheidius veeleer de feanfie van den
Neer yones boven die van den Bisfehop Hare verkiezen
zoude.
Leerredenen, over het Leeven van David. Door PAULUS
BONNET , Predikant tc Rotterdam, Eerfie Deel. 74
Rotterdam, by P. en J. Holftein; en te Utrecht , by
A. van Paddenburg en G. van den Brink Jansz. 1787.
539 bladz. in gr. 8vo.
eeds in den jaare 1768 ving de Eerw. P. SONNET, voor
zyne Gemeente, aan het behandelen van DAVID 'S Leeven , en leedt het tot in 1781, dat by deeze taak ten einZyn eogmerk daar in was 7 het heilig Gefchiedde
ver-
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verhaal, zo vet* hem zulks noodig fcheen, kortlyk toe
te lichten; wonderbaare beftuuring der hooge Voorzienigheid te docn opmerken; DAVID ' S eer, tegen ongegronde misduidingen en vuilen laster,, door het fpottend
Ongeloof op hem geworpen, te verdeedigen, en, uit dit
alles, nuttig onderwys , ter bevordering van tydlyk en eeuwig hell, op te zamelen, en daar door zyne Gemeente
te ftigten. Geene gedagten hadt zyne Eerwaarde
in den beginne, om ze door den druk gemcen te maaken •
doch eerlang was zyn voorneemen, om bet handfchrift
in die orde te brengen, dat men, zulks goedvindende,
naa zyn dood, die Leerredenen in zou kunnen geeven : doch zyn hem, naderhand, ongemelde redenen voorgekomen om van befluit te yeranderen, en tot de tegenwoordige Uitgave over te gaan.
Verre is , derhalven, dit Werk van een verhaast ex
daar door onbekookt werk te weezen; en zal bet, als
men by bet doorbladeren , gelyk de Ecrw. Opfteller verzoekt, onder 't oog houdt, dat de Leerredenen tot {ligting flegts der Gemeente zyn opgefteld, by alien , die
aan deezen Leertrant gewoon zyn, een gunflia onthaal
ontmoeten; alleen zullen zy, met offs', mogelyl, klaagen, dat het Hoofdvoorwerp , DAVID, wet eens wat te
verre uit het (tog verlooren, en door eene menigte bybeelden en .andere voorwerpen te veel omzet wordt.
Wy kunnen in deezen nicts beters doen, om aanvanglyk dit Werk bekend te nrnaken, dan op te geeven de
Charactertrekken van DAVID, hoedanig ze ons in de Eerfte Leerreden worden voorgefteld, en teffens uit welk een
oogpunt van fligtend nut zyn Eerw. de Leevensgefchiedenis van deezen Vorst befchouwt; burners, (fit is bet
grondwerk van alles , en zal teffens den fchryfftyl aan 's
Leezers oog bloot leggen.
Het Gerchiedverhaal (DAVID betreffende, zegt by)
mogcn wy befcbouwen als eene Leevcnsbefchryving van
eenen der grootJle Manuen, in de weereld en in de kerk.
Hier zien wy befchreeven den leevensloop en de lotgevallen , niet flegts van een illensch, maar van een, door zyne bedryven en wedervaaren , zeer zonderling Mensch ,
— niet flegts van een zonderling Mensch; maar van
een zonderling Godrrugtig Afensch, die in genade en verdorvenheden , in deugden en zonden , in wysheid en on-;
bedachtzaamheden, In licht en duisternisfen , in geloof
on twyffelmoedigheid, in voor- en tegenfpoed, in vrede
D3
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en flrycl, hi eere en verfmaadheid, in beproevingen en
uitreddingen, misfchien nimmer waxgat'l. had: — van
een zonderling godvrugtig Man, even zonderling zoo wel
in zyne lotgevallen , welken by onderging, als in zyne
betrekkingen ,-welken hy in de kerk en in de weereld had:
-- van eenen Man, die Herder was van Schaapen , in
weide en ftal, en Koning over volken; die Zanger aan
bet Hof, Veldheer in het Leger , verjaagde Balling uit
beide, en erfgenaam van Troon en Kroon, was:
Van ecnen Man , die , in zyne kamer, een ernftig bidder;
in het veld een heldhaftig Krygsman; in de kerk een voortreffelyk Leeraar; en voor bet Heiligdom een uitinuntenct
van een Mensal, die te gelyk een
Dichter was:
allergelukkigst Man , een gezegendst en rampfpoedigst
Vader,, en, in vrede en oorlog, in rust en onrust , in
leezen en fterven, zeer droevig en blyde was : en eindelyk -- hoe groot is dit! juichend naar den hemel
ging! By dit alles that ons DAVID te befchouwen , als
een doorlugtig voorbeeld van zynen grooten Zoon naar
den vleesch , Vorst Mesfias."
Het Leeven van DAVID beet hy, wyders , „ Eenc floffe , waar in alles famen loopt om onze aandacht lterk op
te wekken, en de lust, tot vlytige nafpooring en het Verkrygen van geheiligde kennis, gaande to maaken. Gefchiedverhaalen pleegen 's menfchen geest, zoo die niet ,
in eene vadzige loombeict, ear flaapt dan leeft, aangenaam op te wekken; en daar anders , in veele dingen , de
ouderdom zich door bevalligheid niet zeer veraangenaamt,
hebben de Gefchiedenisfen, naar maate van derzelver Ouderelom , by de eerwaardighei4, eene inneemende aanvalligheid. Dan, DAVID ' S Leevensverhaal roept ons tot gryze Oudheid te rug. — Veelen leezen gaarae de verkaalen van dappere gevechten , bloedige oorlogen, zegeryke overwinningen , en uitgebreide veroveringen. Maar
bier vinden wy vcrhaald, oorlogen des HEEREN, gevoerd
door Gods byzonder beleid, en hekroond met zegen , zo
wonderhaar als groot. -- Men leest en befchouwt
met verwondering, de omwentelingen in , en nog mccr
van, eenen ganfchen Staat. Dat, als een gevolg , van
cenen rampzaligen burgerkryg, in bet Roomsch Gemeenebest eene an- en opperhoofdige regeering , door Julius
Caefar, worcit ingevoerd ; dat die Vorst door fchynvrienden wordt vermoord; dat dus de Stad in een zee van verwarring nederftort; dat de bloedverwand en aangenaamen
zoon.
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Zoon van den vermoorden Vorst, Octavianus , door onbegrypelyke list, en verfoeilyke bloedltortingen, de opperheerfchappy bemagtigt en bevestigt; dit ailes houdt de
aaudagf van den leezer opgetoogen. Maar hier
zien wy Israels Gemeenebest, onlangs in eene eenhoofdige Opperheerfchappy veranderd, den eerften Vorst , door
God Verworpen , vervolgends , met het grootfte deel van
zyn koninglyk huis, onherflelbaar geflaagen, en den dolk
in zyn eigen boezem drukken. Kort daar na, zien wy
het Ryk gefcheurd, en door bloedige krygen jammerlyk
Van een gereeten , doch eindelyk , onder onzen DAVID ,
lukkig,lyk vereenigd, gezegend, en in gewenschten
flaat bevestigt. Men leest met zonderlinge aandoeningen , van genoegen en vermaak, de buitengewoone
lotgevallen Van vermaarde Mannen , van zulken vooral,
die groote wederwaardigheden , en dringende gevaaren ,
door zonderlinge beflellingen der Voorzienigheid , ontWoraclende , ten hoogfien top van magt en eere klommen,
en , door loflyke daaden, zich eenen grooten naam verkreegen hebben. Met welk een wnoegen en vermaak
leest men , hoe Cyrus zo anders het verhaal van lie.
rodoot waarheid is , door zynen moederlyken Grootvader
Astyages, kort na zyne geboorte , ter dood was gegeeven,
door het mededoogen van eene herdersvrouw by het leeven bewaard , en opgevoed , omtrent den onderdom
Van tien jaaren , door een vreemcl geval, zynen Grootvader bekend geworden , zynen onderen words weder gegeeven, vervolgens den troon der Meden beklimt, en, zyne
heerfchappy uitbreidende , zoo beroemd een Vorst geworden is !
Dan , wat van dit verhaal ook zy , bier
zien wy een' jongen Herder , door het bellel der hooge
Voorzienigheid, terst aan het hof, vervolgens in het Leger, en eindelyk, na het ontworaelen van menigvuldige
gevaaren , op Israels troon gebragt, en toen overwinnaar
van zyne vyanden , uitbreider van zyn gebied, bevestiger
Van den Sfaat , en grondlegger van een huis, welks roem
de eeuwen verduurt. — Men leest met verbaazing ,
de zeldzaame lotgevallen van vermaarde huizen. Wien
treft bet niet Augustus te zien , zoo groot in het opperbewind, maar zoo ongelukkig in zyn huwelyk , in kinderen en buisgezin? En , om van geenen Xerxes, Darius,
Alexander, Pompejus, en andere beruchte voorbeelden ,
van lang verledene eeuwen , te fpreeken , wie leest, zonder aandoening , de rampzaligheden van het buis de Medp,
D4
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ti , en de treurige gevallen van het huis van Stuart?

AIaar ziet hier een godvrugtig Mau, niet altyd gelukkig
met zyne Vrouwen; een liefhebbend Vader, ongelukkig
met verfcheiden van zyne kinderen; een Vorst, wien eerst
de troon lang betwist werd, die naderhand, vlugtende
voor zyn eigen noon, verlaaten moest, en,
op den troon herfteld , denzelven eindelyk , door den
dood , in vollen luister ontruimde. Zict hier een Vorst,
wiens nakroost alle de beurtwisfelingen van een onzeker
geluk en ongeluk , op eene verbaazende wyze, onderging. Na lang den troon bezeten te hebben 7 zien wy
het in gevangenis en kerker -- in eere weder herald,
allengs in het onbekende duister als verdwynen —
en heerlyk weder te voorfchyn komen, — en
,
den tegenbeeldigen DAVID , met eere en heerlykheid gekroond, eeuwig leeven! — Eindelyk ; een verftandig en godvrugtig gemoed kan niet dan zeer belust zyn,
om het beftaan, - bedryf, ondervindingen en lotgevallen
van Perfoonen te kennen, welken , in wysheid, genade,
en godzaligheid uitmuntende, door God, op veelerlei wyzen, beproefd en got fend, en tot groote dingen, in kerken burgerflaat, gebruikt zyn. Maar hier zien wy eenen
DAVID , begaafd met wysheid, als een Engel Gods, begenadigd met eene uroote.maate van 's Heeren Geest ,
b in de kennis der hemelfche waarbuitengemeen verlicht
heid, en , niettegenftaande zyne ftruikelingen, een voorbeeld van beminnelyke Godzaligheid, beproefd in vooren tcgenfpoed , en een heerlyk werktuig in 's Heeren
hand, tot hell van Israels burgerftaat, en zegen voor de
Kerk, in zynen tyd niet alleen; maar ook in laateren eeuwe , en tot aan 's wecrelds einde. Men leest
Est;r VI. r. dat Ahafyeros , in een flaaploozen nacht, geboodt, dat men het bock der gedachtenisfen, de Kronyken, firengen, en daarin voor hem leezen zou. De beroemdfte Vorften, van her Roomfche, bet Oosterfche ea
Westerfche Keizerryk; de wyste Burgerbefluurders, de
dapperfle Krygshelden , erkenden , door hun voorbeeld
en naaritigheid in het onderzoeken der Gefchiedenisfen,
het grout belatzg dat. zy in dezelve Itelden; en hunne gedraagin gen daaden toonen het grout nut, Welk zy 'er,
uit verkreegen: \Vv, Christenen , die, voor het meerendeel, elk in zyne betrZAcking , tot het beftuur van voorwerpen en zaaken buiten ons , en alle tot bet befluuren
Van ons eigen, hart en wandel en tot ftryci geroepen won,.
den ,

OVER.
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Zen , behoorden lust te hebben , om den leevensloop ert
lotgevallen van DAVID , reel te kennen daar wy in dezelvon zoo veel voorfchriften vinden van wys beftuur, en
ouderwys in den dagelykfchen ftryd."
Hoe veele Deelen deeze Leerredenen over het 1 eevert
van DAVID zullen beftaan , heeft de Eerw. Schryver niet
aangeduid; doch hebben wy 'er waarfchynlyk nog al eenige te wagten. Het tegenwoordig Dcel eindigt met DAVID ' S Huwelyk met MICHAL. Doch heeft de Schryver;
gelyk by in zyne Voorreden zegt, „ nu en dan twee
„ Leerredenen tot Ln gebragt, om het gedrukte werk
„ daar door te bekorten."
Onderwys in de Leerflukken der Godgeleerdheid, in 't La.
tyn bcfchreeven , door wylen den Hoog Eerw. den Hoog
Gel. Heel J. F. BUDDEUS. In 't Nederduitsch vertaald
door J. P. H. HILDEBRAND. Eer/le Deel tweede Stuk.
Te Rotterdam , by C. van at. Dries, 1787. In gr. oc•
tavo, 189 bladz.
oor enigen tyd hebben wy reeds berigt gegeven , van
de gelegenheid by welke, en 't oogmerk waer mede,
T
de Nederduitfche Vertaling van dit Werk het licht ziet,
mitsgaders van de manier,, op welke de Hoogleeraer Buddeus dit Onderwys, naer den fmaek van zyn tyd, ingericht heeft (*). Het diestyds gezegde daeromtrent genoeg oordeelende, hebben wy thans alleen te berichten ,
dat dit tweede Stuk bchelst het tweede Hoofdfluk , gaende over de Openbaring en de Heilige Schrift, welk onderwerp zyn Hooggeleerde in den' zelfden fmaek als het
eerfte , over den Godsdienst en de Godgeleerdheid, ontvouwt. Zie hier, uit het zelve , 's Mans opmerkingen,
wegens de Overleveringen en 't gezag der I/cider-en of der
Kerke. — By gelegenheid der gegronde flellinge ,
„ dat de Heilige Schrift het eclue grondbeginfel van ken„ nis in de Godgeleerdheid zy; eir teffens de eenigfte
„ Regel en Richtfnoer van ons Geloof en Leven,” neemt
by gepast in agt , „ dat zy zich zeer bedriegen , die een
„ ander grondbeginfel van kennis , buiten de Heilige
„ Schrift, verzinnen."
En onder dezen telt by
met regt , in de laetfte plaetze , dezulken , die zich, buiten
(*) Zie, boven bladz. 1SL
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ten de Heilige Schrift, oak op de hovengenoemcle growl=
beginfels beroepen ;, waerover by zich indezervoege uitlaet.
55 Hier wyken ook zy van het rechte fpoor af, die ons
de overleveringen (traditiones ,) gelyk zy ze noemen, die
niet befchreeven zyn, voor het grondbeginfel van kennis
o_pdtingen ,• of ten minife met de Schrift gelyk
'Wien, en beweeren, naar de taal der Vaderen van de
Trentfche Kerkvergadering , dat men dezelve met gelyk
ontzag en eerbied moot aanneemen en hoogachten , Sesf. IV.
.Decr. I. p. m. s8. Want toen deeze Trentfche Geleerden over de overlevering fpraken, als zo wel tot het Geloof als tot de Zeden behoorende, en dat ze of mondeling
flan Christus, of van den Heiligen Geest ingegeeyen , en
door geduurige opvolginge algerneen in de Kerk bewaard
wen; haddcn zy ook moeten aantoonen , welke deeze
overleveringen zyn ? van waar het ons blyke , dat dezelven of mondeling van Christus of van den Heiligen Geest
zyn ingegeeven ? Op wat wyze dezelven door geduurige
opvolginge in de Kerk of voortgeplant zyn, of voortgeplant hebben kunnen worden ? en aangezien het ligt gefchieden kan , ,dat 'er valfche Overleveringen met die,
welke voor echt uitgevent worden , vermengd worden ,
welk het middel zy, om deeze van gcenen to onderfcheiden ? Daar het ondettusfchen met dit alles zodanig gelegen is , dat 'er niets waarachtigs op geantwoord kan worden, en het teffens ten bewyze ftrekt, dat de Overleveringen niet anders clan geheel onzeker zyn kunnen, zo
zoude by zichzelven zeer bedriegen, die dezelven voor
het grondbeginfel van kennis aanneemen wilde. Want
het goon BOSSUETUS in expo/ Cond. C. XVIII. zegt
dat die eene Apostolifche overlevering zy, welker oorfprong niet met zekerheid kan aangeweezen worclen, is
ten eenenmaale kinderachtig. Want 'or worden veele
leugens en veele dwaalingen verfpreid , Wier oorfprong
ons acheel verborgen is. De overleveringen kunnen ook
der Heilige Schrift niet toegevoegd worden, ten zy men
deeze teffens van onvolmaaktheid en duisterheid befchuldigen wil : daar nu de verdcedigers der overleveringen
zich bier van goon geweeten maken , zo toonen zy teffens
daar door , welke laage gedachten zy van de Heilige
Schrift vorrnen. Ja, terwyl zy met alie mogelykheid bet
gezag der Heilige Schrift van deeze overleveringen trachten af to leiden, en nogthans bunne overleveringen niet
be-
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beveiligen kunnen , zo doen zy niet anders , dan, dat zy
de waarheid van den Christeiyken Godsdienst zelve
de befpottingen van 't Ongeloof bloot ftellen. Te recht
is dit aangemerkt door BAYLE , in Dia. hill. crit. T.
p. 2223. Want hy fpreekt daar van NiCOLSUS die in
zekere Boekjes , in 't Fransch gefchreeven, alle pogingen
aanwendt , oin te bewyzen , dat men nit het leezen der
Heilige Schrift geenen zekeren weg ter zaligheid vindert
kunne. En daar de Overlevering indedaad nog onzekerer
zy, wat volgt anders daaruit, dan, dat 'er in geenen
deck ecn zeker middel ter Zaligheid te vinden zy? Hier
uit beiluit BAYLE niet zonder grond, dat dit de rechte
weg tot de Twyffelary zy. De reeds voorheen bygebrag,te fpreaken der Schrift, die ons alleen tot de Heilige.
Schrift verwyzen (f), bevestigen vervolgens ons gevoelen , en, aangezien deeze Schrift ons alles, wat tot Geloof en Leven te weeten nodig is, volkomen leeraart,
waartoe dienen dan de overleveringen. Was het geen tot
's Menfchen Zaligheid dient nog niet befchreeven, dan
vonden 'er zekerlyk overleveringen , mondeling voort te
planten , plaats; maar 'er is niet de minfle fchyn van reden , waarom wy thans , onder ecn zo grout licht der
Heilige Schrift leevende , aan overleveringen zouden
moeten gehoor geeven. Aangezien nu de Apostelen, 't
Been zy befchreeven, mondeling predikten; en wederom,
't geen zy mondeling voordroegen , ook befchreeven, zo
kon PAULUS de Thesfaloniers met recht vermaanen , dat
zy houden moesten de inflellingen , die hen 't zy door
woord of brief geleerd zyn. 2 Th. II. '5. En zodanige
gefchreevene InJlellingen , of, waardoor dat geene bevestigd word, 't Welk reeds in de Heilige Schrift voorhanden is , hedoelden ook de aloude Kerkleeraars (5), wanneer zy zich op dezelven beriepen.
„ Om
Hieromtrent had de Hoogleeraer zich alvoorens beroepen,
V. 39 verg. XIV. 6. 2 Tr9n. Ill. 15-17. yef. Viii.
20. 2 Cor. IV. 6. 2 Pet. I. 19.
(5) De t,loude Kerkleeraers, geiyk zyn Hoogeerwaerde wat
lager aentekent , begrepen door Overleveringen geenszins iets
dat van de Leere der Schrift verfehilt , of daer mede volftrekt
ftrydig is , truer eene en dezelfde Leer , die en in de Schrift
vervat, en teffens van de Apostelen mondeling was voortgeplant. Dit 1, bekerd genoeg uit . de Verhandeling van IREN2EUS.
I,. ;E. C. III. Men kan echter, ver:olgt hy, niet ontkennen,
dat,
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,, Om over-de toeflemming der oude Kerkleeraars , die
2yVaders noernen , als mede over ha gezag der gerke, nog
iets te zeggen , zal niet nodig zyn ; gemerkt men dit uit
het thans verhandelde ligt kan beoordeelen. Want melt
kan de Kerk, op welker gezag zy zich nu en dan gemeenlyk beroepen , niet anders dan zichtbaar en uitwendig aanmerken. Maar gelyk deeze aan gevaar van dwaaling , zo als de ondervinding leert , bloot geffeld is , zit
is zy ook in veele byzondere Kerken verdeeld : en gelyk
ze ook, zo in leerflukken als gevoelens, onderling verfchillen , zo beoordeeleu, wy ze ook niet antlers , dan uit
de Heilige Schrift , wat of waar is, of aan de waarheict
het naaste kornt. Want dat de waare Kerke geene andere kenmerken hebbe , dan de zuiverheid van de Heilige
Leere , en het rechtmatig gebruik der Sacramenten , zal
te zyner tyd betoogd worden. Men noernt, wel , is waar,
de Kerk eene zuil en fleunfel der waarheid , i Tim. III. 15.
maar lydende , gelyk de Geleerden voorlang hebben aangemerkt , dat is , dewyl zy op de Hemelfche wanrheid als
op een grondzuil is opgericht , gelyk Paulus zelf dit verklaart , Eph. II. 20. Ondertusfchen kan men het gezag
der Vaderen , gelyk men die noemt , voornamentlyk de
geenen , die in de vyf eerfte Eeuwen leefden , zo veel te
minder voor een grondbeginfel van kennis aanneemen , als
het zekerer is , dat men eene zodanige toeftemming in alle de Hoofditukken des Geloofs te vergeefsch voorgeeft;
en het klaarer blykt , dat 'er byna geen een Leeraar in de
aloude Kerk gevonden word, waarin men niet de grooffte dwaaling aantoonen kan."

Les.

dat, nadien zommige Kerkvaders de Overleveringen , in eenen
goeden en rechtzinnigen zin opgevat , gebruikten tot overtu ging
en wederlegging van Ketters , dit gelegenheid gegeven heeft,
dat 'er naderhand gevonden warden, die , (dock ten onregte,)
de Overleveringen bier toe noodzaeklyk hielden. Ook heeft het
woord Oyertevering by de Kerklyke Schryvers nog andere betekenisfen , die echter in dit geval van geen dienst zyn. Macr
men heeft , gelyk CHEMNITIUS te recht zegt, „ zonder onder„ icheid zodanige getuigenisfen der Kerkvaderen , op eene be„ drieglyke wyze , vermengd ; en fcheert , om zo te fpreken,
• alle Overleveringen over eene kam , om met het voorwend• zel en den fehyn van Oudheid anderen te bedriegen.” Eton.
confil. 'Trident. P. I. p. 88. En laastlyk wyst 011S de Hoogleeracr tot de keurige Ve, halidel i »g van CM. KORYHOLT , de
traditionibus nod JC , I ^ f ic, de zevendo van zyne Disquifitiones
, p. 182. Jeq.
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Lesboek voor de Kinderen der Christenen , by den aanvaner
der vatbaarheid voor Onderwys , behelzende de voornaam.
fie gronden van Godsdienst en Zedekunde , met de duidelykfte Gezegden der, Gewyde Schryvers aangedrongen.
re Leyden, by L. Herdingh, 34 bladz. in 8vo.

Qchoon het by geene Gezindheid onder de Christenen,
VV en, misfchien , zo min by de Doopsgezinden als by
anderen , aan Les- en Vraagboeken , voor de Kinderen en
de Jeugd, ontbreeke , komt 'er een nieuw,. van den Eerw.,
D. HOVENS, te voorfchyn. De voorraad, van de in zy-.
ne Leydfi:he Gemeente gebruikte , was ten einde : onder
het groote aantal , der nog ruim voorhanden zynde , vomit
by 'er geen dat hem voldeedt ; 't welk hem bewoog , om,
zelve de hand a.an 't werk te than , en dit kleine Werkske te vervaardigen , wel , in de eerfte plaats , ten dienfte,
zyner Gemeente gefchikt; doch ook zo ingerigt , dat andere Christenen zich daar van kunnen bedienen. Tea
welken einde by zich bepaalde tot de klaarfie .en gewigtigfte Waarheden en Pligtcn van den Godsdienst in 't
gemeen , en van den Christlyken Godsdienst in 't byzonder, meenende , dat het onderzoek dier gevoelens,
waar in de Doopsgezinden . van de andere Christenen verfchillen , tot een meer gevorderde Jeugd behoort dan waar
voor dit Stukje is opgefteld.
Als zodanig kan het
alien , zonder onderfcheid , worden aangepreezen de Orde en Schikking zouden geheel anders , en , onzes inziens , geledelyker kunnen weezen. Het Voorwerp der
Pligtsbetragtingen, by voorbeeld, eerst in Les XXVII
aangeduid , en verder omfchreeven , hadt een vroeger
plants moeten bekleeden. Doch , dit daar laatende , de Opfteller heeft zich bevlytigt , en is 'er wel in
gellaagd , om, by ieder Les, zodanige Schriftuurtexten ,
Of ook , nu en dan, eenige voorbeelden , nit de Gewyde
Gefchiedenis ontleend, te voegen , ftrekkende , om het
geheugen
der Kinderen te voorzien met een ryken voori0
rand van. treffende Gezegden en Voorvallen , die hun, by
verdere vordering, ja door hun ganfche leeven been, via
a nt kan zyn.
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HANDLEIDINO. TOT DE GENEEZING ENZ.

Handleaing tot de Geneezing der Inwendige Ziekten. Teo
dier2lle der Heelmeesteren op het i and, naar het be'vel
van zyne Koning Pruisfifihe Majefleit uitgegeeven door
het Opper/le Collegie der Geneeskunde te Perlyn. Uit
het Hoogduitsch. Te Leyden, by A. en J. Hancoop ,
1788, In gr. 8vo. 248 bladz.
It gefthrift, 't wells een uitmuntend bewys oplevegt ,

van 'de byzondere zorg, die de Groote FREDER1I
voor den ligchaamlyken welftand zyner onderhoorig.v
Landlieden aanwendde, komt thans in de Nederduitfehe_
Taal te voorfchyn, op aanraading van den Hoogi. SANDIpoRT ; die, ter aanpryzing daar van , eene Voorredea
voor hetzelve vervaardigd heeft, waarin by de noodzaakkheid van een kort Geneeskundig Handboek, ter' onerwyzing onzer Land-Heelmeesteren , welke zich 'tevens
met let behandelen der inwendige
gebreken bezig hougelykbde gefchiktheid van
den, aangctoond hebbende, te 0-elyk
dit werk. tor odanige einden tractft aan te wyzen.
wy atenzins ontkennen , dat deze Handlei&ng,
ter bereiking bdier inzichten, zeer nuttig zy en door
onze Dorp-Heelmeesters met vrucht gebruikt kunne
'
wor,,
den, komt het 'ons echter voor, dat men in deeze heilzaame oogmerken nog veel beter naar wensch zoude flaagen , indien de Hoogl. SANDIFORT zelf, of eenig ander
beroemd- Geneesheer hier te Lande , de handen leende
en van een dergelyk faenflel, 't welki
tot het vervaardi(rm
byzonderlyk gefchikt
ware naar den aart der Ziekten ,
b
die by ons ten platten Lande het meest worden waargenomen , en vooral ingericht, orn de verkeerde behandelingen., die ander -onze Dorp-Heelmeesters nog zo algemeenplaats grypen, aan te wyzen en te verbeteren , en te_
vens hunne menigvuldige diep ingewortelde , en dikwils
gevaarlyke , voorbordeelen , te beftryden , en uit te roeijen.
Hierdoor zou zekerlyk onzen Landlieden een nog
veel grooter dicnst gefchieden , en men had te gelyk het
genoegen, om ten finnan een Geneeskundig Lcerboek voor
Dory-Chirurgyns nog oorfpronkelyk in onze taal te zien
uitgeeven , zonder ook hierin tot Vertaalingen-, en den ar‘i
beid van Vreemden , den toevlucht te moeten neemen.
00k
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Numa Porn:pi/las, tweede Koning van Rome. Gevolgd naar
het Franseh van den 'here DE FLORIAN , door j. DE
PASTEUR. Te Leyden, by A. en J, Honcoop, 1787.
In gr. Svo. 415 bladz.
nder de menigvuldige uitkomende Schriften , by xvetker wines de waereld gering nadeel lyden zeu, verheugt zich de Beminnaar der fchoone letteren, met reden,
wanneer hem een enkel onder 't oog valt , dat niet alleen
boven 't middelmaatige verheven is , en waarran men alleen geeuwende zeggen kan , dat het goed is , maar 't
Been oorfprongelyke fchoonheden in grootep getale bezit,
en merktekenen draagt van Menschkunde, Historiekennis,
en een verheven Genie.
Onder deeze weinigea
behoort het Werk, geen thans voor ons ligt : dat
Frankryk tot eer rekt; en waarlyk onder een van de
uitileekenclite yoortbrengzels , die wy, iri dat yak, zints
eenig en tyd; uit dat Land ofityangen hebben , met ha
hooglie
recht mag geteld woMen. De Heer de Florian
b
draagt Numa Pompilius , die bekende Koning der Romanen , zyne Land= en Tycigenooten , in de heerlykfte
deryen , waarin de meesterlyklte trekken elk in 't oog
oo(r vallen moeten , voor , in eenen zeer behaagelyken , kiefchen,
en , naar den cart des onderwerps , eenvoudigen
Eene ontleding van het gantfche Werk zou te breedflagtig
zyn, en weinig zouden onze Leezers daaruit de voortreffelylce fchoonheden leeren kemien. Nlisfchien eenigzins
beter, uit eene kleine pasfage„ die wy uit hetzelve zullen overneemen.
Naa dat Numa, een Sabyn van afkomst, door TulIns, den Hoogepriester van Ceres, opgevoed, zich op
goddelyken last na Rome begeeven , en eenigen tyd by
den Sabynfchen Koning en deszelfs dochter vertoefd hadt,
begeeft by zich na den Tempel van Minerva: en in het
bosch , waarin hy denzelven zoekt vindt hy Herfelia,
de dochter van Romulus. Schoon deeze dochter een kind
der verbeelding van del Schryver is, zullen wy den Lee,
zer tot een proeve een gedeelte van die ontmoeting mede.
deelen.
„ Numa" dan „ rigt zyne fchreden naar den Tempel,
alwaar by zyne gebeden wil uitftorten. Zyne ongeruste
\Tee st fieft hem de Nymph (de Nymph Egeria naamelyk)
voor oogen; by durft niet hoopen hear te zullen vinderr,
en
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en evenwel zoeken haar zyne oogen , Waxneer Numa eneen met, groente overdekte laan, gelyk die, Welke by
in den drown gezien heeft, eene gewapende Vrouw ontdekt, op het Bras gelegen, en in een diepen flaap gedompeld. Haar ontbloot hoofd leunde op haaren beukelaar;
haar helm lag aan haar zyde, haare lange zwarte hairlokken hingen op haar borstharnas neder, en zetteden haare
edele en majeflieufe fchoonheid nog meerder luister by.
Onder haare hand lagen werpfpietzen : aan haar zyde hing
een ryk verfierd , zwaard, en hear kleed , tot de knie toe
opgeftrikt, liet haaren purperen broos zicn, die met eene
gouden hank was vastgehecht. Dus komt de Zuster van
Apollo na haaren pylkoker in het bosch van Erimanthus
ledig gefchoten te hebben , zich ter ruste leggen op den
top van den Menalus ; de Nymphen en bosch-Godinnen
bewaaken hear; Zephyr is bevreesd om de bladeren te
roeren, en het gelaat der Goden behoudt, zelfs in den
!leap, dat geftreng en oorlogzuchtig voorkomen , dat,
wel verre van haare fchoonheid te verminderen, dezelve
luister fchynt by te zetten.
„ Zoo fchoon , cji nog fchooner , lag dear de Heldin.
Numa ziet hear voor Pallas aan: valt voor hear op zyne
knieen ; wil een gebed uitfprecken, en kan zyne fpraak
niet vinden. Zyne tong kleeft aan zyn gehemclte; zyn
mond blyft half oopen; zyne armen Chan uitgeftrekt near
haar, die by befchouwt; zyne oogen . op haar flaarende
en fchemerende , zien hear beweegingloos aan.
„ Op dat oogenblik ontwaakt de Heldin; zy ziet Numa , en terftond is zy overeinde. Reeds bcdekte haar
verfchriklyk helmet hear het hoofd, reeds drift zy haare
fpietfen, en, met eene hooge en dreigende Item, doet zy
hem deeze woorden hooren : Wie gy zyn moogt, vermetel Iongeling! die mynen flaap komt flooren , zeg het
noodlot dank, dat u my ongewapend aanbiedt. Indien
gy u konde verweeren , zou deeze arm uwe floutheid
ftraffen.
„ b Godin, antwoordt hear Numa , ltil uwen toorn:
,ik ging near uwen Tempel, om u myn hart en myn gebed te wyen ; ik heb u gezien, en myne beevende knieen
zyn onder my bezweeken. De Jegenwoordigheid eener
Godheid heat eenen armen fterveling ter neder; en is het
eene misdeed eene Godin te aanfchouwen, zoo gedenk
dat myne fchemerende oogen het gezigt van u niet heb.
ben kunnen verdraagen.
5, Dee.
der
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Deeze woorden deeden de gramfchap der Amazoone
verdwynen. Zy laat de punt van haare fpietfen vallen ,
en Numa glimlachende aanziende; (Hier eindigt de Overzctter den vol_:tn, (loch zeker moct bier gelcezen worden
Numa glimlachende aanziende: en Numa glimlachende aanzicndezeide zy :) Iicrfrel n, zeide zy , ik ben
(r an Godhcid. De groote Romulus is myn Vader : en ik
gaa te Rome de overwinning, welke by behaald heeft ,
boodfchappen. Vcrvolg uv,Ten weg na den Tempel: gaa,
jono-man, gaa Minerva vergiffenis fmeeken, dat gy, my
zicude,
b gemeend.hebt haar te aanfchouwen.
„ Op 'deeze woorden daat zy op haaren beukelaar , en
daze hank doet haar govolg verfchyncu. Men brengt
Naar haar fchoon ros; zv Ipringt op zynen rug, viert bet
den tcugel, en vlicgt huller dan de wind naar Rome."
Ilct lecven van RE VIER DE KLERK , Gouverneur-Genefact/ win Nedcrland±ch In die, 14)01 ARY HUYSERS Oud
Koopman, in diens' der Nederlandfche Oostindtfthe Com1, , ! =:nie. Met ee,n frauye Kaart der Platte grand van
J;ainvia „ en ecnige kvienzgcn. re Utrecht, by A. vats
Paddenbnrg, 1:-38. In gr. 8vo. 1 46 bladz-.
wicks Leeven wy hicr aankundi1gcen
- gen, behoort under die Mannen , Wier afkomst-hem
uitzigt -altoos gavel', om cene post te bekleeden,
EVNIER DE KLERK ,

die in nitwc.ndig Vertoon , zo niot in Gezagsoefening;
de Vorstlyke Waaiodigbcd zo naby komt. Als gemeen
IWeitroos vocr
east na de Oonindijn, decdt andermaal
derde
r kce , als Dertle Witak, daar
die rcis , en Boor
been ftevenende, heeft by . qn Vaderland nooit weder
zien. Verfeheide Posten , van verfchillenden aart, alle
inet lof bekleed hebbende , klom by tot het hoogst
wind op , en was de eerlle Zeettw , zynde van Mir/de/burg
f4eboortig, die als :algerneen Landvoo.gd, de wyd uitgeItrekte 1 Tolkplantingen der Nederland-en , in het Oosten
bcflaurd heeft, de Opvolger zynde van JEREMIAS VAN
RIEMSD YK. Reeds hadt by, by zync verhefling tot
Rang, aclit en zestig jaaren bereikt, en vyftig jaaren in
dienst der Maatfchappye gearleid: wel mogt b y dan dikden Maaltyd! •
wils zeggen. Het is Mostert
Geer lung Befluur was , op 't ongezond
zulke hoo geiaaren to wagten ook duurde bet niet meer
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dan twee Jaaren , en omtrent elf Maanden. Dan , zyw
werkzaame aart blcef hem in den Ouderdom by; in zwak
held voort arbeidende , betuigde hy, dat een GouverneurGeneraal mat de Pen in de hand ten grave west daalen.
Zyne voornaamfte verrigtin gen , als Landvoogd, beflonden in het bevorderen van den Godsdienst : ter gelegenheid der Antwoorden, op de Prysvraage van de Holland.
fella ilfacafchappv o to Haarlem, wegens dit auk in 't licht
gegeeven, en hem gezonden om bcrigt, — in het dempen van den Gorlog op ilfacasfer, door het veroveren
van God, — in 't aanvaarden van de post als cerfle
upper-Direeteur van het Geleent Genootfchap, in den
in de aanwinst van
ware 1773 te Batavia opgerigt,
Landcn voor de Compagnie, en het geheel afhanglyk
en leenrocrig maaken van anderen ,
in gunftige
fehikkingen voor de jaccatrafche of Bovenlandfche Rein het bevorderen van den Landbows,v,
g enten ,
op eene menigte onbebouwde Linden.
De Leevensbefchryver laat niet onopgetekend het vecI
gerugts maakend bedryf deezes Landvoogds, omtrent den
Read des Geregts; van welkcn hy den Prefident en vyl:
Leden afzette , „ alleen om dat zy geweigerd haddcn ,
„ eenige Origincele Procesfen, die de Read als een hei„ ligdom aanmerkte , en onder den Eed van Gebehnhou„ ding begreepen waren , of te geeven." Eene dead,
door de Bewindhebberen afgekeurd.
Voor bet overige , zegt ons de.Heer HUVSERS , was
I4E KLERK een, Man , nederig in zynen wandel , een vyand van alley' Pragt en uiterlyke Grootheid, dit bleek bier
uit „ om dat hy , by zyne aanitelling tot Opper-Landvo ogd „in den Read bath voorgeflaagen , en ook uitgevoerd, om naamlyk geene plegtigheden te ontvangen van
de Vorften en Regenten van Java's Noordoostktot ,
als de gewoonte geweest is zyner Voorzaaten; hy liet
door den Landvoogd van Java 'op Samarang, toen de
jeer JOHANNES ROBBERT VAN PER BURGH de hulde
ontvangen , die men hem cinders in perfoon bewyzen
moest. Schoon by voor dit gedrag ook Staatkundige redenen hadt , ontleend van de zwakke Gefteltenis des
Volks te Batavia ten dien tyde, en van zyne kennis der
:14vaanen, onder -welken by lang veekeerd hadt.
Dan, by zyne aanftelling gaf by aan den Read te verflaan „ dat het zees' oneigen en onbetaamelvk was , dat
de Leden van den Read voor hem, met hunne Koetfen,
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rip 's Heeren wegen flil hielden , ett begecrde dat zulks

ilia Meer gefchieden moest. Ook Wilde hy niet hebben,
dat men voor hem, in de Kerken zou opttaan als de
Godsdienst reeds begonnen was:
Wy moeten allc de trappen , fangs Welkon DE KLERK
opkloin , in bet Leeven zelve laaten leezen ; doch kunnen niet naalaaten , een geval daar uit over te neemen,
't welk hem tot groote eere ftrekt. De Heer ELSO STERRENBERG, eertyds een Gunfleting van den Generaal VAN
IMHOFF , was in diens ongenade verVallen , eli voor vyf
eu twintig jaaren na het Kasteel Revenge, op bet Eiland
Poelo-ay,, gelegen in de Provincie van Banda,, gebannen.
De Gouverneur VAN rmuorF nog niet te vrede met deez diepe vernedering van een Man , voor Wien by wel
eer eene groote zugt en genegenheid , gevoed halt; bedagt
nog een ander middel, am het deezen ongelukkigen zo
benaauwd te maaken , dat hy , menschlyker wyze; niet
Hy wist dat de Heer
lang zou kunnen leeven.
DE KLERK, als Adminithateur te Semarang, zeer veele
onaangenaambeden , onder het beftuur van STERRENBERG,
hatit meter! ondergaan , en dat deeze , uit .Bien hoofde,
een gezetten haat tegen hem voeden moest. Nimmer kon
de Heer VAN IMHOFF derhalven gepaster middei uitdenken , OM STERRENBERG van leant te helpen , dan door
de aanftelling van DE KLERK tot Landvoogd van Banda.
-- Men dagt toen niet anders of by i01/ STERRENBERG die bereids vooruit na het Kasteel Revenge gezonden was , welhaast bet leeven moede maaken , en ,
van hartzeer, ten grave bebben doom daalen. STERRENBERG zelve fcheen hier voor genoeg bedugt. Hy zag
de komst van den nieuwen Landvoogd met fchrik te gemoet , dan nimrner halt hy zich zo misgist als in dit ge=,
val.
De KLERK komt in de Provincie van Banda, en , zo als
by in het opzeilen was van de Neira, ontvatigt hy een.
Brief van den Gebannenen , van deezen inhoucl: „ 1k
deeze
„ feliciteer Uw Ed. Agtb. met derzelver komst
Provincie , hartlyk wenichende en .biddende , dat het
„ dit Land onder Uw Ed. Agtb. heftier mag weigaan ;
„ ondertusfchen Uw Ed. Agtb. indagtig maakende de
„ bekende Spreuk van SOLON , terwyl ik, voor het ove„ rige met agting hen. &c." Het antwoord van DE KLERK
Was merle' naar den Laconifchen Styl , en beflondt bier
in : „ .1k ben Uw Ed. zeer verpligt voor de vriendlyke
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4,1 zegenwenichen , ever my nitgeboczemd, by derzelver„ Brief_ van gistcrcn. Niet gewoon zynde., om tegen
te trekken , ken U
;:;evangen Man mull
Uw Ed.
zich verzekerd 'louden , -dat ik 'er myn Eer in &lien
eel, om Fiw Ed. verbs ly-I a Casty zo draaglyk te macken als mogcl yk is. flier nevens, by pro yilie, cen
Kas Wyn, twee Kaczen, Cell Vaatic Boter. item de
VaderlandUche
Nouvcilcs. Uw
sets benoodiad heb,,
den nicer yry can Uw Ed. Diencar,
„ bende , fchryll
„ R. DH KLERK.'
Men ken zich gcen dull:bead vormen van de aandoeningen , clic deeze en de voigende blyken van yriendfckp,
op het gemmed van ST:MtRENBERG, uitwerkten. ZvnBannisFement was can aangcnaam verblyf, zo lang DE KIARE
bet Befluur aided): in banden badt. De , die
ev aldear met elhan,cr 1-alden, was grout, •en van dat
gewenschtc gevoig (jet de gcbann,2.ne, tot tier' laatilen
dag van zyn ver't)ly, aldacr gezond cn welgcmoed gebleeven is, en nog ecnigen tyd, naa den ;loud van zynen Wand VAN imHoFF, in Yrybeid, Zulidsjr eenigc Amptsbedicaing , geleefil beett.
Op de verbaalen in deeze Leevensbeichryving, die °,1.zins de tekens caner onopgclinukte cenvoudiglicid dreag'z „
kunncn wy in elle op;.;iL;ten neat maaken. Dc Schryvetheal near luid van 't Nrucq berigt des Uitgccvers , fahoon
van de //iii,illioem-So,ficteit , en naderhand
cerst Sec/Wails
'
Adminigratevr vitt? int Grcianm , gctvn egter , tot de.
KLERk's tea-v a n, bet Complantfie oogenblikk2nvn
toirwcrk , van dicn Wild-len Regent., needs \'VCrig wcar ffenomen , en i; dos vyftien jearen long zvn betninde Huisgenoot geweest : wear ,dour by gelcgcnbeid
,g ebad beat, om de Historic van zyn LCCVeil nit zvn cigen mond zclf te verneemen, alle y van naby te zien en
te booren. Invoegen liv wel in fleet zou geweest zyn,
om zaaken van meer aanbelang , we ;e els den (teat der
O. I. C. in de hidit'n , in dit Werkje in te last -ellen ,
ware bet niet dat by zich voorgertald badde, orn zich
hicr in alleen te bcpaalen hr zulke zaeken
tot decze
hadden.
Lt-evensgefehicdenis
Van deezen cart zyn 0011 d,.2. meeste Bylaitizerz , die meer
den de helft van dit Lochdeeitie tam:taken, behelzende
de 1 rile, Cell Brief van den Gouverneur VALKENIER,
over den Moord, in Oct. 174o., up, Batavia voorgcvallen,
can den Chineekhen Keizer.
lle rvccde , een Ver.haJ
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bag van een gedenkwaardig voorval op het Eiland For.
morn, ten tyde, toen het gehoorde onder de Vereenigde
Nederlandfche Oostindnhe Compagnic , tusfchen den
Gouverneur en twee groote japaniche Schepen, met de
qcvobT en van diet:. De Herde, een Ontwerp tot
de Publieke Vooritelling van den IIeer DE KLERK
Gouverneur Generaal. ---- De Kienle , Zesde
en Zevend, Bylagen, behooren allc tot de Aanftelling en
de Uitvaart des Generaals Die KLERK ; en wordt alles befloten met eerie Naamlyst der Ileeren Gouverneurs Generaal van Naxlandsch zo als dczelve in orde op
elkander gevolgd zyn , nevens erne aanwyzing van de
Piaatzen, waar zy zich onthouden, en den tyd wanneer
en hoe lane; zy gei;egcerd hebben.
De Eerw. Uitgeevcr van dit Leevensberigt , J . c. METZLAR Predikant op Batcvia, thans te wenschte , dat, by deeze Leevensbefehryving, ooh kon gevoegd
worden het Leeven van den nict min beroemden OpperLandvoogd, PETRUS ALBERTUS VAN DER PARRA , en
zou gaarne nit cerbied voor 's Mans naagedagtenis , deeze tank op zich necmcn, wanneer diens T2,:aabeftaanden
konden goedvinden , hem daar toe de noodige flukken ter
hand te doen ftellen , in welken gevalie zich openlyk
tot dit ,work aanbicdt : en hegtte Men daar nog aan het
LCCVEn van den Gouverneur Gencraal jEREMLAS VAN
ilIEMSDNIC dan bezat mep , in het thans uitgegeeven , en
de twee nog tc vervaardigen , Leevens, cane Verzameling
van alle de Leevensbefehryvingen der Mannen , in die
booge buitenlandfehe \Vaardigheid gefteld : en kon ze
aanmerken als vervolgen der Beknopte Leevensbefchrvvingen van :die de Gouverneurs Generaal van Indie, voor eenige jaaren in de Franfche (en Nederduitfche)
Taal. in 't licht gegeeven, en eindigende met dat van
Doch dan
den Opper-Landvoogd JACOB SIOSSEL.
bchoorde men ze in een ander formaat nit te geeven
namelyk in gr. 4to.
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J3rieven over het befluur der Colonien Esfequebo en Dcmcrary,, gewisfeld taisfehen de .ileeren ARISTODEMUS
SINCERUS nevens 1Jylrgcn, betrekkelyk tot deeze brief.
wisfeling, en voo;:gellin,gen van den Nederlandfchen UM
graver. De zes eerlie Stukken. re Amfierdam, by AV.
Holtrop, 1786. in gr. oaavo.
den voornaamen inhoud en 't groote bedoels'e
V opens
van dit Gefchritt, hebben wy,, by de uitgavc van
bet eerfte Stuk, reecis een breedvocrig verflag geguven; (*) dat voorts in t algemeen betrekkelvk is tot
alle de volgeude Stukken , die de Nederduitfche Uitgeevet bier te Lande het licht beeft doen zicn; of bet ook
eenigzins mogte itrekken , om alien , wier zaak het is
daaraan de behulpzaame hand te bieden, te beweegen ,
om het belang dier Colonicn ernftig ter harte tc necmen , en gehoor te geeven aan de klagten wegens bet
verval, en de voorflagen van middelen ter herftellinge
van' den handel deezer Colonicn , die van een uitgeftrekt
belang voor Moederland is. Ten dien einde agtervolgt by in het tweede , derde en vierde , Stuk, onafgc-.
broken, de afgifte der brieven van ilristodemus aan
ferns, welken verfcheiden byzonderheden tot dir onderwerp behoorende ontvouwen, en in een trefrend licht
plaatien„ Een hem diestyds in handen gekomen
Bericht van de Bewindhebberen der WestindilMe ompagNie, ter Kamer Amfterdam, op de Requeste en Memori
der In- en Opgezetenen van Esfequebo en Demerary,
over de belangen van dezelve Colonie, noopte hem, urn
het vyfde Stuk te fchikken , ter yoordragte zvner weder-,
leggende Aanmerkingen van dat Lericht; welken by te
fpoediger door den druk getneen maaktc , um dat by
vrcesde , dat het Bericht van de Kamer van Anfterdanz
eon nadeeligen invloed zou kunnen hebben op , en te
wege brengen eenc verhaasting van , de deliberation van
den Souverain, op de addresfen der Planters , om zulks ,
ware 't mogelyk , langs dien weg, nog your tc komen.
--- Die zelfde zugt your bet behoud deezer
en en bet welzyn van derzel ycr Planters, gepaard met
het weezenlyk belang voor bet Vaderland, fpoorde hem
wyders aan, um het zesde Stuk, behelzende weder cciti.Vad. Lett. I. D. bi.
(4') Zie
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iig,e Brieven van ifristodemus aan Sineetus, of te geeven
suet eene uitvoerige Voorreden , of .eene Verhandeling ,
waar in by het gevaar en de middelen ter heritelling'deezer Colonien , ten voordeele van het Vaderland , naar
zyn inzien , geheel openlegt. Na eenige voorafgaande
aanmerkingen , over 't geen in agt genomen behoort te
-warden , ter verkryginge , behoudinge ,en vermeerdernge
van 't geluk eener Burgermaatfchapqe , (het hoofdbe:doelde van de invoering alle y Burgennaatfchappyen ,)
voorgefteld , en dezelven wel byzonder betrekkelyk geniaakt te liebben , tot ons Gemeenebest; gaat by over
tot zyn bepaald oogmerk in deezen , om , naamlyk , te
handelen , „ over de noodzaaklykheid eener allerfpoedig„ ile voorzieninge in eenen tak van onze , [te weeten
den Slaavenhandel ] met welken onze Landbouwende
„ Colonien (ban of vallen moeten.” En hiertoe zal ik,
zegt hy,, de vier navolgende poincten aan de overwee
ging van rune Leezers voordraagen.
Of onze buitenlandfche Landbouwende Colonien
„
abrfpronglyk zodanig zyn ingericht , dat zy van dat ge
verzorgd kunnen worden , 't welk in ftaat is , om dezelve aan het groote oogmerk, de bevordering van deri
Koophandel , te kunnen Jaen beantwOorden ?
„ 2. Of dezelve , overeenkomftig aan derzelver oarfrronglyke inrichting van dat nodige op den dour verzorgd warden ?
En daar,, by dit onderzoek , ten duidelykflen zal blyken , dat men in die verzorging zeer aanmerkelyk te kort
fchiet , cal ik
„ 3. In de derde plants nafpeuren , welke de voornaavan die te kortkoming zyn.
me
. „ 4. Om dan , eindelyk in .de vierde plants , naar myn
vennogen , zodanige middelen aan de hand te geeven ,
door welke , op eene voldoende wyze dat gebrekkige
verbeterd, en de ,Landbouwende Colonien van een oneindig nut voor den Koophandel zouden kunnen gemaakt
worden."
In het behandelen van ieder deezer poincten heeft onze Autheur beitendig bet oog op den Slaavenhandel gevestigd; toont aan, dat hieronarent, by de ooriprongivke inrichting, de noodigc voorzorg gedraagen is ; maar
dat die fchikkingen vervolgens in duigen gevallen zyn ;
met aanvvyzinge der voornaamite oorzaaken hier van;
r)itsgaders van 't geen 'er,, op de beste wyze , in 't
work
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week gefteld zoon kunnen worden , ter herflellinge van
deezen •Slaavenhandel,
voiflrekte noodzatiklyklie41
nititfie nuttigheid by ten Iderkfle aandringt.
By die • gelegenheid virit. by zich , al by den aanvang
tier behandelinge van dit onderwerp , acnigermaate :ge,
ecu
uitaap to doen, wegens de -bedenkelyiiheld , die men nateurlyk beeft, tegen den Slaave phandel ; waarover hy° zich .indiarvoege uitlaat , dat w y ;'t
niet ondienftig gcoordceld hebben, zyne gedagten desaangaande alhicr te plaatzen. - Men vraagt naam&lik: „ Stryd nit bet gebruiken van Slaaven tegen
reehten van de -ilenschlykheid? Kan dit gebruik
grondbeginzelen van den Christelyken Gotlsdienst
„ overeengebracht worden?"
„ Volmondig, (des luidt de taal van onzen Schryyet ,) Volmondig moet ik antwoorden, dat het invoeren
van de flaverny, hoe oud, hoc ingeworteld zy ook moge zvn , ten alien tyde, eerie inbreuk is geweest op de
rcchten van de menschlykheid; de nateur lent dezelve
.niet : alle menichen worden van natuure vry gebooren;
ale zachtmoedige grondbeginzclen van den Christelyken
Godsdienst lceren wet ondergefdliktheid aan menfchelyke
ordeningen, maar zy kcuren de flaverny
„ Maar dan word nader de vrakf,Y : Hoe is dan tech
.immer het gebruik van Slaaven, door eerie Christen
Natie, door ecn Volk, 't welk , van ouds af, zo veele voor zyne eigene vryheid heeft betoond, door
t en Volk, 't welk daar voor, in Ale tyden , bereid is
alles op te zetten , good te maaken ?
„ Laat ik, zo kort ais mooglyk is , cens beproeven
Nvat hiervan zou kunnen gezegd worden , terwvl ik vooraf verklaare, geheel ongezind te zyn , ern Cent voiledige verdedi g ing op my te ncemenvan ecn gebruik ,
't welk in den grond, en hoe men Ict ook bewimpeic
altyd een inbreuk op de rechten van de menschlvkbeid
bl \-ven zal, en na nile matigingen en verzachtingen tech
jii tri mer tinders, dan ais ecn noodzaaklyk kwaad, zal
kuneen worden befelon,vd. „ 1)e nattier van de zaak brengt inch, dat de Plantagien op onze Landbonwende Colonien nimmer alders ,
dan door Slaaven , kuimen bewerkt worden ; want hoe
gaarne ik toefta , Oat de arbLid op eenc Piantagie , op
zichzelven , minder ZWItar, dan xvel aanhoudende is ; hoe
Carne ik gelooven \Aril , dat zelfs de allcrzwaarae arheid
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wanneer dezelve door zachtmoedigheid :, en hoop. op
voordeeicn en genoegens , aangemoedigd words, aan vrve
menfchen fmaaklyk kan gemaakt wordenzamoet men
echtcr, in cell zodanig denkbeeld, onderdellen , dat men
die vrye menfchen by de hand meet hebben , evil men
dezelve tot den arbeici aamnoedigen , ea dat, hoc men
zich ook wende , het onuitvoerlyk 1,,ou zvn , bm jaarlvks
zo vecle duizendcn van vrye menfchen , als i tot den arbeid in allc die .Landbonwende- , Colonicn, welkc door
alle de Europeaanfche Christen -Magendhedln bezetert
worden , ;nodig zyn , aan te`moedigen en uit te ioltken ,
em eene gevaarlyke reis over zee te onderneemen , om
zich in (ten vrcetnd Land neder te zetten zonder ander
uitzicht , dan em daar, even als in bun Vaderiand , van
een Bering daggcld te leeven, zonder ecnige hoop van immer beter fortuin te inaaketr, • en met de zelcic verwachting van in den ouderdom , in een vrcemd Land, ver
van hun getlacht , te zullen moeten oinzwerven.
„ UiC dit alles volgt , dat men Beene andere keuze
hceft , dan cen van deeze beide, of dat men game Landbouwende Colonicn meet hcbben , of dat men dezelve
door Shaven meet laaten bearbeiden.
„ Waimea men nu verder in overweeging necint ,
aan den eenen kant , dat , hoe zeer de eigent l yk gezcg-.
de ilaverny rummer volkomen vry te fprecken is van
inbretik op dc rechten van de menschlykheid, men echter niet voor onmooglyk behoeft te houden , dat men
itt Colonicn van Christen - Natien,dewel zodanig zou kunnen aanieggen , dat ie flaverny nict allecn
naauwlyks gevoeld wierd, maar zelfs dat aan dc Slaayen zo vecf menschlykbeid Z0u. kunnen warden betoond ,
dat zv zichzeiven onder de banden gclukkigcr bevonden , dan toen zy noch vry waren ; wanneer men zich
bier tegen aan den anderen kant voorfteld wel de
boven beweczen onmoogiykhei,1 , om immer dat,
waar toe Slaaven gebruikt worden , door vrve 1-'ianden
te laaten doen , als het onnocmlyk geniis can voortbrengzelen welke de milde natuur aanbied , en waarvan
wy antlers gelled vertiooken zouden zyn ; den mccn ,
dat , daar men in de volfirckte noodzaaldvidieid is
em van twee kwaaden het minfte te kiczen , men dan
zecr wel zodanige maatregclen zou kunnen neemen , coder welke men , behoudens de rechten van de nrnschlykheid, en de zachtmoedigheid van het Christendom ,
do
L' s
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de llaverny in de Colonien van Christen - Natien kan toelaaten. De flaverny zal dan wel altyd een noodzaaklyk
kwaad blyven, maar , (en dit was het geene ik betoogen
wilde ,) dan word het de zaak van de Christen - Mogen&
heden , om in hunne Wetten, Reglementen, Voorwaarden en dergelyke , op welke zy het nbodzaaklyke gebruik
van Slaaven toelaaten , de g em der natuur, en van het
Christendom, zodanig te doen doorklinken, dat,- daar
door, behoudens het groote oogmerk van de bebouwing,
bet lot van die ongelukkigfte onder .de ftervelingen , met
alleen draaglyk, maar zelfs zacht en: aangenaam gemaak.t
worde.
„ En waarlyk, niets is gemaklyker uittevoeren,
dan dit.
„ Men honk' in bet oog, dat de Slanven, van welke
men zich in de Landbouwende Colonien bedient, uit
zlfr ica uit het middenuit het diepfte van de onkunde
en luibeid gehaald worden, om aan voordeelige bezigheden geplaatst, en voor de _0.elfeele menfchelyke -Maatfchapp v nuttig gcmaakt te worden.
„ De Negers bezitten over het algemeen een zacht
temperament, zy zyn zeer gemaklyk te leiden ; zy zyn
zeer werkzaam, wanneer zy op eene vriendelyke wyze
aangernoedigd worden. Wanneer men dezelve, op eene
zachtzinnige wyze , van langzaarnerhand, aan den arbeict
gewoon maakt, wanneer men, onder bun, eene beredeneerde en altoos gelyke tucht onderhoud, wanneer men
in dezelve de natuurlyke denkbeelden van billykheid
rechtvaerdigheid, die in het hart van alle menfchen ingedrukt zyn, altoos doet doorfteeken, dam kan men dour
den tyd ongelooflyke dingen door bun doen uitvoeren.
„ Zy hebben zeer weinige behoeften; de woeste ftaa.t,
in welke zy in hun Laud, van hunne geboorte af, ge, en byna niets, van die
leefd hebben, heeft hun weini ?
gemakken van die aan nenaanSeden leeren kennen, welhe onder befchaafcle
'
Volkeren, tot by het geringae- flaw
van menfchen, in noodzaaklyke behoeften zyn veranderd.
Zy zyn over het algemeen lydzaam; wanneer men hun
behoorlyke tyden van rust doet genieten, wanneer men
hun van een vruchtbaar pickle gronds voorziet, op welke zy hunne levensmiddelen leaten groeijen , wanneer
men hun nimmcr iets op die tyden, die tot hunne .rust ,
of tot het bebouwen van hun .hockje gronds beftemci zyn ,
belttibbelt, wanneer men hun nimmer dwingt, om by
naclit
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nada en ontyden te werken, wanneer men , by eene
on giukkige miswasfehing; van hunne levensmiddeten,
ham echtcr Been gebrek laat lyden, maar ryklyk van dezelve voorziet, wanneer men voor hunne Vrouwen en
Kinderen behoorlyke zorg draagt, dezelve van bekwaame en gezonde wooningen, voorziet, wanneer men hun
in ziekten niet alleen -geeneo arbeid afvorderd, maar zelfs
een medelydend en behulpzaam hart betoond, wanneer
men bun in hunne frisfcho krachten gelegenheid geeft ,
om van hun plekje , gr onds 'eene near hunne geringe behoeften gefchikte over winst: te kunnen opzameien, wanneer men hun in den oudeuclom zacht en menfchelyk behandeld, en dan humt
. oVcrwinflen op eene genoeglyke
wyze , onder zodanigen gemaklyken arbeid, alS near bunne afgeleefde krachten gefehlikt is , doet genieten, walp.
deer men- in ' t- algemeen , in alles, de item der menschlykheid ten hunnen aanzieni gehoor geeft ; dan rekent
zich een Neger onder de llawn-ny zo gelukkig als een Kofling op zynen Throon, voelt by de banden van flaverny niet , can welke■ by 'gekluisterd is , en wear van
het clenkbeeld alleen genOeg as voor die gecne, welke onder onze Luchtftreeken geho;oren zyn, om al bun genoegen , hoe zacht en menichelyik zy ook behandeld worden,
te vergallen, dan vergeet by !welcha zyn oude Vaderland,
en dat by immer vry gewee2st is , dan doen hem de betrekkingen , met welke by nan zyne Vrouw en Kinderen
den lust vega.an, om immer weder near
verbonden is,
zyn Vaderlaid te rug te en zyne oude woeste
vryheicl weder te bekomen,.dan itraalt hem guile vergenoegdheid uit de oogen , clan betoont by zyne dankbaarheid can zynen goeden meester, door de allerbezigile
naarftigheid, en de- yverigfte zorg voor zyneelan
b bo.en
. ;
dan vat by voor zynen meester eene zo hartlyke l.iefde,
eene zo doorilaande trouw op, dat daar van in Europa
naauwlykS een zweemfel van een voorbeeld te vinden is.
„ Zo weldaadia flaat de goedertieren natuur de voordeelen te rug op t'die;geene, welke can haare Item; die in
alle harten klinkt , gehoor geeven! Een menschlievend
Planter, die zich op eene afgelegen Plantagie, ver van
alle Blanken af, op deeze wyze tegen zyne Slaaven ge,
d
' raagt, vind zich door oneindig meer vrienden , waare
vrienden vrienden, die zonder bedenken hun leven voor
hem veil' hebben, omringt , dan Cell hoogmoedig Vorst
in het midden van zyne Lyfwacht. Tcrwyl bet opflaan
van
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van Shaven tegen hunne meesters, het afloopen van
Plantagien ja van gehecle Colonien, in den grond niet
in het Karakter
van de Negers maar in door hunne mis'
handelingen tot woede overflaa,nde wanhoop, moet gezocht
worden.
,Decze gevoelcns van memschlykheid en Christelykheid
den Planter niet alleen in te:boezcmen, maar zelfs
werktlellig te doen maaken, is het work van de
Wetten , en de zorg van de Overhs-id.
„Hoe zeer nn wel, door (iit alley; de flaverny der Negers niet volkomenverdedigeL is, 116e zeer, welke moeite
_men zich immer geeve , de rechten van lyfeigendom van
het eene mensch op het andeqe . pi4nper te bewyzen, nimalef.voor te fpreeken zyn , Zp mee,n ik-echter, dat, langs
deeze,wegen, het kwaad zoidanig; verzacht kan worden ,
dat men eene Christen - Mogemilheid niet wel van onmcnschlyklicid cn onchristly;khcid kan befchnldigen , wanneer men dLzelve , in de noodzaaklyke keuzc , om of aan
haare Maatiehappy.de onnocmlyke voordeeleu van Plantaglen te dpen misfen , of dezelve onder de voorgeficide
Voorwaarden te doen genieten , ode f. laverny der Negcrs,
in haare buitenlandlche La-,ndbouwende Colonicn, onder
menschhevende en Christelyle wctten ziet toelaaten.
„ ik kan ten deezen opzichte den Leezer niet genoeg
11.4npyyzenrhet reeds aangehaalde nitmuntend \yak-, Co;.fiderations retat prefent tie St. Dorningite, vooral Tom.
I. pag. 1 30 —146. Men leeze ook tie proeve over de behandeling en beheering van de Zfricaanfi;he Siativen,
de Britjehe Striker-fdantagie.4,1, door .7ames Ranz/hy, waar
van eene beoordeeling te vinden is in de Monthly Review
van :piny 1784. Men zie ook de invallende eta/met-kit.4;eit op . ele von; enliaande proeve , , door eon Pr/end van de
Yp est-Ind/finite C0101ildll , en derzelver lnwooners beoordeeid in dezelfde Review van (aober 1785, en cindelyk
het antwoord van den Deer Rantfily op die invallende aanmcrkingen , als mede de aanmerkingcn van de Schryvers
van de,'/I/owItly Review op hetzeive, in hun Still* van
17 g6; en men zal, nit vergclyking van het ecu
en ander, overvloed van bewyzen vinden voor de mooglvkheid, om de flaverny zodanig te matigen, dat zy, als
een noodzaaklyk kwaad, door Christen-Natien en Overhcdcn kan toegelaaten worden. Men vergelyke bier tegen het Been de bcroemde Abt Raynal, in zyne Histoire
PilliojOphiptc & Politipe des Eitablileh-mills ,&e. Liyre XI,
te-
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tegen het gebruiken van Slaaven' inbrengt, en men be-.
oordeele , in hoe verve alle zyne becienkingen, do6r het
by my voorgetteld gedreg , jegens de Shaven , hunne
kracht zulien verliezen."
Brieven over re i:,Cheide Onderwerpen , door Mr.- RHYNVIS
FEITH , Lid van- verfiheidc; Genoo0happen. Dcrde
b?adz.in gr. 8170.
Te ziinfierdisin ,, by J. Allah,
It Derde Deel der Brieven mag grootendeels een Verdeedi glehrift liecten. is ingerigt tegen,
of behelst eenige Algemeene Aanmerkingen , betreffende
zeker k rkje , ten tytel Voerende: Gedachten over het
Sentimentecle van deezOi tye ; door den Schryver, die ten:
Zinipreuk voert: . Tentlimui ad calestem Patriarn.
in den Tweeden; geeft ons de Heer i-hrrn de Betekenis op,
van bet woorl Oentimcnteel , en hendelt over de voor- en
nadeelen van Sentimenieele Schriften ; over de Liefile
genoeglyke en ' deugdbevorderende Droefgecstighcid. - —
De 114)rde client ten vervolge , en g ear bepaalder over 't
Gevoel, nit het eigen oogpant 'beAChouwd. — De
Vierde is eene Apologie van de ?unit, "en van de FerdiEn words .alles in den Vyfden
Nand en Conliantia.
beflooten met een Fragment van een Trewji)el , wear in
zyn hoofddoel was, oni het regt edele godvrugtige Character ran cia ongelukkige JOHANNA GRAY te fchetzen.
Ely zeildt het zynen Vriend, juist zo''als het hem nit de
tpen gevlocid is ,
ongekuist , onverbeterd.
„ noodiot halt hem ," gclyk by betnigt, „ alle mogely-'
„ kc hindernisfen , die de uitvoering vairt zelvc vertraa„ gen konden, in den weg geworpen , en eindelyk in
„ den toeftand gebragt, chit by zyn plan , zyn vuur en
„ lust , zeker drie groote vereischten , om een Tooneel„ auk te vervaardigen ,- ten ecnemaalc kwyt was.”
Niet vrecnill, dat cen Schryver, zync pen ter Zelfsverdeediging veriheeden hebbende, behalven den geenen, op
wien zyn Wederfchrift bepaeld bedoelt , ook is 't voorby
pan, anderen , die niet met hem inflemmen, eene penceiireek geeve. Wv Schryvers der liaderlan0hv Letteroe•feningtn deelen in dit lot. De neer FEITH fnryft:
„ Zy fldiynen een doodlyken heat tegen alles , was zy
, voor Sentimenteel houden , opgevat te hebben; ten
rui lion zy beaten weal. cc Maar IC.U111),.eU IJergens no.
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'er op los te geeven." Hy lcgt ons Veranderlykheid
ten Aste; de aanpryzende Beoordeeling van zyne
bybrengende. Dan, dit is by hem het
„ de veer
„ tegen het Sentimenteele heeft zich tot in .de' Beoordee„ lin o. der Dichtitukken uitgeflrekt:" waar van by eeri
en tinder ftaal hybrengt.
Wy hebben tyd, noch
plaats, om ons tot een breeder wederlegging in te laaten:
anders meenen wy in flaat te zyn om te toonen, dat wy
Heeren Letteroefenaars , gelyk by oils tytelt , geciizins in
't geval zyn, „ dat' wy geen bepaald en juist denkbeeld
„ aan het woord Sentimenteel gehegt hebben ;" dat wv,,zo
als wy vaak deeden, en wy bedoelen voortaan te. zullen
doen, alleen tegen .het Misbruik, en niet teffens tegen
het ,entzmenteele , geyverd hebben. Wy beroepen ons
op zo \Tele gunftige beoordeelingen van Werken , Dichtwerken, en andere, waar in het Sentimenteele, het waa..
re Sentimenteele, onzes oordcels, niet ontbreekt; maar
veel ear overvloedig te vinden is. Onze Beoordeeling
van zyne FANNY ( I') zal heni misfehien eenigzins met ons
bevredigen. En zo verre is het 'er af, dar, naar ons in,
zien , „ bet nranlyke en kragtige uit een Diehtfluk, door
„ het ivaare Sentimenteele. 'er nit genomen 1,vordt ," dat
zvy 't zelve daar toe noodig rekenen: wy beroepen ons
op het gezcgde over MVIle Uferande , <win Apollo an Hy'.
men (-t), fchoon het nallaan dier bladzyde de rnogelvk
gemaakte bevrediging eenigzins zal breeken , wyst dezel-ve uit , dat wy niet onder de onaandoenlyken moeten gerangfchik t worden.
Dan genoeg. Ten blyke dat wy in de groote Hoofd.
zaak tier, maar atleen in de Toepasfing verfchillen ,
Betekenis van het troord Senlen wy des Heeren
timenteel, die wy grootewleeli onderfchryven , overnee=
men. ,9 Het woord Sentimenteel," zegt by, „ thtns zo.
algemeen , in zuik een verfchillenden zin , en venial zo
verkeerd gebruikt , is, zo ver ik heb kunnen befbeuren,
van eene En.gelfche Afkomst , en door can van do
tigfte voorthrengzelen , van den altyd oorfpronglyken
STERNE , ik mean YORICKS Sentimenteele Reis, byna in al=
1k zou het
le taalen overgezet, glom bekend
ziiet beter dan door Gewaarwordelyk weeten over te brangen ,
„

(*) Zie N. Algem. Vacieri. Letteroeff , II Deel, bi. 502.
(f) Aldaar, bi. 131.
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gen, en dan verftaa ik door Sentimenteele Schriften dezulken, in welken eigene gewaarwordingen uitgedrukt,
en door eenen 41, die meer tot het hart en tot de •verbeeldingskragt , dan tot het verftand, fpreekt , zodanig
uitgedrukt worden , dat ze in de ziel van den Leezer
overgaan, en daar eene tedere foortgelyke gevoeligheid
verwekken. Wanneer men dit tot een Roman gelieft te
bepaalen , dan zal eene Sentimentecle Gefchiedenis eene
zodanige zyn , wear in de voorvallen aan de gewaarwordingen ondergefchikt zyn, en in welke men meer de aandoeningen befchryft , die de Perfoonadien , welke men
ten tooneele voert , ondervinden, dan de gebeurtenisfen
van huu leeven.
„ Uit deeze hefchryving ziet gy teritond, dat men,
met een gefchrift Sentimenteel te noemen, noch ointrent
deszelfs vrolyken of treurigen inhoud, nod). omtrent deszelfs moreele waarde, iets zekers bepaale. Zo dra 'er
voornaamlyk gewaarwordingen in uitgedrukt worden, is
het Sentimenteel ; maar deeze gewaarwordingen kunnen
edel, en zy kunnen verachtlyk; zy kunnen deugdzaam,
en zy kunnen misdaadig ; zy kunnen vrolyk , zy kunnen
treurig zyn: in de drie gevallen bepaalt de natuurlyk uitgewaarwordin
gedrukte
bg voor den Kunstregter die het
cake' als een product der fchoone Letteren befchouwt,
de waarde van het gefchrift, als een Sentimenteel gefchrift
aangemerkt, en hy zal uit dit gezichtpunt een Roman,
daar llechte, maar natuurlyke, gewaarwordingen in vertoond . worden , den prys geeven boven eene adere, daar
deugdzaame, maar onnatuurlyke , zonder gevoel nage,
bootile, gewaarwordingen in verfpreid zyn: even gelyk
by ovtotus, ook wan hy zyne Corinna bezingt, als
Dichter boven SLUITRR, in die eigen betrekking , vetkiezen zal, fchoon de eerfte voor de ongebondenheid, de
laatfte voor de deugd en godvracht gezongen heeft. ARETINO is zo wel een Sentimenteel Schryver als YOUNG
fchoon de een voor de Hel, de ander voor den Hemel gefchreeven heeft, en de aangehaalde sTERNE is, in de befchryving van zyne /inecdote met de Filfe de Chambre
van Mad,irm de R . niet Minder Sentimenteel dan in
de uitmuntende gewaarwordingen , welken hy Oncle Table zo dikwerf in het hart legt, en die elk rechtfchapen
Leezer de edelfte traanen afpersfen. Wanneer ik, derhalven , een Bock enhel afkeur , om dat het Sentimenteel
Mandel ik partydig, of zonder kunde. Want niemand,
dire
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dii iuist cleat en billyk oordeelt, zal het fehilderachtis

voordroagcn van edele gevcw1cns en aandoeningen afkeuren-, en met een geSchrift enkel Sentimental te noemen,
heb ik nog niet te kennen gegeeven, of de fentimenten
'er ill yoorgedroagen, deugdbevorderende zyn, of het te,Yendeel.
„ Ilet tot bier toe beredeneerde komt my zo duidelyk
voor , dat ik ow oordeel zoo waanen to beledigen , indica
gy begrypt van zelven,
ik 'er longer op fain bleef,
clot het Sentimeatale verdeedigende, bepaold dat verdeedige, 't well: aan de deugd gewyd is , terwyl been
rechtichapen mensch zich immer tot voortpraak van het
andcre onwerpen , moat veeleer als een fehandelyk mis
bruik van de kunst veroordeelen en of keuren zal."
Aan het eerfie, het veroordeelen van een Werk , enkel
om dot bet Septirxn.fal is, weet ik niet dot wy ons hebben fchuldig gcmaakt; dock daar het Scntimesiteole your
zo veelvuldig misbruiks bloot kat, en zo vaak deerlyk
misbrult wordt, hebben wy te meermaalen, in -den loop
onzer .Letlei7 ,efeniirgere, onze Leezers door tegen gewaatfchowd, en wann2er dit misbruik duidelyk dOorfiroolde,
zomtyds , ZOIlder cenig byvoegzel , bet woord Scntimeil'teal gcbruikt, wanneer , de oangeduide ;fart des afgekeurden Works medebragt, dot wy dit woord in een Wooden
zin bezigden.
ons kuonen herinneren , zullen alle pleatZo 17,2O1
Zen In onze LetteiocFningru , en ook iii oils Mengcew,r,;.',
wear het gewraakt worth, vallen 01h10E do
2:CS bepoolingen . van den Kelly. G. J. ZOLLIKOFP.R . , door
den Meer FErrn, in den :Brief over 't .Gevoel, bygebragt;
en die wy, verkort , hier 1_.aarne offehryven, om dot zo
joist dat gen te
't Aveik de
ons
khold, ons aangewreeven, van ons al Bert.
„ I let 'Set/thin:Neck is , in de cerfie 1-)ants , v alsch ,
wanneer het niet notaurlyk, mau gedwongen is: wanneer
men gewaarwordingen voorgeelt en uitdrukt, wejkc men
dien goad niet heeft ,
niet • beeft , of ten mint en
denweiken men fifilynen win dezelve te hebben.
Het Sentimentecle tell tivcc(kn, valseh , wanneer
bet overgedreeven en tie waarde der dingen niet oangometer' is:; wanneer het zich meet in beozelingen don in
-wigtige dingen Vertoont.
,, Het se/dim-week is , ten derden, voisch , wanneer
bet ons de betrekkingen, waar in zy tot anderen !Alan,
LII
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en de pligten, die wy hun fchuldig zyn, vergeeten of
veronagtzaamen doet.
Sentimenteele is , ten vierden en vffden , valsch
19 Het
wanneer de jOngeling , wanneer de Man de bezigheden,
die tot zyn ambt , tot zynen handel , tot zyn beroep , behooren , en dus veelligt aan en voor zich zelven juist niet
zeer edel en wigtig , of niet zeer vermaaklyk zyn, daarom veracht, verzuimt, zyner onwaardig keurt, en zich
te verlaagen gelooft met dingen te doen , ,welke duizend.
andere men fchen , van een minder fyn gevoel, en van ccne mindere edele denkwyze , ook doen konden; of wanneer men de pligten des onunegangs , der gezclligheid,
der vriendfchapiyke agting en lie fde , aan anderen weigert , om dat ze niet even zo gevoeiig als wy zyn , om
dat ze de natuur mogelyk uit eene groovere ftoffe gevonnd, of hun meer koel verftand, meer kalme overlegging gegeeven , en ze meer tot doen dan tot gewaarworden beflemd heeft.
„ Het Sentimenteele is , ten zesden , fchadelyk en gevaarlyk, wanneer wy, door deszelfs ingeevingen en aandryven vervoerd, ons eene waereld fcheppen , en in dezelve leven en zweeven, welke met de werklyke waereld
byna niets gemeens heeft, en touter in onze verbeeldingskragt , of in zekere werken der DichtkUnst , beftaat : wanneer wy, door zodanige beeltenisfen en gedaanten betooverd , by anderen volkomenheden zoeken, en dingen van
hun verwachten , welke of nergens , of ten hoogften zelden aan te treffen zyn , en ons dan over dit zo natuurlyk
gebrek zodanig verontrusten of bedroeven , en ons zoda•
nig van dezelve verwycleren als of wy weezenlyke dingen by hen misten."
Hier mede agten wy genoeg van dit Verdeedigende Briefdeel , en te onzer rechtmaatige Zelfsverdeediging , gezegcl
te hebben : wy zouden ons perk te buiten treeden , wilden wy ons tot byzonderheden inlaaten , waar aan het ons
zo min zou ontbreeken , als aan itoffe om onze Beoordeeling (§) van des Schryvers bier gehandhaafde Ferdinand
en Conliantia te regtvaardigen, — op de beginzels van
ZOLLIKOFER te regtvaardigen.
(§) Zie Algem. Vaderl. Letteroeff. VII Dee', 131. 531.
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Nederlandiche Reizen , tot bovordering van den Koophan,
del , na de meest afgelege ,?e Gewesten dat Aardkloots,
doormengd met vreemde Lotgevallen , en menigvuldige
Gevaaren , die de NederlandfChe Reizigers hebben door!,
ge,qaan. Met Phalan. Deel.,Te Anflerdam, by
P. Conradi, en to Harlingen, by V. van der Plaats,
162 blacks. in gr. Svo.
e Verzamelaar deezer Reistochten deelt 'er ons , in
D dit XIII Deel, Negen mede. De Schipbreuk van het
fluirfchip de Anion , op de Reize van Japan na Batavia.,
in het yaw- 1 714. — Den Tocht van het Oostindifche
Schip Barneveld,. nor; de Kaap de Goode Hoop, in het
aaat 1719. ------- JACOB BUCQUOY ' S zestieniaarige Reize,
in de 3aaren 1719 tot 1735. — De Tweejaarige Rel.
se van drie Schcpen , rondom de Trereld, in de yaaren
1 721 en 1722, D Schipbreuk van het Compagnie&hip Blydorp , in het Yaar 17 3 3. — Den Ongelukkiaen To,ht van het Oostindifche Schip Rustenwerk, in de
ywaren 1749 tot 1752. — De Rampfpoedige Raze van
het Oostindifche Schip . de Geregtigheid, van Batavia na
Zeeland., in den 7aare 1754. -- ADRIANUS MALLAGUS
ongelukkige Scheepstocht de Middelandfche Zee, in de
•7aaren 1759 en 1760.
De Rampfpoedige Reize van
het Oostindifche Schip Nyenburg, in het yaar 1763.
Met foortgelyk oogmerk, met foortgelyk nut, als de
voorgaande Deelen deezes Reiskundigen Werks , kan het
tegcnwoordige geleezen worden. Wy zullen 'er ook
foortgelyk gebruik van maaken , en thans eenige byzonderheden mededeelen , het groote Eiland Madagaskar betreffende , zo als wy ze aantreffen in den Tocht van bet
Oostindifche Schip Barneveld , volgeus de opgave van
ooggetuigen, die gezegd worden voorzigtig en cerbiedig
der waarheid huide gedaan to hebben.
„ In zynen omtrek beflaat Illadagaskar omtrent vyfhonderd, en in de lengte tweehonderd en dertig, Mylen,
Dc grootfle brecdte is ant en zestig, en de kleinfte zeven Mylen. De Zuidlyke hock legt op 26 Cr. TO M111.,
en de Noordiyke op 12 Gr. Zuider Breedte. Doorgam,
is bet Land berg- en lleuvJatig , met veele mocrasfen
aan den Zeekant , binnen's Lends ontraoet men yule bos,
tau en boomen. Dc grand is zandig en kleiati5,.5, er:
1;#
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op veele p1aatzen bedekt met een korst.goede garde , zeer
bekwaam tot de graanteelt.
• „ Steden vindt men 7 er niet , .en flegts een Dorp , by 's
Konings Hof, zeer onregelmaatig gebouwd, en aan alle
zyden open: Het beftaat in geringe wooningen, hier en
daar als nedergeworpen; . doch is zeer volkryk. Des Kominas Hof is een iangwerpig vierkant, omringd van eene
befchanzing van afgekapte boomen , als Schanspaalen , op
ten zekeren afftand van elkander , in den grond geflaagen.
De Vorst, die in dit Hof zyn verblyf houdt, regeert
met een onbepaald gezag over zyne onderdaanen, die zyne bevelen met een blind ontzag volvoeren, en hem wei-nip; minder dan cenen God vreezen. Dc Koning heeft
teen bepaald getal Soldaaten, of ftaande Krygsmagt, op
de been; alle • zyne -Oncierdaanen zyn gehouden, op het
eerfle bevel, te wapen .te loopen , en ten zyne vyanden
op te trekken. Diet anders dan als zyne lyfeiFenen, of
flaavenworden zy van hem aangezien en behandeld. Dit
onbepaald gezag gaat niet alleen over de Perfoonen en Onderdaanen , maar ftrekt zich ook uit tot hunne bezittingen, Welke men bczwaarlyk eigendommen kan noemen,
alzo by dezelve naar goedvinden tot zich neemt.
„ Zecr zelclen, ondertusfchen, voert deeze Vorst Oorlog met zyne Nabuuren , zyne voornaanifie bemoeijing is
met zyne Vrouwen en Bywyven. De meeste Oorlogen
hebben ten oogmerke , Shaven op elkanderen te veroveren.
Zccr gebrekkig is de gefteldheid des Regtsbanks bier
te Lande. De 'Koning is de eenige Regtcr in alle gefehillenhy heeft geene eigenlyk gezegde Ra:aden; de vermoo-en:Iften alleen molten nu en dan een woord in 't midden
brengen. Die de meeste vrienden heeft by den Koning,
wint altoos bet geding. Wanneer ieman.d met eene haiSmisdaacl wordt betigt, die den Koning eenigzins twyfelagtig voorkomt, zit lay,, als 't ware, eenigen tyd ,
diepe gepeinzen, om de zaak by zich zelven te overleggen. Middelerwyl luistert hy naar de gefprekken der omRanders, de meerderheid. van Wier uitipraaken zyn gevoelen beflist , zonder op de zaak zelve de rainile agt te geeyen. ----- Die dus veroordeeld is, most, om zyne onfehuld te bevevzen , ccii vergiftigen drank drinken welke , meenen zy, hem niet zal cleeren, indien by onfcbui'
dig zy. Doch , die op deeze proeve gefield worden.,
F2
moe-

:4.

VEDERLANDSCHE RETZEN.

moeten het meestal met den dood bekoopen. De mderett
en huisgenooten , der dus otngekomenen, vervallen aan
den Koning , voor wien dit een aanmerkelyk gedeelte zyns
inkomens uitmaakt.
„Eertyds waren hunne Wapenen Asfagaaien , of Werpfpietzen; doch , zints de Europeaanen dit Eiland bezogt,
en vooral de Engelfehen van daar Slaaven gehaald hebben
voor hunne Volkplantingen , zyn ze bekend geworden
en, waar mede zy zeer wel weeten om te
met Snaphaan
gaan.
„Drie Godsdienftige Aanhangen ontmoet men onder de
Marlaga'kureezen. De Leden van den eerflen en aanzienlykften Aanhang, tot welken de Koning behoort, aanbidden en vereeren den Duivel, op dat by bun geen kwaad
doe. Deeze Ilaan veel geloof aan Tovery, voor welke zy
zeer bang zyn. Om daar tegen bevryd te worden , binden zy de eerfblAngen hunner Landyrugten aan bondeltjes , en hangen dezelve aan de daken hunner huizen , of
aan boomen. In duistere zaal:en raadpleegen zy de zielen
der afgeflorvenen. Zulk eene Raadpleeging gefchiedde ,
by de komst onzer Reizigers ten Hove, op de volgendewyze. Hunne gefchenken werden gebragt in een Lusthuis des Konings , en aldaar opgehangen aan een Ilaketzel, aan 7 t welke zy yvoiren tanden hinven , opgevuld
met een zeker ruikend vogt, by hen zeer hoog geagt. De
geest des jongstvoorgaanden Konings , verbeeldden zy zich,
waarde dagelyks by dit ftaketzel. Straks daar naa begon
men den geest te vraagen , of de aangebragre gefchenken
zuiver, dan of ze vergiftigd of betoverd waren? Of de
Koning zich op de blanke menfchen kon vertrouwen, en
veilig met hun in onderhandejing treeden? Door eenen
ander Duivelbanner, die de kunst van Buikfpreeken verftondt, en ,ster domhoudinge van de onkundige Gemeente,
door den Koning voorbedagtlyk werd onderhouden , werd
bier op geantwoord, dat de gefchenken zuiver en onbeftnet , en de blanken goede en eerlyke menfchen waren,
op welke de Konina zich veilig mogt verlaaten.
b tweeden Godsdienfligen Aanhang
„De Leden van den
hebben, in de daad, eenige, hoewel zeer gehrekkige,
kennis van CHRISTLYS doch moeten eigenlyk als Mahoviethaancn warden aangezien: dewyl zy den Leugen-Profeet , verre boven den waaren Godsgezant, waardeeren.
„ De derde Aanhang wag nauwlyks gezegd worden eenigen Godsdienst te hebben. Het eenige blyk daar van
be-
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befeurt men in het toebrengen van zeker eerbewys aan
de Wasfende Maane.
„In weerwil deezer verfcheidenheid , fIemmen alle de
drie Aanhan gen overeen , in het waarneemen der Befnydenisfe , en in hethouden van drie dagen ter weeke, welke
kwaad en den Duivel zyn gewyd , en op welke by nevens
de Tovery ,regeert. Dingsdag , Vrydag en Saturdag ,• zyn
die kwaadfpellende dagen. Zy mogen op dezelve elkander bezoeken , noch ten Hove verfchynen. Zo vast
gnat hun overgeloof, aangaande de heilloosheid dier dagen , dat ze Kinderen , welke op dezelve. gebooren worden , als Duivelskinderen aanmerken , en meestal • meedogenloos om 't leeven brengen.
„ Tempels , of Tempeldienaars , vernamen onze Reizigers hier te Lande niet : ook , behalven de Befnydenis ,
Beene Godsdienstplegtigheden; 't zy men de volgende gewoonte 'er voor houde. By een riviertje zagen zy eenige
Landzaaten zich te water begeeven , daar in onbeweegelyk flilitaan , vervolgens hunne lippen beweegen, als prevelden zy eenige woorden , daar nan zich wasfchen , en
eindelyk weder opklimmen uit het water. Wanneer zy
een Beest met een Snaphaan getroffen hebben, fnyden zy
het aanflonds den hals af, zonder te letten op de wyze,
hoe , of aan welken kant , milks gefchiedde. Dan fnyden
zy het dier den rechter agterpoot af, en omtrent den halven flaart , en gaan voorts aan 't verdeelen.
„ Zeer vreemd is hunne behandeling van de Kranken.
Zo dra eene ziekte , welke een gevaarlyk aanzien heeft
iemand aantast , wordt by omringd van eenige Vrouwen
en Kinderen , die hun werk maaken , om op een akeligen
toon te zingen. Vervolgens draagen hem dezelfde Zin-;
gers , order het aanhelfen van dit zelfde misbaar, na de
plants, alwaay by zal begraaven worden , ingevalle by
fterve. Naa hem dezelve vertoond te hebben , keeren -zy
met hem te rug na zyne wooning,. hem op gelyke wyze
gezelfchap boudende , tot dat by den geest geeve, of tot
voorgaande gezondheid herfteld worde. Onze Reizigers ,
ooggetuigen van deeze plegtigheid, omtrent een van 's
Konings Kinderen , hadden dus gelegenheid, om te vraagen na de reden van dit bedryf. Het antwoord was, dat
bet zingen ten oogmerk hadt , bet voorkomen , of weeren
van het kwaad, Welk den Lyder van den Duivel, of Toverye , zou kunnen overkomen: en dat het vcrtoonen van
F3
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het Graf gefebicdde, om hem te laaten oordeelen, of
ne aanliaande legplaats goed ware.
„. De geftorvenen worden geleid in eene Kist , gemaakt
van eeri zwaar fink uitgehold hard hout, en vooraf vart
binnen befproeid met Osfcnbloed. Het Lyk in 't graf
geplaatst' zynde, draagen de aanweezenden fieenen aan,
en bedekken bet daar mede; wordende voorts van de overige fieenen acne foort.van vierkanten muur ; condom het
Graf, opgetrokken. Naar gelang van het aanzien of vermogen des Overledenen , worden vervolgcns eenige Runderen -geflagt, om zynen Geest te verzoenen, en hem in
't Graf tot fpyze te dienen. De Koning bekostigt de Be,Ti"qfnis der Armen: waar voor zyne nagelaatcne Vrour,
wen en Kinderen aan hem lyfeigen worden.
„ Uitgezonderd bet Kleedje, wclk de fchaamte dekt,
g,a an de gemeenc Landzaaten naakt ; loch de meer atmzienlyke draagen cane foort van. bruise tabberts, die tot
op de knieen bangen, en op hunne hoofden zckere Mutsjes „ in de gedaante van een Myter..
„Osfenvleesch, nanwlyks. halt gaar gebraaden, is hunne gerneenite fpyze. Tot acne verthapering gebruiken zy
Eyergn , die bykans zyn uitgebroeid; zy flaan zc met
Kuikens en al ten lyve. Ten Hove werden zulke Eyeren , als cane grcotc lekkerny, den onzen aangeboden,
die zc webtaanshalven aannamen ; dock 'er . zich vervolgens van ontdecden.
„ Weinig weeks maaken zy van de Huweiykstrouwe,
en neemen zo veele \'rouwcn als zy kunnen onderhoLlden. Niet de °Lida::: , maar de meestgelieide Zoon des
Konings is zyne Throcnsopvolger. Dat 'et weinig Koophandel of Nearing under nun omgaat , is ligt of te leidcn
uit hunne cenvoudigc leevenswyze.
„Voorts levert bet hun eene menigte van fmaaklyke en
verkwikkende vrugten. Boomer mtmoet men 'er , die tot
de verbaazende hoogte Iran honcierd en vyftig vo,:ten opfchieten , en van dertig tot veertig voeten in den onarek
beflaan. Zy dienen den Landzaaten, om daar van Kanocs
of uitgeholde Schnitjes te maaken. Midden in de bosJaen outmoet men, bier en hay , vlakten , Welke de
voortreffelykite \Veidlandcn zouden kunnen uitleveren ,
met malsch en geurig gras bcgroeid, en doorineeden van
beekjes en rivierties,die het aangenaamile water bevatten.
De nitmuntenslite Boerderyen zouden hies kannen worden
uungeleid: want zo vuedend is bier het gras en kruid ,
dat
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aat de Runderbeesten meestal van zevenhonderd tot duizend ponden wee otn. Zy draagen een In& op bet fchoft,
van veertig tot vyftig
ponden; het vleesch is zeer aangeb
naam van fmaak. Voorts levert het Gewest eene menigte
van allerlei Gevogelte , en de Zee zeer goeden Visch.
„Geene Europtfche Natie bezit hier eenige vastigheid:
de Poriugeezen hadden 'er, in de vroegftbe tyden , eene
foort van fterkte aangeleid; doch zy werd van de Landzaaten gefloopt, en het yolk omgebragt. LODEWYK DE
XIII , konin o. van Frankryk , fchonk naderhand dit Eiland aan derAardinaal DE RICHELIEU, en den Maarfchalk
DE LA MEILJERAIE. Deeze Staatsdienaars zonden derwaards den Heer FLACCURT met eenige manfchap ; by
ftigtte aldaar eene Vesting , Dwifyn genaamd , aan den
Zeekant , en richtte 'er eene Volkplanting op. Doch deeze werd fpoedig aangetast en verdreven door.de Landzaaten , die ruim drie vierde deezen der FrarMen om 't leeyen bragten. De Hollanders hebben hier nooit cen vast!lend ondernomen , maar alleen nu en dan eenigen handel
gedreven. De Engellaien hebben zich inzonderheid hier
mede bemoeid , en , lang voor de komst van het S chip Bar*eve' d , nog ruim duizend Slaaven voor de Volkplantingen
crekool "
Zs

Iyn Slaapmuts , door den Heer

MERCIER. .Nulla dies fine lines,

Tweede Deel. 1e Haarlem, by

F. Bohn.

202 bl. Ity avo.

Stukjes van dit vreemd getyteld Men, die de voorgaande
Zygetwerkje
geleezen hebben, zullen, in het tegenwoordige

ten foortgelyk onthaal aantreffen. De Heer MERCIER fchudt
.zyne Aanmerkingen over verichillencie Onderwerpen. met eeti
losie hand ,uit; nu ecns kort dan eens breeder uitgewerkt ;doch
trimmer verveelencie , en dikwyls zo, dat wy 'er langer over
wenschten bezig gehouden toworsen, en zelfs aan bet voortdenken geraaken, 't welk, in veele gevallen , zyne blykbaare
bedoeling fchynt. Van de veelvuldige enderwerpen in dir
Boekdeeltje, op deezen tram,behandeld: (want wy vinden, de
OpiChriften, 0;iapianglykbeia. De Staatkri •'ige. Luiheid. De
lluwelvkszang. TAVENIER. ANSON. Tempel:. Boileau LUBBERT LUBBERTSE , of de Geadelde Boer. De Geleerde
Vrouwea, Tooneetjpet, door MOLIERE.` LaatIle Brief uit den Ro.
rnan JULIA of de nieuwe BELOISE. Vogel. lValvisch. Firmament.
De 0o)log-. Len Droon. Landpriesters. Qfficiers. Koophandel. TA.*
CITLS. Het Tweeg5vegt. Converfatie. MONTESQUIEU. Inwendige
ZnkF4
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Zintuigen. De Vermaarde. Romans. De Zelfliefde, een Doom
Weetenichappen. Gastvryiseid. Oceaan. Rumen. Drukkunst. Zelfmoord. Brief van OVIDIU 4ebannen zynde. Ontieed•

van deeze veelvuldige Onderwerpen , zullen wy thans 't geen ten tytel voert : de Staatkundige,
Alfa tren.
If V olgens eene gemeene Belling , is de Staatkundige een
listig Man , die fangs bedekte wegen werkt , beur 1;ngs zich
van bedrog en veinzery bedient, die gemengde denkbeelden en
haat koestert ; dit zo zynde, wordt de Staatkundige met een
ongunflig oog befchouwd. — Maar, volgens de algemeene
en redelyke Belling is de Staatkundige, iemand , die alles in 't
groot ziet , die ontdekt , 't geen .nderen niet zien, die de
Ziekten eens Ryks en de middelen voor dezelve kent, die de
graaden van wederfland en mogelykheid berekent. die onvoorzigtig nook jets onderneemt, maar van pas werkt, en 't oogenblik 1,vaar leemt om een flouten flap to wagen. 't Is iemand,
die beurtlings vreesagtig en floutmoedig, ingetoogen en toegeevend , driftig en koelzinnig, moet zyn. Alle de veeren, die
by kan doen werken moeten hem, onophoudelyk, voor den
geest zyn, de drift moot nimmer zyne daaden bezielen, om
dat by vooraf een gedeelte der natuurkundige kragt moet gemeeten of berekend hebben , de groote wet der Staatkunde,
die fomtyds aan zedelyke wetten moet ondergefchikt zyn.
„ Deeze Staatkunde is, even als de Wiskunde, op de eenvoudigfle beginzels gegrond , war 't geheel is, om 'er
gevolgen uir of te leiden ; 't karakter van een yolk verandert
de betrekkelyke kragten, vernielt het geheele en de gelykheid
der dolling , d,e verwonderlyk fchynt , als zy op 't papier gefchreeven, voorgedraagen wordt.
„ Zie daar het moeilyke voor een Staatkundigen; verve van
list en flimtnigheden zal by zyn plan ripen naar t karakter
van een yolk in 't groot befchouwd, en zo dra by eerie waare
tennis van deszelfs teden heeft , zal by weer doen dan een
Krygsheld ooit zal durven wagen.
„ Hy , die alles door den kryg verwoest, koopi- zyne bloc.
dige zegepraalen altoos ten duurfle, en de overwinnaar heeft
'er fomtyds in 't geheel geen voordeel by; by behoudt niets,
zoo de Staatkunde hem Diet helpt. — De grootfle, de gedugtfle magt kan door een bekwaam Staatkundigen vernietigd
worden Ely, zich flilhoudende, werkt tog, buiten weeten van
zynen tegenflreever. -- Dat wist onze voorzigtige KAREL
DE V; zonder zyn Kabinet te verlaa en, alles te herwinnen 't
geen de Slag van Poinitrs en 't gevangen neemen van zyn Vader, hem had doen verliezen. Zie FABIUS de voortgangen van
HANNIB A L fluiten , en hem, door een werklooze kragt, onge.
inerkt verzwakken. Zie cowry', een der ongelukkigfle Generage
kunue. Burkruid. Partvz,71v.)
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oafs gegepraalen door 't nederleggen der wapens en fchitteren
pa zyne nederlagen. Zie den geest .van Lord CHATAM , wei
eer zo gedugt visor Frankryk.
„ Veel weetenfchappen zyn enkel nieevesgierigheid. De Staat.
kundige , die van een uitgebreiden Staat, eene groote en web,
gefchikte Machine maakt , en de Burgers tot een eensgezind
iichaam , overtreft alle anderen door zyne algemeene en on.
middelyke nuttigheid. Welk eene roemryke :Lelfsvoldoening
bet voor hem , dat by het algemeen geluk zig aantrekt , en in
zyn boezem een trek voelt tot het welzyn van het Vaderland
en bet Menschdom. Hy kent alleen de zugt tot roam, die on.
lIerflyke roem, Welke de edelmocdigen vergezelt, die de orde
en vrede onder het menschciom hebben doen regeeren, ZOO
wel als aan de Kunfien en Weetenfchappen hunnen bloey, en
aan de edelmedige daaden, hunne belooning hebben gegee.
yen.
„ De Staatkundige geest is de zeldzaamite van alien, hy
vordert eene verzameling van oogmerken , eene vrugtbaarheid
van middeldn : want de Staatkunde is van natuur beweegbaar.
'Er zyn otne,:ndigheden , waar in Staatkundige voorfleilen , tot hun beginzel gebragt, onoplosbaar zyn, zy verliezen
zich in de bovennatuurk .nde. Het reg.. der Volken , en dat der
Koningen , fief= best overeen in de ffilzwygenheid , en deeze
weetenfchap heeft , even als alle andere, haare dubbelzinnige
en twyfefagtige klaarheid.
„ Veele 'hedendaagfche Schryvers handelen belaglyk, als zit
oude regeeringen tot een voorbeeld wyl het Buskruid,
de Werktuigkunde, het Corneas . de Krygskunde , de Kunflen,
de Christlyke Godsdienst , eindelyk alles veranderd hebben. Wat
overeenkomst is 'er tusfchen Lacedemoilie en Parys? Wat
LYcuacus zeggen, zo hy te Verfailles was ?
„ De Staatkunde is natuurlyk veranderlyk , en moet veranderen even als de Almanakken. Men begrypt, dat een $raat, in
zulk eene gefleldheid , haare Staatkunde en Geestlyke Wetten
lean, en moet veranderen . zoo als men by de Reformatie gezien heeft dat de aangenomene beginzels afgefehaft en verrietigd wierden.
„ Eene algemeene, eenvoudige en uitgebreide Wet , voegt
niet wel voor zulk een zamengefleld lighaam : de ontwerpeq
zyn vrugtbaar , maar de middelen zyn bezwaarlyk uit te den.
ken. Daar nu de Staatkundige beweeging, in 't one;ndige, veranderlyk is, zyn fiellige beginzels de voile maat der dwaaling,
en zuivere zedeiyke denkbeelden, in 't midden van natuurkundige zaaken, in te voeren . tot een bewys zyn , dat men van
de Gerehiedenis , de Menfchen , en hunne hartstogten gees
kennis bade
„ Men noemde de Staatkunde , geduurende veele Eeuwen,
eene
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eene Weetenfehap , die niet kon geoefend worden, dan
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bevoorregte clasie Nan Menfchen, die men taatenoeeen
noemde; tegenwoordig elk Burger, die denkt, ziet in de Kabinetten aller Europifche Hoven : alle geheime onde neemingen, de magt van elk Ryk, de geheinifte beweegredenen kunnen tot een vast punt gebragt worden. Is 'cr eene dtesterheid
over de tweede oorzaaken verfpreid , men ontdekt gemaklyk di
„ Zy,, die Staaten beflieren, worden vervolgens zelven be.
flierd door oneindig kle , ,ren. De Staatsman maakt zyn Itelzel
uit bet gevolg van veele denkbeelden en opmerkingen , die,
door agter het fehertnfehullende wezen , verbreid worden, by
Beunt op deleus der Menfchen,die hem van nut kunnen zyn
,en bier op rust de groate kunst van regeeren. Een enket
menseh, hoe vernuftig by zy, kan niet waaken voor den roem
van buiten en de rust van binnen verzekeren, by moet kundigen zoeken, die hem zyne ontwerpen helpen uitvoeren. —
:Om die keus wel te doen , is de grootfle kunst tens Staat.

kundigen."
In het doorleezen van dit Deeltje , is ons mecrmaalen , en
byzonder in het affchryven van het bovenhande, voorgekomen, dat de Vertaaler niet altoos gelukkig geflaagd is in zich
kiaar uit te drukken, en aan he_ ooripronglyke regt te doen.
Pro ere van Fabelen en vertelling.en in Proza , Haar 'r Frotrviollt_
fche van HEINRICH BRAUNS. re &Oct-dam, by J. Weege. 178e.
In octavo , 161 bladz,
Vene aan 't einde van dit Stukje gepIaatfle Verhandeling over
de .1Efopijche Fabe • en haare Land.illeden in welke de
Heer Prauns zyne aanmerkingen voordraagt over den algemeenen aart, den fehryftrant ,cler Fabelen en derzelver verfehillende
foorten, leert ons wel byzonder, dat de. Dichtkundige cieraaden
iit de Fabelen hem niet behaagen. Egter wit by den finaak
van den tegenwoordigen tyd bier omtrent wel ie:s toegeeven,
en om denzelven te gemoct te komen , eene verdeeling van
Fabelen, in Proza en Poezie, laaten gelden. „ Geene kan, zegt
by, zonder alle Poetifche cieraaden bloot in den Miaak van
ESOPUS vertellen: maar deeze kende zich wel van verfeheiden ne Poetifche tier aden na LA FONTAINE 'S fmaak bedienen ;
maar zc zullen zo fpaarzaarn aangebragr zyn als het maar
„ mogelyk is" Daar nu de rEfopirche Fabelen in P-oza hem
boven al behaagen, en by die natuurlyke eenvoudigheid in den
rehryftrant der Fabelen zo gaarne zag herieeven zo he.eft by
't gewaagd hiervan eene proeve te neemen, en eenige Vabclr.n
in Vertellingen van lien aart gemeen te maaken, wear in by
'L ere
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't op de Itortheid,natunrlyke eenvoudigheid en narviteit toeregtk
als oordeelende dat deeze , wet in agt genornen zynde, den
afvat der dichtkundige cieraaden ryklyk genoeg kunnen vergoeden Men kan juist niet zeggen, dat het den Heer Bralins
altoos even goed gelukt zy, 't geen ook niet wet verwagt kon
worden ; dan over 't algemeen heeft by zyn bedoelde met oordeel gadegeflaagen , en 't leerzaame oogwit van de Fabel
itt een duidelyk licht gefteld veelal , by mauler van punt_
fpreuken, kragtig uitgedrukt. Zyne Uric eerfle Fabelen, tot welke wy ons bepaalen, om zo zeer geene byzonoere keuze to
doen, mogen bier van ter proeve flrekken.
I.
De Rfuaen en de Fabeldichter,
„ De Muzen verfcheenen den Fabeldichter , en vrangden
item: Waarom Mat gij de Dieren, dikwijls, vernuftiger fpreeken , dan de Menichen?
„ Om dat de Menfehen , was zijn antwoord, dikwijis, onvernuftiger handelen, dan de Dieren."
It.

7npiter en fret Lastdier.
„ Met oogen vol van medelijden zag Jupiter , van zijnen
Troon, op een arm Lastdier neder, dat met langzaame Ichre.den over Berg en Dal trok , en (ider zijn drukkenden last
•
zugtende.
„ Dikvvijls gaf de Drijver bet eenen goeden flreek, op zij.
nen moeden rug, wanneer bet flit fond; en kWarn het 's nags
in zijn flat, dan =est bet zich met gering voider behe1pen.
„ Ellenclig fchepfel , zei Jupiter eindlijk , mij deert uw noodlot. - lk wil u genadig zijn. Begeert wat gij wilt
dat ik van u maaken zal.
, Zal ik een gebiedende Leeuw van u maaken:"
Lee= zonder verdriet ? vraagde het Lastdier.
„ Zonder dit niet. Maar..."
een moedig Paard worden ?"
,Wilt gij
Zijn
tie Paarden van aile lasten vrij ?
$, Of zuudt gij liever een flimme Vos zijn :"
Worden
de Vosien niet gevangen ?
„ Dit ook al niet, zeidc Jupijn.
Gij zult geen Dier
Zonder beZwaaren vinden, maar.
„ Wel nu, riep toen het Lnstclier , zich aan de vocten van
Jupiter werpende, dewijl 'er geen Dier zonder hczwaaren is,
zo laat nnj een Lastdier blij ■ en, en geef mij geduld en weltevreclenhe:d in mijiten ftuat.”
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III.
De Aap en de Spiegel.
„ Een Aap was altijd de vijand van een Spiegel, die in een
kamer fond
Waardoor heb ik het toch aan u verciiend , vraagde hem
eindlijk de Spiegel. dat gij mij zo buitenfpoorig haat ?
„ \Vaarom vertoont ge mij , ten alien tijd, mijn haatelijke
geftalte? hernam de Aap.
„ Maakt het geweeten der Menfchen hen niet vijandig tegen
boeken, die hen de waarheid zeggen
„ De Aap werd eindlijk zo kwaad, dat hij met zijne pooten
tegen den Spiegel aanfprong.
„ De Spiegel brak in honderd flukken. - Maar nu werd
de Aap geheel razende van kwaadheid; want, daar hij, te vooren , zijn haatlijk beeld maar eenmaal zag, zo zag hij 't nu, in
honderd flukken, honderdmaal.
„ Zo ontdekt zich de boosheid dikwijls allerktaarsr, wan_
neer zij zich zoekt to dekken."
FerlIelingen. Te Utrecht by de Wed. S. de Waal en loon ,
1788. hi Octavo 8o Bladz.
het bekende Spreekwoord : dat Leerlingen scene Mees.
V olgens
ters zyn, zal men nit den tytel Eerfielini,en niet wet ken_
teen oPmaaken, dat men in dit buekje meesterfukken zal aantreffen. De Dichter heeft derhaiven wel gedaan , met niet
meerder te belooven dan hy gegeeven heeft Dan, of hy niet
nog beter zoude gedaan hebben , met dezelve niet in 't Licht
te geeven , is eene vraag, die wij ronciberfig met 7a moeten
beandwoorden. De vooronderIlelling dat de eerfle Proeven van
een' Kunstenaar reeds aaninerkelyk genoeg zyn, cm van ieder
gezien te worden, beledigt , in een zekeren zin, het Publiek;
en doet op zich zelven zulk eene hooggevoeligheid vermoeden,
die onder den nederigflen tytel niet bedekt kan blyven. Deze
Aanmerkingen flrekken niet , om des Dickers IL st voor de
Poezy eenigzins uit te blusfehen, nadien vericheidene trekken
hem , by goede Vrienden , zeker aanmoediging hadden doen
verwerven. Dan voor ecne algemeene bekendmaaking waren
deze Eerfielingen niet kiesch genoeg : zynde het alleen door
den tyd , dat oQk dit Sprisitj een' Loom /Lan worden.
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LETTER-OEFENINGEN.
J. D. MICHAELIS , Nieuwe Overzetting van het Eerfie
Bock der Maccabeen nit het Hoogduitsch overgebragt;
uitgeeeeven door YSBRAND VAN HAMELSVELD. Te Armflerdam, by M. de Bruin , in gr. 8vo. &halve,' het
I7oorwerk, 437 bladz.
e onvermoeide Hoogleeraar
aan wiens
D penne
de Uitlegging der Gewyde Bladeren , in zeer veeMICHAELIS,

le opzigten , grooten dank verfchuidigd is , bath reeds,
h den Jaare 1778 , het Eerfie Bock, der Maccabecn Vertaald , en , met zyne Geleerde Aantekeningen vergezeld , in
't licht gegeeven. Niet agterlyk is men bier te lande
geweest om den Bybel-arbeid diens Ridders den Nederlanderen vertolkt mode te deelen ; doch bleef dit- Boek,
rnisfchien , om dat het door de ProteRanten onder do
ifpocryfe Boeken, en dus van min aangelegenheid gerekend wordt , onvertaald liggen. Eindclyk heeft de Eerw.
WILLEM VAN HAMELSVELD , in leeven Predikant to
Westbroek en Muntendam, die oils veele Vertaalingen
fchonk , daar aan de hand gelegd; doch „ door den dood
verhinderd , bet niet afgewerkt , en die tank overgelaaten
aan zynen arbeidzaamen Brooder, YSBRAND VAN 114INIELSVELD , die dezelve afgewerkt , het geheel nanwken,
rig overgezien , en ter drukpersfe bevorderd heeft. Bybelminnaars in 't Vaderland zullen hun dank zeggen.
Om de waardye van dit Bock, en dus de gepastheid
vAn den arbeid daar aan befteed , te kennen , hebbe men
de Voorreden van den Hoogleeraar MICHAELIS te raadpleegen eti zullen wy het noodige, hier toe firekkende ,
daar uit overneemen. Zonder zich bepaald uit te
laaten over de Regel- of Onregclmaatigheid van dit Bock,
waarover de Roomsch Ceitholyken en Protellanteu twisten , keurt by 't zelve in eon Bybelvertaaling noodzaaklyk ; voor de eerstgemelden om dat by het tot den Byiel rekent , voor de laatstgenoemden , om dat hy,, zouder deg zelfs behulp , veele Voorzeagen , die op den tyd
ILI. /EEL. N. M.G. LETT. NO. 3,
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der Illaccabeen flaan , een der gewigtigfle deezen der Prophetifche Schriften , niet verflaan kan. By deeze ontft= dan by hem twyfelingen, of by past ze toe op
zaaken, daar zy volitrekt niet op flaan kunnen, misfchien op iet toekomftig, en by maakt zich , op zyn
best genomen , verkeerde , misfchien zelfs dweepagtige ,
denkbeelden van toekomende dingen.
Het Eerfte Boek der Maccabeen , enkel als een Gefchiedboek befchouwd, is een der gewigtigfte en belangrykfte. „ Het bevat," op dot wy hier den Voorredenaar
affchryven „ een tydverloop van omtrent 35 jaaren:
/* maar hoe gewigtig zyn nu dezelve opeengehoopte voor„ vallen. Een Volk, dat tot hier toe geheel niet krygs„ haftig geweest was, en, wegens eene wonderlyke
• dwaaling omtrent den Sabbath, niet eens krygshaftig
„ zyn kon , dat, zedert eenige eeuwen bykans als Slaa,, ven onder de Rabyloniers , vervolgens goo Jaaren als
„ begunitigde Onderdaanen onder de zagte befcherming
der Perfiaanen , en dan weder onder de Apptifche en
,, Syrirche Koningen geftaan had, wordt op eens , door
„ eene Godsdienstvervolging, niet alleen krygshaftig
2, maar zelfs tot helden , biedt het magtig Syrisch Ryk
„ het hoofd, flaat deszelfs legers , ziet het geluk zom2, tyds tegen. zich , maar vermant zich op nieuw , en is
na dertig Jaaren wel Been volkomen onafhangelyke ,
19
„ maar egter een genoegzaam vrye Staat , omtrent op
die wyze met het Syrisch Ryk verbonden als een magtig Duitsch Vorst met het Duitfche Ryk, die het regt
9/
van oorlog en vrede oefent , en zelfs wel met den
,' Keizer kryg voert. Dit alles gebeurt in eenen men55 fchen leeftyd, door de Zoonen van ednen enkelen
Priester,, die het ecrst de brailiten opgewekt hadt, om
„ voor de vryheid van Geweeten te ftryden, en den dee2 , zer Zoonen , en wel de oudfte , beleeft het , naa dat
zyne vier Broeders , of in Veldilagen gebleeven , of
vermoord zyn, dit Volk tot de bovengemelde foort van
$7 Vryheid gebragt te zien, deszelfs Vorst te zyn , geld
99 te laaten Bann , 't Beennog tot op deezen dag overig
IT is 7een aanzienlyk Leger en Vestingen te hebben , niet
alleen yudea , maar oolc eenige nabuurige Gewesten,
s,' beheerfchen , het regt over welke hem door den Sy'riefchen Koning betwist wordt, eene Haven aan te
„ gen, daar de natuur geene Haven beftemd hadt, en
„ zuiks met dat gevolg , dat eenigen tyd daarnaa nit dee2> ze
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ze Haven Zeeroovers in Zee loopen, met welke de
„ Romeinen te itryden hebben , en die POMPEJUS de Grooeerst onderbrengt, en in de vier laatfte Jaaren zyner
/9 te
„ Regeeringe eenen Oorlog te voeren met den grootftert
I/ Syrifchen Boning , die voor hem gelukkiger afloopt dan
9 , voor de Syriers."
In de Gefchiedenis van dit belangryk Tydperk, 't geen
voor de Israeliten, naar het oordeel van MICHAELIS, het
luisterrykfte is, dat zy ooit gehad hebben, zelfs dat onder DAVID en sAtomo niet uitgezonderd, is tevens de
Gefchiedenis van andere Volken ingevlogten, en wy hebben ze van eenen gelyktydigen Schryver, die in 't begin
der Regeeringe van JOHANNES HyRCANUS moet geleefd
hebben. Fraai heeft hy niet gefchreeven; maar zyne
wyze van verhaalen is getrouw, , valt minder in 't wonderhaare , dan wanneer anderen, zelfs JOSEPHUS , van dezelfcle Gefchiedenis fpreeken. Len eigenlyk Wonderwerk
komt in 't geheele Boek niet voor, en meer dan eons
wordt erkend, dat 'er ten deezen tyde geen Propheeten
waren; ook is zyne Tydrekening veel duidelyker en klaarer dan in eenig Kanonyk Bock van den Bybcl.
dienstyver heeft wel veel gebreken in zyn verhaal willen
vinden; maar die onpartydig is, zal in alien gevalle alken in zyne verhaalen van uitlandfche zaaken onnauwkeurigheden vinden ; maar de Inlandfche fchynt by volmaakt kundig te zyn. Len van de misflagen, in de nitheemfche Gefchiedenis, maar die niet eons voor rekening
van den Schryver komt, maakt dit Bock voor den Leezer
belangryk. Ik men de befchryving van 't geen de Israeliten van de Romeinen gehoord hadden , waar door zy
verbonden werden derzelver verbintenis te zoeken. Hier
zyn misflagen op misflagen; doch dit is de fchuld des
Schryvers niet: want al wist hy ook beter, by moest
verhaalen , niet het geen waar was , maar wat de Israeliten geboord hadden, en die eenige Gelchiedkundige
nieuwsgierigheid heeft , die zal, naa a000 jaaren, daar op
opmerkzaarn weezen, hoe men zich toen de Romeinen in
Alien heeft voorgefteld; zelfs de kleinfte dwaaling zal
hem genoegen geeven.
Met verdienden lof vermeldt de Hoogleeraar MICHAELIS
den arbeid door ent.ustus en GROTIUS , Welk laatfte het
Bock der Maccabees zees -hoog- ague aan de uitlegging
claar van beffeedt. Doch zy derfden hulprniddelen, die
thans voor handen zyn, en lieten zich door eerie te grootit
Gc,
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vooringenomenheid voor JOSEPHUS Vervoeren. Hg
pryst de moeite door Pater . FR6LSCH aangewend, die in
zyne Ophdiering .der Syrilche Gefchiedenis nit de Pen-.
ningen , aan het Boek der Maccabeen ongemeen veel lichts
byzet , 't welk by zeer hoog ftelt , en voor de zuiverfte der 1yrifche Gefchiedenis houdt. WERNSDORF,
die tegen deezen Roomfi.hcn Schryver de pen opvatte,
heeft, ondanks zyne doorfteekende partydigheid, omtrent
dit Bock, bet, in meer dan in een opzigt , toegelicht.
Voorts wyst by aan , hoe men zomtyds of liever veelwaals aan deeze Gefchiedenis , tegen JOSEPHUS vergeleeken ,
eene zeer verkeerde plaats gegeeven hebbe , en zelfs wel
bet Boek der Maccabees , uit het verhaal en de overeenftemming van JOSEPHUS willen bevestigen.: daar dit Boek
een gelyktydige oirkonde en bron der Gefchiedenis is , en
wel die, welke JOSEPHUS gebruikt heeft op dezelfde wyze
als by de Kanonike Boeken gebruikte , en geheel niet
zonder misflagen.
De Text van het Eerfle Boek der Maccabeen was Hebreetnrch , die wy bezitten is alleen eene Griekfche Overzet.
ting; zo min vry van misftellingen als die der LXX Overzetters. Dat wy den Hebreetafchen Text niet hebben,
is voor ons een groot verlies, en wy zouden in de daad
onbillyk handelen , als wy eene blykbaare gefchiedkundige , die ons in een Grieksch Boek voorkomt , op
rekening van den Schryver wilden flellen; want de Overzetter kan ze begaan hebben : doch by geluk hebben wy
nog twee andere over , die den flebreeweehen Text geleczen hebben, JOSEPHUS , die uit hem zyne Gefchiedenis
nam, en den Syrier, die onmiddelyk uit bet Ilebreenwsch
vertaalde. Ms men deeze by elkanderen nee= , dan kan
men meermaals den flebreeuwichen Text weder herftellen ,
en de fouten , die elk byzonder begaan heeft , verbeteren.
Tot de Critifche en Philologi/che behandeling van
het Eerfle Bock der Maccabeen, behoort dan ongetwyfeld , dat men by cenige zwaare of twyfelagtige plantzen , deeze Brie Leezers van den flebreettwfchen Text , den
Griekfchen en Syrifchen Overzetter,, en JOSEPHUS veraelykt.
Dit heeft te wage,b
crebracq
opdat MICHAELIS, aan deeze
oirkonde het noodige licht willende geeven , niet enkel
voor Ougeleerden fchryven kon , gel 'k by , in zyne Aanmerkingen over de Boeken des Ouden Testaments , gedaait
te
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dam haat , maar 'er veel moest byvoegen dat voor de
Geleer,en is, en enkel voor hun.
bladzyde bykans der Ophelderingen draagt bier
tan blyk; en fchoon het Werk, uit deezen hoofde,
min ten algemeenen gebruike gefchikt is , zal het egter,
in de fchaarsheid van goede uitleggingen eens Boeks , 't
Welk door 't. befchryven der groote omwenteling , die den
hoofd-inhoud van 't zelve uitmaakt, de Gebeurtenisfen
des Ouden en Niemen Verbonds, als 't ware, aan elkander. fchakelt , voor elk Bybelminnaar dierbaar, en den
Godgeleerden onmisbaar weezen. Weshalven deeze Letterarbeid alle aanpryzing verdiene.
Stoutheid in 't gisfen en veranderen kenrnerkt micHA,
ELIS, dan niet minder zyne gereedheid oin zulks te herroepen ., als by nader licht bekonit ; een voorbeeld bier
van ontmoeten wy in de vertaaling en verklaaring van
bet 37 vs. des VI Hoofdauks. Eike Olyfant droeg een
holden toorn, die hem kiwis tot befcherniing diende, en
met werktuigen op hem vast gen2aakt was, met twee of drie
Soldaaten , die van hcm fi. hooten , en dat nog , behaiven den
Indiaan , die hem bejliturde. zyne aanteiening fchryft
by. Een zodaanigen toorn op den rug van een Olyfant,
befchryft ook PLINIUS in het VIIIfte Boek der Natuurlyke
Gefchiedenisfen , Cap. 7. Viginti Edephanti turriti cum
fe.zagenis propugnatoribus: welke plants echter niet zo
moet verflaan worden als hadt elke Olyfant 6o man op
den rug gedraagen; maar alle twintig hadden te zamen 6o
man op zich. Dit heeft wylen WERNSDORF zeer goed.,
herrinnerd, en de zamenhang der woorden van PLINIUS
toont het duidelyk.
In den Text leezen wy van.
twee en dertig man , behalven den Indiaan. Dit getal is
geheel ongelooflyk. Ben Toorn , in welken 32 man plants
hadden, moest , wegens zyne hoogtekantelen en ge-.
vaarlyk zyn. Wylen WERNSDORF m4kt §.
Librorum Maccab. aan , dat 'er , volgens Livtus , drie of
vier man in den Toorn zyn , die de Olyfant op den rug
draagt. Hy verdient zelf nageleezen te worden. Maar
tevens geloof ik niet, dat de Gefchiedfchryver der Maeeabeen , waar tegen WERNSDORF altyd zeer gekant is , te
herispen is ; maar alleen zyn Affchryver. Wy zyn by
hem anders geheel niet het buitenfpoorige gewoon , by is
daar by een gelyktydig in Palestina, zelf gelyk het fchynt
onder den Vorst SIMON , fchryvende Gefchiedfchryver ,
kon die zich, wegens het getal der op ednen Olyfant zitG3
tene
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tende Schutters en Verdeedigers , zo vergisfen? Zeit&
het getal 32 moet iemand op de gedagten brengen , dat 'er
eene Schryfrout begaan is : want 32 Olyfanten zyn 'er
vs. so, en nu zal elke Olyfant ook 32 Schutters draagen ! Kan men zich onthouden van te gisfen , dat het getal 32 uit het 3ofte vers bier op de verkeerde pints gebragt is? — Byaldien de zaak dus tens zamenhing?
De Autheur zelf fchreef °me' , twee of drie: want
waarlyk zo veel is Un Olyphant, den Indiaan 'er afgerekend zynde , gewoon te draagen : bier nit maakten de
Affohryvers vroeg, naa dat de Olyfanten in Syrien door
de vervolging der Rorneinen onbekend en vreemd werden,
t=t1VW) , twee en dertig. De gisfing is zo waarictlynlyk , of veel meer noodwendig, dat ik my de vryheid genomen heb om ze in de vertaaling te volgen. De
Schryffout moet intusfchen zeer vroeg ingefloopei zyn;
want by that ook in de Syrijahe vertaaling.
Met zo yea vertrouwen als de Ridder deeze verandering Haar itch, met zo veal kragts herrocpt by dezelve ,
in zyn Oosterfehe en Uitlegk. Bibliotheek , XII. Deel,
bl. 174. fchryvende: „De plaats, i Maccab. VI.
37
,
gaf my voor derdelialf jaar aanieiding , om de
57
Zendelingen
op Tranquebar , door middel van den Heer
b
FREYLINGHAUSEN
Profesfor
te vraagen , hoe veel
,5
19 Menfchen een toegeruste Olyfant draagen kan? 1k ont„ ving van hem een antwoord, te meer voldoende, om
99 dat het eigenlyk eene vertaaling is van een antwoord,
19 welk een man van zestig jaaren , het hoofd van alle
Olyfantdryvers des Konings van Tanfaaur,, gegeeven
11 heeft. Volgens 't zelve kan een toegeruste Olyfant
,' 28 man draagen; dus is clan het Maccab. VI. 37. op,/ gegeeven getal van 32 ten minften zo buitenfpoorig
" , niet , als het aan anderen en ook aan my was voorge15 komen; en myne verandering van 32 in 2 of 3 ver„ valt." Dit geheele antwoord deelt ons de Heer Uitgeever,, in zyne korte Voorreden , mede : en vinden wy
opgetekencl hoe deeze 28 man , ten ftryde toegerust , geplaatst worden. Schoon dit Hoofd der Olyfantdryveren
de onmogelykheid beweere in 'er 32 op te plaatzen , dunkt
het ons met eenige verfchikking zeer mogelyk. Het gevaarte, op den rug vast gcmaakt , kan eene meer bevattende gedaante gegeeven , en dus de plaats voor vier
man wel gevonden worden.
Onwaarfchynlyklieden ontbreekcn by den Schryver van
het
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li t EerJle Both der Maccabeen niet; zo tekent by, by
voorbeeld, in bet 54fte vs. des Vden Hoofddeels op, dae
JUDAS; zyn yolk in 'Judea wedergebragt hebbende
zelve met vreugde en vrolykheid ten berg Zion opgin,g
en brandolfers bragt, en dat niet den eenige van bun ge.
tfrkeven was: maar zy alien te rug waren gekomen. De
aantekening van MICHAELIS
„Dat in twee groote
Veldllagen , en by het veroveren van zo veele S,teden,
„ door eenen {form , de jooden niet ddn eenigen mark
„ zouden verlooren hebben, ziet 'er wat onwaarfehyn„ lyk uit : ondertusfchen vertelt het Jose p nus geheel
„ trouwhartig na. Antiq. XII. 8 , 6. Waarlyk het be„ rigt is zo klein , gelyk men het van onzen Schryvez
„ gewoon is , dien het anders niet gebeurt om het verre11 gaande , het ongelooflyke, bet fabelagtige aan te nee50 men , dat ik tot de gedagten kwam, dat de woorden ,
59 het flot van dit vers uitmaakende, eene invulling kon/, den zyn ; dan , naardien zy tot bier toe in geen
31 Grieksch handfchrift vermist zyn , in de Vulgat4
51 Haan, JOSEmus de zaak ook heeft , en de yricr uit
• het fiebretuwsch insgelyks; Om dat van hun geen eeni,1 ge gevallen was, en zy elukkig wederkwamen , zo met
11 ik ze wel voor'egt erkennen. Aileen denk ik, dat de
el Schryver niet van de Krygslieden, die in bet veld ge,
• vogten hadden , wil verftaan zyn ; maar van de Irk.
31 woonderen van Gilead, die JUDAS hadt te rug gevoerd:
/5 deeze kwamen alle gelukkig aan , en den vyanden was
• het niet gelukt, om op den marsch ook llegts denen 7
„ die op buit uitging en die te rug bleef, weg te rooven.'
Ter flot deezer Aankondiginge , waar in wy geene
voorbeelden van eerie groote uitgeflrektheid konden plaatzen , welke 'er in menigte voo pkomen, zullen wy nog
melden wat de Hoogleeraar mIUHAI,LIS van het woord
Naccabeer, naar welken dit Boek en die tyden den Naam
draagen , zcgt, in zyne Aanmerking op het 4de vs. Tide
Hoofdit, JUDAS, met den ! pawn; Maceabew. — „De
• Naam wordt in het ifebreenwsch gefchreeven,ge„ lyk men nit de Syrifehe vertaaling ; en het ilebreeuw.
„ fche en ChaldeeuwThhe Bock der illaccabeen , dat de
„ yooden hebben, ziet. Dit kornt of van V,1 ,een
een Ha11-

mer; zy die hem den naam gee- yen , vergeleeken hem,
„ wegens zyne groote daaden in den Oorlog, by eenen
,, flamer die de- vyanden verpletterde en ook yzer
„ frneedt.
G4
„
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fmeedt. Misfchten ontleenden zy bet beeld uit zActr.
II. 3 4. en verftondt 6aar =steingelyk men ge/9
meenlyk doet, van frneecten. - Men heeft aver 't
algemeen geloofct, en ik heb ook te vooren de dwaa,
/1
Maccabcen daar van den naam
;5 ling gevolgd, dat de
de
woorden
;Inns
zy
hadden
dat
/7
viler de Goden , gelyk by , EXOD.
17 WM is 'er °
;7 XV. II. in hunne Vaandels borduurden , en dat men
heefc zamengefteld,
;1 hier van de eerfte letters
den yooden geen onge.
15 en daar uit op eene waarlyk
woone wyze eenen naame gemaakt, (uit MCBJ Mac;1
cabai). Dit liet zich zeer waarfchynlyk aanzien, al
7;
leen is het tegen de ,iebreettwOie Orthographic van
17
' S tweede Disfertatie, over den ge;7 den naaln. KENNIcOT
Hebreettufthen Text, heeft my eerst de ge;7 drukten
97 woone dwaaling: benomen , en de vergelyking der Sy;7 rife he vertaaling heeft my nog meer zeker gemaakt."
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Bybels Huisboek, tot bevordcring van kennis en beter gebruik der Heilige Schrift , als mac om met ?neer nut de
Predicatien te hooren , door s. VAN EMDRE Predikant
te Hoornaar. Te Utrecht, by G. v. d. Brink Jansz.
in gr. octavo. Behalven het Voorwerk , .398 bladz.
e onvermoeide Kerkleeraar EMDRE bet zyne willende
toebrengen om de Onverfchilligheid in den Godsdienst , het verwaarloozen van het leezen der Heilige
Schriften, en de aanvallen des Ongeloofs , tegen te gaan,
g eeft ons hier den Aanvang zyns arbeids aan een
Haisboek; -- den ilanvang fchryven wy ; want,
fchoon wy van geen Eerfle Deel vermeld vinden , wyst
het Slot uit dat wy nicer Deelen , of ten minften nog
4en , te wagten hebben.
By de overweeging van de manier, op welke by dit
Werk zou inrichten, koos by den trant van den Heer
J. HERvEY , 111 diens Werk THERON en ASPASI0 : 't geen
egter alleen van de fchikking in Zamentprasken en Brie'en moet verftaan worden dewyl HERVEY 'S en EMDRE'S
Stvl wyd van elkander verfchillen.
De Hoofdperfoonadien, die deeze Gefprekken voeren
en de Briefwisfelingen houden , zyn EUSEBIUS, een Leeraar,, p umo , diens Neef, by deezen komt THEOpHILuS
een Weetgraag en Bybelkundig Heer , met diens twee
Zoonen, naar hunne Jaaren wel onderweezen,
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PHILO hadt , hoewel in zyne vroegere jeugd in de
Waarheden onderlegd, zich , in een' eenigzins verder gevorderden leeftyd , aan het leezen van Romans overgegeeven en de Bybeloefening verwaarloosd , van dit leezen
zoekt zyn Oom hem af, en weder ter Schriftuuroefening ,
te brengen: dus valt het Gefprek aanvanglyk over de
Romans , die PHILO , onzes inziens , zo gebrekkig verdeedigt als EUSEBIUS ze beftrydt. Schoon het leezen van
Romans met het Bybelleezen in geene vergelyking komt ,
behoort men, egter,, die foort van Schriften regt te laaten wedervaaren , gelyk eenigen gedaan hebben , en onder deezen de Eerw. STINSTRA , in een en ander zyner
uitgewerkte Voorredens , voor zyne Vertaaling van de
Clarisla.(*) Dan dit in 't voorbygaan. De Eerfte Zamenfpraak ftrekt voorts om de Voortreffelykheid en Nuttigheid van 't leezen der Heilige Schrift te toonen , en
eenige vooroordeelen daar tegen nit den. weg te ruimen.
De Tweede Zamenfpraak handelt over de woorden Bybel, Oude en Nieuwe Testament , over de Taal en \Terheevenheid der Heilige Schrift ; 'er worden eenige Tegenbedenkingen , aangaande de duisterheid en nutloosheid
van eenige deelen der Heilige Schrift , weggenomen , de
zaaklyke inhoud des Bybels opgegeeven, 'deszelfs Waarheid en Godlykheid beweerd.
Het vertrek van PHILO breekt de Zamenfpraaken af, en
geeft aanleiding tot eene Briefivisfeling, waar in deeze
zyne zwaarigheden vooritelt , en Oom zyne Oplosfingen
geeft. Deeze zyn vyf in getal. -- De eerfte gaat
over de Egtheid van MOSES Gefchiedverhaal. — De
tweede over de Strydigheden der Heilige Schrift, en of
'er ook eenige Schriftuurplaatzen vervaischt , en eenige
Bybelboeken verlooren zyn. — De derde over de Prophetien en Wonderwerken der Heilige Schrift.
De
vierde .onderzoekt of de Bybel fpreekt volgens het dwaalend gevoelen van onkundige Menfchen. — En de
vyfde , of 'er in de Hcilige Schrift GODE onbetaamlvke
dingen voorkomen , en zulke dingen , die tegen het Natuurregt en de Bidlykheid aanloopen. — Gelyk PHILO,
in den loop der Gefprekken, zich zeer gereed door zyn
Oom laat overtuigen , zo neernt by ook een vol genoegen
in de Antwoorden , tot oplosfing van zyne Bezwaarinbrengende Brieven.
Veel, wy Itemmen het toe,
words
(*) Zie ODS MENGELW, in dit Deel, W. 97, enz.
G$
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wordt 'er daadlyk in opgelost ; doch zonder een partydig
illensch te zyn, die voorgenomen bee f , het host wilt het
Iva . den Bybel te begryden, zal men niet weinig te zeer
maar even aangeraakt , en niet genoeg, ontwikkeld vinden.
In 126 bladzyden , (want zo verre loopt het dus ver aangeduide gedeelte deezes Werks ,) die menigte van zaaken , welke hier voorgefteld en verhandeld worden , eenigzins naar eisch af te werken , of zulk eene menigte van
Zwaarigheden en Tegenbedenkingen in dier voege op te
losfen , dat het aan een waarheidhevenel en onpartydig geonoed voldoet, is meer onderftaan, dan dit beftek toebat uit te voeren.
De derde Zamenfpraak : Over de uitwendige Godsdienstplegtigheden onder het Oude Testament, zo voor
als naa de Wetgeeving op Sinai, het verbond GODS met
Israel; de Oprichting van den Tabernakel, Tempel, Synagogen , Heilige Perfoonen , Feest-dagen , Offeranden ,
Eerftelingen , Tienden , laat zich gevoe glyker op des
Eerw. Schryvers trant behandelen. - Even zo is het
gelegen met de vierde Zamenfpraak , over de Tydreken.kunde der Heilige Schrift.
Eene Godvrugtige Uitfpanning op Landlust., het Buiten van THROPHILUS breekt den loop der Zamenfpraaken af: en worden daar in de Kinderen van THEOPHILLYS
,door BUSEBIUS over de Bybelfche Gefehiedeniffen, ondervraagd, 't welk aanleiding geeft tot tusfchenbeide gevoegde ophelderingen , en weeringe van wanbegrippercuit de
gewoone Leerboekjes , als het Vraagboekje van BORSTRTS,
ontftaan : te welker gelegenheid de Eerw. EMDRE zyn
De
/Curt Pegrip ddr Bybelgefehiedenisfen aanpryst.
voorwerpen, welke deeze Lustplaats den oogen biedt ,
geeft aanleiding tot Gefprekken over eenige zeldzaamheden der Natuur, die met het voorgaande in geen zeer
nauw verband ftaan, en in een Bybels Huisboek wel zouden kunnen ontbeerd worden.
Doch , al fpreekende,
neemt het onderhoud wel eens een vreemde keen.
De Vyfde Zamenfpraak , over de Aardrykskunde des
Bybels , vangt aan met eene algemeene befchouwing der
Aarde , derzelver bolronde gedaante, geeft eene verklaaring der Cirkels en andere Figuuren , die men op de
AardgIobe vindt getekend; eene algemeene verdeeling des
Aardivloots in land en water, de verdeeling der oude en
nieuwe Wereld , benevens eenige min bekende Landen ,
tO011t wat nut de kennis dier Bingen hecft tot verklaaring
der
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der geilige Schrift , ex behelst vender eene BerchoUwing
van 't Land Kanaan , deszelfs naaste Naabuuren , eene optelling van de voornaamfte andere Landen , die in del
13ybel voorkomen , en door wie ze eerst bevolkt zyn.
Deeze laatfte Zamenfpraak dunkt ons de uitgewerkfte,
en gaat van twee opheiderende Kaarten vergezeld; de een
-bet Land van Belofie verbeeldende , en de ander een Landkaart , behelzende de voornaamfte plaatzen , die in den
Bybel voorkomen , volgens de beste berigten , op nieuws
door den Schryver deezes Werks getekend. In welker
vervaardiging by erkent van de uitgegeven Kaarten des
Maastrichtfche Hoogleeraars ACHIENE het behoorelyk
gebruik gemaakt ; maar zomtyds , daar by het noodig
agtte uit hoofde van een nader licht in die Weetenfebap , by BUSCHING en MICHAELIS yerkreegen, of uit
$..eisbefehryvingen , als die van NIE/WIIR ontleend ,
lien GidS verlaaten te hebben.
Dit is het beloop des Werks. Uit de laatfte Zamenfpraak neemen wy bet volgende ter proeve over. Naa
dat EUSEBIUS zynen Leerling in de Beginzelen der Aardrykskunde onderweezen hadt , zegt
PHILO.
„ Ik verblyde my zeer over uw leerzaam onderwys ;

maar hoe komen my :die deeze dingen te pas , in het
Peter verftaan der N. Schrift ?
EUSEBIUS.
„ De kennis des Aardryks is zeker noodig om veele

dingen in den Bybel beter te verftaan , en gy kunt in
deeze weetenfchap nimmer goede vorderingen molten!,
ten zy gy de eerfte beginzelen van dezelve kent , en
daarom moest ik vooraf eenige gronden leggen. Doch
daarenboven hebben wy thans eenige dingen behaudeld,
die Naar invloed hebben op de verklaaring van Gods
Woord. By voorbeeld : wy hebben gefprooken van
de Rondheid der Aarde, van de Breedte der Aarde , van
tie Woestheid der Aarde naar den kant van de Noorden Zuidpool, En dit alles itemt nauwkeurlg overeen met de leere des Bybels.
PHILO.

„Leert Gods Woord dan ook dat onze Aarde rond is
gUSEBIU S.
2 , Zekerlyk ja; hebt gy nooit die verbeven uitdrukking
ge.
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geleezen by den Propheet efaias , Cap. 4o., daar
van God gezegd wordt: Fly is het , die (Jaw. zit boven
den kl of der aarde. En dat de wateren die klootfche
gedaante tier aarde volgen , fchynt den Natuurkundigen
Arabier,, ik bedoel JOB, niet onbekend geweest te zyn,
als by zegt, Cap. 26, 1o. Hy heeft een genet perk over
't vlakke der wateren rondom afgetekend , of, gelyk men
't vertaalen kan: Hy trekt een cirkel rondo); hot water.
PHILO.
19 indien de aarde rond ,is als een bol dan rust zy
nergens op , hoe kan. zy dan blyven itaan? Zy heett
dan Been vastigheid.
EUSEBIUS.„ God draagt alle dingen door 't woord zyner kragt,
dat is door zyne almagt, derhalven heeft de aarde geene
rustplaats noodig. lk zou u wel eenige middeloorzaaken kunnen melden , waar door de aarde onbeweeglyk
itt haaren, (land blyft ; doch dan zou ik my te ver in
natuurkundige dingen inwikkelen; zegge nu maar alleen ,
dat deeze gefteldheid der Waereld zeer juist wordt nitgedrukt , Yob. 26 , 7. By hangt de aarde aan een
niet (*).
PHIL O.
„ Word 'er ook van de Breedten der Horde in den
Bybel gefprooken ?
EUSEBiu s,
„ Ja, in dat zelfde Boek van Job, Cap. 38 08. vraagt
God, onder meer andere onbekende dingen : Zyt gy met
uw ver/land gekorsen tot aan de breedten der aarde P
genet 't te kennen , indien gy dit alles wet. Hoe nauwkeurig komt dit overeen met de oude en hedendaagfche
ondervindelyke Aardrykskunde. De vermaarde Aardryksbefchryver , PTOLOMEUS , die in de 2de Eeuw naa Christus

(*) Pf. 24, 2. word gezegd van de aarde, dat de Heere
dezelve gee-rond heeft op de teen, en gevestigd op de rivieren.
Men vertaaldt deeze woorden beter, boven de zeen , en boven de
rivzer-n dewyl de landen hooger dan de wateren zyn ; hoe
digter men aan de zee, en aan de uitwatering der -groote rivieren komt , hoe laager land , doch ver van zee, en daar de groo.
te rivieren Kaaren eorfprong neemen, heeft men 't hoogite land,
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geboorte heeft geleefd, kende veel meer landen ten
Oosten en ten Westen , als ten Noorden en ten Zuiden ,
waarom by 't eerfte de langte , en 't laatfte de breedte
der aarde noemde. En onze hedendaagfche Geographisten zyn in 't zelfde geval ; want , fchoon 'er zedert twee
eeuwen zeer veele Landen ontdekt zyn in 't Noorden en
in 't Zuiden , nogthans hebben wy meer kundigheid van
de Landen , die Oost- en Westwaards liggen. En dewy!
men meermaals de breedte van een ding deszelfs Zyde
noemt , zo fpreekt ook de H. Schrift van de zyde der
wanneer de breedte wordt te kennen gegeeven,
Y et.. 6, 22. Zo zeidt de Heere, ziet daar kornt een Volk
uit het Noorden , en een groote natie zal opgewekt worden
uit de zyden der aarde. Zie ook Cap. 31, 8. en Cap.
$o, 41... En daar de hedendaagfche Geleerden , welke
Reeds de zee bevaaren om nieuwe ontdekkingen te doen ,
ons met veel waarfchynlykheid leeren dat 'er ongetyk
minder Landen in 't Zuider dan Noorder halfrond gevonden worden , en die Noordfche Landen , gclyk ik ftraks
zeide , wegens de koude ontbloot zyn van die vrugtbaarheid, welke men in de gematigde en heete lugtftreeken
nantreft ; zo zien wy hoe gepast JOB zegt: Cap. 26, 7.
Hy breidt het Noorden over 't woeste.
PHIL 0.
„ Wat is 'er meer aan te merken?
ttlt

EUSEBIUS.
„ 1k moet noodzaaklyk nog eenige dingen opmerken ,
om misverftand by 't leezen des Bybels voQr te komen;
't betreft dg woorden Aarde , Zee, Ailanden, benevens
ook een juist begrip der Hemelftreeken en Waerelddeelen , enz. Gy moet weeten dat de Hebreeuwfche
to Griekfche woorden , welke zomtyds den geheelen
aardbodem aancluiden , dikwyls flegts een klein gedeelte
van dezeive te kennen geeven; waarom onze geagte Overzetters ook zeer dikwyls die woorden door Land vertaald
hebben. - De benaaming van Zee word in de H.
Schrift niet alleen gegeeven aan die groote vergadering
van wateren, die wy dus noemen ; maar ook aan de binnenlandfche meiren ; van hier dat men leest van de Zoutzee , Gen. 14, 3 ; de Zee van Tiberias , Yoh. 6, 1; de
Zee van Jaezer , Yerem. 48 , sa ; welke alle flegts meiren
zyn. - Wat de Eilanden betreft, daar door worden
met altoos in den Bybel larxlen verflaan, die van 't water
0111-
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omringd zyn: maar ook zulke landen , welke ten aan..
zien van Kanaan over zee gelegen zyn , enz. Zie do
Randtekening op Gen. 10, 5. -- Wat de Hesielliree.
ken betreft, wy fpreeken van Noordoost , Noordwest,
Zuidoost, Zuidwest; ja op het Scheepscompas telt men
32 ftreeken. In de H. Schrift word alleen maar van 4
hemelftreeken gewag gemaakt , Oast , West , Zuid en
IVoord , onder welke wen alle •zyclareeken moet verflaan; zo warden de Chaldeen en zisfyriers in den Bybel
Noordfche Volkeren genaamd, fchoon zy ten Noordoosten van 't Joodfche land gelegen waren. En daar wy in
de Landkaart 't Noorden van vooren , 't Zuiden van
agteren ftellen , zo zyn de Hebreen gewoon 't Oosten
van vooren en 't Westen van agteren te plaatzen , dit
moet men wel in 't oog houden; b. v. de ate zee ,
Deut. it, 24, yoel 24, is de Middelandfche Zee, die
ten Westen van Kanaan ligt. Van hier, dat 't Noorden
genoemd word de zyde der aarde, pr. 6, 22.
Wat de Vier Waerelddeelen betreffen , van dezelve word
in de H. Schrift geen gewag gemaakt ; wy leezen wel
van Afia, in den Bybel, maar nimmer komt 't als een
der vier deelen onzer aarde voor,, maar alleenlyk als ze.
ker landfchap."
yerzameling van Biddagspredikatien, uitgefprooken door
den recht Eerwaardigen, zeer geleerden , en Godzaligen
Heer THEODORUS VAN DER GROE, in zyn E. Leven Be.
dienaar des Godlyken Woords in de ilervortnde Gemeente
te Kralingen. Te Utrecht , by H. v. Otterlo, 177.
Behalven het Voorwerk, 35 8 bl.
4to.

E

en Zestiental Biddagspredikatien , door den Eerw.
VAN DZR GAGE ' te Kralingen, in daar onder uitge-

drukte Jaaren , zyne Gemeente voorgedraagen , brengt
men aan het licht; de eerfte werd in den Jaare 1743,
en de iaatfte in 1777, uitgefprooken. De meeste zyn
Voormiddags-Predikatien , gelyk ons het Voorherigt der
Ilitgeeveren meldt; en daar by gewoon was in de Naamid.
flags-Predikatien, de Weldaaden op te tellen en bemoedigende Aanfpraaken ter Bekeeringe te doen , behelzen
deezel3iddagS-Leerredenen, doorg;aans , naa 't wydluftig
verhandelen der Texten, eene optelling van Zondefchul.
den, en een voordragt van de daar op gedreigde Straffen
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fien, witarcloot ze eene eenzelvigheid krygen , die , by 't
leezen , niet weinig van de kragt beneemt, fchoon ze,
ep afftanden van tyd gehoord, die mogen gehad en de
Kralingfche Gemeente benevens andere Bewonderaaren
van deezen Manbevalren hebben , en misfchien nog den
zadanigen zullert 'behaagen , die meer voldoening vinden
iterk gekleurde Zond-tafereelen , gepaard met fchriklyke
Bedrergingen , dan in bepaalder weluitgewerkte Reden's Mans wyze van voordragt is by wyvoerin‘Y en.
len zonderling:
waarom ook de 4pprobatie luidt. „ Op
b
bericht van Vifitatores Librorum , approbeert de Clas1, fis van Utrecht deze Predikatien; doch .verklaart daar
„ by, dat dezelve eenige gcdachten en wyzen van voor$, ftellen voor den Autheur laat." Vreernd klonk
onder andere ons het Slot eener Predikatie. „ Myne
6 5 Vrienden , nu heb ik de eene boodfchap van Hem, die
„ op den Throon zit , ende den Laraine, by ulieden afge„ legd. Ik hoope in den Namiddag , ini zynen naame,
„ nog eene andere te doen. Op andere tyden heb ik
,, veel moeite gedaan , om ulieden tot bekeering te ver,, marten. Maar nu heb ik last van mynen Hoogen God
om deze Predikatien te verzegelen en te fluiten, met
4 5 dat woord van den Propheet JES. 5o. to. Wie is 'er
onder ulieden , die den Heere Vreest, die na de *mote
79 zynes ICnegts hoort Pals by in de duisterniffe wandelt , en19 de geen licht heeft , dat by vertrouwe op„den naame , des
19 Heeren, en flame op zynen God, 11/acht ep den
51 Heere ende zyt Jierk, en by zal uw herte verjlerken, j4
wagt op den Heere." Amen.
75
Het Voorregt der Openbaare Godsdienstoefeninge aangetoond in erne Leerreden , ter gedagtenisfe, dat de Kerk
der Vereenigde Doopsge.17.inde Gemeente ,te kestzaandam,
tot dat einde voor de eerfle maale gebruikt is, gehouden
door HENDRIK VAN GELDER, Leeraar Bier Gemeente.
T6 ritnlierdam, by J. Yntema. 42 bl. In gr. 8ve.
ene welIngerigte gebruikmaaking van nAvins woordett

J-Id uit den XXVI Psalm vs. 8. Hoer! ik heb lief de stoma
Hinge van uw Huh, en de plaatze des Tabernakels, Uwe
.Eere, duet den Eerw. VAN GELDER Zylle Gemeente, op
t.en Honderdjaarigen Gedenkdag des gebouwg hunner
•Godsdionstyergaderinge, het Voorregt der. Openbaara

Gods.
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Godsdienstoefeninge , fchetzen. Dan wel byzonder vetledigt by zich , eigenaartig met het oogmerk tens zulken
Vierdags , om zynen Toehoorderen een Berigt mede te
deelen van veele byzonderheden, de opkomst, voortgang
en inftandblyving dier Gemeente betreffende. Meest
riles , wat in dit gedeelte der Leerreden voorkomt , is.
plaatslyk, en alleen voor de Leden dier Gemeente ingerigt, - meest alles , zeg ik , want by heeft 'er ingevoegd
een Gefchiedkundig verhaal, uit egte befcheiden opgefteld,
raakende de opkomst en aanwas der boopsgezinden in
iVoordholland, bovenal aan de Zaan. Eene Gezindheid,
welke aldaar,, fterker dan elders in Holland, zich nedervezet en aanzien verworven heeft: bekend is het allen , die met een meer dan vlugtig oog , het Scheep- en
Handelryk Zaandam bezigtigden , dat een groot deel der
rykgegoede Bewoonderen en Handeldryveren aan de Zaan
tot die Broederfchappe behooren , en kan het den weetgierigen des niet onverfchillig weezeu hoe het bykome , dat ,
in deeze opmerkelykfle Dorpen onzes Vaderlands , die in
veele opzigten verfcheide Steden opweegen , zulk een
aantal Doopsgezinden gevonden worde. Zy kunnen bier
voldoening vinden , en teffens zien , hoe een Aanhang , in
den beginne klein , onder vervolging zugtende , met den
aanblik eener zagte Regeeringe , wars van onchristlyke
Vervolgzugt , aangroeide, en eerlang Gemeenten vormde , welker Leden niet alleen, door noest gedreeven
Koophandel en yverig voortgezette Handwerken , allernuttigst voor de Maatfchappye wierden , in ftaat om zichzelven en hunne eigene Armen te onderhouden ; maar ook
om de nooddrtiftigen in den Lande en elders, uit hunnen
overvloed, te hulpe te komen. Zy, die in de dagen der
Vervolginge niet dan ter fluik durfden vergaderen , en bet
met leevensgevaar deeden , gelyk dit Gefchiedverhaal uitwyst , kreegen eerlang Openlyke Vergaderplaatzen. Onderlinge verdeeldheid vermenigvuldigde dezelve : ongcklaarder begrippen deedt ze verminderen , en de tegenwoordige gefteldheid der Doopsgezinde Gemeenten te
Zaandam, bier tot veele kleinigheden toe nauwkeurig befchreeven, gebooren worden.
Gewis zal die Gemeente, voor welke deeze Leerreden,
als Naar Kerkgebouw bepaald betreffende , byzonder ingerigt is, den Eerw. VAN GELDER ZO wel danken als Zy,
eenige Jaaren geleden , hem verpligt was , voor het plegtig
ten Godsdienfligen gebruike afzonderen van het faatlyk
Or-
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Orgel in dat Geflicht , en zich opgewekt vinden om de
butte Lesfe'n, waarmede hy zyne Kerkreden ten einde
ftuurt, op te volgen: terwyl dit Gedenkftukske den
Doopsgezinclen aan den Zaan niet dan aangenaam kan
nyn ; en anderen , buiten die betrekkingen, het met genoegen zullen leezen.
/Ilk de Werken van FLAVIUS josEPtius, met aanmerkingen tatgegeeven , door J. F. MARTINET, A. L. M. ph.
Dr. Lid van de Hollandiche en Zeettufche Illaatiehappy..
en te Haarlem en te Vlisfingen, en Predikant te Zutphen. Zesde Deel. Met nieulve Plaaten. Te Antfier.
dam , by Allart en Holtrop, 1786. In gr. ave. 511
bladz,
Zesde Deel der' Werken van
M et bet tegenwoordig
neernt diens breedvoerige Befchryving van
JOSEPHUS

den Oorlog der yooclen tegen de Romeinen, eenen aany ang ; een Oorlog, die in zwaarte voor geen Oorlog
behocft te wyken ; en in dc verdelging van der jooden
that eindigde; een Oorlog, deels door J0SEPHUS bygewoond, daar by in den beginne tegen de Romeinett
ilreedt, doch zich eindclyk door den nood gedrongen
vondt in hunne Heiren te begeeven , 't welk hem tot
oor- en ooggetuigen van veele der Krygsverrigtingen.
maakte.
In verfcheide Uitgaven der Werken van JOSEPHUS heeft
mein het Leeven diens Gefigliedboekers afgefcheiden van
zyne aodfche Oudheden; doch , naar bet oordeel van
den Eerw. MARTINET verkeercl: daar men oudtyds bet
Bock, dit Leeven bevattende, gehouden heeft voor het
laatge Bier Boeken , of voor een ilanhangzel op dezelve,
gelyk men het ook, in de oude Handfchriften van J0-.
SEPHUS Werken, daar aangchegt vindt. Hier om laat
hy bet die oude, en de eerfte , plaats in dit Boekdeel bekleeden.
By den aanvang deezer Leevensbefchryving, luidt de
Aanmerking des Uitgeevers. „ De Leezer zal veele byzonderheden van JOSEPHUS Leeven, uit het volgende verflag , dat hy 'er van geeft , kunnen leeren. Hy werd in 't
eerfte Jaar der Regeering van Keizer KAJUS KALIGULA (in
bet jaar 38 onzer telling) te y'ertzfatent gebooren; doch, in
den beginne des Oorlogs tegen de Romeinen gevangen geH
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nomen, en door cen oude Voorzegging, uit Vleizugt op,
Keizer VESPASIANUS toegepast hebbende, tot een Romeinsch Burger verheeven. Naa yerufakins Verwoesting,
befchreef by de :oodfehe Oorlogen in VII en de loodfehe
Oudheden in XX Boeken , welke laatfte hy , in 't Jaar 93,
ten einde bragt. Hier na volgede dit Dort Bock van
zyn Leaven. Ook heeft men 'er twee van hem tegen APPION, die volgen zullen agter de Boeken van de joodfche
Oorlogen. Zyn Griekfche ftyl verdient grooten lof,
meer dan zyne onzydigheid als Historiefchryver. Hy
zogt de Roineinen allerwegen te vleien; waardoor by
foms zeer benard fcheen , hoe by zich zou uitdrukken.
Dikwyls hebben wy gezien , dat hy zeer bedremmeld
fpreekt, als bet de waarheid van den yoodfchea Godsdienst goldt, om dat zyne Natie alle andere Godsdienlien verwierp , en de haare voor de alleen waaragtige
hieldt. En men merkt aan, dat, daar de Christlyke van
de Romeinen werd aangezien voor een cleel van den '300(1ft/len , welke eerfte nog fterker aandrong op bet verzaaken van het Veelgodendom, JOSEPHUS om die reden ,
denzelven met itilzwygen heeft voorbygegaan. Ecn
Staatkundig oogmerk beftierde dan zyne pen : dit is klaarer , dan te bepaalen , met welk een oog by, als `Pod
den Christlyken Godsdienst befchouwd hebbe."
Met Aantekeningen heeft de Eerw. MARTINET dit gedeelte van JOSEPHUS Ater-ken zo min , als het voorgaande , overlaaden; doch het eenige noodige tot opheldering
van waare , en het wegneemen van fchynftrydigheden , niet
laaten ontbreeken; noch ook aan de zodanige die de atmdagt der Leezeren op-wekken , om door het ftaatkundig
floers der Schryfwyze van jOSEPHUS te doen been zien ,
en bovenal dezelve te bepaalen tot den Christlyken Godsdienst , en de vervulling der Voorzeggingen onzes Godlyken Meesters , waar van de joodfche Gefchiedfchryver
dezelve geheel aftrok.
Dan hoe zeer jOsE p nus het vermelden daar van ontweek , kon hy niet nalaaten een en ander geval te boeken,
't welk wy in de Gewyde Schriften der Christenen desgelyks vermeld vinden. Tusfchen deeze en des Joodfchen
Gefchiedfchryvers berigten , doet zich wel eons eene
meerdere of mindere ftrydigheid op , die aanleiding geeft
tot eene Aantekening des tegenwoordigen Uitgeevers;
van dien aart is, de gemaakte op het verhaal van deft
Zgyptifchett Propheet door hem in deezer voege voorge4
draa-

WERKEN.
draagen. - „Nog werd `"tideez door een nnder kwaad
gedrukt, zeker valsch Egyptisch Propheet, die een ;pock
liedrieger was , betoverde het Volk dermaate, slat
trent dertig - duizend Menfchen by een vergaderde, wet.
ken by na den Olyfberg leidde, en toen met ccnigen , die
hem getrouw waren, na 7 erufalem trok, met voorneemen
om de Romeinen daar nit te jaagen, zich meester van de
Stad te maaken , en den Zetel zyner gewaande Heerfchappye Waal: te vestigen. Maar FELIX trok hem met
de komeinfche benden en een groot getal youden tegen:
waarop bet tot een gevegt kwam , in 't welk veelcn, die
deezen Egyptencar volgden, in ftukken gehouwen wer;.
den , terwyl by 't met de rest ontkwam."
De Aantekening des Heeren MARTINET luidt. JOSE:
PIIUS heeft in het XXfte Bock. Hoofdit. VI zyner Ondheden van dit geval gefprooken; doch bet getal der Aanhangeren van den Esuptili7hen Profeet niet bepaald, gelyk
bier , op dertig - duizend lieden, die LUCAS alleen•brengt
tot vier - duizend , (Hand. XXI, 38 ;) maar wel bet getal
der gefneuvelden en gevangenen gemeld. Zy, die den
heiligen Euangelist niet gunflig zyn, hebben niet verzuimd denzelven van onnauwkeurigheid te befauldigen;
en anderen hebben niet nagelaaten om hem te vercledi,Yen. Men zegt dan dat dceze aanhangers in 't begin
maar drie duizend waren , (loch tot dertig- duizend aangroeiden ; een ander zegt , dat, onder den geheelen hoop
van dertig- duizend, maar vier - duizend Moordpriemers
waren: een derde oordeelt , dat de Affchryvers van JO:.
SEPTIUS eenen misflag in bet overfebryven • gemaakt hebben „ en dat men dus op het getal van dertig- duizend
teen' that kan mnaken. Maar zou men, vraagt een vierde, TosErnus verhaal met dat van LUKAS niet kunnen
overecnbrengen? LARDNFR heeft ondernomen, op eene
geregelde wyze (in de Geloofivaardigheid der Evay.elieGefchiedcnis Isle Deel bladz. 548. 549.) dat de berigten
van deeze twee Historiefchryveren dezelfde zyn; doch
alleen in het getal verfchillen, en befluit met te zeggen,
dat, indien wy de getallen hadden, waken in het oor.
fpronglyke Affchrift van JosEPHus geweest 2yn, (de ce.
nige omflandigheid van belang waar in deeze twee verhaalen van elkanderen en van LUKAS verfchillen) dat ze
dan zeer net of zeer na met dat getal, 't welk wy in de
Handelingen vindcn, zouden overeenkomen."
Ha
Dit
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Dit Deel loopt tot het Derde Bock, of tot het Tydperk
dier Gefchiedenisfe , waarin NeRo aan VESPASIANUS het
gebied in zyn Itrygsheir in Syric geeft, om de yoodera
tc bcoorlogen.
Velchouwing der Irondcren Gods in de minst geachte Schep.
zelen. Of Nederlandfche Infecten belahreeven era afgebeeld. Door J. cu. SEPP. Tweede Deel. Drie Plaat en in quarto. Te tlinfierdarn, by J. Ch. Sepp. 1788.
{fit! Idie;te,,zeektotel
Pei na a ten
bgerchoroe/envee nten)
11 zindelyke
,ze r
verrast ons de Heer Sepp inzonderheid met de afbeel-'
ding en cen berigt van twee Rupfen- Infecten, die tot
nog het opmerkzaame oog der waarneemeren fcbynen ontinapt te weezen , en welken hem gelukkig , in 't naauwkeurig gadeflaan deezer Schepzelen , voorgekomen zyn;
en wel indiervoege, dat by gelegenheid gehad hebbe,
om ze op te kweeken, en hunnen wasdom enz. na te
fpooren.
Het cenc, zig met rict en rietagtig Gras geneerende,
noemt by de klciyte Rietyink , in onderfcheiding van een
voorheen befchreevm Infect, dat by , van wegcns deszelfs gewoone vuedzcl , den Rietvink genoeind heeft.
Twee volwasfene Rupfen van deeze foort ontdekt hebbende , viel het gelukkig nit , dat ze juist Man en Wyf waren ; en dat bet \Vvfje, na voltrokken pairing, een genoegzaam aantal vrugthaare Eieren leide; het welk hem
in itaat , om dit infect in alle deszelfs veranderingen Bade te Nan: waaromtrent hy,, buiten het algemeene, bet volgende wel byzonder opgemerkt heeft. De
Rups verkreeg , genoegzaam by iedere vervelliug, eene
in haarc foort fchooncr gedaante; vooral nam haare fierke ruigte trapswyze af, zo dat ze , van zeer ruighairige ,
maar korthairige Rupfen wierden. De Pop had, boven
de 0. cwoone beweegbaarheid, ook dit, dat zy, aangeraakt
'' wordendc , zig ongemeen fterk, zeer langduurcnde,
bewoog , en in de rondte draaide. De Vlinders zaten ,
gelyk alle Nagtvlinders, niet alleen meest itil by den
Dag; maar zy hadden, daar benevens, den ganfehen dag
eene buitengewoone log-of liaaperigheid; zo dat zy over
dag byna met geene mogelykheid wakker te krygen waren, en genoegzaam doodfcheenen te zyn ; waartegen zy
zig,
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zig, als de Nagt naderde, in beweeging begaven, begannen te loopen en te vliegen. Schoon het wyders Met
vreemd zy, dat alle Vlinders van dezelfde foort zig niet
even lang in hun Poppenverblyf onthouden, is 't egter
in dit geval opmerkenswaardig, dat 6en deezer Vlinders
het zelve, In vergelyking met de anderen zo zeer fpoedig verliet. Allc de Poppen naamlyk , (en de Heer Sepp
had 'er al ettelyken, bleeven , van 't laetst der maand
July af, tot in het volgende voorjaar in cle .maand May ,
liggen ; alleenlyk kwam 'er, uit eene enkele Pop , na verloop van 17 dagen , na het infpinnen der Rupfe , de Vlinder te voorfchyn: . daar alle de anderen ruim 300 dagen
als Poppen hadden mocten blyven liggcn, eer de Vlinders
'er uitkroopen; had deeze Vlinder daarentegen naauwlyks
14 dagen in zyn Poppenitaat doorgebragt. (*).
Een tweede Infect, welks melding den Heer Sepp insgelyks tot nog by niemand voorgekomen is, had by reeds
meermaalen als Rups gevonden; doch 't had hem, door
te vroegtydig flerven, niet mogen gebeuren dezelven tot
de verandering te brengen. Eindelvk ontdekte try dezelven weder op Eiken-bladen , met lien gewenschten nit!lag, dat hy, een aantal van vcrfchillende grootte bezittende , de vervelling der Rupfen , benevens haare verandering ' in Pop en Vlinder , konde waarneemen, en dus
mcrkwaardigile nopens dit Infect befchryven en afbeelden,
Be kolcur der Vlerken des Vlinders doet hem dien , ter
onderfcheidingc van anderen, den Rooden en Gryzen Vlinder noemen. Van alle zyne Rupfen overwinterden en bchiele) Dc Vlinders komen gemeenlyk vroeger , of laater uit de
Pop, naar maate dat ze voor eene mindere of m eerdere vvarmte
bloot liggen, waartoe verfeheiden oorzaaken kunnen zamenloopen. Maar, buiten dit, komen eenige Vlinders merkelyk vroeger dan anderen van dezelfde foort te voorfehyn, zonder dat
men 'er eene bepaalende reden van kunne geeven, en 't dus
eene alwyking van 't gewoone aan te merken zy. Men ont.,'
dekt dit meermaais by overwinterende Poppen, vooral van ivagtvlinders. : men heeft Rupfen, die in den Herfst Poppen worden;
uit eenigen derzelver komt de Vlinder nog in dien Herfst voort;
coch de n eestun blyven in de Pop tot de maand Juny of July
de; voigenden jaars, en zommigen breeken eerst, in 't tweede
aar, door hun Poppenvlies heen. Zie Riolel Nat. Hist. der Inf.
12L 1 2 I43, 192, 362, 369. en Tyclivyzer der Rupfen,
z9, 131.
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hielden het leven flegst zes Poppen ; en order de dearuit
voortkomende Vlinders was alleen den eenig Wyfje. Hier
mede was dan egter elle verdere hoop op een long Broed
niet afgefneeden; dan by zag dezelve na verloop van ettelyke dagen verydeld; doordien het Wyfjc, niet gepaard
althans niet bevrugt geweest zynde, maar vier onvrugtbaare Eitjes lei , en daarop ftierf. — By die gelegen!.
heid hegt cle.,Hecr Sepp hier nen de volgcnde opmerking.
„ Wat zonte toch , heb ik verfcheidene maalen gedacht ,
bier wel de Oorzaak van zyn, dat een Wyfje, els by
voorbeeld het boven befchrevene, in gezelfchap van verCcheidene Mannetjes, zich van maar zeer weinig Eieren
ontdoed , en welken r dan nog daarenboven, zo als door
den Tyd blykt, onbevrucht zyn? Naar elle waarfchynlykheid deze; doch ik geeve myne gedachten om beetere. leder Vlinderwyfjc, en wel in 't byzonder die der
frhalceme of Nagtvlinders, gevoeld zich ten eerflen , na
deszelfs te voOrfchynkoming uit de Pop, geprangd of
credron g en om Eieren te leggen , maar houd als 't N'vare
deze drift om te leggen tee n.en of op , tot 'er Tyd toe,
dat het zelve eerst met een Itiannetje gepaard heeft; doch.
veele Soorten , dit paaren niet willende doen , in eenen
beflooten of gevangen zynden Staat, zo komt het myns
erachtens bier van dean, dat als dan een zodanig opgeflooten of gevangen zynde Wyfje, derzelver Eieren , zo
lang by zich behoud, als het zelve Haar maar eenigzins mogelyk is; doch eindelyk, om zo te fpreeken ,
door den Tyd haare krachten voelende verminderen, ken
het zich het Eierleggen niet huger tegenhouden , rnaar
moet zich om zo te fpreeken tegen wil en . dank, ten
minften van ecnigen derzelven, ontdoen; uit welke Eieren als dan nimmer jonge Rupfen zullen voortkoomen,
dewyl dezelven onbevrucht waren : na het leggen dezer
als 't ware doode Eieren volgd als dan ook, Wet lang daar
na , het fterven van de Vlinder zelfs."
Behalven deeze twee min waargenomen Rupfen, enz. geeft
ons de Heer Sepp nog eene afbcelding en befchryving van
eene meer algcmeen opgernerkv; Rips, en derzelver verandering , nit welker Pop de fchoone glanzige SatynVituitr hervoort komt; by Linnietts genaamd Salicis; dewyl de Runs zig meest op do Willigen onthoudt , hoewel ze
ook zorntvds op de Abeel-boomen gevonden worde. Des
Autheurs keurige hand in 't afmaalen der Infecten , beftendig
zigthaer,, vertoont zig als icy uizitek , 't Levolgen van
de 1chooaheden der Natuur.
Va.
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!faderlandfehe Historic, vervattende de Gefehiedenisfen der
Vereenigde Nederlanden, tints den aanvang der NoordAnericaanfehe Onlusten, en daar nit gevolgden Oorlog
tusfchen Engeiand en deezen Staat , tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofivaardiglie Schryvers en egte Gedenkliukken- zamengefield. Met Plaaten. Tweede Deel.
Ten Vervolge van WAGENAARS Fader/am/fake Historic.
Te . ihnlierdam, by J. Allart. BehaYPen den Bladwyzer
501 bladz. in gr. 8vo.
rr oen wy het Eerfte Deel deezes Werks aankondig1 den , hebben wy , volgens onze gewoonte, den Aany ang ziende van een Letterarbeid, die breed kan uitloopen , alles gezegd van het Oogmerk, den Aart en Uitvoe,
ring, wat wy uit des Schryvers Voorreden, met dat Deel
vergeleeken , konden bybrengen, en moeten onze Leezers
derwaards vcrzenden. (*)
Veel nieuws te zoeken in een Werk der Vaderlandfche
Gefchiedenis van de Jaaren MDCCLXXIX en MDCCLXXX
bevattende, zou een ydel zoeken weezen; ftondt ooit de
Drukpers gereed om alles aan het licht te brengen , het
was in de gernelde Jaaren, met Welker Befchryving • dit
Deel begint en eindigt.
Wy zullen onze Leezers niet ophouden met den Inhoud.
tleezes Deets uit Twee Boeken beflaande, op te geeven. Zy
herinneren zich , de bovengemelde Jaartallen onder 't .00ge krygende, hoe veel 'er' over het Onbepaald Convooy
te doen viel; hoe Frankryk en Engeland niets-verzuimden om de Vereenigde Gewesten elk in zyne belangen over
te haalen: Wat'er in Texel met den veel gerngtsmaakenden.
PAUL JONES te doen viel; wat een van de cAPELLEN'to
den Poll overkwam ; hoe de Menschliefde van de Gebi'oeders NARREBOUT uitblonk. -- Welk eene zonderlinge
WeersgetIeltenisfe, met de gevolgen daarvan , in den Jaare
MDCCLXXIX stand greep ; hoe BYLAND , door FTELD/NG
opgebragt , het vuur des misnoegens tegen de Engelfahen
bet deedt opblaaken ; en de mishandelingen van dat Ryk
zo in ilmerica , als de fchennis van onze Kust , tot het
deerlykst uiterfte voortholden: hoe het plan der Gewapende Onzydigheid ter baane Imam; hoe de Papieren , by den
Beer
(*) Zie Nieuwe illgern. I'aderl. Letter oefeningen. II Deel.
Ilte Stuk, bl. 193.
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Heer LAURENS gevonden , Anfierdarn in 't haatlykst licht
deeden voorkomen : en dit alles van eene Oorlogsverklaaring des Engelfthen Hofs gevolgd werd.
Beloofden wy, by de Aankondiging des Eerflen Deels ,
als ons een volgend onder 't ooge kwam , daar nit eene
Proeve te zullen opgeeven , wy zullen dit ons woord geitand doen, en bet voornaannte , de Gewapende Onzydigheid betreffende , bier plaats geeven.
„ De Zeerovovyen en onbillyke Handelingen der Ell.
gelfchen klonken de wyde Wereld door; elke Mogenheid,
die 'er cenigzins de drukkende zwaarte van voorzag, of
gevoelde , en 't hell haars Volks met den bloci des Lands
ter harte ging , moest 'cr daadlyk op bedagt weezen om
zich in zulk een flaat van zelfverdeediging en tegenweer
te ftellen , als kon itrekken om de Regten der Onzydigheid te doen eerbiedigen en te bandhaaven. Te zeer was
de Groot Britannifche Zeemagt toegenomen , te fterk het
aantal der Rooffchcpcu liens Volks , welke de Zee als
bedekken , dan dat ieder Onzydige Mogenheid in Europa
voor zichzelven in ftaat was overal genoegzaamen wederjtand te bieden aan dies geesfel der waterer. Niets beters of kragtdaadigers kon 'er in 't werk gefteld worden ,
daar elk op zichzelven te zwak was, dan een Plan om alle
Zeemogenheden , nict in den Oorlog betrokken , te vereenigen , en met zamenverbondene kragten den vryen Handel en Scheepvaart te befchertnen (*). Een Plan , hoe
fchoon , egter met vecle zwaarigheden omzet, en mocilyk
in te voeren , aangemerkt de onderfcheide belangen van
deeze en geene Mogenheden aan den een of ander (let
Oorlogvoerende Vorflen verbonden , wier gunst zy zogten , of wier haat zy vreesden: hoewel zy alien cen gelyk belang hadden, om vaor de vryheid, veiligheid, en
het ongeftoord gebruik der openbaare Zee te zorgen. CATHARINA DE II, AileCItheeri-ChereSfe der Rusfen , en haar
toenmaaligen Staatsdienaar de Graaf NIKITA VAN PANIN
hadden de eer am zulk cell Plan, of zelfs uit te vinden ,
of, op het ingeeven van eene andere Mogenheid, daar in
grootlyks belang hebbende , eerst aan den dag te brenben."
e, •
De
(*) Zodanig een Plan was reeds aangeduid, door onz n Staatkundigen Gerchiedfehr) ver WAGENAAR. Zie zyne Tractaten. I Deel, bl. 243.
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De Hoven van Londen , Verfailles en Madrid, entvingen met Lentemaand de Verklaaring deswegen van haare
Ruskeizertyke Majefteit. Onze Gefehiedfchryver de Verklaaring zelve opgegeeven hebbencle , voegt 'cr deeze
Aanmerkingen by. — „Niet alleen:ftraalen, in decze
Verklaaring , de onlochenbaarfle trckken door van den
yver der Alleenheerfcheresfe aller Rusfen, om haare eigen
Onderdaanen te befchermen, waar ook om het Ryk dcr
Volken in 't algemeen te handhaavcn. De bekwaamheid,
het beleid, en 't doorzigt van den Staatsdicnaar, die dit
Plan bcftuurde, werd van elk bewonderd, en de verklaaring aangezien voor een meesterftuk van eenvoudigheid en
klaarheid, waar in de Regten der Volken in den vryert
Handel en Zeevaard, vooral van onzydige Mogenheden„
met betrekking tot de Oorlogenden, zo nauwkeurig en
met zo weinig omflags bepaald worden , dat 'er guile
uitvlugt voor gedrongene en gewrongene uitleggingen
overbleet. De Regel, Vry .Schip vry (-;oed , diende ten
grondwet ; alle willekeurige bepaaling van Contrabande
traaren verdreven , en of eene Haven geblokkeerdwas dap.
niet, maakte zy met an pennetrek uit. Geen der
oorlogvoerende Mogendheden haft 'er ook iets tegen
durven inbrengen, fchoon dit Plan op verre na door alien
niet met hetzelfde oog werd aangezien : bovenal daar het
vergezeld ging van eene uitnoodiging aan de Hoven van
.Koppenhagen , Stokholm, Lisfabon en de Verëernigde Nederlanden, om in deeze gewapende onzydigheid deel.te
neemen."
Hoe deeze verklaaring by de oorlogvoerende Mogendheden werd opgenomen , vinden wy dus geboekt. „ Groot
Brittanje, gewoon , in alle Oorlogen, zich als Gezagvoerfler ter Zee te vertoonen , en andere Volken , naar goed7
vinden, Wetten voor te fchryven „ en thans ten top van
gewelddaadige uitvoering dier willekeurige regelen opgeklommen, zag lien trots gefnuikt, en zich verrast door
de verklaaring van eene Vorftinne , die dezelve zou does
gelden, zonder eenig ontzag voor Engeland, waar tegen
dit Plan , fchoon de andere oorlogende Mogendheden mede betreffende , voornaamlyk gcrigt was. Wanneer in 't
Parlement vervolgens over dit gehandeld werd, beklaagde zich de Graaf van SIIELBUTM „ dot het flegt
„ beftuur der Staatsdienaaren , den eenigen Bondgenoot
„ van Groot-Brittanie , de Keizerin van Rusland tat een
1 , Bondgenoot van Franktyk gemaakt halt, door het
H 5
91 gee'
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geeven eener Verklaaringe , in welk zy andere Mogen&
heden verzogt idea. te neemen, 't geen Engeland
„ de middelen , om den Oorlog te voeren , zou ontzet„ ten. Hy hieldt de Verklaaring der Keizerinne voor
het invoeren van een Nieuw Wetboek der Zee, fchen •
99
dende de vastgeftelde Wetten der Volken; eene daad
99
„ waar over Engeland zich gevoelig moest betoonen
„ als eerie volflaagene verbreeking der Onzydigheid.”
Lord STOItMONT verhief de Keizerin van Rustand tot de
wolken , vergeleek haar by Koningin ELIZABETH, 110eMde haar eerie Heldere Noordgar , en beweerde „ dat
// het haar belang was een Bondgenoot van L ngeland te
blyven , dat' by niet twyfelde aan haare vriendlyke
„ oogmerken; doch niets ftelligs wegens de bedoelingen
, van het Rusfiseh Hof wilde zeggen." Waar op
de Graaf van SHELBURNE hem te kennen gaf, „ dat de
Engelfthe Staatsdienaars , omtrent de inzigten van het
„ Rusfifche Hof, dezelfde onkunde betoonden als zy ge„ dawn hadden , wegens die van Frankryk en Spanje , en
dezelfde taal van bedrieglyke gerustheid fpraken als
59
„ zy gevoerd hadden , eer deeze Mogenheden tot het
, beftaan van openlyke vyandlykheden kwamen.”
Lord CAMDEN bevveerde , „ dat de Staatsdienaars, door hun
„ onftaatkundig gedrag , den grondflag gelegd hadden,
„ tot eene Verbintenis tusfchen de Noordfche Mogenhe„ den tegen Europa , dat Holland, Rusland , Deenemarken
„ en Zweeden, Groot - Brittanje zouden noodzaaken om
„ zich aan een Nieuw Wetboek der Zee te onderwerpen ,
of met alle deeze Mogenheden te oorlogen (*).”
Het antwoord des Loncienfchen Hofs , op de Verklaarin cr
der Keizerinne, was kort , in zeer afgemeetene uitdruk3kingen begreepen , en duidde genoegzaam aan , een ftilzwygend misnoegen over den breidel het Zeegeweld in
den mond gewrongen.
„ Geheel verfchillend was de uitwerking deezer Verklaaringe ten Hove van Verfailles. Zy ftrookten volmaakt
met de inzigten van LODEWYK DEN XVI, reeds aan den
dag gelegt in zyn Reglement , aangaande de Scheepvaard
der Onzydige Mogenheden Ct), en gunde hem den toegang tot het Noorden, door Groot- Brittanje dier Kroone
altoos betwist , om van daar middelen te haalen , welke
zy
(*) London Magaz. 1780, p. 463. 465.
0) Melva. de France. 1773. N. VI, p, 103.
99
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Zy in een Zee - Oorlog niet kan ontbeeren. Kenmerken
agterhoudenheid en. ftilzwygend misnoegen het antwoord
des Konings van Etwland, dat des Konings van _Prank:.
ryk draagt openhartigheid en guile blydfchap op 't woe,
hoofd.
„ Het groot belang , 't geen Erankryk hadt by de
Schikkingen en Verklaaringen van het Rm.*eh Hof, zo
geene nadere betrekking, tot het beraamen van 'dezelve ,
verwydert alien denkbeeld, dat eenige vleiery fchuile
onder eene zo volkomene goedkeuring: het foortgelyk belang van Spanje bragt ook een foortgelyk antwOord te:
ge." -- De Antwoorden dier HOven worden in het
Werk gevonden.
„ De Verklaaring des Rusfifchen Hofs werd bier te
Lande niet bekend , of door alle Vaderlandschgezinden
bewonderd , of zy kreegen , bykans ten zelfden. tyde ,
floffe tot vreugde, die bovenal het hart der Handeldryvenden doortintelde : zy meenden grond te linden , om vast
te ftellen , dat elle zwaarigheden , van den Handel niet te
kunnen befehermen, waren weggenomen, dat nu de Zeeheerfchappy der Britten gekortwiekt lag, en dat 's Lands
Ingeeetenen , zo lang geplaagd en beroofd, voortaan den
Oorlog tusfchen hunnen afgunfhgen • abuur en de Bourbonfche Hoven zouden zien voeren , zonder onfchuldig in
de rampen van denzelven te deelen :" toen Prins GALLIT;ZIN de Algemeene Staaten uitnoodigde , om 'er (feel in
te neernen. „ De kragt der W.aarheid, de •eisch
der Billykheid, fcheenen zich op Bens te doen gevoelen,
en gelykcrhand te werken in ons Bondgenootfehaplyk Gee
meenebest , waar flrydige inzigten en belangen , zo lang
de nu ontftaane onlusten geduurd hadden , Reeds in eenfiemmigheid in de Befluiten 'baarden. Zy zeIfs , die zo
vaak de heilzaamfte Staatsbefluiten vertraagden, of geheel
verydelden, fcheenen gereed, om mede' te werken tot het
aanneemen van - den Voorflag der. Keizerinne , en fpoed aan
't werk by te zetten. Hoe weinig dit de yverigfte Voorftanders der Engelfche Party fmaakte, durf .den zy, uit
vreeze van voor Vyanden des Vaderlands aangezien te
Worden , geen ander, dan een goed, gelaad aanneemen."
Door deelve was voldaan aan 't verzoek des Rusliphel
Staatsdienaars; om dit werk, zo Wel mogelyk, te verhaasten. „ Van zulk een goed begin, beloofden zich de
welineenenden in den Lande , (dus gnat by vooit ,) en in 't
byzonder de Koopman en Zeehandelaar,, alles goeds , en
zy
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zy zouden zich niet bedroogen gevonden hebben, indien
dezelfde fpoed dit werk fleeds vergezeld hadt, dan zou
men in dien eigen Zomer, met Deenemarken en Zweeden,
gereed hebben kunnen weezen , oin de Oorlogvoerende
Mogenheden aan te fchryven , dat de Staaten der Ve(eenig.
de Gewesten, in het Plan der Alleenheerfcheresfe alley
Rusfen, traden."
Het bleef fleepen tot in Hooimaand: wanneer men tot
een Gezantfchap befloot. „ De flaatlykheid van zodanig
een Gezantfchap moest noodwendig verwyl baaren ; met
dit alles, bled* de hoop op, het afdoen dier zaake leevendig , fchoon , by niet weinigen , dit draalen in bet oog
liep , die het vreemd en onbeftaanbaar vonden , dat een
Befluit in Grasmaand, zo -volyverig en eenitemmig genomen , thans in de voltrekking eene meerdere vertraaging leedt, dan de langzaame beweeging der RegeeringsNorm van ons Gemeenebest , dikwyls onvermydelyk, te
wege brengt. Hoe raadzelagtig zulk een gedrag ook mogt
voorkomen , meenden zommigen dit raadzel te kunnen
ontknoopen , met aan te merken , dat Engelands Vrienden in deeze Gewesten , door den onverwagten Voorflag der Keizerinne , voor een korte wyl als buiten zich
zelven gebragt , bekwamen , en de nadeelige gevolgen diet
Toetreedinge voor hunne Party inzagen : waarom zy
tyd zogten te winnen, tot het afkeeren van een flag , die
dezelve met een volflagen ondergang . dreigde. Wy laaten
dit aan zyne plaats. —
„ Het vertrek der benoernde l3uitengewoone Gezanten
na 1Zusland draalde, 'er kwamen zaaken tusfchen beiden , die den voortgang van dit heilzaam ontwerp zodavig vertraagden , dat geheel het verlicht Europa , weetende , hoe geene Mogenheid'er meet belangs by hadt,
dan dit Gemeenebest, des verwonderd flondt. Niet weinigen , die het best van cieezen Surat bezinden , vreesden , at de Keizerin over dit marren , te veel onverfchilligheicis aanduidende , onvergenoegcl , denzelven buiten
dit Verbond zou fluiten , zo dat de Noordlhe Mogenhedvn de vrugten van hun vaardig toetreeden zouden plukken , en , tot onze fchade , de voordeelen eener
vrye en onhelemmerde Vaart genieten. — Het middel
ter vertraaging beftondt in het aanduiden van een verregaanden fchroom , of Engeland het aangaan van zodanig - Gene Verbintenis , ons niet zeer euvel zou afnee-,
men ; en men dus dat Ryk, langs dien weg , reden geeven
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Ven, om zich op eene andere wyze, by voorbeeld, door
het wegneemen onzer Buitenlandfche Bezittingen, te wreeken. Hoe zeer , by doorzigtigen, zulk een voorflag werd
aangezien als een drangreden , om ten fpoedigften mogelyk, met Rucland en andere Zeemogenheden , het Verbond
van onderlinge Befcherming aan te gaan , wrogt de vrees
voor den aanval der Engelfclien op onze Volkplantingen
in. de Oast- en Westindien, gefchilderd met de akeligfte
kleuren , zo veel uit, dat men bet Aanbod der Keizerinne, voorheen , zonder eenige uitzondering , aangenomen,
thans in het Ho/la/ascii Befoigne, op den drie en twintigflen van Hooimaand, oordeelde „ niet te moeten aan m
of haare Keizerlyke Majefteit moest zich wit"`
', irden,
„ len verbinden, om, met de verdere Onzvdige Mogen„ heden , alle onze Vaste Bezittingen, zo binnen als bs,i„ ten Europa, te guarandeeren en te verzekeren.”
Hoe veel hierop viel aan te merken : wat ilinflerdarn
'er tegen inbragt, alles in het Werk breed vcrmeld, het
Gezantfchap kreeg dien last, welke aan 't Rusfisch Hof
geen ingang vondt: waarom de Gezanten op een fpoedig toetreeden aandrongen veel manceuvres worden 'er in
work gefleld, gelyk zy fehreeven , om 'er ons buiten te
fluiten." „ Men tragtte , naamlyk , de Keizerin diets te maaken , dat dit Plan haar in ecnen Oorlog zou kunnen inwikkelen , inzonderheid, wanneer zy het Gemeenebest
der Vereenigde Nederlanden daar in toeliet; dat niet baatende , zogt men den eerften Staatsdienaar den Graave
van PANIN die aan de vinding , en het dus verre bewerkte des Verbonds zo vecl deels hadt , met de fomme
van honderd duizend Ponden Sterlings om te koopen ,
tot het uitfluiten der Republiek: een aanbod, door diet/
eerlyken Staatsman , met de grootmoedigheid van een
kotnein van de hand geweezen."
Slaagden de EngeNhen niet in hunnen toeleg, om ons
te Petersburg buiten het Verbond te fluiten; zy zogten het
bier ,te doen mislukken. „Hoe zeer het grootfte en beste
gedeelte der Ingezetenen , zegt de Schryver , na de Toetreeding haakte ; hoe zeer de Gezanten te Petersburg 'er op aandrongen , op den voet der twee Noordfche Hoven , te
mogen voortgaan , te verftaan geevende , dat ook zyne PruisfifcheMajefleit het voorbeeld van Deenemarken en Zweetien
zou volgen , hadden de twee Partyen bier te lande , die
hoe langer hoe opcnlyker tegen elkander uitkwamen, in
't verloop van bykans zes Maanden, tyds genoeg gehad,
om
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om zich te verfterken, en de Gewapende Onzydigheid door
re zetten , of alles des betreffende, ten opzigtc van deezen Staat , in duigen te doen fpatten. Aan Overleggingen
hadt het niet gehaperd; maar wel om aan een Befluit te
komen; en de zaak in Grasmaand ,met 66n fl-emmigheid omhelsd, fcheen in Wynmaand, door verdeeldheid, alien gewenscht gevolg te zullen ontbreeken , en de verwagting
van 't Gemeenebest verydeld te zullen worden."
Holland Befluit ter Toetreeding , de Aanmerking der Ridderfchap op dit Befluit, en de Staatsbefluiten der overige
't Werk vermeld, wyzen dit uit, als mede
Gewesten
hoe , met Ile mccrderheid van 6dne Stem , de Toetreeding
Oorlogende Mogenheden werd
p;efchieddeen aan
kend gernaakt , en kreeg dezelve , eindelyk, haar voile beflag. Hoe zeer Engeland daar tegen gewerkt halt, tot
het laatfte oogenhlik , wyzen de hier bygebragte Brievert
der Gezanten , en die van den Refident , DE SWART , uit.
„ Zo veel werks en ommeflags , zegt de Schryvcr , hadt
eene zaak in, die de wensch was der meeste Nederiande.
ren. en die, hadden veelvuldige vertraagingen Been plants
gegreepen, een allerkragtdaadigst middel zou geweest zyn ,
om ons in fact te flellen tegen alien list, en verdrukking van onzen toenmaaligen Vyand." Doch genoeg hebben wy ter Proeve uit dit Deel opgegeevcn.
Gewoonten der (donde Volken behelzencle de Godsdienfiige,
Burgerlyke en Krygsgebruiken der Grieken, Romeinen ,
Israeliten en Hebreeuwen Eayptenaaren Perfiaanen,
Scytlziers, Arnazonen , Parthiers DacUrs , SarmalWrs ,
en - ondere, zo Oosterfclze als Westerfehe, Volken. Verfierd met,driehonderd yes- en vyftig koperen Plaaten ,verszaardigd door, en ander het opzigt van, den beroernden
Heer COCHIN , Ridder der Orde van St. en
Geheirnfchryver van de Koninglyke ilkadernie der Sch q
Al--dernBlhouwktPary.cTeAldmb
lart en Holtrop. In groot quarto, behalven den Elad.
wyzer, 135 bladz.

Airen verlecnt ons hier, in een aautal van 365 koperen
Plaaten , overeenkomftig met den Tytel van dit Werk ,
eene keurige en Zindelyke afbeelding van de voornaamfte
Godsdienftige, Burgerlyke en Krygsgebruiken der opgenoemde Volkeren. Het is gefchift in vier Deelen , waarvan
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van de twee eerflen gaan over de gebruiken der Grieken en Romeinen; het derde ons die der Israeliten en
der Egyptenaaren , en bet vierde van verfcheidcn Barbaaffehe Voikeren , voordraa at. Deeze Plaaten, die met eene
oordeelkundige oplettendheid door eene kunitige hand
vervaardigd zyn , gaan vergezeld . van eene volledige ophelderende befchryving , met eemge , daar 't noodig is;
bygevoegde opmerkingen en aantekenmgen , die den Lee.
zer een juist verflag geeft van 't geen hem in de Plaaten onder 't oog gebragt wordt dat ons , in veelerleie
opzigten , eene menigte van voorwerpen doet befchouwen en overweegen , welken niet alleen der nieuwsgierigheid y oldoen , maar te gelyk de aandagt vestigen op bet
charactermaatige en andere belangryke byzonderheden dier
Volkeren , welker nafpooring veelshands haare nuttigheid
heeft. Oudheidkenners in 't algemeen flaan bier met een
leerzaam vermaak het oog op de afbeelding veeler oude
gebruiken; terwyl Dichters en Redenaars in derzelver befchouwing een ruimen voorraad vinden voor zinnebeeldige
voorftellingen , of uit die gebruiken ontleende trekken,
welken, met oordeel geplaatst en behoorelyk te'pasfe gebragt , eene eigenaartige gevalligheid hebben. Wel byzonder kan dit Werk voor Tekenaars en Schilders , mitsgaders Graveerders en dergelyken , tot een leerzaam oefenfchool verftrekken; daar 't bun in juist getroffen en
wel uitgevoerde afbeeldingen , met de nevensgaande befchryving , leert , wat zy omtrent voorwerpen van diert
cart in agt hebben te neemen ; bovenal , niet alleen met
betrekking tot de onderfcheiden Volken, maar ook, in
deeze en geene gevallen , met opzigt tot verfchillende
tydperken deezer Natien : waaromtrent Tekenaars, enz.
by mangel van genoegzaame kunde , wel eens deerlyk mistasten , dat een Oudheidkenner,, op het zien van een andcrs wel uitgevoerd Stuk , regt jammert. De beminnaars
der Bouwkunde hebben daarbenevens bier gelegenheid ora
den verfchillenden cart der Bouwkunde van oude Volkeren op te merken , en uit eene groote verfcheidenheid van
voorwerpen na te gaan, wat zy, ten aanzien van fterkte,
of cieraad, en wat meer van die natuur zy, behooren te
vermyden , of met vrugt kunnen navolgen. Uit
hoofde van dit alles heeft deeze dus ingerigte verzameling
niet alleen haare gevalligheid ; maar ze is ook weezenlyk,
in meer dan 66n opzigt, veclen van dienst. Ter vollediv er aanduidiuge hiervan, zou wel het bybtengen van eene
Plaat
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Plaat zelve noodig weezen, dat egter iti dit geval niet wel
kan gefchieden. Doch men zal 'er eenigermaate genoegzaam °Vet kunnen oordeelen , nit de volgende opgave der
befchrvvinge en Verklaaringe der Plaaten LXXXVII en
LXXXVIII; waaromtrent wy vooraf te berigten hebben,
tat de daar in gemelde byzonderheden telkens met dc letters van 't Alphabet , !kande op die in de Plaat, aangeweezen worden , 't welk wy , als in deezen niet te flade
komende , agtergelaaten hebben. Ze worden ons dus
voorgedraagen.
PLAAT LXXXVII.
„ Wanneer LE suntm , in zynen Marteldood van St.
Cervaus , de plants van bet tooneel kenmerkte , door een
foldaat nit een Romeinsch Legioen, naar het aloude getrouwelyk gevolgd; wanneer RUBBENS , in de fchildery,
alwaar CYRUS aan den wraaklust van THOMIRIS wordt opgeofferd , en de kweekeling van MATIEN I) in het flak,
alwaar DECEBALUS wordt verbecld, Itervende door de Wapenen van TRAJANUS, in navolging van het aloude, het
hoofd des Konings des Perfen verbeelden , nevens bet vat ,
Avaarin het gedompeld wierdt, en dat van den Koning
der Daciers op een fchotel den Romeinfchen Keizer aan-ebooden , clan leeren die voortreffelyke Schilders den
unstoeffenaaren bet geheim om eene bonding van geleerdheid en van waarheid over hunne werken te verfpreiden , door in dezelve ter goeder mire te brengen ,
gelykfoortige befchouwingen , nit de Gedenkftukken der
Aloudheid ontleend; zy doen dienst aan de Kunflen.
Nog meer dienst heeft CALLIMACHUS (2) aan dezelve beWeezen , wanneer hy, in het zamentielzel van het Korinthifche Kapiteel, den Egyptifchen Calathus (3) tot

o
k

. „ (r) Een vermaard Schilder, die te Rome de Academie van

St. Lukas ffigtte, waar van by de eerfte Beftuurder was."
,, (a) Ecn Korinthirche Bouwkundige. Onder het gaan voorby een Graf, hebbende opgemerkt can Korf, op eenen AenthuspIant geplaatst , wierdt by dermaate getroiToi door de toeultipruitende bladeren dier plant te
vallige fchikking, welke
wege bragten, dat by 'er het Korintbilehe Kapiteel van vervaardigde."
„ (3) Dus noernden de Egyptenaars het hoofddekzel van Isis

en OSIRIS, hunne voornaanffie Godbeden. 't Was eene foort van
omgekeerde Koornmaat, rondom welke Lotusbladeren opiehooten. De God SEBAPIS was, volgens fommige Oudheidkundigen,
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'model neemencle , den hoogopfchietenden &ha/ails (Beerenklaauw) rondom eene fruitmand, in de plaats Belt van
den Louis rondom een omgekeerde Koornmaat , en de
nataurlyke Slangentrekken de plaats doet bekleeden van
Ramshoornen, welke de God . SERAPJS op zyn hoofdhulzel draagt. De .Griekfche Bouwkundige leert aan lieden
van bekwaamheid de kunst , om, in hunne voortbrengzels , de eenvoudigheid van het aloude met den rykdom
der Natuure zamen te voegen.
PLAAT

Wy gunner. bier eene plants aan bedenkingen , welke
een kunstkenner van genoegzaame kunde om opmerking
te verdienen, en edelmoedig genoeg om niet te willen
bekend te zyn , ons heeft medegedeeld. In de aantekeningen , welke by by zyne ontwerpen heeft gevoegd, geeft
by te verflaan dat [de hier afgebeelde] Helm en de Houwer tot de Wapenrusting van HECTOR behoorden ; en
en dat de Lamp nacht en dag brandde, in de tent diens
Veldheeren , zo Lang het beleg van Troije duurde. Hy
is van gedagte , dat de brok van Basrelief, ten wiens
opzigt by eene zeer merkwaardige byzonderheid verhaalt,
bet portrait van ANDILOMACHE verbeeldt; en by geeft
aan wylen den Graave van CAYLUS alle de eere van het
eerst kennelyk maaken van de Phrygifche Corno , nevens
alle de byzonderheden , welke dit hoofddekzel bevat, in
zyne verzameling van Oudheden. Hy meldt geen woord
van het kleine Altaar; men weet dat het een Egyptisch
Altaar is ; maar by meldt van een geleerden Akaciemist ont-vangen te hebben , de brokken van een kostbaaren Tempel, wiens kolommen geen voetfeukken bebbeii , (4) gelyk
voerde daarenboven
insgelyks gekapt met den Beerenklaauw,
„

Ramshoornen , even gelyk de JUPITER AM ;or der Grieken.
Zommige Schryvers beweeren dat de Calathus CALLIMACHJs
eerst op het denkbeeld heeft doen vallen van het Korinthifehe
Kapiteel, en de Ramshoornen op dat der Slangentrekken."
„ (4) Niet zeldzaam zyn de voorbeelden van kolommen zon.
der voetllukken, in Italie zo min als in Griekenland. Alen ziet
ze in den Schouwburg van MAECELLUS te Rome; aan een gebouw by Albanie gefiigt; aan den tempel van Pxstum, eene
ftad door de Grieken gebouwd , ten tyde als zy zich meester
maakten van het Koningryk Nape's, enz. Duch 'er is alle reden
;am te denken, dat zy haaren ooriprong genomen hebben in de
ALG. LETT. NO. 3.
III. HEEL.
I
kinds-i
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lyk de boomen, die voor dezelve
liebben."

tot

Modellen gcdicnd

kindsheid der Bouwkunde; dat men zedert . dezelve alleenlyk
heeft naageboot t . door eene bygeloovige verkteefdheid aan de
eerfte Monde gcbrnIken ,en dat men, naar gelange de fmaak tot
grooter volkomenbetd wicrdt gebragt,i heeft begreepen, dat de,
Voctilukken even noodzaakiyk zyn tot. de Dorifche Orde, als.
tot de overigt Orden, zeiCrt-nitgevOncen."
den Baron DE TOTV barefendc de
Gedenkfehriften
- Turkea' en Tartaaren. E-41e Deel. , Lilt het Fransch
VAN HAMELSVELO. Te AmVerittal cicor
hl. de Firnin , 17$7. Behalven de breeds
fierdaln, by M.
Voorred en des Vertaal:rt , 519 bladz. in gr. 89o.
Ateliten tyde
on ooit een Work
't Edit gegee-ven worden, 't is dat van den Baron
K
de
Tui.ke ll en 'artaarci2 , netrefiende. De thans uitgeborften
ten

in

DE'TOTT,

Oorlog tegen de Forte moeten Gedenkfchriften gezogt
maaken van cenen Meer , die Brie, en twintig jaaren
het Ottomanni,f lle Ryk fleet, en een gedeelte van dezelve doorbragt in NTygsverrigtingen en bedryven, tot het
voeren van den gorlog bctrekkelyk.
Wy hebben reeds, eenigen tyd geleden, nit het oorfpronglyke , in ons illeageAverk , een Schets getrOkken,
Iran de Regeeringsavyze en het Character der Turken(*),
met onze Lekzers derwaards to verzenden , zonden wy
niets anders doen don hun lust opwekken , om dit Werk,
thans in 't Nederduitsclb vertaald, to zoeken , zich eigcn
to maaken, en to leczen: n3aar wy volvoer(len dan onzen pligt , orfarent dit Werk, fleets ten halved.. 't Voegt
, wanneer wy kunnen, onzc Leezers met de Schryvers , Wier werken wy aankondigen , bekend to doen
worden; en liovenal, wanncer een vertaald \Vali, in do
hanclen des Vertaalers , cone meerdere volkomenheid gekrecgen heeft , zuiks niet to ; dit is fiet
geval , in cone viy groot maatc , met deeze Getienk,
i A:12

Do Heer 1lAmELSVELD heeft zich , by zyne Vortaaing
nit
- (*) Zie Algem.V4derl. 1.4I,teroeff. VII Deol. .7.deStuk,
;54 en soy.

GEDENKSCHRIFTEN VAN DE TOTT.

tit het Fransch , ook bediend van d; Engelfclie Overzetting , te Parys vervaardigd , onder oog van den
Heer DE TOTT, door een Edelman , dien by met zyne
perfoonlyke kennis •vereerde ; decze vermeldt, in zyne
,Engellehe Voorreden, grootendeels door den NederduitMen Vertaaler ovcrgenomen , eenige byzonderheden ,
den Sehryver der Gedenkfchriften betrelfende , Welke wy,
.als zeer gefehikt om hem . te leeren kennen , en tellens
den cart zyns Werks to fehetzen , met Been itilzwygen
molten voorby treeden.
11 Men mag ," is zyne taal , „ gerust vastftellen, dat
deeze GedenkfiViri/ten altyd in achting zullen blyven,
en verzekeren , dat zy vermaak en onderwys aan elken
Leezer , itoffe van diepe overdenking zullen oplevezen aan den Wysgeer en Staatkundigen. Alfchoon zy
geene andere aanpryzing hehoeven dan haare inwendige
verdienften , nogthans than de doorluchtige naamen van
eenen CHOISEUL en VERGENNES , onbctwistbaar,, bong
voor de bekwaamheden en achting van den vernuftigen
en voortreffelyken Sehryver , terwyl het aanbelang en de
verfehillende voorwerpen van zyne vericheidene Gezantfchappen alle zyne aanmerkingen byzonder gewigtig
maaken. Eerie openbaare bediening by de Otto;
mannifclie Porte , en by de Tartaaren , onder zodanige
Staatsdienaars , eener grootc zo wel , als meest begunltigde , Natie , in dat gedeelte der were14, cene Natie;
die altvd vermaard gewcest, wegens haare goede kenze van hekwaaine Bedienden en Staats-haudelaars. Een
zeer naaawkeurig onderzoek. en oplettenheid; eene volkomen kennis - in de Taal en Zeden van het Turkfche
voor drie en tvintig jaaren; de byzondere omflandigheden der tyclen, in welke men van zyne bekwaamheden gebruik maakte ;. do volgende en waarfehynlyk toekomende gebeurtemsfen, weike , misfchien , in onze da-,
gen, eene omwenteling in 't geheel'Syftema van Europa,
doen vermoeden: dit alles zyn zeker onlochenbaare aanpryzingen , Welke , maar weinige Schryvers te beurt vallen.
„ Nooit is ," vaart by voort , ,,andere Schryvers, als
RICAULT, MARSIGLI, Lady MARY WORTLEY MONTAGUE,
Sir JAMES PORTER, en de jaarboeken van Prins CANTHEmut , ongehaall en bcoordecld to hebben , nooit is de
buitengemeene Ilegeeringswyze der Turke; en dit Volk
incauwis:curig ontvonwd, als door den Sehryver deezer
1 LI
Gef
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Gedenkfclillften : vry van alle voorooreeelen , en geheel
boven de bepaalingen van bet Land , in 't welk by fchreef,
heeft hy, terwyl hy bet Oilumanuirche Ryk affchildert,
de dwaatingen en gebreken opengelegd , die aan alle despotieke Regeeringen gemeen zyn. En door regelrecht
dezelve op rekening to flellen van bet Despoils= zelf,
heeft hy zich wel I van ter zyde flechts; nogthans , daadlvk, een verdeediger van bet rnenschdom betoond. Zelf
een Burger van eene willekeurige Regeering ; maar zacht
iu haare beginzelen , heeft hy een ontzachlyke,
heilzaame, waarfchuwing durven geeven -aan alle olken,
om niet zo ver in flanverny to vallen , als de ongeiukkige
Oosterlingen; maar de weinig overgebleeven rechten weI
te bewaaren, en te fchriNken voor het geheel verlies der
Vryheid.
, Behalven dat de Leezer volkomen ingeleid wordt in
de kennis der •eden , en bet wandrochtelyk Staatsbeftuur van de Turken , en dot ortielbaare rnisflagen der
voorgaande Schryvers worden verbeterd , kan wel iets
Meer van aanbelang en gewigtig zyn , dan dat men dat
log L-r evaarte in beweeging net, en hoc eon Ryk , beItaanCle nit tachtig millioenen Inwoonders, bezittende de
beste landftreeken der wereld , ftaande gehouden, misfchien wel bewaard word , in bet bachlykfte oogenblik
van zyn beftaan , door de voortreiTcivke bekwaamheid
en kunde van eenen enkelen Europeaan? Gansch
Europa weet trans , dat de verdeediging der Dardanellen i tegen de Rusfilche Vloot, aan de Heer DE TOTT is
toevertrouwd- geweest maar voor de uitgave van deeze
Gedenkfchriften was de wereld onkundig' van de zwakte van deezen aanmerketyken post , en hoe lip dczelve
hadt kunnen overmeesterd worden , ais ook van de byzondere poogingen yan deszelfs uitmuntcnden Verdeediger. Zyri arbeid, zyne flandvastigheid, en volharding ,
in bet te boven komen van alle hinderpaalen, in bet ver-meesteren van de oudfle voorOordeelen, en aan zynen wit
te onderwerpen, van de dornfte onkunde, gecstdryvery,
hardnekkigheid, naaryver, en bovenal hunne verachting
en boat tegen de Christenen. - Het onverancterlyk
vertrouwen, dat de Groote peer op hem Heide, gebilly1;t door de verbaazendfle gevolgen in zyne -verdeedigg , zo wei ais
zone volgende onderneemingen,
13-1a:ken re zatnen eene reeks van byzonderheden nit ,,die
zonder voorbeeld z .,,yrt in • de Gefohiecienis.
Door de
kracht
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kracht van zyn eigen vernufe, allecn geholpen door de
Ge2enkfehriften van SAINT RLMY en de Encyclopaie,
leerde de Heer DE yo rri. zich zclven, en zyne gevaarlyke Leerlingen , geichut gieten en booren, hunne Artillery gebruiken en Pontons te vervaardigen. Hy veranderde hunne Wapenen , hunne Evolutien, hunne Krygstugt , hunne beginzelen van Schceps- en Vestinghouw.
Hy ftichtte verfcheide Schoolen , was zelf tevens de
Werkman, Leidsman en de Uitvinder vair deeze onderfcheiden verbeteringen.
„ Zyn verhaal van de Tartaaren zou ten alien tvde
uitneemend en gewigtig geweest zyn; doch het is zulks
hyzonder in deezen tyd , alzo het misfchien de laatfle befehouwing zyn zal, die wy zullen hebben , van dit oud
en belangryk Volk, als eene onderfcheidene en onafhangelyke Natie.. R.usland is tegenwoordig in de volkomen
bezitting van de Krim, daar het alreeds zceuitrustingen
ondernomen heeft; en uit den fnellen voortgang, welken
slit uitgebreid Ryk in onze cam gemaakt heeft, in kunften en wapenen, mag men , zonder buitenfpoorigheid der
verbeelding eene gisfing maaken , dat de fchoone en aangenaamc Egging en onbegrypelyke volkrykheid van .het
Taurisch Clicrlimefits, in deszelfs handen de bron en bet
werktuig zal opleveren van merkwaardige, en misfchien
niet ver of zynde, omwentelingen. In dit gedeelte der
Getletzkfchr,ften. is dus een ryke flof voor den Wysgper
en den Staatkundigcn. Deeze zullen daar in'vmden , odder eene verfcheidenheid van nieuwe en gewigtige onderwerpen , een aantal van Ear:opifche Zeden en
Gebruiken , die zekerlyk de reize niet oostwaards gedaan
hebben, ons aloud Leenrecht, en eerie vry naauwkeurige afbeelding van de Engeliche Wetgeeving , met eene
verbetering van het Volks-aandeel in die vermaarde Inrichting, die door het Volk van America verlevendigd
is , in zommige van hunne nieuwe inflellingen. Ik meen,
de verzekering voor het Volk, met betrekking tot de algemeene vergadering van den deliberativen tak der Wetgeeving, onafhangelyk van de uitvoerende Magt ; gelyk
wy zien dat de Bo, der Chirins , in de Tartaarfche Conflitutie , de Vergadering der andere Beys kan famenroepen , juist wanneer de RAM 0 ZO als KAREL DE I voorneemens mogt zyn, zich van dit noodzaaklyk tegcnwigt
te ontdoen. Dus heeft de hedendaagfche fchranderheid
herfteld , het gem waarfchynlyk verlooren was , odder
1 3
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de naakomeiingen van. de oerfpronglyke iuf1eiIing , even
gelyk andere gebruiken der Noordiche Volker)."
De Engeljehe Vertaaler handhaaft de Ecr van DE TOTT
teen de aangewreeven blaam, dat hy een g cnegaat zou
gewordcn zyn; en toen cen Militair Kweetfehool opgerigt hebben : een blaam, die hem, door de gebreklykheid.
der nieuwstydingen , iu den Oorlog tusfehen de Turken
en RuSien naaging.
\Vy hehben aangeftipt, dat de Nederduitiche Vertaaler , aan bet Oorfpronglyk Werk , eene meerdere volkomenheld heeft bygezet; gelegenheid daar toe vondt by in cen
Stukie, in den Jaare 1785 te Ainflerdain uitgegceven, onder den Tytel: Lettrc de M. Inc PEYSSONEL, /ludo? Cenral-General a Sinyrne , ci-devaut Conful de Sa Majefid
ajirs du Khan des Tartares a M. le Marquis de N....
Contenant quelques Obfervalions relatives au Met:wires , qui
out parr) forts le 1101Z3 de 111. le Baron DE TOTT. -11711.
bet deels bier bovcn opgegeevene Verflag des Engel/Men
Vertaalers cent algemeene Loffpraake van bet door hem
vcrtolktc Werk,het.00rdeel van den Heer DE PEYSSONEL,
min algemeen pryzende , zal aan de waarde van 't zelve
Acts onttrekken: wy voegen 'er daarom war by
van deem, door hem aandagtig naagego.ane , Gedenkfehriften zegt : „lk heb•ze," luidt zyne taal , „ zo ras ze my
gezonden zyn , oogenbiiklyk doorloopen. lk heb ze herlee en met de grootfle oplettenheid. In de eerlie verbaaste en feldelyke leezing , heb ik het vernuft , de begaafdheden , de vrolykheid , en de veelvuldige Talenten
van den Heer DE TOTT erkend. Ik volgdc met cen lugtigen tred, den aangenaamen Schryver, die my over een
bloemtapyt geleidde. By de tweede leezing, nicer langZazU1I, nam ik voor, den Schryver voet voor voet to volgen thins bemerkte ik dwaalingen, en be yond, dat by
de dicpe kundigheden niet genoeg ontwikkeld had, die
een sang verblyf in Turkycn, een achtervolgdc beoefeninz
van de Taal , de gewigtigc zaaken , die by behandeld
heeft, hem gegeeven hebben van .de Regeering, Wetten ,
Zeden en het lilaralfter der Dirket?: en dat hy alleenlyk
een uitgebreid onderwerp met den vinger feheen te hebhen willen aanroeren, over 't welk men eehter , van hem,
de nitgettrektfte byzonderheden verwagt had. lk verbeeldde my ook, dat men de Ottomannen van een voor hun
gunffiger zyde km/ berchonwen, dan de Heer Baron nu
TOTT hen aan ons vertound heeft.
zal eenige-,
:12n-

VAN DEN BARON DE TOTT.

zonmerkingen voordraagen over de voornoomfle misfiagen),
daar ik door getrotlen ben. Ik zal u doen opmerken,
pada.° in opere neevos , cenige onvohnaaktheden in eez
fchoon Werk. Ik kan Diet gclooven dat het geheel is, ett
zodanig, als de Baron DE Torr het heeft opgefteld, out
dat ik 'er fouten ill gevonden. heb , die iemand, zo
der zaakc kundig, niet halt kunnen bcgoan , iernand„.
die zo long en zo wol de tirken gezien heeft , en die
zo volmaakt hunne tool verfloat, ik denk dat hy het on.geluk getroffen heal, dot to veel. gebeurt , van eene ftee476
wyze en verhooste uitgave. Ik zal het letterkundif
onderzoek deezer Gcdcmychrlyien onderneemen, op dat gy
nicts zult ontbreeken in eon zo good Werk, terwyl gy my
zult gelieven atm to merken niet als een bediller,:, want ik
heb geene gedochten om het te zyn, moor als een
ger,, die aantekeningen op den kant van een bock zet-1,
dot by bcgcerig is to hericezen; en dat by nog volt-nab.
ter Nrerlangt to hebben. Nict tegenftaande de ernita, d;c -awe bevelen my verpligt hebben, by dit Boek te
vocgen, beken ik u opregt, dat ik het met het grootfte vetmonk gcleezen en herlcezen hcb: om dat het ongemeen
aangenoom is to leezen, en dat men 'er veele gewigtige
zooken in alien opzigt in aantreft. Ik had niet gewild dap
de Baron DEC. Torr zo fchielyk gewanhoopt had aan de
7'ur,en. Wet men ook mogt kunnen zeggen van het te”
genwoordig Geflacht , vcrfchcide byzonderheden, die hy
beelt moeten weeten , doen my van het volgende beter
voorfpellen. Hy is nog Jong gcnoe g , om misfchicn het
CMoinarmiJae Volk de nevelen te zicn verdryven , die
deszelfs glade verduisterd hebben."
Hy herhaalt
T yne two; 'r .cling aangaande de volkomenheid der Uitgave:
betuigt teifens: „Indies evcnwel de Baron D g TOTT
t , oeze voor do zyne erkent, zo zal ik niet herroepen ,
Itocii den billyken for dien ik don Seh:yver gegeeven heb,
3 ■ 061 de Aanmerkingon
ik op dit Work gemaakt heb."
To reLht merkt Nedordaitfche Vertaalcr op , dat men
nit do Engelli;he Ovorzetting, ander 't oog van den Baron
opgeffeld, moo be4luiton, dot hy dit Work, wat ook de
hoer DE PEVS 4:1Ni;L desweau vermoccIde, voor het zyne
e,-kent On 'crettigt.
De ikantekeningen van den Neer DE PEVSSONEL , die
veelvuldig ell zomtyds vry uitgebreid zyn, non den voet
der blailzyden gevo,D1, en von andere met P onderfchei..
Lien,
i,ls:nfti..n eerie verdubbelde
ran doeze Gents/
IA
wan.
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waarde by; te meer, daar ze biykbaar met den geest eens
toegenegen Ophelderaars gefchreeven zyn. Ten onwederfpreekbaaren blyke tiler van, dient , het geen die Heer
fchryft , als hy in zyne Aantekeningen gevorderd is tot de
Vyfde Afdeeling, de Tartaaren betreffende : Op dit
tweede Stuk ," is zyne taal, „ 't welk enkel handelt van
de Tartaaren, en dat my het beste en belangrykfte van
-alien fchynt , heb ik weinig aan te merken. Ik heb vyf
'knell in Tartaaren myn verblyf gehouden, in foortgelyk
gezantfchap als dat van den Heer Baron DE TOTT. Ik
heb , even als by , cute Wintercampagne gedaan met de
rartaarIChe Armee; ik heb, even als hy, de gunst genooten van KRIM GUERA1, by wien ik de eer had om myn
hof te maaken te Kiehela, na zyn tocht in Iloldavien, die
my, federt dat tyciflip, altyd met zyne goedheden heeft
sachtervolg d , geduurende zyne ballingfchap te Rhodus en
te Scio , wanneer . ik Conful- General te Smyrna was , en
die my 'er nog blyken van heeft gegeeven , naa zyne tweede komst tot den Throon van de Krim. Ik heb , over land,
uit Tartaryen na Conllantinopolen wederkeerende , even als
by, Moldavian en Walachian doorreisd; ik heb de waarheid
ondervonden van alles wat het TWeeile Stuk deezer Gedenkfchriften bevat , met betrekking tot deeze twee Landfchappen , waar van ik de beknopte Geichiedenis gegeeven heb in een Werk , onder den Tytel Obfervations
Hilloriques & Geographiques fur les Peuples Barbares , qui
ont habite les bonds de Danube & du Pont Euxin gedrukt Parys 1765. Ik heb insgelyks alles wat van de Regeering , Zeden en Gewoontens der Tartaaren gezegd word,
naauwkeurig en wel waargenomen bevonden. Ik geloof,
by voorbeeld, dat dit auk geheel van den Heer Baron
DE TOTT is, uitgezonderd eenige misflagen; doch zodanigen , die men aan hem niet wyten kan; en ik zou veel
min gerechtigd zyn om den inhoud tegen te fpreeken: dewy! die volmaakt eenftemmig is met alles , wat ik over dit
onderwerp , dertig jaaren te vooren , gezegd heb , en dat ik
my verheuge , door een zo vermaard Man bekrachtigd te
zien." - In gevolge bier van , zyn de Aantekeningen
des Heeren PEYSSONEL op dit gedeelte.des Werks , weiBig ; doch die men aantreft, zyn van veel belangs.
Met deeze breede opgave van het Oordeel des Engelfchen Vertaalers over dit Werk , gepaard met de Bedenkingen des geleerden Aanmerking - fchryvers , gelooven wy
genoeg gedaan te hebben , om de rechte waarde 'er van te
doeu
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doen kunnen. I-let volgcnd Deel zal ons, naa dit alles,
ruimte laaten om 'er een en ander voorbeeld, ter nadere
Itaaving , van by te brengen. Nog cen kort woord, de
Nederduitfche Vertaaling betreffende , fchoon dezelve over
't algemeen vloeiend zy, ontbreckt hat bier en daar aan duidelykbeid; meer, zo veel wy uit de ongely t7beid moeten
opmaaken, toe te fchryven aan verhaasting en daar uit
voortvloeijende onnaauwkeurigheid, dan aan eenige andere
oorzaake. Mogt de aftrck van dit fraaije Werk , eene
tweede Uitgave vorderen , eene herziening en verhelping,
zou 'er niet weinig fraays aan byzetten.
Reize van eene Rusfirche Dame door Zwitzerland, en gedeelte van
Savove, in geze.'lchap van den Heer VAN GOENS , in den 7aare
1786 gedaan, en door hoar zelve byebreeven , Haar den derden
Drnk , nit her Hoogduitsch vertaald. 1787. In gr. 8vo. i08
bladz.
het opflaan van deczen Tytel, moisten wy niet wat van dit
RyBoelcsken
te denken — Het verzwygen van de Plaats,
waar, en by welken Bockhandelaar, 't zelve gedrukt was, —
Het uitdruklyk melden des Heeren VAN GovNs deedt
ons vermoeden , 'er veel in te zullen vinden 't welk aanleiding
gaf tot deeze twee in 't oogloopende Tytelbyzonderheden. —
Tytel lmrzonderberien , fchryf ik , want wy kunnen otize Leezers
verzekeren , dat ze te deezer plaatze alleen te vinden zyn.
Niets Avolflrekt niets , komt 'er in voor, 't welk den Drukker
of Uitreever heeft kunnen noodzaakon, of van verre zelfs eenige wettige reden ter Naarnsverzwyging opleveren. — De
Heer VAN GOENS , op den tytel met zo veel nadruks getneld ,
wordt op de eerfle bind?. ongeneer-1 alleen met ecn onderitheide L tter , zo wy denken , aangeduid , door de fpreekwyze;
On7e reisgenoot, is een Man van veele kundigheden en be„ gaafeleden , en buitengewoon opinerkzaam ;” en worden an.
dere onvenoemle Reisgenooten , ointrent met dezelfde kprtheid,
befehreeven. Vervolgens ontmoeten wy dien Heer aangeweezert
door v. G de Leeraar LAVATER een billet. van beletvraaging
febryvende : en nog eens by 't vermelden' van een geleend
Boek, zonder dat by ergens , in eenig gewigtigcr geval, of meer
dan eenig ander Reisgenoot, voorkomt. 't Is vreemd , dock niet
moeilyk te raaden, waarom de Nederrbr■ ttche ytel , de Hoogduitfch , hebben wy net gezien) dien Naam drange : dan, men
zal 'er geene byzonderhe:ien , dien Heer betreffende, in opdoen,
en in zo verre zich misfchien bedroogen vinden.
De Pusfiphe Donut otstdekker wy , in een der Brievers, (want
in
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in Brieven aan eerie Vriendin tc Straatsburg, is het geareven 0)
is Mevrouw KROOCK. Leerde ons de lytel niet dat zy nit

Pusland kwam, in 't geheele beloop van 't Werkje is geen wine
trek, die het ons zou doen vermoeden. Zeldzaam vergeet men

in zo verre. zyn Land, dat men een vreemd bezoekende ell befchryvende, geene vergelyking altoos tusCchen die beide maakee.
Doch Mevrouw BE KROOCK is van een zeer aandoenlyk geftel, of, wil men dit woord liever, zeer Sentimenteel , en heat
2ich door de Vertooningen en On:moctingcn in Zwitzerlani en Savoyen , dermaate getroffen gevoeld , dat zy Rusland geheel vergeeten hebbe. ivy willen , egter, haare Rusfijche afkomst niet
in twyfel trekken: of onze Leezers in 't vermoeden brengen,
dat deeze Reis een Verdichtzel is; verre van daar, dezelve
draagt veifelieide blyken van Egtheid, hoe bevreemend alles
reoge weezen, war wy 'er tot nog toe van gezcgd baba'.
Van haare Schryfwyze fprcekt zy zelve in deezor voegen:
„ Vergeef my den weinigen zamenhang, lien myta geld abbe!
, 1 heeft, ik moet elke gedachte, zo als ze my invalt, neder„ fehryven , en heb nog tyd, noel, rust, genoeg, Onl aan orde of
zamenhang te denken: ik fchryf u nog liever gebrekkig, dan
f
in 't geheel niet.
Naauwlyks ben ik alleen , of ik zit
/V
weer met de pen in de hand. 1k kan begrypen , dat gy bet
„ byna voor een ongeluk houden move, dat men de Vrouwen
lenryven leeee Zy hebben hoar pen even zeer tot hear wil,
als haare tong. — Myn gckrabbel is lang, en bevat byre;
„ niets als meteorologifehe aanmerkingen, die u in Streetseerg
„ bvna onverfehillig zyn rnoeten, indien gy anders uit beleefd.
„ held voor my u niet een weinig aan zon en wecier wilt lea„ ten gelegen leggen.”— lndedaad, wy beklaagden Mevrouw
KROOCK, hoar Reisverhaal leezende berhaalcle keeren, over
•
do met veci alwisleiing berchreevene Stortregens, die hoar vet-gezelden , volgden en zo veele bezienswaardige zaaken onttrokken.
Groot was de Ipoed , waar inede zy deeze Reis heeft afge.
Iegd : dezelve vangt aan den J7 Aug. , en de laatile Brief is
den i Oct. gedagtekend. Wet mogt zy te Laufanne fehryven:
„ Hoe fehoon het Land ook zyn moge , zo ziet men 'er„even„ wel Akeinig van, wanneer men onkel den grooten weg rydt.
,, Om de hinnenfle gedeelten 'er van te zien , daar toe wordt
gcevcn kan. Buiten twy• meer tyd gevorcierd den ik 'er
• el
f moet Laufanne veele fehoonheden hebben. Dot toont de
„ menigte vreemdelingen , die zien her hebben nedcrgezcr.
„ Wat kan men van dit alles in een enkelen dog zien, die
„ daar by nog hoif met uit- en inpekken, en lienyven, doorgebracht worth Is daarby nog her. wee:er oegenCtig , zo
99 kent men op zyn heogst de vier neteren van zyn Logemene
— En op 't einele van haare keie,h r k:agt r22,1:11M1ti.
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mg. „ Lets dat my in Zwitzerland rnishaagt, is, dat 'et* te veel
„ zienenswaardige zaaken in zyn.
Terwyl men den .tyd o
die tot een Zwiszerfche Reis befiemd wordt , naar den om„ trek van bet Land , en niet naar de waardy van bet mork.
„ waardige, dat deeze (=trek bevat, afmeet , zo is het gevoig
daar van, dat men dit'heerlyk Land niet veer wyzer verlaar
„ dan men 'er in gekomen is : en enkel bet leedweezen daar
,o van draagt, van het niet nauwkeuriger te hebben leeren ken..
„ nen”
Met dit alles zullen veele Befehryvingen van de grootfche
Tooneelen , die Zwitzerland en &nye den oogen bieden , gevloeid uit de pen eener zo aandoenlyke Dame , met veel
noegen geleezen warden : ze zyn menigvuldig, en met gepaste
afwisfelingen Mtgedrukt. Een. fchoone Avond, dien zy zelden
aantrof doch te Veva)? genoot , fchildert zy in deezer voege.
„ Even voor dat wy hier aankwamen zagen wy voor ons de
zon in haare gantfche pracht in de fitoomen van het meir
nederdaalen. Haare flraalen verfden den horizont met
„ purper , en verfpreidden een roozenkleur over den fneeuw„ berg, die tegen over haaren ondergang ligt. Nog duurde de
„ glinfierende fcheemering van haare nederdaaling , wanneer
achter ons , met befeheidene majefleit , de byna voile maan
„ boven de ruwe rotzen opileeg. Het doffe geluid van het
meir , dat met cone langzaame beweeging tegen den oever
aanfloeg , maakte het geheele tooneel nog pIechtiger. Ge.
„ dankt zy de Schepper , dat by een warm gevoel , voor de
onuitipreekelyke lchoonheid der Natuur, in my gclegd heat!
,, 1k moet my hier van daan fcheuren: want nergens heeft my
„ de gedachte zo geweldig overmeesterd ; laat ons bier taber,, nakelen bouwen.”
Alleszins betoont zy zich eene Bewoncieraather VAN ROUSSEAU.
Op zekeren dag een eigenhandigen brief van deezen grooten
Man in handen gekreegen en geleezen hebbende , betuigt zy
„ De. Eerbied der Roomfchen, voor de Reliquien hunner Heir.;
,, gen, is my thans geen raadzel meete " — Van VOI,TAIRI-1
fpreekt zy zo groot •niet; en alles wat zy te Forney zag, deedt.
hem in haare oogen daalen. „ Overal," is haare Taal, „ beb
„ ik fpooren van een onvergeeflyk kleine ranifect, ,verbonden
„ met zeer veel flechten finaak , en mcsquine;ie aangetrofien.
„ Ik begryp niet , darzyne vrienden bet elendig febilderfink,
„ 't geen men do dpotOrofe rue Voltaire noemt , en 't geen by
„ zelve onder zyne oog heeft laaton Vervaarditren , nict, uit ach„ tin?' voor zyne naagedagtenis, in het vuur 'inyt. Ea dan die
„ praalery in het opfchrifc van de Capeile:
,, DEO. EREXIT. VOLTAIRE.
voor hem
Eigenlyk heeft by de heift van de Carel: e,
„ daar
20
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„ daar flondt , laaten afbreeken , en enkel het portaal ver„ nieuwd.”
Veele Geleerde en I3eroemde Mannen in Zwitzer/and bezogt
• zy , veelen poogde zy te zien ; doch zy moest het by poogen
laaten berusten. De Verhaalen dier ontmoetingen zyn meestal
treffend , en, zo veel wy hebben kunnen ontdekken, character,
maatig, en met de ware gefleldheid dier Heeren overeenkom/lig. Wy moeten onze Leezers tot het Stukje zelve wyzen,
om haar in die gemeenzaame gefprekken te hooren ; en bovenal
om haar op het Gebergte in Savve , door haar zo moedig beklommen , dat het de verwondering van beide de Heeren E
SAUSSURE en BOURR'T grootlyks verwekte, en haar in byzondere
kennia met den laatstgemelden bragt. Zy hadt alle reden om
zich te verheugen, ,, den Schryver der Alpen (Hourrit), aan derzelver
„ voet gevonden te hebben leeren kennen. - De Man
„ is een Vader van acht kinderen , arm, eerlyk, en heeft een
„ beter hoofd en een beter hart dan nienig hoogedel gebooren
„ Jonker. De groote meesterflukken, met welke de natuur
geboorreplaars ontworpen heeft, hebben zyne denkens„
„ ./ermocrisn en gevocligheid ontwikkeld.”
Kortom, deeze Brieven laaten zich zeer wel leezen.
AV.

De IPinteravonden of aangenaame Tydkorting voor de 7vjfer.
en
fchap , getrokken vit de allernaauwkeurigfie nalpettringen,
a'lergrondiglle kundigheden van den Geleerden HENDRIK CORNELIUS AGRIPPA , die zich een zo grooten lof verworven heeft,
door zyn vitmuntend doorzicht in het trekken der Horoscoop,
van den man en van de vromv, door middel van zes- endertig
Speelkaarten. Gevolgt naar het Fransch van M. D. R. door
I. D. Te ilmfierdam , by C. N. Guerin, 1787. In 8vo. 164
bladz.

Toor Iieden , dien den tyd zo bitter Lang valt, en finaak vinden,
\, om denzelven met de ydelfle bezigheid door te brengen, is
dit een onmisbaar Boekje; doch wy vertrouwen, dat de Neder.
landfche Jufferichap bet2re Tydkorting, in de verloopen Winteravonden, zal gevonden hebben.

1VIEUWE
A L G E M E E N E

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Oude yoodfche Rrieven , Samenfpraeken , en Verhaelen
van fommige Tyd,,,,enooten des Zuligmackers , beheIzende
het voornaemfle der Euangelie-gcfchiedenisfen. Gevolgd
naer 't lloogdaitsch van J. K. PFENNINGER Prediker
in de Ireeshuiskerk te Zurich. Derde Dee/. Te Leyden, by L. Herdingh, 1787. In gr. 8vo. 319 bludz.

p

y 't Been wy van de twee voorgaande Deelen deezes
\Verks gezegd, -- tot aanpryzinge, gezegd bebben,
f'aat nits niets toe te voegen: naardemaal dit Derde Deet
den eigeniTen trant houdt (*). Het Derde Deel vangt
aan met de Achille Afdeelinge, welke ten chide loopt
met de vermindering der Aanhangeren van JESUS.
De Negende Afileeling gnat tot de Reize van JESUS na
ennalem, op het L(;o_fluaten Feast. — De Tiende
vat bet op met de Rdze na dit Feast, en eindigt met her
voorgcyalienc by de viering der Irederinwydinge des TIM.
pets. -- De Elfde behelst bet Tydvak van dat Feast,
tot op de laatfle Reize van JESUS na yerufalem.
ontmoeten wy in de Twaalfdc.' , welke dit Deel befluit,
eenige voorvallen en redenen . op de Omreize door Peraa
en bet tritzenden der Zcventig Discipelen.
De groote boofdzaak van den Eerw. p FENNINGER. is,
in zyne Verhaalen , Brieven en Zamenfpraaken, het cha,
.ractermaatige der Perfoonen , berigtende, fchryvende, of
fpreekende , ingevoerd , wel in 't oog te bouden; hier
toe moet by zich , zo veel mogelyk, in Bien tyd overbrengen, en zyne Leezers in de verbeelding, dat zy de
Tydgenooten van onzen Zaligmaaker , Begunftigden,
Vrienden, Twytelaars, en Vyanden, voor zich zien.
Under andere flukken , die ten blyke van deeze, doorgaans welgelukte , fchryfwyzc kunnen dienen bepaalde
zich.
(*) Zie Nieuwe Aigem. Vadert. Lctteroef. I Deel,
Deel, bl. 545.
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zich onze aandagt byzonder op een gedeelte der Reden,
van Rabbi METHUSALEM een Pharijeer,, en bittere vyand van JESUS, in de Synagoge gedaan, tot welke voorX: 8. hem aanleiding geeft. Naa
dragt JOANNES
fiat deeze Rabbi voorgefteld wordt , uit den Propheet
EZECHIel, XXXIV: r-24. geleezen, en het Boek aan den
Dienaar overgegeeven te hebben , legt PFENNINGER kern
deeze Reden in den mond.
Gy Ondften der Vergaderinge! en gy Israeler Mannen I op den huidigen dag is een gedeelte der woorden
van den Profeet begonnen op een treurige wyze vervuld
re worden. Behalven dat van ouds her veele onwyze Herders de Schaepen maer Becht voedzcl given, dezelve afvoerende van de verkwikkende bronnen der vaderlyke leere en overleveringen , en wegdryven, om te doolen in de
zandwoestynen en rotzige bergen , van bet troostloos en
gevaarlyk ongeloof, — behalven dat een Roofdier van
tyd tot tyd zoekt te fluipen, om een deel der kudde
re vernielen, terwyl het haer belooft te voeren nae de
beste weiden, en zich voor een poos beroemt, de voorIpelde bcste Herder te zyn, maer weldra genoeg verraedt
van den aert des Roofdiers, en fnel voortfpoedt tot zyn
doel , de verleiding der kudde: behalven dat yeelerlei gevaeren boven onze hoofden zweeven , en ons
dreigen , door het geweld cener vreemde Hcerfchappye
verdrongen te worden nit dat Land, daer de kudde van
God weiden moet, zonder dit alles en nag veel
meer te rekenen, leven wy tegenwoordig in geheel zorglyke clagen, want daer is onder ons opgeflaen, en fteekt,
met de bonding van ootmoed, het hoofd steeds trotfcher
op, een listige Verleider des Volks, die eerst met•gladde
tael en vriendelyke gebaerden, de harten van Israel wcet
te winner; dan ook hier en daer den Voile op eene ongewoonc wyze , waerover ik geen oordeel wil velleu,
veelerleie beminlyke lokaezen toewerpt, om dus hunne
zielen te zekerder te verleiden. Een listige Verleider ,
die zich dan, wanneer hy de zielen der Menfchen met
zyne lokaezen gewonnen heeft , geheel meester maekt van
hunne harten, bun van de gezondfle zielfpyze, de heilige Wet van Mofes, ja de heili g e Overleveringen der Vaders afvoert, en zich onderwindt , zelve daertegen fICIT
te gaen. Listig is deze Verleider, gevaerlyk op zyne
lokaezen , en hy voerde reeds al te ling en al te gelukkig

zyn
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2yn ontwerp uit onder u, 8 Mannen Israels ! zoo dat wy
in grooten kommer waren uwenthalven.
,5 Maer nu hebben zich zyne onverzaedlyke roofzugt,
en zyne onmeetbaer trotfche heerschzugt, duidlyker geopenbaerd , en gelyk wy van den God Israels hoopen , wel
zoo duidlyk, dat by zyn eigcn oogmerk verydeld , en
zelve u de oogen geopend moet hebben omtrent het bedrog, waer mee by u zoo lang om den tuin icidde.
„ Ik kan althans niet wel anders denken! De oogen
moeten u eindlyk opengegaen zyn , wanneer gy gehoord
hebt , met welk eene vrypostigheid by zich onlangs niet
vergenoegde , met zichzelven, in weerwil zyner onervaerenheid in de wet, en zyner on g eleerdheid, met ons be-.
oefende Rabbynen en Godgeleerden gelyk te
;
zelfs de ftoutheid hadt zich daer boven, — naeuwlyks
durve ik die lastertael herhaelen ! voor den eemgen
goeden Herder uit te geeven , en alle waere Herderen Israels v66r, nevens en na hem te befchimpen , en als dieven , en moordenaers , als roofdieren en huurlingen uit
te maeken , om dus, op de betreurenswaerdigfte wyze,
de zwakke Schaepen der Kudde van God (zo als de Propheet zegt ) te doen dwaelen , en dus niet flechts de
8chaepen , maer zelfs den Herderen , welken de Heere
God tot Onderherders zyncr Kudde gefteld hadt , in de
zyde en aan de fchouders te ftooten , en op hem in te
loopen met de hoornen zyner betoverende kragt van fpreeken ; zo dat zy, de Herders zelve, van fchrik veritomden, en zich naeuwlyks wisten te herftellen: terwyl hy
ondertusfchen zichzelven weidt, naer bet woord van den
Profeet , daer hy bekend flaet voor een vraet , een wytizuiper , wanneer 'er maer gelegenheid toe is , en een metgezel van tnllenaeren en zondaeren , wanneer hy maer by
hen genodigd wordt.
„ 'Wee onzer! wanneer wy ons nog 66n oogenblik Ianger laeten begochelen , door te hoopen , dat een zodanige
Mensch de Herder Israels , de beloofde Herder, zyn kan !
Maer gelukkigen wy, wanneer de Heere haest zelve komen zal om te richten tusfchen fchaepen en fchaepen ,
tusfchen de bokken en rammen der kudde , en onzen toeleg zal zegenen, om dezen Boozen uit het midden onzer
weg te doen !
„ Laet nu vry zyn heimlyken , aenhanger in gramfchap
tegen my ontfteeken , — ik hebbe myn geweten outlast;
ik hebbe niet willen zyn gelyk de ftomme honden , die
K2
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geen geluid geeven, wanneer de wolf -en de rover de kuden zo ging hy voort —
de dreigen.
„Nu ftond Aaron Bar-jefu op, (deze was een Leviet,
dien jefus van eene pynlyke jigtkwael genezen had,) eft
voerde kloekmoediglyk deze fterke tad. , Betaemt het
„ den Vaderen en Leeraeren IsraEls, Gods PrOfeet ach„ ter zynen rugge te fmaeden? Vie onder u kan
„ iets goeds 4oen op zynen trant? dat hy voor den dag
„ kome en zu' lks doe! -- En wie onder u kan hem
„ overtuigen van eenige zonde? die trcde hem to gemoe„ te, beftraffe hem openlyk in zyn aengezicht, en -boo„ re zyne verantwoording!
Zo lang dit niet ge51 fchiedt,, erkenne ik dat by de eenige Herder is,, diet!
„ Jehovah beloofd heeft , zyn getrouwe Knecht , de
„ groote- 'Loon van David!
„De Ouditen der Synagoge grimden tegen hem van
boosheid, en maekten weldra zyn vonnis op, dat hy,
vol e.cns befluit des Raeds , in den bol gedaen moest worden.”
De onvrtrgebeare Vygeboorn , ter nitrooiling, e veroordeeM,
doch nog voor an jaar verbeden ; en de onvermydelyke
Ondergang eener tegen verdeelde illaatichappye: of 'tweet& Biddags-Leerredenen, over Luk. XIII:
6-9. en XTI: 25, de eeriq,, in den yaare 1786,
de tweed& in 1787 , uitgefprookcn , door IIERMANUS
ADRIANUS BRUINING, Medebedienaar des F..u.-ingelitans
to Veere. t-87. le Veere, by C. M. van de Graaf,
en to illiddelburg, by W. A. Keel. In gr. iivo. Io4 bladz.

S

eboon veelen in den fittaak vallen, om alle BiddagsLeerreclenen op clenzelfclen leest gelchoeid te zien,
en vooral het wezenlyke van elke Biddags-Predikatie oordeelen te beflaan , in eerie nauwkeurige optellinge en donderende befiraffinge van eene reeks van zonden , naar den
Leiddraad der &,dlyke Wet; mecnt de Ecrw. BRUINING,
tc recht , dat verfchillende oinflandigheden ook hicr ver:fchillende behandeling van zaaken vereifehen ; en hedient
zich , elk vryheid laatende om zyn licht te volgen , van
de vryheid in het behandclen der ftolfen , ieder gelaaten
en wettig toekomende,
Het Tweetal Biddags-Leerreclenen , in de op den tytel
gemelde gedenkwaardige jaaren uitgefprooken , firekken
bier
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bier van ten blyke , en wykt de laatite het meeste van
den ouden , en nog by zo veelen gevolgden, trant af:
zulks heeft baarblyklyk veel meer werks in; doch is 'er
ook meer nuts van te verhoopen. De Aandagt zelfs fluitnerende , onder het ophaalen eener zwarte lyst van Overtreedingcn, gevolgd van Bedreigingen en Vloeken , die
jaaren agtereen de Kerkgeweiven doen weergalmen ,
worth wakker,, wanneer de Kerklceraar, op een bedaarder toon , en ter zaak , fpreekt. Wanneer h ay die fnaar
roert, wcike geroerd moct worden , om aan t oogmerk.
eens Vierdags te beantwoorden.
't Eigcnaartig gevolg bier van is, dat de Vcrftandigen
onder de Toehoorders , met graagte, luisteren , en alleen
onvoldaan de Kerk verlaaten, om tat het dens met genoegen gehoorde zo vervliegt, van bier niet vreemd,
dat zulk cen Lceraar aanzoek krygc , om zyne Leerreden
in druk te geeven : dit was bet geval van den Eerw.
BRUINJNG, ten opzigte van de Tweede Leerreden ; den,
het aanzoek der. geenen , die zyn voorftel met een toegenegen oor hadden aangehoord, zou mogelyk alleen niet
genoeg geweest zyn , om hem tot de uitgavc te bepaalen.
'Er kwam lets antlers by, 't gees desgelyks voor een eigenaartig gevoig van zulk een den betreeden weg verlaatenden Prediktrant moet worden aangemerkt. Komt men
uit de gewoone Biddags-Leerredenen , met betoon van
genoegcn, met de algemeene betniging, Domine heeft het
durven zeggen : een Leerreden , die een bepaalder en ter
zaak dienend Onderwerp vervat, bevalt den Onverftandigen zo wel niet , te ontvredenheid maakt de vitlust gaande ; en de Leeraar moet tot zyn verdriet verneemen, dat
verkeerde oordeelvelling bet averechts loon is van zynen.
arbeid. Althans , de Veerfche Kerkleeraar was gewaar
geworden, dat zyne Leerreden in 't gemeen, en deeze en
geene zyner gezegden in 't byzonder, by zommigen onder het hooren kwalyk begreepen, en van andcren, door
eene verminkte overbrenginge , verkcerdelyk opgevat waxen.

Hy meende dus , terwyl by voor zich zelven," gelyk
by fchryft, 'er weinig werk van maakte, of by gnnst
dan ongunst by de menfchen wegdraagt, indien by uit
fen zniver beginzel werkzaam mogt zyn in dien post,
welken de Gudlyke Voorzienigheid hem heeft aanbe- •
trouwd, door de uitgave zyner Predikatie veelen bet genoegen verfehafte, dat ze van hem bcgeerd hadden, an-t.
deK3
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deren pen ondienst te doen, met hun de gelegenheid te
geeven , van hun oordeel over zyn voorftel te verbeteren.
Aan liefdelooze veroordeelingen van , of eigenjunkelyke gevolgtrekkingen uit , deeze en gecne zyner gezegden , tienkt by zich niet te ftooren; maar dezelve te
laaten voor rekening der geenen, die zich zulks veroorlooven. Schoon by gecne zwaarigheid zou maaken, oin
zyne byzondere gevoelens aan den dag te leggen , wordt
by daar toe niet geroepen; doch betuigt by voor alien ,
dat by van ganfchen harte befchreit den veegen toefland
van zyn Vaderland; en dat by uit de volheid van zyn
gemoed den ondergang eener tegen zichzelve Maatfchappye fchetfle.
By deeze Leerreden voegt by, uit eigen beweeging,
de andere , die , naar tydorde , de eerfte plaats in dit
Stukje bekleedt, en zeer leezenswaardig is, fchoon de
tweede die, onzes oordeels, verre overtreffe. In deezen,
om 'er iets mcer van te zeggen , ftelt by, naa eene genoegzaame toelichting van den Text , zich deeze drie
Vraagen voor.
„ Wanneer kan men van eene Maatfchappy zeggen ,
„ dat zy tegen zichzelve verdeeld is?
„ II. Wat zegt het, dat zulk eene Maatfchappy ver„ woest wordt , en niet beftaan zal?
Rust deeze uitfpraake des Zaligmaakers op ge„ III.
„ noegzaame gronden van zekerheid?"
. De Beantwoording deezer drie Vraagen , welke zeer
uitgewerkt is, gevolgd van eene allernadruk-lykile
Toepasfing. Wenfchen onze Leezers de denk- en fchryfwyze van zyn Ecrw. te keipen , 't volgende zal 'er toe
kunnen dienen.
In de Beantwoording der eerfte Vraage , aangetoond
hebbende, dat de Verdeeldheid zomtyds van dien aart kan
zyn, dat men de oorzaak derzelve te zoeken hebbe by
bet 'Hoofd, of de Hoofden , der Maatfchappye; merkt
by op , dat ' , eene eenigzins uitgebreide Maatfchappye, als het Hoofd, of de H.00fden , door kwaad beleid,
de Swaastc flappen doen , altyd zullen gevonden worden ,
die meer kundigbeid, en een beter inzien van zaaken, hebbetide niet zonder aandoening van droefheid en finerte
zien dat
' de algemeene belangen zoo jammerlyk verwaarloosd, en door tegenftrydige maatregelen benadeeld , in
ftede van bevoordeeld, worden.
Wat zullen zy in
;zullen zy zig volflrekt lydelyk getie e z ell do en ?
draa-
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draagen , en zich des vergenoegen , met, in ftilheid voor
zig zelf, het ongeluk der Maatfchappy te bejammeren ?
Neen ulcer. Het zy zy al of met in eene zekere
betrekking than , waar door zy zelfs verpltt en geroepen
worden, om , zo veel in hun is , hand aan werk te
Ilaan , om, ware het mogelyk , den ondergang der Maatfchappye te verhocden , zy zyn en blyven altyd Leden,
en die betrekking alleen is genoeg, om hen, wier hart
welgeplaatst is, te vervullen met eene brandende begeerte , ter bevorderinge van het algemeene welzyn.
Wat dan? Zy beproeven, om, door het mededeelen
van hunne begrippen , door het aan de hand geeven van
gepaste Maatregels , iets toe te brengen , tot heil van de,
Maatfchappy.
Vinden hunne vooritellingen ingang,
krygen zy gehoor,,
dan wordt de verdeeldheid
gelukkig voorgekomen. — Maar heeft het tegendeel
plants. Gaat onkunde in den Beftierder, of de Beitierders , der Maatfchappye ( gelyk niet zelden gebeurt)
hand aan hand gepaard, met eene ingebeelde wysheid ,
met eene onverzettelyke flyfhoofdigheid, dan heeft
derzelver gemoed een afkeer van alle onderwys. Men
haat , men vervolgt alle die geenen , welken , fchoon uit
het zuiverfte grondbeginzel, met de oprechtfte welmeenenheid, op de befcheidenite wyze te werkgaande , zig
verilout hadden , hunne inzigten in de algemecne belangen , hunne begrippen , ter verbetering van dezelve , mede te deelen. — Men befchouwt hen als verftoorders
van de gemeene rust, als omkeertlers van de goede orde
en ondergefchiktheid, die zig zoeken in te dringen in het
heftier der zaaken , ter krenking van het wettig gezag.
Terwyl dezen van hunne zyde eenen wederkeerigen
weerzin gevoelen van Hem of Hen , die , met onkundige
handen den teugel der Regeeringe beftuurende , moedwillig of hardnekkig de oogen fluiten voor het licht , dat
voor hun wordt aangeflooken. — En ziet daar
Maatfchappy tegen zig zelven verdeeld. Eene verdeeldheid, die te grooter wordt, naar maate die geenen,
welken doorzicht in het ongelukkig beftier van zaaken
hebben , in aantal toeneemen, of ook door hunne Wysheid en bekende Vaderlandsliefde , invloed krygen op de
overige Leden der Maatfchappye, zo dat ook die zig derzelver belangen beginnen aan te trekken.
„ Nog eens. — Dan, is eene Maatfchappy tegen zig
zelve verdeeld, en dan is de ichuld dier verdeeldheid aan
K4
het

T44

H. A. BRUININGIS

het Hoofd, of de Hoofden, derzclvcr te wyten.
Wanneer het beginzel , waar door alle Ecitierders der
MaatIchappye behoorden gedreeven te warden , outhreekt , ik wil zcggen , wanneer die edelmoedige en
plichtmaatige zugt voor het algemeene welzyn niet gevoeld, niet gevolgd wordt, zouder welke de Oppermagtigfle Vorst niet beter te agteu is , dan een willekeurige
Dwingeland , de Leden , van sulk eene Nlaatlehappy,,
wier ongeluk het is door zoodauigen heftier(' te worden,
wier hart vervreemd is van liefde tot het algemeene welzyn , warden van hunne
befehouwd als een
hoop verachtelyke Siaaven , gebooren om voor hunne
voeten te kruipen. — Wettig verkreegene Bezittingen , duurgekochte Vryhecien, plegtig bczwooren Voor- Diets volftrekt, Diets kunnen de Leden van
regten ,
zulk eene Maatfehapioy het hunne noemen.
Nicts,
volftrckt Diets , is 'ex veilig. Toomlooze Heerschzucht , wreede Dwinglandy , fincedt vzeren kluisters ,
flookt brandende Houtflapeis , en richt overal in de
Maatithappy fehrikbeelden op , of, zo bet al tot
die uiterftcn Diet overila , bet ontbreckt den D%vinglandye en Heerschzucht nimmer aan verfoeilyke inidcielen
en werktuigen , van dewelke zy zig hedient , am, ten
koste van de dierbaartle belangen der Alaatfehappye ,
haaren troon op te rigten , het zy door heimlyke konstgreepen, welke fomtyds cerst dan ontdekt warden , wanneer zy reeds voor een groat gedeelte hunne verfoeycnswaardige uitwerkingen gedaan hebben , het zy dan door
geweldige onderdrukkingen , waar door zy alien , die
haar in den weg flaan , aan haare belangen opoffert.
„ Kan 't wel anders zyn of zuik eene Alaatfchappy
moet tegen zig zelve verdecld zyn? Of zouden ook in
dit geval de fiernmen der onderdruktcn zig niet molten
laten hooren ? Zouden de Leden der Maatfehappye
zig door de voeten des Dwingelands moeten laaten trappen , zonder daar tegen te worftelen ? Zouden zy hunnen nek lafhartig moeten buigen onder het yzeren juk ,
dat hun tegen alle regt en reden worth opgedrongen(*)?
„ Edoch !
OD Hier en daar heeFt de Sehryver, by de laathe Leerreden,
aan den veer der bladzydcn , cone aanmerking gevocgd , bier
treffen wy deeze aan. „ lk beken , zulk eene iydelyke enderwerpinge aan een dwaas , ja zelfs onderdrukkend beflier,, wordt
by fommigen aangenomen, en met alle kragten vastgehouden.
Niet
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Edoch I laat ons nu de VerdeeIdheid eener Maat19
fchappye ook eens van eene andere zyde befchouwen ,
namelyk , zoo als die niet aan het Hoofd, of de Hoofden, maar aan derzelver byzondere Leden, te wyten zy.
Gelyk 'er niets volinaakt is onder de zonne , is
'er in 't byzonder geene Regeeringsvorm onder de Menfehen , of zy heeft haare gebreeken. Alle Beftierders van Maatfchappyen zyn feilbaare Menfchen , welken
dus , zelfs met bet beste oogmerk , verkeerde ftappen
doen kunnen. — Het betaamt den Leden eener Maatfchappye, met de zwakheden hunner Bettierderen geduld
te hebben. Maar het tegendeel gebeurt niet zelden. Het
betaamelyk ontzag , de pligtmaatige eerbied, de verfchuldigde gehoorzaamheid van minderen =trend de meerderen , worden nit het oog verlooren. Sommigen ,
opgeblaazen door een wain van eigene wysheid, en zig
hibeeldende , dat zy , aan het roer der Regecringe geplaatst , de zaaken beter zouden beitieren hebben op
alles wat te zeggen , berispen, veroordeelen , lasteren de
heeilykheden. — Anderen , opgezwollen door hoogrnoed en Staatzugt, en dus niet te vrede zynde in den
rang, waar in de Godlyke Voorzienigheid hen geplaatst
heat, ftaan na veranderinge , met gees ander doelwit,
dan
Met ilegts van zulken , die belang hebben in het door_
dryven van dit fielzel , maar zelfs van de zoodanigen , die 'er
de ongelukkige Ilagtoffers van zyn.— Welmeenende Menfchen
verbeelden zig, dat die ,ydelyke onderwerping een pligt 7y van
het Christendom, in verfcheide plaatzen der H. z.;ehrift voorgefchreeven, als onder andere Rom. XIII: 1, 2. en I PET. II: 13.
'ee w4s hier over te zeggen, dan, om in dit wyde veld niet
uit te weiden, of te onderzoeken, in hoe verre deeze Apostolifche uitfpraaken al, of niet, op de zaak in gefchil tocpasfelyk
zyn, merken wy alleen aan, dat, byaldien de gevolgtrekking,
Welke men uit deeze en dergelyke Schriftuurplaatzen afleidt ,
doorgaans de wedertiand, welken onza Voorvaders geboden hebben aan de bevelen van PHILIPS DEN II en (jeszelfs Opvoigers,
in de daadh ke afwerping van het . Spaanfche j uk, onmogelyk van
wederfpannigheid iegen den Souverein , en wederfircevinge van
de GodlykeOrdinantie, vry te pleiten zyn. — En welk regtgeaart
Nederlander zal intusIchen dit gevolg toefinan ? Men vindt het
een en ander, nopends het regt verlland der Apostolifche Vermaaninge, aangemerkt door WHITBY, in de Verklaaringe der En-

elf c- he Godgelea.dm, op 'tom. XIII: i en 2,"
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clan om zig zelf te verheffen , en .den teugel der Regeeringe te wringer uit die handen , aan Welke dezelve was
toevertrouwd. — Men bedient zig van allerlei middelen , om zyn oogmerk te bereiken. — Het oor floppende voor de flemme van de Goddelyke en Menfchelyke
Wetten , ontziet men niets , om mindere Leden der Maatfchappye , onkundig van de waare gefteldheid der zaaken,
en buiten ftaat, om de eigenlyke oogmerken , die men
bedoelt te doorgronden , in zyne belangen te trekken.
Dezen laaten zich als redelooze werktuigen gebruiken,
naar den wil der pencil, die hen verleiden. "Welhaast wordt eene heimelyke opruyinge agtervolgd door
daadlyke bedryven , door de fchroomlykite buitenfpoorigheden.
„ Het wuft gemeen , door een Geest van oproer, welken men het zelve beeft ingeblaazen , aangehitst, fchuimbekt als een toomloos Paard, dat , den teugel hebbende
afgeworpen , daar hccnen holt, en alles , wat het in zynen weg ontmoet , met zyne voeten vertrapt. Zeker! in
zulk een geval may men naar waarheid zeggen , dat eene
Maatfchappy tegen zig zelven vcrdeeld is, dat derzelver
Leden in elkanders ingewanden wroeten , daar nyd, haat,
wraakgieriglicid , in 't kort, allerleie boosheden en =turtle handelingen , onder dezelve heerfchen.
„ Meer, liet ons beflek het toe, zouden wy mededeelen , uit deeze Leerreden , van een Man , die in 't Plot
zyns Voorberigts wenscht. „ GOD bcwaare my en alle
„ Lecraars , om immer met mond, penne of daaden , het
vuur der verdeeldheid aan te flooken, of de trompet
te blaazen , tot het verwekken van muytery en oproer.
„ Hy geve ons integendeel een blaakenden recht vaderlandfchen ever , om , in onzen kring , werkzaam te
„ zyn , ter blusfchinge van die verwoestende vlammen ,
„ en , in 't byzontier, veeleer een zugtend harte ,om voor
een zondig Land en Volk in de bresfe te treeden , en
„ deszelfs ondergang , door vuurige fmeekingen , by den
troon der Genade of te bidden.
Och of onze
51
5, uitwendige Vrede beftendig zy, ---en de inwendige
S7 Vrede eerlang op duurzaame gronden bevesrigd worde !"
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Christlyk Zedebosk voor Domefliquen , waar in aanleiding wordt gegeeven, hoe zy in en door hunne =flandigheden , kunnen gelukkig worden , en zich den last
van hunnen /land ligt en aangenaam maaken. Benevens
een voorflel van een beproefd. en bejlisfend middel, voor
Heeren en Yrouwen, om goede en getrouwe Domefliquen
le verkrygen, tot welzyn van de Burgerlykc Maatfchappy,
tot nut van de Domelliquen, en ten voordeele van de /12-men , en 't licht gegeeven, door DEMOPHILUS. Tweeds
Uitgave. In 's Gravenhage, by J. A. Bouvink , 1787.
In gr. 8vo. 98 bladz.
Eer Ie Uitgave van dit voor de Dienstboden gt:CD e fchikte Werkje is ons niet onder de oogen gekomen : deeze ontvangende , fpoeden wy ons , om het be-,
kend te maaken, als zeer nuttig, aan te pryzen.
oorfpronglyke is in 't Hoogduitsch gefchreeven; doch
heeft de Nederduitible Vertaaler van den Autheur de vryheid ontvangen, om 'er Verfehikkingen en Veranderingen
in te maaken; ook 'er zyne gedagtcn by te vocgcn. -Het der Maatfchappye zo nuttig en onontbeerelyk gcdeehe , ' 't wells in den dicnstbaaren hand de dagen flyt,
ontvangt 'er de beste lesfen nit den Godsdienst van yeliis ,
en bovenal uit het groot bevel van Menschlielde, afgeleid. De byzondere Stand wordt heeds in 't oog gehoudenals mede de daar uit voortvloeijende betrekkingen.
De g chryver daalt of tot die kleinigheden , welke veelal
over 't hoofd gezien worden , en daadlyk tot de Pligtcn
behooren. De voordragt is klaar, kort , en opwekkende,
de 41 naar de vatbaarheid gefchikt; doch zou, zonder
duister te worden, veel beter,, en de tail veel zuiverder
Het overtreft vecle Boekjes over
kunnen weezen.
den Godsdienst , welke men in de Keukens vindt by
Dienstbooden , die cenig werk van dit fink maaken , wyd
en verre; en verdient door Heeren en Vrouwen hun in
handen gegeeven te worden. Bovenal zou men in Godshuizen, waar men gewoon is 's jaarlyks door eenig Bock
op de Schoolen , de jeugd der fchamele Gemeente, aan
te moedigen, zich van dit goedkoope Werkje.(de prys is
twee Sesthalven) kunnen bedienen : dewyl veelen daar
bedeelden tot den Dienstbaarcn hand opgroeijen. En gum Christen Gezindheid zal het, nit hoofde van daar
voorkomende Leeringen , den Godsdienst betreffende ,
kun

I4&

CHRIS TISK WIDMER

kunnen wraaken. Het is eel' Zedenboek voor Domeftiquen.
Om van het Middel, op den Tytel gemeld, nog iets te
zeggen. De Opfteller vraagt: „ Maar! wat zal het baaten , dat dit Zedenboek veer Domefliquen gefchreeven en
gedrukt is, wanneer het niet door die geenen wordt geleezen en wel gebruikt, voor welken het eigenlyk opgegeld en beftemd is zal het wel ten vollen aau het
oogmerk, zo van den Schryver deezes Zedenboeks , als
van Heeren en Vrouwen, reeds voldoen, wanneer deezen
aan hunne Domeftiquen dit Zedenboek tot ecn gefchenk
en ter leeringe geven, en de Dienstboden hunnen Pligt,
door middel van 't zelve , leeren kennen? En zullen de
Dienstbooden daar door reeds worden kunnen, 't been
ly wet-lichen te worden , te weeten, gelukkige, en met
hun {land te vreden en vergenoegde, menfchen? Ik geloove van neer' ! en daarom wenschte ik, zo als Heeren
en Vrouwen 't met my ook wel zullen wenfchen , dat 'er,
buiten en behalven het onderwys, 't welk in dit Zedenboek . aan Domettiquen is gegeeven, cook uiterlyke middelen
mogten worden gevonden, waar door dc Beelding van
deeze aanzienlyke Klasfe van Menfchcn zoude worden
voltooici , en waar door aan het gegecve onderwys Ingang, Kragt en Werkzaamheid konde worden verichaft."
liet Middel is : „ Men .dichie in elke tad of Dorp,
naa;- event-et/iglu:id van derzelver Grootheid en Talrykheid
van fluishoudens, dine of meerdere Societeiten, en doe elk
van dezze Gezelfchappen bellaan uit honderd Huisvaderen.
Elk deezer Societeiten doe openlyk bekend maaken, dat
1.0me/lieg bet zy Knegt of Dienstmaagd , zoo dra by
bewrzen kan, dat by by een en het zelfde Huishouden lien
jaaren lang gewoond, en eerlyk , getrouw en we/ gear/en;
heeft hauden van ecit tot dit oogmerk Vereenigd Gezelfchap van Huisvaders, deeze -vagende 13elooning zal
ontvangen.
,, • Een Gefcbenk in Contant Geld, 't welk de halve
Thin zal bedraagen van 't geene by, binnen den tyd van
tien .jaaren, als zyn Huur, van zyn Volk heeft ontvangen.
In dier voege, dat, by voorbeeld , een Knegt of Dienstma.agd, die 6o Guldens Huur 's jaarlyks heeft ontvangen,
ami 'f einde van den Dienst, f 300-: tot een Prefent
krygt.
openlyke bekendmaaking van zyn Naatn en van
,,.-•
het Gefchenk, by Item ontvangen, in 't een of ander gedrukt

VOOR DOMESTIQUEN.

149

drukt Had, 't welk weeklyks, of maandlyk, words uitgcgeeven , en ten
„ 3. De Verzekering, dat, ingevalle by verkiezen zai
in zyn Dienst , en by zyn Volk, te blyven, door de Soeieteit,
voor hem in zyn zieken en ouden dab behoorelyk y ou worden
gezorgd."
By de aanpryzende redenen van dit Middel, voegt de
Schryver de beantwoording der vraage, Hoe en langs web.
ken weg de GELD-PREMIEN, op eene gevoeglyke en gemak,
tyke wyze, zullen gevonden en byeen verzameld worden?
Dan, wy moeten den Leezer tot het Stukje zelve vet..?
zenden, weiks aankoop een Aalmoes is : dewyl hy, die
zelve voor zyn Rekening heeft laaten drukken, de zuiVere winst, zo die 'er op overfchiet, voor den Armen
beftemd heeft.
I'erhandeling van den Landbouw in de Colonie Suriname,
door ANTHONY BLOM. Te dmIleldam , by W. Smit.
1787. Behalven het Voorwerk 355 bladz. In gr. octavo.

D

eeds voor eenigen tyd, hebben wy een genoegzaara
1‘. verflag gegeeven van deeze Verhandeling, zo als dezelve het licht gezien heeft, te Haarlem by C. van der
Aa (*). Zedert veritonden wy , uit een berigt in de
Nieuwspapieren geplaatst, dat de Heer Blom eentgermaate
to onvrede was over deeze afgifte , huiten zyne toeftemming, terwyl hy nog uitlandig was; en dat hy ten oogmcrk had zelf eene nadere uitgave hiervan te vervaardigen. Deeze is ons titans ter hand gekothen; dan, daar
de Autheur zig in zyne Voorreden voor dezelve bier over
niet breeder uitlaat, en geene melding maakt van de verfcheidenheid deezer uitgaven, zo agten wy • 't ook niet
noodi g ons dear mede eenigzins op te houden.
Alleetilyk zullen we , ter deezer gelegenheid, hier uit nog
mededeelen 's Mans opmerkingen, gcduurende een ruim
twintigjaarim vcrblyf aldaar , wegens de 'aarli/Oenen in
Suriname. °Na een voorafgaand kort berigt van de liggingdeezer Colonie, meldt hy ons deswegens het volgende.
„ Men onderfcheidt in dit Gewest doorgaans vier el.
kandcr beurteling verwisfelende jaarfaifoenen , die men
verdeelt in grooten en kleinen droogen tijd, en wederom
in
Zie
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in grooten en kleinen regentijd. De groote drooge
tijd neemt zijn aanvang in 't midden van Augustus, en
eindigt met half November; hier op volgt de kleine regentijd, beginnende met half November, en eindigende
met het begin van Februarij; waarop dan wederom volgt
de kleine drooge tijd , van het begin van Februatij tot
half April; als wanneer de groote regentijd zijn ftanvang
neemt, die met half Augustus weder afgewisfeld word
als vooren.
„ Dan, gelijk in Europa, de Lente , Zomer,, Herfst
en Winter in zekere tijdvakken worden afgedeeld, en
ondanks de afwisfeling van dezelve het eene Jaar met het
andere veel verfchild; echter ieder faifoen als binnen zekeren tijdkring bepaald word; even zo is het ook over
het geheel met de faifoenen in dit Gewest gelegen. Bij
voorbeeld: in het eene Jaar heeft men zwaare langduurende droogte en zagte regens; in een volgend wederom
weinige droogte, met zwaare en aanhoudende regens.
Dan gewoonlijk heeft men in den kleinen regentijd eene
gematigde regen , met tusfchenpoozinge van eene geevenredigde droogte. Zo ook in den kleinen droogentijd eene gematigde droogte met tusfchenpoozinge van
li g te regens. Uit dit weinige bemerkt de Leezer van
zelfs , dat deeze twee faifoenen de aangenaamfte Jaargetijden zijn in dit Gewest; terwyl in het regenfaifoen het
Aardrijk door de tusfchenpoozinge der Zonne verwarmd
en vrugtbaar gemaakt word; gelijk dat in den droogtijd
bij tegenitelling door de regens verkoeld, en alzo mede
vrugtbaar word.
„ Dan, laat 'ons met een woord of twee ook nets aanmerken over den grooten regen , en den grooten droogen tijd. Wat den eerflen betreft, in dit faifoen , en
wel doorgaans het allermeest in Maij, zijn de regens zo
zwaar,, menigvuldig en aanhoudend, dat het fchijnt als
of een algemeene zondvloed op handen is; de bosfchen,
die voorheen droog waren , of flechts weinig water in
zich hadden , ziet men dan in korten tijd wel vier, vijf
tot zes voeten diep onder water Haan; dus is dit faifoen
niet alleen door de menigvuldige regens zeer onaangenaam; maar deeze maaken ook het Aardrijk, geduurende
al dien tijd, onteelbaar,, gelijk ze ook daarenboven in
de Rivieren en Creecquen zwaare overftroomingen van
water veroorzaaken.
„ Hierop volgt nu de groote drooge tijd, die zo hevig.
is
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iss, dat de bosfchen, hoe diep ook onder water itaande ,
binnen vier of vijf weeken zijn uitgedroogt , en ter plaatfe daar geen bosfchen zijn, gelijk in de Savannes , en
:Indere gronden , die voor de Zon bloot leggen , de Aarde van den fplijt. Dit faifoen ,` hoe zeer in den beginne
aangenaam en verkwikkelijk , word echter in zijn voortang,
o. door de aanhoudende en doordringende heete Zon,
01
g0--tn
ook onaangenaam ; en geen wonder, want dit is ook bet
faifoen, waarin doorgaans zwaare koortien , en veelal galen rotkoortfen regeeren ; namelijk , met het begin van de
droogte. Men mag zulks vermoedelijk toefchrijven aan
de groote en fchielijke verandering van het weder ; want
in den grooten regentijd is door de geftadige regens het
luchtgeflel zeer koel , het geen met de verwisfeling van
't faifoen eensklaps veranderd. Doorgaans eindigen de
regens met zwaare buijen, die van Berke winden verzeld.
gaan ;• dit duurt omtrent drie weeken. Men heeft dan
dagelijks een, of ook wel twee, van zulke buijen; tusfchen beiden is de lucht klaar,, de Zon fterk , en de wind
genoegzaam waardoor bet als dan brandend beet is ;
hierop volgt zomtijds zeer fuel een zwaare buij, die de
lugt grootelijks verkoeld', en de fweetporien , die door
de hitte ' der Zonne geopend waren , fchielijk ftopt.(*)
Zo haast de regens geheel of bijna geheel geeindigd,zijn,
en de droogte geftadiger is , zijn ook de winden , die
dan meest Oosten ten Noorden waaijen (t), geftadiger; en
is dit faifoen veel minder gevaarlijk , nit hoofde , dat
men dan die fchielijke en groote verandering van hitte
en koelte niet mccr heeft.
„ 1k heb bier boven , van de kleine drooge en kleine
regenfaifoenen fpreekende , gezegd ; dat het de aangenaamlie yaarfaifoenen zijn; maar mogelijk zal de Lcezer
bij zich zelven vraagen : waarom zijn die faifoenen , die
ook veelal met buijen en tusfchenpoozingen van zonnefelijn zijn, echter minder ongezond , dan met bet eindigen der groote regens en begin , der groote droogte?
Dan dit heeft grootelijks zijne reden ; narnelijk , om dat

in
„ (*) Men beeft, zegt de Heer Blom, wat laager, in de re-

gen faifoenen nu en dan ook onweersbuijen, die doorgaans van
een gematigden donder en blikzem, maar teffens van zeer flerke
winden, verzeld gaan."
„ (1-) De winden zijn hier,, volgens 's Mans opmerking, altons oost of oostelijk; maar in de drooge Jaargetijden een weinig noordelijk, en in de regentijden weder een weinig zuidelijk.''
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in die faifoenen de Zon op verre na zo doordringend niet
is, en men ook niet onmiddelijk, en als op eenen flag,
nit een zeer koel in een zeer warm faifoen overgaat; zo
als wel in de verwisfeling van grooten regen- en grooten
droogen-tij d gefchied.
„ Voor het overige is het bijna een vaste regel , dat
ver van de Zee af, Landwaards in, veel meer en zwaar.
der regens vallen, dan digter aan de Zee. II( heb , zedert mijn verblijf in de Colonie, in de benedenlanden aan
de Zee geleegen, zo wel als ook boven aan Rio Suriname, gewoond, en opgcrnerkt; dat nabij aan Zee, of ook
op de Zee, met zwaare regens de lugt fchielijker doorbreekt en verdwijnt, of weg trekt, daar dan voor zeke.
ren tijd droog weer op volgd, het geen verder van de
Zee af, Landwaarts in, zo veel niet gebeurt; zijnde de
regens daar meer aanhoudende , de lugt zwaarder en dikker ; ook breekt ze langzaamer door; verdwijnt niet, of
trekt ook niet wcg, maar blijft in het gezigt, of genocgzaam op dezelfde plants wat been en weder drijven; vereenigt al weer fchielijk, en regend weder als vooren. Dit
verfchil ontflaat, mijns bedunkens , uit de groote fwampen of moerasfen, daar veele vogten Of dampen uit optrekken , die zich in de lugt vergaderen , en door de
zwaare bosfchen geen aftogt kunnen hebben, maar als
opgeflooten blijven hangen; en (lie , alhoewel door de
aanhoudendc regens veel vertninderd , telkens door de opflijgende
dampen weder aan groeijen en vermeerderen."—
.,_
Wyders maakt de Meer Blom, by deezen, nog gewag van
vyf Aardbeevingen, door hem, geduurende zyn verblyf
in deeze Colonie , gevoeld.
„ De eerfle, zegt hy, de allerfterkfte, viol voor op den
een en twintigften October 1766, 's morgens omtrent vijf
uuren, met een zwaar onderaardsch gedruis; de lugt was
aan de oosterkimmen vuurig rood, en zo flil, dat geen
blad op eenen boom zich in 't minst beweegde. Eenige
weinige dagen looter gevoelde men de tweede, des morgens omtrent zeven uuren; en nog weder eenige weinige
dagen laater de derde , ook des morgens om zeven uuren;
komende beiden ook met een flerk onderaardsch gedruis ,
't Welk van bet Oosten naar het Wester ging; zijnde het
weder zo dat men niet den minften wind kon befpeuren. De vicrdc was den tweeentwintigften December
1784, des middags omtrent drie uuren, met een zwaar
onderaardsch gedruis, en niet de minfte wind. De vyil&
was des nachts omtrent half eeu uur, tusfchen den vijfen
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en zes- en- twintigiten van Mai, in het jaar 178, zijnde
eene ligte fchudding, zonder onderaardsch gedruis , met
eene zeer groote ftilte; doch alle die fchuddingen hebben
teen de minfte fchade veroorzaakt."
Proeve eener Befchouwende Ontleeding van's Menfchen Ligchaam , ten nutte der Leerlingen in de Heelkunst , door
RYSTERBURG Stads Chirurgyn te Haerlena. Te
Haerlem, by de Wed. N. Beets , 1788. In gr. 8vo. 2, 08 bl.

De

bedoelingen des Schryvers , by de Uitgave van deeze Proeve ,mogen allezints goed geweest zyn; doch,
daar wy zulk een aantal uitmuntende Heelkundige Leerbocken hebben zo had, gelyk de Schryver in de Voorreden zelve zegt , dit Boeksken ligtelyk kunnen ontbeerd
worden. Wy hebben alle achting voor de verdienflen
van den Heer RYSTERBURO als Heelmeester ; doch , als
Schryver, wat zullen wy daar van zeggen ? — Men
kan in het beoefcnende gedeelte der Konst veele verdienflen
hebben, en der Maatfchappye van veel helang zyn, zonder nogthans de nodige vereischten te bezitten, om als
Schryver •in het openbaar te verfchynen ; en het kornt
ons voor, dat dit het geval is, waarin zig de Heer RYSTERBURG hevind. Wy hebben het Werkje met aandacht
gcleezen; doch vinden 'er niets in, dat eenige byzondere
aandacht verdient ; op zyn best genoomen , zyn het
naagefchreeven Ontleedkundige Lesfen van den geleerden Hcer ROCQUETTE, gelyk zulks ook onze Schryver
zelve getuigt.
Historic der Waereld, door .1. F. MARTINET, A. I,. M.
Ph. Dr. Lid van de Hollandfthe era Zeettwfche Maat.
fehappyen der freetenfchappen te Haarlem en Vlisfingen,
en Predikant te Zutphen. Met Plaaten. .dchtfie Deel.
Te ilrallerdam, by J. Allart , 1787. In gr. octavo.
Naar het Plan , door den Eerwaarden Martine,: , by
11 het opftellen van de Historic der Waereld gevormd,
is de Gefchiedenis van OM Vaderland het onderwerp van
dit Deel, welke by, op eene foortgelyke wyze , als die
van andere Gewesten , leerzaam ontvouwt. Ter gelei#
delyker voordragte van dezelve verdeelt by die in vvf
L
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van elkander zeer verfchillende Tydperken. Het eera4
bevat ' s Lands Gefchiedenisfen v6Or de aankomst der Romeinen in deeze Gewesten: het tweede betreft den Staat
des Lands onder de Romeinen : het derde raakt deszelfs
gefteldheid onder het beftier der Frankifche of Duitfche
Vorften, die op de Romeinen gevolgd zyn: het vier&
behelst de lotgevallen onzer Voorouderen, onder de regeering van Hertogen en Graaven; te weeten , zeventien
uit het elude Hollandfthe, drie uit het Henesotm*he, drie
uit het Beierfche, twee nit het Bourgondifche, en drie
uit het Oustearykrche te zamen agt en twintig ; bebalven eenige Graavinnen , die, by minderjaarigheid der
Zoonen' en andere omftandigheden, de hand in 's Lands
beftier hadden:.en eindelyk brengt ons het vyfde Tydperk, ter befchouwinge onzer Vaderlandfche Gefchiedenisfen, onder het bewind der Staaten , of wel in de gedaante van een Gemeenebest; welken zyn Eerwaarde nagaat , tot op het einde van het afgeloopen jaar 1737.
De vier eerfle Tydperken, welken in dit geval flegts
eene oppervlakkige befchouwing vOrderclen , doorloopt
zyn Eerwaarde kortlyk; edoch op zodanig eene wyze,
dat by een voldoenend verflag van 't voorgevallene geeve,
om den gefchiedbeoefenenden Leerling een geregeld en
zamenhangend denkbeeld van het agtervolgende beloop
deezer Gefchiedenisfen te leeren vormen. Het laatfte
Tydperk, dat in 't nafpooren van 's Lands lotgevallen
eene gezetter oefening vereischt , behandelt onze Gefchiedfchryver met meer onderfcheiding; en ter duidely=
ker leerwyze vestigt by eerst het oog des Leerlings , op
eenige voorbereidzels ter verlosfinge van Nederlands Volk
nit de llaaverny,, waar toe het Graaflyke beftier hen gebragt had; en toont vervolgens , hoe daaruit ontftaan zy
„ eene Staatsomwenteling, die de laatfte Graaf maims
„ niet kon droomen , en geheel EUROPA verbaasde; naam„ lvk het opkomen van eenen vryen Staat , welken de
„ Aanleggers, [eenige Edelen des Lands raadpleegende
„ over 's Lands redding] niet bedoeld hidden ;” met de
daarop volgende gebeurtenisfen tot den tegenwoordigen
tyd. In de ontvouwing der voorvallen van ,dit
laatfte Tydperk, geduurende een verloop van ongeveer
2.3o jaaren , kwarn den Autheur eene byzondere behoeclzaiimheid zeer te ttade. Dc aart van zyn Werk vorderde
de melding eener groote reekfe van merkwaardige gebeurtenisfen; en zyn bepaald beftek duldde geene breedvoerig=
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righeid. 'Er moest des, zou zyne onderri cr ting re nt nuttig zyn, een Kart L'egrip vervaardigd worden, dat bier,
zo ooit , voldeed aan deszelfs twee hooftivereischten;
beknoptheid en tevens in zyne foort volledigheid. En
zulks heeft . de.Eerwaarde Martinet , by dit zyn Opfiel,
zo wel in agt genomen , dat zyn arbeid deswegens acne
algemeene goedkeuring verdiene. Terwyl by aan den
eenen kant 'fleeds op zyne hoede is, tegen noodelooze
uitweidingen, flaat by te gelyk aan de andere zyde naauwkeurig Bade , dat by net alleen geene gewigtige voorvallen , maar ook geene byzonderheden van weezenlyk
belang, daar toe behoorende,uit het oog verlieze. En, op het voltrekken van dit weluitgevoerde Kort Begrip onzar Vaderlandfche Gefchiedenisfen, verledigt zyn.
Eerwaarde zi o. •eindelyk nog tot het fchetfen van een Tafereel, het walk den Leerling, hoewel in can klein befiek , egter met genoegzaame duidelykheid vaor oogen
fielt het weetenswaardigRe nopens de voornaamftc byzonderheden
, die 's Lands geileldheid, regeering , ban'
del, des Volks character en meer dergelyken betreffen;
waaruit wy, met opzigt tot het nationaal character, zynde het gcheel te breedvocrig om bier te plaatzen , de be-,
lluitende opmerkin o,en zullen ovcrneemen.
De oplettende Martinet geeft bier cane met oordeel wel
uitgevoerde Schets van het weezenlyke character der Natie, dat aan dezelve natuurlyk eigen is ; zelfs in zo verre , dat het, te midden der verbasteringen, welken in
het charactermaatige der Landzaaten ontllaan mogen zyn,
nogtans, in onderlheiding van andere Na.tien , by den
Nedcrlandcr beftendig blyve doorltraalen. Dit fchoone Tafereel treft den Leerling , en zulks geeft ten flot,
aanleiding tot de volgende opmerkingen.
„ VRAAG. In welk,.een bchaaglyk licht ftelt gy onze
Natie?
„ ANTWOORD. 't Gaat vast, dat zulk eene Natie alleen mishaavn kan, gclyk oak plants hceft, aan loszinnigen , aan zich in ledigheid verlustigende Menfchen,
den arbeid een week van ilaaven noemen, en alleen vetmaak ftellen in uitfpanningen , in vermaaken en eertitels.
in de oogen derzulken is onze Natic eerie szerfmaadheid,
En gewis , wy hebben weinig oppervlakkige aanloklykheden, in andere Landen zo vlytig gezogt, en ho hoog gewaardcerd. Hier komt de Koophandel alleen in aanmerking , en de eze brengt van zelf m ,:de geene veragtelyke
DengLa
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Deugden , by voorbeeld, wysheid, fchranderheid, orde,
fpaarzaamheid, maatigheid , bezigheid , naarftigheid en
milddaadigheid. Maar zyn die ook niet meer waardig,
dan alle de opgelegde fchatten onzer ,Republiek? 't Is
zo, grootheid van Kapitaal komt bier meest in aanmerking; maar zy, die het niet hebben , dock gaarne bezitten zouden , fpotten daarmede het fterkfte. De winzugt kan men in ons niet ligt verdraagen. Dan , duet
zy eene kwaade uitwerking , wanneer zy vlyt en naarftigheid verwekt? En mag men hier op Rykdom niet
gelteld zyn, daar juist de Rykdom alleen. bet Land on(let-ileum , en het zelve een waardig aanzien in Europa
heeft doen krygen ? Is niet het Vaderland het middenpunt van veele geldopneemingen voor vrcemde Vodka
en Staaten geworden ? Wy blyven des geneigd, om op.
dies grondilag onze grootheid te bouwen; en wie heeft
geen eerbied your de hezitters van Schatten? Zo men
zalken haat , waarom 'haft men ze dan by ons zo vuurig gezogt, en waarom gelchiedt bet .nog ? Men weet
bier wel Rykdommen te verkrygen ; maar men weet ze
ook wel te bewaaren , en men wil aan andcren de verkwisting gaarne overbaten. Ook is ons Volk betel. dan andere Natien hedreeven in het beflier der Geldmiddelen , en maakt iveinig zwaarigheid, om , des noods,
groote opofferingen te doers. De vernietigde iviatikhe
Compagnie van titibden heeft dat ondervonden; en 'men
heeft ook onlangs mad geweeten, om die van iintwet:pen
op gelyke wvze te docn buitelcn. Laat dan Vreemden
fmaalen op ons en win bezittingen , geen hand is 'er,,
waar men , al is men niet ryk , zo vry, zo aangcnaam ,
zo vergenocgd kan leeven. Dit is alles gezegd.
„ V. Maar is het Karakter der Natic niet wat te gunte flerk gekoleurd?,
ftig
„ A. Gy wilt misfchien zeggen , dat ik meer bet Karakter van onze eerwaardige Voorvaderen , dan van het
tegenwoordig Geflagt, getekend lieb ; dat Vronwen , (die
in fyitheid van gelaatstrekken , in blankheiil, in fpaarzaamheid van huishouding , en in keurigc zindelykheid,
zo dikwerf van andcren befpot , maar even ligt tc . verdeedigen , incest alien van haare Sere in andere Landen,
of overtreffen., of ten minf'en evenaaren ,) niet mcer zo
flerk uitblinken in Vadcrlandfche Deugden , en even weinig de Mannen gelyk voorheen. En wat zal ik U hier
op antwoorden ? 't Is zo, de tyden zyn voorby,, dat
jon-
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jongens op ftelten de Grooten inbaalen, gelyk dit Keizer KAREL DEN V gebeurde ; Cis men niet meer illurnineert met eenen eeuvoudigen lantaarn aan de deur te zetten, gelyk Prins WILLEM DE III, op die wyze, Bens te
's Hertogenbosch 's avonds werdt ingehaald; dat men niet
Langer , met eenen reiszak onder den arm, te voet naar
de Staatsvergaderingen wandelt; dat bet uiterlyk onderfcheid tusfehen Mevrouw en tie meid [of wel Kamenier]
nict dan in weinige plaatzen meer overgebleeven is : 't
is zo, de Eenvoudigheid, Eerlykheid, Trouw, Maatigheid , Kuischheid, Nederigheid, Naarftigheid , en andere Deugden , zyn gewcldig verre van de Natie geweeken : de Weelde, Wellust , Geldverkwisting Dartelbeid,
Ontrouw, en andere fchanden liebben duizenden verwonneti: de veragting van den fchoonen Godsdienst heeft
,het hoofd opgellooken , en verbant braave Zeden, vooral onder jonge Lieden 1 die deerlyk verwilderen , en zich
:tan de Waereldliefde overgeeven man): hoe gewis dit
moge zyn , en hoe zeer dat ons moge grieven, dank zy
GORE t dat 'er allerwege nog veele braaven zyn, op welken bet, getekend Karakter ouzer Natie volkornen voegt.
Deezen dan erkennen wy alleen voor waare Vaderlamigrs,
en houden de anderen voor een valsch gebroedzel 1"
4lgemeene Bibliotheek voor Dames en jonge Heeren , gevolgd naar het Hoogdmitsch van den Heere WIELAND.
Eerfle Deel. Te Amflerdam , by de Erven P. Meijer
en G. Warnars, 1787. Behalven de Voorreden, 324
black.. in 8vo.

D

e Eerw. C. VAN ENGELEN , die door zyne veelvuldigc Schriften , van onderfcheiden cart , zo oorfpronglyke als vertaaldc , eene welverdiende agting in ons
Vaderland verwarven heeft , opent decze Algemeene Bibliotheek voor Dames en jonge Theren met eene Voorreden , tot de fchoone Sexe in Nederland ingericht : Welke wy die jeugdige Scboonen wicr hoofd en hart welcrefteld zyn, in alien deele aanpryzen : vast verzekerd,
dat zy, volgens zyn verzoek, „ Ecnen ouden Philofooph
„ zyne vrye wyze van voordragt ten beste zullen hou„ den ; eon Philofooph , die” gelyk by zich uitdrukt,
„ in ale zyne Schriften getoond heeft, zich Naar hell
„ als eene zyner hoogfie wenfchen voor te flellen , en
„ die
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„ die even daar door een foort van recht verkreegen
„ heeft, om de dingen by hunnen naam te noemen en
„ haar zyn vriendlyken raad, tot zyn einde toe, te bly„ yen mede deelen.”
Zyn raad, bevallige Kunne, om de Vermogens van uw
Veritand aan te kweeken, en zulks invloed te laaten hebben op =Hart; om 1.1 of te maanen van aan beuzelingen,
uwer onwaardig , hangen te blyven ; maar u te verheffen tot
die hoogte , waar toe gy oorfpronglyk beftemd zyt. Gaarne zouden wy, wat hy, met zo veel gronds en aandrangs
deswegen bybrengt , OVEMCCMCD. ; doch het is te breedvoerig voor ons beftek. Aileen ftel u gerust, hy wil
niet dat gy alle Scavantcs words. „ Naar zyn wensch
„ zullen byna geene dat worden, en zekerlyk geene an„ dere, dan die daar toe eerie byzondere roeping voelen.”
, Hy verlangt," om met zyne eigene woorden te fpreeken , dat gy niet flechts dat Been onderzoekt, dat gy
„ in den ftriktlen zin , als Mehfchen en Christinnen ,
„ noodig hebt te weeten; niet flechts dat gem leert,
„ waar mede gy, naar de verbasterde denkwYze onzer
„ weelderige eeuw , in vergelyking van andere Dames
„ van uwen Rang, ftrikt genomen , volflaan hunt; maar
„ by verlangt ook, dat gy zo wel waa.rdiger als gelukki„ gcr words , door uwen kring van kundigheden ook in
„ andere nuttige en aangenaame zaaken uit te breiden.
„ Hy verlangt, dat gy, naar evenrcdigheid van uwe gun„ ftiger gelegenheid boven het -gemeen , en boven uwe
„ Dienstbooden , u verheft. Hy verlangt, dat gy zo
„ wel, als ooze Sexe, het voordeel gentet , van uwen
„ geest te voeden en te verfterken , om in dien gevoeden
„ en verfterkten geest, en in uw verbeterd hart, dat 'er
„ een gevolg van zyn zal S ecn beginzel van meerder
„ werkzaamheid en edcler genoegen vindt. Hy verlangt,
„ dat gy , ten dien einde , vatbaar moogt worden voor
„ bet even lieflyk als verheven gevoel van het Waare ,
„ bet Groote , bet Schoone, dat de Natuur en Kunst
„ aan eenen gcocfenden geest op yderen tred, vertoo„ nen. Fly verlangt, cindelyyk,dat dit alles een even
„ heilzaamen invloed moge hebben op het geluk uwer
Mannen , uwer Kinderen , en uwer Huisgeznmen in 't
„ algemeen , als op uwe eigene zedelyke waarde , tydlyke
„ vermaaken eeuwig geluk!
ja eeuwig geluk;
hy fchrobmt niet ook dat hies by in aanmerking te
(Avert korner/ ; want de gocdkcuring en Kunst van het
„ Op-
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Opperweezen moet 'er , zo wel als de achting en liefde
uwer Medemenfchen, bet gevolg van zyn."
1,
Ter bereiking van zulke groote, wenfchelyke en belangryke einden , ftelt hy, nevens een Vriend, deeze 1i.
gemeene Bibliotheek ter hand. Wy moeten de herkomst
deezes Werks , van den Heere WIELAND en wat 'er de
Nederduitfche Uitgeevers aan gedaan hebben , als volftrekt
tot onze •etteroefening behoorende, mede deelen. De
nofraad WIELAND zegt 'er, naar luid der Voorreden, dit
van. „ Daar zyn weinige voortreffelyke Waken van
geest, daar zyn 'er misfchien geene, zelfs onder die,
welke niets elan eene behoorelyke vatbaarheid, om fchoone fchilderyen te zien, en de aandoeningen, daar mede
verbonden,te voelen , fchynen. te veronderftellen , welke
men recht verftaan, recht genieten , ik zwyg, nog recht
beoordeelen , kan, zonder eene menigte kleine kundigheden te bezitten; die met alle foorten van weetenfchappen
verbonden zyn , en in dezelve t' huis hooren. Uit dien
hoofde, en tot dat ik eene beknopte verzameling van alle
die kundigheden of weetenfchappen, welken eene Dame,
en de beste Schryvers , met vrugt en vermaak te ice= ,
en byzonderlyk om een goeden grond , tot verdere uitbreiding en befchaaving van haaren geest, te leggen, volftrekt noodig heeft , reeds lang als een allerwenschlykst
werk hadt aangezien , wierdt myne opmerking byzonderlyk getroffen , tocn ik met den aanvang van dit Jaar , (Hy
fehryft nit IFeimar,, den 3o September 1785.) door een
Gezelfchap van Geleerden , eene BIBLIOTHEQUE UNIVER.SELLE DES DAMES zag aangekondigd. Ik meende myne
hoop , op een goeden uitflag van dit perk , op zecr wisfe gronden te kunnen vestigen. Men konde , dacht ik,
met recta van een Gezelfchap van Geleerden , onder een
Volk, dat in het beoefenen van Kunften en Weetenfchapen alle andere Volkeren voorby fireeft, uit het Moderne
Athene van het tegenwoordig Europa , en yan 1-leeren ,
die voor de Schoone Helft van zulk eene befchaafde Natie , als de Franfchen , werken , en zich daar toe van
zulk een ruimen overvloed der beste hulpmiddelen voorzien bevinden , iets voortreffelyks , en der volmaaktheid
naby komende , verwagten. En , in dit billyk voortfitzigt , fpoorde ik eenen myner Vrienden , wiens bekwaamheden ik wist dat voor deezen arbeid toereikende waren ,
aan , om dit Werk , naarmaate het in 't Fransch zou nitkomen, op Duitfchen bodem te verplanten; met voorbeL4
ho ft-
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bonding, echter van het rest en de vryheid, om, in alle gevallen , naar ons goedvinden, weg te laaten, faam
te trekken, te veranderen, te verbeteren, en by te voegen , wat wy zouden noodig oordeelen, om dit Werk
voor onze Dames des te bruckbaarer en nuttiger te maaken. Myn Vriend liet zich, tot het voldoen aan mytt
verlangen en verzoek, des te gereeder overhaalen , om
dat hy bet zelfde vertrouwen , als ik, op de• Franfche
Schryvers ftellende, zich vleidde, dat de verbeterende
hand in hun Werk maar zelden zou vereischt worden , en
dat dus de weinige moeite , die met den voorgeftelden
taak verbonden mocht zyn, in het vcrmaak eene genoegzaame voldoening vinden zoude. Hy maakte evenwel het
beding, dat ik hem in zynen arbeid, hoe grout of klein
die dan ook weezen mogt, met myn mad zou onderfteunen , en het toevoorzicht over het Werk op my neemen
zoude ; eene voorwaarde , waar in ik, zo verre myne
vermogens zouden toereiken, des te gereeder bewilligde ,
om dat my Diets aangenaamer zyn lion, dan een gedeelte
van myn tyd toe te wyden aan eene Sexe , welke ik eerbieden en beminnen zal zo lang ik in that ben iets te beminnen , en welker achting te verwerven , van myne vroegfte jeugd af, eene myner fterkfle wenfchen geweest is.
Ik kan ondertusfchen niet erkennen, dat de verfchyning der Twaalf eerfte Deelen , van de Bibliotheque
Univerfelle des Dames, myne verwachting overtroffen hebben. Die verwachting was misfchien te hoog gefpannen,
en de uitvoering van het Ideaal , dat ik daar van in myn
hoofd heb , gaat misfchien myne eigene krachten te boyen. Hoe kan ik Aet dan den Franfchen Schryveren kwalyk neemen, dat myn Ideaal niet het hunne is? Ondertusfchen zie ik toch wel, dat het gemelde voorbeding
van myn Vriend niet geheel nutteloos zal zyn , en dat
het aan gelegenheid, om daar gebruik van te maaken
niet zal ontbreeken."
De Heer VAN ANCSLEN halt, gelyk de Hofraad WIE.
LAND , reeds vecle jaaren bet verlangen, na dusdanig een
Werk, gekoesterd. De drie eerfte Stukjes van de illgemeinen Damen Bibliotheck in handers krygende, doorlas
by dezelve met vermaak , om dat zc tevens aan zynen
lang gekoesterden wensch voldeeden , en aan zone verwachting ten grooten deele heantwoordde. „ Ik was ,"
fchrvft hy, „ inzonderheid bekoord over dien wvsgeeri(=
ni
welo en geest, die ales, wat van WIELAND kt,
ken
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ken cart het weezen moge , zo gunflig onderfcheidt. Elk,
die flechts dit ecrfle Stukje met opmerking leest, zal dit
terftond met vermaak ontdekken. — Door het zelfde
verlangen , als de Heer WIELANI) , gedreeven, floeg ik
het zelfde fPoor, ter voldoening varrt zelve, in, en ftelde eenen Vriend, die, behalven alle de noodige konde
en vcrdere vereischten, welken by in ecne ruime maate
bezit , door zyne meer eenzaamc verblyfpleats eil leevenswyze, meer tyds te zyner befchikkinge heeft , en die,
daarenboven, door zyn warm menschlicvend hart, altyd
gerecd is , om zyne medemenfchen alien mogelykcn dienst
te doen, aanftonds voor , om eene goede Vertaaling (trouwens , dezelve konde, uit zyne handen komende, niet
enders dan goed zyn,) van dit Werk te geeven.
Hy nam hetzeive, zo lang zyne krachten zulks gehengen
zouden, gereedlyk aan. Zy vonden , om hygebragte en -voldoende reden, goed, den Hoogduitfelieti en
Franfclien Tytel een weinig uit te breidcn , en bet Werk
den naam , van ALGEMEENE BIBLIOTHEEK VOOR DAMES
Ei' JONGE IIEEREN , te gecven.
D.ecze Bibliotlzeck zal, gelyk ons, in de Voorreden ,
bcricht wordt , „ tut vericheiden vakken of klasfen beftaan. Men maakt een =yang met de Aardrykskunde.
Dit toch is een onontbecrlyke grondflag , zonder welken
het onmogelyk is , de Historic met het rechte vermaak en
nut te leezen. Ondertusfchen is het op zich zelve eene
drooge fludie , en die , near de gewoone wyze behandeld,
aanhoudende en herhaalde oefening vordert , om dat 'er
als dan alleenlyk het Geheugen, van vecle vreemde
men, en de Verbeelding, op afgebrooken Landkaarten
rustende, in kunnen werken. Die zwaarigheid wordt bier
ten grooten deele weggenomen , en de Aardrykskunde
met de Natuurkunde, de Natuurlyke Historic, de Bennis der Volkeren, (op cene wyzc, zo els ik my niet herinner ooit in eenige teal te hebben aangetroffen ,) zodanig verbonden, en het zocken near de naamen der Landen , Rivieren , Eilanden &c. zo gemaklyk gemaakt , dat
het oordeel Heeds met het Geheugen en de Verbeelding
medewerkt, en het Vermeak deeze, enders drooge oefening, geduurig vergezelt. Het nut voelt men van zelf,
kan niet misfen , bier een natuurlyk gevolg van te zyn;
en dit is in de dead zo wear, dat men deze en de volgende gelykfoortige Aardrykskundige Verhandelingcn , met
de noodige Landkaarten by zich , aandachtig beoefenende ,
L5
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zal bevinden , dat men een grondiger en duidelyker
kenrlis krygt van den Aardbol , dan men , zelfs na de
gewoone oefening doorgegaan te zyn , ooit te vooren
gehad heeft, en zal ltevinden , dat men het Geheel, het
Enfemble, klaarer bevat, en eene menigte van verfchynzels kan ophelderen , die men te vooren niet wist dat
beflonden."
pe tegenwoordige Eerfle voorafgaande Verhandeling
bEheIst eene Algemeene Befehouwing van den Aardbol,
die van byzondere , de Werelddeelen afzonderlyk 'betrefDe Tweede eene
fende , zal vervolgd worden.
Algemeene Befchouwing der Tydrekenkunde. — De
Staatkundige Gefcbiedenis , van de vroegfte tyden af, is
een ander Pak, dat in dit eerfte Stuk begonnen , en in
volgende Stukken voortgezet wordt. Terwyl men tusfchen beiden in het Derde Stuk een Aanvang .maakt met
eene andere Afdeeling, de Mengelfebriften naamlyk.
De byzondere takken der Wysgeerte zullen desgelyks
bunne beurt hebben. Men zal de Natuurlyke Historie
niet vergeeten.
Hoe veel Deeltjes dit Werk zal bedraagen , zegt de
Beer VAN ENGELEN , is nog niet te bepaalen. Dit kan
by verzekeren , dat derzelver getal veel minder zyn zal
dan dat der Franfebe om dat men verfcheide
dingen zal weglaaten, die voor onze Natie niet of minder geichikt zyn: en om dat men andere, die zonder na&el bekorting kunnen ondergaan, zal bekorten.
Wy kunnen thans , door dit noodig berigt ,reeds-breedvoerig genoeg geworden zynde , niet overgaan, om door
de flukken , te toonen , dat het Werk aan deeze Opgave
des Voorretienaars beantwoordt : wy durven in 't algemeen ja zeggen , en zullen de volgende Deeltjes ons gelegenheids genoeg verfchaffen, om 'er bewyzen van by
te brengen. — Hoe minder verzoeken 'er in voorkomen , gelyk wy 'er in de tweede voorafgaande Verhandeling een aantreffen , hoc beter het Werk doel zal treffen.
15 Wy verzoeken," leezen wy dear, onze Leezers , die
„ Beene byzondere Liefhebbery voor deeze foort van
„ kundigheden (de Tydrekenkunde naamlyk) hebben, dit
„ laatfte gedeelte over te flaan , en nu reeds met de
„ Staatkundige Gefehiedenis te vervolgen. Het Stukje
„ hadt to veel verdienflen , om het Diet onder 't oog te
brengen van bun, die het met graagte leezen zullen,
e, doch het is voor zulken ook alleen 0-efchikt."
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In een algemeen bruikbaare Bibliotheek wordt men niet
gaarne van een gedeelte als verwyderd.

Zefchouwing der Maatfchappy en Zeden, in Poolen , Rus.
land, Zweeden en Deenernarken , doorvlogten met Voorvallen eenige uitfieekende Characters betrefende. - Door
WILLIAM 00XEIt Ill: F. R. S. Lid van 's Konings
Collegie te Ca'mbridge , Kapelaan des Hertogs van
Marlborough, Medelid van de Keizerlyke 62conon2ifche
Societeit te Petersburg , als mede van de Koninglyke
Academie' to Koppenhagen. Naar den derden Druk,
uit het Engelsch. Vierde Deel. Te Anllerdam , by
• J. Yntema. I/t) bl. In gr. 8vo.
Cchoon onze Reiziger coxn , bykans dit geheele Deeltje
1-3 door, in Petersburg blyve , behelst het eerie groote
verfcheidenheid van ftoffen, die de aandagt uitlokt en gaande houdt. Een korte vermelding van 't geen 'er in voorkomtzal onze Leezers des verzekeren. - Het zien
van de ftraffe met de Knoct geeft hem 'aanleiding , om van
dezelve , als ,mede van dit Werktuig , een omftandiger
berigt te geeven dan wy weeten elders aangetroffen te
hebben: en zal men zyne daar by gevoegde Aanmerkingen , over de Affchaffing der Doodiiraffen in Rusland,
door ELIZABETH, met goedkeuring leezen , als mede 't
geen by van de f4nigingen en Gevangenisfen fchryft.
Meer voldoeninge zal men nog vinden in de vermelding
van het Wetboek, door CATHARINA DE II ingevoerd, en
Van haare fchikking op de binnenlandfche Regeering.
zet juiste perken aan de veeltyds te hoog opgegeevene Befchaaving van Rusland , door PETER DEN I; en
geeft een breed verflag van 't geen deeze Czaar deedt , in
den Kerklyken' Staat zyns Ryks ; den tegenwoordigen
Rand der Geestlyken teffens ontvouwende. Zeer
leezenswaardig. is de befchryving van een Tusfchenrang
van Menfchen in Rusland , tusfchen de Edelen en Boeren; als mede van de drie Rangen van Kooplieden in dat
Ryk , en van den Boerentiand, in twee foorten onderfcheiden , wier orating van Lyfeigendom de Menscliliefde
met genoegen ziet naderen , terwyl zy de nog overbly4
vende Slaaverny beweent. - De grondvesting van
de Keizerlyke Academie der Weetenfchappen , door Czaar
PETER, derzelver Opbouw en tegenwoordige Staat , levort
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vert een treflyken Brief uit , gevolgd door andere , die
ons de Rockery, het Mufeum der Academie, de Kamer
der Zeldzaamheden, befchryven, want in de Heer coxr.,
by het weetens- en mededeelensi.vaardigfte , ftil {hat. —
Hy treedt ook in de Academie ,der Kunfien , in de Vrye
aconomifche Societeit , tot voortzetting van den Landbouw, in de Kweekfchool , ten dienfte van denzelven , in
de Kweekfthool der Land-Cadets, en in die der Dames._
De Taalkundige zal de invoering van de Sclavonifehe Taal
in Rusland, daar nog in den Kerkdienst gebruiklyk, vermeld vinden , en elk een onbevooroordeeld onderzoek ,
van waar het bykome, dat de Rusfen minder vorderingen
dan andere Volken van Europa' , in Kunften en Weetenfchappen , gemaakt hebben? Verwonderd zal men
than , over de Oudheid der Gefchiedfcliriften in Rusland:
de tegenwoordige , en bovenal VOLTAIRE ' S Leeven van
Czaar PETER den Grooten , worden beoordeeld; de Oude
Dichtwerken der Rusfen vermeld , met eene opgave van
den toelland des Rusfifchen Tooneels en der Dichtkunfte.
Wenscht men de Volkrykheid van Rusland, den
Staat der Geldmiddelen , de Landmagt, te kennen , dee-ze belangryke ftukken worden afzonderlyk ontvouwd, als
mede den Griekfchen Kerkdienst , bet Wyen der Wateren;
de Rusfifchc Baden; de Lugtsgefteltenis in den Winter ,
die zeer omflandig , met veele daar by voegende byzonderheden , befchreeven word. In den laatften Brief
verlaat onze Reiziger Rusland, en zal men hem in Rusfisch Finland gaarne vergezellen.
't Kan ons, in zulk een overvloed van floffe, waar van
wy het voornaamfte flegts aanflippen , aan geen duhhel
mededeelingswaardige byzonderhedcn ontbreeken, die onze .ettero ,c/Cningen ten cieraad, en den'Leezer ter proeve, verftrekken.
Naardemaal de Heer cox eenige Maanden te Petersburg doorbragt, en onder deezen aldaar het hoifte van
den Winter fleet , vinden wy in eenen Brief zamengebragt. Zyne Waarneemingen , wegens de Ulcers- - en
Lugtsgefteltenisfe, en de uitwerkinge der Koude in deeze flrenge Lugtftreek , gepaard met eenige gebeurtenisfen , bier toe betrekkelyk , welke hem voorkwamen. Het
perk, 't geen wy ons gefteld hebben, gedoogt niet zyne
byzonderheden , wegens het bevriezen van de Neva, op
te geeven , noch ook zyne Waarneemingen op de koudfle
dagen , in November, December en yanuary, die tot we der-
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derlegging kunnen ftrekken der Schryveren , die beweeren , dat de Koude, zo ras de harde Vorst begint, met
eene eenpaarige geftrengheid, den geheelen Winter voort..
duurt. Algemeener gevallen tot de Koude en den Winter betrekkelyk moeten wy plaats geeven.
1/ Geduurende drie dagen , naamlyk, den uegenden
tienden , en elfden van Louwmaand, Was de Vorst bykans zo fterk als .men dezelve ooit in Petersburg gevoeld
bait. (*) De . Thermometer daalde, gelyk gy uit myn opgegeeven Tafeltje gezien zult hebben , tot 31 3 beneden
o. of 63 beneden het Vriespunt. Deeze ftrenge koude
deedt my nogthans niet t'huis blyven , maar ik ging,
naar gewoonte, uit, met geen ander befchutzel dan myne
Pelisje of langen hontcn mantel, bonte fchoenen en muts,
en vond het geenzins onvermaaklyk: dewyl de Zon helder doorfcheen.
5, Toen ik op den twaalfden 's morgens door de Stad
wandeide , ontmoette ik verfcheide Perfoonen , wier aangezigten bevroozen waren; op hunne kaaken vertoonden
zich breede ftreepen, eveneens of een beet yzer dezelve
gefchroeid had. 1k ging met een Engelsch Heer,, die, in
flede van een bonten Muts , een gewoonen Hoed droeg ; zyn
Ooren waren fchielyk bevroozen; by voelde geen pyn ,
en zou het eenigen tyd nier bemerkt hebben , indien een
Rus , ons voorbygaande, hey niet gezien, en hem des
verwittigd hadt: deeze boodt hem hulpe, door het bevroozen gedeelte met Sneeuw te wryven , waar door het
ornniddelyk ontdooide. Het bevroozene gedeelte vertoont
zich altoos wit , de R.u.sfeta, gemeenzaam, met dit verfchynzel , bemerken het terftond. Dit wryven met Sneeuw
of met een flenellen Dock, IS het g ewoone middel; doch
als iemand, in dice float, zich eligt by 't vuur vervoegde , of bet bevrooze lid in warm' water flak, zou het terftond fterven en afvallen.
„ Het gemeene Volk blyft , naar gewoonte , doorwerken , de Voerlieden ryden met hunne ileden door de ftraaten , voor 't oog geen hinder van de Vorst hebbende;
hunne baarden waren omkorst met ys , de yskegels hingen
by
(*) In den Winter, dat de Hoogleeraar BRAUN Kwikzilver
deedt bevriezen, was de Koude zo ftreng, dat de Thermometer van DE te Petersburg tot 204 Graaden daalde, gelyk aan FAHRENHEIT' S 33 Graaden beneden o, of 65 beneden
het Vriespunt.
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by de paarden neder. Het Volk voegde (zelfs gedaurefici6
dceze ftrenge Koude) niets by de gewoone kleeding, dieten alien tyde wel gefchikt naar de flrengheid der
Lugtftreeke. Zorgvuldig dekken zy het onderfte der Leden tegen de Koude , door hunne Beenen en Handen met
Mont te bezorgen. Het bovenkleed is een fchaapenvagt,
met de wol binnenwaards, rondsom den middel met een
gordel vastgemaakt; doch hun Hals is geheel bloot, en
de Borst alleen met een ruw hemd gedekt: deeze deelen
zyn nogthans wel befchut, door den langen en dikken.
baard, die daarom in dit Land van grooten dienst is.
Grootlyks fond ik verfeld, als ik zag, dat, op
dien tyd, verfcheide Vrouwen , wier Kleeding van die der
Mannen weinig verfchilt, op de Neva, of in de Kanaalen , met wasfchen bezig waren. Zy maakten met een byt
gates in 't Ys, doopten bet Linnen in 't water met bloote handen, en floegen het voorts met platte ftokjes. Dewyl het Ys , onder dit werken , geftadig weder in de byten kwam , moesten zy het geduurig weg doen. Veele
waren twee uuren, zonder ophouden , bezig in deezen arbeid , toen de Thermometer op 6o Graaden beneden het
Vriespunt ftondt. Eene byzonderheid, welke uitwyst
hoe zeer het Lichaam gewend kan worden, uiterften to
verduuren (t).
„ 't Ge(f) By gelegenheid, dat con zich in een Rusfisclz bad begee.
yen hadt, en in een Kamer, zonder vuur, zich aankleedde,
gevoelde by eer eene aangenaame dan lastige aandoening. Deeze onnlandigheid overtuigde hem, dat, wanneer de Rusfen uit
Oceze Dampbaden in de Rivier fpringen of zich in de Snecuw
wentelen, des geene onaangenaame gewaarwordingen, noch 'er
cenigen hinder in hunne gecondheid van hebben, maakt by deeze aaninerkingen hier te zeer to ilade komende om ongeplaatst
to blyven: „School] de hardvogtigheid der Rusfen , met rede, in
't algemeen wordt toegefchreeven aan de fehielyke uiterflen van
hette en koude, welke zy, by het baaden en in 't water fpringen of zich in 't fneenw wentelen, ondervinden , ontbreekt het
niet aan andere oorzaaken, welke zamenloopen om dit uitwerkzel te wege te brengen. De Boeren veranderen hunne Kleeding
zonder iets in 't te letten op de verandering des weers,
op den zelfden dag loopen zy in hunne groove linnen kielen en
broeken, of gekleed in hun warnifte kleeding. Zy weeten van
gees bedden, flaapende op banken by hunne Kachels, of op den
vioer neder, nu tens geheel gekleed,. dan weder bykans naakt.
HL111130 1m:ten zyn ook zeer heet, door de menigte Volks in
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,9 't Gebeurt zomwylen dat de Voerlieden en Knegts,
terwyl zy hunne Heeren wagten, dood vriezen. Om zo
veel mogelyk deeze droeve onheilen te voorkomen, worden ' er groote vuuren van geheele boomflammen , op elkander gellapeld, aangeftooken, op het voorplein van de
Paleizen , en op de meest bezogtite plaatzen der Stad.
Naardemaal de vlammen zith verhieven boven de daken
der Huizen,' de glooriug zich op Cone grooten afftand verfpreidde, vermaakte ik my niet zelden met het befchouwen dier fchilderagtige groepen van Rusfen in hunne Afiatifche Kleeding, en met lange baarden, rondsom het vuur
vergaderd. De Schildwagten gecn Baarden hebbende , van
zo veel dienst, om de keel en de aangrenzende deelen te
dekken , knoopen veelal eon halsdoek om de Kin , (deeze
voorzorg gebruiken de Vrouivtn mode) en befchermen
hunne Doren met kleine lapjes flenel.
„ Niets kan woeliger en voller van verfcheidenheid weezen dan de Wintertooneelen op de Neva, en nauwlyks
liep 'er ten dag voorby of ik deed myne morgenwalideling , of reed met Ceti flede op die Rivier. Veele Wagons,
Sleden en ontelbaare Voetgangers ,'er geftadig over en weder gaande , leveren cen beltendige opeenvolging van beweegende voorwerpen uit , en het Ys is dermaate bedekt met
verfcheide groepen Menfchen veritrooid, of digter byeenveri,Y aclerd , en in verfchillencle bezigheden , naar begoe
off goeddunken.
Hier zyn verfcheide lange
hoe
batmen, fchoon van fneeuw geveegd, ten dienfte der
Schaatsryderen; verder op , cen affchutzel , waar binnen
eon Edelman zyne Paarden ment , en alle de bewcegingen
der Rydfchoole doet maaken; Binds flaat eon hoop toekykers ,
eene kleine ruimte zamenwoonende , en door de Kachels, die
nicest altoos, zelfs midden in den Zomer, gcltookt worden ; zo
dat, wannecr zy 'er uitgaan, zulks niet veel veriehilt van uit
cen warm Bad in de open lugt te treeden. De Kinderen worden niet teder opgebragt ; maar van hunne vroegfie jeugd of gewend aan tegenovergeilelde uitcrfien. Zelden trokken wy door
een Dorp, of wy zagen verfcheiden Kinderen, zelfs in het ongelukkigst weer, langs den weg loopen, ja Kinderen die nauwlyk konden, by de deuren der hutten Baan of leggcn,
zonder eenig ander dekzel dan ten henrije. In deezer voege
zyn de inboorelingen van dit Ryk, dagelyks gewoon aan de
fchielyke verwisielingen van hette en kotkie, en, van hunne vroeg-

lie Kindsheid , tot ae harclfie levenswyze opgevoed.
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kers, na 't geen zy harddraaven noemen; de loopbaan is
een langwerpig vak omtrent eene myl lang, en breed gemeg om 'et het rydtuig in om te keeren. Het mag nauwlyks een hardloop heeten: want het is alleen 66ne enkele
flede , getrokken door twee Paardcn; de geheele kunst
van den Ryder beftaat
in, dat het eene Paard zo
is,
hard draaft als mogelyk
terwyl het ander op een galop
gnat.
„ De Vshoogten zyn zcer algemecn , en verfehaffen
een Tyke bron van vermaak aan bet Volk: zy worden op
de volgende wyze vervaardigd. Men rigt op de Rivier
een gevaarte op van omtrent dertig voeten hoog, met
eene vlakte aan bet boventle gedecltc, werwaards men
met een ladder opklimt. Van deeze hoogte is cm fchninfehe belling van planken , omtrent twaalf voeten breed
en dertig lang ailoopende op bet Vs der Riviere : deeze
wordt omicrfchraagd door fterke ftokken , allengskens in
hoogte afneemende , en de zyden zyn bcfchut door eene
leuning van planken. Op de ichninliggende deelen Iegt
men vicrkante {taken Vs van omtrent vier duimen dik,
deeze east met den byl effen gchakt, en digt aan elkander gevoegd, worden met water begooten, bier door vrienn ze zamen, en vormen, aan de deelen vast kleevende,
terftond een hellend vial: van zuiver Vs. Van het beneden
einde dcezes vlaks wordt de Slleell\V , ter lengte van zes
honderd en ter breedte van twaalf voeten, van de aivier
weggeveegd: de zyden van deeze baan , zo wel als de zyden en de top van de Yshoogte, zyn opgecierd met Dennen- en Pynboomcn. leder perloon, voorzien van een flede,
klimt de ladder op; den top bereikt hebbende gnat b y aan
bet boodle einde van het hellend vial: 'er op zitten , kings
't welk by zieh, met eene onbegryplyke fnelheid, laat afglyden, de flede in evenwigt houdende; wanneer de vaart ,
door 't nederdaalen verkreegen„ hem nicer dan drie
derd voeten over 't Vs der Riviere voert. Aan 't einde
van deeze balm is doorgaans eene dergelyke Yshoogte , bykans gel yk aan de voorgaande,, die een aanvang neemt,
waar de ander eindigt , zo dat de perfoon onmiddclyk weder opklimt , en op dezelfde wyze de twecde Vshoogte afglydt. Dit vermaak herhaalt
zo dikwyls het hem bebaagt. Vet-feticide keeren hebikmeer dan een uur geftaan
aan den voct deezer Yshoogten, ziende de fleden elkander
met eene ongelooflyke fnclhcid volgen; dock nimmer bezat
ik moeds zenoe; om zelve de proef te neemen. De eeni-
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gezwaarigheidbeflaat in de flede te beflunren , en in evenwigt te .houden, als dezelve ter fchuinte afhelt : want,
indien de Perfoon, die 'er op zit, niet recht overeinde
blyft , maar•waggelt , door onoplettendheid of fchroom,
loopt by gevaar van om ver te tuimelen, en de beenen , zo
niet den hals, te brceken. Naardemaal eene rhiszet
deerlyke gevolgen zou bebben, Meld ik my te vrede.,
-met anderen dit vermaak te zien neemen , zonder daar in
verder te deelen. De Jongens laaten zich ook, by aanhoudendheid, op fchaatzen, van die hoogten na beneden
glyden, meestentyds op den fchaats; dewyl 'zy beter halans• op can voet dan op twee kunnen houden. - -Deeze Yshoogten maaken eene aangenaame vertooning op
de zo door de boomen , met Welke zy vercierd
zyn , als de beweegende voorwerpen , die , op zekere tyfilen van den dab , onophoudelyk nederdaalen.
„ De Markt, op de Neva gehouden, is te zonderling,
en heeft te veel betrekkinge tot den Winter , om hier
niet vermeld te worden. Op het Plot van de lange Vasten,
die den vierentwintigfren van Wintermaand, 0. S. , eindigt , doer de Rusfen hun voorraad op , voor bet overige
gedeelte des Winters. Ten dien einde wordt 'er eene
Jaarmarkt, welke drie dagen duurt, op de Rivier , niet
verre van bet Kasteel, gehouden. Eene lengte, ter uito.eftrektheid van meer dan eene myl, was aan wederzyden
voorzien met een verbaazenden voorraad van leeftocht ,
genoegzaam
om de Hoofdftad fpyze voor de drie volgenb
`"
de maanden te verfchaffen. Veele duizenden van Osfen ,
Schaapen , Zwynen, Biggen , Vogelen, en allerlei foort
-van bevroozen Waaren , werden te troop De
grootfte viervoetige Dieren flonclen , in verfcheide kringen gegroept , met (.1,p achterpooteu in de fneeuw; met
de koppen en voorpooten na elkander gekeerd. Deezcn
ftaken boven alles nit , en befloegen de acbterfte • rv; op
dezelve volgden verfchillende riven van Dicren , allengskens afneemende, tot de kleinfte , doormengd met I:
kens en Wildhraad, hangende als Festoenen , doorzaaid
met hoopen Visch , Boter en Eyeren.
„ Wel ras bemerkte ik , dat 'er ;een Wetten in dit
Rvk waren , bet verkoopen van Wild verbiedende , nit
den grooten overvloed van 't zelve , inzonderheid van Patryzen ,Ilbaifanten , en ander Water- en Woud-gevogelte.
Ook ontdekte ik de waarheid ecner dihwyls gemankte aanmerking , dat vecle Vogels , gelyk ook arooter Dieren ,
in.
III. DELL. N. ALG. LETT. NO. 4.
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in de Noordfche Gewesten, 's Winters wit worden; veele honderden, anders zwarte Vogels, waren nu wit, en
ecnige , die gevangen werden, eer zy deeze gedaanteverwisfeling ten vollen ondergaan hadden , vertoonden eene
;nengeling van zwarte en witte Pluimaadie.
„ De verstafgelegene worden brengen hot hunne toe,
om deezen grooten voorraad van Lecvensmiddelen op te
leveren, het fchoonfte Kalfsvleesch was te Land van Archangel gekomen, acht honderd en dertig mylen van Pe.
ersburg gelegen: en, desniettegenftaande , was alles zeer
goedkoop. Om dit bevroozen voedzel tot kooken en bran.
den te bereiden,werd het cerst in koud water ontdooid."

Verhandeling over Prenten, door w. GILPIN. M. A. IA!:
bet Eveisch vertaald. re Rotterdam , bij P. en J.
Hollieyn , 1737. Beholven bet Voorwerk , 164 Had&
in octavo.
oor de Licfhebbers eener verzamelinge van Prentkunst
V
heeft dit Gefchrift eene weezenlyke nuttigheid. Ervaarene bezitters zullen meerendeels de opmerkingen van
den Heer Gilpin, over dit onderwerp , met genoegen, nagaan, en 'er veelligt nog wel het een en ander, der nadenkinge waardig, uit leeren. Maar vooral zullen min
hedreevene nieuwe Verzamelaars , hier te Lande , reden
vinden, om de Nederduitfche Vertaaling van dit Stukje
met genoegen to doorbladeren; daar de Heer Gltpin hun,
in dit Gefchrift , op eene leerzaame wyze die kundigheden ontvouwt , welke hun dikwerf van dienst kunnen
zyn, om rechtmaatig over Prenten te oordeelen; en zich
;evens bcvlytigt, om hen to onderrichten , nopens het
goon zy in agt hebben te neemen , om niet nutloos geld
te verfpillen , door eene nitgebreide Verzamcling van weinig inncrlyke waardy te maaken, maar zich hierin op ecue
wyze, die hun by alle waare Kenners tot
cer kan firAken , to gedraagen.
Ten dice einde necmt cerst in overweeging de grondregels derSchilderkunst , voor zo ver dezelven op de Prot',
tca betrekkelyk zyn ; aantoonende , hoe men de Prenten ,
zo ten opzigte van het Geltecl als ten aanzien
haare
, hebbc te beoordeelen , met inagtnceming van het
yoordeel, dat de Schilderkunst veelzins boven de Nemuns,t
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heeft. Hiernevens voegt by voorts eenige
aanmerkingen over de verfchillende foorten van Prenten,
met ontvouwing van ' t voornaamite , dat men omtrent
bet Gegraveerde, het Geetlie en Gefchraapte, of de Zwarte Kunst , onderfcheidenlyk in agt heeft te neemen.
Verder geeft by een oordeelkundig verflag van de characters van zommigen der meest beroemde Meesters, zo als
dezelven in hunne Prentwerken doorTraalen; met nevensgaande onderrigtende lesfen , betreffende het Been men
als voortreaykheden , of als te kort komingen , in hun behoort te befchouwen. Waarna by onderfcheiden gale
that, de Historie-, de Portret-, de Beesten- en de Landfchap-Schilders , of Tekenaars en Plaatfnyders , van verfchillende foort. — En daaraan heat by , ter ophelderinge van de reeds gemaakte waarneemingen, nog zyne
opmerkingen wegens eenige byzondere Prenten, uit de
onderfcheidene klasfen van zamenftelling, met aanwyzing
van derzelver fraaiheden en gebreken. De bier dus nagegaane Prenten zyn de volgende De opwekking van Lazarus, door Bolswaerd; De dood van Polycrates, door ,Qalvater Rola; Dc triomf van Sclenus, door Pieter Testa;
Het portrct yam den Hertog van ..S'chomberg, door Smith
naar Kneller. De zwarte Kunstprent van Rembrands goodichen Rabbi, door Father; De gejaagde Wolf, door Hon; De vyfde Front, uit het Werk van K. du 5ardyn.
De Tobias , van Waterloo; De doorbraak van den dyk by
Coeverden , door Romein tie Hooge; en de kevensloop van
een Ligtmis, door Hogarth.
Over 't algemeen toont de Heer Gilpin in deeze Verhandeling , dat by een Man van kunde en fmaak is ; en 'er ftraalt,
ten opzigte der Kunile , zo veel gezond oordeel in dezelve door, dat het ons eenigermaate moeie te zien, dat by
bier en daar,, door onkunde of partydigheid, misilagen
begaat , welken naauwlyks te verfchoonen zouden zyn in
iemand, die veel minder fmaak en kunde bezat, dan men
uit de juistheid, waarmede onze Schryvcr doorgaans de
Meesters en hunne Werken beoordeelt , in hem zou vermoeden. Ter waarfchouwinge van min bedreevenen, wier
onderrigting in deezen byzonder beoogd wordt , kunnen
we niet wel afzyn, van dit in een en ander ftaal wat nader te doen opmerken. — In 't beoordeelen, by voorbead, van de Prent van Goltzius, verbeeldende de Belay.
elenis, wraakt by, dat de beelden in den Duitfchen fmaak
dat Goltzius deeze
zija. Wanneer men nu wcet
Mz
Prent,
kunst
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Prent, eene van de zes, order den naam van GA-Atli
Meesterftukken , by de - Liefhebbers bekend , in navolging van de manier van Albert Darer gemaakt heeft,
wordt de Duitfthe finaak , wel verre van eene fout te
zyn, zo als de Schryver zig fchynt te verbeelden, veelcer eene weezenlyke verdienfte als komende de Prent
hierdoor zo veel te nader aan den fmaak van den Mees:ter , welke daarin nagevolgd wordt. Hier van had een
Kenner, als Mr. Gilpin, met behooren onkundig . te zyn.
--- Wet laager fpreekt by van dugustyn Carrats, als
of hy flegts zeer plat en zonder kracht geetst had. Maar
by moot dan 's Mans heerlyke Prent van den Hieronymus, welke niet geetst, ten minfte niet alleenlyk geetst,
maar ook gegraveerd is, of niet gekend, of met weinig
aandagt befchouwd hcbben. Zyn oog is hier althans
zeer verfchillende van dat, wear mede deeze Prent door
de Ncderlandfche kenners , by welke dezelve in hoogagting is , gezien wordt.
Wanncer by wyders van
Pontius of du Pont zcer onvcrfchillig fpreekt , zo volgt
by, meg men zeggen , zyn eigcn oordeel; hoewel men
twyfelen mode , of de 1Sicd.erlandfche Liefhebbers bet
hier in met hem cans zullen zyn. Maar 't is zeer te
verwonderen dat hy ter dier uelegenheid niets van Vorlei-mans Werken meldt; dear deeze
b
althans gem minder,
/zo
geen grooter, Meester, dan Bolswaert en Pontius, in
de navolging van Rubbens, was. 't Geen hy vervolgens van Jan 1 niken zegt , is vicrkant ftrydig met
het oordcel van een goed kenner der verdienften van deczen grooten Man : luist runt JAN LUMEN nit, in een
meesterlyk.en finaak van etlen, en in eene grootheid van famenftelling of compofitie. Verdienften , welken eater door
Mr. Gilpin in Jan 1 (liken ontkend worden, Men zou
bier nit vermoeden , dat de Schryver de Werken van
"an Luiken gcnoegzaam niet gezien heeft; 't geen ook
de Uitgeever,, in zyn Voorbericht , zeer wel opmerkt,
alwaar hy 3 an Luiken hieromtrent regt doet. Voorts
doet het ons ten niterften vrcemd, dat de Heer Gilpin ,
in deeze zyne Verhandeling , geen pleats vergunt eau
vecle eerftc zo Nederlandfehe als Franfchc Plaatinyders
dear by nog wel gewag maakt van can le Febre, boewel
b y then als een llegt Nieester duct voorkomen. Guile,
.11fashinn Bluernaart . zo we! als de ;'route Kdelinck ,
dean . en vecle anderen , hidden zulks beter verdiend:
, 7. suiderOM nu niet te fpreeken van C.
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hoef (40 en 1J. De f, welker voorbyzieft de Nederduitfebe Ilitgeever in zyn Voorbericht ook met verwondering
terwyl by met reden te kennen geeft , dat zulke
Meesters vooral genoemd behoorden te worden. ' t Is
toch niet te vermoeden , dat Mr. Gilpin dit , in 't character van een Engelschman, opzetlyk nagelaaten zal bebhen ; vcrmids men , in- een Man van oordeel, naauwlyks
verwagten kan, dat de Nationeele afkeer, ook ten opzigte van de Kunst , invloed op hem zou hebben.
Wy hebben 't intusfchen dienflig geoordeelddeeze onze
opmerkingen mede te dcelen, om de jonge f,iefhebbers,
wien wv voorts het leezen deezer Verhandelinge aanpryZen , zulks gade te does flaan; terwyl wy hen voorts
ten flot nog hebben te melden , dat de Hcer Gilpin, aan
't elude 4yner yerhandelinge,laatstlyk ook cenige Lesfen
gevoegd heeft , waarvan men zig met vrugt kan bedienen;
als firekkende om den zodanigen de noodige voorzorgen
en oplettendheden in te boezemen wake zv in 't vcrzamien van Prenten gebruiken moeten. Ilet hoofdzaaklyke zyner Lesfen, dat by breeder uitbreidt, komt bier op
nit.
„ . Ecn Licfl'ebber moet op zijne hoede zijn, tegen
de drift of begcerte, om alle Prenten welkc van "de
zen of genen rneester immer gemaekt zijn, te bezitten:
want 'er zijn geenc kunftenacrs , alle wier werkflukken ,
zonder uitzonciering. onze aendacht verdienen „ en niemand is in alles, wat hij mackt,.zichzelven altoos gelijk."
„ s. Hij moct gecne bijgeloovige hoogachting voor eels.
beroemden Naem involgen. Ecn verflandig oordeelaer beoordeelt het welk op zichzelven , zonder in neumerking te
neemen , wie het (Y en-faekt heeft. Doch bij lieden van getingen fmaek en kimcligheden, heeft niets zo veel invloed
als cen groote Naem."
,, 3. Hij met zich wachten van den heerfcbenciert
fmack voor zijnen regelmaet aen te neemen : deeze is een
alleronzckerfte toetsfleen. Laet de Mode den bovenrang
hebben, in den opfchik, de bezoeken en niets betekenende
(*) In 't Bcrigt des ritgeevers is deeze taam by mislielling
Sinderhoef , en zo leezen we ook aldaar Andrau
mitsgaders de Battonan voor de Rotte7nan,
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de plegtigheden ; maar ze moet zich het oppergezag
de kunften niet aenmatigen; en nooit behoort men in zijn
prijzen en berispen de Item van anderen blindling na te
volgen."
4. Ilij moet de waerdij der Prenten niet naer •erzelver fehaersheid fchatten. Schaersheid kan een verdienstrijke Prent meerder waerde bijzetten; maer als men de
fchaersheid tot een kenmerk van de wacrdij eener Prent
wil ftellen, dan misleid men zigzelven, en neemt een toevalligheid een' verdienfte. Uit hoogmoed begeert
men lets te bezitten, dat niemand anders heeft: het gebrek aen wezenlijke verdienften word door ingebeelde aengevuld , en men begeert de Prent alleen , om dezelve te
bezitten , en niet om dezelve to bezien." -'„ 5. Hij mOet zich wachten van geene Kopijen voor
Origineelen te koopen. De Kopijen zullen, afzonderlijk
belcbouwd, zomtijds vrij wel voldoen; maer, als men
hen bij de Ori gineelen vergelijkt, laet zich het onderfcheid duidelijkbbemerken : ze fchieten te kort in de geestighcid en vrijheid van bet Origineel; de vrees van 'er
van of te wijken gccft hen altoos Gene zekere ftijfheid;
van daer is ook de uitdrukkhi g der characters minder
flak, en vooral zijn de uiterfteb deelen niet zo net getoetst ; want Merin loopt een Kopijist bet meeste gevaar
van te misfen."
„ 6. ITV moct , zo vcel. 't mogclijk zij , zorgen van
geen flegte drukken te koopen. (i.) lien Prent is flegt
gedrukt, als de drukrol de Plaet ongelijk gedrukt heeft;
b
wacrdoor de Prent op de eene plaets flaeuw, en op de
andere fterk is; ook ontvangt zij wel cells door een verfauiving een dubbelen druk, dat haer oncluidelijk maekt.
(2.) Een flegte druk ontftact verder uit bet drukken met
een afgeJleeten plaet. Naermaete de plaet afffijt gaet de
working, in een flaenwer druk, verlooren. Eerlang is
de corm en het .ontwerp van de Prent bijkans alleen overgebleeven , maer de fraeje meesterlijke toetfen zijn weg:
de_voor- en agtergrond hangt in elkander,, vermids de onderfcheide fterkte der tinter verloren is; en het gcen 'er
overgebleeven is, is eerder de fchaduw van de Prent dan
de Prent zelve. Ecn pgraveerde of gectjle Plaet kan het
nog al eenigen tijd tamelijk wel uitlionden; maer eene
Zwarte-Kunst-Plaet flijt ras weg; en daer zij, eene platte
oppervlakte zijnde , overal even gelijk flijt, levers zii wel
dra
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de geestelooste van alle Prenten (t). Wijders word
een druk nog flegt , door het opfnijden van eene , afgefleeten plaet. Somtijds heeft de Meester dit zelf gedaen,
en dan kan de geest van de Prent taemlijk wel herfteld
zijn. Maer gemeenlijk is 'er een knoejer aen 't werk geweest , en dan ziet 'er de Prent allerellendigst uit. In
een Prent, met een afgefleeten plaet gedrukt , zijn genoegzaem altoos nog overblijfzois haerer voorige fchoonheid te befpeuren; maer de knoejer werkt 'er de ziel van
den Meester geheel uit. Dit zo zijnde , is het, daer men
niet altijd beste drukken kan krijgen , en zich wel eens
moet behelpen, nog beter dat men een flaeuwen afdruk
verkiest, dan een die opgefneden is."
(t) In eene vroegere onderrigting meldt ons de Autheur, wegens het uithouden der Plaaten , het volgende.
„ Een koperen gegraveerde Plaet mits dezelve niet zeer
zwak gegraveert zij , zal zeven of agt honderd goede afdrukken geven; doch dit hangt ook , een zekere mate , van de
meer of mindere hardheid des kopers af. Een geethe Plaet
zai nict boven de twee honderd goede afdrukken geven, ten
zij dezelve zeer flraf gebeten is ; in dit geval mogen 'er misfehien drie honderd van komen ; maer daer na moet de Plaet
weder worden opgeetst , of de drukken zullen te flaeuw zijn.
En van een Zwarte-Kunst-Plaet kan men niet veel meerder dan
honderd goede afdrukken krijgen. Dezelve worth door de vrijving van de hand fchielijk afgelleeten : doch als men haer gefladig herfielt, dan kan zij vier of vijf honderd tamelijk goede
afdrukken Ieveren. De eerile drukken zijn bier niet altijd de
beste: want doze zijn te zwart en te hard. Men heeft de beste drukken gewoonlijk van de veertigfte tot de zestigfle : de
harde kanten zijn dan zachter geworden, en teffens is de geestigheid en kracht genoegzaem bewaert gebleven."
J. J. G. scHELLER , Beknopte Latynfche Spraakkunst, of
Grammatica voor de Schoolen. Uit het Hoogduitsch,
'war den derden Druk. Te Deventer, by L. Leemhorst , en te Leyden , by A. en J. Honkoop , 1788.
Behalven het Voorwer k, 322 bladz. in gr. octavo.
In dit Opftel verleent men ons het weezenlyke der uit1 voerige Grammatica van den Heer Scheller,, die zyn
onderwys , tot algemeener nut der Schoolen , dus beknoptlyk te zamen getrokken heeft. 's Mans onderrichring
M4
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ting is alleszins geregeld, en, eene geleidelyke Orde houl
dende , ftelt by dezelve ten•cluidelykfte voor; waardoor
deeze zyne Spraakkunst , hoewel beknopt in een getrokken , egter in zyne foort volledig, met het hoogfte refit,
onder de nuttigtte Leerboeken der Latynfche Taale , geteld mag worden.
Dispofitien der Inerkwaardiele Kerkorgelen , welken in de
Provinc-ien Friesland, Groningen en elders aangetrofen
worden. Kunnende dit Werk verfirekken tot een vervolg
van het Werk van den [leer J. HESS. Door NICOLAAS
ARNOLDI KNOCK. J. U. Dr. Grietman over Stellingwerf
Oosteynde Geeonvnitteerde Staat ten Land-dage &c.
Te Groningen, by P. Doekema, 1788. Behalven
de Voorreden, 8o bladz. in quarto.
In den jaare 1774 is ors ter hand gekomen een Ge+
fchrift van den kundigen Organist Hesf , onder een
foortgelyken Tytel als de boveataancie. Wy hebben ,
op het nagaan van deszelfs inhoud , gcoordeeld, dat bet
zelve , in meer dan eenerlei opzigt , van weezenlyken
dienst kon zyn, zulken , die zig op het maaken en
befpeelen der rgelen toeleggen (*). Even dit zeifde
hebben wy, met betrekking tot deeze Verzameling van
den Heer Grietman Knock te zeggen , als die het voorgenoemde Gefchrift agtervolgd heeft, op eene wyze , welke insgelyks tot dat einde ftrekt. En het nut , voor de
zodanigen daarin a elegen, heeft zyn Ed. bier door nog te
b
meer m
tgebreid ; daar
eigen onderzoek , het leezen van
'credrukte Werken , het houden van Bricfwisfeling, met
uit- en inlandfcbe Vrienden , hem in that ftelden , om dit
onderzoek verder voort te zetten: behalven dat 'er ook
veele nieuwe Orgels gemaakt , en verfcheiden vernieuwd
of verbeterd zyn , na dat de Heer Hesf zyn Boek in 't
licht gegeeven heeft, welken de agting van alle Orgelkenners vorderen.
(*) Zie

Vad. Lettereef. IV Deel. bl. 234.
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Staatr. en Karakterkundige Byzonderhedeni betreffende FREDERIK
Koning van Pruisfen. Uic het Hoogduitsch , naar (len
DEN
derden druk. Tweede Dee!. In's Gravenhage , by L van Kleef,
1788. kehalven tie Voorreden, 266 bladz. in gr. 8vo.
van het Eerfte Deel deezes verlu r,tigenden Werk
B et*gezegde
past ten vollen op dit Tweede , als volkomen Qp den
zelfden trant ingerigt, en in denzelfden finaak uitgevoerd. Kenfchetzende Byzonderheden, — merkwa . rdige Kabinets.Orders,
Briefwisfeling tusfchen den Koning en den Generaal DE L4
MOTTE FOUQUET , - en een Aanh ngzel Brieven , waar onder
veele aan zyne Moeder,, en twee eigenhandige aan den Keizer,
in den Jaare MDCCLXVIII , gefehreeven , maaken dit Deel
nit.
Wy kunnen, zo veel genoegen gefmaakt hebbende in het doorleezen, omen Leezeren het genoegen niet cnthouden , van, by
deeze Aankundiging , ook eenige oogenblikken zich to verlustigen. Alle de Kenfehetzende Byzonderheden , waar uit het grootftc gedeclte bcllaat , zyn nict van gelyke waardye , verfehillen
oneindig in loon, en 't is allecn de menigte der meldenswaardige, die ons in de keuze verlegen maakt ; doch wy twyfelen
niet , of de volgende zullcn voldoen , en, als zo veele kleine
proefjes , ooze Leezers op het Werk zelve doen verlekkeren.

„ FREDERIK hadt in den zevenjaarigen kryg, juist op den tyd,
„ dat de laatst overleden Landgraaf van Hesien-Casjeb zich by
het Leger gevoegd hadt, een heel fork bevel la2ten uitgaan,
dat niemand , by mogt zyn wien by wilde , op leevens„ (lraffe , op marode mogt gaan, of iet met geweld wegneemen.
„ Het y olk van den Landgraaf wist niet van dit verbod, of go„ loofde dat het hun niet raakte. Zy waren dan in een Dorp
gevallen, en hadden den Inwoonderen eenig Rundvee ontno,, men. Op dat hun roof niet zo ligt ontdekt worden , of in 't
„ oog mogt loopen, hadden zy Paardendekken over het Vee ge.
„ legd, op welke het Landgraaflyk Wapen , met den blaauwen
Kousfeband omgeeven , en het devys, Hony foit qui ma! y
„ penfe , getlikt was. De Koning ontmoette deeze Proceslie.
„ Hy lette terflond op deeze dekkleeden , ea zeide, al lachende, tot zyn Gezell'chap liz , kan 'er niets van zeggen: want

daar Ilttat geichreeven, tinny _pit qui mai y penfe. Die erg denkt
vaart erg in 't hart.”
Do
C*) N;cuwe d1ge7a. L'adcrl..Letterocf. IY Deels , Iile Stuk , bl. 425.
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De Profesfor EBERHARD, te Halle, werd, voor eenige jaaren, van her Opper- Confifiorium, tot Prediker in Charlotten,, burg aangetteld : de Burgery aldaar, die haar Joel op eenen
„ anderen Predikant hadt , protesteerde daar tegen by het Op„ per-Conliflorium , nit dien hoofde, dewyl EBERHARD de Apo.
„ logie van SOCRATES gefehreeven hadt. Deeze grond werd te
„ zwak bevonden, en de Burgers tot rust verweezen. Zy keer„ den zich dan tot den Koning , en Belden voor, dat zy hunne
„

• zielzorge aan geenen man konden toevertrouwen , die in openlyke
• fchriften beweerd hadt , dat de vervioekte Heiden SOCRATES zalig
„ was. De Koning, dien het Iced deedt, den braaven SOCRA„ TES to hooren vloeken, fchreef hen te rug, 1k wil dat SOCRA,
3) TES zalig, en dat EBERHARD Wieder Predikant zyn zal.”

„ Toen VOLTAIRE zich aan 's Konings Hof onthieldt, en door
„ zyn Genie elk een bekoorde, bevondt 'er zich eons een En„ gelsman, die een zo buitengemeen geheugen hadt, dat hy al„ les, %tat men , hem voorlas, of voorzeide, al was het ook re„ delyk lang , zonder een woord of uitdrukking daar van te
„ verliezen, weder na kon zeggen. De Koning Het deezen Man
„ by zich komen , zette hem op de proef , en flondt verbaasd
„ over zyn Talent. Kort daar op liet VOLTAIRE hem weeten,
„ dat hy de core wilde hebben, ow hem een van zyne nieuwe
„ gediehten voor te leezen. De Koning bewilligde dit, maar

„ befloot ook ten zelfden tyde met hem te boerten. Hy liet
„ den Engelsman aster een fcherm gaan, en gaf hem last, om
„ nauwkeurig agt to geeven op 't Been VOLTAIRE leezen zou.
„ VOLTAIRE kwam , en las zyr: gedicht voor met alien Pathos,
„ om den Ko ang daar door in te neemen; maar deeze bleef
„ hier by geheel koel ; en zeide , naa dat VOLTAIRE geeindigd
„ hadt met leezen, en hem ow zyne gedagten van dit Gedicht
„ verzogt hadt. bat hy. befpeurd hadt, dat VOLTAIRE, federt ee„ nigen tyd, zich van Bens anders iverk bediende . en dat vcor '0
zyne uitgaf; zo veel floutheid hadt hy niet van hem vermoed, en
• was deswegen over hem Wet voidaan. — VOLTAIRE ontfielc)
„

„ op dit verwyt, en verzekerde, by alles wat heilig was, dat
„ hy het niet verdiende, en dat de Koning hem ongelyk deedt.
„ El! zeide de Koning, ik zal u terliond overtuigen dot ik gelyk
• heb. De Verzen, die gy my thans voorgeleezen hebt, behloren
•

kerery Engelsman toe, die 'er de "Iatheur van is. —

VOLTAIRE

verdeedigde zich daar tegen nog yveriger,, en zwoer,, dat het
• work, dat hy vertoonde, zyn eigendom was. Nu kom dan
„ voor den dag riep de Koning tegen het fcherm , achter 't
welk do Engelsman zich verborgen hieldt ,
zeg den Heer
„

„
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VAN VOLTAIRE de Verzen voor, die hy zegt gemaakt te hebben.
„ De Engelsman trad met bedaarden ernst te voorfchyn, en

„

„ herhaalde VOLTAIRE ' S gedicht , zonder zelfs het minst uit te
zeide de Koning tegen VOLTAIRE, heb ik gelyk?
• laaten.
„ 6 Hemel! riep VOLTAIRE Uit, hebt gy geen blikfems meer,,

„ den Boorwigt te vernielen, die zich myne Yemen toeligent! Hier
„ heeft een Toovery plaats , die my tot wanhoop brengt! De Ko-

„ ning lachte over deeze vertooning , en beloonde den Engels„ man voor het vermaak, dat by hem aangedaan hadt.”

ft

De Koning was , zo als bekend is , een ongemeen Liefhebber van Inlandfche en vreemde Boomvrugten , en lies die
in zyne Tuinen met groote kosten kweeken. Hy ging in.
Sans Souci zeer dikwyls zelfs by de boomen, kipte bet ryp.
fie en fchoonlle ooft aan den Ram uit , en deedt het of op
zyn tafel brengen, of zondt het, als een gefchenk, aan Perfoonen , daar hy agting voor hadt. Bovendien was by een
Vriend van Oranjeryen , en bath daar eenen grooten voorraad
van laaten opkoopen. In zeker jaar was het weer vroegtydig
fchoon en warm. De Koning vraagde zynen Tuinman, waaron by de Oranjery nog niet in de open lucht bragt. IVeen, Uw
MajeJleit, gaf deeze ten antwoord, zo Lang PANKRATIUS es

ft

SERVATIUS

„
ft
f

f,

f
3,
ff

ft
ff
f
ft
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niet voorby zyn, zal ik het niet doen. Gekheden , zeide de Koning , wat raaken my die Kerels ? breng de
Oranjery huiten , .k beveel het u. De Tuinman gehoorzaamde;

maar 'er kwam kort daar op een onverwagte vorst , die de
boomen grootlyks hinder deedt. Toen de Koning dit zag,
zeide hy tegen den Tuinman : Uw PANKRATIUS en SERVATIUS
hebben toch gelyk. Ik zie wel , dat ik in 't vervolg refpect voor
die Heeren moet hebben."
11101111111111111•11111111

Op zekeren dag fchelde de Koning in zyn vertrek. Als 'er
„ niemand kwam , deedt hy bet voorvertrek open , en vondt
„ niemand dan zyn Lyfpaadjeir op een floel flaapende. Hy ging
• na hem toe , om hem wakker te maaken maar op dat oogenblik merkte by in,den rokzak van den Paadjen een be„ fchreeven papier. Dit maakte zyne oplettend- en nieuwsgierig„ heid gaande , hy trok bet 'er uit, en las het. Het was een
,, brief van de Moeder van den Paadjen , en bevatte ten naasten
,. by het volgende. „ Zy bedankte haaren Zoon voor de onderfteuning, die by Naar overzondt, en van zyn jaargeld. gefpaard , gaf. God zou hem daar voor belooncn , en deezen
zou hy zo getrouw als altyd aan zynen Koning gehegt bly.
yen , dan zou lbv zegen hebben , cn zyn aardsch geluk zou
hem
„
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hem zeker niet ontbreeken."
„ De Koning ging zoetjes
„ in zyn vertrek to rug, haalde een rolletje dukaaten, en flak
dat met den brief den Paad en wed& in de zak. Daar op
; dat de Paadje wakker wierd , en in 't
3, fchelde by zo hard
• vertrek kwam. Hebt gy wet geflaapen? vraagde de Koning.
— De Paa 'je ilaamelde eene halve ontfchuldiging en eene halve toellemming uit , tastte, in de verwerring met de
„ eene hand in (.1% zak , en voelde met verbaasdheid het roller tje dukaaten. Hy haalde het uit , werd bleek , en zag den
Koning met traanen in de oogen aan , zonder een woord to
„ kunnen fpreeken. Wat fchort
vraagde de honing.
,,
, hernam de Paadje , terwyl by voor hem
„ :Ida! uwe Mai,
,, op de knieen viel , men wit uty ongelukkig maaken ik iveet
Ei! zeide de Koning, dien God het
„ van dit Geid niets.
„geeft geeft by het in den flaap. Zend het maar aan awe
„ Moder,, groet haar,, en verzeker Naar , dat ik voor u en hear
„ zorgen zal. De b1ydfchap van den Paadjen, over dit onver„ wacht geluk, kan men met geene woorden uitdrukken.”

„ Een ongemeen jong Proponent, die eerst van de Hoogefchool
„ gekomen was, vervoegde zich by den Koning, en verzogt ,
„ door middel van een Verzoekfchrift, eene onlangs vakant ge„ worden, zeer gewigtige Infpectors-plaats. De Koning, wien
„ de butheid en eigenwaan van dit jonge mensch verveelde,
„ fchreef, in plaats vin een Appointement, onder zyn Request,
„ II Boek Sa3nuel, , Kap so vers 5. De Proponent vondt , by
„ het nallaan, daar .deeze woorden : Blyft to yericho , tot dat UV
• beard gewasfen is °, en kom don wader."

NIEUWE
AL G E M E E N E

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
VrItandeling,icn over enije gewichtige gokken van den Codsdienst ; van JOU. FRED. JACOBI. Naar de tweede LkogdaitfclieUitgaaf vertaald, door D. C. VAN VOORST , Predikant to Bien en Dodewaard. Eerfie Deel. Te Leyden,
by A. en J. Honkoop , 1788. Behalven bet Voorwcrk,
163 blade. in gr. octavo.
In deze Vcrhandelingen flelt de beroemde yacobi zich
I your, zyne gedachten inzonderheid te vestigcn op zodanige onderwerpen , welken, zyns oordeels , door vele
hedendaegfthe Schryvers, Welker Godgelcerde denkwyze,
en vooral lumne manier van Schriftverklaren , hem in genen deele voldoet, in eat verkeerd Hein gefteld wordcn.
Dit mag zommigen enigermate tegen ene verzameling van
zulke flukken innemen; maer een ieder, die zich aen de
'este, van alles to heproeven, houd, zal 'er niet door afgefchrikt worden; te minder, daer een Schryver, als yacobi, in dit geval byzonderlyk Diet te wraken is , uit hoofde der befcheidenheid, die by bcftendig in agt neemt ,
overeenkomflig met het geen by deswegens in zyn Voorbericht meld.. „ Daar ik bet dan wage ," zest by ,
„ enige beroemde Leeraren mijne bedenkingen tegen fom„ mige van hunne Leerftellingen en Verklaringen der
„ Heilige Schrift onder bet oog te brengen; heb ik mij
met alle zorgvuldigheid getracht te wachten, dat mij
geen woord ontvallen mochte, 't welk op ene of an„ dere wiife enigzins zou kunnen beledigen. 1k mene ,
51 dat ik beflendig met cne bedaarde ziel, en zonder dat
,9 mij het bloed immer warm wierd , heb gefchreven;
terwijl ik ook niet van mij heb kunnen verkrijgen, oin
ergens van geestige flagen of fchimpfchotcn te be,'
„ dienen ! Jo! ik heb mij zelfs geheel en al van al, \vat
men in den fchrijftrant cierlijk zoude kunnen noemen,
dat mijne gronden geheel naakt te your,' onthouden;
„ fchijn zouden komen , en zo des te naauwkeuriger beoordeeld zouden kunnen worden.” Dit denkbeeld., en
de
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do verplichting van een Christen-Leeraer, om zich alzo
te gedragen, dringt by, in 't floc van ane dezer Verhandelingen , nogmaels ernilig aen; en 's Mans fchryfwyze
is 'er daedlyk eenitemmig mede; welk zyne overwegingen te meerder verdienfien byzet.
Onze Autheur, bezeffende van hoe veel belang het zy,
het Godlyk gezag dier Schriften, over welker uitlegging
by fchryven wilde, te ftaven , en wel inzonderheid het
bewvs, uit de Godlyke Wonderwerken ontleend, in zyne
voile kracht voor te wind het gcradcn zyne eerfle
Verhandeling te fchikken , ter nafpooringe der zekere kenmerken van een eclat Gtionderwerk, dat dienen kan , om de
wacrheid van een Godsdienst te bevestigen. En zulks
geeft hem, ter oorzake van bet liactlyke gebruik, dat
zommigen, van ene veal geruchts makciide gebeurtenis te
Pery s gemaekt hebben, aenleiding, um een wederleggend verilag te geven van de Wonderwerken, welke in deze Eerily te Parys, by het graf van den gettorvenen Franciscus de Paris, wylen Diaken van de Berk van St. Medard , gefehied sourien zijn; en van de tcgenwerpingen,
vac daar tilt i:egen de lIbuderwerken van den Bybel zijn.
geaakt.
1-lierop komt de Heer Jacobi bepaelder
rn
tot zyn inzonderheid bedoelde onderwerp , en vestigt de
aendacht op een Uiticgregel , welke bij de meeste Boeken
en biizondere plaatfen der Goddelijke Openbaring in acht
moat genomen worden, en echter seer
wzbruik is gebewecrt namelyk, „ dat de Schriften
,, van bet N. T. het allerminite mocten vcrklaard wor„ den, naar die regelen , vulgens welke men can opliel,
„ met ene geleerde en kunflige welfprekcndheid belchre„ yen, verftaat en De
gegrondheid hiervan uit
den aert dezer Schriften getoond hebbende , draegt by
wyders zyn beoogden Uitlegregel op deze wvze voor:
„ Uit dit alias leide ik dan den volgenden nitlegregel
of , welken ik echter voor het tegenwoordige, om nodelofe te vermiiden , alleen op de Schriften van
het N. T. wit toepasfen.
„ Alle gedeeltens van het N. T. , welke tar onderricliting van den g ootften hoop der menfchen gefproken en
befchreven zijnb: kan men met grond van waarheid geen
anderen zin tockennen , dan dies genes , welken zij,
voor wien dezeive ingericht waren, zonder moeite konden bevatten.
„ Men kan nosh van de Apostelen, veal minder noch
van
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van den grootIlen hoop hunner toehoorcleren , en lezers,
vermoeden, dat zij aan do woorden des Nicuwen Testaments zulke denkbeelden hebben gehecht , welke alleen
een Dichter,, uitmuntend Redenaar en voornaam Geleerde daaraan hechten konde.
Bij dezen eerilen Uitlegregel voeg ik een tweden,
namelijk deze : ------ Men moet van de woorden des
Bijbels zich gene zulke denkbeelden vormen , welke alleen
een dweper of geheel uitzinnig mensch met zulke woorden uitdrukken zoude."
Wanneer men nu, vervolgt hy, naer deze regelen de
Omfchryvingen , (Paraphrafes) en Verklaringen des Nieuwen Testaments , door verfchcidene Geleerden gegeven ,
beoordeelt , dan zullen velen derzelven alle hare waerfchynlykheid verliezen: en hier van brengt hy enige voorbeelden , uit de Schriften van Semler en Teller, by. —
Dit afgehande1.1 hebbende , oordeelt by het verder billyk,
nu van zyne zyde nog , door enige voorbeelden , te toonen , hoe deze zyn uitlegregel op plaatzen der Schrift,
die bezwaerlyk te vertlaen fchynen , kart worden toegepast, en hoe duidelyk deze plaetzen worden , wanneer
men onderzoekt, wat bet gros der menfchen , of een onotleerd , maer echter met natuurlyk vertland begaefd burger, daer by heeft kunnen denken. — Met dat oogmerk laet by hicrop volgen drie Verklaringen van zodanige Schriftuurplaetzen , naer dezen zynen uitlegregel ingericht. De ontvouwde plaetzen zyn Rom. II: 12 —i6,
benevens Rom. VIII: 17-23; waerby nog komt ene
overweging van het bewys van Christus voor de Opftanding der Dooden , tegen de Sadduceen , ter ophelderinge
van Matth. XXII: 31 , 32. Ter gelegenheid van dit tactile onderwerp beantwoord by ene vraeg deswegens in
dienzelfden fmaek, waerom wy dit gedeelte hier ter proey e zyner fchryfwyze zullen overnemen; waertoe andere
Stukken ons te breed uittoopen.
„ Omtrend dit bewijs , zegt by ,'t welk Iefus voor eert
leven na den dood tegen de Sadduceen heal aangevoerd,
vraagt men ook, waarom Hij zich juist van dat bewijs
bediend, en waarom Hij zich niet liever op Pred. XII: 7,
of Dan. XII: 2, 3, beroepen heeft. Ik zal mij met het
bijbrengen der onderfcheidenc antwoorden, die men op
deze vraag gegeven heeft, niet ophouden , maar liever
daarop toeleggen , mil ten duidelijkften ye doen zien , dat
welk op bet
Jefus juist dat bewijs heeft uitgekofeu,
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gemoed zijner toehoorderen den ilerkflen indruk maker/
konde. Niet alle foorten van bewijfen werken even fterk
op het gemoed, vooral bij het gros der menfchen. Dikwijls werkt een waarfchijnlijk bewijs meer uit, dan het
dicpzinnigst betoog. Wanneer men tot het grootfte deel
der menfchen zegt: de wereld is een kuntlig huis , dierhalven moet zij een wijfen bouwmeester hebben: wanneer men hen , ja zelfs den meesten wijsgeeren , doet
opmerken, dat middelen en einden in de wereld aaneen
verbonden zijn; dat regen en zonnefchijn den aardbodem
j
vruchtbaar maken ; dat jonge
dieren , zo wel als de
mensch, zo dra zij geboren zijn , hunne melk vinden, en
dat 'er daarom een wijfe Schepper moet zijn: zo werkt
dit meer uit op hun gemoed, den een meer afgetrokken
bewijs voor het aanweien Gods , 't welk uit de eerfte
gronden der menfchen-Tennis is ontleend. Een recht vernuftig en film Leeraar nu bedient zich in de eerfte pleats
V2:1 zulk een bewijs, 't welk ten fterkften treft. Van dat
Court is den het bewijs , 't welk Jefus eenen Sadduceer
ten betoge ener Opftandinge van geftorvene vrienden
Gods, en anderen in 't gemeen ten betoge van een leven
na den dood voorhield (*). Om de kracht van dit bewijs
te voelen , moet men zich eerst juist in die onittandigheden , in Welke de toehoorders van den Heiland zich bevonden , weten te plaatfen.
„ Deze hadden, van hunne jeugd of aan , de levensgefchiedenis van een Abraham, van can Ifaac en Jacob vernomen , zo dat, wanneer zij alleen derzelver namen hoorden noemen , zij zich het voornaamfte dier gefchiedenis
te binnen bragten. Zij erinuerden zich, hoe een Abraham,
(*) Het gcfprek van onzen Zaligmaker naamlyk had, gelyk
onze Autheur gadeflaet, wel in de eerfte plaets zyne bctrekking
tot de Sadduceen, die den geheelen mensch enkel voor lichaemlyk hielden; dan, „ daar 'er, zegt hy, naar alle gedachten ook
anderen, die de ziel van het lichaam onderfcheidden, bij dit
• gefprek zullen zijn tegenwoordig geweest , zo rieht Heiland
• jefus het flot zijner reden zo in, dat, zo wel de Sadduceen
„ als de overigen, elk naar zijn fijftema of denkenswijs , daar
„ van georuik kon maken. Een Sadduceer kon daarbij aan ene
„ opltanding , en een Phariteer aan ene onfterflijkheid der ziel
„ denken. jefus toch befluit , volgens Lukas XX: 38. zijne
„ reden aidus: God is geen God der doden , maar der lever',, digen , want zij leven hem alle."
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des Heren wil, zijn vaderland en maagfchap
had verloten , en een vreemdeling in verren lande was geworden : hoe hij bereid is geweest, om op Gods bevel
zijnen geliefdflen zoon Folic te flachten, en te offeren :
hoe een Ifaiic een getrouw dienaar van Jehova is gebleyen , en claarbij in zijnen ouderdom bet ongeluk gehad
heeft van blind te worden : hoe een vrome Jacob een
moeielijk leven heeft geleid, en vooral als vader de treurigfte lotgevallen heeft ondergoan , en echter nog zijnen
God is getrouw gebleven: hoe God deze menfchen daarom zo zeer in zijne gurist heeft aangenomen dat hij
hunnei ook nog vele eeuwen daarna heeft gedoeht , zich
hunnen God heeft genoemd, en hen daardoor voor zijne
lievelingen heeft verklaard. Men brenge zich nu eons
:dit een en ander voor den geest , en denke 'er_dan bij :
dezen zijnen getrouwen hoogachters , dezen zijnen vrienden , die zich geheel en al aan hem hadden overgegevep ,
die zich zelven met al bet hunne aan zijnen dienst gewijd hidden, aan velken, zijne getrouwe vrienden ,
hij ook eeuwig gedenkt , en welke hij met zijne eindeioze
genade begunitigd heeft , geeft hij, de Almachtige , niets
meer, don de genoegens van dit onbeftendig en kortflondig leven , en dat nog vermengd met tallofe
den, kommer, fmerten en doodsangften. Zou men dit
kunnen denken? Die dit zoo willen aannemen , nioest
Gode of de macht , of den wil, om z'ijne vrienden . eeuwig te doen, ontzeggen. Ik vertrouwe din,
dat anderen bier door even zo overreed zullen worden ,
als ik, dat Heiland Jefus in weinige woorden het nadruklijkfle bewijs van een leven no den dood voor Gods vrienden heeft gegeven: en dat zij , even als ik, gevoelen mogen, dot de Heiland zijne hoorderen als met gewcld over,
tuigd en het hart geroerd heeft: ik wil zeggen , dat hij
zo geleerd heeft, dat bet indruk op de gemoederen maak•
te. Hoe veel zeggen deze woorden niet, zelfs bij enen
eenvoudigen? Wat gevoelt men hierbij al niet? God is
een . God van Abraham , van den vromcn Abraham , en
Abraham zou , na een kort leven , ecuwig dood zijn 1"
By doze hier opgcnoemde Stukken plaetst
Meer
f acobi eindelyk nog ene Korte beantwoording vrm enige
Vragen; dock hiervan hebben wy voor enigen tyd gewag
gemackt, by, de melding van een Gefehrift , getytelc1;
Bydragen lot bevordering van Waarheid
Coelsvrtigt; in
ham, om

N3

z 86

j. r.

JACOBI VERHANDELINGEN.

welke Verzameling deze Beantwoording reeds overgenomen
was (t).
(t) Zie N. "Pg. Fad. Letteroef. II D., bI. 273,
Verhandeling over het gefchil nopens 't gezach der Reden
in opzicht tot de Openbaring ; en hoe men ,'t bewijs voor
de Godlijkheid der Openbaaring hebbe in te richten, om
dit gefchil te ontwijken. Door j. STEENMEIJER , Predikant to Vlaardingen. Te AmIlerdam , by J. Wesfing
Willemsz. 1787. Behalven de Voorreden , 105 bladz.
in gr. oaavo.

p

et duistere of twyfelachtige , dat zich, by 't lezen
van den Tytel dezer Verhandelinge, in den eerfien
opflage voordoet , wordt weggenomen , door de verkla.
ring van den Eerwaerden Steenmetjer,, wegens zyn bepaald doel , hetwelke hy, in zyne Voorrede verzocht,
dat men in 't oog houde. „ Het gerchil, (zegt by,)
„ nopens 't gezach der reden raakte mij flechts een deel.
„ Niet het bewijs voor de Godlijkheid der Openbaaring;
„ maar de wijze hoc dat in te richten , ow gcen grond
„ te leggen tot 't onderwerpen van hare leere aan 't ge„ zach der reden, was bepaald mijn doel."
Overeenkomftig met dit bedoeldc loopt bet cerfle gedeelte der Verhandelinge kort af. Aengewezen hebbende met hoedanigen , (naernlyk onder dezulken , die het
gezach der Openbaringe erkennen,) 'er gefchil gevoerd
word over 't gezach der Reden, in opzicht tot de Openbaring; als mede hoe nadeelige gevolgen dit gefchil voor
't Godsdienst-onderricht hebbe , zo legt zyn Eerwaerde
bet 'er op toe, om te toonen , dat dit vcrfchil , door 't
denkbeeld ener Openbaringe, ten hoogfte gewraekt word;
dat bet , by 't aennemen ener Openbaringe , Diet te pas
komt; en dat zy, die tie Openbaring des Bybels aennemen , het zelve althans moesten laten varen ; het welk
hem doet befluiten, dat dit gefchil nutloos is.
„ Laat iemand nu, (zegt by ,) met een geheel boekdeel
„ over 't gezach , de ongefchondenheid en 't onfaal,, baare der reden , de mogelijkheid of onmogelijkheid,
1 , om jets, als waar en goed, aan te nemen, dat' men
„ als zodanig nog nict begrijpen kan , den Wijsgcer
fpelen. Erkent hij gene Godlijke Openbaaring , dit
ge-
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gwefchil raakt ons dan niet , om dat wij twisten over
het geloof aan waarheden, die wij uit eene Godlijke
Openbaaring hebben aan te nemen; erkent hij met ons
39
de Openbaaring in den Bijbel begrepen ook dan raakt
-99
ons dat gefchil niet ; want dan g eeft hij louter beden'99
cren tegen zichzelven op, hij hcbbe zelfs zijne hef.9 kin b
„ zwaaren op te losfen: eene Openbaaring aangenomen
,9 zijndc, vragcn wij wat wij uit haar gcloven mocten.
Buiten twi1ifel is hier Been ander antwoord als:
9,
' T GENE ZIJ LEERT."
Het eerfte deel hier mede afgehandeld zynde, gaet de
Eerwaerde Steentnetier over tot het tweede , het welk hy
boven al bedoelt; te weten: Hoe men, om dit gefchil te
ontwijken, 't Godlijk gezach der Openbaring moet vastzetten. Daeromtrent brengt by ons, by den aenvang,
onder 't oog, hoe zommigen regelrecht , en anderen van
ter zyde, in hun onderwys, aengaende 't Godlyk gezach
der Openbaring, den grond tot dit gefchil leggen; mitsgaders de oorzaak. , waeruit dit voortkomt. En hierop
bepaelt by zich nader tot de groote zaek , om te toonen ,
hoe-men in 't gerneen nioet handelen, om bet Godlyk gezach des Bybels op de rechte wyze vast te zetten; door
naemlyk in opmerking te nemen , hoe de Openbaring
Bybels zclvc ons opleid tot de erkentenis vaki liaren Godlyken oorfprong , en dan de bewyzen , die deze Openbaring voorgeett, te toetzen. Ter duidclyker voordragte bier van vind hy 't nooclig , eerst nog de Brie volgende voorbereidencle aemnerkingen te plactzen.
, r.) De Bijbel vertoont zich aan ons alts en zamenhangend onderricht, dat cen geheel wordt. 2.) Dit
,9 I
onderricht , zo trapswijze gegeven , dat door jefus
„ Christus en zijne volgelingen is voltooid geworden,
noemen wij, eene onmiddelijke openbaaring van God,
om ons hem zoo te leeren kennen en dienen , dat wij
," daardoor wederom gelukkig worden. 3.) Een Chris11 ten, die den Bijbel voor zulk eene Openbaaring van
God reeds heeft a.angenomen, zondcr zeer de niter*
ke bewijzen geproeft, of haar vergeleken te hebben
3,
met andere voorgewende Openbaaringen, heeft alle re,'
, den om zichzelven daarin gerust te ftellen :" om dat
by naemlyk in den Bybel de bewyzen voor de Godlykheid Bier Openbaringe vincl.; weiken de Eerwaerde Steen
meiier tot twee brengt.
In de eerfte plaetze beroept by zich op de woncleren ,
N4
die
15
/1
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die Jezus zelf, en door zyne Apostelen , .verricht heeft,
ter bevestiginge van Inin getuigenis; en bier benevens
voert by als een tweede bewys aen , het doorgeend wonder van voorzegging , dat in den Bybel heerscht: oogende met dit laeate echter niet zo zeer op aIle de byzondere Voorfpellingen, als wel op die groote, wclken in 't
Oude Testament gevonden worden , en voorts in bet
Nieuwe Testament aengetekend zyn, als door jezus
die tot zyn Perfoon , zyne verrichtingen,
y en aedaen
en zyn Ryk betrekking bebben. Onze Schryver
bevlytigt zich , om dit tweeledig bewys, met beantwoording der tegenbedcnkingen , zo als by bet zelve het flerkfte oordeelt, in voile kracht voor te , en dus,
naer zvn hoofdbedoelde, te toonen, „ HOE die wonde„ ren en voorzeggingen tot een onverwinlijk bewijs ver„ ftrekken, dat in dezen geheelen Bijbel des 0. en N. T.
„ eene Godlijke Openbaaring begrepen is.”
Eindelyk hecht by aen dit alles nog een aenbangzel ,
ftrekkende om te toonen , „ (I.) hoe zeker wij van deze
„ uiterlijke bekendmaking der Opcnbaaring door Jefus en
„ zijne Volgelingen ziin; en dan (2.) welke paalen 't
„ bcredende in deze Verhandeling aan 't gebruik der re„ den Belt.” Nopens dit laetfle merkt by hoofdzaeklyk
bet volgende aen. (i.) Het gebruik der reden, in 't gene God ons van zyn wezen openbaert, is dit: „ dat zij
„ den zin der woorden onderzoekt, met behulp van uit„ leggingsregelen .en taalgeleercibeid: dien gevonden, en
„ dc waare meening der uitdrukkingen gevat hebbende,
„ dan heeft onze reden in dingen, die boven haar bereik
„ gaan, hear wcrk afgedaan.” Even zo behoudt ook de
Openbaring, (2.) in bare onderrichting , wegens Gods
handelingen , een volkomen gezach over de reden , „ en
„ de reden heeft bier Diets, als uit te leggen de voorftel„ len , die God in zijn woord geeft.” Daer benevens
ontvangt de reden (3.) in beer gebruik nog deze wichtige
„ om niet alteen in 't uitbrengen der waarheden
„ maar ook, in 't von-nen van heur zamenftel , 't geleide
„ der openbaartng te volgen. De rede moet in bear .,2;c,
/I bruik den vorm van de geopenbaarde Godsdienstleere
laten, dien zij in den Bijbel vindt."
„ Ge-•
„ heel anders , (voert 'er zyn Eerwaerde ten flat nog
by,) is 't gebruik der reden in dingen , die onder
,, bored( vallen , Ivelken de openbaaring onderflelt , aan
011$ d0QrZieht Ca Olin ondervinding heeft overgelaa91 tea s
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9 , ten, die tot de natuur, hare werking, de gefteldheid
(ler lichaamcn en dergelijken , betrekkmg hebben , waar
van ik niet behoeve te fpreken."
5/
Het eerfte voorkomen deter Verhandelinge wekte onze
nicuwsgierigheid op , in de verwachting van bier ene
nicuwe voordragt van zaken, met betrekking tot de behandeling van 't verfchil over 't gezach der Reden in opzicht tot de Openbaring, te ontmoeten: clan , by 't doorbladeren, vonden wy ons hierin te leur gefleld. De Eerwaerde Steenmeijer behandelt zyn onderwerp , naer zyn
bc,loelde, op ene vry wel gefchikte wyze; doch wat omflagtig , naer mate van 't geen by daedlyk uitvoert: het
welk met meet- klaerheid in een korter beftek uitgevoerd
kon wordcn. De hoofdbyzonderheid , die deze
Verhandeling van anderc foortgelyken onderfcheid , waer
op zyn Eerwaerde ten fterkfte aendringt, is de flelling,
dat men, als God iets geopenbaerd hecft ,-zulks als waerheid
hcbbe aen te semen; waerover,, zo ver ons behead is,
gccn verfchil placts heeft. En doer zyn Eerwaerde bet
gebruik der reden , in 't ondcrzoeken van den zin der
woorden , met behuip van uitleggingsregelen en taelgeleerdheid , en 't uitleggen der Godlyke voorftellen , erkent, zo vinden wy met, dat al bet overige, door hem
bygebragt , met opzicht tdt het bcoogde verfchil, iets
byzonders afdoet: nadien by het gezach der reden, in
ene oordeelkundige bepaling van den zin der woorden ,
waermede God ons icts geopenbaerd heeft , g:eenszins
wraekt. Dit zo zynde , blyft 'er tog altoos overig, dat,
wanneer twee Godgeleerde Uftleggers van een verfchil-.
lend inzien tyn , dat dan ieder , terwyl ze beiden de Godlykheid der Openbaringe erkennen , de in 't verfchil betrokken Bybelplaetzen , overeenkomftig met hun inzien,
naer zodanige regels uitleggen. In zodanig een geval betwist geen der partyen eigenlyk het geopenbaerdc; elk
wil van ganfcher harte als ene waerheid erkennen , bet
geen God geopenbaerd heeft: maer men betwist elkander
den zin , dien men aen de woorden der Openbaringe geeft.
En wy kunnen tot nog niet zien , dat dit geweerd kan
worden , of men moet , ('t geen zekerlyk bet oogmerk
van den Eerwaerden Steenmei)er niet is ,) het gezach der
Kerke boven dat der Rede doer Belden; of met die van
de Roomfche Kerke , wanneer men , by voorbeeld, de
woordcn , dit is myn lichaam , uitlegkundig verklaert , op
nkele woordklauken flaen blyven , en ons die opdringen,
N5
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als behelzende, letterlyk opgenomen zynde , lets dat Goa
ons geopenbaerd heeft, en ons gevolglyk niet verder te
onderzoeken, noch te beredeneeren Itaet.
XIII Brieven aan een Friend, over het Gefchrift van den
Heer p . VAN HEMERT genaamd , de Handvol aanteekeningen le rug gekaatst , of de Spotter ten toon gefleld,
door den Schryver van de Handvol. Te Haarlem , by
C. van der An, 1787. In gr. octavo, 160 bladz.
enigen tyd van dezen Handvol en deszelfs te rugtiVToor
kaetzing gewagende, hebben wy de fpottende fchryf-

wyze van wederzyde afgekeurd (*), en we bemerken,uit
deze Brieven, met genoegen, dat de Schryver van den
Handvol 'er van afgezien heeft. In deze zyne Brieven
neemlyk houdt by gemeenlyk een ernftiger fchryftrant,
en legt het 'er op toe, om inzonderheid verfcheiden Ver.
klaringen van Schriftuurplaetzen , mitsgaders Crodgeleerde voorftellingcn, door den Heer van Hemert te berde
gcbragt, tegen te gaen, 't zy door ze te wederleggen, 't
zy door ze in een haetlyk licht te ftellen; houdende intusfchen zyne vryheid , om de door den Heer van Hemert
tegen hem aengevoerde aentnerkingen al of niet te overwegen , dezelven Pcilzwygende voorby te gaen, of flegts
ter loops met een kort woord aen te roeren. 'Er worden
Lilt dien hoofde zeer vele byzonderheden in deze Brieven
overwoogen, nicer 'er word, hepaeldlyk gefproken, niets
wezenlyks afgehandeld; de verfeheidenheicl der {loan , en
de bepaeldheid van 't beftek , liet zulks niet toe. Indien de Heer van Hemert mogt goedvinden , dit Gefchrift van den Heer Brieffehryver op ene foortgelyke wyrze te beantwoorden; en . deze dan wederom zyne aenmerkingen indiervoege aen zynen Vriend mededeelde , zou
men wel dra ene verzameling van Papieren, over en weder , verkrygen , die meer vervelende dan uitlokkende
voor de Lezers zyn zou. Wy hoopen dat dit geen voortgang zal hebben, en zouden liever zien, dat het gefchil
over de Retie en haer Gezag in den Godsdienst, tusfchen den Hoogleeraer Bonnet en den Heer van Hemert,
ongeftoord bellendig met befcheiclenheid voortgezet
mogt worden.
C)

41g. Vad. Le'tercef. II D. b!. 213.
Dc
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De Langmoedige draginge Gods, ten toon gefpreit , in het
leeven van , en de hartsvermeesterende Genade , zigt.
baar verheerlykt in , den perfoon van J. v. D. E * * *
Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Te'
Rotterdam, by N. Cornel, 1787. In octavo, 96 bladz.

aer het gewoone beloop van Gefchriften van dezen
N
aert, behelst dit Stukje een berigt van de flordige
levenswyze, door den Schryver voorhenen geleid , met
ene hardnekkige veronagtzaming van vele hem voorkomende omftandigheden , die eigenaertig gefchikt waren ,
om hem tot nadenken te brengen; doch , die of gees,
ten minfte geen beftendigen, invloed op'.zyn hart haddn tot .dat hy eindelyk bepaeld wierd , om zyne tocvlucht
tot God in Jezus Christus te nemen; waervan hy het begin, den voortgang, met de tusfchen beiden komende
hindernisfen , en 't veelvuldige gebreklyke, dat in hem
nog. blyft heerfchen, befchryft. Van dat alles math by
nog
in verhael een op wekkend en aenmoedigend gebruik
voor perfoonen van byzondere gemoedsftanden, in verfchillende betrekkingen , die zich in verlegenheid bevinden , ontrustende denkbeelden voeden , of, nit andere
oorzaken , met onderrichtingen van zulk ene natuur , zynes oordecls, gediend tyn , en daerdoor enigzins gehulpen kunnen worden. In 't een en 't ander itraelt, zo
als het zich aen ons opdoet, welmenendheid door.
't Is ons, by 't lezen van dit flag van Gefchriften,
rneermaels opmerkzaenf voorgekomen , dat de berichten
der zodanigen, nopens het gcen hun , in die omitandigheden, zo in de dagen hunner afwykinge , als ' in die van
hunne wederkeering, juist bcantwoorden aen hunne derikwyze omtrent de vekchillende begrippen , die men veelal
in het Godgeleerde nopens dit onderwerp voedt ; 't zy
dat bun die denkwyze van der jeugd of min of meer ingeboezemd zy; of dat zy door de leiding van andercn ,
voor welken zy agting verkregen , door den tyd natuurlyk daer toe gebragt werden. Deze hunne denkwyze en
de bevindin g wacr van ze gewagen , mitsgaders de mavier, op welke zy zich dacromtrent uitdrukken , is ge
Te levendigcr is
noegzaem altoos eenftemmig.
onst'
dat denkbeeld , by bet doorbladeren van dit Stukje,
geweest , om dat wy ons , ter Bier gelegenbeid , herinnerden de Alislive , welke wy onlangs , op verzoek des Schryvers ,
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vets; in ons Mengelwerk geplaetst hebben , onder 't opfchrift: de ter Deugd gekeerde Zandaar (*). — Het
geval van dezen Brieffchryver, en 't beloop der gefch.iedenisfe des Autherirs van dit Gefchrift , zyn , in 't wezenlyke der zake , ('t komt hier toch op geen verfchil
van byzondere omftandigheden, noch op een minderen of
meerderen trap van verkeerdheid aen,) genoegzaem van
dezelfde natuur : maer ieder drukt zich deswegens uit op
ene wyze , welke hem eigen is: waerin ieders hem gewoone denktrant , nopens den Godsdienst , of zyne Godsdienitige leiding, een algemenen invloed heeft. In 't ene
geval ontdekt men ene beredeneerde Godsdienftige denkwyze; en in 't andere geval zyn de voetftappen van gemoedlyke bezeffen, en befpiegelingen , die dikwerf, verre
van bondig beredeneerd te zyn, tot ene foort van dweepery overllaen , ten duidelykften te befpeuren. 't
Is verre van ons character, hiermede jets haetlyks te bedoelen ; wy oordeelen niemand : elk flaet of valt den
Heere: en de beste raed, dien wy oordeelen denzulken ,
die zich in foortgelyke omftandigheden bevinden , te kunnen geven, is deze..
ledereen zy, wat hieromtrent als dan in zyn gemoed
ook moge omgaen , in oprechtheid getrouw aen het goede , dat voor zynen geesr opkomt: hy erkenne met dankbaren harte den rykdom van Gods genade in Jezus Christus '• en vestige zo diepe indrukzels bier van in zyn gemoed, dat het hem, onder Gods aenhoudende genadewerking , trapswyze ftandvastiger make in ene geloovige
gehoorzaemheicl: op dat het zo van agteren ontegenzeggelyk blyke, dat alles , wat men gevoeld of bevonden
mogte hebben , geen werk geweest is van ene verhitte inbeelding , of jets van die catuur. De betuiging en ver limning' van Paulus, die .dewaerdy, van Christus regt te
leeren bkennen , daedlyk gevoeld en Baer aen beantwoord
heeft , levert ons ten dezen aenzien een uitmuntend voorfchrift, dat wy met volkomen veiligheid kunnen volgen;
daer hy zich Philipp. III: 7 —17. aldus laet hooren.
Het ghene my ghewin was, [daer hy voorheen , als Jood ,
op roemde ,] dat babe ick om Christi wille fchade geacht.
ya gewisfelick ick achte ook elle dingen fchade te zijn , om
de uytnementheyt der kennisfe Christi yefa mijas Hecren:
OM

(*) Z1e N. Aig,Ved. Lettercef. II D. Mengelwerk, 656-660.
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Wiens wille ick alle die dingen fcha de gerekent hebbe,
en . achte die dreck to fijn , op dat ick Christum moge gewinnen , ende in hem gevonden 'verde, niet hebbende mijne
rechtveerdigheydt die uyt de Wet is, maer die door het gheloove Christi is , [namelick] de rechtveerdigheydt, die uyt
Godt is door het gheloove: op dat ick hem kenne, ende de
kracht fijner opflandinge, ende de gemeynfehap fijris lijdens,
Jijne doodt gelijckformig wordende: of ick eenighfins moghc
komen (t) tot de wederepflandinge der dooden. Niet dat
ick het alreede ghekregen hebbe , ofte alreede volmaeckt ben:
maer ick jaghe daerna , of ick het oock grtjpen mochte,
daertoe ick van Christo yefte oock gegrepen ben. Broeders ,
ick en achte niet dat ick felve het gegropen hebbe. Maer
een ding [doe ick] vergetende het ghene dat achier is, ende fireckende my tot het ghene dat voren is , jage ick na
het wit tot den prijs. der roepinge Godts , die van boven is
in Christo yefu, foe vele dan als wy volmaeckt fijn laet ons
dit ghevoelen: ende indicn guy yet anderfins geyoelt , oock
dat fal u Godt openbaren. Duch Baer wy toe ghekomen fijn,
laet ons [daerin] nae den felven regel wandelen , laet ens
het felve ghevoelen. Weest mode mijne navolghers, breeders, ende merckt op de gene die alfO wandelen , gelijck ghy
ons tot een voorbeeldt hebt.
em

(t) Of liever, gelyk zo Paulus, in voile vr)moedigheid, met
een onwankelbaer vertrouwen kon fchryven , op dat ik moghe
komen, enz. Het Griekfche fluit niet altoos twqfelmoe-=
digheid of onzekerheid in ; maer flaet dikwils gelyk met a in
de betekenis van op dat. Vide Wolfii , Curds. in h. 1. & Biel.
mac : addax Eu/lath. in IL 4, p. 1286. ps
Novur,o Ther. in v.
1 350. ed. Rom.
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Schikking der Redenvoeringen , over de Geboorte, 't Lyden , Opflanding, Hemelvaart en Uttfierting des Heiligen
Geests in de Gemeente to 'Leerdam, nu tot algemeener
gebruik, met gemengelde Aanmerkingen, ten die/0e van
onge Leeraaren en andere Christenen , vermeerderd,
j
door JOHANNES CLAESSEN, Kerkleeraar te Leerdam. To
Gornichem, by A. Goetzee , 1787. In 8vo. 177 bladz.

r

den Jaare 1765 hadt de Eerw. J. CLAESSEN, met zynen toenmaaligen Amptgenoot , den Heer CREADER,
thans Stads - Predikant te illiddelburg 2 ten dienfte der
Leer-
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j,eerdamfche Gemeente , een Boekje , de 'Feest- en Lydenstexten, zo als ze in dezelve gewoonlyk verhandeld
worden , uitgegeeven. Behalven meer dan den gebrek in
den uiterlyken vorm was de voorraad meest ten einde ,
de Eerw. CLAESSEN heeft die Gebreken tragten te verhelpen in deezen Nieuwen Druk, en 'er oak eene en andere vermeerdering aan toegevoegd. leder Redenvoering
heeft 'er haar Opfchrift: den Inhoud aanwyzende: en by
den Text treft men gemengelde Aanmcrkingen aan, tot
opheldering gefchikt : nog voegt by 'er nevens eene opgave van de Oude Voorfpcllingen, op elk gedeelte der
Christen Gefchiedeiis flaande, als mode van edn of meer
Pfalmen , gefchikt , om, by de overdenkinge van 't zelve,
te zingen. — Meer behelst dus dit Stukje dan de
Pasfieboekies, gelyk men ze gewoon is te noemen. Doch
in het Voorbcrigt geleezen hebbende , dat de Eerw.
CLAESSEN, hoewel reeds dertig jaaren over die Stoffen
gepredikt hebbende , nog telkens , by het behandelen , zyne aandagt 'er op hegt , en 'er hem voorheen niet in ontdekte fchoonheden in voorkomen , die by aantekent ;
hidden wy de Aanmerkingcn, zyne byzondere denkwyze
over dit of dat gedeelte aan den dag leggende , byzonderder verwagt. • Veel is 'er in dat men allerwegen ontmet, fchoon daarom niet verwerpelyk. Veel 't
Been, gansch weinig beduidt, als het Sprookje van den
yoodfehen Wandclaar , by gelegenheid van cmusTus
Uitleiding ter Kruisftraffe , 't welk, fchoon met verfmaading behandeld, der verleevendiginge onwaardig is. —
Dan , de Liefhebbers der Schriften van den Leerdamfchea
Kerkleeraar zullen 'er nog wel iets Haar hunner finaak in
vinden; hoewel de kortheid, waar in de Aanmcrkingen
doorgaans afloopen , weinig ruirate aan zyn antlers ligt
uitweidenden geest laat.
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Geographifche Historie van den Mensch, en de alom verbreidde Viervoetige Dieren. In het Hoogduitsch befchreeyen door den Hooggeleerden Heer E. A. W. ZIMMERMAN,
Hoogl. in het Carolin. Collegie te Brunswyk. Vertaald
en met ilannierkingen vermeerderd , door P. BODDAERT,
M. D. Lid van verfcheide geleerde Genootfchappen. Te
Utrecht, by G. T. van Paddenburg en Zoon, 1786.
gr. 3vo. liehalven de Voorreden , .t6o bladz.
nder alle de betrekkingen, waarin de menschlyke na•
tuur, door den onvermoeiden yver der uitmuntendfte
O
\Vysgeeren, als van rondsomme befchouwd, en op het
naaawkeurigtte bezichtigd is, moet men zig indedaad verwonderen , dat 'er zo weinig oplettenheids befteed zy,
oin ook die bettekking , waarin de mensch , ten opzichte
zyner woonplaats, op deezen aardbol voorkomt , naa te
gaan en te onderzoeken. Een BONNET, POPE, BUFFON,
LINNIEUS BLUMENBACII , en zo veele andere beroemde
mannen, die den mensch, in zyn zedelyk en natuurlyk
beftaan, met zo veel juistheid hebben naagefpeurd, zagen hem eater in dit gezichtpunt niet dan zeer onvolkoomen en oppervlakkig. Ecn verzuim, 't welk zig
niet alleen tot den mensch bepaalt, maar zig ook tot de
viervoetige dieren uititrekt, als welkcr Aardrykskundige
Befchryving , zelfs by de beste Schryvers in dit vak der
Natuuritunde, niet minder gebrekkig en onvolledig is.
De floogleeraar ZIrsIMERMAN, reeds als een voortreflyk
•atuurkandige door zyne Schriften bekend, heeft dims in
een opzettelyk Werk, waarvan de voor ons leggende Vertaaling het eerfte Gedeelte uitmaakt, dit ledige in de Namurtyke Historis) trachtcn aan to vullen , en , uit een aantal
van Waarneemingen, en cigene naafpeuringen, dit belangryk , maar indedaad zeer moeijelyk, fink, van nader
by zoeken te ontwikkelw , en in een nicer helder daglicht te plaatzen.
In de Inleicling tot dit Werk, befchouwt de Hoogleeraar het geheele plan der Schepping, zo ten aanzien van
den fchakel der weezens, of het geheele famenflel der Natyar,, als tell opzichte van derzelver getal en verdeeling,
en toont dat ook, ten opziclit deezer laatfte, zo wel eene
geregelde orde plants heeft , als in den certten , offchoon
onze gehrekki ,;e kennis wel Bens den zamenhang niet
overal even duidelyk aim ons oog vertoone.
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De naafpcuringen, waarmede de Heer ZIMMERMAN eenen aanvang maakt , flelt by zelven voor in de volgencle
vraagen: „ wake Luchtfireeken , ivelke zrappcn van hitte,
enz. , (zie bladz. 33 tot 34. reg. 17,) was Jay eenNeger
Georgier:2 ingellooten. " Deeze vraagen worden in de eerfie Afdeeling met de mogelykfie naauwkeurigheid ontleed,
oordeelkundig beantwoord, en met een reeks van nitmuntende. waarneemmgen geftaafd.
In de tweede Afdeeling onderzoekt de Hoogleeraar, tot
meerclere voldoemng , of on waarlyk de opgegeevcn oorzaaken zodanig cenen invloed op het menschlyk geflagt
gehad kunnen hebben , dat nit het zclfde ras van menfeben idle die gedaanten en verfebeiclenheden , die wy
thins in het zelve waarneemen, zouclen kunnen gefprooten zyn. En by buthnt nit een aantal redenen , die des
Schryvers uitgebreide beleezenheid en fcherpziend vernuft
byzonder kentekenen , (loch weike in het Werk zelve
moeten naagezien worden, „ dat alle de velfebillende foorten enz.enz.;"(zie bl. 11 9 geheel nit.) Mien tins als de aeboorteplaats van den mensch (die clan ook veronderfteld
wordt blank of blond geweest te zyn ,) aanneemende ,
ftelt de Scbryver zich de verbreiding van het menschlyk
geflagt op eene zcer aannecmlyke wyze voor; (zic bladz.
138. enz.'
Dc derde en laatfte Afdeeling van dit eerfte Gedeelte, waar
in de vraag „ ,vas de eer/le mensclz twee- of viervoetig?'
beantwoord wordt , firekt ter wederiegging van MONBODDO en ROUSSEAU, die den mensch tot een Orang-Outang
verlaagden , en van MOSCATI , die beweerde , dat de
mensch . natnurlyk op vier voeten moest gaan. 'Stellingen , welker ongerymdheicl de Hoogleeraar , zo door de
bewyzen van TYSON , BUFFON D ' AUBENTON , PA AUW
CAMPER, als zyne eigen redeneeringen, ten bondigilen
betoogt.
Dit korte overzicht zy genoeg, om onzen Leezer met
dit, in alien opzichte interesfant, Werk , bekend te maaken. Jammer is het , dat de uitvocring van den druk zo
flordig , en de Vertaahng zo vol Germanismi , is. De
bygevoegde Nooten hadden, zonder de waarde van het
Bock te verminderen, weg kunnen blvven , to tneer daar
men 'er verfcheiden onnaauwkeurigheden in ontmoet.
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Verhandeling over twee Comeeten , nit de Berekeningen
van den Heer HALLEY , waaryan de een, door zyne terugkomst, man de Voorzegging voldaan haft, en de ander 'verwagt word. Door T. A. FAAS L. M. Ph.
Dr. en Lector der Wiskunde aan 's Lands flange School
to Leyden. Te Leyden, by F. de Does, 1787. Behave!? de Voorreden, 56 bladz. in gr. octavo.
In de verwagting der wederkomende verfchvninge van
b
Gen Comeet, volgens
de rekening van den Hear Halley,
in 't jaar 1790, doet de Lector Fans den beoefenaaren
der Sterrekunde een weezenlyken dienst , met het madedeelen zyner Berekeningen, wegens dien Comeet.
De opmerkcnswaardige uitilag eerier vroegere Comeetberekeninge , waar door de Heer Halley, om zo te fpreeken , den weg tot eenen verderen voortgang gebaand
heeft , noopt vernmedelyk den Heer Fans, om hier van ,
by manier van Inleiding, vooraf gewag te maakcn.
Hy gull: ons een kort vertlag van 't gcen dien beroemden Sterrckundigen opleidde tot het denkbeeld, dat de
Comeeten , in de jaaren 1531, 1607 en 1682 verfcheenen,
geen drie onderfcheiden Comeeten waren; maar dat men
bet diestyds waargenomene daadlyk had te houden voor
de verfchyning van den en denzelfden Comeet, die zyn
omloopstyd in 75 of 76 jaaren volbragt, en dus omtrent
het jaar 1758 wederom te verwagten itond. In die verwagting vond men zig ook niet te leur gefteld , nadien
deszelfs wcderkomst, in April 1759, 'er aan beantwoordde : waarmede, zynde deeze de' eerfte Comeet, welks terugkomst op Wis- en Natuurkundige grondcn voorzegd
is de voorzegging van Halley vervuld, en te gelyk de
Theorie van Newton, betreffende den cart van de Loopkringen der Comeeten, bevestigd werd.
Eene foortgelyke opmerking van overeenkomst , tusfehen de Comeeten waargenomen in 't jaar 1532 en 166r ,
bragten den Hear Halley diestyds ook tot, bet denkbeeld,
dat ze veelligt 66n en dezelfde Comeet waren; doch by
dors: 'er zi niet gelled op verlaaten. Dit intusfehen,
gepaard met de verdere nafpooringen , heeft de SterrekundiE,, en al van overlang de wederkomst van deezen Comeet,
wiens omloopstyd van ongeveer 129 jaaren zou zyn, tegen of omtrent het iaar 1790 te gemoet doer zien. En
zulks heeft den Heer Fans, terwyl by egter nog juister
0
HI. DELL. N. ALO, LETT. NO. 5.

198

J. A. VAAS , OVER TWEE COMEETEN.

denkbeeld nopens deszelfs Loopkring verwagt, twee Tafels, ter berekeninge van deezen Comeet, doen vervaardigen ; met welker behulp hy vervolgens berekent de
plaatzen van dien Comeet, uit den Aardkloot te zien,
welken hy beknoptlyk aanwyst, op verfchillende vooronderftellingen van den bepaalden tyd, wanneer de Comeet
het naast by de Zon komt. Hy bcgint deeze rekening
met de onderftelling , dat de Comeet door 't Perike/itan
gaat den i6 January, vervolgens den i6 February, enz. ,
telkens 3o dagen voortgaande , tot is December; behalyen in de maand July, (wanneer by rekent op 5, 15 en
July ,) om dat de Comeet, zo by in die maand het
digtfte by de Zon komt , wegens den ongunftigen {land
des Aardkloots , moeilyk zal zyn. ,waar te neemen. Wyders
hceft by 'er nog hygcvoegd eene . Plaat, met de nevens0:aande Verklaaring , ter duidelyker voorftellinge van den
parabolifclien Loopkring deezes Comeets. Behal.
van dit voorgeftelde , wegens de wedcrkomst van den
Comeet van 1661, in 't jaar 179o, lierimiert ons de Heer
Faas , in zyne Voorreden , de verwagting van den Ileer
Strtrrck , nopens nog een anderen Comeet in dat zelfdc
jaar (*); waar over by zig aldus uitdrukt.
„ De Comeet van 1652, wiens ornloopstijd door den
lIcer ,trztyck niet zonder waarfchijnelijkbeid , op zeer na
138 jaaren getteld zijnde , wierd door Hern orntrend bet
jaar 1790 te gemoet gezien. Dit jaartal zou this in de gefehicdenis der Stcrrckunde zeer aanmerkelyk kunnen worden, als de beide Comeeten van Halley en Struyck aan de
voorzegging kwamen voldoen. De kleinder
voor den Laatiten zou mij niet weerhouden hebbcn , deszelts mogelijk fchijnbaare wegen te bepaalen,
als mij de tied daartoc niet ontbrooken had."
(*) De Heer S-”Iyck , een berigt gegeeven he l_bende van de
waameetningen nopens den Comeet , in 't jaar 1652 gezicn,
vocgt 'er voorts by. „ Duidelyke teekenen vind ik , dat in
vrocger tyden deeze Comeet zig ook vertoond heeft; en al de
byzonderheden komen zo eenpaarig overeen met de laatfte waarneemingen dat daar de minile reden van twyffeliug niet overblyft, of dit wel een en dezelfde Comeet geweest zy; en zy,
die omirent 't jaar 1790 leeven , zullen die wederom zien verfebvtien." MI. tot de algemeene kends der Con2ecten, bl. 19.
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Gefchiedenis en Costumen van Axel, behelzende eene plegtige Kerkelyke Redenvoering , uitgefprooken op het tweehonderd-jaarig Eeuwfeest der Vryheid van gemelde Stad,
flaatelyk gevierdop den zeventienden van Hooimaand des
;wars 1786. Traar in de Kerkelyke en Wereldlyke Gefchiedenisfen, van de vroegfle tot op one tyden toe, getrouiv worden opgegeeven; alles opgefpoord uit de onpartydiglle S'chryvers , en eene menigte. nooit uitgegeevene Stuk•
ken. Door JAN SC HARP , Mede-bedienaar des Euangegums in de HervormdeGemeente van .4xel en Zuid-dorpe.
Twee Stukken. Met Plaaten.. Te Middelburg , by W.
Abrahams, 1787. Behalven het Voorwerk, 328 bladz.
in gr. 8vo.

TA e gedachtenis van aanmerkelyke gebeurtenisfen, betreande geheele Staaten, byzondere Landfchappen
of Steden, Maatfchappyen, of tot algemeen nut opgerichte Gebouwen, door openbaare Redenvoeringen en andere plegtigheden , by het erode van elke heele of halve
Eeuwe , te vieren , fchynt van tyd tot tyd meer in de
gewoonte te komen. Het gebruik is in zichzelven loflyk
en nuttig. Het firekt zekerlyk , wanneer de Spreeker
flechts Diet geheel bet oogmerk van dergelyke Redevoeringen uit het oog verliest , om den Ingezetenen dier Staaten of Steden, den Leden dier Maatfehappyen , den Bewoonderen dier Gebouwen, de weldaaden of bezoekingen
der Voorzieniglieid te herinneren; hen op te wekken tot
dankbaarheid en ootmoedigheid; ens aan te fpooren tot
hot wel gebruiken der Godlyke weldaaden. Het is , derhalven , zeer natuurlyk, dat ook de Regeering van Axel
de gedachtenis van de verlosfinge dier Stad, uit het geweld der Spaniaarden , op den 17den van Hooimaand des
Jaars 1586, plegtiglyk bee ft willen vieren op denzelfden
(lag van het Jaar 1786. En niets was eigenaartiger dan
den post, van by die geiegenhcid God in het openbaar
te danken , en de Ingezetenen tot dankbaarheid en betaamelyke vreugde aan te fpooren , aan eenen der Leeraaren
op te draagen. De Eerwaardige so HARP welken dit te
beurt viel , heeft zich daarvan ook derwyze gekweten ,
dat zyn Wr erk van veel belang zy voor alle Axelaaren , en
voor de zocianigen, welken tot dat gedeelte ran Stoatsvlaanderen eenige byzondere betrekking hebben. Men
ziet in deeze uitgegeven Redenvoeringe , in de Aanteke02
nin-
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ningen en Bylagen, welke haar verryken overal blyken
van des Schryvers belezenheid, vernuft, en noeste arbeidzaamheid. In het tweede Stuk, dat nog van een derde that gevolgd te worden, (zie het Voorbericht voor
bet eerfle Stuk, bl. Lx,) zyn veele te vooren onuitgegeven Stukken , raakende de oude en hedendaagfche gedaante der Regeeringe, de Voorrechten van Axel, de lotgevallen der Hervormde Gemeente aldaar, het bedyken van
Polders , enz. En fcfroon alle deeze dingen van veel
minder aanbelang zyn voor de Inwoonderen van andere
gedeelten van Nederland, de Liefhebbers der Vaderlandfche Oudheidkunde., en Gefchiedenisfen, zullen in bet
Werk nog al byzonderheden vinden , gefchikt tot voldoeping van hunnen weethist.
Doch laat ons van des Schryvers arbeid een eenigzins
geregeld
verflag geeven. Zyn Eerw. betnigt , dat belcheib b
dene aanmerkingen hem aaugenaam zullen weezen (*).
Wy zullen , derhalven , de vryheid gebruiken, van , terwyl wy hem den welverdienden 1°1 gaarnc toemeeten ,
tcvens hem en den Leezer under het oog te brengen ,
wat, naar onze gedachten , beter had kunnen gefchikt
wordell.
Het eerfte Stuk van dit Werk behelst, na eene eerbiedige Opd.ragt aan de Beeien Bail/law , Bar,gemeester en
Scheepenen der Ste,eden en Zinbacinen van Axel en Neu_
en , te Axel, benevens derzelver Ministers, een Voorbericht, loopende van bladz. xvii tot Lxr. In (lit Voorbericht verhaalt de Eerw. Schryver, hoc by, volgcns Refilatie ran Bargemeester en ,Schcepenen der. Stea'en Axel en
Neufm, to Axel, van 'den 25 Feb. 1786, verzocht word,
OM op den r7den July van dat jaar eene Redenvoering in
de Kerk te clocn , ter gedachtenisTh aan de twechonderdjaarige Verlosfing van het juk der Spaanfelie Rcgeering,
hoe zyn Eerw. aannam , aan bet werk ging, enz.
Ilicrop volgt, in bet zelfde Voorbericht een omftandig
verhaal van de plegtige wyze, op welke de geirelde 17de
July te Axel gevierd is; na het Voorbericht eenige bladzyden met Dichtftukjes , ter eere van den Dag en van den
Schryver, en clan de Redenvoering zelve, groot 238 bladzyden. iene Kcrkelyke Redenvoering van die uitgebreidheld zal veelen wat heel lang voorklmen. Volgens de
bovengemelde Refolutie , zoude de piegtigheid beginnen
des
(*) Ilte Sulk, Voorwerk, bl. LX,
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des morgens ten tien uuren, en moest de dienst des Leeraars ten twaalf uuren geeindigd zyn (t). De Schryver
zelve erkent (s), „ myne Redenvoering flrekte zich lan„ ger uit, dan ik gedacht had, en echter had ik maar
,b'b
,1 de haft, van het Been ik gefchreeven had, cre7e(rd
„ veelheid der dingen ,'die my in handen kwamen , vet„ eischte die uitvoerigheid: dit durf ik, zonder grootPred. XII: Jo. de Prediker zogt
51 fpraak, nazeggen nit
„ aangenanie woorden uit to vinden, en het gefthreevene
„ is recht, woorden der waarheid." Men kan by dergelyke gelegenheden zich bezwaarlyk houden binnen de paalen eener gewoone Leerreden. Dit zal ook niemand verwacbten. .De Aantekeningen, welke de Schryver by zyn
Werk heeft gevoegd, vergrooten hetzelve vry wat. Maar
met dit alles komt het ons voor, dat zynEerw. het Stuk
merkelyk had kunnen bekorten.
De Tekst, welken by zich verkiest , is de bekende
plants uit de Voorzeggingen van Micha , Hoofdd. V: I. ,
Over deezen heeft men , na de Inleiding , eene Verklaaring , van bladz. 16 tot 47, in Welker begin de Sally \-er
zegt: „ Laaten wy, in de overweeging van den 'fast ,
„ 1°. Acht geeven op bet verband en doelwit der Pro„ phetifche redeneering:
De fchynflrydigheid vereffencn, welke zich op„
„ doet tusfchen de eigene woorden van
„ derzelver aanhaaling by mATTLitus Ccp.
vcrs C.
„ ,3 0 . De onderftelling, dat deeze plants billyk op tie
„ voorlpelde geboorteplaats van Mesfias wordt toe„ gepast, verdecdigen :
„ 4°. De zin en kracht derzelve, volgens deeze be„ weezene vooronderfrelling, kortelyk befchouwen.”
Dit alles, zal de Leezer, misfchien , denken , moat
men met reden verwachten, wanneer de Leeraar omtrent
het Kersfeest over deezen Tekst had willen fpreeken ;
maar men had het wel kunnen ontbeeren in eene Redenvoeringe op Axels Jubelfeest; vooral, wanneer men in
nanmerking neemt , dat de voornaannte overeenkomst,
tusfchen Axel en het oude Bethlehem, daar in beflaat,
dat bet eerstgenoemde klein is, en in eene vruchtbaare
Lancifireek ligt , zo wel als bet laatstgemelde (0.
Het overige des eerflen Stuks , van bladz. 4S tot 208,
is
Voorber. bl. xt.

Voorber. bl.
03

(I)

46, 47.
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is meer toepasfelyk op de gelegenheid van den Dag. Doch

ook hier ontmoeten ons nog al verfcheidene zaaken, waarmede , gelyk zommigen zulen oordeelen , de Stad en het
Ambacht van Axel weinig te doer hebben. Van lien aart
is (om flechts weinige voorbeelden by te brengen ,) het
geen bladz. 49 gezegd wordt 0 .aakende den naamsoorfprong van Vlaanderen. Zo ook het geen wy leezen van
de oude watervloeden , bedykingen van Landen , de zeden en Godsdienst der vroegfte Nederlanderen , van bladz.
53 tot 64, welk alles Axel niet nicer betreft dan gantsch
Vlaanderen , en, in zommige opzichten , dan geheel Nederland. Van de watervloeden der 14de Eeuwe fpreekende , zegt de Schryver zelve: „ Deeze Stad en dit Land.
„ deelde in het ongelukkig lot des nabuurs niet, en in
„ den overloop der groote wateren zy aan Axel niet(**)."
Op bladz. 65 wordt niet een enkel woord gefprooken van
deeze Stad , welke in bet jaar 1063 door BOUDEWYN
Graave van Vlaanderen , aan zynen Zoon ROBERT tot
.eene FIuwelyksgift gefchonken, maar in bet _inar 1076,
wanneer ROBERT zich meester maakte van geheel Vlaanderen , weder met bet Graaffchap vereenigd werd. Doch
van bladz. 65 tot 70, is weder niets , het geen niet even
goed van elke Vlaamfche Stad zoude kunnen gezegd worden , uitgezonderd een enkel woord op bladz. 7o. Even
weinig was bier noodzaaklyk , bet wen de Schryver,
van bladz. $7 tot 95, zegt van Keizer CAREL ' S Character,
Ryksbeftuur,, en afftand van de Regeeringe.
Het. Werk is verrykt met een groot getal van Aantekeningen , welke , voor een aanmerkelyk gedeelte, aanhaalingen uit de oude .Gefchiedenisfen, aanwyzingen van
Schryveren, .welken men verdcr kan nazien , beheizende,
in Schriften van deezen aart, ongetwylfield , niet alleen
nuttig, maar noodig zyn. Doch ondcr deeze Aantekeningen men andere, welker nuttigheid, ten minften walker betrekking tot Axel, den Leezer niet zo terftond in het oog zal vallen. Van die foort is bet geell
wy - op bladz. 9 vinden ; alwaar de Schryver , in den
Tekst , gezegd hebbende, dat de waare godsdienfligc „ de
„ grootheid van den Schepper zo wel .... in can nauw", lyks zichtbaar Infect als in een Olyfant aanbidt,"
de Aantekening ons bericht , dat „ ons bluot geziclit ons
de
( 0) El. 54 Her ichynt door eene drukfeil 1;4 woord ;AIn . ;;, :if cent d3rgelyk, te zyn uitgelaten.
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de waare grootheid der dingen niet geeft, maar alleen
„ derzelver gelykmaatigheid, en het Beene zich voor het
„ bog als een punct vertoont , zo kan vergroot worden,
„ zelfs door glazen, dat het eene ongelootlyke men;gte
van deelen ontdekt , enz." Hierby \vorden
WENHOEK en Hoe( en RAY aangehaald. De volgende Aantekening fpreekt van de zeven boofdkleuren des lichts
door NEWTON gefteld, door CASTEL en FAY tegengetProoken, maar door laatere proefneemin(, en bevestigd. -Zo vindt men, op bladz. 35, eenZAantekening over P1.
CXVIII: 27, op bladz. 25, 26, 27. drie andere , over de
Wyzen uit het Oosten, en de Star, welke door dezelven
gezien werd, by des Heilands Geboorte. Bladz. so cone
over de naamen, door welke de Rabbynen de verfcbillende wyzen van de Schriftuur aan to haalen betekenen. Op
bladz. 41 eene over Bethlebems affland van Jerufalem.
Op bladz. 87 eene over zommige buitenfpoorige belastingen , door Roomfche en Griekfche Keizeren hunnen Onderzaaten opgelegd, enz.
De taal van den Eerw. Schryver is doorgaans zuiver ;
maar zyn ftyl zomtyds ruim weelderig genoeg voor cone
deftige en mannelyke welfpreekendheid. Zyn Ecrw. fchy::t
eon liefhebber to zyn van opeenftapelingen. Laat ons
een paar voorbeelden bier van geeven. „ Dc wa3.-e Ne„ derlander (zegt by op bladz. 3,) misgunt u dan, 6
„ Indien! uw Elpenbeen , uwe blanke peerlen , u Perii„ en! uwe Koornfchuuren , 6 Egypten ! niet : graaf uw
„ good, v Peru! delf, 6 Golconda! uwe edelo gefleen„ ten: zend ores , 6 Arabier! uwen wierook, pink uwe
„ fpecerven, 6 Ceylonees , uw geurig ooft , u Spanjen !
„ pers, nabuuri?. Frankryk! uwe druiven , — ons be„ koort de Vryheid meer dan alles , enz.”
Bladz.
55. „ Laaten anderen den oirCpron o. nafpooren der oude
b
„ Volkeren , die lang voor de Geboorte
van onzen ge„ zeegenden Verlosfer in deeze Streeken gewoond heb„ ben, of van tyd tot tyd dezelve overftroomden: noemt
„ vry de Got hen , Daciers en Geten , de Wandalen , Lon„ gobarden en Zwaaben, de Heruliers vooral, de Marko„ mannen , de Maven en Wilten, enz.” Het natuuthke
goy* van zulk eenen fchryftrant is dat men ligtlyk
tens tot bet lame vervalt. Het heeft \Teel mocite in,
wanneer men zo hoog boven bet gewoone peil van eene
bedaarde en genelatigde wyze van fpreeken of fchryven
geilegen is, op die hoogte to blyven zweeven, zonder nu
04
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en dan eons plotsling te vallen. Alen kan den Ecrw.
Schryver den lof niet weigeren, dat by, doornans„ bier
tegen wel op zyne hoede is geweest. Evenwel niet altyd„
Past het wet. in eenen deftigen ftyl, het geen by zegt
bladz. 158 , dat in bet jeer 1747 „ de Route Haan den
„ Lecuw durfde overkraaien?" Of bladz. 175, van de
invoeringe der nieuwe Pfahnen fpreekcndc. , Wie zou
„ 'er dan met Alephihozeth willen binken , ass by met
„ David huppelen kan." Of bladz. :o2 , „ that de verheilzon
a, leidende Man barite hoornen intrekken voor
„ der g,erechtigheid." In ern gebed
bet geen altoos
wel in eenen deftigen, maar tevens ecnvoudigen,
moot ingericht zyn , komen , onzes bedunkens ,
minst verbloemde uitdrukkingcn van dat !bort te pas,
Nicttceenaaande deeze nanmarkingen , beltelst dit 1,Vcrk
veel goeds , en de uitvoering is verre van laakenswaardig
te zy n• Dc gebreken in den flyl, want elS ZOCiallig hefchouwen wy ze, zyn minder die van den Schryver, den
waarichvnelyk van z yne learen. Lit de-vergelykinge van
het gun bladz. 256 des twceden Stubs voorkomt, blvkt ,
dat zyn Ecrw.,wanneer by deeze Redenvoering nitfprek,
nog Beene voile 3o jaarcn oud was. In Mien jeugdigen
leeftyd zyn , vooral man= van ecnen ly laggen geest ea
leevendige verbeeldingskracht, onderhevig can cane weelderigheid van flyl, welke zv in 1..,,Tpen ouderdom
van zelve leeren befnoelen. Ook zyn de voorbeAden van
anderen, welken zich door hunne Schriften eenigen mans
g‘ emaakt hebben, dikwvls Doch men dient
bier tegen op zyne horde te zyn. het vlytige leezen der
nitmuntendfle redenaarcn vooral van den ouden tyd , is
het bestc middel om den fmaak, in dit opzicht, te zuiveren , en het waare onderfcheid tuslchen Profa en PoUi.e
te doers opmerken.
De nitgeftrekthcid des AVerks verwondert ons oak minder, wanneer wy overweegcn , hoc veal de Schrvver dear
over heeft marten nazien en leezen , in vergelvijnge van
den tyd , welken by 'er aan heeft kunnen belleoden. In
het hwen yerzamelen der falityfflofie cn ,bet eerfte opftellen des Werks , moct n. odic
veel inCuipen , bet
geen man, niet els ov:rtollig , minflen els Piet
noodnaklyk, zoude wan 'eaten, inden men den tyd bad
om :Ales naauwkeuriglyk weder over te zien en te hearhci leis.
Eene pleats, Welker laatftc gedeehe ons vooral gall-ofer!
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fen heeft, zullen wy affchryven tot een blyk, dat het
den EerW, Schryver niet ontbreekt aan de vermogens,
om door waare en deftige welfpreekendbeid bet hart zyner Hoorderen te roeren. Spreekende van de voordeelen,
welke cle.inwoonders van Axel genieten , en van bet
tnerkwaardige diet Stad , zegt by, onder anderen, op
bladz. 186, „ Rigt uwen gang Stedewaarts , let op onze cierlyke Vestingwerken , en zie den aarileg , die ons
Stap in onze Poorten binnen, en al,' veriterkt.
,1 les zal van bet goed beftuur der Oudften van ons Volk
,5 getuigen , de wclonderhoudene huizen , de cierlyke
ilraaten, de voile winkelen , de geregelde fcheepvaart,
5,
de openbaarc waterwellen en fteedelyke gebouwen.
21
,, Klimt het Raadhuis op, en de Raaclzaal, aan de Ge,9 rcchtigheid, de Geheirnkamer, aan de goede Trouw,
,5 de gevangenisfen zelfs , aan de wraak geheiligd, zyn
Of lust bet U den god', uwe aandacht waardig.
gewyden
Tempel
te
betreeden
, daar, by Jezus zuive35
ren Godsdicnst, de uiterlyke orde ciert, daar zult gv
,, wel het bygelovig misbruik niet verbannen zien, dat
„ vunfche graven in reine Tempelcbooren opent,. maar
geheelde Zerken
opgebangen Wa1) tcevens
„ penborden leeren , op welke grootfche naamen Axel
„ boogen kan. - Hier vergrootfchen de 1V:1mi -dill„ den de vertooning , bier rusten de overblyfzels der
„ Heiden, die voor uw heil het barns droegen. Hier
„ rusten de VASSVS, de CHARTREINES , de RIDDF:1”,s , de
SONSBEEKEN , en zoo vecle anderen. Hier rusten de
,, CLAUSEN, de CRAUWELAARS, de LAMMENS , en ande„ re Burgervaders ,die zich loflyk uwe regeering kwee1, ten. Hier rusten myn Voorgangeren, die U bet woord
„ van God. verkondigd hebben. Hier rust bedwing
„ U, myn hart! .... neen Geliefden ! ik weet bet, myn
„ klaagen voegt by uwe vrcugdc niet: dock ver„ fehoont then enkel traantje van Vaderlyk gevocl , dat
„ my by de befinnering van mvnen Eerstgeboorenen ont„ fchiet: -- het zal uwe dankoffers nict ontheiligen.”
Met verdienden lof fpreckt ook de Schryver van
de vriendelykhcid en goede krygstucht door de Frail hen,
in de jaaren 1747 en 1748 te gehoudcn , wanneer
zelfs de baldaadigheden door bet Staatiebe krygsvolk , te
Neufen gepleegd, door de Franfcben tefluit en betengeld
werden bladz. 1'59 , enz. 001C weigert by nict , in de
erlIfte verdrukkcrs van de Vryheid des Lands te. erkenncii!eli
05
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het geen in dezelven waarlyk pryswaardig was , zie bl.
95 . enz.
Het Werk is te Middelburg gedrukt, en hierdoor heeft
den Schryver waarfchynelyk de gelegenheid ontbroken,
om de proeven na te zten, enders zouden zekerlyk fainmige drukfeilen niet zyn ingeflopen. By voorb. bladz. 2,
des eerften Sulks , reg. 4, that fleeds voor flechts; bladz.
10, reg. 5, in de Aantek. grooter voor kleiner ; bladz.
21,_ reg. 2o , is mindere uitgelaten. De uitdrukking,
bladz. 177, reg. 16 , het villa- van den onrechtvaardigen
era verderfiyken oorlog met Engeland gerocrd, is zeer dubbelzinnig. De Eerw. Schryver had die dubbelzinnigheid
kunnen vermyden, indien by, in plaatze van de drie laatile , gefteld had ons door Engeland aangedaan. Zo
als 'er nu float kunnen de woorden betekenen , en dit zoude
zeifs de natuurlykite zin weezen , dat die oorlog van onze zyde onrechtvaardig ware geweest; iets bet geen wy
niet kunnen denken het gevoelen te zyn van iernand, die
eenigzins der gebeurtenisfen kundig is, en ze met onpartydigheid befchouwt.
Nog een pear kleine eamnerkingen, en dear mede zullen wy cindigen. Bladz. 188 van het eerfte Stuk, in de
Aantek. (a), words 0. ezegd, en herheald tweede Stuk,
bladz. 265, dat, volgens de gemeene overlevering,
Boekweit eerst door zekcren Jr. VAN GHISTELE Llit
in de Nederlanden zoude zyn overgebragt , Welke ecnige
zaaden van dat gems in zyn Zakboekje had overgevoerd,
en dat de Nederduitlehe naam van dear zynen oorfprong
hebbc. Of de Zakbockies toen al onder,dien imam in de
mode waren , weeten wy niet, moor waarfaynelyker is
ons chaos voorgekomen dat de plant haaren imam bad
crekre o.en van de gelykheid des zaads met dat van den
Beisken- of Boekenboom. Het Engelfche Buckwheat fehynt
ook dear van efgeleid.
Bladz. 71, words MAR G ARETA Oreavin van Vleanderen , de Stiefmoeder van JAN
vAN AVESNES genoemd; dear zy nogthans zyne eigene
11.1oeder was, gelyk de Schryver zelve eenige regels hooger hair doet voorkoomen. Dit is zekerlyk eerie
fell, nit overhaasting voortgefprooten.
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Overysfelfche Gedenkflukken. Vierde Stuk. Door Mr. J. w.
RACER. Te Campen, ter Drukkerye van J. A. de Chalmot , 1785. Behalven het Register, 349 bladz. in gr. 8vo.
et dit vierde Stuk gaat de Heer en Mr. Racer over
M
tot het behandelen van een gelled ander foort van
onderwerp , dan hy in de voorige Stukken befchouwde.
Deezen tog waren grootlyks betrekkeiyk tot de vryheid
der ingezetenen van Overysfel ; en het tegenwoordige
gnat wel byzonder over de dienstbaarheid, zo der vrye
ingezetenen , als die der hoorige lieden, in dat Gewest ,
naar welk tweeledig onderwerp dit Stuk ook in twee Af•
deelingen gefchift is.
De eerfie Afdeeling gaat over de dienstbaarheid der vrye
Ingezetenen van Overysfel; en in derzelver voordragt legt
de Autheur het 'er vooral op toe , om to toonen , dat dezelve zig van oudsher bepaalde tot het bevorderen der
uitvoeringe van het LandsbeItuur des Landsheeren of der
Overheid; en zig geenszins uititrekte tot een huishoudelyk voordeel van den Landheer (*). Ter duidelyker ontvouwinge hiervan gaat hy eerst na, de nude getleldheid
van 's Lands regeering ten deezen opzigte: en daaraan
hegt by een gefchiedverhaal van 't voorgevallene in deeze
Provincie , aangaande de dienden der vrye ingezetenen,
naar uitwyzen der oude gedenkttukkcn, en 't geen men,
in
(s)

De eerst aangeduide diennen, behoorende tot het bewaa-

ken en bewaaren van 't Land , draagen , volgens de onderrigting van onzen Autheur. , den naam van Heerendienfien , oin

dat ze van avegens den Landshcer of Overheid gevorderd worden : en dien van Landsdienllen , dewyl deeze. Heerendienlien
ten behoeve van het Land verrigt werden. — De faatstgenoemde dienflen waren van veelerleic foort, en droegen uit dien
hoofde verfehillende benaamingen , doch veelal werden ze met
den algemeenen naam van Hofdlenflen benoemd ; om dat ze,
(in den flerkften zin door flofizoorige lieden ,) verrigt werden
tot een hu;shoudelyk voordeel van den Eigenaar des Hootdhofd,
aan weiks regtsdwang de Hoflionrigen bovenal onderworpen
waren. In Duitschland noemt men ze froontlienfluil, als gefchiedende ten huishoudelyken voorciecle van den F107l dat is
den (leer , gelyk Fro deszelfs Gemalb, aenduidt. Zie HU1DEC.
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in laater tyd, byzonder wegens de Drostendienften, en
de daarover ontfiaane gefchillen, in de zeventiende eeuw,
gemeld vindt. „ In dat alles is, gelyk hy opmerkt , geen
blyk to vinden, dat tot in de achtiende eeuwe Kidder3 , fchap en Steden Drostendienflen , het zy als weleer
„ Uoidienfien, van den Landsheer en naderhand van de
„ Provincie geweest zynde, het zy als byzondere Hof„ dienflen van de Drosten, erkend zouden hebben; maar
„ wel van bet tegendeel.” En na dit ontvouwde behande1t by voorts bet geheurde, wegens deeze Drostendienlien , in de achttiende eeuwe, toen do Heer van dcr Capellet/ tot den Poll, de Reiblutie van 18 Maart 1631, (by
Welke do Drostendienfien toen afgefcbaft zyn, en den
Drosten , ter vergoedinge hiervan , cone vermeerdering
van tractement toegeitaan is,) ontdekt hebbende (j-),
zeer ernflig aandrong op de geheele affehaffing der DrostendienCten, die ook eindelyk, door Ridderfchap en Steden , voor eeuwig werd beflooten , en, by Gene Publicatie van den n5 February 1783, aan de Ingezetenen bekend gemaakt.
Naa hot afhandelen hiervan veriecligt zig onze Autheur,
in de tweede Afdccling, ter ontvonwinge van de dienstba3rheid der lloori.,;c, Lieden in Overy.!liil, en' ter nalpooTinge van derzulkcr regten. Hieromtrent verleent hy ons,
eerst, eon nitvoerig berigt aangaande de hoorige Lieden
in Overysfel; en verder hegt by daaraan eene verzamcling
van Dude ItuRken, betrekkelyk tot de Hofregten aangaande daze hoorige Lieden; aan welker boofd geplaatst is,
cone zogenaamde Conflitutie van Keizer Albert van 't
jaar doch welker echtheM door den I-leer en Mr.
Racer gewraakt wordt ; als zynde dit !la zynes agtens,
vcrdicht , en eerst onder de SpaaniChe Regeering ten
nadecle der hoorige Lieden , in de waereld gekomen.
Voorts deelt by ons merle de byzondere Hofregten van
ilen Hof to Ootmadian, en :Indere daar onder beboore.nde
Ho(t) Het veronagtzanmen van deeze Refolutie fehynt , volgens
't geen de Hoer en Mr. Racer melds , aanleiding gegeeven to
hebben tot cone wedcrinkruiping van deeze Drostembenfien ,
(dus gemamd , om dat ze ten hui.houdclyken voordecle der
Drosten gcrehieden,) en ge,')rek van geheugen en onderzoek
beet die 12e!;Thatie vervolgens list gelled uit het oog doen verFezn; waaruit naastdeilkelyk de hntere wegens de
tegtmaitigheid of enregunaatigheid dcezer dienilen, ontliaLn zyn.
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Hoven in Twente, mitsgaders eenige oude oordeelen van
het opgemel4e Hof; en wyders de Hofhoorige Regten in
Twente, benevens de Amphati,en en Elucidatien, daarop
by de Staaten van Over ysfel gemaakt , behelzende de Orde
en Redres over 's Lands Domeinen van Twente, van
Augustus 1662, en de nadere Refolutien der Overysfelfche Staaten, van 26 February en 26 April 1667. Ted
laatfte komen hierby nog eenige rnerkwaardigheden, nopens dit behandelde onderwerp, welken in de melding
der voorige ftukken niet gevoeglyk geplaatst konden worden: behelzende narigten, wegens de bezitting van Hofhoorige goederen door een Hulder; de beleening van Hofhoorige•goecieren ; en het onderfcheid tusfchen volfelfuldige en volfchuldige vrye •goederen; waarnevens nog eene
melding van oude Geldfpecien; en eene opgave der Hofregten van den Sadelhof te Schapen.
Het vyfde Stuk deezer Verzamelinge eindelyk is inzonderheid gefchikt, ter voordragte van een Betoog, aangaande de bezwaarcn der Kleine Steden van Twente, ten aanzien van derzelver Regten en yryheden. By dit Betoog,
welks vervaardiging den Meer en Mr. Racer gelast was,
ten einde in het zelve de bezwaaren dier Steden aan de
Staaten van Overysiel voor te draagen, heeft de Autheur,
daar by, door de vereischte beknoptheid van 't Betoog,
te bepaald was, om over zommige byzonderheden uit te
weiden, voorts gevoegd , eene breedere aantekening van
zodanige opmerkingen , raakende de oudheden deezer kleine Steden , mitsgaders nopens de byzondere , met die
Steden niet te vergelvkcn, gefleldheid der Stad tilmelo,
welken weetenswaardig zyn , of ter ftaavinge van bet opgemelde Betoog kunnen dienen: en wyders nog een byzonder Betoog, aangaandc de Bezwaaren der Stad
lenhove , omtrent haare Regten en Vrylieden. --- De
Autheur heeft dit Stuk algegeeven , met eene Voorreden,
welke inzonderheid behelst eenige voorbereidende aanmerkingen , omtrent eerie grondwettige herftclling in het ftuk
der Regeering van Overysiel, ter fiaavinge van een vereischt redres der bezwaaren van de Kleine Steden. En
dus behoort dit Stuk grootlyks tot de diestyds zweevende gedagten en verfchillen over de Grondwettige Herftel; welken thins met de onlangs voorgevallen omwenteling van zaaken , en de herltelling van Zyne.Doorluchtige Hougheid, een einde genomen hebben; waarom wy
green rode hebben om op eenige byzonderheden van dien
at
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aart ihan te blyven. Veeleer zullen wy den Leezer nog
ten ftaal van eene andere . natuor uit het zelve mededeelen , betrekkelyk tot het nude Taalkundige; dat, gelyk
we voorheenen reeds aangemerkt hebben , meermaals, in
deeze verzameling van Overysfelfche Gedenkftukkeri , 'zyne leerzaame nuttigheid heeft; en waarvan de volgende
uitvoerige aantekening, over het woord grute of gruyt ,
in deezen tot een-voorbeeld kan dienen ; te weer, daar 't
in veele oude Ordonnantien voorkomt, en men 'er verfchillende verklaaringen van gegeeven heeft. De
Heer en Mr. Racer verklaart , in een Artykel der \Villekeuren van de Stad de uitdrukking van dubbelde
hookoe, door dubbeld hoppenbier, en verleent ons , ter
diet gelegenheid, deeze aantekening.
„ Hoppe of hoppenbier wordt gezegd in tegenftelling
van grute, in eenen brief van 1404, by Mr. VAN HATTUM gefchied. der Stad Zwolle, D. I. bl. 272. Op de2elfde wyze als het woord hoppe wordt genomen voor
hoppenbier; zo wordt ook grute gezegd voor grutenbier;
beide van wegens de {brie , die in bet bier gebruikt
wordt : want het is reeds bier , voor dat het met grute
wordt voorzicn. Hiertoe dienen ook de woorden , bier
tappede dat nyet gegruyt en were, in eenen brief van FREDRIK. VAN BLANKENHEIM Bisfchop van Utrecht , Ilan de
Stad Ootmarinin gegeeven , den 20 February 1405, alwaar de' Bisfchop aan deeze Stad in erfpacht uitdoet de
srinvte en den asfYs tot Oetmarftm mit alien Koren toebehoor
als ✓de gelegen is in den alingen gericlite tot Oetmarfm,
voor tien oude volwigtige Frankifche Schilden des jaars
(§) in fulken voirwairden weert dat yemant bynnen Oetmarfern of antlers woir bynnen den Gerichte Oetmarfêm vurf:
gruyt • haelde clan tot Oetmarfen2 of bier tappedc, dat nyet
egruyt en were, fonder confent en wylle der Scepen van
Oetmarftin, den folden ivy hem doen panders alfte dicke als
dat gefchiede ende des begheerden voir drye pont, dair de
twe
(§) Zo verleende die2elfde Bisfchop, als blvkt uit een vroeger
fink, in deeze Verzameling bygebragt, die van der Scadt Genemuyden heure grute ende chyns met alle bchoirten, veer aclit olde

Prancryxe fchilden. jaeriycx. De Grute naamlyk was oudtyds
een eigendom van den Landheer, moest dus nit zyn daartoe gcfchikt Gruithuis gehaald worden ; doch by flood dit, voor eene
jaarlykfche fomme, meermaals af, die den naam van gruitgeld of
p. 258-263.
ketelguit droeg. Zie IATTH. Anal. T.
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twe pont of cornett Pollen aen onfe heerlicheit, en dat derde
pont fal comers tot behoef der rcepen in der Stad oirbair
werl Ook heeft Mr. P. H. VAN DER WALL getoond, dat
door grute verftaan moet worden de ftoffe, welke dient
om het bier te doen gisten. Handy. van Dordr. bl. 151,
152, alwaar by eene vergisfing van den HeeT.WAGENAAR
hieromtrent aantekent Ik had echter eene breeder
verklaaring gewenscht , van wat ftoffe deeze grute zy geweest ; en wat eigenlyk het woord grate in zynen oorfprong te kennen geeve. Dat door grute niet allerley
foort van ftoffe, waardoor het bier aan het gisten word
gebragt , en althans geen gist verflaan wierd, meen ik
daaruit te moeteu opmaaken; dat tot hoppenbier ook gist
vereischt worth; en echter, in- den aangehaalden Zwol.
fchen brief, grute of gruite wordt tegengefteld aan hoppenbier, in de woorden hoppenbyer,, dat men gemeenlike
dryncket , in 011fell lande , daar onfe gruyten, op alle eynde ons gellichts peer mete afgegaen „ ende vernyelt fyn. En
vervolgens wordt aldaar afzonderlyk van den accys van
hoppenbier gemeld. Ik meen dat bier in het oog te houden zy, dat de Latynfche woorden fe,rmentata corevina,
in brieven van de middeleeuwen met grute verwisfeld,
eigenlyk te kennen geevcn bier, door zuurdeesfem toebereid. Dit ftrookt zeer wel met de eigenlyke betekenis
van het woord fermentum. In onze Twentfche landtaal
is het woord grute nog van een bekend gebruik , betekenende den klomp toebereiden zuurdeesfem , welken de
huislieden op het Scharpbier , (een drank van roggenmeel, eenigzins goor van fmaak, zonder hoppe gekookt,)
doen, om het te laaten ryzen en zuiver worden. AVat
eindelyk de afleiding van het woord zelve betreft, komt
my voeir,, dat die moet gezocht worden in het woord
ryzen , 't wclk in de voorzcide landtaale als nog betekent
ryzen, dyen,.en inzonderheid gezegd wordt van het ryzen
(I.') De Heer WAGENAAR naamlyk verklaart, in navolging van
J VAN tiouT , het woord grute door moot: dan Mr. VAN DER WALL
brengt ons onder 't oog, dat Grztit en P.Aut, in de oude Keuren,
als verfehillende zaaken onderieheiden worden ; en dat men in
dezelven weinig onciericheids maakt, tusichen Gruit en Hope,
als Plantvewasfen van eenerleien cart, waarmede men gewoon
was het Bier te gruiten. Zyn Ed. verfiaar 'er des, met den Heer
VAN RHYN, door, cone foort van Gist, die men gebriiikte onl
of fmneilt,cerm te maaken.
het Bier a:In
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zen van beflag van meel, en van nleel of deeg, toebereid
om gebakken te worden. Van ruyen komt geruite , dat
is het gereezene of gezuurde , en voorcs gruite , &mit ,
grute, fermentum. Van de overdragtelyke .betekenisfen
van het woord ruyen , in opruyen , en in voordruyen,
voordroeyen, zal ik hier niet melden ; noch "breedvoerigaanmerken, dat het woord uitroeyen, myns bedunkens ,
van een gansch anderen wortel is, naamlyk van roden
vitroden. Zie het aangetekende van Mr. SUNG, in Cod.
dipl. et doe. pro hill. Benth. pag. :22. De Heer WAGENAAR leidt het woord grute of gruite, hoewel met eene
geheele andere toepasfing, Pals ilaande op het groeien of
vitlpruiten van 't mour,] of van gruyen , groeyen. Ik
twyfel niet of de wooden ruyen en gruyen, beide eene
nitdying bedoelende , zyn aan elkanderen verwant , zo
dat er weinig bedenklykheid fchynt to zynom het
woord gruyen insgelyks tot myne gemelde afleiding over
te brengen. In het oude Stadrecht van Deventer , van
1486 , wordt gewaagd van groeten water, in de woorden : Item: die dat groeten waeter hebben, zweren
op die Ordonnaneie van den groeten Ivacter. DUMBAR
Kerkl. en Were/di. Dev. bl. 169. Ik denk dat toen
het gemeen daardoor verftaan wierd het water tot brouwen van bier gebruikt."
Irerken van de Ilfaatfch4py tier Nederlandfehe Letterkunde te Leyden. Zevende Deel. Te Leyden, by P. van
der Eyk en D. Vygh, 1787. 350 bladz. gr. 410.
e Letterfchat, in dit Deel van de Werken der Taalen Kunst gewyde Maatfchappye, ontflooten, vangt
aan met eene voorheen beloofde , om de dikte
des Zesden Deels , uitgeitelde Vertaaling eener Verhandelinge , op de Vraag, In hoe verre kan men nit de overblyf.3els van het Moelagothisch en ilngelfilxisch, tot opLeldering der Oudhcid van het Nederdnitsch
aantocinen ,
dat de gl.ond onzer Taale in de bovengemelde te vinden is?
Die Verhandeling , fchoon aan het oogmerk der
Maatfchappye niet beantwoordende geoordeeld , keurde
men, nogthans, waardig, in 't Nederdnitsch vertaald,
in de Werken der Maatfchappye uit te geeven , met des
Schryvers Naam, indien by goed mogt vinden zich, binnen eenen bepaalden tyd 1 te ontdekken, 't geen by niet
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gedaan heeft , weshalven dezelve naamloos te voorfehyla
konit (*).
Oudheid-, Gefehied- en Taalkunde brengen den Schryver tot het betluit, „ dat de flollandfche Thal, ais zynde cell Teutoonfehe Taal , altyd op zich zeive beltaan
heeft; dat 'er, noch in de Taal zelve , noch in de GefchiedenistIm , zich jets voordoet , om ons te doen gelooven , dat 'er ooit tusichen deeze en de Moefbgotilehe
Taal ecnige gemeenfchap heeft plaats gehad, en dat de
eerfte iets van de laatfle zou hebben ontfangen , of kmnen outfangen. Dat echter jets van het Sueevch of The.
otiskisch deze Taal is bygezet geworden door den,/Inge/fries , uit wiens Taal , bencvens andere Taaien, het iIngelfaxisch in Britannie is voortgefprooten , en wel zo ,
dat de Hollandfehe Taal, als zynde ook voor een gedeelte Friesch , het haare -tot het fingellaxisch heat toegcbragt. Dat men dus geenzins zeggen kan , dot het hot.
landyeh uit deze oude illot:lbgotili-he en figellaxti'li;lie Taalen is voortgefprooten, hoe groot ook het nut zyn inoge , dat de Holiandfthe Taal, nevens de andere Gerinaan°Pe Taalen of Spraakvormen , nit de oude , rvke , en
hoog te fchatten , gedenkflukken dier beide Taalen , tot
opheldering van zich zelven , trekken kan. ------- Weshalven zyn gevoelen , zo nit de Historien , als uit de
vergelyking dier heide Taalen, met de NederdmitMie opgemaakt , aanloopt tegen bet algemeen gevoelen , dat de
laatstgeraelde Kaaren oorfprong verfehuldigd zou.weezen
aan de 1110efogothifehe en iit2,;,ellLI:ifclie Taalen."
Op deeze volgen twee Stukken , de best gekeurde Antwoorden behelzende , op de Vraage : 11 T( Ike zyn de A'enmerken van waar en valsch Vernuft , en we/he zyn de be-.
hoedinidde/67 tegen het laatIle? Het eerfle met den gewoonen Gouden Eerprys bekroond, vloeide uit de penile van den Hooggeleerden Heere JEAN JAQUES HOTTINGER. , Hoogleeraar in de irelfpreekenheid.en Gefchiedcnisjen te 'Zurich, in Zwitferland, Honorair Lid van het lo}.:
felyke Genootfehap van Oudheidkunde. Deeze Verhandeling , in 't Latyn gefchreeven zynde , is ook ingevolge
van eene in den jaare 1785 gemaakte verandering der Wetten , ook in die Taal gedrukt; doch' zal, ingevolge van
eene Wetverandering, uit de eerfte voortvloeiende , in 't
Nederduitsch vertaald , vervolgens in 't Licht gegeeven
wor7
(*) Zie des het Voorbericht.
DEEL. N. M.G. LETT. NO. 5.
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worc'en; althans de Maatfchappy vleit zich hiertoe eene
bekwaatne penne gevonden te hebben, en keurt het onderwerp , zo wel als deszelfs behandeling, belangryk genoeg om 'er haare Landgenooten meer en meer mede bekend te maaken. Dewyl dit keurig uitgewerkt Stuk ons
nogmaals , naar alle waarfehynlykheid, zal voorkomen,
zien wy 'er van of om 'er lets uit te ontleenen; en vervoegen ons ten diet' einde liever tot de tweede Verhandeling over dit Onderwerp , met vollen regt waardig gekeurd , nevens de bekroonde , gedrukt te worden; de Wel
Ed. Gear. Meer Mr. MERONVMUS VAN ALPHEN, PlOC11rctIr Generaal 's Lands van Utrecht , vervaardigde dezelve.
Wanneer Bens Schryvers uitfpraak, over zyn eigen Werk,
daadlyk met den inhoud overeenflemt ; of de laatfte aan
de cerfte beantwoordt, mag dezelve vrylyk overgenomen
worden. Dit bier het geval zynde, twyfelen wy niet,
uit den Brieve van den Heer VAN ALPHEN, der MaatfcMppye , nevens de Verhandeling , toegezonden , 't volgende te plaatzen. „ Een ding heb ik in bet fchryven
deezer Verhandelinge onder 't oog gehouden. 1k heb namelyk gedagt , dat de uitfpraken van het gezond verftancl
vecl meer ter beantwoording der opgegeeven vrage konden bybrengen , dan eene nitgearekte geleerdheid, fpitsvindige redeneeringen , of nodelooze uitweidingen , en
daarom heb ik myn best gedaan , om eenvoudige beginzels , in een bevattelyken ftyl , en door voorbeelden opgehelderct , op te geeven; en danx nit natuurlyke gevolgen te trekken , Welke den jongen Kunflenaar waar en
valsch vernuft gemaklyk van elkander kunnen doen onderfeheiden ; zonder dat by, door verveelencle geleerdiTeid, fchoolfche fpitsvindigheden of hairklooveryen, verward of gekweld werd. Kort, eenvoudig en belangryk
myn onderwerp te behandelen, is myn oogmerk geweest."
Om dit doel bereiken , beftaat de Verhandeling nit
deeze drie zeer natuurlyke Afdeelingen. — De eerfle,
over bet Vernuft, zo in 't algemeen, als weer byzonder
met opzigt tot de Dichtkunst en Welfpreekendheid. —
De tweede, over de Kenmerken van waar en valsch Vernuft. — De derde, over de Behoedmiddelen tegen
het valsch Vernuft. Met weinig woorden fchetst ons
VAN ALPHEN, in 't Slot, het geheel beloop zyner Verhandelinge in deezer voege.
Het Vernuft is de fierlykheid en het treffend vermogen
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gen der Dichterlyke uitdrukkin o. , uit hoofde van opgemerkte en voorgeftelde gelykheden
, overeenkomflen en
r'
be trekkin gen.
5 9 Dit Vernuft heeft plaats in ale foort van Dichtftukken, fchoon in eene onderfcheide mate, en op zeer onderfcheide wyzen.
„ Zal dit Vernuft waar kunnen genoemd worden , dan
moet, de opgemerkte en voorgeftelde gelykheden , de
Dichundige waarheid plaats hebben; niets buitenfpoorigs , niets gedrongens , niets ongerymds, Diets dat alleen fchyn heeft, Thou' daar in gevonden worden.
„ Dan, 'er worth daarenboven vereischt , dat de voor"telling duidelyk zy, dat de lezer niet in verwarring gerake , maar, zonder merkelyke of vermoeiende infpanning ,
het punt der vergelyking onder 't oog kryge.
„ Dan ook deze twee vereischten, hoe wezenlvk zy
ook zyn zyn egter nog niet genoegfaam. Elke Dichterlykc gedagte of voorftelling , elk Dichtftuk, moet vercierd
zyn met zulk een foort van Vernuft,' als overeenkomt
met den aert van de hoofdvoorfrelling, waders is bet Ver.,
nuft, hoe fchoon op zig zelf, en in bet afgetrokken ,
kwalyk geplaatst ; ja , in fommige voorftellingen , als
het verhevenc van het eerfte foort, en bet hartstogtelvke
in den hoogiten trap , is alle Vernuft overtollig en fchadelyk.
„ Maar laat leet Vernuft waar, en duidelyk, en welgeplaatst zyn 'er is eindclyk nog eene wet van fpaarzaam' bier in agt genomen moet worden , ten eroheid , die ook
de voor te' komen, dat , gelyk menigvuldige fpeceryen de
fpys bederven, een Dichtftuk niet overladen worth
met vernuftstreken en de lezer verbysterd worde door
al den glans, dien by' op eens voor zyne aogen ziet.
„ D ze wet der fpaarzaamheid, egter, beeft ook hare
byzondere bepalingen , met opzigt tot de verfcbillende
foorten van Dichtflukken ; en men kan daaromtrend niet
wel byzondere Wetten maken ; maar men is genoodzaakt, hicromtrend veel over te laten aan den kiefchen
fmaak der Dichters.
„ Hier uit nu volgt , dat het eene zaak van groot aanbelang is , gemaklyke en zekere behoedmiddelen tegen het
yalsch Vernuft aan de hand te geeven.
„ Maar, dewyl bet valsch Vernuft zyn oirf'rong verfchuldigd is of aan de zielsvermogens van den Kanftenaar
zelf, namelyk aan gebrek van oordeel en grofheid van
2
fmaak
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frank of aan den genius zyner eeuwe en de voorbeelden die hem omringen, — zo zyn , in het eerfte gevat, de beste behoedmiddelen, de fcherping van het oordeel en de v'erfynin'g van den fraaak; en in het laatftc,
tevens bet aan do hand geven van goede modellen; ten
elude de Kunitenaar zig , langs dezen weg , wagte voor
valsch Vernuft, en van zyne natuurlyke talenten op de
best mogelyke wyze gebruik make."
Veel moeilykheid hadt de Heer VAN ALPHEN , gelyk by
bctuigt, gevoeld in bet volvoeren van den op zich genomen tank; doch vooral in het wel beoordeelen der Vernuftstrekken vvelke by tot opheldering zyner gezegden
moest aanvoercn. Dan, zync bedreevenheid in Nederduitfehe , Latynfthe , Franfthe en Engelfche Dichtwerken , moetcn wy bekennen, ftelde hem in fleet om din
bezwaarlykst gecicelte zyns \Verks gelukkig , en met lof,
nit te voeren. Gelyk wy , Het ons beftek zulks toe ,
door veele voorbeelden, zouden kunnen toonen. Zy moeten in 't verband met de fiukken, waartoe zy behooren ,
befchouwd, en in de Verhandeling zelve geleezen worden, die, door derzelver gepaste keuze , groot licht ontvangt , en tevens eene bevalligheid krygt. Doch niet
ongepast zal het weezen , eene pleats ten voorbeeld te
neemen, en kiezen daar toe , 't Been by bybrengt, om
zyn opgegeeven denkbecld van Vernuft te ftaaven.
„ 1k heb gernerkt, fchryft by, dat men , wanneer men
over 't Vernuft in de Dichtkunst handelt, daar toe wel
eens nicer brengt dan 'er eigenlyk toe behoort; en wearfchynlyk om bet gebruik, bet welk men in de gemeene
fpraake van het . woord Vernuft meakt: zo dat men 'er
fomtyds gedagten en voorftellingen toe brengt ovelke veel
nicer de vrugten zyn van Genie, dan van Yernuft. Hier
door gereatt men dikwyls in verwarring: en ,orn zulks to
verrayden , dunkt my allergefchiktst te zyn , deze drie
eenvoudige denkbeelden altoos levendig te houden , wanneer men over het Vernuft fprcekt.
15 Schoone treffencle gedagten, van wat cart ook, met
de hoogst mogelyke eenvoudigheid voorgefteld.
Zie dear de Genie.
„ Schoone treffende gedagten, kunflig en fierlyk, en
door deze kunst en fierlykheid te meer treffend voorgefteld. — Zie dear Genic en rernuft te famen.
„ Gemeene.bekende gedagten, zo voorgefteld, dat ze,
door
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door de wyze van uitdrukking, behagen en treffen.
Zie daar het Vernuft alleen.
„ Laat my deze drie aanmerkingen door eenige voorbeelden ophelderen , de volgende pasfages zyn fchoone
meda.0-ten5 dock waar in been eigenlyk Vernuft te vinden is.
PALAMEDES zegt, by VONDEL :
Die zorgt en waekt en fiaeft , en ploegt en zwoegt en tweet,
Ten oirbaer van het lant eon , lastig ampt bekleet,
En %went de menfthen aen zyn vroonzheit to verbiuden,
Zal zig te jammerlyk in 't endt bedrogen vinden
Van 't wispelturig' yolk, dat , veel to los van hooft ,
Genoten dienst vergeet en 't ergfie liefst gelooft.

JACOB SIMONSZOON DE RYK, zegt MARGARETHA
tegen HOOFT (t):

en in

Dees bange dag zal any myn wederhelft doen derven,
My fchiet niets over dan to 'ween en en to fierven.

zo ook wanneer YOUNG zest (§):
Shall I too weep ? Where then is fortitude?
And fortitude abandon'd, where is Man?

In alle deze voorbeelden is de vooritelling fehoon en
treffend, zonder vernuftig te zyn.
„ Allaar wanneer dezelfde YOUNG in de daarop volgende revels zegt:
lie that is Bern, is listed; life is war,
Eternal war with woe. Who bears it best,
Deferves it least

dan is 'er.Vernuft by, in de wyze van uitdrukking: zo
ook wanneer HORATIUS fchetst hoe by zig gedraagt, wanneer het geluk hem verlaat CD.
fi celeris quatit
Pennas; refigno quo dedit, & mea.
Virtute me involvo , probamque
Pauperiem fine dote quaero.
Non est melon , fi mugeat Africis
Malus procellis, ad zniferas pieces
Deeurrere, & yetis pacisci.
Ne

(f Bl. 169.
(5) Night Thasigts, N. a.
(4.) Cann.

ib. III. Od. 29. vs.
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Ne Cyprice Tyriceque ?tierces
Addant avaro divitias mari.
Turn me biremis prcefidio fcaplue
Tutunz per Aegeos tumultus
Aura feral, geminusque Pollux.
drukt
dit kort en geestig dus nit.
BOILEAU
ou h fon gre deformais la fortune me joue
On me verra dornilr au branie de fa roue.
„ Eindelyk geeft men ook aan bekende en gemeene gedagtcn cen zeker vermogen , eene zekere nieuwheid ,
door het vernuftige van de voorftelling. Dezelfde noRATit's wil zeggen, dat men niet onophoudelyk moet trettren , en gebruikt daar toe de volgende uitdrukkingen.
Non femper imbres nubibus hilpidos
Manant in agros; aut mare Caspian
Vesant inaequales procelle
Usque; nee. Arnzeniis in oris ,
Amine ralgi flat glacies iners
Menfis per omnis ; ant Aquilonibus
Qzterceta Gargani laborant,
Et foiii3 viduantur orni.
„ Dat de eer , welke wel eons aan boosdoenders to
beurt valt, van korten duur is , is eene opmerking, welke zo.diki,vyls door de ondervinding is bevestigd, dat ze,
eenvoudig en onopgecierd voorgefleld , niet zeer treffen
zou, maar,zo als MALHERIW daze opmerking vooritch is ze vernuttig, fchoon en treffend.
Let gloire des mechans est pareille A cette berbe
Oui, fans porter jamais ni javelle, ni gerbe,
Croist fur le toict pourri d'une vicille maifon:
On la vn't feche et morte, ausfitost qu'elle est nee;
Et vivre une journie
Est repute pour elle une longue faifon."

Deeze geheele Verhandeling, en hovenal do Derde Afdui in g , verdient de aandagt aller Kunstkweekelingen.
Mr. ZACHARIAS HENRIC ALEWYN verzet zich in een
Stuk, op deeze Prysverhandclingen volgende, tegen de
zogenaamde Taalbefchaavers in ons Laud, welke in zyn
oog
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oog niet anders is dan een volftrekt willekeurige handel,
rechtftreeks gefchikt om de teal te bederven. Ten dies
einde gaat by, in zyn Toets van Nieutvcrwe tf
veele woorden na, wear omtrent men , zyns oordeels,
Taalfchennis bedreeven heeft. Alle daze misciryven dunken ons niet even groot, en eenige niet klaar beweezen:
altbans zou'er vry veel tot verdeediging te zeggen vallen.
Een Vertoog van dicn zelfden Heere, over de Voorzctzels Te, Ten en Ter, waarin zyn hoofdoogmerk is te
toonen, dat Te zo wcl voor manlyke en onzydige Subflantiva, als voor vrouwlyke, gefteld kan worden. Nericrduitfche Taalminnaars zullen 't zelve met voldoening en
goedkeuring leezen.
Onzyclige en beproefde Gedagten, over de Leer aangaande Geestes
en Geestenzienders , van J. CH. HEIOHNGS, Hofraad en mog.U:t het Hoogduitsch vertaald. Tweode S:uk.
leeraar te
ilinlierdatn , by A. Fokke Simonsz. , 1783. In octavo,
406 bladz.
beantwoording can 't oognierk des Hoogleeraars , met bet
Invervaardigen
van dit Gefchrifr, voor eenigen tyd gemeld (*),
•goigt

in dit twee& Stuk , het nafpooren der bronnen der zogenaamde fpookverichynzelen in 't eerfie afgeloopen zynde,
een onderzoek der bewysredenen voor de mogelykheid en weezenlykheid van zulke verfehynzelen, — Dan, dit vereiseht
vooraf een bepaalende omfchryving van 't geen men door een
Spook to verllaan hebbe ; Welk zyne bezwaarlykheid heeft;
doch waaromtrent de Autheur oordeelt , dat eene enkele omfchryving aan zyn beoogde voldoen zal. Zo veel, zegt hy,
„ is buiten kyf, dat men het denkbeeld van con Spook , naar
„ de verrigtingen, die men het zelve — to regt of te onregt
cfewoon is toe te fchryven , door middel van affeheiding
99
vormen rnoet : en gaa ik deezen weg , dan vinde ik geene
19
andere kenmerken, om een Spook to kenichetzen dan doze.
Of

Pat het eon voor de uiterlyke . zinnen werkbaar, en ongewoon
of preind , verfchynzet is , het welt , juist wegens 't ongewoone
„ den tnenfchen vrees aanjaagt , en tot de werkende oorzaak noch
„ God, noel: goede Engem, noas een hier beneden leovend menseh,
„ ho,it , ntaar tiogtans, uit ho fie der verrigtingen, een eindigen
„ Giest vordert:' Under zodanig eene omfehryving vallen do

99

„

weezenlyke denkbeelden van alio de zoclanigen , die, hoe zeer
ze oak anders mogen verichillen , in ernst in Spooken gelooven;
'er
II D. bl. 254-2.g.
(') Zie N. iVg.
P
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'er wordt tot een eigenlyk Spook cell Weezen denkend Weezen — vereischt. En hicr op is dan de Vraag:
„ Is het nng. elyk, dat een cindig, denkend Weezen, van eene
„ aan decze zyde des grals leevende ziel , van goede Engelen,
„ en van God verfehjIlend, op cell mensch zinnelyk werke? en
„ war y our een 1,Ve4zen zou het wel kunncn zyn,"
Zulks leidt den Huogleeraar ter on,ierzoekinge van verfehei.
den vooronderilellingen, waar van zommigen veelen in ons Va.
derland vermoedelyk vrecmd zullen voorkomen, maar zo vrcemd
niet zyn in 't nal yturige Duitschland, daar nog ctlyke coder ons
reeds verfleeten denkbeelden van Spookverfehynzelen ftand houden ; weshalven ooze Schryver , dit fink volledig willende alhandelen , dez,_,Iven niet onopgemerkt ken laaten : ze zyn de
volgende. a.) Zyn 'er eienzeni7i,e . (boofdlioffelyke) geesten, die
op den aardbodem kunnen verfehynen? Komt het fpooken
van een .4,trf.at- of Geflarme post? 3. Leveren de Chymifche bewerkingen van vericheiden deelen dei mcnschlykon iichaarns inzonderheid van het Wed , fpookverichynzels uit?
4.) Verleenen de Zaaddicrtjes van den Man , of de zielen in de
) Zouden de Zielen
ecren der Mockler , tier tot fpooken?
gca,irven Dieren ook fp.,oken, of z:nnelyk gevo ,211-mar kunnen ver!ihynen 6.) Kunnen de Zielen van geflo'ven menfchen, naa den dood , op de zinnen der lecvende werken? 7,)
Kunnen de Zielen van leevende menichen aan afgelegen plaatzoo verfchynen? 8.) Zouden ook Menfehen , in Dierengeflalte
veranderd , kunnen fpooken ? g.' Kin de Satan fpookgefialte
) Of kunnen eindelyk ander° hooger Geesaanne,2meno Io
ten , dat is Middengeesten, eindige Geesten, tusichen de goede
Engelen en Mcnic:)cn, (dcrzelver befiaan vooronderfield zynde,
hetwc,!k dc 13ongIe2raar gereedlyk crkent,) zinnelyk verfchynen ? leder deezer Vraagen beantwoordt de Authcnr afzonderlyk, met aanwyzing van de blykbaare ongegrondheid, en
de hand-astelyke ongerymdhcid van v,:rre sic meeste dier vooronderfiellingen : dan met dit alles.wil by de niogelykhcid der
verfchyningen, of van het bewerken van fpookverlehynzelen,
niet orrkennen, noch ten aanzien van afgelcheiden Ziclen, noch
met opz 7 gt tot den Duivel, noch met betrckking tot de laatstbe(t) By but overweegen deezer vraage kais de Hoogleeraar Met we! arzyri
van vooraf tc onderzoelten , wat inen,van het al of niet bellaau des Dmvets to denkcn he be : en '5 gevoli; van zyn onderzock is to ftellen: 'Er
befinat, vnl,gens rle liedig,e SehrO, werlrlyk een Duivel; een ei11,111,,, op
bellaanele denk:nd Wezen vcnz ki paarle eigenrehappen: maar by is, golyk by vervii:.;ens aanmerkt, mat zynen aanhang thans van tie car ;e verwy.
derd, volgens 0 Pot. 4; zymte, in cone van ooze aarde geheel verfchei.
den wayeellitte-:k , in dea keriter opgellooten; des de Ditive;s puscli geene g.nneen rehap Mut of g.3 ene de :allele mint over, de ratnrchen belMen ;
■,v,t71:cii
min nankidemie, oorzaaltca tier clwaalingen
titans
en ontiengden.
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beoogde Middengeesten ; zo ver de vraag alleen de magt om
zulks te kunnen doen , of het mogelyke, buiten eenige . andere
bedenkingen , nopens het al of niet waarfchynlyke en voegzaame, betreft; waaromtrent hy zich integendeel voor de ontkennende zyde verklaart.
Intusfehen meenen veelen, dat ze door deeze toegeflaane'mogelykheid reeds veel gewonnen hebben; dan, 't is, gelyk de
Hoogleeraar voorts opmerkt, wel verre van daar; overmits de
fchrede van de mogelykheid tot de weezenlykheid een zeer gevaarlyke (prong zyn zou. „ Wil men," dus vervolgt by deswegens, „'t beflaan van zulke verichyningen buiten tegenfpraak
flellen, dan moet het, of door middel der Heilige Schrift, of
„ door fluitreden, gefchieden; en in dit laatfle geval zoude ik
„ myne toevlugt of tot bet denkbeeld van dergelyke geestcn,
„ of tot de ondervinding myne eigene of van anderen —
„ n oeten neemen." — En hierop verledigt by zich tot bet
nagaan der bewyzen, welken men, voor de weezenlykheid der
fpookverfchynzelen, aanvoert.
De bewyzen uit de Heilige Schrift, te weeten de Canonieke
Schriften , vorderen bier de eerfle plaats. Het euangelisch verhaat, nopens de vrees der Apostelen , in de verbcclding dat zy
een of ger.ct zagen , Mash. XIV: 26. Marc. VI: 49. en
Luc. XXIV: 37; levert bier geen voldocnd beWys; en van geen
meer kragt is de ver:Chyning van Mozes en Etia., op den berg,
Matth. XVII: 1-9. lie plaatzen, die zommigen nit de Sari&
ten des Ouden Verbonds , ter begunftiginge van dit hun gevoelen, bybrengen, zyn insgelyks ver van gewigtig genocg ter overtuiginge. Hier toe behoort bet geicht in den drooni , Job IV:
13-17 : de verklaaring die men maakt van de 7;roginoedige kinderen , Job XXVII!: 8; van de vergelyking eens nydigen by een
Spook . Spr. XXIII: 7 ; mitsgaders van de Veldduivelen , Jer. XIII:
21, XXXIV: 14, volgens de vertaaling van Luther ; en eindelyk het wedervaaren van Saul, by de Toveresfe te Endor,, t Sam.
XXVIII: 6-20. —De Hoogleeraar, de gemeende kragt
der ee-stgenoemde plaatzen kortlyk ontzenuwd hobbende 5 laat
zich breeder uit over bet geval van Sc/v/ , om dat veelen daar
op flerkst aandringen. De merkwaardigtle verichillende uitleggingen der Gefeerden van het zelve bybrengende , verklaart by
zich voor het gevoelen van hun, die de geheele zaak voor een
enkel menschlyk bedrog houden waaromtrent hem de aanmerkingen van den Hoogleeraar lcirelis zoo wel voldoen, dat hy
dezelven overneeme , en met eenige bygevoegde ophelderingen
verflerke (D.
Op het nagaan der bewyzen uit de Heilige Schrift ontleend,
koint
(I) Zie Michaelis , over I Sam. XXVIII. in zync Nieuwe Ovcrizeuino des 0. T.
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kornt verder in overweeging , of verfebyningen der Geesten uit
de Rede beweezen Unman worden ? Hoeft men dear
mede het oog Fop fluitreden , gegrond op, en afgeleid uit, het
cfikele denkbeeld van cen Gecst of Spook , dan is de zaak ,
volgens den Hooglceraar , zeer kort of te docn. Het is toch ,
gclyk by, op het voorige zich beroepende, zegr, duidelyk, dat
bieruit niets weer volgt, „ dan dat 'er, waarfehynlyk, midden„ of hoogere Geesten tusfcben God en de menfehen .beflaan;
„ moor, dat ze den menfehen in fpook en menfehen gedaanten
„ moesten verichynen. daaromtrent zwygt de rede, gewis, te
„ eenemaal.” — Het konn dan, vervolgt by, nog aan op
de on, dervinding, cige of van anderen: met welker nafpooring hy zich deswegens voorts in dit Stuk bezig houdt. Edoch,
ter betere overweeging van 't geen waarop men zieli indiervoege b.soept , agt hy het raadzaam eenige revels vooraf te laaten
g ain, „ mar Welke de waarheid der gelehiedenis, raakende de
„ verichyning van ecn Gcest, beoordeeld moot worden." Deeze zyn de navolgende. „ I.) Men moot het natuurlyke zo
„ long vermoeden, tot dat het tegendeel ten vollen is bewee„ zen. 2.) Alle verhaalen , waarin onvereanhaare dingen zamer.4.7evoege worden , verdienen geen geloof. . (Deeze regel
„ flint byzonderlyk in zich , (a.) dat alles onwaar is , wat te„ gen waarheden, in andere weetenfehappen ten vollen beweezen, aanloopt , en 'er niet mede beilaan kan: als mede (b.)
„ dat alles , wat met de Godlyke Openbaaring ftrydig is , den
„ ftempc1 v pn onweetenheid vertoont, en van geene waarde is.)
3.) Gerehiedenisfen , van een historisch bewys ontbloot ; of
79
wier waarheid door geene geloofwaardige getuigen word be,'
„ krachtigd , ve”dienen geene toeflemming. (Volgens deezen
„ regel eischt men met het hoogfte regt : (a.) dat de getuigen
„ verfiandige volwas fen , en niet bygeloovige bevreesde, of met
„ eene fpoorlooze vcrbcelding bezette menfehen moeten zyn.
b.) Zy mocten unit niet aan zulke gebreken vast zyn , welke de gewaarwordingen bederven. (c. Zy moeten ook geen
voordeeI trekker uit het verhaal van verfehyningen der Gees„ ten. En ( d.) eindelyk , de getuigen moeten niet vuilaartig
„ zyn, noch mogelyk zodanigen , die anderen flegts tragten te
bedriegen, of willens zyn vrees en fehrik aan te jaagen.”—
De Hoogleeraar de gegrondheid deezer regelen getoond, en de
noodzaaklykheid van derzelver in -agtneeming door voorbeelden
bevestigd hebbende , goat bier op over , ter bcoordeelinge van
7,-Yt:naatilde geestenverlehyningen, of verhaalen van dezclven
die op ondervinding rustcn. Hy behandelt de berigten deswe..
,r -ns under drie hoofd rtyko's : I-et curio hehelst gc.valien, die
of hem door p,eloolwaardige lie.
or zolf ondcrvonden
( 1;:n yeti-n:11d zyn; en waarin. hoe vre,r 5 Ind ook het eon of anmogte voarkomen , zyrs oordecIs ,
d c; in den eerflen
niets
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niets bovennatuurlyks plaats had. Onder het tweede Artykel
toetst by de betigten, welken men van zodanige verlebyringen
by de Heidenfche Sehryvefs ontmoet: en tun laatfien vestigt by
nog kortlyk het oog op de getuigenislen der Kerkvaderen en
Roomschgezinde Kerklyken , nopens dit ondervverp. ren aantal dier verhaalde gebeurtenist die men, in vroegere dagen ,
vry algemeen, en ook in laater tyd bier en daar, voor buitennatuurlyke verfchynzelen .en voorvallen geho den heeft , brengt
onze Autheur overtuigend onder het fabelagtige , dat geen geloof verdient. Of by flelt het verhaalde in een natuurlyk Licht;
op zodanig eenc wyze, dat een ieder, die eenige kennis heeft
van bet mensehlyk hart , en de werkzaamheden van bet ver!land , door vooroordeelen of verbeeldingskragt bezwalkt, hem
gereedlyk toevalle, om te erkennen, dat men nict genoodzaakt
7,y , om 'er jet, buitennatuurlyks in te Mellen ; daar alles zich
zeer wel natuurlyk laat verklaaren. Byzondcr laat by zich in
't breede nit over den merkwaardigen brief van PUnius Secundus, Welke een drietal v n verfchyningen tneldt, die het Spookgeloof van Plinins verfierkte : en met opzigt tot bet bekende
verhaal van het voorgevaliene by 't geroep van den Stuurman
Than2 ,1s, „ de groote PAN is dood!" 't welk by als fabelagtig
wra kt, deelt by de bondige wederiegging van den Eerwaarden
Vader Honore de fainte Marie mede. Wv maaken hiervan te
eerder gewag, om dat deeze twee Stukken by veclen nog bovenal opmerking verclienen ; (loch ons beftek laat niet toe, bet
deswegens aangevoerde alhier to plaatzen. Ecn korter ftaal zy
in deezen genoe;., en wel ten opzigte van eel] gcval, dat gewoonlyk in onze Vaderlandfche Gelchiedenisfen nog al gadegeflagen wordt. Zie bier het zelve , benevens des Hoogleeraars
oplosfing.
„ Dio Casfitts NiCOUS melds, in bet LV bock der Romeinfche
Gejch'edenisfen, voort in 't begin, dal-. Drifits alles in Duitschland wyd en zyd verwoestte , en tot de Rivier de El'e was
doorgedrongen; don daar over te gaan was ecn vrugtloos werk
geweest; weshalven by zig, naa behaaldc zegetekenen, te rug
begeeven had. Wat hem daartoe inzonderheid bewoogen zoude fiebben, word aan eene vericheene, zeer groote, vrouw, toegefehreeven, Welke hem, van den overkant tot op de helft der
Rivier, te gemoet gewaad, en hem g,ezegcl hebbe: waar been
Drujus? Kunt gv uwe begeerte tot overwinning gansch geene
paalen zetten? Het lotgeval that u geen paallooze onderneeming toe; gaa te rug; 't since uwer daaden. en uwcs leevens
is naby. Drulus dit hoorende , ging voort te rug , fiervende
nog ondervveg,en, voor dat by aan den laivt: kwam, zouden ock nognee r wonderbiare dingen voor zvn dood voorge•
vane)] zyn, die i , y nogtans niet halt geteld. Daartoe hehoort,
el twee jo:.ge lied= door d4 - verichanz;ng gercedcn waren;
dat
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dot een vrouwengehuil gehoord ware geworden, enz.
Nu ter oplotninge.
De ve.rfcheene vro: w met baare aanfpraak neem ik als waar
aan ; dock geloof flier dat bet een fpook geweest is, maar een
natuurlyke groove vrouw, welke zig ook wel door hooge hielen en ander optooizel zo groot heeft gemaakt, dat ze een buitengemeene grootte fcheen to hebben. De Generaals mogten
wel 't wanvoeglyke en gevaarlyke begrypen, dat 'er nit zoude
volgen , wanneer men over de Elve Wilde trekken , en , daar
zy Dr ujus , door geene verftandige voorftellen , van zyn voorneemen konden afbrengen , zy mogen wel hunne toevlugt tot
zulk eene vrouw en bewerkte verichyning hebben genomen.
Bet geheele geval was dos menfehen-becirog. Hoe zeer die
verichyning aan Drifus , wanneer ze als eene geenverichyning
words befehouwd, verdagt zy, kan daaruit opgemaakt worden,
dat de Dichter , welke ecn lykdicht op Drill its dood maakte,
niets daar gewaagt , daar by anders vecie voorbeduidzels,
aangaande Dril us dood , to berde brengt. Want daar zouden
Marren , en vooral de morgenftar , net eene ongewoone vaart,
;Ian den Hemel zyn verfehooten ; de wolven zouden zig met
eon yslyk gehuil random 'r opriei niche leger hebben laaten hooren , twee.- onbekende gewapende jongeliegen zoudert, midden
door het verfchanite Leger en door de Wagten, zyn gereeden,
enz. maar van bet Spook, dat nridus zou verfebeenen zyn,
maakt de Dicker goon het minfte gewag , daar dit tog veel
merkwaardiger gees Best zou zyn , dan die de andere oPgaaven
(.;). Inmicidels hebben "colon hunne item, aan doze Fabel van
L)rufus fpook, als ceu. waarheid, gegeeven; en, daar men op
een Romeliifchen penning eene vrouw , met het omfehrift,
mania vondt, zo heeft men doze als eene afbeelding van het
Spook willen opgceven. Waarby men nogtans had moeten overweegen , tndien die penning al de voorgegeeven beduiding bath
gehad , dat egter tot de wezenlykheid der zaake Diet mag beflooten warden. En was het dan, mogelyk, by de Romene3
lets vreemds , dat ze de Landen in de gedaante cent. %Ire=
voorftelden ? Maar dat ujus werklvk flied, en dus de voorfpelling der verfeeeene vrouw waar maakte , kon een toevailig
gevolg zyn ; waartoe ook wel de ongemakken in het veld zo
gewoon, de ongeregelde leevenswyze onttrekkinge van flaap,
cu. bet hunne hebben toegebragt. Wyle de Graaf Hendrik var.
Rumatt (**) oordeelt over de zaak dus. „ Zo veel als men no.
pens dit Spook vermoeden kan heeft het of eeniglyk van een
inval van een Rotneinic;iev. Dichter zynen ooriprong genomen;
eiewelke , taco by in de komeiniche Historic vondt , dat een
derDio, Lib. 5 5. pag. 543.
E re,?.
p. 88. V. 50I.
(-n P
(-0 J, de, Tcuifcb.e,y Kayfer mud Reicliebistoiie , I Th . f. 154.
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dergelyke vrouw in Africa aan Cartiur Wits, mar aan Branos een zwarte Geest verfeheen , en den dood aankondigde,
daaruit gelegenheid nam , om van Drf:/ics , die by 't Romein_
fche y olk zonderling bemind was , dusdanig eene te verdigten.
Of 't is misfchien eene vinding van Dricius zelf geweest , die
daarom voorgaf dat hem eene Godheid verIcheenen was , om
dat by zich over de Elve niet waagen, en evenwel beletten wilde, dat zyn te rugtogt, misichien , niet door het Leger, wells:
'er lust toe hadt , als eene ontydige blohartigheid mogt worden
uitgelegd ; wyl dergelyke bcdricgerycn by de Roan-ilyche Generaats niet vrcemd waren. Ook kunneu wel eenigc van zyne
Zoldaaten verzonnen, en uitgeflrooid hebben, dat hunnen Veldbeer om hem daardoor te eeren ) niers dan de magi der Goden , van het te ouderbrengen van meerder that:Ithe Volkcn,
argehouden hebbe."

Gefchiedeois van Karel van Borgheim el Emilia van Rofenau,
door J. M. MILLER. Uit het Hoof,duitch ver:acaii. Derde ,
Vierde en Vyfde Deed. Met Plaaten. Te Utrchc , by G. T.
van Paddenburg, en t e Amilerdam, by
e.aa.eatnp, 1787.
In octavo.
we, by de afgifte der twee eerfle Deelen von deeH etzenBeen
Roman, nopens deszelfs bewerking geoordeeld hebben
(*), houdt, naar ons inzien, Rand, in de verdere uitvoering,
tot aan het afloopen deezer gefehiedenisle. Behoudens alto de
agting , die wy voor de weezenlyke verdienflen van den Heer
Mili•r hebben, kunnen wy niet nalaaten, van deezen zynen arbold als te lumber en te langwylig te herehouwen. Dan met
dat alles heeft dit Werk zyne nuttigheid, daar het hoofdbedoelde is , en de byzondere lotgevallen van , Karel den Leezer befienciig derwaards Ieiden , om de Jeugd behoedzaanaheid, tegen
de verleidingun der Ondeugd, in te boezemen. Om dit, by 't
gelukkig afloopen deezer Gerehiedenisfe , met de Huwelyksver.
eeniging van Karel en Emilia , des te duidelyker te doers be•
merken zo plaatst de Heer Milder aan 't Plot nog een Brief van
Karel, als aan hem gefehreeven; waarin het oogmerk van 't opflellen deezer Gefehiedenisfe voorgedraagen wordt; zynde naamlyk „ onbedagte jongelingen opmerkzaam op ziehzelven en
„ hunne bellemming te maaken; hen te waarlchuwen tegen de
„ ,gevaaren der jeugd ; en dus mcde te werken , om hen we.
„ derom in den arm der rude, deugd en Godsdienst, de eeni„ ge waare leidsvrouwen, tot een ecuwigduurcnd gcluk, te rug
r ) te

(*) Nieuwe digem. Vader1,, Letteroef. i

Deel,
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„ te brengen." In de hoop dat (lit Gefehrift bier toe bevorclei.
lyk zal kunnen zyn, luidt
taal deswegens alcius.
„ 6 Hoe gelukkig zen ik zijn, indien mijne dwaalingen voor
menig jong gernoed tot eene aanleiding konden dienen, om diergelijke gevaaren en bijwegen te ontgaan ! Ste! mij aan owe
leezers geheel zoo voor als ik voorheen was , en gelijk gij mij
bet eerst leerdet kunnen. Als een memeh, te weeten,
die de fiem der dwraasheid, jeugd en zinnelijke verma-;ken eerst
blindelings volgde ; zijn boogie geluk in de voldoening zijner
driften flelde; rede en Godsctenst :Is verveelende tuchtmeesters
dikwijls den rug toeke4;rde; en alzuo , aan ziehzelven overge_
laaten , zi ch in mcnigvuldige verlegenheid dompelde, van de
droevige gevolgen der dwaa,heid en buitenikoorigheden omringd
wierd, en ten laatfte, — de grootfie wroeg'ng die men hebzietzelf veragten een afgriizen van zich hobben kan,
ben, en zich als de bewerker van alle zijne ellenden moest aanzien Jongeling , die mij in deze onzinnigheden naarvolgde; die mij in mijn lijden gelijk zijt , en ook met mij de
verloorene rust van 114t geweeten beweent , worth niet geheel
moedeloos! Luibter met mij naar de Item van 't ontwa kr geweeten ! Zic, gelijk ik, naar een deugdzaam vriend , of Gene
deugdzaame vriendin om. Rijk hen uwe hand toe, als zij u willen helpen. En boven alles flreef naar de onzichtbaare vriendin,
de Godsdienst ! Verzoen u weder met haar ! Laat u geheel
aan haare leiding over! Wijk geen oogenblik van haare zijne!
Zij uwe linemen verzagten, Hernelfche balzem in uw kr:ink
en gewond hart gieten. — De wonden , die gij u zelven
door owe eigen dwaashcid geflagen hebt , zullen wel . niet l erfiend geheeld warden; dikwijls zullen zij wel weder openbree.
ken; dikwijls zullen nieuwe flagen van het lot, dat gij u zelyen bereid hebt, zich vernieuwen. Murmureer daar niet tegen
en wanhoop niet ! I'e Alwijze, die in den Hemel woont, doet
geene wonderen, rukt de gevolgen uwer dwaasheden, als chakels van den keten van 't geheel , die in zijne handen berust,
niet uit denzelven. 1k moet nu nog de gevolgen van mijn misdrijf met LourzA (r) in alle haare bitterheid fmaaken , em 'er
des te meer affehuw van re hebben. De flagen van her lot,
die o .o wanbedrijven volgen , zijn flagen van eenen liefderijken
Vader, die zijn kind elke afwijking, die hem op nicuw in het
ongeluk kon florten, wil afleeren. Eindelijk zal deugd en Godsdienst , als gij flandvastig blijft , u brengen aan den eindpaal,
daar de beoeffening uwer pligten u cen eeuwigduurenden inwendigen vrede zal verwekken."
(f) . ]Met ticeze nl,ftrillyk bad 1/y zig ,
1.0ackn. anantdiandel gmtkitelct.
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Leerryke Verliaalen en ZamenLraaken , in 't Bougduitseh opge-•
'kid, door A. G. MEISNER op een vryen mint in 't Areder•
duitsch overgebragt. Tweede Stukje. Te "Larkin, by F. Bohn.
Ira 8vo. 552 bladz.
goedkeuring mogten wy van het Eerfle Stukje van tilt leer-.
M etzaain
Werkje gewaagen CO. Het tegenwoordige biedt
een grooter aantal aan. En wcl eerst BERIVIG en de Pianeet jupiter, behetzende eene trefielyke Zamenrpraak voor hun, die on.
dervinden dat elk hun verfloot. Vervolgens de Dogter
van WILLEM VAN ALB ^, NAK een Edelman, ten Wiens Huize ALFRED, Koning van lirittannien, afgedwaald kwam, en verliefd
werd op diens Dogter,. welke door dien Edelman, op eene zeer
vreemde wyze , ter Vrouwe worth aangebode7. Het fchetst
een onverfchrokkendst Character, een Vorst, wedertland bieden4e in de allerflerkfle Drift, en zegepraalende
zonderling
zeer zonderling. `yders do Honing in een Bo; deed,
Klugtjpel, overgenomen nit het Leeven van Koning KAREL DEN II,
een list van de Hertogin van PORTSMOUTH, met den Graaf van
ROCHESTER beraamd, om dien Vorst het rinkelrooycn en de fhoep.
natuurlyk
reisjes to ontleeren
natuurlyk genoeg!
Hier op volgen drie kleine.Stukjes, getyteld: — De twee Broe.

tiers, — de Nagtegaal en de Kanarie-J/egel, — de Redoute,
— en , ten Slot , GIAFFAR en ABASSAH , of de Barchemiden.

Geen yerdichtzel, maar, tot byna de kleinfle byzonderheid toe,
weezenlyke drabilclie Gefchiedenis , tile GIAFFAR onvergoe.telyk maakt. Aileen wordt filer en daar iets als zeker verhaald,
't welk de Gefehiedenis enkel als vermoedelyk opgeeft. Decze
that vervolgd to worden.
Twee der kleine Stukjes plaatzen wy hier geheel.

de

De Nagtegaal en de Kanarie-rogel.
Een zeker Perfoon hadt eon . Kanarie-Vogel en een Nag-tegaal;
by Hoot beide die Vogels, dagelyks, verfcheide maalen een finkje voor, 't welk hy bun wilde leeren. De Kanarie-Vogel vatre het fpoedig , en zong het volkomen na , maar de Nagtegaal
bleef by zyn ouden zang.
Dat is" riep hy, den vergeeffchen arbeid moede, zon
„ derling. Gy overtreft, anderzins, de Kanarie-Vogel zo on.
„ eindig, en laat gy u, in een vreemde zangwys, van hem befchaamen?
Juist daarom," antwoordde de Nagtegaal, „ om dat myn
natuurlyke zang de Clem van de Kanarie-Vogel overtreft,
„ daarom is hy in hot naavolgen gelukkiger. Weet gy niet,

tat
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het naavolgen veel zwaarder valt aan een
dan aan een middelmaatig, Vernuft ?"

„ dat

„

zelfdenkend,

De Redoute.
Een Man , die in eene kleine Stad woonde, en daar welge..
zeten was, kwam in eene groote Stad, toen men daar de Vastcnavonds vermaaklykheden hieldt. Zyn Zoon , een Jongeling
van zeventien jaaren , was by hem.
Gaa heden met my op de Redoute ! zeide de Vader , op
„ zekeren dag tegen zyn Zoon.
„ Op de Redoute?" vroeg de Zoon, ten uiterflen verbaasd,
„ ik meen gy hebt my dezelve altoos afgefchilderd als een za„ tnenloop van zotheden.
„ En
„ 't Geen ik thans ook filet weder herroep."
„ zullen wy mede dee! neemen in die dwaasheid ?"
„ We zullen 'er geen deel aan neemen : wy zullen dezelve
$t maar enkel aanzien , Zoon ! Weet gy nog niet dat het eene
leeren ken„ onontbeerelyke noodzaaklykheid is, zotheden
„ nen , om aan het tegengellelde of aan den middenweg te zien,
„ wat in de daad verflandig goed is.”
Zy gingen 'er twee avonden na elkanderen , en de nieuwheid
van het Spel mishaagde den Jongeling geenzins.
„ Wanner zullen wy, heden, na 't gemaskerde Bal gaan ?"
vroeg by op den derden avond , toen 'het gewoone our . er-)trent
begon te naderen, en by zyn Vader zich niet zag gereed maaken.
„ Hoe, houdt gy dat voor zulk een uitgemaakte zaak dat wy
'er heden weder gaan zullen ?"
, Om dat gy zelf het als nuttig aanprees, dwaasheden te be„ 5fehouwen."
„ Wel onthouden !" antwoordde de Vader, al lachencie. „ Maar
„ voeg 'er eene enkele bepaaling by, die, van dezelve niet al
„ te dikwyls aan te zien en by te woonen. Het !angduurige ge,; zigt maakt 'er ons aan gewoon, en kan 'er ons 1igt toe bren„ gen , dat wy dat geese fraay vinden , 't welk ons , in den
„ aanvang, belachlyk voorkwam.' Dan heeft bet mislehien
„ draa ten gevolge, dat wy, even als anderen, een geruimen
„ tyd, ons ten toon gezeten hebben , ook anderen, eindelyk
op onze beurt, even eens ten toon zitten.”

NIEUWE
AL G E M E E N E

VADERLA NDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Bybel dor Nattair , ontworpen door den beroemden
SCHEUCHZER. In 't Nederdaitsch overgezet , met bygevocgde /lanmerkiNgen , tilt de beste Uitleggeren, nieuwfic Natuur- en Otidheidkandige HistorileheSchriften,
Beisbephryyjn i,7en , en Toegiften , vermeerderd „ door
LAURENTIUS MEIJER , Lid van de ,Moll. Maat/bh. der
Iree,:en12;h. to Haarlem, en Predikant to Twyzcl en lirog.
ten; met een aanpryzenden Brief van den Hoog Eerw.
en Hooggel. Hoer J. NUYS KLINKENBERG , A. L. M.
Th. & Ph. DoOor,, Hoogleeraar der PI. Codgeleerdheid
en Kerklyke Gerchiedenisien , aan bet /theneetim Illufire,
en Predikant to Asinfierdam, &c. Pier& Deel. Te Zmfierdam, by M. de Bruyn. In gr. 83,0. Behalven
Foorreden ,•7 3 3 blaiz.
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ebben wy, by de Aankundiging des Eerffen Decls,
van dit hoogst nuttig Bybclverklaarend Werk, opgegeeven het Plan des Schryvers en des Vertaalers, wy
vinden het noodig : dewyl 't zelve met dit Deel ecnige
verandering ondergaan heeft, des een kort verilag te doen.
't Was de Heer DONAT , die het op zich genomen hadt ,
SCHEUCHZER ' S Bybelfelre Natuurkunde te verkorten,
tevens met nuttige Aanmerkingen te verryken ; deeze
werd, v66r de uitgave van het Ecrfte Deel, door den
dood deezer wereld ontrukt. Dc Geleerde BUSCHING vatte het Werk toen op, um het, zo veel mogelyk, op den
eigenften voet voort te zetten, gelyk hy het Tweede en.
Derde Deel gedaan heeft. — Onze Nederduitiche Vertaaler niets van de verdere voortzetting deezes Geleerden
verneemende, ging hem met eenen Brieve aari; doch ont.
ving ten antwoord, dat hy, wegens zytte hooge jaaren.
en zeer veele bezigheden , 'er zelve niets aan doen, ook
geen opzigt daar over hebben , kon. De Hoogleeraar
:MICHAELIS berigtte ook , dat men van dit Werk ,
Duitcchland , geen hoop altoos Itadt van ten. minften
0
door
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door die kundige hand en goede medewerking, de voort
setting te verwagten.
De byzondere genegenheid ondertusfchen," fchryft
55
de Eerw. MEIJER , „ met welke onze vertaaling van , en
onze arbeid aan, dit Werk, by onze Landgenooten ontvangen is, die uit het ruime getal van Intekenaaren blykt,
en het herdrukken der Eerfte Stukken reeds noodzaaklyk
gernaakt heeft, gelyk mede de goedkeurende aankondigen , beoordeelingen , en uittrekzels, daar uit, in verfcheiden Tydfchriften , in en buiten ons Nederland, kan
ik, zonder de gevoeligfle aandoening , niet verneemen.
Hier door bewoogen en aangemoedigd, heb ik de
voortzetting en voltooijing van het Werk, zoo veel mogelyk , op dien voet, als de voorgaande Declen, over tie
Vyf Boeken van mos s , behandeld waren , op my genomen. Onder den Godlyken zegen en byftand heb ik,
met lust en voorfpoed, tot bier toe , daar in Iran wensch
mogen flaagen en een aanzienlyle gedeelte daar van
reeds afgedaan, zo dat ik nu in flaa.t ben, om dit Deel
te leveren."
Naa eene welgegronde aanmerking , over de kostbaare
Nederdidtfche Vertaaling van sc UC fIZER 'S Werk,
Vvftien Deelen , in groot Folio , laat de vervaardiger, der
tegenwoordige bekorte Vertaaling , zich in deezervoege
hooren. „ In de bekorting van S C H EUC
arbeid
heb ik dus gehandeld , dat ik zulke zaaken , die in de
Godgeleerdheid inliepen, en niet zo rechterreeks met het
beftek van dit Werk firookten , ook 't geen onze Schry-ver zomtyds, by gelegenheid van het een of andere door
anderen gezegde, ter hand nam en behandelde , wanneer
het behandeld wordende onderwerp daar by niet Teed,
kortere aanmerkingen over deeze en gene plaatfen, die
men niet zelden ook by andere Uitleggers villa — of
die weinig ter zaake fcheenen te dienen , heb weg gelaaDoch , omtrent de Oosterfche nog
ten of bekort.
in zwang gaande naamen , hebben wy onzen Tekst
.
der bekort dan door DaINAT gedaan was; dewyl WV de
overeenftemming der oude Hebreeuwfche of Ilybelfche
naamen , van Dieren, Aardgewasfen , en Delfriollien , met
de r og in 't Oosten gebruiklyke naamen van dezelve, gewigtig en dikwyls beflisfende vinden : waarom ook de
Heer MICHAELIS den Reizenden Geleerden , in zyne
bifthe Praagen zoo dikwyls de oplettenheid , op de
thans nog in 't Oosten gebrurklyke naamen , aanbeveelt.
„En
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En dewvl men dit Werk zo min kostbaar als mogel ylc was wilde leveren , heeft men de Plaaten van deeze volgende Dcelen geheel weg gelaaten : waar door ook
derzelver verklaaringen, die wy reeds uit DONAT ' S Werk
hadden achtergelaaten, voor ons geheel onnoodig waren:
„ Integendeel .heb ik de zaaken , die natuur- , oud,
heid, of tyd-rekenkundige ophelderingen van Schriftuurplaatfen behelsden, onverkort medegedeeld, en wel eeng
een woord, dat des Schryvers gedagten ophelderen kon,
iaaten invloeijen , waar door ik mynen Autheur niet dagt
te verongelyken, of eene opzetlyke Aanmerking meende
te kunnen befpaaren.
„ Myne Aanmerkingen , eindelyk , heb ik, op het
voetfpoor van myne Voorgangeren in de voorgaande
Deelen , daar de ftof ze my aan de hand
gaf , medege-!
'
deeld; ook zomtyds in eene Toegift , gelyk voorhecn ,
zommige , door sc HEUCHZE2 over g eflaagene , Bingen , opzetlyk behandeld. De noodige Registers van het
geheele Werk than in het laattle Deel te volgen."
,Wy danken den Eerw. mErjen. voor zyn betoonden
yver, aan dit Bybeltoelichtend Werk befteed, en twyfelen geenzins aan de pligtfchuldige erkentenis zyner Land-.
genooten; buiten zulks was onze Aankundiging van het
laatst voorgaande Deel, even als die van MICHAELIS in
Duitschland , de Lykreden lour over geweest.
Wat in SCHEUCHZER ' S en MEIJER 'S plan viel, omtrent
het Bock van josuA , het Bock do r Richteren , het Boek
van RUTH, het Eerfic en Tweede Boek van SAMUEL
vervat dit 'ierde Deel. Wy zullen den Inhoud, als ons
te wydloopig , hier niet affchryven, alleen onzen Leeze-,
ren verzckerende , dat zy, omtrent de moeilykfte plaat-,
zen , in de gemelde Bybelbocken , zich om geene ophelderingen zullen verlegen vinden ; cer zal zomtyds de
groote veefcheidenheid van begrippen belemmering baaren; fchoon deeze wyze van voordragt het gunftig voorkomen van onzydigheid hebbe , en de vryheid van veekiezing den Leezer hate , zouden , onzes inzicns, lang
verouderde en volfirekt geen fteckhoudende begrippen ,
zonder de onzydigheid te verkorten, of de verkiezing te
belemmeren, veilig agter wege hebben kunnen blyven;
de Toegiften van den Eerw. MEIJF,R zyn , nit den aart,
min met deeze overlaading, mogen wy het zo eens noemen , belast clan wel andere gedeelten dazes aanpryzensQa
waar-
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waardigen Werks. Het moeit ons , om der langte wine,
geen dee p er Toegiften te kunnen overneemen.
Meermaalen trekt 'de Eerw. MEIJER de onderfcheide gevoelens der Uitleggeren zamen , of brengt ze onder zekere hoofden ; dit doet by, onder andere , naa SCHEUCHZER' S geclagten , over de Toveresfe te Endor,, die hem zo
voldoende voorkwarnen, en zo wel lieten leezen, dat by
het niet noodig oordeelde 'er aanmerkingen by te voegen,
omtrent dit vreemd geval, op deeze wyze. Daar zyn
„ I. Die dit gefchied-verhaal allerftrikst na den letter
in den eigenlykften_ zin der woorden opvatten; denkende
dat sAmuer,, of deszelfs ziel, in de daad door dit wyf
zou opgeroepen en verfcheenen zyn , en aan SAUL deszelfs aanftaande lotgevallen voorfpeld hebben. Zommigc
Rabbynen, en de Roomfche Uitleggers doorgaans , valkn in lien linaak en beweeren op hunne wyze, in 't
lange en breede, dit gevoelen, 't geen ook by de Schryvers der Al4etneene Historic, III D; bl. 529, de goedkeuring heeft kunnen wegdraagen, wordende in de Aanrnerking , met verwerping van buikfpraak , goochelaary,,
geheime verflandbouding , en eene rol door den duivel
hier gefpeeld , voor de letterlyke en eigenlyke opvatting
der woorden gepleit. Gelyk ook SAURIN , Disc. XXXV.
p. 511 , J. A. ERNESTI Neue Theol. Biblioth., X B. p.
202, 203, die eene verfchyning, dog in een gezicht van
SAMUas ziel, door NELSON, in deszelfs ilatideis4Rhen
Elba , over deeze plants aangenomen, voor de beste van
de drie gewoone meningen keurt. DAs houdt ook DATE,
in eene Aanmerking op zyne Latyniche Vertaaling der
Historifche Boeken, die mening , die eene waare verfchyning van sAmt.TEL, door een byzonder godlyk oordeel,
trier aanneemt niet onderhevig aan zo veele zwaarigheden , met welke die te vvorftelen beert, die enkel eerie
verdichte verfchyning van SAMUeL hier begreep. Dan
vat hier voor en tegen gefchreeven en herfchreeven is,
lust ons niet bier op te geeven.
„ Eene tweede klasfe van Uitleggers rneent , dat de
duivel bier zo meesterlyk zyne rol zou gefpeeld hebben ,
dat by een fpook , ter nabootzing van sAmuer, , bier op
het tooneel zou gebragt , en daar door , als in den perfoon van SAMUeL gefprooken en autwoord zou gegeeven
hebben. En dit gevoelen heeft men ongetwyfeld wel
mast daarom begunftigd, om de berichten , aangaande
bezetenen, in de Scliriften des N. T. , daar mede te
On'
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onderfteunen, en dear uit op te helderen. LUTHERUS
en de meeste Godgeleerden in de Kerk, die mar hem zicit
by naame onderfcheidt, begunftigcn deeze mening, b. V.
A. PFEIFFER , J. SCHMIDT J. F. BUDDEUS zEi &TRACT,.
CHIUS , J. G. CARPZOVIUS breedvoerig heeft ook DEW.
LING, Obferv. Sac. Tom. II. p. ^-53, en LILIEN THAL ,

IV D. 67-77, voor dat gevoelen zich uitgelaaten,
enz. Floewel de laatere Godgeleerden van die Kerk 'er
niet meer in dien fmaak , althans dus zoo algemeen niet
meer, over denken.
„ III. Eindelyk • zyn 'er ook veelen, die in dit geheele
voorval flechts de bedriegeryen, de listen en looze kunstgreepen , van die gewaande Toverheks ontdekken , en ,
zoo als ooze SCHEUCHZER 'er over gefchrceven heeft,
dit verhaal ook begrypen. Dit heeft , onder de Rabbynen,
M. MAIMON ook reeds zoo uitgcbeeld. A. VAN DALEN
c. THOMASIUS , WEBSTER en andere, waren ook in die
gedagte, welken J. c. HARENBERG zelve ook die mening toegedaan zynde, aanhaalt : Thefaur. Theol
Nov. T. I. p. 639. fqq. Vooral moest bier ook 3e beruchte BALTH. BEKKER , in zyne Beioverde Weerel (1, bygevoegd wordcn. Terwyl ook J. DE mEv hier voor meest
fchynt te weezen , en D. SCHRAMM , Bib1.13rem. C. I. III.
p. 346. thqq• J. A. TURREVFIN , Opp. Tom. I. p. 45r.
feqq. CHANDLER , dit gevoelen omhelsd heeft , 't Beene
ook NIEMEYER , Characterillik , IV D. bl. II6. J. MAC,), UET Bybelfche Zickten , bl. 49-57, verdeedigt , HEZEL en de Heer KLINKENBERG 5 in zyne IlYbelverklaaring
over deeze pleats, opgeeft, en M. H. r. K6CHER, in eene Procne hier over , Gera 1780. 8. by DODERLEIN,
ZuferlefeNe hcol. Hblioth. I B. VII St. p. 554. feqq. ,
die echtcr twyfelingen 'cr tegen inbrengt, en het colder
No. II. voorgettelde gevoelen racer fchynt te begunfligen.
De Heer VENEMA Erelef. V T. T. I. p.
448, 449, is ook voor het neast in die mening, dog ook,
dat dit wyf, by alle haare bedriegelyke km-glen en begoocbelingen , even als Bileam , eene godlyke ingeving zou
gelled , en dear door SAUL , tot ftraf, zyn eanfteande lot
BURMAN , over deeze pleats,
voorfpeld hebben.
bl. 30I, fickle deeze Brie verfchillende gevoelens voor ,
zonder 6thi bovcn bet andere te verkiezen.
„ Dc Heer MICHAELIS , die op dczelfde wyze als
SCDF.UCHZER dit gefchied-verhaal ook verklaart, en de
geheele 0. ebcurtenis voor eene Necromantic, of een raadvraaQ3

234

EYBEL DER NATUUR.

vraagen aan dooden, houdt , enkel op bedrog en begoochelingen uitkomende, zegt , eindelyk maar waarom
zegt ons de Historie - Schryver niet, dat dit louter bedrog was? Ilc denk daarorn: dewyl by Historic - Schry7
ver is, en niet noodig had, zyn oordeel 'er in te mentren maar verhaalen zou 't geen SAUL „, en derzelver
gezelfchap, gehoord en gezien hadden. Wen by uit historiefche benchten, nopens de kunstgreepen van dit bedro a kennis bath gehad, als dan flechts diende b y ze
ook' verhaald te hebben; maar anders kon by zyn verhaal aan het oordeel zyner Leezeren overlaaten. Wy
bedillen immers geen Latynfchen Schryver, geen CICERO ,
of zelfs laatere Schryvers, wen zy verhaalen, Apollo
heeft dit of dat geantwoord. Alhoewel zy ons tevens
niet leeren, dat het niet Apollo, maar enkel de bedrog
fpelende Priesteres, vaak door geld omgekogt, veellicht
ook van anderen onderweezen, geweest zy, die de antwoorden gaf. Alhoewel zy zelve ook weinig geloof
floegen aim de Orakels."
Amoenitates Theologiae, of Godgelecrde Verlustigingen ,
ter betooging van de voornaarnfle waarheden van den
Christelyken Godsdienst. Verzanteld uit de voortrefelykfte Werken der Oude en Iledendaagli;he Godgeleerden. Door C. PANTEKOEK, Leeraar der Hervorwde
Gemeente, eerst to Muydenberg , nu in de Stede en
Heerlykheid Niervaart (gczegd) de Klundert. Tweeds
Deel. Te Rotterdam , by J. Hofhout en 'Loon , 1787.
Behalven laet Voorwerk , 177 bladz. In gr. Svo.
y de uitgave van bet eerfle Deel dezer Verlustigin13 gen , in 't jaar 1782, ( 4`) hebben wy, het oogmerk
van zyn Eerwaerden , (diestyds Predikant te ,
berg ,) en de wyze der uitvoeringe meldende , aengeduid , dat zyn Gefchrift ter behulpzame handleidinge
kon dienen , voor de Leden.der Kerke, die zich op het
Leerftuklyke byzonder toeleggen , en dice 't niet gelegen komt veler Godgeleerden Schriften te doorbladeren.
Het vertier van dezen zynen arbeid heeft hem intusfehen, naer luid van zyn Voorbericht, niet aengemoedigd
(*) Zie

Pad. Letteroeff. V. D. bl. 236.
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digd om dien voort te zetten , waer door de uitgave van
het tweede Deel tot het jaar 1787 vertraegd is. De Bockhandelaers y. Hofhout en Zoon, de verdere gemeenma7
king hiervan ten hunnen koste nu overgenomen hebben.
de zo is de Autheur voornernens , zyne ontworpen
fchets te volvaerdigen; en levert thans in dit Deel het
byeenverzamelde over de Leer der Heilige Drieeenheid;
naer het eigenfte plan , het well; by alvoorens gevolg,d
heeft, in 't vergaderen van 't merkwaerdigfte uit oude
en hedcndaegfche Godgeleerden , nopens de Godgeleerd
heid in 't algemeen, cle Heilige Schriftuur , en den Godselienst , mitsgaders over Gods bellaen, flamer?, wezen e*
eigenfchappen.
Canones Synodi Nationalis Dordracenx, ofte Oordeel des
Synodi Nationalis, gehouden binnen Dordrecht, in den
jaare 1618 en 1619. Uitgegeven door , en met eene
Voorreden van W. VAN IRHOVISN , in leven Dr. en Prof.
e'er H. Godgel. als . mede der Kerkl. Gefeh. in 's Lands
Hooge Moot te Utrecht. Tweede Druk. Te Utrecht ,
by G. T. van Paddenburg en Zoon, 1788. Behalven
het Voorwcrk, 1 4 6 bladz. Iii 8vo.
et de -Vernieuwde uitgave van dit Gefchrift, ten
dienfte van vele Belyderen der Nederlandfche KerkM
leere , dacr 't gelled uitverkogt was, en 'er geene Exemplaren meer voor handen waren, heeft men zich
naeuwkeurig aen de voorige afgifte gehouden. „ Doch
„ om het Werkje ," (dus luidt het Voorbericht ,) „ min
„ kostbaar te maken , en op dat het gevocgd konne
„ worden by het Kerkel. Handboekje," [behelzende ene
verzameling van de beroemde Kerkenorden , en daer toe
behoorende inrichtingen , zedert het jaar 1571.] „ zoo
hceft men het in kleiner format en met eene kleiner
„ letter gedrukt; zoo echter,, dat eerie weinige Exem„ plaren gedrukt zyn op Mediaan fchryfpapier in groot
„ 06tavo , voor hun die mogten goedvinden 'er
keningen by te fchryven.”.
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J. HERVEY , YRIEVEN.

Brieven van den freleervaarcligen Heere J. HARVEY,
A. M. in /even Preelikant te Weston favell , aan de
Hooggeboren ProuWe FRANCES SHIRLEY. Mt het Enget■ ch vertaald. Tweede Stukje. Te Rotterdam, by
L. Bennet, 1787. In groot 8vo. 165 bladz.
e Brieven, in dit tweede Stukje vervat, behelzen
's Mans Brieven van 4 Augustus 1753, tot op zyn
lactrcen . 16 December 1758, toen by, door zyne ongefleldheid, zich reeds van tens anders hand moest bedienen , en na welks afzenden by den 25 dier maencl overiced. Ze toonen ene voikomen gelykmatigheid van zyn
chaxacier, en zyn, wat den algemenen inboud betreft,
van denzelfden aert als de voorgaenden ( k ). Maer ze
zyn voor den Lezer van minder belting , nadien ze veelal gaen over byzonderheden, die grootlyks perfooneel
zyn , zo ten zynen opzichte, als van Mevrouw Shirley , en andere perfoonen. Doch in verzamelingen van
die natuur is men 'er veelal op geileld, om dezelven,
't zy minder of meer nuttig, zo als men 't noemt, volkomen of compleet te maker.

D
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ilanmerkingen op de Purverhandelingen tegen PRIESTLEY, iazonderheid op de Verhandeling van den Hoogg.
Heel . C. SEGAAR , door PAULUS SAAIOSATENLTS , 1787.

In gr. 8vo 159 bladz,.
e Opfleller dezer
fcboon , volgens
zyne betuiging , niet veel op hebbende met bet meeD
rendeel van de Schriftcn der zogenoemde Kerkvtderen ,
en vooral niet genegen zynde, om bun enig gezag in
den Godsclienst toe te kennen , had egter, reeds voorlange , uit een beginzel van gcoorlofde nieuwsgierigheid, en
ter uitbreidinge zyner gelehiedkundige kcnnisfe, 'er zyn
werk van gemaekt, om de denkbeclden der vroegere
Christenen, over deze en gene ftukken der Euangelieleere , na te fpooren. , Uit dlen hoolde las by ook gaerne
de uitkomcnde Scbritten over dit onderwerp ; en ing-evolge bier van kon 't niet wel anders zyn , of bet zo veel
g e.
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gerugts makende Gefchrift van den Heer Priestley van
dien aert , en de Schriften zyner tegenparty in Engeland,
waren terflond voorwcrpen zyner onderzoekinge. Hier by
kwarn, vervolgens , de openlyke afgifte eniger ingeleverde Prysverhanclellagen ter wederiegginge van Priestley,
welken insgelyks zyner onderzocklust niet konden ontgaen : en bier uit zyn, zo als by ons te kenncn geeft ,
deze zyne aenmerkingen gebooren. In dezelven bepaelt
by zich , om niet te breed uit te weiden , tot het boofd,
fluk over de Godlzeid van JEzus , en om daeromtrent zyne aendacht meest te laten gaen over de Verhandeling
van den Heer CAROLUS SEGAAR, als zynde dezelve ,
(hoewel , hem niet voldoendc ,) naar zyn inzien , beter
uitgewerkt clan de twee andcre Verhandelingen.
Overeenkomflig met dc opgemelde voornarne oorzaek van
zyn ondcrzoek , en dus ook van 't fchryvcn dezer aenmerkingen, is het buiten zyn tegenwoordig beflek, zich
op te houden met de , Godgeleerde bewyzen door den.
lIoc-)gleeraer acngcvocrd; 't well: hem doet zeggen :
„ ik wil duns de vvaarcie van deeze z yne bewvsrecle,,_ nen niet toetien : naardien myne bedoeling allcen is ,
om in cen Gelchiedkundig onderzoek te treeden , no„ pende de gedachten der eerie kerkvadcren en der
„ kristencn van de eerfle unwell; en om te oncierzoe„ ken , of de plaatzen , door den Hecr SEGAAR. tegen
„ PRIESTUKY aangehaald, dat gees bewyzen, wet de„ zclven bewyzen moeten.” — Dit Gefchrift is
derhalven , igelyk we ook voorheen wegens de Prysverhandelingeiz, en 't hoofdbedoelde van 't Programma ,
opgcmerkt hebben, (*) nict zo zeer voor bun die zich
op .de Schriftuurlyke, en inzoncerheid op de Wederlegp:ende Godgelcerdheid , toeleggen, als wel voor de zodanigen , die lust hebben tot het nafpooren van de gevoelens der Oudvaderen ; en zy, die goedvinden zich
daermecle onledig te bouden , zullen, welke zy de zy ook
in 't Godgelcerde gekoozen mogen hebben , 'er nog al
verfcheiden bedenkingen in ontmoeten , die hunnc nadere overweging afvorderen zo ten aenzien van de egtbeid en 't gcwigt van zornmige (taken , als met betrekking tot den zin vcicr fpreekwyzen , door de Oudvaders ten opzigte van Jezus , als ecn by uitflek hoogvereerenswaerdig Perfoon , gebezigd.
In
Tad. Letterorf. II D. bl. 566.
(*) Zic N.
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AANMERKINGEN OVER EENE VERHANDEUNa

In do eerie plaetze ftelt onze Autheur, kortlyk, voor,
het oogmerk dat zich do Hoogleeraer, voorflelt; en dit
is, ten opzichte van de leere der Godheid van JEZUS
waer toe ooze Schryver zich alleenlyk bepaelt, overtuigond to bewyzen , „ dat de leer der kristenen," hebbende dacrmcdc inzonderheid bet oog, op de leer der
beerfchende Kerk in Nederland, nopcns dit Stuk, thans,
„ wat het wezenlyke betreft, over het geheel dezelf„ de is met die van de kristenheid.” Nadien 't nu,
uit het IX ,en X Artykel van do Relydenisfe des Geloofs
der Gereforineerde Kercken ira Nederlandt, blykt, dat zy
zich lion& aen de belydenisfe der Niceenfehe kerkvergaderinge en do zogenaemde Athananaliaankhe belydenis,
zo moot do lioogleeraer, zal by acn dit oogmerk
voldoen , bewyzen „ dat, gelyk door de niceenfche
vergadering en de zogenoemde athanaliaankhe bely„ denis geltcld is , de eerfle kristenen ten alien tyde
„ gelecrd hebben , dat JESUS KRISTUS geboren is, uit
den Vander . your all; eenwen ; dat by God silt God,
• i;cb t, waarachti,,,,, God tilt waarachtig God,
• geborcn en niet gemaakt, en van het zelfde, wezen met
„ (-1,11 Vader kortom, dat de Zoo,' in ales den
„ rade,- ;.7elyk, van gelybe godheid, ecre cn heerlyk.
,, held is.”.
Doch bieromtrent tekent by in 't algemeen aen, „ dat
• niet alleen de zogenoethde onrechtzinnigen, maar ook
,, de reciazinnigen, menige malen ontkend hebben , dat
• dit het gevoelen der eerfte kristenheid geweest zou
\Vyders merkt by vooraf nog op „ dat
zyn."
,, de I-Icer SEGAAR gclyk ook zyne mededingers , VEL/NGIUS en onvi:L , de gevoelens der cerife kristenen
„ doet voorkomen als eenvormig, en , althans in bet we„ zen der take, met elkander overoenkomilig. Dan dit
„ is , (zcgt by ,) van voren befchouwd, reeds zeer on„ waarfchynlyk, en blykt van a` term tegen de• ge„ fchiedkundige waarheid to flryden.” Zulks noopt den
Schryver op dit Stuk bcpaeld to flan , en to toonen ,
„ dat do eorffe kristenen niet alleenlyk aanleiding bad„ den , om op verfchillende wyzen , aangaande den
„ grondlegger des kristendoms, to denken, moor dat zy
„ ook in de daad, omtrcnd zyn perfoon , ondericheiden ,
„ zeer uit elkander loopende gevoelens koesterden.”
Flicruit bid by af, dat men verkeerd to work gaet, wanneer men het thans geheten rechtzinnige in dit Artykel
de
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de algemenc leer der eertle Kristenen noemt: „ daar ze
„ (zegt by) intusfchen nimmer eenfleinmiglyk omtrend
„ het bcwuste artikel gedacht, — en ook nimmer
„ nigc vastliellingen , (zodanigen moon ik, welken het
„ verfchil van denkbeelden verhinderen zouden ,) desaan„ gaande gemaakt hebben. En dit blykt (vervolgt by,)
„ nog klaarer, wanneer men zelfs die plaatfen met aan„ dacht naleest , op welken de voorftanders der rechtzin, nighcid zich meest beroepen, en welken, wel overwo„ gen wordende, in de daad niets ulcer , dan eon enkelen fchyn van zogenoemde rechtz,innigheid vertoo„ nen.”
Na deze voorafgaende .aemnerkingen verledigt b y zich
voorts , om onderfcheidenlyk na te pen, of de Hoogleeraer SEGAAR, ten dozen opzichte, nicer dan anderen
afgedaen hebbe, met de plaetzen, door zyn HooggeL
aengevoerd, ter toetfe to brengen. En dit, zyns agtens,
daerin niet befpeurd hebbende, befluit by zyne Aenmerkingen indezervoege.
„ Op dezelfde wyze is het, naar myn inzien , met die
plaatfen gelegen , welken de Heeren VELINGIUS en crAvh.
hebben bygebragt. Doch bet lust my voor hot tegvnwoordige niet, daar over my breeder nit te laten. Myn
oogmerk was voornaamlyk, om aim to toonen , dat de Emden dooraaands , met opzigt op den perfoon van jzsus,
andere geClachten gekoesterd hebben, dan de Hooggeleerde Heer SEGAAR en zyne medeflanders; en dat de plaatfen , van welken by zich , ten bewyze van zyn gevoelen,
bediend heeft, niet voldoende zyn.
„ Zo ik dit genoegzaam bewezen hebbe (waarovcr do
onpartydige lezer beflisfe) ; bob ik aan myn oognierk
voldaan : zo niet , zal het Inv altoos aangenaam zyn ,
beter onderrecht te worden ; miss bet op cone befcheidene en edelmoedige wyze gefchiede.'
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JOSEPIRTS WERKEN

Alle de IVerken van FLAVIUS JOSEPHUS, inet
gen uitgegegeeven , door J. F. MARTINET , A. 111.
Eli. Dr: Lid van de flo'llandfi;he en Zeetcw:Ahe Maatfchappyen , te Haarlem en te lislingcn, en Predikant
te Zutphen. Zevende Deel. • Met nieuvie Plaaten. Te
Anigerdani, by Allart en Holtrop, 1787. In
Rya.
5 10 bladz.

\

yjanneer wy bet Zesde Deel deezes Werks , bet beV gin der Historic, van den Oorlog der yooden tegen
eie Roineinen , welkc in dit Zevende Deel words voortg,ezet , aankundigden (*) , haven wy uit eene Aantekenmg des Eerw. Uitgcevers, by den aanvang des Levens
van FLAVIUS JOSEPIIUS , op, hoe deeze in den Oorlog
gevangen genomen , uit Vleizugt eerie Voorfpelling op
VESPASIANUS toepaste, dic voor hem van de heuehlykitc
gcvolgen was, te midden van den druk zyner Land- en
Voile cnooten.
Het verhaal hicr van , met de Aantekeningcn des Eerw.
MARTINET 'S, zal thans de Aankundiging van bet Zevende .Dccl vergezellen, en genoeg weezcn om deczen Letterarbeid , van welken wy teeds zo veele keeren ipraken,
den zodanigen , die des nog onderrigtinge noodig mogten
hebben te doer kennen.
JOSEPHUS, in bet lang en rnoedig verdeedigde yotapata, nevens nog eenen der Bezettinge, overgebiceven zynde , daar de overigen , het lot werpende , elkander gedood hadden , behicldt, door de tusfchenfpraak van TITUS by VESPASIANUS, bet leeven. Deeze beval egter,
dat men deezcn Gevangenen wcl bcwaarcn zoa, oni hem
na NERO te zenden; doch josEmus , dit verftaan hebbende, liet VESPASIANUS weeten, dat by hem jets voor
te draagen hadt, 't Welk by zelf hem zeggen mocst.
VESPASIANUS hem daar op gehoor verleenn hcbbende,
in de tegenwoordigheid van TITUS , en twee zyner Vrienden , werd van hem dus aangcfprooken. „ Gy, 6 Vas„ PASIANUS meent, dat gy jOSEPHUS alleenlyk, iris een
gevangen , in banden heht ; maar ik kome u , van
„ GODS wege , eerie zaak boodfchappen , die van veel
grooter belang voor u is. Buiten dat, vect ik wet,
„ hoe
(*) Zie boven, bl. 10).
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hoe 't eenen Krygsoverffen der Yooden , die leevend
in uwe magt gevallen is , past te fterven. Gy zult
NERO zenden; maar waarom dat, naardemaal
59 my na
zy,
die
hem tot op u zullen volgen niet dan een
59
korten tyd zullgn leeven ? Gy, VESPASIANUS zyt
het , dien ik als Keizer aanmerk , en TIT US , uwen
DI
• Zoon , ; na u. Doe my dan zelven als uw, eigen gevangen bewaaren ; want gy zyt niet alleenlyk Heer en
5t
,/ Meester over My . geworden ; maar zult bet ook wel• haast over de getieele Waereld zyn , en gy moogt my
vry tot een zwaarer firaf dan gevangenis bewaaren ,
5,
indien het ooit blykt , dat ik dit verfierd , en GODS
5,
• naam misbruikt hebbe , om u te behaagen.'''
Op die voorfpellende Aanfpraak des Gefchiedfchryvers,
ontmoeten• wy de volgende Aantekening van den Heere
MARTINET. „ De Geleerden hebben melte gedaan , orn
naauwkeurig te bepaalen , welke Voorzegging des Oudcn
Testaments bier door JOSEPHUS bedoeld zy : maar daar
ixi hebben zy tot nog niet kunnen overeenflemmen. Sommigen denken op Gen, XLIX: so; anderen op illicha V:
1; eenigen op ye/ IX: 5, 6 , , of op .7ef: 1 - 5. Maar
wordt de bedoelde Voorzegging wel ergens in het 01.06
Testament gevonden ? Of bedoelde JosEPEus de hoofdzaak daar van, naamlyk , dat 'er iemand zoti opftaan
die wyd en zyd regeeren zou? Of waande by in de daad
den Geest der Voorzeggingen te hebben gelyk by te
vooren GOD daar voor dankte , en wilcie by zynen Overwinnaar met die Voorfpelling vleien ? Dan , in de daad.,
JOSEP/IUS behoefde -die gaaf van voorzeggen niet voor
wenden. Hy kende ongetwyfeld de gefteldheid der Romeinfche zaaken van dien tyd zees wel, en dan was het
geene zwaare zaak , daar nit te befluiten dat V ESPASIANUS , en naa hem TITUS , regeeren zou: Men heeft opgemerkt , ,dat .suEToNsus en TACITU g" mede verhaalen ,
dat 'er een groot Pcrfoonadie als Heerfcher zou opilaan , en uit 7tidea voortkomen , het geen zy mede op
VESPASIANUS hebben toegepast, mar in zy mogelyk JOSEPHUS gevolgd hebben. Dan, deeze Heerfcher zou de
NESSIAS weezen.
Nader licht de Eerw. MARTINET dit fink toe, als by
gevorderd is tot de plaats , waar josEPuus fchryft.
„ Maar 't geen hun [te weezen de `ooden] voornaamlyk
„ in deezen droevigen oorlog inwikkelde , was de dub" bedzinnigheid van eene Schriftuurplaats, behelzende,
51

99

•

142

FL. JOSEPHUS WtRIC.F.N

hall land to dier tyd het gebied over de
dat iemand
ga*he
IVaereld
zou
bekomen: Dit verklaarden zy als
3,
3, of bet iemand van hunne Landslieden zou weezen; ea
verfcbeiden , zelfs van de verflandigan , werden 'er
,9 door misleid: want door deeze Profeetfie werd VESPASIANUS betekend, die Keizer werd, toen by nog in
'udea was. Maar alle deeze Voorzeggingen leidden zy
naar hunnen zin uit , en bemerkten hunnen misflag
', nict , voor dat zy 'er door hunnen ondergang van over„, tmgd werden." Ten opzigte van deeze plaats
laidt de Aantekcning des Eerw.,thtgeevers. „Hier is de,
vraag, waar deeze Schriftuurplaats that. Men denkt op
vericheiden Tekflen, by voorbeeld.
XIX: 5. P./: II: S.
I'el IX: 6, 7. lel. II: 1-5. lificha V: 2. of Gen. XLIX:
Dat deeze Tekften , op . den 'Zaligmaaker zien, weer
men. JosEPut3s kon ze mgt op VESPASIANUS &Rider',
al hebben SuETONIUS en TACITUS eenige redenen daar
van opgegeeven. Die Keizer toch zou het gebied over de
ganfehe Waereld niet bekomen. - Maar worth 'er in
de opgcnoemde Tektlen gezegd het Been JOSEPHUS bier
aantekent?. Ity zeli , die elders der Yooden :algernecne
verwagting , op de Godiyke Voorzeggingen gegrond , uit
100Sheid en VleiCry op VESPASIANUS toepaste „ , of zich
ten minacn 't Voorzeggings-yermogen toefareef, bekeut,
dot gemeldc voorfpelling dubbelzinnig is , en nergens in
bet Oude i Testament woordelyk gevonden worth. En.
gcen wonder, zegt de geleerde VAN DER MEERSCH, men
ban „ de woorden in 't Ilebreetroch overzettende , onmogclvk dc dubbelzinnigheid behouden , Welke bier in beitaat dat JosEruus woorden op tweederlei wyzen kunnen verflaan en vertaald werden. Voor ecrst; -„ Dat ic„ nand , omtrent deezen tyd uit bun ('t Land ko„ mende , over de Waareld zou gebieden." Ten andcren ;
„ Dat omtrent dezen tyd iemand van de bunne gebieden
zoude pit het ( oodfehe) Land over de Waereld."
Volgens de eerfte overzetting past het op VESPASIANUS
die , in 3 adea zynde , tot Keizer werd verklaard. Volcons de laatfIe overzetting betekenen de woorden dat
ea" goodsch Vorst nit yudea zynen fceptcr over de Waerad zou zwaaijen. Dewyl de dubbelzinnigheid
don alleen in de Grieklche woorden gelcgen is, zo blykt
het, dat JOSEPHUS zelf Autheur is van deeze gewaande
dubbelzinnigeVoorzegging, Welke by enkel verdicht heeft
cm VESPASIANUS to vleien; terwvl by tevens cm zone
G eSI
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Gelodsgenooten niet al te zeer te ergeren, te kennen
geeft, dat zy ook eene andere uitlegging kan hebben, als
hy zegt, door deeze Profectlie weed VESPASIANUS betekend: want, door deeze woorden wil by te kennen geey en , dat 'er insgelyks andere uitleggingen van konden gegeeven worden. Dus verdraait hy de algemeene verwagting van het Volk, op waare Voorzeggingen gegrond.
SUETONIUS en TACITUS verhaalen ook, dat 'er in bet
Oosten eene algemeene verwagting was, wegcns de komst
van eenen grooten Iieerfcher, die, nit yudea komende,
regeeren zoude; en zy pasfen bet insgelyks op VESPASIANUS toe; JOSEPHUS buiten twyfel volgebde, gelyk uit
hunne uitdrukkingen blykt."
Gelukkig liep deeze gewaagde Voorfpclling voor fosr,PHUS af: want, fchoon VESPASIANUS, toen by dezeive
uitte, dagt dat JOSEPHUS dit fprak, om te gunftiger bejegening van hem te ontvangcn, en in 't eerst been geloof aan kon flaan, begon by, gelyk het verhaal van JOSEPHUS 111idt „ allengskens 'er toe te neigen : dewy'
00D, die hem tot het Keizerryk beflemd hadt, hem door
andere tekenen hoop daar toe gaf, en dat by josEenus
waarachtig bevondt in alles wat by fprak. Want 6i:n der
geenen, in welker tegenwoordigheid by tot VESPASIANUS
gefprooken hadt, hem gevraagd hebbende, hoe 't kwame , indien zyne voorzeggingen vastgingen, dat by de
verdelging van yotapata, en zyne gevangenis, ook nice
hadt kunnen voorzien, • en zich alzo voor tit zyn ongeval
gehoed hebben , hadt by geantwoord: dat by aan de Ingezetenen van yotapata voorzegd bath, dat hunne Stad,
naa een bcleg van zeven en veertig dagen, zou ingenomen worden , en dat by zelf leevend in de. lianden der
Rorneiraen valien zoude. VESPASIANUS dit verflaan hebbende, ondervraagde de andere gevangenen heimelyk, of
dit zich aldus toegedraagen,hadt, en bevondt .dat bet alzo gcfchied was. 'Coen begon by te bedenken, dat het
geen JOSEPHUS hem in 't byzonder gezegd halt, ook wel
waar zou kunnen weezen. Hy liet hem evenwel bewaaren , hoewel by hem, onclertuslchen, met gefehenken van
kleeding en andere kostelykheden vereerde. Ouk beje7
gende TITUS ' hem met groote beleefdheid.
Dit nogthans was flegts een voorfpel van een grooter
geluk , hem van wegen die Voorfpelling beichooren.
„ Want ," gelyk hy laater optekent , ., VESPASIANUS,
htini
zich door 't geluk zo begunfligd ziende, dat- fehier alley

Q44

JOS7PHUS WERREN

hem naar wensch ging, oordeelde dat bet niet zonder byzondere fchikking van GOD was, dat zyne Voorzienigheid
hem aldus , door veele omwegen , tot de Heerfchappy
over den ganfchen Aardbodern gebragt hadt. Hem .kwa-men toen veele voortekenen weder te binnen , en inzonderheid , dat JOSEPHUS zelfs by 't leeven van NERO,
niet uefchroomd. halt Clem te verzekeren , dat GOD hem
tot deb Regeering van het Kcizcrryk voor o.efchikt hadt.
Het berdenken daar van ging hem zo ter harte, dat hy,
zonder ontilcitenis , zich niet herinneren kon, dat
dien Man nog gevangen hicidt. Fly ontboodt dan mudANUS, sevens zyne andere Krygsoverfien en Vrienden ,
by zich, en ftelde bun voor, „ de groote dapperheid van
„ josE p nus; den moeilyken arbeid, dien hy zeif door
zyn vernuft, in 't beleg van yotapatn, bath nitgellaan;
„ en hoe by alleen de oorzaak geweest was , dat die
,, pleats het zo lang uitgehouden hadt , dat de tyd des„ zelfs Voorzegging, dat hy nog Keizer zou worden , 't
„ welk by toes geoordeeld hadt , uit vrees voor 't leeven,
„ verfierd te zyn , bewaarheid had : dat het derhalven
„ onbeteamlyk zou zyu, iernand, dien Go y) bath -willen
„ gebruiken , om hem zyn toekomend geluk te voorfpellen, !anger in gevangenis te houden.” Na dat
hy aldus gefprooken hadt liet by JOSEPHUS hatlen , en
llelde hem in vryheid. Deeze edelmoedigheid geviel alle
den Krygsbevelhebberen zeer welt_ want, dewyl - by eenen
Vreemdeling zo gunfliglyk handelde, 'oordeelden zy dear
nit, dat hy zich ook erkentelyk jegens hen voor hunne
dienften toonen zoude! En TITUS die 'er tegenwoordig
was, zeide tot zyncn Vader : „ 't Is eene - dead uwer
„ g;oedheid betaarnende, josE p Hos in vryheid te
,, en hem van zyne bocien te ontflaan; maar 't zou ook
recht en billyk zyn , hem van de fchande te bevryden,
door die aan ftukken te breeken , en hem alzb in den5/
,, zclfden fleet te herftellen, waar in by v66r zyne
• vangenis was: nadien men aldus gewoon is' te doen
• omtrent de zodanigen, die onfchuldig in banden gele„ gen hebben. ” VESPASIANUS keurde dien raad hoed,
en deedt toen met een byl deszelfs ketenen van een houwen. JOSEPHUS verkreeg, door de uitkomst zyner Vooroinbn-e zulk eene achting , dat elk gereed was geloof te
zurbb
geeven can 't geen hy in 't toekomende zeide."
De ECM. MARTINET tekent bier by aan. „ De achting , die hy ontving , fproot tevens uit het Romeinsclz
Bur-
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Burgerregt , ten zelfden tyde aan JOSEPHUS gegeeven, en
uit .den bynaam van FLANKS , Bien hy van FLAVIUS
VESPASIANUS verkreeg."
Mra.Nowen.0...

Verhandeling over de Legerziekten , benevens Proeven over
de Rotting. Door J. PRINGLE , M. D. Verneerderd
met een Geneeskundige BefrliTyving -der Hospitaalen ;
door D. MONRO , M. I). Uit het Engelsch vertaaid ,
door L. BIKKER , M. D. enz. Derek Deel. Te Amfierdain, by P. Conradi, 1788. In gr. 8vo. 288 blidz.

D

it derde Deel,van het nitinuntende Werk des beroem-den PRINGLE , begint met Proeven omtrent de verrotting baarende , en verrotting weerende, zelfftandigheden,
met Aanmerkingen, betreffende derzelver gebruik in de
Theorie der Geneeskunde, in verfcheide verflagen voor•
geleezen voor het Koninglyke Genootfchap. Dit voor
de Genees- en Scheikunde zo belangryk ondcrwerp is
door den alom geachten Schryver 't eerst opzettclyk
verhandeld, en hy heeft daar door tot verdere naafpeuringen den weg gebaand. - Dan, daar de volgende ontdekkingen en gemaakte vorderingen in de Scheikunde
meer en meer licht over dit onderwerp hebben vfpreid,
zo heeft de geleerde, Vertaaler , tot meerdere opheldering,
zeer veele oordeelkundige Avmerleingen 'er by gevoegd,
waarin hy de denkbeelden van laatere Genees- en Scheikundigen , omtrent 'tilt auk, trader ontvouwt en heoerdeelt. Aanmerkingen , die zyne uitgebreide kennis
eere aandoen. In deeze . Aanmerkingen (zie pag. 119. enz.)
herroept de Heer BIKKER zyn gevoclen omtrent het beftaan van het Phlogiston , en wil, dat de Verklaaring, welke hy in de twee eerfte Deelen van dit Work op
dit beginzel, van ale de daar toe betrekking hebbende
verfchynzelen, gegeeven heeft, voor geheel ongegrond en
onvoldoende gehouden worde, enz. --daar by voegende,
dat by deeze overtuiging verfchuldigd is aan de beknopte,
dock zeer klaare, Schets, welke de Heer VAN MARUM,
van de nieuwe Leer Van LAVOISIER, omtrent de zuivere
Lucht , enz. , by wyze van een AanhangzeI, geplaatst
heeft agter het vierde Stuk van de Verhandeling van
TEYLER ' S tweede Genootfchap. --- Het verftrekt altoos
een veritandig man tot eere, zyne dwaalingen to herroepen, en zyne betere overtuiginge der waereld merle to
DEEL. N. M.G. LETT. NO. 6.
d ee-
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deelen. — Dan , daar de Theorie van LAVOISIER reeds
zo lange is bekend geweest , zo is het eenigzints vreemd,
d;:t cell man , als de Heer BIRKER hier van zo hinge is
ookundig gebieeven, te meer, daar by nog zo kortelings
aan dit zelfde ondcrwerp zo veel arbcid beffeed heeft.
Ook hadden wy gaarne gewenscht, dat by de gronden zyner nadere overtuiging meerder ontlecd en opgenoemd had.
Vervolgcns bevat tit Deel een Antwoord aan den Hoogleeraar DE HAHN, en den Heer GABER, behelzende eenige Aanmerkingen , door hurt op het voorgaande Deel gemaakt.
En eindelyk eene Geneeskundige belehryving van de Krygs-Hospitalen , door den Heer DIONRa.
Ook in deeze twee Verhandelingen ontdekken wy een
fchat van kennis , die door de bygevoegde Aanmerkingen
van den Heer BIKKER nog aanmerkelyk zyn vermeerderd.
ta.

Van het roote en fchoone in de Natuur, door H. SANDER,
Profes or aan de Illufire Schoole te Kareisruhe, en Ho.
norair Lid van het Genootfchap van iVatuu,ronderzoekcreit te Berlyn. Tweede Uit het Hoogduitsch ver•
taa'd , door J. v. m. AZ. Te Utrecht , by G. 'F. van
Paddwburg era 'loon. In gr. 8vo.' 351 bladz.
Deel van dit,.Werkie is geheel op den eiIhetTweede
1 gen trant , en naar dezelfde fehikking, ingerigt als
Eerfte (*),, gaande , in de mite plaats, over vale
wyze iurichtingen der Natuur; en in . de tweede worth de
Proeve eener Natuurgephiedenis van de Zee, volgens toezegging in het voorgaande Deel, voortgezct. 't Geen
wy ter aanpryzinge, op de boven aangetoogene plaats
onzer Letteroefeningen, gezegd bebben, geldt ook bier ;
en is noodloos te herhaalen. Hebben wy daar een voorbeeld , van 's Hoogleeraars fchryfwyze Bens bepaalden
voorwerps, ontleend nit de Proeve eener Nattturgefchiedenis van de Zee; thans zullen wy den aanvang van beide
de Afdeelingen affchryven, die zyne denkwyze, over de
ilefehonwing van het groote en fi:hoone der Natuur, in
0:11 volilen dag haalen; die met genoegen zullen geleezen
worden en denkensflotfe aan den geest der bedagtzaamen
opleveren.
-De
(*) Zie

N. Algem. Vad. Letteroef. 1 Deels Ifle Stuk, bl. 328.
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De Hoogleeraar SANDER vangt aan. „ Het tooneel
deazer waereld biedt den mensch twee voorwerpen ter befchouwinge aan, die op zich zelven zeer onderfcheiden
zyn. Wy kunnen de werken van God, of het doen en
laaten der menfchen , overweegen. Onze uiterlyke zinnen worden door de vrolyke befchouwing van de fchoonheden der Namur getroilen, maar onze uiterlyke wensch,
den wensch der ziele , om geitadig met volkomenheden
omringd te• zyn , work zeer dikwyls door de waarneeming der heerfchende zeden , en gewoonten, gekrenkt.
Alles wat Gods werk en inrichtiug in de waereld is , is
wys , nuttig , en werkt tot gelid: en genoegen , en leidt
tot volkomenheid , het hangt te famen met honderd ande
re weezens van zynen en anderen aart , en laat niet los;
inner het meeste van bet geen de menfchen doen , geeft
do enge paalen des verftands, en de geheime plooijcn des
harten, in welke de onreine zaaden verborgen liggen , te
kennen. Hoe weinig wcezenlyk volkomens , en voor andere medefchepzelen wilder ichade werkend goeds , kungen wy uitrichten? Hoe veel is 'er niet door menfchen
uitgevoerd en dear geiteld , dat geen andere bedoeling
fehynt te hebben,dan ooze trotiche eer en dwaazen roem
te verkondigen! Hoe veel Wngen onderneemen wy, die
geen waar nut aanbrengen? Hoe betchaamend ,is het voor
ons, dat wy dikwyls by openlyken en verborgen toeleg
meer bedoelen andere menfchen Ongelukkig te maaken
hunne wenfchen te verydelen, hunne ontwerpen voor te
komen, en hunne hoope tegen te twerken! Hoe vernederend voor ons , dat de wyze befchouwer op aarde zo veele inrichtingen' ziet, die -nicer tot verftooring, dan tot
verheiling, der menschlyke waarde dient ,• dat ons weder
van 'den weg -verwyderd -, op welken begonnen na volkomenheid te ftreeven! En wet , bewyzeu de ontelbaare
twisten en verdeeldheden in de menfehelyke Maatfchappy
amlers , dan de moellykheden, virelke men zelfs by een
deugdzaam leeven niet ontgaan kan, grOot en menigvutdig : zvn? De werken van God tielpen„ draagen, onderitennen elkander , en' vormen altyd een -geheel. Maar bet
gellacht der menfchen fcheidt zich geftadtg in ontelbaare
boopen , en vermoeid zich met ftryden. In de vreedzaame natuur is de werkzaame Engel der liefcie overal tegenwoordi g , nicer over de' menfchelyke Maatfchappy zweeft
de furie van eigenbaat, en de geest van nyd en booslicid
breidt zyn Ryk overal uit. Wat wonder, dat de vr ien
decii
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der Natuur by deeze befchouwing niet langer toeven kan
Wie kan het laaken , dat by dit wonderlyk en tegen zich
zelven ftrydend geflacht ontrent, en Gods werken , die
altyd liefde en weldaadigheid ademen , weder opzoekt?
Volgens het eenftemmig getuigenis van betere menfchen
ten alien tyden , is dit in de daad het zekerst middel om
ons vaak tot treurigheid genegen hart weder te vervrolyken. Men vergeet de dwaasheden , de kinderlyke bezigheden , de ligtverwelkende eerekransfen, om welke veele
dikwyls ademloos loopen, wanneer men van de wonderen
der Natuur omgeeven is. Men verheft zich gelyk de zonnearend met vuur en kracht, en laat alle kruipende Infecten , voor welke het graaven en wroeten in de garde
een wellust is, in een onmeetlyken afftand beneden zich.
Men drinkt aan den troon van God uit de eeuwig overzygende ftroomen der reinfte vreugde , wanneer de tweedragt der menfchen fchier alle beeken , die het leeven verfrislchen kunnen , getroebeld , of in onreine poelen veranderd heeft. Men worth door het genot van het duizendvoudige goede, dat in het Godlyk Ryk is, dat nooit
en nergens geheel kan ondergaan, fchadeloos gehouden
voor de drukkende gewaarwording der menigte gebreken
en onvolkomenheden in alles , wat wy tot dagelyks gebruik , of tot verligting des !evens, verkiezen. Men veriterkt, ,door de zoete bezigheid met de Namur, dagelyks
in zich zelven de vrolyke en noodige overtuiging van
Gods goedheid, welkers uitgietingen in den ruimften om;yang geen einde neemen. Hoe meer wy onderzoeken hoe
helderder het licht wordt, terwyl wy de hoogfte milddaadigheid van God moeten bewondefen. In het zuidelyk
deel des Hemels is haast geen groote iter , die niet een of
'neer kleindere waerelden tot.haare geleidfler heeft. MAtJER heeft weder by eenige honderd vaste ftarren trauwanten ontdekt! Waerelden volgen op waerelden, zy rollen
en wentelen .onder elkander, in tallooze menigte voort,
de zwarte, tinier des nagts is overal met vuurvonken bezaaid , bet gewelf des Hemels opent zich , aan het einde
des dags , met onbefchryflyke verfcheidenheid en !Elle majefleit ; ,het oog verrnoeid, en wenscht nog telkens langer
te zien , het fchrander brein vindt daar flof voor de eeuwigheid , en het ftaamrend kind gevoelt het groote en
fchoone van dit tooneel, en iteekt de handjes na de dryvende maan; en alle deeze waerelden , deeze zonnen ,
planeeten , vaste fterren wachters , maanen , ringen , met
al-
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alle haare clampkringen, den Hemel, de Aarde en Zee ,
en alles wat daar in is, heeft God in 't leeven geroepen.
Zyn vrye wil gaf hun het aanweezen, vorm, beweeging,
glans en fchoonheid! En met dezelfde vaderlyke liefde ,
met de vreugde eens Scheppers, ziet hy nog heden van
den eerften Engel tot op den zandkorrel, en van de verfte flerre, welker eerfte lichtftraal naauwlyks tot 0113 gekomen is, tot op het waterwormtjen , dat tegen den vloed
Zyne ganfche Monarchic kent,
kampt , neder.
doorziet , regeert by zelve
Hy alleen , en zo , dat alles
gelukkig moet zyn. Gepreezen zyt gy , edele weetenfchap, die my derwaarts voert! Zyt gedankt , gy alien,
deeze goedheid en grootheid van God het eerst hebt lee.
ren kennen. Wie ziet nog naar het gewoel der Menfchen,
naar den voorhof om, wanneer hy ten tempel Gods ingewyd is ? juicht den Heere alle gy waerelden ! Dat de
wateritroomen en bergen vrolyk zyn en hem looven!"
Hoe veel waarheids is in deezen aanhef! De Hoogleeraar onderflennt deeze bedenkingen , in 't begin zyner •
voortgezette Proeve eener Natuurgefehiedenis Van el,: ec.
„ Wie is het dien de zilvertoon der Natuur niet aangenaam klinkt? Is niet de kennis deezer groote werken het
edelfle en waardigfte genoegen, dat den geest verzadigt
en uitbreidt? Is dit niet de verheven bezigheid, die ons
te gelyk geftadig hi 't gevoel onzer vooptreflyke waardigheid onderhoudt? Wanneer, onder het gouden fchild der
Natuur, zo veele duizend Millioenen fchepzelen leeven en
gelukkig zyn, kan ook ik — dit denk ik zo menigrnaal
ik my op de vleugelen der verbeelding boven waereld en
zee laat voeren ! — van hunnen en mynen Schepper zeer
zeker verwachten , dat ik ergens anders , wanneer dit eerfte punt myner beftaanlykheid voorby zal zyn, in andere
hooger kringen volkomen het geluk genieten zal , dat myne ziel onophoudelyk met eene zekere onverzaadelykheid,
waar toe zy door haaren aanleg en natuurlyke•gronddrift
fchynt gerechtigd te zyn , vordert (f). Heeft de mosfel
en zeagel aan zyn rots alles wat by noodig heeft om met
wellust te leeven , en zou ik in 't geheim gefladig door
ledige hoop , die nooit vervuld zal worden , verteerd worden? Alles , wat ik bekruip , gryp , en verov:er , ftoot
my
(f) Een Christen in de daad kan, ;a moet zulks op duchtige
gro den, in eene Godderykc Openbaaring opengelegd, verwachten.
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my te rug , of yeti= my , of bevrcdigt my maar half —
Ilechts voor Aveinig oogenblikken, — en zou dit onvol-.
komen behoeftige leeven zo tot den dood voortgaan en
agtcr het duister pad des vervolgers , die my ook het laatfle goed ontneemt , geen toekomende dageraad, geen lichter oord, gem helderer wacreld komen, zo is God
onrechtvaardig en eenzydig, zo is by nict de volkomen
wyze , het beste en liefderykfte weezen. De zeefterren
verkondigen zyne grootheid, hunne wclfpreekenheid is
Mechanisms en geen gevoel. Ik beb sevens bet werktuiglyke, dat by ook my gaf, het verrnaak hem te kennen, ik ken hem beminnen, aanbidden, pryzen, navolgen , en ken myn dankoffer brengen. Wear toe deeze
kracht, wear toe deeze hoogere bekwaamheid , wanneer
ik noch hier, noch dear, myne ziele overvloed en ruste
belooven meg."
Onder het overfchryven hebben wy meermaalen gewenscht , dat de Vertaaling vloeibaarder en meer Nederduitseh was. Eene grootere naatikeurighcid . zou, aan dit
Wed:, een nu ontbeerend fraay hebben kunnen byzetten.
Vervolg op M. N. CHOMEL Algce'zeen , Iluishoudelyk ,
Jvatuur- Zedenkundig- en Konst-Woordenboek, door J. A.
DE CHALMOT. Verrykt met Kunstplaaten. ryfde Sulk.
Te Campen, by J. A. de Chalmot, en te ilmfleldam, by
j. \Interne, 1788. In gr. Quarto , i 68 bladz.
leerzaame verzameling van den Heer Chome/ontvangt
JL door dit Vervolg , by aanhoudendbeid , eene vermeerdaring , die het gebruik van dit werk beftendig blyft aanpryzen , door de toevoeging van nieuwe Artykelen , of
van nedere be.rigten , nopens deeze en Beene byzonderheden alvoorens gemeld. Van dit laatfle Levert ons de in
dit Stuk voorgeftelde bcfchrryving van den Faizant op
nieuw een voorbeeld; waarin ele Schryvcr zich inzonderheid bcpaalt, tot die foorti van Faizanten , welke in ons
Land geplant is, en thans aldaar buisvest; die de Heer
Ar02:e1111112 naauwkeurig befchreeven beeft , en wiens berigt
in dezen overgenomen wordt.'
Vol g ens het zelve ontleent deeze Aziatifche Vogel haren natn van de Stad of de Rivier Phalis in Mingrelie ,
die 't Kolchifche doorloopt, en van wear men wil dat de
Griek-
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Grickfche Argonautcn dezelven na andere gewesten over.
gevoerd hebben. Het , blykt, dat men deezen Vogel, oin
deszelfs uitneemende ichoonbeid, oudtycis grootlyks ontzien en gefPaard haft; dock dat de Romeinfche lekkerbet.
ken, vervolgens , eene groote flagting onder dezelve veroorzaakt hebben. Van ganscli andere gedagten was, iii laatel-e
dagen , Frederik de Hertog van Saxen , die 200 Faizanten
in Saxe plantte, onder verbod van ze te vangen , waarop
ze aldaar fterk vermenigvuldigden. — In de Provincie van
Holland is de aanteelt der Faizanten , in 't wilde leevende ,
bier en daar zeer wel gellaagd, vooral langs den (Ellen
Duinkant , in kleine Elzenbosfchen , met frisch water
voorzien , en in de nabyheid van Haver en Garstakkers.
Zedert dat de moedwillige flrooperyal, door 't Jagtgerigt,
nierkelyk betcugeld zyn , is dit gevogeite bier te Lan is
Berk toegenomen; en daar de Faizanten van natuure tc
log en van eene te kOrte vlugt zyn , om te verhuizen , zo
blyven zy by ons; en kan bun Geflagt overiil, daar boschagtige zyn, duinval en zaailan 'l is , worden nongekweekt , onder eenige geringe voorzorg voor deez.n.
Dieren leevensonderhoud , geduurende de groottle gefiren,;lieclen van den winter. Men kan , gclyk de oplettende Nozeman verder aanmerkt , zich bykaiis niet genoeg
verwonderen over bet frame der Faizanten, la 't zou niet
vreemd zyn , dat Menfchen , die ze noolt natuurlyk gezien hadden , op bet zien van derzclver gell:hilderde aftekening , zulk eene fchildery voor een cake! fink van verbeelding hidden : en intusichen zou die fchildery, hoc
fraay ook uitgevoerd, nog byster nit de hand vallen , zo
dra men den Vogel zelven , en wel inzondcrlieid den Haan,
Zie bier de nadere befehryin oog enfelyn k reeg .
ving, welke ons de Heer Nozeman van deezen fchoonen
Vogel geett.
„De Haan en Hen zyn omtrent . even groot : de eerfLe
,, is een weinig kloeker. De Haan , by voorbeeld , is
„ twee- en- dertig , en de Hen agt- en- twintig , Rynlaml„ fehe duimen lang, gemeeten van bet !pits des Beks
', tot. aan de punt van den {hart, regt uit. Hume nitgebreide vierken maaken eene vlugt van omtrent dertig
„ duimen. De voorwaards omp.:, eboogen en tot opraapen
„ gefebikte Bek is , van 't ]pits tot can den hock der gaa„ phre , iets Geer clan eene duim lang, en trekt, daar de„ zelve antlers eene blaauwagtige hoornkleur
„ Vogel wat ouder worth ,naar 't Witte. Boven under de
R4
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Nebbe , tegen 't voorhoord aan , ligt een bultig en vleesch-agtig 1/lies , onder het welke de Neusgaten als bedekt
zyn. De Oogkringen zyn uit den geelen , bet welk fierlyk affteekt op bet roode Plies, het welk kaaler dan de
barfenpan , van kort ornir de Neusgaten af, zich uitftrekt
tot even over het gehoor : op de zyden van het welk eenige lange Vederen, welke by uitzet., als 't op een
vegten tegen een mededinger naar de Hen, az nkomt. Zwart,
met eenen purperen weerfchyn , zyn de klcine Vedertjes,
die op het uiterfte I/out-12001d tegen de bovenfte Nebbe
aanliggen. De bruin en 't opperfte gedeelte van den Hals
zyn donkeroToen en wonderbaar glanzig, als fatyn, en ,
b licht daarop valt van fterker of flaauwer
naar mate het
weerfchyn nit den blaauwen. Purperverwig is de Hals op
zyde, gelyk ook de Keel, terwyl ceniglyk de randjes van
't gevederde dier deelen , met grocn en purper zyn afgezet. De Borst en Schouderen zyn bekleed met zeer fraay
rosverwig gevedcrte , zwartligtig of donker purperiigtig
gckleurd , en luisterryk van gloed , naar rcde van bet daarop vallende licht, bier uit den biaanwen , daar uit den
groenen, onder de heerfchende goudkleur, welke dwars
over de vederen ligt. De Bovenrug is bedekt met vederen, van dezelfde roode of goudkleur, doch tusfchen
beid puntiger, met Witte boogies of hoeken, getekend,
die den purpergroenen rand afbreeken. Deeze fchildering
neemt over de,helft van den Rug af; dewelke voorts , tot
over den grond van de Beilierpennen toe , donker rosverwig is. Het blinkend gefchelpte der Borstvederen is verder naar beneden minder digt, de vederen worden daar
grooter , en de gloeijend blinkende randen van dezelve
flaan wyder van een; terwyl naar den Aars toe de rosheid
nicer en meer toeneemt , en het gevederte aldaar geene
afgezette randen vertoont , uitloopende als 't ware in zeer
fyne hairige vezeltjes. De Vlerken zyn bekleed met helder bruiniigtige vederen, en die aan den Elleboog zyn eenigermate wit van randen. De bovenfte en kleine Slagpennen zyn nit den graauwen geblokt , en de grootere Slagpennen insgelvks, doch helderer. Op de Dye hcerscht de
donker rosfc kleur.DePooten,Pingere ll enNageIs zyn graauw,
en 'er is een kennelyk Trisfehenvlies het welk de drie voorvingeren verbindt. De Ilaanen der Faizanten
'
bebben zeer
feller') gepunte, doch korte en zwarte, ,i)oorcn. De Staart
Is weinig korter dan de Vogel zelve. De middenfte van
deszelfs agttien Pennell zyn do langlie , zy zvn rosagtig
bruin ,
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bruin naby de fchaft graauw , en met zwarte blokjes
getekend.
p' zelve geene onzindelyke maar
9 De Hen , fchoon op zi
een zees nette Vogel, haalt egter in fraaiheden en glanzen van kleuren by den Haan niet. Zy is over 't geheel.
Kwartelverwig. Zy heeft eene gelykfoortige roode Plek ,
doch bleeker , waarin de Oogen ftaan. Haar fhart is
graauwer en wyder geftriemd of geblokt, dan die van den
Haan.
„ De Faizante Haanen gedoogen in hunne nabyheid
geene anderen. Dit nayverige zit zo diep en vast in hunnen aangebooren aart , dat men hen, zelfs in Faizant
6n, wel afgezonderd van elkanderen moge houden. Doorgaans houden zich twee Hennen by eenen Haan. Zy geeven ieder jaar maar an broedzel, leggende de Hennen
wel omtrent de twintig ftuks Eijeren , van welken fommigen door de Wczeltjens geroofd, en fommigen Geld- of
SchelpEijeren wordcn. Bezwaarlyk zouden zy 'er meer
dan tien , te broeden zittende, kunncn beflaan; en zy
koomen gemeenlyk flcgts met vier of vyf Kuikens uit het
Nest. Zy warden door de Haanen niet getrecden , dan
in de maanden Maart en April, als wanneer men hen,
omtrent hunne vcrblyfplaats, ligtelyk ontdekkcn kan, uit
het gerugt , welk zy door bet klappen met hunne Vlerken
veroirzaaken. Zy maaken weinig ornflag vaff het Nest.
Het zelve is zonder konst aangelegd in de ruigte , een
vricl van wat Hooi en dorre Struiken , en de Kuikens
koomen gemeenlyk den twintigflen dag uit den Dop. Sommige fchryven , dat de Eijeten der Faizanten geftippeld
zyn; doch de Heer Nozeman betuigt aan dat, het welk
by in zyne grootte en kleur heeft afgebeeld, geene fpikkels te befpeuren warm. Ook herrinnert by zich niet,
ooit eenige anderen gezien te hebben , dan eveneens gekoleurd , naamelyk oliefteenverwig. De vermaarde Zinanni moet ook geene andere dan zodanig gekleurde en ongeftippelde ontmoet hebben , uitwyzens zyne Figuur, ger
tekend met No. 5.
„ De Faizanten houden, indien zy daar van niet geftoord warden, hunne Roest- of Verzamelplaats om hoog
in het geboomte der jeugdige Boschies , die zy zich ter
wooninge gekoozen hebben. De Stroopers befpieden
deeze plaatfen aan der Faizanten drek , en leggen ander
dezelve, by Rifle en donkere nagten, eenige ftukken Zwavel
te branden , waar door dc Vogels bedweld warden ex
R5
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•nedervallen. Hun Aas vinden zy aan Zaaden en klein
kruipende Gedierte, welk zy of op den grond aantrefren ,
of fchroeffelende -nit denzelven ophaalen ; beminnende zy
bovenal de Elieren der Mieren. Men kan de Haanen
verfch/lken in Paardchairc flrikken , onder eenige omgebooge takjes opgehangen , agter dewelke men een Spiegel flelt : hunne jaloersheid doet hen op hunne eigene
becldtenis in den Spiegel, als op eenen mededinger naar
hunne Benne, driftig aanvallen , en zy warren zich in
den ftrik."
By dit voorbeeld nit de Natuurlyke Historic, zullen wy
nog een itaal van eenc andere natuur voegen, behelzende
eene opheldering der zo gebruikelykc fpreekwyze
van
of.
jets op zyn elf en dertigst to svillen hebben
De
Provincie Fries/and, naamlyk , wordt beflierd door's Lands
Staaten , welke beflaan nit Volmachten of Gevoknachten ,
(eigenlyk , zo als men elders zegt , Gekommitteerden
niet alleen der XI Steden , maar ook der Landon of der
XXX Grietenyen , in welken de dric kwartieren Oostergoo, Westergoo en Z(yensrolden afgedeeld zyn. deeze
'Regeeringsvorm nu leid de I-leer Bachiene, (gelyk bier op
't Artykcl Elf- en dertig aangetekend worth, ) in zyne
Befehryving der Nederl. II Deel, N. 1191, de volgende
zeer waarfchynlyke origine deezer fpreekwyze af. „ De
Leezer, die de manier van fprceken, op zyn elf- en
dertigst te willen hebben, of op zyn elf- era dertigst to down ,
of dergelyke, wel menigmaal gehoord, maar nooit geweeten mogt hebben , van waar dezelve berkomftig zy, zal
hier den oirfprong daarvan ontdekkcn konnen r want ,
vermits de Friefen in dat denkbeeld ftaan , hunne Regeeringsform , uit de Gemagtigden der XI Steden en der
XXX Grietenyen famengefteld, de vo/maakelie to wczcn,
die nen elders vinden mag , zo zal, op zyn elf- en dertigst
te doen , niet ,tinders beduiden , dan lets ter paster en
volaidakter wyze nit to voeren ; van waar die fpreekwyze
ook tot de andere Nederlanders overgegaan is."
Op bet affchryven van deeze opheldering, dit \Voordenbock toe zullende doen , valt ons oog, met bet omflaan der bladeren , nog op bet artykel Rertytols , dat verfcheiden aanmerkint-,r en over dit onderwerp bebelst: maar
't is te lang om het bier nog plants to geeven : alleen
zullen . wy 'er eene zeer wel gepaste aanmerking uit over
neemen.
FranCehe wowMonfiettr en Monfeigneur zyn
den ,

VEIIVOLC. , OP CHOMEL ' S WOORDENBOEK.

255

den, die men beide door Nyn Hecr vertaalt, daar nogthins hunne betekenis hemelsbrecdte van elkander verfchilt. Len foortgelyk onderfcheid, want juist het zelfde
durf ik niet zeggen , heeft men in 't Nederduitsch, tusfchen Wel Edel Gebooren Heer en Wel .Eel Hoog Gebooren }leer, of, zo men aan Perfoonen van Regeering of
Amptenaaren fchryft, Wel Edel Gefirenge !leer, het zy
het erne tabbaard - pen - of degenvoerende Geflrenglieidis:
voorts fchryft men Wel Edel Heer„ilyn Heer,, Illonfieur,,
Illecster,, enz. enz. Myne eigenliefde zou my waarlyk
onder 't fchryven deezer aanmerking byna hebben vervoerd , om te gelooven, dat wy 't, ten dcezcn opzichte,
verre op de Franfchen wirmen , mat keur van Eernaamen
en onderfcheidene trappen van Ileerfatap ; dan ik herinnere my ter goeder uure, dat Wel Edel Beer thands zeer
veel leans heeft, om aile de laager volgende in onbruik te
brengen. Zeker oude Rhetoryker, die op zyn beurt ook
wel eons plan gelyk te hebben, fchrecf onder 't wapen
van den Baron ..... deeze welluidende vaarzen.
Doen men fchrecf ffer7,anmen en vromen
Was 'er nog deucht te bekomen ;
Doen men Career ernfesten en wyzen
Was 'er nog
te pryzen;
Maar nu men fchryft iloog Edel Gebooren
Is alIes verlooren.
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Vyftiende Deel Tweede Stuk. Bevattende bet Vervolg der
BeAryvinge van Friesland. Te.thufierden ,by P. S chouten , enz. 1787. Ir groot octavo, 289 bladz.

ot een Plot der befchryvinge van de Grieteny Hen2eT
lumeroldevaart en Noordwoldc , geevcn ons de vervaardigers deezer Stukken, by den aanvang van dit tweede , cen naauwkeurig vetting van de Steden HindelOopen
en Workum , welker melding in . 't voorige Stuk nog agtergeblceven was. En hieraan voorts gebegt een berigt van de negende en laatfte Grieteny van Westergo ,
het Bildt geheeten. Dezelve is een Polder, of verflykte
inham , tusfchcn tic uitfteekende punten van Barradeel en
Ferwerderadeel, die ten Noorden aan de Zee grenst , en
ten Oosten , Zuiden en Weston van Ferwerderadeel
Leeu-
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Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Barradeel gefcheiden wordt , door den ouden Zeedyk van den mond der
Middelzee , die weleer toen het Bildt nog een openbaare Zeeboezem was , het land vow overftroomingen moest
beveiligen. Zy heeft maar drie Dorpen , welken in de
volgende orde ftemmen : 1 .) St. yakobi Parochie. a.) St.
Anna Parochie, en 3.) Vrouwen Parochie; Aldus genoemd
naar de Heiligen, aan welke de Roomfche bygeloovigheid
ben heeft toegewyd. Doch, behalven deeze drie Dorpen,
behooren 'er ook toe de buurt de Oude Bildtzyl en een
gedeelte van de Leye , met daarenboven eenige gehugten , langs den Ouden Bildtdyk en de Hoeven ten Westen van Jacobi Parochie. Met een verflag van 't merkwaardige nopens deeze Grieteny, loopt de befchryving
oian Westergo ten einde; en ze wordt, even als die van
Oostergo gedaan is, beflooten, met eene opgave van den
ftaat van alle de Landsfloreenen, op de vastigheden en
L an deryen in Westergo.
Na de befchryving van Oostergo en Wester4ro , volgt
natuurlyk die van Frieslands derde of laatile Kwartier,
met naame Zevenwolden; ook wel de 117ouden gebeeten ;
om dat dit Kwartier, vooral naar 't Oosten , meerendeels
uit hooge Veenen , Bosfchen en Zandgronden beftaat.
Het grenst ten Noorden aan Rauwerderhem en Smallingerland ; ten Oosten aan de Groninger Ommelanden en
Drenthe; ten Zuiden aan Drenthe en Overysfel; en deszelfs Westelyke en Noordwestelyke grenzen zyn eindelyk de Grienenyen Hemelumeroldevaart en Wymbritferadeel in Westergo. Uit den naam Zevenwolden denkt men
ligtlyk op eene zevenvoudige verdeeling , en verinoedelyk
had ze in vroegere dagen plants; maar thans telt men
'er tien Grietenyen in.
De eerfte is Utingeradeel , dat zes flemmende Dorpen
heeft. )) Qudehoorn, 2) Nes, 3) iik.krun2 , 4) Ter Horne , 5) Ter Kaple, en 6) ifkinaryp.- Hieraan volgt
de Grieteny zEngwirden, hebbende vier Dorpen , r)Gerffoot , 2) Tjallebird, 3 ) Lunjebirel, en ) Terband of Katharina-band.
Wyders Doniawerfial, waarin men
veertien Dorpen telt. r) Goingaryp,
Brock 3) Ouwfierhaule, 4) Ouwfier IV:yega, 5) Oldouwer , Doniaga ,
7 ) Tjerkgaast , 8 St. Niklaasga , 9) Idskenhuizen, fo)
Ter Oek, ii) Dyken of Indyken , tz) Langweer,, r3)
Boornzwaag , en 1 4 ) Leegmeer.
Voorts Huskerland, dat zeven Dorpen heeft: i) Westermeer , ®) snik.
zsraaj,
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mvaag 3) Haskerdyken, 4) Nieuwe Haske, 5) Oude Has, 6) Hasker Horne , en 7 otire of de youwer.
De vyfde Grieteny is Schooterland , waarin , behalven het
groothe gedeelte van 't Heerenveen , achttien ( 4') Dorpen liggen : I ) Hortslierzwaag , 2) gobbega of yubbega en
Schurega , 3) Oude Horne, 4) Nieuwe Horne, 5) Katlyk,
6,) Brongerga, Nieuw Brongerga of de Knype en Madam ,
7) Oudelchoot , 8) Nieuwe of Nyefehoot , 9) Bottum, io)
St. :Iohannisga , R.otflergaast , 12) Rctgerhaule, 13)
Rohel of Nyega, en 14) Delflrahuizen. — By deeze
komt Langerland , hebbende vyf Dorpen: 1) de Lemmer,
2) Eesterga , 3) Vollega , 4) Oosterzee , en 5 , Echten.
Vervolgens Gaasterland , dat zeven Dorpen heeft :
i) Wyckel, a, Sonde/ of &tide/ , 3) Nye Mirdum of Mar.
duo, 4) Oudo Mirdum. 5) Mirtis en Bakhuizen , 6) Harich en Balk, en 7) Rugehuizen. ------ In dit District
ligt Slooten , op den gewoonen doortogt uit Overysfel
de Zevenwouden naar Westergo , de achtfle in rang der
ftemmende Friefche Steden , en de eenige in 't Kwartier
der Zevenwouden. — Voorts heeft men hier de Grieteny opflerland of Uplerland, onder Welke dertien Dorpen behooren : I) Beets , 2) Beetflerzwaag , 3) Olterterp ,
4) Ureterp , 5) Sig,erswolde, 6) Duurswolde, 71-Wynieterp , 8 Hemrik, 9) Lippenhuizen, io) Ter Wispel , II)
Forte Zwaag 12) Lange .Zwaag, en 13) Luxwolde.
Stellingwerf Oosteinde, en beflaat
—DengdGritys
uit tien Dorpen: 1) Olde of Oude Berkoop , 2) Nieuwe of
Nye Berkoop, 3) Makkinga, 4 ) Donkerbroek, 5) Haul-,
6) Oosterwolde, 7) Vochtek , 8) Appelfche, 9) Langedyk,
en io) Elslo. Ten laatften heeft men hier nog de
Grieteny Stela/towel Westeinde, met twintig Dorpen :
z) Boyl of Bela, Noordwolde , 3) Finkega, 4) Steggerden 5) Peperga 6) Blesdyk, 7) Nye Holtpade, 8)
Olde doltpade, 9) 1#olvega,, io) Sonnega, Ii) Oude Trytie, 12) Nye. Tryne , 13) Spangen , 14) Scher,penzeel, 15)
Mon(I) In de volgende telling heeft men 'er flegts veertien. Volgens het Geographisch Woordenboek van Friesland heeft men 'er
achtt ien, met afzonderlyk to tellen, Schurega, Nieuw Brongerga
of. de Knype Madam en Oldega, of Uitdyken; welken egter op
zig zel/e geen item hebben; en welk laatfle Dorp , naar luid
van 't bier gegeeven berigt, reedsa 't jar 15:5 afgebrand en
nook wider opgebouwd is.
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Monnikebuuren , t ) Oude Lemmer,, 17) Nye, Lemmer,
18) 111ye Holzwolde, 19 ) Olde Hollivolde, en 2o) Ter Idnerd.
Van deeze Grietenyen en derzelver Dorpen , mitsgaders van de Stad Sloolen, gecft men ons in dit Stuk een
voldoenend berigt , met melding der byzonderheden , die
opmerking verdienen ; ook van zulken , in welken een
Vreemdeling juist geen Mang , maar die de Ingezetenen van zodanig • een Gewest tog gaarne aangetekend
zien. Onder alle deeze opgenoemde Plaatzen, in
het Kwartier Zevcnwolden, wars van vcrfcheiden haare
gevalligheid hebben , is 'er buiten twyfel geen, dat het
oog derzulken ; die Friesland doorreizen en beligtigen ,
iterker trekt dan het Heerenveen; uit welken hoofde de.
Landzaaten ook gemeenlyk de Vreemden , die hen bezoeken , 'derwaards geleiden, om hen dit aanzienlyk Vlek ,
dat ook wel den naam van 't Friefche's Gravenhezge draagt,
vooral te vertoonen. Wy vinden het des ook Diet oneigen , bier ter plaatze het voornaarnite van deszelfs befchryving oven te neemen.
,, Het Heerenveen , (dus luidt bet verflag i ) ligt onge.
veer zeven uuren gains ten Zuidoosten van Leeuwarden,
en is zyne opkomst alleen verfchuldigd aan de turfgraavery , hier ter plaatfe begonnen , omtrent het jaar 1551
(t), wanneer de Heer Pieter van Dekema Ridder en
Raad in den Hove van Friesland, en zyne Kompagnons ,
de Heeren Kuik en Foits , de hieromtrent 'liggende Veenen kochten , die van wegens dit Koopgenootfchap der
Heeren Kompagnons , of der Heeren Veenen , werden genoemd, en uit welke benaaming die ,van 't allengs aanwasfende Vlek 't Heerenveen is gefprooten.
, In 't begin was deeze onderneeming aan groote zwaarigheden onderhevig , dewyl men geene- vaart had, om
de turf behoOrlyk te verzenclen. Men begon hierom eene
doorvaart te zoeken , omtrent bet Dorp Oudehorne tot in
de Kuincier,, om van daar te komen in de Zuiderzee : clan
dewyl deeze uitwatering te ondiep wierd bevonden , werd
'er

(t) Aan deeze laate opkomst fchryft men bet toe , dat bet Therenveen diet aangetroffen wordt op de lyst der Dorpen , die een
zeker getal van flemgeregtigde huizen en landeryen onder hebben dewyl het naatnlyklli dien tYd , tocn het getal der Stemmen
van elk Dorp bepaald wierd, nog Diet in weezen was.
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'er eene vaart van de Haskerdyken gegraaven tot die
Veenen, op welke allengskens het Vick is gebouwd. Deeze vaart werd in' den tyd van vyf jaaren voltrokken ,, en
de turf Pangs dezelve verzonden , niet alleen iii deeze
Provincie, maar incest ,buiten •dezelve naar Holland, Zeeland,• Utrecht , Gelderland .en zelfs 13raband; waardoor
veelen werden uitgelokt om zich bier ter plaatfe neer te
zetten tot oeffening van allerhande Koopmanfchap en
Handwerken. Hier door is te wege gebragt , dat, binnen
eene Eeuw , deeze vaart , van de Hasker en Terbanditer
Scbans of tor aan de Bontebok toe, eene lengte van byna
twee uuren gaans , can 'beide zyden met fraaie Burgerhuizen en deftige Boerewooningen is bebouwd geworden ;
ziende men dus , uit het Welter woest en moerasfig Veen ,
't fchoone Heerenveen met de Knype te voorfchyn komen. Deeze vaart, van 't Hasker Konvent afgerekend,
is ongeveer vyf uuren gaans lang', en loopt tot in het
HeerenVeen .Zuidwaards , en vervolgens Ooftwaards tot
in de Kompagnons Veeneri. ' Wegens den -allengskens
opryzenden grond , zyn in dezelve, om ze vaarbaar
Louden , vier Schutfluizen ,gelegd :, welker eerfte in 't
Heerenveen zelve wordt gevonden."
Onze Autheur tekent verder, met opzigt tot• het Gefchiedkundige , can, het deel dat dit Vlek had in de Oorlogsoulusten, zo in 't jaar 1622 als '1672. En wyders hoe
men .alhier, eerst in 't Jaar .1613 cen eigen Predikant ver'die', den . Godsdienst in eene Schuur verrigtte,
tot 'dat 'er , in 't Jaar •tt;33, eene Kerk geflicht werd: welke- thins , ten deele tot 'eene Waag , ten deele tot etne
Nederduitfche School, dient . : hebbende de Grie'tman van
Schooterland, by gelegenhcid van eenige ontitaarte onlus.
ten ,. over den eigendom. van den growl: diet Rerk, tusfchen -Grietenyen van Schooterland en lEngwirden . ,
reeds in 't jaar 1537, binnen zyne Grieteny,, eene nieuwe
Kerk doen bouwen ; welke aanbefteed werd voor de
fornma van 95oct Guldens. — Het is , naafhet tiler
gegeeven berigt een deftig Kruisgebouw, uit welksInidden , een fraaie en doorlugtige toorn opryst , die vier uurwyzers heeft , en met heel 'en halfuurs Klokkenflag voor
zien is. In het zelve vindt, men veele wapens , zo van
Adelyke als .van aanzienlyke Familien , die bier voormaals
gewoond hebben , benevens verfcheiden aanzienlyke gefloelten ; mitsgaders ,eene pragtige Tomb , van wylert
den Heer Martinus van Scheltinga, in leeven Grietinan
van
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van deezen Deele. De Kerkenraad beftaat uit den Predikant, vier Oilderlingen en vier Diakonen. ----- De Hervormde Ledematen, die in dat gedeelte van 't Viek woollen , 't welk onder de Grieteny van Haskerland gelegen
is , behooren niet tot deeze Kerkgemeenfchap , maar onder de Getheente van Haskerdyken en Nieuwe Haske. —
De .Doopsgezinden of Mennoniten hebben 'er hunne
oude Vergaderplaats niet meer tot,den Godsdienst gebruikende , in 't faar 1762 , eene nieuwe Kerk doen.bouwen.
Weleer was deeze Gemeente . vereenigd met die van de
Knype; doch thans is ze met een-eigen Leeraar voorzien ,
die , in de Studien opgeleid , met an Kerkvoogd, art
Ouderling en twee Diakonen dsti Kerkenraad nitmaakt.
Voorts that 'cr even buiten het Vlek, ten Oosten
in het Meer, ook nog eene' Roomfche Kerk, welke door
anen Priester bediend wordt.
Het getal der,Huizen op 't Heerenveen beloopt thans ,
zegt onze Befigtfchryver,, ruim 400; waarvan 'er ruim 8o
onder Haskerland., en ruim 70 onder 2Engwirden behooren, maakende . de overige ongeveer 260 huizen, die in de
Grieteny van Schooterland (§) ilaan , niet alleen het
oTootttemaar ook tevens het aanzienlykfie , gedeelte uit.
1Vlen vin'dt hier, onder een groot aantal fraaie Burg erhuizen , ook nog -eenige aanzienlyke Heerenhuizen , waar
onder voornaarnlyk uitmunten , dat van den Heer E. A.
van Idema , Grietman van Ringwirden , 't welk met een
fraaien toren verfierd is ; dat van de Vrouwe Weduwe
van Wylen den Heer M. C. van, Scheltinga , en dat van
de Heeren van Groveftins , het, welk voor deezen ook een
Verder worth ons bier gemeld , dat op
toren had.
,het. Heerenveen , ter oorzaake van de groote en goede
gefteldheid der, plaatze , zedert veele jaaren niet alleen
beftendig het Klasfis der Zevenwouden , (1) maar ook,
OM
„ 't is aanmerkelyk, zegt onze Sehryver wat vroeger, dat
de fcheidlinien der drie , Grietenyen , JEngwirden , Haskerland
en Schooterland , juist famen. 1oopen in 't Vlek 't Heerenveen ,
't welk , dus ,in drieen gefplitst , tot drie verfehillende Grietenyen behoort.''
(1) De HoogleeraaP Bachiene tekent in zyne Kerkelyke Gevraphie; bl., i 95; deswegens het volgende aan „ Alhoewel de Stad
Sloten mede ligt op den bodem des Kwartiers Zeveirwobien', Was
deze nochtans te verre op deszelfs uiterfle grenzen gelegen, om
tot eerie baWaanie plats van Vorgaderingen deur` Klasfis te dienen.
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OM het zevende jaar, bet Synode van Friesland gehonden
Wordt; en dat de Leden dier Kerkvergadcringe zig aidaar
ruin' zo gewillig gehuisvest en gulhartig onthaald vinden,
als in Cline der Vriefche Steden.
„ 't Heerenveen is., (indeezervoege vervolgt Wvders het
bier gegeeven berigt ,)zo Volk-, Koop- en Neeringryk , dat
'er genoegzaam alles to bekomen is , wat eene Stad kan opleveren. Men vindt bier verfcheiden Scheepstimmerwerven,
drie Kalkovens , een Rog- en Weitmolen , een Rog- , Weir=
en Pelmolen , een Houtzaagmolen, eene Pottebakkery, eett
Lynbaan, en eene Boekdrukkkery: ook zyn veele Schippers
en Schippersgezellen hier woonaehtig, terwyl veele Kooplieden kandel dtyven in a.11erlei: Waaren, en de Ambachtslieden allerhande Handteeringen oeffenen. De Weekmarkt , die des Saturdags gel-louden wordt, is zee'. aanzienlyk , zo van wegen den buitenVmoonen toevloed van
menlehen , als toevoer van allerhande Waaren. Op Zulke
dagen ziet men 'er niet alleen verfeheideri Veerfcbepen
van veele Steden en Dorpen , maar ook dikWerf meet dan
twechonderd Wagens, met Boekweit , Rogge , enz., belaaden , uit Drenthe , Oost- r tt West-Stellingwerf, en
Schooterland. Ook heeft men bier eene fchoone Vleeschmarkt , als mede , in 't Voorjaar, vier, en in den Herfst,
zes weeken lang , eene aanzienlyke Beestemarkt , die beide nog geduurig toeneemen ; wordende bier insgelyks
niet weinig Boter verkocht. De Jaarmarkt, die op PinkIter Maandag en Dingsdag invalt , is , wegens den grooten toevloed van Menfchen , zeer bekend. Behalven de
menigvuldige doorvaart van Schepen , met turf en bout
beladen , ilrekt niet \veinig tot vermeerdering van den.
bloci des Vleks do menigte van reizigers , die door het
zelve van en naar Overysfel, Drenthe , Gelderland enz.
Sedcrt het jaar 1750 heeft dit Viek niet
trekker'.
weinig in welvnart toegenomen , door 't aanwinnen der
turfDaarom heeft men, by de verdeeling van alle de Standplaatzen doze, Provincie, tot zekere Klasfen , de Stad Staten , beneven alle de Dorpen van (: aasteriand van de Klasfis van Zr.:4
afgczonderd en dezelve tot de Klastis van Sneek gebragt : en is het Viek if -Prer,vern tot dc beflendige Vergaderz
plaats verkooren ; bet welk genoegzaam in 't midden van dit
Kwartier ligt.'' Dit Vlek is de tweede in rang der zeven Sy.
nodale Vergaderplaatzen , zynde 1. Leen-war:I en. a. Heerenvern.
3. S:Ieek. 4. Rolywo , c1. 5. Fra ,:eker • 6. Harl ingen. 7. Dolikzon.
Ill. DEEL. N. AL G. LETT. NO. 6.
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turfgraaveryen, under de nabuurige Dorpen van Oude- en
Neuwe Haske en St. Jansga. In deeze fireeken moet de
Klvngrond nit de diepte worden opgehaald, ten welken
chide jaarlyks honderden van vreemdelingen uit Westpha1en en van elders berwaards komen.
Het Vick Hecrcnveen vertoont zich, ten Zuidwesten, met de Knype ter rechterhand, en de Schans [eene
buurt van Nicuwe Haske] ter flinkerhand, als eene wyd
nitgefirekte Stad, pronkende met twee torens in 't midden , en een ter flinkerhand. De onitrek van dit Vlek is
zeer vermaaklyk , en voorzien met fraaie wandelwegen;
terwyl het zelve van binnen, door zyne yolkrykheid en
fraaie gehouwen, uitmunt, en men zich overvloedig met
visichen en iaagen in de nabuurfchap kan vermaaken."
Onda de bier hovel aangeduide wandelwegen is Beene
van. de minfte , die van 't Hcerenveen na 't Oranjewoud;
van Welke Lustplaats iv y ter deezer gelegenheid nog kortl N k g.2wag maaken. 'Er ligt , naandyk een goed
Lanus van 't Hccrctivet://, ten Noordoosten van Outicfi:1, ,o. , in de b atm ,Ychoolerwoud , digt by Brongerga ,
eene vermaaidyke Lustpleats van Z. D. II. den Heere
Prinfe Erlitdanonder , het Oranjewoud geheeten , waar
van ons hie; het volgeude gemeld wordt.
„ Lit huis, waarop Prinfesfe Albertina van Nasfau,
gebooren Prinfesie van Ora*, den meesten tyd van haalen wcduwi:,71:cn !hat heeft doorgebragt, na dat zy het
Stadhouderlyk bcliier aan Naar Zoon , Hendrik Kazimier ,
had overgedraagen , bollaat nit twee viengels , die thins
dour den Kasteein worden bewoond; zynde het Lichaam
des Gebouws nooit voltrokken aeworden. Ten Zuiden
van 't zelve vindt 111011 Cell motel' nitgearekten
voorzien met allerlei Vruchtboomen , Planten en Bloemen.
Ten Noorden, achter de huizing, is eene Oranjery, waar
in veele fchoone Oranjeboomen gevonden worden; terwyl
men ten Oosten een vermaakl yk Sterrenbosch en Doolhof
ziet. Daarenboven is deeze ✓Heerlykheid omringd met
verfcheiden Bosfchen, waarin veel Wild en zingend Gevogelte wordt gevonden ; gelyk ook met fierlyk beplante
cingels, aangenaame wandel- en rydwegen, benevens bekoorlyke Weid- en Korenlanden."
Voorts wordt deeze belchryving van 't Kwarticr Zevenwouden , even als die der vonrige Kwartieren , beflooten ,
met eene opgave van den Staat van alle de Landsfloreenen , op de vastigheden en landeryen in 't zelve.

De
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De hedendaagiche Stoicyn , door den 1-leer W. E. DE PER.
PONC HER. Tweede Deel. Te Utrecht , by de Wed. J.
van Schoonhoven. In gr. 8vo. 308 bladz.

nze voorige Aankondiging van bet Werk , welks TweeO
de Deel thans voor ons open ligt heeft genoegzaam de Aanleiding tot, het Plan van, als rude de wyze
svaar op het wordt voortgezet , ontvouwd; en bevat
Deel een aantal Zedekundige Onderwerpen , op dien eigenilen trant uitgevoerd. Alle Gefprekken zyn niet even
gewigtig , alle Onderwerpen niet even gelukkig , behandeld. De omftandigheden des tyds , waar in de Heer DE
PERPON CHER dit Deel, geduurende zyn vcrblyf te Amers!bort, heeft vervaardigd, is, gelyk by zelve verklaart,
Diet alleen oorzaak van menigvuldige Drukfeilen en mindere onagtzaambeden; maar ook van gebrek aan genoegzaame uitwerking en befchaaving. Desgelyks draagen eenige Gefprekken ierktekens van den invloed dier dagen
op 's Schryvers geest , die , ingevolge bier van , naar de
onderfcheidene dcnkwyze , verfchillend zullen opgevat ,
van deezen gepreezen , van geenen gelaakt , worden. Een
`root gedeelte des Gefpreks , over de if in den Burgerflaat , is van dien cart. 't 'Is onze zaak niet, ons in
dien twist te mengen , fchoon wy deeze aanduiding niet
voorby mogten.
't Lust ons , als zynde dit een der kortfte Gefprekover te neemen ,• 't Gefprek 't welk
ken,
ten Opfchrift vocrt , hoe de szaamen , die wy '
Haar de ketrekkingen, waar in wy fiaan, ons onze verplig.
7125esten herinneren.
Naa eenige algemeene aanmerkingen over de gevoelloos-,
held., die de gewoonte baart, vraagt PHILOMETRON :
>7 Welke denribeelden , Welke bezeffen , b. v. , moet de
naam van Mensch , dicn wy, uit hoofde onzer allereerfte
hoedanigheid en betrekking, draagen ,
ons verwekken ,
denzelven , in de voile kragt der betekenis
wanneer
overwcegen?
„ A. Naar onze grondbeginzelen , die van een weezen-, met zulk een kiezend vermogen hegaafd, het welk
door verftand en redo voorgelicht , over alle de overige
ver(*) Zie N. Rig. !tad, Letteroef. II D. Me St. 131. 194
S
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vermogens beerfcbende , en zelfs aan niets dan aan den
volmaakten en altoos boven alles verkieslyken wil des
Scheppers onderworpen , hem , voor wysheid, deugd,
en geestlyke volmaaktheid , vatbaar , en dus waardig
maa.kt , mil, in de aardfche fchepping den eerften rang te
bekleeden, en het beeld der Godheid te vertoonen.
„ PH. Maar, zo dit de betekenis zy van deezen naam,
moesten wy dan niet, zoo dikwyls wy ons by denzelven
hooren noemen, ons ook reeds door deezen enkelen , doch
zo veel beduidenden , klank, met het gcvoel onzer voortreifelykheid, doordrongen en aldus verhinderd vinden ,
van ons ooit gelyk te ftellen, met de mindere gellachten',
met bet vee des velds, of met het gedierte des wouds ,
dat ons omringt?
„ A. Voorzeker, want anders verzaaken wy in de daad
dien zelfden naam, met denwelken wy willen dat men
ons benoemen zal.
„ PH. Maar welken zyn nu de Character-trekken deezer geilachten , welken b. v. die yap het gedierte des
VO ds ?
„ A. Woestheid, wild/16d, verniclzugt, vcrtreeding
van allen band en teugel.
„ PH. En welken die van bet vee?
„ A. Zorgloosheid, traagheid , bepaaldheid tot den
tiring der laagfte genietingen.
„ PH. Maar, zo wy nu met drift, geweld en wreedbeid,handelen; zo wy in woeste losbandigheid den gulden
teugel der wetten afwerpen, fchudden wy dan niet den
mensch uit , en worden aan bet gedierte des wouds geIvk? Of , zo wy ons aan vadzigheid onbedagtzaamheid,
gulzigheid, en de flaaverny der laagere wellusten overgecven , doen wy dan niet wederom den Mensch te niet,
en worden gelyk aan het vice ?
„ A. In beide gevallen is dit onweerfpreeklyk.
„ PH. Maar met den naam van Mensch mogen wy nog
den algerneeneren naam van Waereld-Burger draagen: wat
'moet nu deeze ons herinneren?
„ A. Dat wy deelen zyn van bet fchoonst en uitgeftrektst geheel, van het alles omvattend Heelal: en wel
zulke deelen, die ook, in 't zelve , niet eenen der laagfte , maar eenen der aanzienlykfte, rangen bek/eeden; als
zvnde bekwaam gemaakt, niet alleen om de volmaaktheid
van dat geheel, benevens de huishouding der Godheid in
hetzelve , te leeren kennen en bewonderen; maar ook oin
met
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met vrywillige geneigdheid en keufe, ter volvoering van
het,groot ontwerp deezer huishouding mede te werken.
„ PH. Maar eischt dan nu niet wederom deeze hoedanigheid, eischt niet de naam, die dezelve uitdrukt, dat
wy niets afmeeten naar ons eigen belang, dat wy nimmer
handelen als afzonderlyke, op hun zelven ftaande, AVeezens maar alles beoordeelen en waardeeren, naar 't verband, waar in bet {hat, met bet geheel; en dat wy in
alles te werk gaan , naar den eisch van 't groot ontwerp ,
tot welts volvoering bet ons vergund worth men te werken? Want bet geheel is immers meer dan het deel, de
Stad dan de byzondere inwooner, en de volvoering van
't groot Ontwerp , 't welk het Heelal bevat , dan de voorbygaande inzigten, wenfchen of belangen van een enkel
byzonder lid. En eindelyk , daar ivy dit geheel , in deszelfs uitgeftrekten omvang en aaneengefchakelde opvolging , niet bevattcn kunnen , nioeten wy ons dan niet , in
alle deelen , redraagen aan de befchikking der geenen ,
Wiens doorfchouwend oog, te gelykertyd , bet geheel
overziet , en alle deszelfs deelen, met gelyke vaderlyke
zorge , Bade that?
,, A. Voorzeker.
„ P.u. Maar gaan wy nu tot meer byzondere bcnaamingen over. — Gy, myn waarde NEOSOPHUS ! die nog
het gcluk hcbt den naam van Zoon te molten draagen ,
welke betekenis heeft die naam voor u, welke denkbeelden en gevoelens komen 'er in uw hart op , wanneer gy
by denzelven hoort benoemen ?
„ N. Dc tecderfte, de fterkfte aandoeningen van dank
baarheid en liefde, van eerbied, geboorznamheid, . van de
onbepaalde verknogtheid aan hem, wien ik 't lceven , en
alles wat ik zyn , of hebben, macr , verfchuldigd ben.
Zo dikwyls gy d erhalven
b
„
deezen imam boort
noemen , herinner u terflond, dat gy alles , wat gy bezit,
ja ook u eigen zelven befchouwen moet , veel meer als aan
uwen Vader toebehoorende , dan aan dat gv , by alle
gelegenheden , zyne minfte wenfchen moct voorkomen;
dat gy niet allecn nimmer 't minfte kwaad, of lets dat
naar belediging zweemt, van hem moet zeggen , daar zyn
character u , boven titles wat op garde is , moet heilig en
oufchendbaar zyn; maar dat gy ook, wanneer by dwaaicn
mogt, en dus den .,r emeenen tol aan de menschlyke zwak, zulks toegeeven cn bedckken moct ; en
heid
cindelyk, dat gy hem in lilies moct behulpzaam zyn, en
S3
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alles met hem medewerken, ter bevordering van zynen
welftand, die te gelyk de uwe is, en u den ileum betoonen van den ouderdom des gecnen , die de fieun uwer
kindsheicl was.
„ Hebt gy Broeders , en draagt gy ook deezen Imam ,
dezelve herinnere u, dat gy ook omtrent deezen toegeevende , ligt over te haalen , en eendragtm,innende zyn
moet; fpreek nimmer met hun dan de taal der broederlicfde en vriendfchap ; maatig u niets tegen hen aan;
twist niet met bun , over die dingen , die niet tot de behoorlyke bepaaling uwer keuze , maar alleen tot de toevalligheden deezes leevens behooren, op dat men 't u tea
goede boucle , wanneer gy, ten aanzien der eerstgemelden ,
omtrent dewelken geene toegeeflykheid betaamt, onverzettelyk blyft. En wat ook is de verkryging van can
weinig gond, of zilver , of jets dergelyks , zo gy die ten
koste van de welgeregeldheid en kalmte des gemoeds en
den vrede des Huisgezins moet koopen?
Zyt gy Raadsheer eener Stad, gedraag u dan zo als
bet eenen Raadsheer, zyt gy een Jongeling, zo als het
eenen Jongeling, zyt gy een Grysaard, zo als bet eenen
Grysaard hetaamt (±): want elk deezer benaamingen, wel
ingezien en overwoogen , brengt haare byzondere verpligtingen en betaamlykheden meé. En deeze kunt gy niet
over 't hoofd zien, zonder uw character te verliczen, en
u zelven te vernederen in gehccl jets anders dan 't geen
gy zyt en weezen moat. Want, gelyk een kunftenaar zich
zelven vergeet, ja, ophoudt een kunftenaar te zyn; wanseer by zyne kunst vcrkeerdlyk uitoefent, even zo houdt
ook gy op een broeder te zyn , en verandert u zelven in
eenen vyand, zo ras gy uwen broeder fchcldt of kwaalyk
Of denkt gy, dat wanneer gy u, niet
bejegent.
als mensch , dat is als een goedwillig, zagt geaard, gezelt;g weezen , maar veeleer als cen• looze vergiftige
flan9;, of als fen woest en verfcheurend dier, gedraagt,
gy daarby den fiats zoudt verliezen? Zou 'er dan geen
antl er verlies geen andere fchadc , voor den mensch , bedenidyk zyn dan geld-verlies alleen? Verliest de Schilder
niets, wanneer icy, door 't duister worden zyner oogcn ,
of 't beeven zyner hand , zvn kunstvermogen kwyt raakt ?
en zote.:t gy dan niets verliezen , wanneer gy u, your de
betragting van err, en betaamlykheid en menschlykheid
(;) Zie T. W. of Bp, B. IL c. ie. p.
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onvatbaar maakt? De Schilder ondertusfchen verliest zyn
kunst-vermogen, en houdt op cen Schilder te zyn, door
toevallige oorzaaken, en buiten zyne fchuld; maar 't is
door uw eigen toedoen , dat gy taw eigen character verliest , en ophoudt mensch te zyn. Ook is het geene fchande , het kunstvermogen van eenen Schilder nooit bezeten of verlooren te hebben, maar de hoedanigheden, die
den mensch maaken te hebben verlooren , zou dit niet
even zo fchandlyk als ongelukkig zyn?
„ Geloof my, derhalven, niemand geeft zich over aan
eenig kwaad , of by lydt ecn waar verlies. Want by den
verwyfdcn wellustling gain de man verlooren ; by den
overipecler de zedige en vertrouwde nagebuur; b y den
ligt vergramden de aangenaame, welleevende , ter liehandeling van zaaken welgefchiktegen]; by den bloodaard
de befchermer des huisgezins , der zwakken en des lands:
en 't is ook even dus gclegen, met den bedrieger, dies
elk fchnwt , met den wreedaart , die den mensch nitfebudt , en met alle anderen , die eel-lige verkeerdheid aanklecven. Maar zo 'er nu gecn ander verlies is dan geld
en goed, dan gnat 'er by alien deezen niets verlooren,
dan lydt geen hunner cenige fcha,le, ja welligt mogen zy
'er veel by winnen , en ruin geld en goed vermeerderd
zien. Duch ten weaken pryze ? Ten kosten hunner gevoelens van eer,, en fchaamte, en trouw en menschlvkheid en deugd. En zouden wy dit voor geen vcrlics rekenen? -Waren ons die gevoelens en neigingen dan niet
oorfpronglyk eigen? Worden wy dan niet, tot onderlinge liefde , en infchikiykheid, en nut gefchaapen? En is
het nicts , wanneer wy deeze oorfpronglyke inrigting onzes weezens veranderen en doen ontaarden ? Wanneer
wy, in plants van elkanderen te bcminnen, en gclukkig
te maaken , elkandercn beaten en belaagen , en verongelyken , en de beledigingen, door ze te wrecken, eindeloos
yermenigvuldigen
„ N. Maar moct ik dan den geenen , die my verongelykt en benadeelt, zo maar laatcn voortgaan , zonder hem,
op myn beurt, te benadeelen ?
„ PH. Zie Clan eerst , waar 't groot en eigenlyk nadeel
in gelegen zy. Herirmer u, wat nicest, met het weezert
uws geluks, en this met uwe grootfle belangen , ftrydt.
zeg my dan , of deeze vraag, in den grond,.niet hier
op neder „ Wyl by zichzelven benadeeld hceft,
„ door my te verongelyken , toil ik nu ook, op myne
„beurt,
S4
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beurt , my zelven benadeelen, door hem ongelyk aan te
doen." Dat is , gy wilt twee maal benadeeld zyn , tens
door uwen vyand, en cells door u zelven. Gy wilt alle
die beweegingen van worn en boat, en kwaadv,Tilliglicid,
die in zynen boezetn -woeden en den mensch in hem ontcieren , en doen verlooren goon , ook in uwen eigen boe,
zem doen heerfchen. Ecne welbedagte fehoevergoedingvoorwaar! lion wel uw vyand zelf u beter, mar zynen
zin , raaden , indien by uw iced nog wilde verdubbeld zicn ?

„

„

SpeRatoriaale S,boliwburg. Zesclende Deel. Te ifinflerdaln, by
de Erven P. Meijer en G. Warnars. 1787. In octavo, 367
bladz.
van weluitgevoerde Tooneelflukken wordt ens
E enmetdrietal
dit Deel in handen gegeeven. — Het cerfle , getyteld e Neef van Guadeloupe, fchetst ons ten leevendigfie de charaaers van voile eigcnbaatigheid en zuivere menschliefde, in
twee verfehillende ontmoctingen , van iemand , die , na
aanmerkelyk tydsverloop, nit Guadeloupe wedergekeerd, zyne
NVCC linage Bioedverwanten op de proevc Onder den
fdlyn van een ongelukkigen Schipbreukeling, zockt by p ulp by
den verniogenden Heer nortigPi en deszelfs pragdge en verkwistende Huisvrouw; doch tc vergeefsch; by vervoegt zich
op de elgenfle wyze, by deszelfs Zuster, Mevrouw de Mileau,
die in bekrompen ornflandigheden leeft, en terflond bereidvaardig is, om horn alien haar mogelyken onderfland te bieden:
het welk ten gevolge heeft, dat by de laatfte in zyn ongemeeten rykdom duet deelen, en zich met hair in den Echt vetbindt. 'Er hcerscht in dat alles ecn treffend contrast, en de
tusfeoenkomende Tooneelen leveren een ryken voorraad van
leerzaame vooraelling,en: wel byzonder geeft de on.dekking,
die Mevrouw Dortigni wet dra, nopens de weezenlyke gefieldheid van Neefs o /-flandighecien , ontvangt, den Opaeller van
dit Stuk, aanleiding om het laage der eigenbaatigheid, haaren
begaanen misflag ziende, in het juiste dag]icht to flellen. —
Fen twcedc Stuk, 't welk t en opfehrift heeft, de ver/!rooide
Prom brengt ons, als een Hoofdchara&er van dit
Sulk, pp heir Tooncei erne Vrouw, die haar Hoishoeen verwaarloost, door haare onophoudelyke verkeeriug in Gezelfchappen, en veel gelds veripilz poor haare fpeelziekte: -vvaar van
een ichurk, met wien zy ingewikkeld is, misbruik ma..kt, die
bet niet alleen op haare beurs, maar ook op blare cer reeled;
teen welk laatfle zy egter, door haare kuisheid, gelokkig be;land is. Haar Man, de Baron teOlban, van liaare z::ivcrheid in
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I t punt van eer verzekerd, heeft Naar zekerlyk lief, dan haare
verfirooidheid en verkwisting maakt hem 't leeven bitter; te
meer daar alle zyne poogingen ter haarer verbeteringe van geen
vrugt zyn, 't welk hem hooploos doet Warden. Dan een zeker
Meer, by hem huisvestende, (diestyds nog een onbekend Per'bon, maar die zich vervolgens openbaart als zyn Oom, en een
Man van groot vermogen ,) geeft hem rand, en 't opvolgen van
denzelven brengt, onder het bykomende gedrag van dien Heer,
de gewenschte verandering to wage ; waarmedo ook, door
dien zelfden Heer, een geliremd Huwelyk van Barons
Zuster met haaren Minnaar,, bevorcierd word. Dit Tooneelftuic
is wat to vol van bykomende omnandigheden, die juist nict altoos recht natuurlyk zyn, en 't fink Iangwylig maa gen, maar 't
hoofdbedoelde is natuurlyk getroffen en uitgevoerd. — Het
laatfie Stuk, getyteld de 17rNheidsliefde, brengt ons eene Amerikaanfche gelchiedenis onder 't oog, waarin Mongeron , als de
Verdecdiger van Nieuw York, toont , hoe vecI de VryheicMief^
de vermag. Mylord Howe, de Bevelhebber der Engelicfe Troe,
pen , tragt Monger(n over te Kaaren, Nieuw Ter i; in zyne handen te leveret]. Hiertoe wil hy zich, alle andere poogingen
vrugtloos zynde, bedienen van deszclfs Zoon Eduard, die,
met zynen Zoon Eanwid , uit Engeland overgekomen, toevallig
in zyne magt geraakt is. Hy poogt dien Zoon te beweegen,
om het Vaderlyke hart to vertederen, en hem van de verderc
verdediging dier Vesting te doe,1 alzien: waarin by eerder hoops
to flaagen, om dat hy Mongeron, die, -by cenc wapenfchorfing
van zes uuren, in een gefprek met hem bcwilligd had, in zyne
Tent verwagtte. Eduard hoort Wen voorflag met verontwaardiging, en wyst denzelven moadig van de band. Howe wil dat
zyn •Zoon Ed,nund dien Jonge/ing, zyn Boezemvriend, daar toe
zal overhaalen ; dan deeze, zulk een bedryf wraakende, vindt
in We onniandigheden nicts beter dan met zynen Vriend to
vlugten, om met can Fratisch (chip na Frankryk over to flea.
ken , en aldaar verdere maatregels to neemen. Hy tragt dit
ook werkfiellig te maakcn, maar Howe verydelt dien aanflag,
en doer beide- de Jongelingen gevangen neemen. — inrusichen
nadert het uur tot het bovengemelde gefprek bepaald, en Mon.
geron verfchvnt. Howe wendt a ides a n, om dien Gouverneur,
door minzaame en veel beloovende voorftellingen, tot zyn
doelde over to 'harden; en, dit vrugtloos bevindende, doet by
een Gorden opengaan ; waarop Mongeron zynen Zoon, als
Krygsgevangen, en wet als ter doodfiraffe gefehikt, voor zich
ziet nun. Dir gezigt ontroert hem, brengt ham in woede,
dock by herfielt zich. in can daar op volgend gefprek verliaande , dat Howe de overgave de- ye tinge ei;eht of dien Jengeling zal does ineeven, meedigt by zynen Zoon , die reeds betuigd li oeft, den flood n:et re vrcezen, aan tot volliandigheid,
S5
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en men maakt zich gereed om op hem te fchieten. Maar op
dit tydflip verfehynt Edmund, door zynen Oppasfer uit de gevangenis losgelaaten: deeze omhelst zynen ■iriend Eduard, en
maakt het treffen van Eduard onmogelyk., zonder tevens hem te
ontzielen. Dit hrengt Howe ten laatile tot inkeer; en 't Stuk
loopt verder af, met het heraamcn eeniger fchikkingen omtrent
bcide de jongelingen , en 't ve.langen der wapenichorfinge voor
nog vicrentwintig uurcn In deeze ineerendeels zeer treffende
Tooneelen, zyn de Charaaers uitncemend wet uitgevoerd; het
fiaatzugtige van Howe, en de Vryheidsliefde van Morgeron,
mitsgaders het fmertlyke gevoel van Howe, op bet leevend bezef van 't . haatlyke van dit zyn wanbedryf, is bier in voile
kragt getekend; en 't edelmoedige gedrag van Eduard en Edveund' in een fehoon Licht geplaatst.

Bet Schourtnoneel voor jonge kieden, door llevrouw DE GENUS.
flit het Fransch vertanid, Door E. BEKKER, Wed. D . Wolff.
PL?rde Deed. In 's GrarenlioA e by J. van Cleef 1787. In
Svo, 4c3 bladz.
Fen zestal van Tooneelflukken, door Mevrouw de C ,nlis in
denzeliden leerzaamen finaak als de voorigen opgeffelci, (*)
levert ons dit derde Deel. — Het eerfle Blyfpel, getyteld
de iVienwsOcrig-e, boezemt der Jeugd in, een leevendig bezef van het haatlyke der Nieuwsgierigheid, gewoonlyk gcpaard
met Praatzugt onder eene treffende voorilelling van de gevaarlyke gevolgen, die zulks met zig kan fleepen. Ecn daaraanvolgend Tooneelauk,dat ten Opichrift beeft, bet Bat der Kinderen
of het IChetst ons een Jongeling, driftig van geflel, en
uit dies boofde meermaals onbezormen ? (loch tevens zodanigeen, die in een bedaard humeur, recht ter harte neemt,. de
goede beginzels, welken hem ingeprent worden, door een verItandig Gouverneur, wens poogingen de Vader, hoe flerk ook
met zynen Zoon ingenomen, door eene welberaacien Liefde ten
kragtigfte onderffeunt: waardoor de Jongeling, meermaals in
zyne ofttezonnenheid geffuit, zig der Vadcriyke tederirrtigheid
ileeds waardiger maakt, het welk den Varier tevens op zyne
hoede doet zyn, en noopt om den Gouverneur in deezer vocge
mvne tederheid billykt....
Beken, dat
ann te fpreeken :
„ Maar, myn waarde Vriend , indien echter cieeze tederheid my
„ omit verblinde. dan bid ik u, dat gy my wa rfehuwt. 0, 't
„ is alleen om myn kinds belang, dat ik bier voor kan yreeBewnar my web voor het ongeluk, dat ik dan be„
„ gaan zoude , door uw en myn work te bederven.” — De
iiaanl
Zic
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naam van Vathek , zynde die des Zoons van den Calif Motasfem fleet aan 't hoofd van het derde Stuk; het welk ons, byzonder in het gedrag en de handelingen van een vieev , die zyZyileS Zoons Osmin tragt te bevorde.ne verheffing en ' t
ren, door Abvtnfor, den Gouverneur van Patki; , by den Calf
verdagt to maaken , en voorts gcheel ten val te brengen, to
toonen, hoe gefehikt de Ceugd zy om over de Ondcugd,
niettegenflaande alle derzelver fhoocie cindelyk te zegeupraaien. Zulks ondervond de Vizir ten laatften , en deed hem
betuigen: „ Dit is de vrucht myner Staatkunde, myner listen ;
Hy heeft elle myne
If zo zegepraal ik dan over
„ denkbeelden omgeworpen!.,. Moet dan de eenvoudige beften„ dige vroomheid altoos de cilepAdoordagte verraderyen vernietigen?... Moet men dan waarlyk, om gclukkig tc worden,
„ deugdzaam 1k heb myn Zoon by den Prins bedorven; ik zal hem voor eerst van het Hof verwycieren.
„ Laat ik by hem gaan.... Mogt ten minilen dit geval hem , zo
„ zeer els my, door eene treurige ondervinding, leeren , dat de
„ braave, de eenvoudige man altoos, in 't Bind, loosheid, list
„ en afgunst, haat en valschheid re Mete doet," — Het
, bat ens voorts, onder 't oplehrift rle Bilnde yen Spa, modegedeeld wordt, is, near laid van 't Voorbcrieht, in 't WeeZenlyke eene waarlyk geheurde Gefehiedenis; en vcrleent ors een
fchoon Tafreel van een wel armoedig, doch van alle zyden
recht deugdzaam, Huisg-ezin, dat eene edelmoedigc onderfleuning
ontvangt; by welke genegenheid de milddaadigheid aangepreezen worCit, wel byzonder nit hoofde van het innerlyke genoegen, dat de betr]gting deezcr Deugd onaaceheidelyie verge.
In het vide Tooneelftuk, 't welk den main
mainvan
van
zelt.
Cecile draagt, brengt men ons order het oog een voorheeld van
eene aanmerkelykc opofibring van 't eigenbelang, ter bevorderinge van Bens anders geluk ; 't welk egter, vooral daar gunftiger omftandigheden dit betoon van hartlyke genegenheid gantsch
onnoodig matikten, afgeweezen 1,vordt, met cello minzaamc erkentenis v n de grootheid dea beooge opoffering; welke Ceciic
beantwoord, met re Lennon to gee:Yen, hoe zy niet twyfelt,
of haare Zuster zou , in con emgekc.,crci geval, jui:t het zeirde,
ten hearer voordzele, gedaan hebben. -- Het laattle flak,
getyteld de Thekverizooper, raakt het onredeiyke en fehandelyke
van drukken en verf;preicien van haatlyke hekelrehriften; en
diem wet inzoncicrhcid , oin jonge Sehryvers, die gerehikt zyn,
om w.,arlyk mean
b2haaL2n,-te wederhouden van zig te y eanederen r door nietseraardige tegenfehryvers to beantweorden,
en hen to lack-elen.
door den verftandigen en be:Ial"DEs,,r,neaix aan den gerergden Duval gegeeven, ve diem
Cio
do opmeAilv van wile oerdee!kundige Autheuren, die zig in
j.e;heCif.11 v,,n.
'Le:Ur bevieden.
Gy hebt, zcgt
1) by
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hy, een werk gefchreeven, dat niet alleen eere doet aan uw
vernuft, maar dat ons een gunflig denkbeeld geefr van uwe
„ zeden, uwe beginfels , uw charakter; dit fchoone gefchrift
„ heeft u, en met reden, de goedkeuring van alle braave lie„ den verwekt, en die zal nog toeneemen , marmaate de
„ kwaadaartigheid u lastert Maar, zo gy u door eene blinde

„

„

„ wraak laat verleiden, dan zult gy u in beuzelachtige verfchil„ len wikkelen; zo gy aan uwe vyanden die zelfde bitterheid
toont, die zy u toedreeven; die onrechtvaaardigc fpotterny
toekaatst , daar zy zich van bedientien; b dan zult gy aan
„ hunne gefehrifjes nog meer gewigt heehten, en mogelyk in
gevaar zyn om de achting van het yolk te verliezen. Myn
„ Heer, herinner- u de grondregels, die in uw eigen werk te
vinden zyn; wilt gy in deezen de gunllige denkbeelden, die
wy daaruit omtrent u opmaakten , wegwisichen? zult gy dan
reden geeven om to vermoeden, of onze achting voor u wel
99
gegrond zy of gy wel aldus uit uw eigen hart gefehreeven
59
„ hebt Vergeef het aan myne jaaren , en aan myne zucht voor
u, dat ik zo vry fpreek ; maak een beter gebruik van owe
11,
talenten. Kunt gy u wel lierker op uwe vyanden maaken,
19
,, dan door bun niet met eenig antwoord te verwaardigen; dan
„ door u boven zulke beledigingen te ‘erheffen ; dan door een
„ nieuw werk te beginnen, dat uwen roem nog zeer zal doen
toeneemen ? ”
Behalven dit nuttige hoofiibedoelcie dos
„
ver gemeld,behelst bykans ieder Tooneel deezer Stukken, waardoor dezelven ontvouwd worden„ nog byzondere leerzaame ze.
delyke voorftellingen, die Mevrouw de Geniis gepast hervoort
doer komen, en der Jeugd op eene inneemende wyze voor den

geest brengt.
Eergelingen van Surinaamiche Men irelpoezy door P. F. ROOS.
Tweode Deel. Te Amjierdam, by II. Gartman, 1787. In gr.
8vo, 1C7 bladz.

A an de gunllige verwagtinge, welke het eerfle Deel deezer
'Surinaamiche Podzy ons ingeboezemd heeft, voldoet de
dichtliêvende Ror,s zeer wel, met de afgifte van dit tweede
Deel; dat insgelyks een aantal van Mengeldichten van verfchillende loon behelst, die den Dichter tot eer ftrekken, en hem
verdere aanmoediging doen verdienen. 'Lyn volgend Tafercel
van een Storm op Zee levers bier van een voldoenend blyk.
Terwyl de' Noord-Oosten-wind zyne refs na 't Vatterland vertraagde, fmeekte by den Westen-wind ten gunflig.er ge.
leide van het Schip, (de JONGE JAN geheeten ,) het welk hem
voerde; doch zyne fmeekbede was voor eerst vruchteloos, naar
uitwyzen zyner volgende dichtregelcre
Maar
(*) dig. Viede;1. tetteroef. VI D. bl. 3;)5.
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Maar ach! de Westewind verhoort myn bede niet,
Het trouwloos pekelnat vergroot myn zielsverdriet.
't Word avond, en ik zie de Lugt allengs verdikken,
Een aklig duister doet my voor gevolgen fchrikken.
De veege Bruinviscie fpringt en dobbert op en neer.
De Meeuiv, als voorboo van bet ongefluimig weer,
Piept vreeslyk longs on; boord; ik zie de blixemftralen
Slangswys van 't hooge zwerk in 't water nederdalen :
De fchorre Bonder, met een vreesfelyk gerucht,
Volgt flraks bet welrligt na, en klatert door de luck;
De woeste golf begint zyn kruin met fneeuw te hullen;
De winders raken los , men hoard hnn loeijen , brullen,
Ell fluiten door bet wand, van zwellend zeil beroofd;
De Route Zeeman, door het fchel geruisrh verdoofd,
Tst voor 't aanfchouwen van de hemelhooge baren,
Die, ftortende over 't Schip , hem niet dan doodsgevaren
nor 't flerflyk pog doen zien ; 'k zit in de Scheepscajuit
Al fiddrend, enI een Zee flaat al
blinden colt,
Zo dat ik my alreeds in 't zilte not zie zwemmen.
De doodvrees nadert, 'k voel het bloed in d' adren flremmen,
En leer bier door den float van een die flerven moet.
De kiel, gegeesfeld door het pekel, fchynt verwoed,
En fchut en flingert zig op 't vreeslykst been en weder,
Nu liygt zy naar de lucht, dan fnelt de Boegfpriet neder
Ira 't diepst des afgronds, daar het draait en woed en tierC
Tot dat bet draaijend weer ten tin der golven zwiert.
De donkre nags komt my een dabble vrees verwekken:
Elk golv fchynt nay als tot een graf to zullen flrekken.
-Roe zeer in Bit gevaar de doodsangst my bekroop,
Gevoelde myne ziel zig nog gevoed met hoop
Orn 't dreigend doodsgevaar met hulp van God te ontkomen,
Heb dank, 4 former van de ontembre waterftromen!
't Zuid-Oost klaart zaehtjes op; de Wind, allengs geboeid,
Word flap en flapper; het gewoel der golven fpoeid
Al traag en traager voort; men boort den Zeeman zingen,
En ziet hem, naauw 't gevaar ontgaan , de wevelingen
Opentren, en bet zeil ontbinden van de Ra.
4 Ongelukkig Volk! 'k zie u met deernis net:
Pint moet ge op 't zwalpend not voor 't kostje wroeten, lialtent
Geiei , 8 Westewind, de JONGE JAN ten haven.
Het
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Het Leven van FREDERIK' WAHLNIAN, of _Leerboek voor jonge
gevo'gen van een flegt LeLieden, ter waarichouwing vo,,r
T ensvdrag. Te .4infierclain by H. Gartman en J. de Jongh,
1787. In gr. 8vo , 2;4 bladz•
renfiemmig met onze verwagting, by 't doorbladeren van 't
eerfie Deel, (*) zien wy, in dit tweede Deel, GI/a/zZin.,73
van ze,ne ve . regaande buitenfporigheden te rug gekeerd. By
het afftereen van den Prefident in geboorteflad, die
de fehurkeryen, orntrent hem gepteegd, ondcraeund had, en 't
nankomen \ an cenen anderen Prefident, een door en door eeriyk
Man, verkreegen de om(landigheden van 117,71ilman wel dra een
gunCtiger aanzien. De poogingen van den Geneesheer ter zyner
herftellinge gelukten, en Wahiman befloot eerlang na Amerika
te flevenen. Op de reis derwaards teed by fchipbrëuk, en landde op een Eiland, bewoond door een bcjaard Man, die een
foorrgclyk lot, voor etlyke jaaren, mede aldaar gevoerd had.
- Tot (Ns' ver blyft het charaeler van Wohenan nog genoegzaam bet zelfde; maar de verkeering met Bien Man, met
God . dienilige beginzelen t)ezield, ichynt hem eenigermaate tot
nadenken te brengen; dat egter op zyn volgend gedrag, na
zync redding van dit Eiland, juist pone flerke uitwerking
liceft: den bier toe vereisehten invloed op het hart van li'abZman
te hebben, was bewaard voor den edelmoedigen Predikant
, die hem in zyne jeugd onderweezen had; en nog wel
byzonder voor welks kuilehe min by in vroegere dagen
zo fehandlvk opgeofferd had aan de verleidingen eener dertele
Aprice, als nit de verdcre onrvouwing zyner lotgevallen blykt.
l it laatfte gedeclte van zynen leevensloop, doormengd
met eene verfeheidenheid van lotgevallen, brengt one \et: fel:elden fchoone ei, araaers -wort, die 't aantal der fle f,:te characters, in 't voorige Dee] ter baane gebragt, vergeelen; en teyens meldt men ons bet ongetukIceg einde, dat het meerendeel dier feburken trof. flier tegen zien wy 117ab man, met
Louize in den Ede verbonden, tot een geregeld gedrag opge•
leid, met Naar, en met V r ottFr, by hem inwoonende, een gewenschten gelukflaat beleeven. De Opfteller van deezen
Roman befluit dit gefehrift , niet ongepast, met de volgende
aanrpraak.
Hebt gy dit Bock geleezen, jongelingen? Debt gy het met
opmerkzaambeid en aandoenine geleezen? Leg het niet met de
linkerhand weg, zonder uw regterle,nd op bet hart te leggen.
Vergif zult gy uir deeze gefehiede:iis niet trekken: - bet
komt.'er niet op aan welke bloemen 'er in verfpreid zyn maar
(*) ?ie N. Mg. Vaclerl. Letteroef. II D. bl. 504.
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wel of op een derzelver een fpin of Bei cast. Om u voor het
plegen van de ondeugd Le doen fidderen, en de deugd in de
armen te voeren fchreef ik dit Werk. Vergeet nu niet,
dat ieder menseh, van moeder Natuur, meer of min, zyn deel
van Wahlman's zwakheden ontfangen heeft. Zy meent het daarom niet kwaad met ons: door ons de fierkfle neiging tot.liefde
in to boezemen, wilde zy ons in den hoogfien graad gelukkig
maaken; vergun haar de vreugd van haare weldaad in geen
dolk te veranderen , om daarmede ow borst en die van uwe
kinderen to ddorbooren. Verban dan de wellust oit ow hart,
bemin den Godsdienst , en kweek de zachte en tedcre gevoelens der menschlievendheid aan: houd de laatfle op een waardig
voorwerp gevestigd, knel haar in uwe armen, berchouw met
haar He lei en Aarde: omhels haar tusfchen beide, en geniet
in haar het hoogfle goed, dat gy van Hemel en Aarde ontfangen kunt. Dan zult gy verheven denken, verheven handelen,
en de waereld zal u voorkomen, als die den certlen mench,
die uit de garde was, voorkwam. — God bewaare u alien,
myne geliefden , voor Charlottes en Schukkerts! Bczit gy eene
tyke bedeeling van het Wahlinanismus, flaat de zachte en edele
neiging van liefde by u tot eene wilde wellust over: — 0 Jongelingen, denk dan dat het graf voor en achter u bereid is
treed beevende te rug — verlaat the dood Che plaats
luister na geen Sc,',Iikkert; en ontvlucht de handen van
owe verleithier. Wahlinan dwaalde Wahlinan kwam
op den regten weg te rug; laat zyn beeldtenis u voor de oogen
fluirnerende deugd in. uwen boezem op,
zweeven, wck
nriterk dezelve in de ornhelzingen eene braave egtgenoote,
herftel het gepleegde kwaad, wasch de fchandviekken owes leevens uit, — word een zegen voor de menfehelykheid , — denk bcevende aan de wellust te rug, die
Diets dan vloek en dood bereid , waarlbhuw ieder Jongeling , die zich op den weg des verderfs b.geeft, — en God
geeve u alie eene Louize tot Echtgenoote, en eenen Walter
tot Vriend !"

Siegfried van Lindenberg, uit het Iloozdnitsch vertaald. Ifle
Leel. lag 's Mtge, by J. van Cleef, 1787. In gr. 8vo. 3894
Lladz.

H

a , ha, rchoolmeester hebt gy het boek by u?"
snot onderdatigst veriof van ewe Genade ;
Om u tc dienen
Ad taandatuni yen i;1711.1' ecce domain.
„ Gy kunt dat Fransch wel weglaaten, ik ben 'er in 't geheel
geen vrienci van Sehoohneester!"

Het is Latyn. indien ow Hoog Wel Geboren Genade het my
allero(tmo ,d1.9Jt veroorloven
„ Dat is het zelfde. — 1k heb 'er zo naauw niet op ge...
let.
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„ let. Wy Edelluiden hebben gewigtiger zaaken in bet hOofcl.
„. Een mond vol Latyn kan evenwel nog door den beti.
„ gel, - voor u meen ik. 't Is, geloof ik, de taal der
„ Schoolmeesters , is het nict lk zou het ook wel hebben
„ mogen leeren , zo de Prediker meende , maar myne Ma„ ma. Zaliger wilde het niet hebben, en zo hleef het in den
,, loop. - Krifcban ! geef den Sehoolmeester een borrel
„ brandewyn, en dat 'or vender by boort!”
„ Den Ludimagister wilde het nog niet zo glad Van de hand
fchieten cm met voornaame Heeren om te gaan. Toen de Kamerdienaar hem het blaadje aanbood, maakte zyn hoed, bock,
en doornIlok hem verlegen. Hy behielp zig evenwel zo good
zyne omflandigheden het gedoogden; nam het boek onder - den
linker arm, klemde' zyn hoed tusfchen zyne knien, en floe; de
riem, die tot een rottingbandje verftrekte, t%Vee of drie n iaalen
am een knoop van zyn rek ; de beide handen, dus vry hebben.
de, greep hy met de eene bet glas, en met de andere een fluk
gebak..- 't Is my geoorteofd uw gezondheid allergehoorzaarnst en and rdanigct to drinken zei by, en maakte een geweie
dig avantuurlyke bulging met den neus byna op den grond : hy
wilde to gelyk, om zyn compliment alle mooglyke fraaiheid by
to zetten, den rechten voet agter zig uit ftryklon , en dagt nict
aan zyn hoed: deeze ontgleed hem, door de overrnaat van hoflykheid, en toen by, vermoedelyk op ingeeving van zvn boozen
Geleigeest, denzelven met zyne knien vcor den val wilde behoeden, verloor by zelf het cvenwigt, en viel, zo lang by was, voor
de voeten van den Edelman, die in zulk eon hevig gelach uitborst , dat hem de traanen over de wangen rolden. Hiermede
was bet ballluurig noodlot van den Latynichen Man op verre na
nog niet voldaan; zyn boos getiernte wilde, dat by onder
bet vallen met zyn hoofd tegen den lyfhond van zyne Genade
aanbottle. Turk , die een bedorven hondenkind was, nam deezen
Selloolmeesterlyken val zeer kwaalyk; zonder veel ornIlandighe.
den te ma, ken , hapte by naar den neus van den Schoohnonarch;
gelekkig echtcr beet hy in zyn flaatliepruik, waaraan dat helfehe
bees: zynen vloekwaardigen moedwil koelde.
Onderdanigst excuus ! howl bet my ten goe 41e ' riep de Ludimagister, terwyl by Wederom op den been icharrelde, het \leervuil van zyn feest gewaed klopte , en cle glasicherven van den
ver gee're n 2 —
grond raapte, Uw Genade zat bet my to
't Is waaragtig met gem opzet gelchied. Pa ontwbit humi bos
ben — ben flechtc eon beet) e geva . :len ,
1k ben
nit dit
Ziet daar, Leezers , tot een
vrolyk en
Leerzaam Hoek van dell verciienflelyken Sehryver van .de
Writ It ",!..6 h , 1`01 5 hoe Meester Bartholoneus St iovele: zyne opwachting by zyne Genade ie 4 frieri van L!;ulenber,, maakt. Voor
bun , die linaak bezitten voor bet wezenlyk comique, zal de:
gegeven proef een genoegzaam volledige reeenlie zyn.
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VADERLANDSCHE
LETTER OEFENINGENA
be Bijbcl , door' beknop Uitbreidingen en ophelderende
Aemnerkingen verklaerd , door J. VAN NUYS KLINKEN4
tEito , A. L. M. Th. & Ph. Dr: floogl. in de 11. Godgel, en derkl. Gefch. aen het Ill, jfth. en 1)redikant
de Genzeente to AntIlerdarn : mitsgaders Lid 9an het
Zeeu)vsh Genootfehap der 117etenfrhappen te Vlisfingenz
Vt.:Lille/2(1e Decl. Te zIntlierclarn , • by J. !Wart , 17874
Behalven het Voonverk , 544 blades. in gr. octavo.
de Verklaring der twee Boeken van deli Propheet.76,
rernia, in 't Voorige Deel voltrokken, volgt in het
tegenwoordige de arbcid van den Eerwaerderi Klinkenberg,
ter ophelderinge der Godfpraken van EzCchiZ1 5 enigzins
by uittiek onderfcheiden door de benaming van 111enlihenkint (*). — By 's Mans geWoOne oplettendheid, in
't ontvouwen der Bybelboeken, ftraelt in dit Dee! by nitflek door zyne byzondere onizichtigheid iti 't behandelen
Van duistere ondcfwerpen; waertoe velen der gezichten
Van Ezeehiel hem bovenal aenleiditig gaveri (04 Met op,
let(4) „ Dit is. zegt zyn Hoogeerwaerde, in de eipheldering van
Ezcch H: I , de gewoone naem, met welken onze Propheet,

(IC Godlijke gezichten, die hem werden medegedeeld, zeer gemeenzaem wordt aen.gelproken. Voor het raest fchijnt dit te
fehieden , am hem , ter zijner verootmoediging, de zwakheid
Van zijne natuur telkens te herinneren, op dat hij zich, op de
veelheid en Uitnemenheid van gczichten en openbaringen , niet
Deze zelvde benaming is ook eenmael,
verheffen mogt.
aen Daniel gegeven. Dan. 8: 17."
(t) De Godfpraken van Ez,echiil zyn naemlyk , (gelyk de
Hoogleeraer in zy:,e Inleiding opmerkt,) in verfcheiden plaetzeni
ongemeen duister, zo ter oorzake, dat 'er enige woorden en

fpreekwyzen in voorkomen, welke in andere 13ybelboeken niet
te vi .den zyn.; als uit hoofde dat men 'er meer breedlprakige
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lettendheid gebruik makende , zo van zyne eigene kun.
digheden , als van de hulp zyner goede Vrienden , die hy
openlyk dankbaer erkent, wikt en weegt hy voorzichtig,
in verfcheiden duistere voorftellingen , de verfchillende
gedachten van anderen; Vermydt gewoonlyk als dan den
beflisfenden toon; ja rekent bet, als een verftandig Man ,
zich tot geene fchande , bier en daer zyne onkunde of befluitenloosheid te erkennen; terwyl by cchter geene zwarigheid maekt van zyn gevoelen open te leggen , wanneer
by oordeelt genoegzamen grond te hebben, om 'er zyne
gedachten bepaelder op te vestigen. — Men ga,
tot eene proeve bier van , na, 's Mans opmerkingen ; over
den beoogden zin der aenbevolen grensfcheiding en verdeeling van Kanaan ; aenvanglyk voorgefield , Ezechiel
XLV: I — 8 , vervolgens voortgezet en ten einde gebragt, Hoofdfl. XLVII: 13
XLVIII: 35.
Zeer verfchillend wordt dit ftuk door de Uitleggers begrepen. Velen zien den letter gel-lee' voorby, en verklaren alles geestlyk , met betrekking op de gefleldheid der
Euangeliekerk en de merige Uitleggers, die voor ene
letterlyke verklaring zyn , onderfcheiden zich in twee
foorten. Zommigen vinden hier cue voorfpelling van 't
geen gebcuren zal, wanneer de thans verftrooide Jooden ,
in 't laetfte der dagen , in Kansan zullen wederkeeren.
Doch anderen begrypen de zaek eenvouwig zo; „ dat de
„ flEER bier cen voorfchrift geve , volgens bet welke de
toenmalige joden , wanneer zy, onder EZRA, na Kawederkeerden , dit land 'limner Vacieren , nacr
„
„ -bier gemaekte grensfcheiding, bewoonen , en onder de
„ Stammen verdeelen moesten.”
De Hoogleeraer
.KLI .M:ENRERG ‘vevklaert zich , homy' hy betuigt den
geest,lAyken zin niet te willcn uitfluiten , nopens den letterlyken zin , voor 't laetstgemelde gevoelen.
, Wij menen , zegt by, voorheen genoegzaem betoogd
te 'bebben dat de afteekening van den Tempel, met at
vat 'er toe beboorde , aen EZEcHIEL vertoond werd ,
Kap. XL XLVI, eene facts 'behelze volgens welke
de Tempel, door ZERUBBADEL thoest herb011Wd en de
- plcchtige Goclsdienst , in denzelven , herfleld worden.
Hier
voorilellingen en zinbeeldige handelingen in ontmoet, dan ergens
elders : waerom dit Bock, met het hoogile regt, voor een der allermoeilykfle gedeelten van den Bybel-gehouden wordti het welt,
in vele opzichten, zwaer is om te vorflaen,
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iter tilt vloeit van zelve voort . , dat ook dit bevel; omtrent de grensfcheiding efi verdeeling van Kanaan , was
ingericht , om den Joden , na dat zii nit Babel waren wedcrgekeerd , tot een voorfchrivt te dienen , naer het welk
zij zich gedragen nioestene DaerenboVeri wordt alles,
ten aeniien der onderfcheidene gedeelten Van 'Kaman 1,
Voor elke flam , to rianwkeurig bepaeld, dat men , natuurlijker wijs , naer den letterlijken zin van zelve geleid
Worde; en zouden alle de bijzonderheden, ten aenziert
derligging, grensfcheiding en onderfcheidene Plaets , van
het,afzonderlijk deel , voor elke Elam gefchikt , in eenen
geestelijken zin moeten worden opgevar? wat zal elk van
deeze bijzonderheeden beteekenen kunnen ?
Ook kunnen wij ons niet vereenigen met het begrip
der gener, die menen, dat de thans verfpreide Joden, in
het Letst der ciagen , het land Kanaan , volgens de hier
gemaekte fchikking, bewonen , en onder de flammett vet-y
deelen zullen. Hoe. Zeer wij bet daer voor houden , dat verfcheidene Godfpraken de wederkeering der
thans verfpreide Joden in hun Vaderland, beloVen is het
zeer ongeloovbaer, dat als dan zodanig eene verdeeling
van ,Kanaan te pas zal komen. De flammen zijn, reeds
zedert ceuwen , onder elkander verward, en eene onder.
fcheiding van 't Volk , in XII flammen , zal , zonder
wonclerWerk , onmogelijk wezen.
.
Onzes erachtens derhalven Wordt fuer,, ill den let,.
terijken zin, een voorfchrivt gegevert , naer het welk
zich (lc toennialige Joden, in het verdeelen van Kanaan
tot bet welk hetOverjordaanseh nu niet behoren zoude
bij hunne wederkomst uit Babel, gedragen moesteni Ten
dien einde worden Kap. XLVII: I3-2o4 de grenspaleri van
Kanaan aengewezen; en daerna wordt de verdeeling van
dat land, onder de XII flammen, nader voorgefchreven,
Kap. - Dan 'er zijn ettelijke fchijnbard,
bedenkingen , op welke wij kortelijk moeten intWoorden.
Voor eerst , zegt men , dit voorfchrivt hebben de Jcil
den , bij hunne wederkeering in Kanaan, 't geheel
niet gevolgd; behalven dat Dimmer alle de XII flammen,
in hun Vaderland, zijn. , te rug gekomen.
Maeri
wat zal men bier tit , met reoren , befluitert, anders dan
dat bet Godlijk bevel niet gehoorzaemd zij? Of zou men3
uit de verdeeling van Kanaan,
tijde van Josue,, iliaafleiden, dat dit alles enke geestelijk te verflaen zij
em dat de nakomelingen van JACOB nalatig geweest zijn
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OM, door het , uitdrijven der oude inwoneren , alle die
plaetfen in bezit te nemen , welke aen de onderfcheidene
ftammen waren . toebedeeld.? Het is waer, de beide ftammen , Juda en Benjamin alleen , zijn bij de flaking
van de ,Babijlonifche.geyangenis , in Kanaan wedergekeer
ma,er weinigen geweest, uit het Rijk der
en ' et
ftammen, die zich , bij de wederkeerende Joden, gevoegd
hebben.: Dan dit voorfchrivt -voorfpelt geenszins , dat
alle de XII flammen , in hun Vaderland , ftonden te
rug te komen , maer dat zij alle daertoe vrijheid hebben
zonden; en toen de meesten , nit de X overige ftammen,
nalatig waren , oin van deze vrijheid gebruik to maken
kon de bier voorgefchrevenc verdeeling niet ter uitvoer
gebragt worden; voor dozen derhalveu diende dit voorfchrivt, om hen onverfchoonlijk te flellen. Flier kwarit
nog bij, dat 'er,, .ten tiide van EZRA en NEHEMIA , onoverkomelijke zwartglieden waren , welke de uit voeringvan dit bevel ondoenlijk maekten (5). In volgende tijden
bemIlsiten voege hierby des Hooglecraers aentekening op FIoofdfl.
XLVIII: 1-29.
„ De zeer nauwkeurige afmeting van de ervdelcn , voor elk
der onderfehelden Stammeti, beyestigt oils ill he: begrip dat
bier her eigenlijk gezegde Kanaan bedoeld zij , als het , bij
de wederkeering -der Israeliten in hun Vaderland , onder de
Stamtnen, moest verdeeld worden.
„ gelilk wij gezien wel eon zcer aentnerkclijk
verichfl , • tusinen dit voorfchrivt , en de nude verdeeling van
Kanaan, zo in de Jigging der Stammen , als in de evengrootheld der delen, bij deze bepaling. — Maer gansch Israel
nicest no, binnen het eigenlijk gezegde Kanaan, woven, zijnde de Jerclaen de oiterfte grenspacl ten Oostcn. De verdeeling
weal gemackt, uaer de XII Stammen, orn dat zij alle de vrijheid krijgen zouden, van, in hun Vaderland , weder to keeren.
IIet was, de onwilligheid van de meesten , dat dit voorfchrivt
niet is opgevolgd; en hadderi alit de, Israliten van die vrijheid
gebruik gemackt, en Kanaan komen bertVonen, zouden de wijZe redenen van doze Godlijke fehikking nailer gebleken zijn.
„ Maer, zoo men nog kunnen vragen, zou dit plan niet on.
uitvnerbaer geweest zijn, daer Kansan , bij her flaken der Bahijlonifehe gevangenis, door vreemde volken, bijzonder door de
Samaritanen, bcwoond was? — Dan , waren alle de Israeliten in Kanaan wedergekeerd, dan hadden zij de Sainaritanen,
nit doze hunne wettige ervenis , en kunne.p en behoren to verdriiven, gelijk: de joden, toen zij genoeg vermenigvuldigd wa•
ten, ten tijde van 11YRCANU4' gedaen ileb5en."
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begaven zich mccr Israeliten, uit alle oorden , naar Kanaan, toen men aldaer gcrusr wonen konde; macr hoc
bet toen, met de verdeeling van Kanaan gecraan
nen wij , bij gebrek van gefchiedkundige berichten
b
, niet
bepalen.
„, Eene andere tegenwerping ontleent men, uit vs. 14:
gij zult dat land erven, de eel? zo wel cis de ander. Dit,
te kennen, dat elke ftam eene
zegt men,
hoegroothid van land verkrijgen zou, macr zulk cent;
gelijke verdeeling van .Kanaan, onder de . XII ftammen ,
kan niet lettcrlijk worden opgevat , om dat dezelve onuitvoerbaer was. Dan de uitdrukking zegt niet , dat
eene flam joist zo veel zou erven, als de andere; maer,
gelijk het de Onzen vettalen, dat de een zou erven
als de ander, vergel. Lev. VII: to. Ieder thin zou ztin
deel hebben, gene nitgezonderd; even als, onder JosuA,
de eene flam zo wel zijne ervenis kreeg , als de andere;
maer daerom hadden alle de ftammen niet even veel; elk
ervde meer of min, nacrinate van de talrijkhcid. Num.
XXVII: 54-56. - De MIER wil eenvouwig dit ze1.33.gen; dat alle de ftammen , tot de ervenis van Kanaan,
zouden gerechtigd zijn, de eene zo wel als de andere.
Niemand mogt worden uitgefloten; aen alle, die, nit de
onderfcheiderie flammen, in hun Vaderland, weder kwamen , mocst hun deel werden aengewezen; en de natuur
der zake vorderde, dat . de verdeeling,volgens eene evenredige eenparigheid gefchiedd
e, zo als de talrijkheid der
onderfcheidcne ftammen medebracht.
„ De derde tegenwerping neemt men nit vs. am , a3,
alwaer bevolen wordt, den Heidenen ook een ervdeel te
seven, in het midden der flammen Israels. Dit, meent
men wederom, kan niet letterlijk verflaen worden , maer
alieenlijk geestelijk, van de gemeenfchap der Heidenen ,
onder het Nieuwe Testament, aen de heme/fche ervenis;
te minder, om dat de vreemdelingen, ten tijdc van EZRA
en NEHEMIA , tot de ervenis van Kanaan, gcenszins zijn
toegelaten , gelijk zij ook , bij de landvercreeling , wider
josuA , Beene ervenisfen , in bet ,midden der ftammen van
Israel, gehad hebben.
„ Wij wills n gecnszins ontkennen , dat dit bevel een
voorfpel gewccst zip , van de verteniging der bekeerde
Heidenen, met de Berk van cincisTus, macr dit was de
eerfte en eigenliike mening niet van dit Godlijk
tlen neme wel in aenmerking , dat bier niet onbepaeld,
T3
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van alle vreemdelingen, gefproken worde , maer alleenlijk
van de zodanigen , die in het midden van Israel WOO den ,
en kinderen gewonnen hadden, vs. 22. 'Er worden derhalven zulke Heidenen bedoeld, die lang, onder Israel,
gewoond hadden , en als het ware genaturalifeerd waren ;
Todengenoten, Heidenen van afkomst , die den Joodfchen
Godsdienst hadden aengenomen, en het Joodfche Volk
-waren ingelijvd. Dezulke waren den Joden, als een
boorling, ender de kinderen Israeli, gelijk 'er worth bijgevoegd vs. V.2. Zulke Jodengenoten inogten Joodfche
Vrouwen trouwen, en hunrte kinderen, die, in den Joodl
fchen Godsdienst , waren opgevoecl, worden voor Joden
gerekend. De Wet van moms, Dent. XXIII. .1-3, had
de ontinanden , bastaerten , Ammoniten en NIoabiten
gefloten, inner den Eclomiten en Egyptenaren vergund,
om niet alleen Joden te worden, maer zelvs, in het derde geflacht, in de vergadering des HEEREN te komen,
dat is, bevorderd te worden tot alle de voorrechten van
de oorfprongelijke Israniten. Dent. XXIII: 7, 8. Ten
tijde van DAVID had ORNAN fchoon ecn Heiden van afkomst, zijnde een Jebufiter,, ecn ery en dorschvloer in
jeraaleill. 2 Sam. XXIV: 16,18. Kroll. XXI: 15, 18-23,
Daer nu de gemelde vreemdclingen, zo als men
zegt, genaturalizeerde Joden geworden waren, vorderde
zelvs de natuurlijke billijkheid, dat zij rude een ervdeel
hadden , in die Dam, in welke zij woonden, zo wel als
de oorfprongelijke Joden-, welker Kerk- en i3urgerftaet zij
waren ingelijvd."
leerredenen over de gewigtigfle Gebeurtentren het
Leeven van JESUS CHRISTUS gewoonlyk genoemd
Euangelien , door JOHANNES THISSEL, Leoraar der
Lutherfche Gemeente te Dordrecht. Tweede Decl. Te
Dordrecht, by A, lilusfe en Zoom In gr. 8v-e. 298 bladz.
Tn. de Voorreden, van het Eerfte Deel deezer Leerrede,
nen , halt de Eerw. THISSEL eene , zo dra mogelyke,
uitgave van de Drie overige Deelen deezer Verzamelinge
beloofd: aan die belofte doet by, met de afgifte vain dit
Tweede Deel,. geftand, Het is geheel op de leest gefchoeid van 't voorgaande , door ons ;GIs een nuttig fuis4
bock aangepree en (*),
Een
414., Vaderi. Letteroef. II Dee], bI. 54.
C)
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Len tweede Tiental wordt oils hier aangeboden , over
de volgende Onderwerpen en Texten. — Hoedanig
zyn de Verzoekingen ten kwaade to overwinnen, Matth.
Eenige voorriame Grondregelen om wel
IV: JESUS in tegencto bidden, Matth. XV: 21-28. verJlelling van zyne Vyandcn Luk. XI: 14-28.
GODS Heerlykheid in de gewoonelpyziging der Menfchen,
Joh. VI: I - 15. --- Ue rohnaaktheid van JESUS Character, Job. VIII: 48 - 59. — De natuur der Verpligting tot GOOS Verheerlyking, Matth. XXI: -9. -Het Gewigt der Op/landing van JEWS CHRISTUS, Matth.
XVI: 1- 8. — Handleiding tot het waardig gebruik
van den Bybel , Luk. XXIV: 13- 35. — Waarotn
rnaakt GOD ons Zalig, niet door Zion, maar door te gelooyen , Job. XX:' 19 - 31. Hoedanig behooren wy aan
JESUS herderlyke tederheid en Zorg to beantwoorden , Joh.
X: 12 - 16.
Laaten wy omen Leeraar hooren, daar by een Handhiding gee ft tot het waardig gebruik van den Bybel. Naa
de Gefchiedenis der Emmartsgangeren Y ontvouwd , en zynen Toehoorderen een denkbeeld gegeeven te hebben wat
de f?ybel is , naamlyk : „ Eerie Verzameling van die Open„ baaringen , waar merle GOD van tyd tot tyd , de Men„ tchen begunfligde , gepaard met een verbal van cenige
„ Voornarne gebeurtenisfen , die daar aan verknogt wa„ ren ,” vaart by dos voort.
„ Wenscht gy M. V. opregtlyk , ow. u, op ene waardige wyze, te oefenen in het Godlyk Woord, dan zal
niets noodzaaklyker zyn , dan u , op allerlei wyze , gezettelyk tot het daaglyksch lezen van 't zelve op te wekken. — Herinnert u , ten dien einde, daaglyks , can
deszelfs Godlyken oorfprong. Brengt u te binnen
het onberekenbaar gewigt , en de groote oogmerken , waar
toe u deze Openbaaring gefchonken Zy is de
helderite lampe op de donkere paden dezes levens. Zy is
het gefchiktfte middel om ons hart. te beiligen , en 't zet-ve met ware vroombeid te vervullen. Ook is zy te gelyker tyd de rykfte troostbron ander alle ooze rampen.
Met een woord , gewent u, dikwyls dit Bock te befchouwen ; als 't dierbaarfte hand-gefchenk, waar in zich immer de Kinderen der Menfchen . mogen verblyden.
Herinnert u, om u tot het daaglyks gebruik van dit Godlyk Woord fteeds op te wekken , al verder,, Welk
fchandelyk e ondankbaarheid 't zyn zou, dit Gods-boek.
T4
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te vcragten, welk ene fnoodheid het zon influiten, °try,
de Wetten van uwen Almagtigen Opperheer, de raadgeeyingen van uwen besten Vader, niet te willen lezen of te
Day ook 't voorbeeld van zo v&l heibetragten.
ligen u al mede bevestige in 't bud uwer verpligtinge,
om dit Gods-Woord, daaglyks, te overdenken. De Regtvaardige wordt ons befchreeven .als de 771a12 wiens lust het
I' S 0712 van Gods 'fret te/preken by dag en nagt. Den DAVID is vol van die zalige genengten., die Hy telkens fchiep
uit de betragting van de -Godlyke Wetten. Zy verligten,
zegt hy, de ogen en zy verblydcn hat hart! Uwe bevelen
zyn my an eeuwig erldeel: .want zy zyn de blytlfilietp myns
harten! lk heb lust tot awe gettligenisIn , die zyn myne
Was uw Woord myn troost nict geweest in
raadslieden
myne elenden , ik wat al lang vergezan
„ Begeeft u , M. V. .Ene andere Regal ten dezen opzigte , tot 't lezen van Gods-Woord, nooit anders , dan
met een heiligen ernst, en onder een nederig opzien tot
God. Smeck Hem, Die uwen geest kau neigen als een
waterftroom, vuriglyk , dat Hy u genadig beware voor
verftrooingen; en alle awe poogingen , onder 't lezcn ,
moge leiden en zegenen. — O, dat zy de wenscli
van ieder le gend Christen, (leer de geregtigheid user
37 op dat ik leeve! Open
2,qctui6geniscen is eeuwig! Onicrwys m
myne oogen, op dat ik de wonderen van awe Wet may aanjechetwen! Zo doende zult gy, te gelyker tyd, Gods invlocd
ondervinden, en utve aandagt niet weinig zien aangroeien.
Terwyl gy bods Woord zo te eerbiediger leest, zal de
Heer u, te eerder,, 't hart kunnen opeucn, gelyk dat
van ene Godvrugti ge LYDIA.
„ Kona, bid ikb u, al verder van dat gevaarlvk wanbegrip te rug, als of het waardig gebruik van dit Gods,
boek gelcgen ware, in 't lezen als lezen als ware
het daar toe genoeg,'dat men den geheelen Bvbel, van 'a
begin tot 't einde, zo iPoedig doenlyk, doorlas. Dwaze
Christenen , die al `bun 'room meer vinden , in Gods,
Woord, in zulk een korten tyd, te hebben afgeleezen ,
dan in 't zelve behoorlyk te hebben verfcaan: menfchen ,
waar van men zeggen mag, zy lezen altoos en wordcn
nooit verftandig! Wat zou 't, b. v. enen Onderdaan
baaten , 't Bevelfchrift van zynen Koning fpoedig te hebben doorgelezen , zo by den roem miste van 't zclve ,
naauwkeurig te
duidelyk, te hebben begrepen , veel
lichb en ge volgd
„ Lcest
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„ Least M. V. ook veel liever weinig te gelvk , dan
veel agter elkander; liever langzaam, zomtyds ftilaaande,
dan fchielyk en met overhaasting. ------ Dan eerst zult
gy 't gelezene, duidlyk, kunnen bevetten: en terwyl 't
zo , dies te dieper , in uwen geest gedrukt wordt, zult
gy 't zelve, zo veel te zekerder, kunnen bewaren.
„ Leest vervolgerids, om 't te beter te veritaan zulk
een klein gedeelte, dikwyls , by herhaeling. Blvft 'er ,
floor nadenken , zomtyds op ftilftaan. En , 'is 'er iets dat
u byzOnder getrolfen heeft; een eanmerklyka fpreuk, die
it rberde, dan M. V. is 't vooral tyd om dat gedeelte
eerbiedvol te herlezen; en zulk can gezcgde els een dierbare (chat, zo diep mogelyk , in uwe ziel te bevestigen.
,, Al verder. M. V. Leest fteeds met waardige oogmerken! Geenzins tot een enkel tyd-verdryf, of nit loutere gewoonte en zonder enige belangneeming; gccnzins
suit enkele nieuws-graegte, of ook alleen , met het eerzugtig doel, om met uwe kundigheden te kunnen pralen.
Neen M. V. Om door 't Godlyk Woord licht in uw ver-,
ftand, heiligheid in uw hart , en troost in uw leven te
erlangen, daar toe zal 't nodig zvn, dat gy Reeds leest,
met bet waardig oogmerk, om 'er wyzer,' beter, godvrugtiger en gelukkiger door te warden. Dan, dan eerst
zal dat Bock 't heil uwer ziele bevordercn, dan eerst zult
gy dit Woord kunnen noemen, een lantaarn voor -men,
voet en een licht op uwen weg.
,, Om te beter to vorderen in 't begrip van dit
Woord, en om die bezigheid your u tevens dies te genoeglyker te doen worden; ook daar toe zal 't noodzaaklykst'zyn , om dit edel bedryf, deaglyks , en gezet , te
hervatten. En zoudt gy, zelfs in 't bezigst !even, niet,
daaglyks , enige oogenblikken , daar toe , kunnen uitviaden ? — 0, M. V. Gy nioogt fehynen , 'er jets
door te verliezen, 'voor de aarde , maer hoe veel, hoe
veel wilt gy 'er niet zeker door voor den hemel : terwyl
immers de Algoedheid u dat verlies, zelfs in 't tydlyke,
Fangs duizenderlei wegen , zal weeten te vergoecien.
Dear gy , altoos, enige oplettenheid nodig hebt, om
menschlyke boeken te verftean, dear zal ik u„ zeker
niet behoeven te herinneren , dat gy , om waardig te lezen , needs behoort te lezen , met infpanning en npmcrking.— Kiest dearom tot dit gewigtig werk , Reeds zulke
oogenblikken van den dag wear in gy, near de ziel,
't minst door zorgen, en , near 't lichaam 't minst 6. or
T5
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fpyzen, bezwaard zyt; oogenblikken waar in gy de minlie afleiding vermoedt, en gy u dus 't vatbaarfte gevoelt.
voor ftille overdenking. - Zo.dra gy, intusfchen,
bemerkt, dat uw lust en uwe kragten uwe infpanning
en opmerking afneemen, ftaakt dan M. V. voor dien tyd.,
uwe lezing; veel liever, clan dat gy dit edel edryf, zo,
door uwe fchuld, zoudt doen worden , to gelyker tyd,
nutloos en verveclend.
„ Ten einde het gewenschte nut van uw lezen te er-.
langcn , zal 't verder zeer dienftig zyn, om ondcr 't lezen , dikwyls, aan uzelven te denken. Vraagt dan verftaa ik wel wat ik lees? Zou ik 'er wel iets aan een
ander van kunnen mededeelen — En wat kan ik 'er tot
leering, of waarfchuwing, ter beftraffing, of vertroostirig , voor my zelven uit afleiden? Leest dus,
niet in eens onafgebrooken voort, ook niet onder algemeene beichouwingen ; maar,, zo veel mogelyk, met toepasting op uzelven; om zo, naar uwen byzonderen toefland, voordeel te doen met het gelezene.
„ Daar al 't nut van 't lezen blykbaar afhangt van 't
goed verfiand van 't gelezene , is het ten dien einde allotnoodzaaklykst , zich toe te leggen , om, 't geen men
leest, behoorlyk, te bevatten. Bedient u daar toe
M. V. zorgvuldig van diezelfde middelen, waar van gy
gebruik maakt, om menschlyke fchriften to verflaan.
Raadplcegt b. v. telkens den famenhang win 't geen gy
leest, dat is , st geen 'er voorgaat, en 't geen 'cr
volgt.
Poogt de gelegenheid of de aanleiding
waar by, oak 't oogmerk , op to fpooren , waar toe iets
gezcgd words. ------- De perzoon , die fpreekt; en zy
tegen welken gefprooken wordt; de tyden waar in ; de
onnlandigheden waar onder de H. Schryveren gefchreeven
hebben ; ook daar op behoort gy, zo veel mooglyk, onder
't lezen agt te geeven.
En tragt die plaatzen , die
voor ti duister waren in den beginne, en by de eerfte lezing , voor u duidelyk te doen warden, door dezelve ,
voor de tweede maal , met nadenken in te zien.
Voorzeker M. V. Door 't in agtnemen van deeze raadgevingen , zult gy u, telkens in 't duidlyk begrip van 't
geen gy leest, niet weinig geholpen zien.
Vindt gy M. V. onder 't lezen hier en daar , voor
duistere en onverflaanbaare gezcgden; in plaats van den
zin flout of vermetel te bcflisfen; in plaats , van 'er
geheel vrugtloos op te vermoeien , of 'er te diep te willen
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len indringen , zal 't voor a raadfaamst zyn, 'er men
Leeraar of even kundigen vriend, over te raadplegen; en
inmiddels die dutstere gezegdens cerbiedig voorby te fhppen , u flechts naauw houdende aan 't geen gy duidlyk
hebt kunnen bevatten : 't Verborgene is 11901 den Here,
maar 't geopenbaarde voor ons en vow . onze kinderen eeuTrouwens geen God u geboden heeft ,
wiglYk!
is u niet verborgen, noch te ver! Dat men , am,
door 't lezen, waarlyk verbeterd en vertroost te warden,
zich, dikwyls, by zyne (laden, en in den ommcgang met
anderen , aan 't gelezene zal behooren te herinneren , behoef ik fchier niet te zeggen. Wat zou 't ons , M. V.
tog baten, dat wy het zaad van Gods-Woord, al lezende,
in onze harten hadden doen vallen; zo wy 't underhand,
met opzet, in den wind -floegen; of dat kostlyk zaad,
door de zorgen en de rykdommen der aarde , ongelukkig,
veritikten?
„ Eindelyk, M. V. Staakt nimmer uwe lezing, zonder 't gelezene, nog eens, na te denken ; en, Haar gelang
van 't geen gy gelczen hebt , dan , 't een of ander Gadsdienflig befluit, by u zelven, te vernieuwen. Leest
gy, b. v. ene beichryving van Gods Grootheid, of van
Zyne Werken , hoe betaamlyk is 't dan niet , zulk
lezing te eindigen, met den oprechtcn wensch , am zulk
een grootmagtig Wczen, zulk Gen grootmagtigen Schepper,, voortaan te cerbieden en te . vreezen? Leest
gy over Gods ontfertnende Mettle , zo zigtbaar in het
werk uwer Verlosfmge: wat kan dan voor a voegzaamer
zyn, dan dat heilig voornemen te bevcstigen , am deze
God der Liefde , voortaan dankbaar en vertrouwcnd te
Leest gy, op erten anderen tyd, ene
vereeren ?
aanpryzing van ene dengd, of cue waarfchnwing tegen
zekere ondcugd; wat kan , na zulk cue lezing , voor u
gepaster zyn; dan, by vernieuwing , dat heilig, befluit te
neemen, am dat goede , van nu of aan ,
te volgen,
en zulk een kwaad, met alle magi , te myden ? -Dan, neemt, bid ik u, zulk cen befluit nooit vermetcl,
maar Reeds ander een nederig zagten tot God.
Wapent u voorts met erten heiligen mocd! - En
uw Geloof, door zulk ene lezing aangevaurd en gefterkt
zal de Wareld
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X83 H. VAN HERIVERDEN I STAAT DER RECHTHETD;
De Gefcliiedenis van den Staat der roelitheid en Val onzer
eerfle Ouderen. Verldaard door IIENRICUS VAN HERWERDEN

Predikant to Zinfierdaill. Te .dinfierdam,

by J. Allart , 1787, Bekalven het Poorwerk, 382 bladz.

in gr. o0avo.
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et behandelen van dit ondcrwerp komt enigermate in ,
ads ecn gevolg der voorige ontvouwinge van's Heillands Verzoeking in de 1Vocflyn, door den Eerwaerden
van Henverden voorheen in 't Licht gegeeven. (*)'Ter
dies oorzake is ook bet hoofdonderwerp van dit Gefchrift
eigculyk de vcrzocking en val onzer cerfte Ouderen, met
de gevolgen daervan; don by oordeelde het, ten rechten
verflande, dienftig vooraf te laten gacn cue ontvouwing
van den ftaet der rechtheid of 's Mead-len oorfpronglyken ftact; vanwaer by, na 't voordragen eniger algamene ophelderingen, daermede aenvangt; en vervolgeni
de gefchicdenis van den val, in alle derzelver byzonderheden , door Mozes Gen. III. gemeld, in 't breede ontvouwt. Hierop verledigt by zich verder ter overweginge
van den (het en val van bet Menschdom, in den eerflen
Nensch, als plaetsbekleeder van het geheele Menschdam ; en befluit voorts al bet verbandelde, met practicale overdenkingen. Zyn Eerwaerde volgt de ge,
woone lecrwyze , en uit then hoofde behelst zyn Ge,
fchrift, ene ontvouwing van de *mate leerflellingen ,
die gewoonlyk in de Godgelcerde emamentlellen onzer
Icerke dcswegens voorkomen; des de Lem. , begerig om
dezelven na te gacn, ze bier op cue thartgelyke wyze
als elders kunne vinden. Wat wvders 's Mans veridaring van Genefis HI betreft, by baud zich , even als in
zyne befchouwing der verzoekinge in de Woeflyn, aen
de lettcrlyke verklaring; bet walk hem ook Merin veclal
den gewoonen weg doet volgen; des by ons , ook ten
dezen opzichte , gene nadere ophelderingen van enig wezenlyk Mang levere.
flit Gefchrift is dcrhalve
Diet zo zeer voor bun, die over het duistere in daze
Gefchiedenis nog gaerne cnig mecrder licbt.verfpreid zagen als wel voor de zodanigen , die zich do gewoone
denkwyze met genoegcn verleven , ligLo , wacrtoc het zeive zccr gefclat is; dewv1 zvn ELrwaerde idles in cue
welingerigte orde, nacr zyne denkwyze, ontvonwr.
hors
'(*) N. AIL;. Vad. Lateroef. I. D. bl. 27o.
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Kort ontwe,p van eenige VraTen, meest naer de leydinge
van den Heidelbergfchen Catechisms ingerigt: en volgens goedvinden van den Iferkenraed der Nederduytfche
Gereformeerde Gemeynte te Haarlem uitgegeeven. Ten
diet* van de geene die zig in . de Heylige Naarheden
laten onderwyzen. Te Haarlem, by de Wed. N. Beets,
1788. Behalven het Voorbericht, 39 black. in oavo.
ne geregelde handleiding, die zeer wel gefchikt is,
-1-:J orn to beantwoorden aen 't hoofdoogmerk het wells
zich de Kerkenraeci, in 't vervaerdigen van dit Stukie, fchynt
voorgelteld te hebben , naemlyk, „ het zelve te
doen dienen tot eene egaale handleiding voor Catechi51
„ feermeesters en Catechifeervrouwen, die, in 't Onder• wys van eenvoudige en minder vatbaare zig by dee„ ze Vragen kunnen houden ; en voor zulke, die meer
,, vatbaarheid bezitten, naar aanleiding van deeze zelfde
„ Vragen , de Lecritukken breeder kunnen behandelen,
en uytbreyden, cn dus te gelyk aan Minder geoeffen„ de, en nicer "gevorderde, kunnen nuttig zyn.”
Daer benevens kan , gclyk Hunne Eerwaerdens verder
acnduiden, 'er een vtuchtbaer gebruik van gemaekt worden, zo door de Leerlingen zel yeth als door veritandige
beftierders van Huisgezinnen; en wel byzonder zou 't
ook met vrucht kunnen gebruikt worden, „ in zulke
„ Schoolen, daar cenig onderwys in de Wo.arheeden ge„ geeven wordt , waarby dan dit voordeel koinen zou„ de, dat Kinderen , by 't verbuyzen; verfterf van
Meesters, als enderzints , op eene andere School ge„ plants wordende, wel cenen anderen Meester, maar
„,egter denzelfden leydraad, lien zy gewoon waren, in
„ 't Onderwys zouden vinden.”
Nieuve Proeven omtrent eene waare Kornis der Gal, door
SEBASTIAN GOLDWIZ Doctor in de 1/17ysbegeerte en Geneeskunde. Ult bet Hoogduitsch rertaald. Te Utrecht,
by A. van Paddenburg, 1788. In gr. 8vo. 219 bl.
a eene voorafgaande Inleiding , benevens een ge.
fchiedkundig Verhaal , nopens de natuur, de nuttigheld en fchadelykbeid der Gal, en de trapswyze govordesde kennis , omtrent dit afgefcheiden vogt des dierly-
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WW1 Lichaams , gaat de Schryver , in de Eerie Nice.
ling , over. tot de befchouwing van de affcheiding en beflanddeelen der Gal; by yvert te recht tegens de zulken,
welke, uit looter vooroordeel, bet voetfpoor der ouden ge.
volgd zyn, en in de Gal beflanddeelen hebben aangenoomen , die by , eene nadere ontleding van dit vocht , niet
ontdekt warden; by toont , door veele nauwkeurige proeyen , dat 'er nog Loogzont, nog Olie , nog Lucht , nog
Yzer wider haarc beftanddeelen geteld moeten worden.
Hierna gaat de Schryver onderzoeken , welke dan
de waare beftanddeelen der Gal z yn? en by befluit , uit de
bygebrachte proefneemin o.en, dat , behalven het water
flegts twee Hoofd-flofFeti als beflanddeelen der Gal kunnen
aangenomen worden, te weeten het vuur en de aarde; —
'dat voor het over* de Gal, gelyk de Hoogleeraar Platner
reeds heeft aangemerkt, geen bepaald famenmengfel
'hebbe; maar daarin van de daadelyke gefleldheid des
bloeds afhange , en by gevolg in een en hetzelfde indivi&tan, en nog nicer in een en hetzelfde foort van dieren,
van een geheel omlerfcheiden cart kan zyn. — In de
Tweede , onderzoekt de Heer GOLDWIZ , de Eigenfchappen, en de \Verkingsaart der Gal, nevens derzelver
In de Derde
nuttigheid in bet dierlyk Ligchaam.
Afdecling , werpt de Schryver verfcbeiden vraagen op, en
beantwoord dezelve op eene wyze die zyne kundigheden
ecre aan doen , en te gelyk aan bet onderwerp zeer veel
licht byzetten. Hieruit trekt by eindelyk zeer nuttige , en voor de beoefenende Geneeskunst zeer aewichtige, gevolgen. ---- In de behandeling van de opgcnoemde onderwerpen, ontdekt men cen man die zyn
zaak wcl doordacht, en titles , wat daarover gefchreeven is, met een juist oordeel geleczen heeft. — De
ongenoemde Vertaaler verdient dank by zyne Land- en
,Konstgenooten, voor de Overzetting van dit wezenlyk
nuttig Werk.
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Brieven over het belittur der Colonien Esfequebo en Demera.
ry gewisfeld tusfchcn de Heeren ARISTODEMUS en SINczRuS , nevens bylagen , betrekkelyk tot deeze briefwisfeling en nevensgaande voorflellingen van den Nederduit.
fate?, Uitgeever. Het 7de, 8fle 9de en lode Stuk. Te
ilmflerdam, by W. Holtrop , 1787.
'
In gr. octavo.

n

p de zes eerfte Stukken deezer Verzamelinge , Welker
`-'inhoud wy onlangs voorgefteld hebben , (*) volgen ,
in het zevende een Brief van Jristodemus , behelzende
een plan van redres in 't beftunr der Colonien; en een
Brief van Sincerus, gaande hoofdzaaklyk over den Slaavenhandel; en dienende wel byzonder ter wederlegginge
van 't ;een de ilbt Raynal, en anderen , in navolging
van hem , nopens dit onderwerp , ten laste der Europeaanen , aangevoerd hebben. Hierby heeft de Nederduitfche Uitgeever gevoegd, ecnige Nadere ilanmerkingen
op het Benicia van de Vergadering van Tienen , van a
Oct. 1786, op de Requeste en Memorie van Planters en
Ingezetenen der Colonien Esfequebo en Demerary, over
de belangen van dezelve Colonien. - Hy had naamlyk , gelyk alvoorens gemeld is, in het vyfde Stuk, op
een vroeger beri gt deswegens , door de Kamer van
b ingeleverd, zyne wederleggende aanfierdam op zigzelvs
merkingen gemeen gemaakt. Toen hem nu, vervolgens,
het Berigt van de Vergadering van Tienen zelve in handen kwam, en hy de daarin bygebragte voorftellingen
gansch niet gegrond oordeelde, heeft hy geagt verpligt
te zyn , om ook dit Berigt openlyk te wederleg gen : ten
elude nog meer kennelyk te doen zien „ dat de
b ,Plan,, ters zich de allerhoogile noodzaaklykheid bevinden ,
„ om zich, op eene eerbiedige wyze , tegen de willekeu„ ripe onderneemingen van de Westindifche Compagnie
„ te verzetten.” Het gewigt van 't onderwerp, en de
noodzaaklykheid van 't zelve recht in den grond te behan&len , heeft deeze aanmerkingen dermaate uitgebreid,
dat ze niet alleen een aanmerkelyk gedeelte van dit, maer
ook het volgende geheele achtfte Stuk beflaan. In deeze
zyne Aantnerkingen ftelt hy zig voor dit Berigt op den
voet te volgen, welks beloop hy indeezervoege opgeeft.
De
(*) Zie boven, 1)1. 709
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De Fergadering van Tie= heeft goedgevonden aan den
Souverain voor te droogen: „ Een onderzoek of haar Ed.
Achtb. recht hebben gehad, om by Refolutie van 0
Zpril 1782, alle de hooge en laage Bediendens, bet
99
Gouvernernent dier Rivieren uitmaakende, en ()rider
/5
5 , deeze de Colonie-Raaden te licentieeren, en by Refohate in data 5 Oct. 1784. een geheel nicuwen Raad aan
/5
te ftellen, en order deeze ook Brie nicuwe
Raaden. (2.) Een onderzoek der verdere bezwaareq
95
der Snpplianten, en Ji?eciaal aangaande het heffen
lasten. En eindelyk (3.) eene zogehaanide ekcidatia
95
op de principaallie poiuten van bezwaar, br de Memo.;
5,
IjO en Reqtesten der Supplianten over onderfcbeidene
55
zaaken voorgelleld." Naar dit beloop zyne tegenbe,
denkingen inerigt hebbende, vcrtrouwt by, overtuigenci
getoond te hebben „ (i.) De billykheid . van de klachten der :ripplianten , over de feitelyke omVerwcrping
/9
van
de wettige conftitutie van hunne Regeeringsvorm;
33
onwettigheid van bet tegcnwoordig via facti, in,' en
gedtongen
Beftuur. (2.) De ontedelykbeid van het
51
vexatoire , van de behistingen , welke de Compagnic
in 1784 heeft willen dwingen ; en de beguicheling ,
5,
,' van welke men , onder den fchyn Van de ColonicIloofdgelden, initSgaders het Akkergeld en Zegelrecht
/I
g, al te fchaffen, zich tracht te bedienen. Als mede,
,, het milted, 't Welk zo voor de Colonien als voor bet
deeze hecrlykc Co,' Valerian(' te wachten Chat,
lonien longer ondcr eene zo onnatuurlyke, zo onge=
fchiktc , zo fchadelyke directie moeten blyven. En
eindeiyk (3.) het ellendise, het jammerhartige, het
3,
,) zich zelven verradende m et alleen van het arootfle ges, deelte, maar van alle de oploshngen , Welke bhet Bericht
,, over die bezwaaren, die bet verkiest aan te roaken,
egeeven heeft ; en de machtige verlegenheid, om op
9/ g
verdere Argumenten , en bczwaaren, die bet Be.,
richt onaangeroerd heeft laaten liggen, te antwoor.
den."
De twee nog volgende Stukken deezer Verzamelinge
helzen wyders nog etlyke Brieven van Arbtorlemus ,
ten en ander Antwoord Van Sinctxus , ftrekkende ten naderen aandrang van de klagten der Planters, en ter verdeediginge van dezelven, tegen eenige onheufche verdeffkingen; met byvoeginge eener befcheden voordragt van
middelen van redres, die, naar 't oordeel der Planters;
met
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met vrugt aangewend zouden kunnen worden , ter herflellinge van den bloei dcr Colonien.
In deeze Brieven ontmoet men ecne menigte van byzon.
derheden, welken men met geen onverfehilligheid kan nagaan , als men begrypt, dat bet behoud welweezen
onzer Colonien een auk van weezenlvk aanbelang is voor
011S Vaderland. En 't hoofdonderwerp , daarin overwoogen , blyft nog beifendig ecn onderwerp van nadenking;
daar de Planters en Ingezetenen deczer Colonien nog [feeds
by aanhoudend1_,_eid, door middel van beredeneerde en ootmoedige Requesten, by de Herren Staaten Generaal 'er
op aandringen , „ dat Hunne Hoog Mogenden de Suppli„ anten gelieven te laaten jouisfceren van cene volkomen
,, vrybeld, om door Schepen van allerleie Nation van de
„ benoodigde Shaven voorzien te worden ; en wel zo
„ lange, als de Westindifehc Compagnie, of andere Ne„ deriandfehe Slaafhandelaars, in gebreke blyven van can
, der Supplianten behoefte, en aan den inhoud van 't
„ OcAroy van het jaar 1732, te voldoen." Wy kunnen oils niet wet ophouden met een of ander flak, tot dit
onderwerp bepaaldlyk behoorende, zonder te onillagtig te
wordcn ; 't welk ons daar van doct afzien. Dan , vermids wy , by gene voorige gelegenheid (*), bygebragt
bebben,'t geen de Nederlandiche Uitgeever ter verfchooninge of vcrzagtinge van den Slaavenhandel aangevoerd
heat; zo agten wy 't niet oneigen, den Leezer ter deezer gelegenhcid nog on der 't oog te brengen , de bedenkingen van den Heer Si/Ian's, (daar by zig insgelyks
over dat Stuk uitlaat,) wegens een tweeledigen voorflag,
door verfcheiden Schryvers gedaan, om het haatlyke van
de Slaaverny deczer Negers te vermindereu -, en dezelve
trapswyze tc doen afneemen.
De eerfle voorflag is , de Neger-Slaaven tot Christenen
te maaken. Dan bicromtrent wyst by den Leezer vooraf
tot het geen Blom deswegens gezegd heeft , in zyne
door ons onlangs gemelde Verhandeling over den Landbonw in Suriname (f) , oordeelende, dat men , dit nagaandc , de onmogelykheid daarvau ras zal bemerken (§);
ivaarop by zelf indeezervoege vervolgt.
„ Hoe
(*) Zie boven,
72-76. (t) Zie boven, b!. 149.
(5) Dc Heer Bion geeft 'er ons dit berigt van. „ Hun bij.
geDEEL. N. AL G. LETT. NO. 7.
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Hoe zullen Lieden, van hun jeugd opgebragt
niets
'°in

geloof en vooroordeel is leer groot en fterk zij gelooven wel
dat er jets grootsch in de Natuur is opgelloo:en , 't geen zij
Go did of de groote Gorki: noemen , en die 't heelal maakt en
beliierd ; maar zij kunnen daar verder geen rede van geeven ,
wat het eigenlijk is; terwijl hunne denkenskragten daar omtrend
niet verder gam." Hiernevens voegt by een kort verflag van
hunnen afgodifehen eerdienst, welke egter niet zeer bekend is,
dewyl zy !mime zaaken, de s God eid betreffende, zo veel mogelyk, voor de Blacken geheim honden : om reden, (gelyk by
vervolgt,) dat de Blacken, bunco blinde dwaasheid ziende, hen
wiflen doen bogrijpen, hoe dwaas zij z1;11, en tragten hen daar
van at' to trekken , en to doen belijden en gelooven , bet geen
lvij belijden en gelooven; daar zij niets van willen hooren: zij
antwoorden daarop, dat zulks wel good voor ons Blacken kan
zijir , terwijl onze Voorouders dat ook geloofd, en OM daarbij
opgebragt hebben; en vraagen , wanrom dat zij minder als w-ij
zullen zijn , om niet to geinOVCn en re belijden , dat hunne
Voorouders godaan hebben, die hen ook daarin hebben opgebragt ? Zil zljn zo fterk aan hunne He:,_lenrehe bijgoloovigheid
verk il , dat zij choir nalaatig zijn , met do minfle plegtighed , daartoe L.hoorende , ft ■ ptelijc na to ;camel). Hoe- onbefellaafil en plump dceze Node ook is , heb ik 11001C gehoord, dat
zolf; het allerrdwfie fehepzel coder hair heeft gelPot met het
noemen.
goon zij
Daar zijn we! Mc:Mellen geweest die de moeire genomen
hebben, om hen van het 1-1,:idendom tot de Christelijke Religie
over re brongel) : eenige ve qlssien dan wal of vij daar toe geregon warm;doen_le cift alleen om hunnen Meoster , die dat
•,an hen vergt , tc behaagen ; daardoor van werken verfehoend to worden ; terwijl zij in hun hart altoos blijvcn dat
hunne Voorouders geweesr zijn. Hoe kan men, ook jets anders
verwagten van cen onbelaaard Volk, dat, huegenaamd, geen
grondbeginzcien van ecnige fieli is heeft?
Zo haast zij jets moor weeten, als zij van hunne Ouders geleerd of overgeerft hebben , dan worden zij char flout op; zij
zijn dan hoogmoedig , verwaand , en onbekwaarn tot den arbeid : terwijl zij zich in bet auk van werken met de Blanken
gelijk willen fiellon, en befehouwen eon Suldaat, Matrons, of
Ambagtsman, om bonnet] goringen flood , mar de grootlie min
agting. De beste Negers tot den arbeid zijn do geene , die
raar do TV ,it of Rcliie van hunne Voorouders leeven , en van
ens- niets weer geleerd hebben werken. Zij zijn nooit zo
(loin , of men kin hen met de Ichop en houwcel lecren wet..
ken : en ill dies liaat leeven zij geruit,. en zijn nuttig voor cease Plantagic"
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niets te verilaan , dan zaaken, bctrckkelyk tot hun rhy,
beflaan , eensklaps begrippen krygen van bovc‘r.natuurlyke waarheden? \Vaar by konit , dat a pes 't well
een oplettende ingefpannenheid vereischt , als zyn
onfloffelyke zaaken , en die dearenboven nog afwezend
zyn , 'voor een Neger genoegzaam onmogelyk worden om
te begrypcn; wyl men 'cr zeer weinige vind , die men
zelfs tot exactitude in zaaken voor hunne zinnen vatbeat ken brengen. Hun oor is zeer juist om de maat in
de Muziek tc hooren; hun gezigt om een Vogel te fchieten , 'maar zeer weinig Timmer-Negers zal men vincien ,
die zcs karbelen naast elkander in cell Gebouw exact affehryven , en inwerken ; om dat zy hunne atteutie niet
aanhoudend op 66n zaak vestigen. De Auteur, dcs Co71.
fideratiolis St. DOMingue, zegt ook wel, „ dat zy gemak„ lvk genoeg alle foorten van Handwei'ken lecren;" dock
by vocgt 'er by , „ daar zyn. 'er, die wel hedreeven zyn.
„ in bet I-Iorlogiemaaken en 't Goudfmeeden , maar
„ zyn lint zeldzaariz.
„ Hoe mocielyk , ja onmogelyk , nu zoude bet zyn

Lieden, aan Wien 't byna onmogelyk is oplettendheid in
zaaken , under haarc zinnen, in te boezemen , het waa.
re begrip te geeven van de Verborgenheden des Christelyken Godsdiensts? En zo men, bun over deeze onderwerpen veel kwelde, zoude men diets uitrigten , den bun,
bygeloof over de gees= der verflorvenen nog te doers
aangroeijen, met he], duivel , en andere voorwerpen ,
wearvan zy niets dim misbruik maaken zouden.
Doch zy zyn vecl mcer vatbaar voor zedelyke
ten : regtvaardigheid, maatigheid, kuischheid , menschlievendheid, gocdheid, mcdelyden , zyn alle dcugden ,
die zy zeer wel van de overgeftelde ondeugden weeteri
te onderfcheiden. Echtcr zoude men nict flaagen , met
bun de cerite door redenkavelingen aan te raaden, en de
laatfte of te raaden: 6 Been , zulks was verlooren arbeid;
maar oeffent alle deeze pligten ten hunnen opzigte , en
zy zullen Ii zeer wel tounen overtuigt te zyn , dat gy
ecn deugdzaam Meester zyt. Of zyt onregtvaardig, onninatig, onkuiscb en wreed, en zy zullen wel degelyk
van u zeggcn , dat gy een ondoup.;end flegt Meester zyt.
„ Leat ons des allc gedagten verlaaten , van de Neffers Christencn te maaken ; maar laat ons Christelyke
deugden ten hunnen opzigte betragten , en wv zullen
bean;t
zeidzaam over hunne flegre daaden te klaageu hebin
want
Va
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want ik denke dat het Been verbeelding is, opgemerkt te
hebben, dat regtvaardige Meesters zeldzaam zwaare misdaaden in hunne Slaaven te ftraffen hebben.
„ Echter noem ik regtvaardige Meesters; want de al
te goede , die wezentlyke ondeugden in hunne Slaaven
ongeftraft laaten , brengen dezelven tot bet pleegen van
nog grooter flegtheden: want deeze ongeletterde Licden
neemen good- en toegevendheid voor lalheid, of gcbrek
van ormerking in hunne Meesters. En over 't geheel is
Nom omtrent de bebandeling der Ne't gecn de 1-leer
cers voorfelayft, te weeten regtvaardige 't
aller!icste; als men .zulks niet te vet nitbreid , en altoos
in 't flra[fen de mistlagen van onwedendheid of onopletwel onderfcheid van ozwi/ligheid en boosaartigt
i:eirl."
\Vat wvders ecn tweak voorflag betreft, die zomtrigPn insgeivks weimeenend aangevoerd hebben, om naamhvk vry te Af eerea; de Heer Sincerus kan
(lien insgelyks niet goedkeuren.
„ moet, zegt by, dezulken voor ecrst al weder ver7.enCen na 't gcen daar van Auteurs zcggen , die , in de
colou:en woonendc , over de omfrandighalen aldaar beter
kuunen oordeelcn , dan Licden , die 'er nooit geweest
zvn. Men laze maar in 't twcede Dccl van den Autcur
sec C,,alaratiobs _fin- St. Domiagne zyn Di3e,dirs Ill. les
en by zal ras bemerken, dat zulks noch de
l'ilan1;eo , noch de Negers zelfs , tot nut zoude ftrekken
en deeze Sehryver is geenfints ccu Vvand der Negers ,
moat wet 't tegendeel : men deeze man in het Eer/ic beel
t . n Discours orci. rtsclavage des Negers , om daar van te
Ivor:len overtuigt.
„ Ton tweeden , zal ik hem verzocken na te gaan hoe
deCGionien zyn geeonftitucert, te weeten, dat (IC Lan'
den , welke de Slaaven bewerken , zyn geweest woest,
met Bosfeben bewasfen welke door omkapncn , oprui-men , branders ,feboonmaaken , en met writ:I/Mende voortbrengzcis , dan die 'cr op groeiden, weder beplant zvnde,
tot vrngtbaare Landitreeken zyn gcmaakt. Dat deeze
Landen , door deeze gedaane bewcrkingen, geworden zyn
do eigendom, (do wettigae mogelyk welke nit te Luken.
is ,) van die Beene die deeze Landen zodanig op , hunne
kosten , en meestal eic.,;en arheid , (want 't fella:ken en
bevel vocren over werk is ontwyfelbaar ook arbeid,) hebben docn bcwerken ; en dat derhalven redelykerwyze nict
ban
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kan worden gevergt, dat aan families van vry geworden
Negers zouden worden voor niet uitgegeeven. Des
blyft 'er voor daze vrye Negers niets over, dan voor
daggeld te arbeiden , well: daggeld ik zelfs wil toegeeven,
dat , hoewel duurder, den Eigenaar niet meet- kosten zal,
om dat de v-rye Neger meerder werk zal doen, dan nu de
Neger-Slaaf.
' ,Doch zulks is in betrekking tot de gezonde Negers
welke arbeid voor geld doen ; doch op welke wyze zullen
dan de ziekcn , de geulcereerde, de zwakkc , de Dude ,
:Ian de bust komen ? want de Heer Stuart zegt, in zyn
VII Capittel van 't Eerfte Bock, over the Political Economy , zeer wel, niemand zal een vry mensch eerdcr voeden , den do wilde Vogels of Dieren , ten zy by gebruik
kan maaken van 't werk van den eenen, of van 't Ousel:
van den deren.” — — Men zal zekerlyk zeggen , zulks
is 't zclve ten aanzien van alle vryen in Europa; doch
voor eerst zvn de Socicteiten ouder, en dus hebben zig
aldaar de kwaade gevolgen , fpruitende uit 't vry worden
van elle foort van menfchen, reeds gefchikt. Ten tweeden zo zvn de Staaten byna geheel bevolkt door Inwoon-:
tiers , welke van ouder tot ouder aldaar gebooren en upgevoed zyn , en die 'er ook meenen te flerven; of komen
Lieden van andere Gewesten, zy zetten zig dear neer,
met voorneemen om aldaar hun Leven te verflvten. Dear
men integendeel van de Colonien zeggen kan , dat zy
meerendecis bevolkt zyn , ten aanzien der Blanken , door
keizigers , te weeten , door Lieden , welke meerendeel
koomen , met voorneemen , um 'er zo ms doenlvk wader
van dean te gaan. En home], veelen dit niet uitvoeren,
zo verandert zulks hunne wyze van'denken niet.
Nu is dit in deeze twee zoorten van Inwoonders zeer
verfcbillende. De eerfle foort, 't zy van Ouders afilammende , die reeds in 't Land gebooren waren 't zv die
zig voor hun Leven nederzetten; onttrekken dezulken
zig niet , om iets van 't hunne te geeven , tot 't opregten
van Diaconien of Duiszitten _Armhuizen , Gasthuizen ,
Oude Mans- en Vrouwen- , Wees- en AalmoesfeniersHuizen. Maar zullen milks Colonisten doen, die, als 't
ware , na ieder gcwas verlangen, op dat 't genoegzaam
zv, om hun in that te ilellen, van weder na Europa te
ftevencn.
„ Ja , zo men onit den mad van den Abt Ray;ial, in 't
vry maaken der Negers vol gde , men zoude een nog vccl
grog.
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grooter ontvolking in de Colonien , te weeten , onder
deeze vry gemaakte Menfchen , hefpeuren, dan de I-leer
Stue;rt, volgens myne begrippen, meant in Europa plaats
te moeten gehad hebben , wanneer de lyfeigendom is afgefehaft, en de algemeene Vryheid ingevoerd. Ja,
'er zyn in onze dagen twee voorbeelden van verfchillcnden cart voorgevallen , welke aartoonen , dat de Landbouw in onbebouv,, cle , en dus onbevolkte, Landen, niet
dan door middel van menfchen , die , zo al niet Shaven ,
immers zodanige zyn , welke op den voet van Slaavcn
moaen worden aangevoerd, tot bebouwing konnen worden gebragt.
„ Het eene voorbeeld is Caycnne , alwaar, na den Ourlog, Welke door de Vrede van 1762 can einde nam, can
grout petal vrye Lieden nit Franieryk na toe wierden gebragt welke, om dat de gecne, die van wegens den KuPing gefteld waren , om huisvesting en voedzel your die
Lieden te vinden, ten tyd en wyle zy hun eigen kost
onden witmen, hunne pligt niet betragt hadden , must
alien elendig zyn omgckomen : het geen zekerlyk geen
plaats zoude gehad hebben , inclien men de fchikkingen
zudanig had ingerigt, dat de eigenbaat der Directievoerdcrs verbonden was (1) geworden met het leeven en de
gezondheid der overgevoerden mar Cayenne, zo als 't
tweede voorbeeld zal aantoonen.
„ Zulks is de wyze , door de Noord-Americaanen ,
't overhrengen der Lieden uit Duitschland, gebruikt.
Capiteins of Entrepeneurs , welke deze menfchen van
Hamburg , Bremen of Holland aanbragten , ontvongcn can
zekere fomma voor ieder Man, Vrouw, Jonge of Meld,
welke zy gezond leverden; en welke Lieden dan ook verbonden wierden, om den geenen , die hun op die wyze
kogt , geduurendc zeven of veertien jaaren te dienen, under zwaare flraf, in cas van defertie."
(4) Deeze opmerking beet de Hear Simeeras alvoorens ook
ten flo. kfte aangedrongen , ter wederleggirge der aangevoerde
klagten, wegees de onagmarnheid orntrent de gezondheid der
Slaavcn, mirsgaders derzciver mishandcling door vvreedc ftrafoefeningen, en dergelyken. Elgenbaat, zegt by, maakt den -Wes-

ter, als by zyn intrest verFtaat, oplettend op bet weiweezen van
zyn Slaaf ; en de grootfl.: waarborg tegen de filsbandeling van
den S!aaf, is de eigendom van den Meester, die ligtiyk, by 't
omkonien van zyn Slaaf, 6 :a 700 Gulden , van zyn Capitaal ver-
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Gefehiedkundige Ophelderingen , bare ende de Oorzaaken
der her'roeping van het Edict van Nantes, en , nOpela
den Staat der Proteflanten in Frankryk, zedert het beg in der Regeering van LODEWIT, de XIV, tot op ofiZeti
tyd. Getrokken nit onderfeheidene Handvesten van het
Geuvernement. Eerfle Dcelf , Stuk. Uit h.;t Fransch
vertaald. Te AvVieldam , by J. Kok Pieterszoon , 1783.
Groot , behalven eea kort Voorberieht des Vertaulers,
147 bladz. in gr. 8vo.
verftandige Vriendeu van Godsdienst, MenschlieAllevendhcid
, en Rechtvaardigheid , hebben zich op-

rechtlyk verheugd over het Bevclfchrift des tegenwoordigen Konings van Frankryk , waar door zyne Majefteit
den burgerlvken find van zodanigen haarer Onderzaaten,
waken Beene helydenis doen van den Roomsch-Katholieken Godsdienst , heeft verzekerd. Men weet , hoe
zecr het lot van cene mcnigtc braave en naarflige Ingezetcnen , wcike te vooren zuchtten onder de zwaartie
verdrukkingen , daardoor . ten coede veranderd is. Om
fled-its Chn voorbeeld van derzelver rampzalig,en toefland,
in vroegere dagen , by te brengen : de Wet kende in
Frankryk guile Imwelyken , den Welke door eenen Priester met de plegtigheden der Roomfche Kerke waren ingezegend. De gevoelens en denkwyze der Proteltanten
lieten bun niet toe , zonder kwetzinge van hun geweten,
zich near die plegtigheden te fchikken, en zeifs konden
zy derzelver verrichting niet verwerven , zonder zich,
ten minflen in fchyn , met de Roomfche Kerke te verzoenen. Ondertusichen werden , zonder eene zodanige
Inzegeninge , hunne echtelyke verbindtenisfen befchouwA
als enkel boelaadje , hunne kinders , als bastaarden, verfteken van de nalatenfehep der onderen, gelchaml ylekt in
bet oog der Wet , en verwezen tot arrnoede en ellende.
Zodanig waren, onder nicer andere, de gevolgen dor herroepinge van bet Edict van Nantes , door LODEWYK den
XIV gedaan, in de maand October , des jeers 1685, tot
dat de mensehlievendheid, of liever de kechtvaardigheid,
des werkelyk regeerenden Konings, in bet Edict, in de
maand November, des voorleden jeers, te Verfailles gegeven , en , op den 29ften January des tegenwoordigen,
door het Parletnent te Parvs gcregistreerd , wel niet den
Proteflanten de vrye en openlyke oefening van hunnen
V4
Gods-
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Godsdienst toeflond, maar de niet Katholieken ten min{ten bevrydde van alien geloofsdwang , hunnen burgerlvken (land vestigde, hunne huwelyken wettigde; en hu; ne kinderen herftelde in de algemeene rechten der burgeren. Hierdoor is wel fiat alles gedaan , het geen man
hun Ichuldig was naar hillykheid; maar zeer veel is evenwel verriclit, veelmeer dan men, nog voor weinige jaaTen , had durven hoopen.
Eene zo aanmerkelyke gebeurtenis met natuurlyk de
gedachten te rug brengen op het geen in vroegere dagen is voorgevallen , op de onderfcheiden maatregels en
rniddelen, door Welke, vooral onder de Itegeeringe van
LODEWYK den XIV, de vryheid en voorrechten , den
Proteflanten door HENDRIK. den IV toegeftaan , allengskens beknibbeld, en eindelyk gebeel verfchcurd en vernietigd zyn. Veel weetenswaardigs vindt men wel daaromtrent , in bet Eerite Deel der Gedenkl.hriften , van
den Abt MILLOT (*). Naar dit betreft alleen een zeer
klein tydperk , en bepaalt zich tot het gem in Languedoc en de Cevennes voorviel. Zeer veel uitvoeriger is
het verhaal, door den Ileere BENOIT gegeven, in zone
1-4/loire de l'Edit de Nantes. Maar dat Werk, verfcheidene Boekdeelen in 4to beflaande , is nierwzo zeer gefchikt om algemeen gelezen te worden , als een beknopter verllag. Het behc!st , daarenboven , erne mengte
van byzonderbeden, en breedvocrige verhaalen van wele.
gevallen , enkele perfoonen of huisgezinnen betreirende
welke , hoe gewigtig in (lien tyd, hoe gefchikt , om de
fchreeuwendc onrechtvaardigheid en wreedheid der behandelinge , den Proteltanten toen aangedaan , te doer
blyken, in onze dagen veal minder belang,ryk zyn. Ook
begins. die Gefehiedenis met de Regeeringe van HENDRIK
den IV, en eindigt met de herroepinge van bet Edict
van Nantes. Een algemeen en beknopt verhaal van bet
Been den Franfchen Proteftanten , zo under do Pvegeering,e van LonEwvK den XIV, als naderhami tot op onze
tyden , wedervaren is , kan , derhalven, niet cinders dan
aangenaam zyn your den weetgiLTigen Leacr,, vooral,
wanncer de Schrvver toegang heeft gehad tot echte flakken
(*) Eene Ncdordtlitiche Vertaaling van dit nuttige \Vcrk,
veriebeidene ,\ anteken'hgm ermeerdmi , is by de Bockverkr,,).
pen; YNTEMA en TIEBOLL IC Amflerdam, in het jaar 1779, L,;(gcgevcn.
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ken en bercheiden, welke hem in fhai: flelden om de
waare toedragt der zaaken na te gaan, en de eigenlvke
bronnen der gebeurtenisfen aan te wyzen. i)at voordeel
had de Heer DE RULHIERE. Want dat zodanig de naam
is van den Schryver des Werks , dat wy bier onzen Leezeren aankondigen , leert ons do Vertaaler in zyn Voorbericht. Under de ftukken , van welke by zich in het opPcellen GePhiedkundige Ophelderingeu bediende ,
zyn de ei gene Aantekeningen van LODEwYK den XIV zel,
yen , en andere, van w 11 1Ay op bladz. 3, enz. veeflag
doet.
Uit bet boven aangehaalde \Verk van MILLOT heeft men
reeds kunnen zien, dat de Regeering van Frankryk
haare beknibbelingen van het Edict van Nantes , en in
deszelfs eindelyke herroepinge , Hier naar eon ivelberaamd
en doorgedacht ontwerp handelde , niaar zich onvoorzichtiglyk verbeeldde, alle haare bedoclingen door Koninglyk
gezach op cells, en genoegzaam zonder wederfland,
zullen doordryven. Uit dit \Verk, welks Eerfle Stukic
tegenwoordig, in het Nederduitsch, het licht ziet, blykt
hetzelfde. De Roomiche Geestelykheid had wel altoos
toegeleid om de Proteflanten to vernietigen, en daartoe
onophoudelyk haarc poogingen aangewend welke Hier
verminderd waren , zedert dat do laatstgemelden , ontwapend, van hanne vaste plaatzcn beroofil, en niet meer in
that waren om iii het Koningryk eene party te maaken ,
welke men te vreezen had. Dc Meer 1)+ ,, nULIHERE inerkt
enz. dat de Geestelykheid in haare Veraan, bladz.
gaderingen , van vyf tot vyf jaaren, aanmerkelyken onderfland aan de Kroon opbrengende , under den naam van
eene gift, daarvoor ook telkens eenige inkorting
van de VoorrecIten der Protettanten bedong. , Wan') neer men , zegt by, de verzamelingen der 'fluk1:en van
/7 de Geestlykbeid, doze aaneenlchakeling van V, -etten ,
geduurig thenger tegens de Calvynisten, die zy van
55 vyf tot vyf jaaren, dat is, by iedere vernienwing hunnor Vergaderingen, op dusdanige wy ze van 't C ouver//
Dement kogten , nagaat , zal men'aanitonds opmcrkIcn
5,
dat haare eislchen eenigzins zagt waren., zo Lingo de
55
Calvynisten te vreezen waren, Maar oat ze tot eene
openlyke vervolging overhelden , z,, dra zv (*) zich
als vreedzaame Ingezetcnen gedro,gen. Oak zal Men
verrs_*) [:e 1,VeetC11 de Cadvyniste77.1
31

„
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vervolgends opmerken, dat het Gouvernement, zitlt
van dlab tot dag ,meer in fchulden Ileekende, hen (*)
9/
van ad( tot ftuk verzogt, de agtervolgende affchaffinge,
55
van alle Previlegien , welken 't maar mogelyk was,
zonder een fchreenwende onrechtvaardigheid hen (t)
te ontneemen; dat men voor haar (§) geld inwilligde,
„ het geen zy in den uaam der Religie cischte; en dat
„ dit verachtelyk hulpmiddel zynen loop had, tot op de
,, fpaarzaame Regeering (4.) van COLBERT , wanneer
Ies• tot hun (**) voordecl verkeerde at)." Doch
fchoon de Geestelykheid op deeze wyze aanhoudende bezig was , om den voorrechten der Proteftanten den bodein in te llaan, en dezelven, met recht of onrecht,
ander te breng,en, de bekwamlle Staatsdienaaren warcn
van gevoelen, dat men de Hervormclen , zo niet enkel
door overtuiginge , ten minften door zachtere middelen
dan openbaar geweld, moest wederbrengen tot het gem
zy den fchoot der Kerke noemden. RictimEtr
Staatsdienaarwelke, zo ooit iemand , de Koninglyke
magt tot het 'hooglle toppunt zocht op te voeren , zeide
zelfs tot den Koning LODEWYK den XIII: , 'Er
'E is gun
„ Souverain , welke niet verpligt is , de b 'ekeerin o-e te
bewerken van die geenen, welken, ondel. zyne Regee„ ring, van den wegcler zaligheid afgedwaald zyn ; maar
15 dewyl den Mensch van natuur een redelyk fcliepfel is,
„ zo warden de Vorflen, in dit auk gerekend, aan
ne plicht te hebben voldaan , wanneer zy alle redely,
„ ke middelen aanwenden, om tot
een goed chide
te geraaken, en, de voorzigtigheid laat hen Diet toe
zulke gevaarlyke middelenaan te wenden, welken hct
5?
„ goede koorn ontwortelen kondcn , door een onkruid
• te willen uitroeien, waarvan men bezwaarlyk een Staat
„ zoude kunnen zuiveren , dan alleen door zagte miclde„ len (§§)." Nog krachtiger zyn de uitdrukkingen ,
welke de Schryver elders bybrcngt nit eenen Brief. van
Nevrouwe DE MAIN TENON aan haaren Broeder (44).
Met

?5

(*) [naamelyk den Roomfehen Geestelykcn.]
(t) [(tat is, den Proteganten.]
(Q) It. w. der Geestelvkheid-1
(4) Dit moest eigenlyk zyn Befluttring: COLBERT was S;aat.,diennor geen Koning
(**) Fdat j;, der Proteflo,ee,.1
bladz. 64, 6,3..
bladz. 71.
(tt) bladz. 36, 37.
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Met dit alles werden de Proteflanten, ook van deezen
karat, hard en onbillyk genoeg behandeld, zo veel mogetyk gelloten buiten alle bedieningen, van gunstbewyzen
verfteken; terwyl men de zodanigen, welken zicb , gelyk men bet noemde, bekeerden , dies te rykelyker in dezelve deed deelen. Zodanig was zelfs bet ontwerp, bet
geen voorgeflagen werd in eene Memorie , opgetteld door
eenen van . des Konings verftandigfle en gemaatigdfte Amptenaaren, van welke de Schryver een kort verflag geeft (*).
De Heer RULHIERE erkent dit alles. Dit Eerfle Stukje
van zvn Werk fchynt hoofdzaaklyk ingericht, om te toonen , dat men aan bet Franfcbe Hof, tot weinige jaaren
voor de herroeping van het Edict van Nantes , geen bepaald oogmerk had , om Cenell zo geweldigen en onrechtvaardigen flap te waagen • maar cchter niet nalict do zaak
der Hervormden, zo veel mogelyk, te krenken door byzondere verongelykingen , bun alleenlyk ftreng recht
tende wedervaaren , en dit nog flechts, wanneer men bet
ilia met eenigen fchyn wist te wei geren. De Schryver
doet doorgaans den Hervormden recut, en fpreekt hen
vry van de lasterlyke befchuldigingen , welke tegen lien
nitgeftrooid werden. „ In alle geftrengheden , zegt hy,
welke wy welheast tegen de Proteftanten zullen zien te
99
werk ftcllen; in de vooraffpraaken van zo veele Ver5, klaaringen , Bellniten en geftrengc Bevelen , nergens
31 eindelyk, vindt men een eenig verwvt tegen hunne getrouwheid. In Beene der Aantekeningen, in dit tyd', yak gedaan, en welken in de Jrchiven- van het Gottvernement bewaart zyn, fchildert men dezelve als een
gevaarlyke party af.
95
„ Geene derzelven vervat de allerminfle befchuldiging,
59 noch de minfte Staatzuchtige inzichten: ----- het is
99 geen party die men verzwakken moet: -- bet is zelfs
99 geen gevaarl. ,Tke Kettery, welke men wilde
„ het zvn dwaalende Onderdaanen, welke men moet te
„ refit brengen.
„ Men vertoefde niet, nit alle Provincin des Ryks,
„ omflandige berichten, omtrend bun getal , rykdommen
„ en toeftand, in te zenden. Mimic naamen waren daar
„ in aangewezcn , als ook bunne famihen en handwer„ ken; men voegde daar dikwils nog byzondere aanmer„ kingen by, omtrend bet perfoonlyk caracter van eeni„ Ben
(') Ezdz. 129, 13

304

GESCHIEDKUNDIGE OPID,LDERINGEN

gen
onder hen, benevens bunne naauwe verbintenis,
— In geene deur opgaaven worden zy van
cenige
beimelyken
hankie' , van eenige kwaade geneigd13
heid tegen het Gouvernement , noch van cenige ver5)
dagte zamenfpanning , beichuldigd ; maar , • dat bun
35
Kerkhof te digt by dat der .Katolyken was ; dat ze
hunne Pfalmen'te overluid zungen; dat hunne klokken
by het aangaan tier Goosdienst te gelyk met die der
Katolyken luidden. — Die geenen, welke men (4)
als gevaarlyke mannen wilde doer voorkomen , was en55
om dat men ze voorOnderftelde aythooldig te zyn
in
bun
gelaof.. :la men befebuldigde ze zelfs van lief:0
daadig onder elkander te zyn , en zorgvuldig voor
bet onderwys en zeden hunner kinderen te waaken ,
„ enz. — Men zie oak het Been de Scillyver zegt tot lof .der zodanigen nit de , licrvormden , nrcie
bet bewind of invorderen der geldbedieningen haaden
middelen (§);. van de ondcrdrukkingen der Intendanten (1_), waarvan wy niet kunnen nalaaten een voorbeelj
in des Schryvers...eigen woorden by te brengen. „ Een
„ Procureur, , of een Notaris , mike zich bekeerd bad ,
„ oogenbliklyk_ zyne kalanten verliezende , en zich van
„ zyn beroep verlaaten ziende , zeide den [de] Intendant,
welke bier over geraadpleegd werd: „ „ wanneer m.:11
,5
„ „ flecks de.billykheid in aanmerking neemt, moot men
„ „ de anderen in hunne bedieningen laaten , en door
fehadeloosftellin gen voorzien in de benodig‘lbeden
„ der nieuw bekeerde; doch wanneer men alleenlyk het
„ „ best der Religie befehouwd, most men alle de ande„ „ ren daarvan ontzetten ;" " en op doze redenkaveling
werden ze, alle van hunne ampten ontfloken."
openhartig erkent de Schryvcr de onbekwaambeid,
traagheid en gebreken der RoomMie Grestelyken, vooral
in de zuidlyke deelen van Frankryk , niet alleen met de
woorden van den.Maartchalk liE NOAILLY,S maar ook
met die van den waarlyk god yruchtigen FENELON ('r'`).
Woch' allerzonderlingst is ons in de pen Van eetnnt
Roomsch(*) [Wy hebben de oorrpronglyke Uitgaaf van dit Werk. niet
geZen; doch de ^ -edetdurtrehe.taat inirderde zekefly.k;:dat Ce
Veraaler flier gefleld had: Oat. m n einigeTvan i'aud;-'of iets
Die geenen . . . was is Beene nal.]
gelyic
bladz. 134, env.
(t) bladz. 122, 123.
('''') bladz, sco, env.
G) bladz. 140, env.
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Roomschgezinden Schryver voorgekomen de volgende
zinfhede. „ Misfchien zoude de bekeering der Heidenen (*) zelve, minder moeilyk geweest zyn don die
der Calvynisten. Misfchien waren hun Afgodendienst
3/
met derzelver offerhanden , hunne boetingen , hunne
I/
,5 vergodingen , minder verwyderd van onze verborgen,' heden en onze ceremonien , dan de Hervormde Godsdienst. — Men eischte van de Heidenen niet, om
3,
in hunne gebeden , van het gebruik hunner moedcr/I
/, taale of te gaan , noch al te zien , om niet geduu51 rende hun gebeel leven , non den voet des Autaars ,
39 woorden , zonder betekenis voor hen, uit te fpreeken
(t). " In het Been by zegt (s), raakende KAREL den
honing van Engeland, kunnen wy hem kwalyk als
ernflig fpreekendc befchouwen.
Uit het gezegde kan de Leezer g ernaklyk befluiten ,
dat wy dit Werk hel p aanpryzen , ars gefchreven met alle onpartydighcid welke men in zaaken van deezen cart
kan verwachten. Eenen mistlag van den Schryver, welke zekerlvle alleen nit nationaale vooringenomenheid is
ontflaan , bad de Vertaaler wel in eene Aq ntekening mogen verbeteren. Op bladz. 95 leezen wy , dat de Franfche Admired nu QUESNE, in het jaar 1676, „ drie over„ winningen ter zee , op de grootfle keeheld , welke
,,, Holland ooit gehad heeft , beilaaide.” — De eerlIe tusfehen die twee dappere Vlootvoogden ,
viol voor op den 8flen January. De Franfche Vloot was
veel fterker dan de Hollandfche; de overwinning verklaarde zich noch voor de eene , noch voor do andere zyde.
Maar nu QLTESNE fchoon Met nienwe magt verflerkt ,
Idntwde bet gevecht op de volgende dagen. De tweede
Zeefhu gebeurcie op den 22ftcn April. In deezen weal
DE xrIrER gekwetst , maar nu QUESNE tot wyken genoodzaakt. \ T 6& den aanval, welken de Franfche Vloot
op den Olen Junv deed op de Hollandfche en Spaanfclie,
was DE R.U/TER. reeds ovcrieden
De
(*) Me Schryver becioelt de oude Gricken en Romeinen.1
(f) bia:z. 98.
a) bladz. 74.
4) BRAN Lecven van DE RUN'ER. Wy hebben dit bier te
nicer aangetekend , om dat men in een Ogehrift , door den
oufflen Zoon van DU QUESNE , to Lq i6nue. ter gedaelitenisre
van zynen Vader geffeld , den Pranfelien AdmirIL I den OverNvInnaar van Di: BETTER noemt. Zie EEYZLERS Reizen, Dee!,
bladz. 173.
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De Vertaaler zegt, in zyn Voorbericht, dat „ het fterIt
verlangen der Liefhebbers van de Historiekunde, den
55
Uit gn eever heeft doen heathen , het Eerfte Deel in
„ twee Stukies uit te geeven , om des te eerder den
weetg ierigen Leezer te voldoen." Wy wenschten wel,
dat de Uitgeever wat langzaamer ware te werk gegaan,
en de Vertaaling wat beter voor den (lag- gekomen. Sat
fat bane , is eene fpreuk, welke men wel wat
cito ,
meet mogt in het oog gehouden hebben. Het Werk is
vol van fouten , tegen de regelen der woordbuiginge, geflagten der Naamwoorden , en diergelyke. Terttond in
het Voorbericht ontmoeten wy: „ Voor het overige is
„ wizen wensch , dat den oordeelkundigen Leezeren , dit
„ Werk moge verilrekken ter uitbreiding en verfterking
„ kennis , enz." Dergelyke vindt men 'er veele.
Een groot gcdeelte van dergelyke misflagen is , misfchien te wyten aan al te groote verhaastinge. Want
ivy willen niet onderitellen, dat iemand, welke uit het
Fransch in bet Nederduitsch vertaalen, en zulk. eene Vertaaling durft uitgeeven , nit onkunde diergelyke feilen
zoude begaan.
De Vertaaler fchynt doorgaans zich vergenoegcl te hebben , met het Fransch genoegzaam van woord tot woord
in bet Nederduitsch over te brengen, zonder behoorelyk
te letten op de onderfcheiden vereischten der beide Tali.ten. Hieruit ontftaat meermaalen duisternis en verwarring , gelyk de Leezer reeds zal beipeurd hebben uit eene
der aangchaalde plaatzen, by welke wy duidelykheidshalve telkens aantekenden , waar van de Roomiche Geestelykheid, en waar van de Hervormden geiproken worde.
Zo leezen wy ( 4 ), „ Zy [de Gefchiedenisfchryvers] geey en gees acht 'er op, dat zekere gebeurtenisfen , om
51
onvoor.7.ien te zyn, des niet tegenflaande onvermya'clyk
55
„ zyn." Wy waagen het niet te zegy,en , hoe dit eigentyk moest zyn , dear wy het Franfche niet gezien hebben,
cloth durven welgisten, dat in plaatze van 0112 onroorzien
te zyn, (waartchynelyk in het oorfpronglyke pour etr::
impre'vus) moest getteld zyn fchoon onvoorzien. - Het
zoude niet moeilyk valien , het getal deezer voorbeelden
te vermenigvuldigen. Maar wy zullen alleenlyk nog twee
of drie aanhaalen, om den Vertaaler te. doen opmerken ,
dat by niei kwalyte zal doen, met nu en clan iemand, der
Gc(*) bladz. 5, reg. 6 van ben.
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Gefehiedenisfen van dien tyd kundig te raadpleegen.
Bladz. 15, reg. , {hat, „ dat Parys den Koning, de
regeerende Koningin en het Hof, haare Vesten deed
" In het Fransch zal het zyn Reine Regen_
ruimen.
91
te, en moest derhalven vertaald zyn de Koningin Regentes, of Befluurfier des Ryks : want men moet hier verftaan de Koningin, Moeder en Voogdes van LODEWYK
den XIV. Deeze vlucht gebeurde in , het jaar 1649, en
de Koning trouwde cerst in 1653. — Op bladz. 27
Cpreekt de Vertaaler van den „Kancelier van het Hospital"
ais of dit eerie byzondere bediening ware, zonder te denken op den vermaarden Kanfelier DE HoPrrk, , die ten
tyde van KAREL den IX in het be wind was.— Op bladz.
54. „ Het gehoor,, dat I. ()DEMI( den XIV aan den wel,1 fprekendile der Staatsdienaars, by deze gelegenheid,
„ verleende ,• enz." In plaatze van Staatsdienaars moet
hier than Lccraars of Leeraaren. De Vertaaler heeft niet
genoeg gelet op de verfcheidene betekenisfen van bet
Franfche woord Alinillre. Het was DU Bose , Lceraar
der Hervormden te Caen , welke dit gehoor by den Kofling had (*). — Op bladz. 5 1 is waarlchynelyk mauvaile hwileur, dat eigenlyk gemelykheid, knorrigheid betekent, vertaald door kwaade gemeasaart.
Wy voeren daze dingen enkel aan om den onbekenden
Vertaaler, welke met ecnen loflyken yver voor nuttige
Weetenfchappen fchynt bezield te zyn, tot wat meerdere
voorzichtigheid op te wekken , en van al te groote verhaasting te rug te houden.
(*) Vo ; ez
p. p„3,.

ce l'Edit de .1V4ntes,

T. III. P. IL

o8

%C.
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Brfchouwing der 111callehappy en Zeden, in Poolen, Rus.
land, Zweeden en Dcenemarken, doorvlogten met VoorImam eenige uitfleekende Characters betreffende. Door
w-LtlAm coxE , A. 111. F. R. S. Lid van 's Konings
Collegie to Cambridge , Kapelaan des Hertogs van
Marlborough, itledelid van de Keizerlyke ffconomifthe
Socitteit to Petersburg , als suede van de Koninglyke
Academie te Koppenhagen. Naar den derden Druk,
nit let Engelsch. Vjfare Deel. Te Amperdam , by.
J. Yntema, 1788. In gr. 8vo. 164 N.

p

ebben wy den Heer COXE nevens zyne Reisgenooil ten , met ;root genoegen, door Poolen en Rusland
vergezeld, 't zal ens niet verdrieten, hem door Zweeden
te volgen , Welk Ryk, in dit Deeltje , het Briefswys onderhoud nitmaakt.
I\lislulae het de Doorkrnisfers der Noordiche Ryken
Lapland te bezien , dear zy na goeden read luisterden,
voor hunne veili{.,:heid, nit hoofde van het Jaarfaifocn,
den weg over den Bothnifehen Golf namen , en met feel
gevaars (lien overtocht volbragten. De ontmoeting tens
Laplanders, die op de Hooge School te Upfid gelIndeerd
halt, en het gefprek met deezen gehouden , vergoedt het
Stokholm wordt in de heerlyke vereenigermaate. —•
tooning , welke het maakt , belchreeven ; van Koning
GUSTAVUS DEN III, met dims Adel ell Hofgezin, outinocten wy cen breed berigt. Terwyl do Befchouwing
van het Tuighnis, in de Iloofilflai van Zweeden , COXE
aanleiding geeft , om , de Kleederen , wear ill CAREL DE
XII ineuvelde , befchreevcu hebbende, 't geval van diens
dood, wear over zo veel getwist wordt , en dat (wider de
Gefthiedkuudige ouzekerheden behoort, to ondcrzoeken
De Reueerinti
svorm
in Zw6:een to beoWeelen.
den , met de verenderingen , welke dezelve ondergean
heeft , CI] bovcnal de Staatsoniwenteling , door den tegenwoordigRegeerenden Ironing, in den jaare7AIDCCE,XXIT,
te we g e gebragt , leveren zeer leezensweardige Brieven
op. t erwv1 de Staatkundige zich voorts ken verlustigen
in de befpiegeling van 't Zweedfche Staats-, Finantie- en
Upfil onthealt den Geleerden en
Krygsv.r eezen.
Liefhebbers in de Boekery, de Kabinetten en de KruidReis van die Stad na Trolheetta , doet
tuin.
cns con gedeeite (las Ryks, teen doorgetrokken, kennen,
en
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en by dat Kanaal zien, welke poogingen verfcheide tweedfche Koningen gedaan hebben , om eene binnenlandfche
Vaart in het Ryk te vormen. — Gothenburg verfchaft;
als een Zeehaven en Handelflad , aanleidin g , om over den
Koophandel des Zweedfchen Ryks te fpreeien ; en de Reis
van daar na Carelskroon doet ons den Zweedfchen Boerenfland kennen, als veel gelukkiger en befchaafder dan die
in Poolen of Rusland. De Zeemagt van Zweeden valt , by
't bezigti wen van Carelskroon, onder 't ooge. En worth
dit Boekdeeltje
bellooten met onderrigtincren , wegens het
b
, de Landreizen in Zweeden, en eenige byzonderheden
b
en Lusthuizen betreffende , als mede de groote gelykheid.
tusfchen de Engelfche en Zweedfche Taalen.
Misflagen van groote en verdicnstlyke Mannen aan te
wyzen en te verbeteren , is billyk , onze coxE doet het
in een aanmerkelyk geval, het Ryksbeftuur van Zweeden
betreffende. Wanneer hy de laatfte Ryksomwenteling,
meest met de woorden van zyn Vriend, den Heer SHERIDAN befchreeven, voorgefteld hadt , merkt by op , dat
deeze Heer, in zyn verflag van het nieuwe Ryksbeftuur,
hoe fchoon het anders zyn moge, een grooten misflag
begaan heeft, die, uit de pen van een zo agtenswaardig
Schryver gevloeid, vry algemeen in alle vreemde Landers
fchynt aangenomen, en te regt gebragt dient te worden.
SHERIDAN , naamlyk , beweert : „ dat de Koning van
Zweeden te Stokholm niet min volfirekt heerseht , dart
„ de Koning van Frankryk te Verfailles , en de Groote
Heer te Conflantinopolen." Terwyl zyne Zweedfche
Vlajefteit , fchoon tegenwoordig zeer groote voorregtert
bezittende , nogthans , in veele gewigtige gevallen een
bepaald Monarch is.
De Heer COXE bewyst deeze Stelling, door de opgave
eener Schets der tegenwoordige Regeeringsvorm; ten dial
einde merkt hy op: „ De geheele Uitvoerende Magt berust , met de daad, in den Koning: want , fchoon 'er verklaard wordt, dat deeze hem, met den Raad te zamen 9
is opgedraagem., is hy, egter,, volftrekt meester in den
Raad, daar hy de Leden van denzelven aanftelde en afzet , en , in 't befluur der zaaken , alleen hun raad vraagde , zonder verpligt te zyn dien te volgen. De Koning
heeft het bevel over het Leger en de Vloot, benevens alle Bedieningen in beide , en ook alle Burger-Ampten. fly
alleen bezit de Magt, om de Staaten zamen to roepen ea
te doen fcheiden, en is niet gehouden dezelve op een
X
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vastgeftelden tyd te vergaderen. Hy heeft de- Belastingen flandhoudende gemaakt, trekt een bepaald inkomen,
eu heeft de geheele beichikking over het Geld des 'Ryles.
„ Zodanig zyn de Voorregten , welke zyne Zweedfche
Majefleit aan zyne Kroon gehegt heeft ; doch hoe groot
ze mogen fchynen , bovenal , wanneer men ze vergelykt
met de geringe maate van Gezag , v66r dat tydperk, den
Koning opgedraagen, klimmen ze, myns oordeels , niet
op tot volitrekte eigendunklyke Opperheerfchappye. De
twee hoofdtrekken , die een Onbepaald Gezagvoerend
Vorst , van een bepaalden Monarch onderfcheiden , zyn
bet onbeperkt geeven en affchaffen van Wetten, en opleggen van Belastingen , zonder toeftemming der Onderdaanen : geen van beiden worth door een Koning van
Zwceden nitgeoeffend.
,, Ten aanziene der Wetten , huisvest de Wetgeevende Magt by hem en de Staaten, „ de Koning" dus luidt
bet Vo Irfchritt , „ zal de Magt niet hebben om nicer„ dere Wetten te maaken , buiten kennis en toeftem„ ming van de Staaten ; Hoch eenige nude Wet ,' voor„ been aangenomen , buiten die kennis en toeftemming,
„ mogen affchaffen.”
„ Omtrent het opleggen van Belastingen is vastgefteld,
dat de Koning geene Belasting zal befien , zonder toeftemming der Staaten , uitgenomen by een daadlyken vyandlyken inval , en zal hy, den Oorlog geeindigd zynde , de Staaten zamenroepen , om met dezelve de nieuwe
Belasting te vernietigen. By deeze twee gewigtige Bepaalingen , komt nog', dat by , zonder der Staaten
toeftemming, geen Oorlog kan verklaaren , of de Geldmunt veranderen, en moet by , door bun opgeroepen ,
als zy vergaderd zyn, rekenfchap geeven van 's Lands
geld.
„ Schoon de Koning aan deeze zeer weezenlyke Bepaalingen onderworpen is , kan men , nogthans , daar zyn
gewoun inkomen voldnurt , en de zamenkomst der Staaten alleen van zyn welgevallen afbangt , aandringen, dat
by onbepaald kan heerfchen, zo lang by geene bykomende onderftandgelden vordert. Maar zeker , deeze wyze
van regeeren bekiimt den trap van voltirekt gezag niet :
want daar hy geene Wetten kan geeven , geen Oorlog
verklaaren , of Belastingen heffen zonder toeftemming
van den Ryksdag , moeten 'er gevallen ontflaan , die het
Poodig maaken , die Vergadering zamen te roepen , waar
op
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op dezelve bezwaaren kan herftellen , of inbreuken op
de Ryksgefteltenisfe verbeleren.
„ In de daad , zyne Majefteit vondt goed , hoewel
niet gepraamd door een buitenlandfchen Oorlog , noch
door eenige weezenlyke behoefte gedrongen , zes jaaren,
naa dat by ontflaagen was van de noodzaaklykheid , orn
de Staaten te doen zamenkomen , dezelve op te roepen:
en ontmoette die tegenkanting , welke de Vertegenwoordigers van een Vry Volk kenmerkt. In bet Huis der
Edelen, by voorbeeld, werd een Vertoog ter tafel gebragt , wear in men beweerde , dat de Regeeringsvorm,
in den jaare MDCCLXXII vastgefteld, eenigen tvd was
in agt genomen ; maar dat zints veelen van 's Konings
Vrienden zich beroepen hadden op die van den jaare
MDCXVI, als het eigenlyk voorbeeld , naar 't welk het
Ryksbeftuur zich moest fcbikken ; de vraag , derbalven ,
was , welk eene Regeeringsgefteltenisfe thans beflondt?
Meer andere voorftellen, zeer haativk in 's Konings oor klinkende , behandelde men in dit Vertoog:
men halt tell oogmerke, by de volgende ?fitting, 't zelye ftaatlyk voor te leezen ; om dit voor te komen,
ontboodt de Koning de Staaten in 't Paleis, en outbondt
de Zamenkornst. Zyne. Maiefteit verklaarde, in de Aanfpraaken , te dier gelegenheid gedaan , hoe zeer hem de
klagten , ten onrcgte tegen hem ingebragt, griefden, en
voegde 'er nevens , dat de Regeeringsvorm , zo als dezelve in den jaare MDCCLXXII was vastgefteld , door
hem altoos zoo aangemerkt worden als de waare; dat by
hoopte 'er nimmer in 't ntinfle van of te zullen wvken,
en dat by, daar veelen een misverftand hadden zoeken
te verwekkcn tusfchen hem en 'de Staaten , beflooten
hadt de Vergadering te doen fcheiden; een volftrekt Opperg, ezagvocrend Vorst zou op die wyze niet gefprsloken
hebben.
„ Met ddn woord , of de tegenwoordige Regeeriirsvorm -1,vaarIchynlyk, zal ftand houden , dan of dezelve
zo fchielyk zal worden omgekeerd , door eene nieuwe
Rsksomwenteling , gelyk dezelve is ingexoerd : of dezelve met den tyd zal veranderen in eerie willekeurige
Opperheerfcbappy, of dan weder vervallen tot de voq--0 yuncle Regeeringloosheid , !bat my bi( r niet te
zocken ; bet voorftel betrof alleen de RyksgefHtenH'e ,
zo als die tegenwoordig befraat, die, In c nauwkeuriger
WIT dezelve nagaan , ons te minder febroomvallig maakt,
X ft
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om te befluiten , dat de Koning van Zweeden een bepaald
en Been volitrekt Oppermagtig Vorst - Wie
dit verder wil beweezen zien, vervorge zich tot het Werk
zelve, waar in de Schryver het toelicht , door eene afzonderlyke befchryving van de Leden der Ryksvergadering, by welke de opperfle Wetgeevende Magt berust,
beitaande uit den Koning, met de gemelde voorregten bekleed, en de Staaten, die , wanneer het der Kroon behaagt, zamengeroepen worden: welke Staaten vier afzonderlyke Huizen uitmaaken : I. Dat der Edelen ,
II. Dat der Geestlykheid ,
III. Dat der Burgeren
en IV. Dat der Boeren.
Wy zullen , om nog iets van eenen anderen , in 't algemeen meer bevallenden , aart , nit dit Deeltje , over te neemen, ooze Leezers de ontmoeting van COXE ten Zweedfchen Hove , mededeelen. „ Wy vergezelden den Engel.
filen Staatsdienaar TnomAs WROUGHTON ten Hove , om
de eer te liebben , van, aan Boning GUSTAVUS DEN III,
voorgeltel I te worden. Het geheele Gezelfchap , uitgenomen de buitenlandfche Staatsdienaars , en wy, waren
r,(rekleed in Zweedfche Kleeding onlangs , door zyne tel2;enwoordige Majefteit, in dit Land in crevoerd. De kleeding
der Mannen geleek naar de oude Spaanfche,
b
en beflondt
in een korten Rok , een Kamizool, een Nlantel, en een
Hoed met een Pluim a la Henry 1V een Gordel om den
middel, een Zwaard, een ruime Broek, en Schoenen met
roozen ; de Mantel is van zwart Laken , geboord met
rood Satyn, de Rok en Broek zyn desgelyks zwart , vercierd met roode knoopsgaten en knoopen; bet Kamizool,
de Gordel, de Kniebanden , en de Roozen op de Schoenen , zyn van rood Satyn. - De Kleeding der Dames beflaat uit een zwart zyden Opperkleed, met opgefpleete Mouwen , afgezet met witte Koorden en gekleurde Lintel). Dit is de gewoone Hofdragt. Op plegtige
Feestdagen , draagen de Mannen wit Laken of Satyn ,
gevoerd
met rood Satyn, de Dames witte Zyde of Satyn,
r,
met gekleurde Linten en Oplegzels. De Mannen , die ten
Hove niet voori,Yefteld zyn , gaan meest alien , geheel in 't
zwart, en zonder eenig rood of andere uitfteekende Cieraacien ; de Dames , zich in gelyke ornflandigheden bevindende mogen Diet verfchynen met de wit opgefpleete
Mouwen; in andere opzigten , is haare dragt gelyk aan
de boven belchreevene.
„ Omtrent half acht , kwamen de Koning en de Konin(Yin
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gin, beide in de Volkskleeding gedost. Zyne Alajefleit
ging van het eene einde des Kamers tot het andere , en
vervoegde zich , met veel leevendigheid , by verfcheide
Perfoonen , en groette, naar Hofgebruik, alle de Raadsbeers Vrouwen. Wanneer wy aan den Koning en de
Koninginne voorgefteld waren, deedt zyne Majefteit ons
de eer, om met een ieder onzer, eene geruime wyl, zeer
gemeenzaam te fpreeken. Deeze pligtpleegingen afgedaan
zyncle , begaven zich de Vorstlyke Perfoonen in een naby gelegen vertrek , en werden gevolgd door een groot
gedeelte des Gezelfchaps ; de Koning fpeelde trente
quarante, met omtrent twintig Perfoonen , en de Koningin Oniberde. Ten negen uuren fcheidden zy uit met
fpeelen en hidden in een ander vertrek het avondmaal.
De Prinfes SOPHIA ALBERTINA was de eenige die met
hun aan tafel zat, die eer is by deeze gelegenheid allcen
bepaald tot het Koninglyk Gezin. Tegen over haare Majetleitenop een klcinen affl and van bet laa(re chide der
tafel, donden ftoelen voor de Raadsheers Vrouwen,
en
b
voor die der Afgezanten : geene andere Dames mogen
gaan zitten , waarom ook geene van laager rang , dan
deeze, immer by alike onthaalen ten Hove komen.
„ Aan dit Hof worth alles, wat tot het plegti cre behoort, zeer flipt in agt genomen, terwyl yule' Vorilen
b
van Europa zich bevlytigen , om de flaatlykheden, omtrent de Koninglyke Waardighcid gebruiklyk , of te fnyden , heeft GUSTAVUS DE HI eene maate van Pragt, en
ftiptheid van Etiquette, ingevoerd, gelyk aan die van
Verfailles, en tot dus ling, in dit Land, onbekend. De
Konin g bezit te vecl verttands. , om , in dit ftuk , een
flaaffche naavolger der Franfchen te weezen : 't is , derhalven , veel waarfchylyker, dat zyne beweegreden bier
toe eenigermaate Staatkundig is : dewyl de vermeerdering
der Koninglyke Voorregten het voegelyk kan gemaakt
hcbbenden luistcr van den Throon te vermeerderen.
Onder den maaltyd fprak de Koning bykans onophoudew
lyk met den ZweeaTchen Adel, met de vrcemde Afgezanzich naby hem bevonden.
ten , en de Heeren,
„ By een volgenien Hof-avond van dezelfde natuur,
deedt zyne Majefteit my de eerc, om met my, nicer dan
een half uur , te fpreeken over verfcheide declen der
Zweedlehe Gefchiedenisfen. Hy onderhield my op eerie
guile wyze , met veele aartige aanmerkingen, en oordeelkuudige bedenkingen , over de verfchillencle Charactersr
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der Koningen van Zweeden : inzonderheid weidde by ,
met verrukking, nit over de uitfleekende hoedanigheden
van GUSTAVUS VASA , en GUSTAVUS ADOLPHUS , die 1)0alle anderen zyne bewondering fcheenen te trekken.
Onder anderen fprak by van dell Huwelyk Voorflag ,
door ERIC DEN X1V aan ELIZABETH, Koningin van Engel:1;23, en het luisterryk Gezantfchap van joHAN, Broeder diens Monarchs , na Londen , om haar Huwelyk te
verzoeken; 'er byvoegende , dat deeze verrigting door
veelen der Eivelfche Gefchiedfchryveren overgeflaagen
was , en dat zelfs HUME , die doorgaans zich meer dan
anderen , op 't geen Buitenlanders betrett , toelegt, dezelve flegts ter loops bath aangeroerd: by befloot, met
aan te merken , ,dat CELSIUS , in zyne uitmuntende Leevenshefchryving van ERIC DEN XIV (*), een zeer nauwkeurig en omflandig verllag gegeeven hadt van het Gezantfchap van JOHAN , en alle de handelingen, tusfchen
ERIC en ELIZABETH.
Ten flot nog iets van de Hoofriflad des Zweeclfchen
Rvks. „ Op alle myne Reizen," fchryft de Heer COXE
„ heb ik geene Stad gezien , wclker ligging my zo zeer
trof, als die van Stokholot, van wegcn de zonderlinge en
romaneske vertooning. Deeze Hoofdftad, die zeer lang
en onregelmaatig is, befIaat , behalven twee Schier -Eilanden , zeven kleine rotzige Eilan(ien , verfpreid in de
..71;celer , en de Stroomen , welke uit dit Meir voortkomen,
en in de Bany of Golf van Bothnia. Eene verfcheidenheid van vreemde en betoverende &fezigten wordt gevormd door ontelbaare Rotzen van Granit , het hoofd
trots ult bet water opbeurende , deels bloot en ruw,
deels met Huizen bezet of met Houtgewas begroeid. De
Haven is een Inham van de Balt/Idle Zee, het water is
volmaakt helder , en van zulk eene diepte , dat de zwaarst
gelaadene Schepen aan de Kaay kunnen komen , die
zeer breed, en met groote Woon- en Pakhuizen bezet,
is. Aan 't erode van de Haven vertoonen zich verfcheide
Straiten, de een bovcn de ander, in de gedaante van een
Amphitheater, en het Palcis, een allerfchoonst Gebouw,
praalt aan den top. - Naa den Zeekant, tusfchen
twee
(*) Van dit Werk, in 't Zweedsch oorrprr.nglyk gefehreeven,
is eene Franiche Vertaaling, MIL D'ERIC XIV. her OLOF cEr.welke ik naderhand met groot genoegen geleezen heb.
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twee en drie Engelfthe Mylen van de Stad , words de
Haven eerie nauwe Straat, en verdwynt, tusfchen hooge rotzen heen loopende , uit het gezigt. Afgelegene
bergen , met boschadie bezet , bepaalen bet vergezigt.
't Gaat de befchryving met woorden, ja de kragt van 't
penfeel , te boven , deeze zonderlinge gezigten uit te
drukken. Het middelfte Eiland, van 't well: de Stad den
naam ontleent , en Ritterholna , maaken de fraaifie gedeelten der Stad ult. Behalven de Voorfleden , waar de Huizen van bout en rood geverfd zyn , vindt men de Huizen
meest van gehouwen of gebakken Steen, wit _gepleisterd."
Dichtlievende Verlustigingen, BERNARDUS DE BOSCH.
I Vde Deel. Te .elmfierdarn , by G. Warnars. 1788.
In 420. 142 bladz,
vierde deel maakt de Dichtlievende Verlustigingen
D itvan
den deugdzaamen en verdienftelyken
DE BOSCH,

volledig : nadien dezelve (27 October 1786.) in den ouderdom van byna 78 Jaaren, al zingende, (zo men fpreekt,)
deze aarde verlaaten heeft , en het door hem nog voltooide Dichtfluk, de Ouderdom , weinig uuren v66r zynen
dood, door een en alider zyner vrienden ,uit zynen mond
opdchreven , ook het laatfle van dezen Bundel, als zyn
Zwaanenzang , uitmaakt. Te recht zingt daarom zeker
Dichter van hem, in de Lykdichten , ter zyner gedachtenisfe uitgegeeven:
Hij
Gij, dichtkunst, die op de aard',
Zijr) troost in fine flonden xvaart!
Gij hebt den jongflen fnik des grooten mans ontvangen ;
DE soscx week, zingende, van bier naar beter oord:
Te recht hebt ge, op zijn graf, uw beste kroon gnhangen:
Gij, diehzkunst! waart zijn laatfle woord.
Deze kunstminnende Grysaart had zyne Lier , niet minder der Deugd dan het Bevallige toegewyd, en bet ern(lige kwam niet meerder met zyn' vergevorderden leeftyd,
dan met zyn karakter, overeen. Alle zyne Verfen ademen
Godvrucbt , en Vriendfchap: en deze beide waren ook
in zynen huislyken kring en verkeering aan te trcffen. Ily
was Cell yverig heminnaar van Kunflen en 1Vetenfehappen , en bet is uit hunne Bron , dat by zo veel voediel
haalde , en alles zo bevallig wist voor te
Van
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Van bier,,dat by de Gcleerclheid , op deze ftreelende wy.
ze bezingt :
6 Letterhelden! 'k zing uw Ileve hartvrrendin,
Geleerdheid : 'k juich haar toe, om u een blijk te geeves
Floe ongeveinsd ik haar eerbiedig en bemin,
Schoon 't mij niet mooglyk zij het eerfpoor op te flreeven.
Doch llijgt ze mij te hoog, haar glinstrend aangezicht,
Dat heldre ilraalen fchiet, hood me echter opgetoogen,
Door voedfterlingen , die, al meer en meer verlicht,
Den zoetffen honig van haar milde lippen zoogen.
1k zie, in 't ruim verfchiet, Geleerdheid ! door wat damp
Van onkunde ook bedwelmd, de grootfche aantreklykheden
Waarmeege uw'leerling leid , en voorlicht met uw lamp,
Urn, uit den doolhof, 't rijk der waarheid in te treden.
Geen reiziger, die 's nachts onzeker zworf door 't wood,
Ziet de eerfie fcheemring ooit met grooter vergenoegen
Dan de oefenaar, dien gij der Witjzen fchrift ontvouwt,
Uw heuchlijk flcaalend licht , na 't al te rustloos, zwoegen.
Uw heilige ijver fielt het goddelijk gezag
Der Christelijke leer, door klaare ophelderingen ,
En Taal- en Oudheidkunde op 't glansrijkst in den dag,
En weet het ongeloof 't gewet geweer te ontwringen.
Gij fiert den Godsdienst meE eerwaardig choorgewaad,
Waar van gij gaarne elk vle.kje op't keurigst of zoud wisfchen,
't Scherpzinnig onderzoek verrijkt zich met uw' raad,
Daar gij den fleutel draagt der heilgeheimenisfen.
Wat lotgevallen treft ge in 't groot gefchichtboek aan,
Van volken, driest gewoon aan hi4geloovigheden;
Van koningrijken , in hun op- en ondergaan,
En muitzucht, opgeruid in vrijgevochte Steden!
Gij ziet in menige eeuw den fieren heldenmoed
Door overmagt gefiuit, en wreede dwinglandijen,
Ontmenscht , tot de enkels trek in f'troomend burgerbloed
Leerbeelden, die 't vernuft van dwaalingen bevrij‘A.
Wat knoopen word en, door uw uitgebreid verfland,
Hoe tang te leur getield niet voor den geest ontbonden!
Den zocht tot kennis geeft ge een meetfnoer in de hand .
NVAarroQê zij veiN benwt , op

opnrwrikbre gronden.
Da
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De firenge vierfchaar vind, naar 't ongekneukte Recht
En 's Lands gefiaafde wet, wat gij bepleit, voldongen,
Waarom ze, naar uw eisch, den duistren twist beflecht,
Ten trots der tegenfpraak, waarmea ge u zaagt befprongen.
Uw deernis flaat getrouw het zuchtend krankbed bij ,
En dikwerf mag 't, door kruid- en fcheikunde, u gelukken
Den droeven lijder, door eon heilzaame artzenij,
Te ontheffen van zijn angst, en 's doods geweld te ontrukken.
Uw fikfche ontleeding, die den wonddrtd . onderfchraagt,
Toont dat de kunst zich aan 't vooruitzicht moet gewennen,
En niet gelukkig in haar onderneeming flaagt ,
Ten zij ze leer' den mcnsch , die kleene waereld , kennen.
Wat dier , gefieente of erts , vat plant , gebloemte of zaad ,
Hood u niet bezig om Gods wondre !lint te ontdekken,
Wanneer uw werkzaam brein 't Natuurboek open flaat,
En ziet hoe 't minst gewrocht pns kan ten nutte flrekken.
Hoe dour verplichtte gij de land- en arbeidslien,
Door menig werktuig , tot vcrligting uitgevonden,
Wat orde doet ge alt';sm in praalgebouwen zien !
Wat echte fierfels houd ge aan 't noodige verbonden !
Wat wapenrusting fchonkt ge uw dierbaar Vaderland,
Op dat Been wreed tiran het ooit moge oVerheeren
Hoe waakzaam fluurt gij vloot bij vloot,van &awl tot [hand,
Om van de koopvaardij' roofmonfiers of te weeren !
Wie zoo , Gelecrdheid , u niet dankbaar hulde Wen ?
Den dicht- en fchildergeest moet gij ten leidsvrouw firekken.
De doorzichtkunde doet ge ontelbre wondren zien ,
Door 't ongewapend oog onmooglijk ooit te ontdekken.
Gij voert haar naar 't geflarnte , en fireeft,daar ze u verzelt ,
Den breeder melkweg op , door 's hemels ruime boogen
Waar ge e]ken affland meet, en "t heir der lichten telt ,
Dat, wijd en zijd gefchraagd , zich opdoet aan uwe oogen.
Die grootheid heft uw geest tot de Oppermajefleit,
Die 't all' befluurt en fchiep, en nimmer word volprezen.
Hoe y oung ziet gij uit naar 't rijk der zaligheid ,
Waar de eeuwige eerkroon u zal worden toegewezen !
De uitgave van dit laatfte deel is gerchied onder het

Roullaud, een der oudfle
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en gemeenzaamfte Vrienden van den Dichter, aan wiert
by zulks ook, een klein uur v66r zyn dood , verzogt
bath. Deze betuigt in zyn Voorbericht , dat by deze
Verzameling wel grooter had kunnen maaken, doch dat
hem des Dichters kieschheid te wel bekend was, om iets
uit te geeven , 't geen by oordeelde dat de Dichter zelve
te rug zoude gehouden hebben: vooral gelegenheidsverfen. En waarlyk, dit verftandig te rug houden van middenmaatige Verfen, of zulken, die geen algemeen belang
kunnen verwekken, is even zo pryslyk , als de mededeeling van fchoone ftukken: te meer , daar de mindere dikte
van dit Viet-de Deel, ten opzichte van de voorige, door
het byvoegen der welverdiende Lykzangen kan verholpen
worden.
Eerkrans voor Bergen op den Zoom , door ADRIANA VAN
OVERSTRAATEN, Lid van verMeidene Gcnootfthappen.
Eerkrans voor Aardenburg , door PETRONELLA
MOENS , Lid van verfcheidene Genootlaappen. Te Am.
flerdam, by A. Fokke, Simonsz. , 1788. — 28 en 20
bladz. Behalven de Opdragten, enz. In quarto.
Dichteresfen van Overfiraten en Moens , goedgevonD eden
hebbende om, elk voor zich, een geletterden
krans, ter eere van de !tad hunner inwooninge, te thengelen , en dezelven aan de Regeeringen dier iteden op te
draagen , deelen die thans , by elkander gevoegd, der
Dichtlievende waereld mede. Het is oils , door eene herhaalde leezing , gebleken, dat de fteden welke zv bezingen , veel meer in grootte en aanzien met elkander verfchillen , dan het\ kunstvermogen der beide Dichteresfen;
zo dat bet kleine en 'zwakke Zardenburg, hinnen haare
muuren , vooral geene mindere Zangeres heeft aangetroffen , dan het grootere en fterkere Bergen op den zoom.
Beide Eerkransfen zyn der Leezinge overwaardig, , leverende eene beknopte Befcbryving en de voornaamfte Lotgevallen der beide fteden , op : b y welke gelegenheid de
beroemdfle inboorlingen niet vergeeten worden. Men zal
echter wel doen, wannecr men der Dichterlyke verrukking, eenige te vetl zeggende trekkcn vergeeft , by voorbeeld: dat Bergen op Turcq , gelyk op eenen Arts als
Boerhave , mag wyzen: en dat deze Turcq alleen in 'hat
zoude zyn geweest, om de wond van Willem den Eerften
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nen te heelen. Men moet altyd denken dat men Eerkransfen leest , in welken de, Voorwerpen , onder een
Berk vernis , voorgeileld worden.
Ranmerkingen over zeker Work, uitgekomen te Middelburg in
Zeeland, in het Saar 1781, en gedrukt by P. GILLISSEN,
Drukker van ha Zeeuwsch Genootjchap der Weetenfchappen.
Onder den Tytel van Verhandeling over de Verbeteringen der
Openbaare en vooral der Nederduitfche Schoolen, ter meerdere
befchaaving van ooze Natie gefchreeven, door de Heeren H. J.
KROM Profesfor en Predikant to Middelburg. K. VAN DE PALM,
Kostfchoolhouder te Delft, D. C. VAN VOORST Predikatit to Catzand, met eerrige aanmerkingen, itit andere Antwoerden artkend , en met de naaleezingen van den Heere G. J. HAMM.
Poogleeraar in de H. Godgeleerdheid en Kerklyke Gelehi2clenisfen to Leiden. Te Middelburg , by H. Snel en W.
A. Keel. 1787. Behalven bet Voorbericht , 225 bl. In
gr. 8vo.

F en breede Tytel; doch noodig om aan te wyzen tegen wel-

k Mannen de Ongcnoemde Schryver van dit Wel kje zich
aangordt. Dan laaten wy hooren wat hem voornaamlyk tot
deezen deels flrydvoerenden Letterarbeid hebbe amge, et.
„ Met regt," vangt hy, zyn Voorbericht aan, kan men
zich verwonderen over bet nu uitkomen van deeze Aanmerk:ngen. Zes jaaren naa dat het op 't Titelblad genoemd Werk in
't licht gekomen is, (*) fchynt het zeer ontydig met AanrPerkingen over hetzelve voor den dag te komen. I,Vat! vraagt
men ligt, wat mag doch de reden zyn ran daze veltraaging, of
maar liever geheel flirt geivaaroin, naa zo een long
zweegs eu?
Wy zullen de antwoorcien op deeze natuurlyke vraag niet anders (Lin in de waarheid zocken.
Het genoemde Werk, kart na de,zelfs Uitgaaf, leezende vond
ik 'er zeer veele weetenswaardige dingen in; maar zynde het
myne gewoonte niet met verhaasting te leczen, kon ik my
niet wederhouden, onder andere aanme:kingen van minder aan.
belang, deeze te maaken.
Dat 'er eenige dingen als
gebreken warden voorgefleld, welke waarlyk dien naam niet
verdienen. Dat 'er in het genoemde Werk zeer weinig
van de Franiche Schoolen gefprooken wordt , als zynde dit
fiuk het nicest bepaalde oogmerk niet van het Genootfchap geweest, hoewel 'er al vry wat van had kunnen gezcgt warden.
Oat 'er van de fchikkingen, die ter verbeterin' voorgefield worden, weinige, ja genoegzaam geene, zonder de Provin.
(*) Zie N. Mg. rad. Lateroef. IV D. ifle St. bl. 57.
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vinciaale', of ten minflen Stedelyke, Overheden konnen plaats
bebben. Dat 'er echter wel eenige zodanige Schikkingen , zonder de Regeeringen lastig te vallen, te maaken waren."
Het bezef, dat hy, om zyne gedagten te uiten,noodwendig,
der Heeren Schryvers Verhandelingen Hier en daar zou moeten
tegenfpreeken en wederleggen, deed hem eerst befluiten zyne
Aanmerkingen, hoopende dat zulks door COD bekwaamer hand
zou gefchieden, te laaten berusten. — Het Charaaer van die
Heeren niet alleen, door hunne Bedieningen eerwaardig en door
hunne Geleerdheid beroemd, maar daarenboven door een aan.
zienlyk GenootIchap van geleerde Mannen met Eerepryzen
bekroond, fcheen hem eene onderneeming boven zyne kragten,
en aangeraaden fill te blyven.
„ Maar wat gebeurt 'er? omtrent nu een groot jaar geleden,
denkt men, in ons Middelburg , weer op de verhetering der
Schoolen, zonder eenig gebruik van 't gemelde werk te maaken; 't geen my deed befluiten dat men 'er niet meer om
dagt;; en wyl 'er voorzeker veele dineen in gevonden worden, die, zo de Overheid medewerkte, van zeer veel nut
zouden zyn, dagt ik over de gezegde zwaarigheid te moeten
been ftappen, en trlyne gedagten over die van die Heeren te
moeten in het licht beengen ; my van hun Edel Hoog en wel
Eerwaardens Edelmoediga cid, ja Christlyke manier van denken,
belonvende , dat hun Edelen Hoog en Wel Eerwaardem ten
goeden zullen duiden, dat men het ten nutte van het algemeen, zyne gedagten achter die van Hun Fdelens Hoog en
Wel Eerwaarden laat volgen, en onder Verbefering aanwyst
waar in hun Edelens Hoog en Wel Eerwaardens betrekkelyk
het Schoolhnuden, hebben konnen dwaalen, te meer wyl wy
geerne toeftemmen, dat hun Edelens Hoog en Wel Eerwaardens ons aanleiding gegeeven hebben tot het voorftellen van
een beftek, het welk ons zeer uitvoerlyk, en voor het algmeen
zeer voordeelig , voorkomt. Dit Werkje moot derhalven niet
geleezen warden' als eene Verhandeling over de verbetering der
Schoolen, maar alleen als eene Opgaaf van eenige fchikkingen,
waarvati het Werk van gemelde Heeren de vinding heeft veroorzaakt."
Aan dit verflag, in 't Voorbericht nederig genoeg voorge.
field, met Fdelea,s , Haag en Wei Eerwaardens ryklyk doorfpekt,
dagten wy dat het Werkje zou beantwoorden; doch wy twyfelden, naa het doorbladeren, bykans niet te mogen befluiten,
dat Schoohneesters Trots, met den mantel der Nederieheid om.
hangen, ons eenige oogenblikken bedroogen hadt. Wy gebruiken bet woord Schoolmeesteriyk: dewyl, in den loop der Aanmerkingen, de Schryver zich meermaalen, betrekkelyk het Schoollouden, op de Ondervinding beroept, en zekere plaats niet on-
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duidelyk aanwyst, dat by dit Ampt niet verre van Cadzant
waarneemt (Zie bladz. 96.)
Het I. Stuk ,deezer Aanmerkingen dient om aan te toonen,
dat de Schoolmeesters en Schoolmeestreslen op verre na zo
fchuldig niet zyn als zy in de drie Verhandelingen en het verder bygevoegde voorkomen. - Hier meet de Verhandeling
van den Hoogleeraar KROM het meest voorhouden : en, behaiven eenige op Ondervinding fleunende Aanmerkingen, lifer en
daar de bitsheid des Schryvers ondervinden. Heeft de Hoog..
leeraar, by voorbeeld, gefrrooken van Schoolmeesters, die, met
korzele geaartheid of knorrige bui, meer clan een weezenlyk
wanbedryf der Schoolieren, ter corzaake flrekt van eene onverflandige en firenge tugtoefening, chryver weidt uit over de
driftige Predikanten en Profesforen. Gewaagt deeze van Schoolmeesters , zonder genoegzaame Proeven aangenomen, de Aanmerking-Schryver, flelt • er de zodanigen tegen over, die op dezelfde wyze tot het Lceraarampt in de Kerk worden toegelaaten.
In het H. Stuk handelt by over de Franfche Schoolen, en
neemt de Verhandeling van den Hoogleeraar KROM weder onder handen. Oft loopt wat minder fehamper
In dit zelfde
Stuk tot de Verhandeling van VAN DEN PALM treedencie , is by
minder te gen dien Schryver vooringenomen, en bejegent deezen
met een bAmptbroederlyke Befeheicienheid, zo anders onze gis.
dat by een Schoolmeester zy, op goeden grond fieunt.
Meest verfchillen zy omtrent de Vreemdelingen tot Schoolmeesters te neemen: men zou uit het verdeedigea der Vreemdelingen welhaast gisfen dat onze Aanmerking-Schryver tot dezelve
behoort , „ by mon zeggen, Inlandfche Franfche Schoolmeesters re
„ hebben gekonnen, waar van zommigen zo lui waaren als
Soaanjaaren, andere zoo oploopend als een Franschman, een
„ derde foort die hunne Vrouwen floegen als een
„ vierde foort zoo opgeblaazen als men 'er in eenige Landaard
„ vindt, een vyfde ruim zulke liefhebbers van Schiedamichr 7e,, never, als, een Bourgondier van zyn Wyn, of een adder
na de Franfche Brandewyn, en zoo al voort, ZOO
• ranschman
F
„ dat 'er onder de Vreemdelingen zoo wel als onder de Ne• derlanders achtingswaardige en veragtlyke Schoolmeesters ge,, vonden worden." - Dan de Schryver de Verhandeling
van den Eerwaardigen VAN vooRsT in 't oog krygende, fchynt
zich nedergezet en zyne pen gefeherpt te hebben om dien Heer
wakker door te haalen;• zonder perfoonlyken haat is de fehryfwyze tegen hem gevoerd niet wel te verklaaren. Op de algemeene bedenking van dien Leeraar „ dat van domme Ouders
„ oak ciomme Kinderen, en van vlugge Ouders ook vlugge
„ Kinderen voortkornen,' fportende, en niers ter zaak doende
aanmerkingen gemaakt te hebben, wegens het mededeelen yap
de

e.
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-de Ziel der Ouderen aan de Kinderen ; verwyt by hetu den
veelvuldigen ommegang met LUCuRGUS , PLATO. ARISTOTELES,
en PLUTARCUUS ; bezigt verfcheide perfoonlyke haatlyke trekken ,
waar onder de geringe Standplaats Codzant, hoe onfchu/dig ,
haar deel krygt. Hy word afgen ylalt als flegt gehumeurd , om
dat by van de knorrigheid der Schoolmeesteren gelprooken hadt:
„ deielfde bladzyden , zegt de Aanmerking-Schryver , toonen
„ dat 'er onder de Predikanten Knorrepotten zyn, immers als
„ onze Auteur dezelve opfteilende, wet geheumeurd geweest
,, is , dan zou ik my by zyn Wel Eerw. niet waagen ; als nu
„ zyn Wel Eerw, • knorrig is dan kreeg ik ligt boeken na den
„ kop : maar wat zonderling is, de Heer VAN DER PALM is een
„ Schoolmeester, die is evenwel zo korzelig niet; waar zyn
„ nu de bewyzen voor de Melling van den Heer VAN VOORST;
1, nit deeze twee disfertatien blykt dat *er ale.ans een knorrige
„ Domine en een niet knorrige Schoolmeester in dit Land is."
Noemt de Heer VAN VOORST de k.igenliefle een edel gefchenk van den Schepper. Zyn Tegenfchryver betuigt „ niet te
weeten, hoe by dit overeen moet brengen met het kol t begrip
des inhouds van de tweede Tafel der Wet, en met eenige
grondbeginzelen van Godsdienst (Religie.)" - De onfchuldigfle . en voeglykfle uitdrukkingen lyden zelfs last. Heeft
de Heer VAN VOORST, van de Kinderfchooltjes fpreekende, gefchreeven Niet zo ras is y ap aide kanten het teder kroost vergaderd, of de illeesteres neetnt een gevrmd wapen in de vt,ist , 6f
aan haare zyde. Wie zou bier op wagten : „ Wat cierlyke
manier van fpreeken om een Roede of Stokje uit te clrukken :
maar wat van beiden bet is weeten wy nu nog niet, de
„ Heer NAMUYS fpreekt van Rottingen, fieevige Stok en Ptak,
maar. dat is lomp van die Profesfor, de Predikant van Codza?t
3/
is vry meer poliet en befchaafd, al wat die Man zegt is beleefd,
als Profesfor NAIWYS goedgevondcn bait te zeggen , wat ge.
39
• bruik men van de Roede moest maaken , zou zyn Hoog Eer_
waarde rnogelk lump genoeg geweest zyn om te zeggen,
„ dat men 'er nzede op de bidden moest Haan; maar de Hear VAN
VOORST zou dat wel anders uitdrukken, die zou zeggen , mon
39

moet 'er het nzeeste gevleesde gedeelte der Kindcren Lic aamelyk• heid mede lastig vallen." Zelfs , om geen meer fiaaltjes van deeze haatlyke Schryfwyze op te geeven, kan by den
Heer VAN VOORST met diens Verhandcling reeds fang gedaan
hebbende, niet in rust laaten. „ 1k hou my ," fchryft by ge.
heel ongevergd , „ dat als de Heer VAN VOORST eens in .c9=711er,, dam, Rotterdam, Utrecht en den Haag, of een diergelyke
„ Standplaats zal flaan, zyn Wel rerwnarde dan nog wet een
„ ander fluk van Geleerdheid dan deeze Verhandeling zal voor
,, den dag brengen."
Schoon by voor de Naagedagtenis van den Hoogleeraar NAYS
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}MS diepe hoogagting betuigt te hebben, en ook diens Naaleezingen veel zagter behandelt, laat by egter niet naa op te mer-

ken: „ dat de gevoelens van zyn Hoog Eerwaarde (wegens de
„ Onderwyzers in het Fransch) van veel meer klein en kragt
„ zouden zyn , indien wyle zyn Hoog Eerwaarde, zoo wel
„ Hoogleeraar in de Franfche Taal als in de Godgeleerdheid
„ geweest was "
Bevreemdt bet onze Leezers dat wy hun zo lang hebben opgehouden met niets betekenende fchamper- en haatlykheden, wy
moeten te onzer verdeediging zeggen, dat 'er bet Werkje vol
van is, en wy, om 't zelve te doen kennen, niet mogten taalaaten, ze aan te wyzen.
Wederom ontmoeten wy in de Afdeeling, fide Stale. 't Zelye handelt over bet herflel der Schoolen, waarom de Overheid
'er nog niet in getreeden is, en wat daar omtrent gedaan moet
worden. Hier zyn des Aanmerkingfchryvers bedenkingen niet
geheel verwerpelyk , en verdienen meer gezette leezing dan het
voorgaande.„De groote zaak is," gelyk fly reeds meer dan eens
hadt aangevoerd, „Geld, indien dat gevonden worth „ zal de
rest wel volgen, dan zal men op de Schoolen de Jeugd in
„ de noodige Weetenfchappen kunnen onderwyzen, dan zullen
„ 'or zich bekwaame Mannen aanbieden en anderen 'er zich toe
„ bekwaam maaken, Geld, dat de Ziel van de Negotie is, is
„ ook de Ziel van het Schoolhouden.." Hy geeft berekeningert
op, flelt iniddelen voor om het te krygen: doch zyn Half
Eerwa a rde (welke fehimpnaam by elders zelve bezigt) fpreekt
van een middel waannede de Heel Earwaardens niet in bun
fchik zouden weezen, fchryvende: „ In hoe veele Steden van
„ dit Land zou men niet wet een Fransch Predikant konnen
• affehaffen, het welk voorzeker in ieder Stad aan de kosten
„ van twee Schoolen van Ito Discipelen en een van 16o zou
voldoen: altans om al wederom een bewys in Middelbur
! te zoeken, wyl het Werk, dat wy naagegaan hebben, in die
„ Stad gedrukt is ; en de Ed. Maatfehappy in het Nabuurig
„ Illiffilwn de Verhandeling bekroond heeft, te Midelelhur.z
• zeg ik, kan zeker een Fransch Predikant minder zyn: wyl
„ 'er aldaar door drie juist het zelfde getal Predikheurten waar„ genomen, juist even dikwyls bet Nagtmaal bediend wordy,
„ en in een woord alles_ volkomen hetzelfde als te Delft door
„ twee words verrigt, dan de jongfle Fransch Predikant
„ f 1300 hebbende, dunkt my was het in die Stad reeds
„ gevonden, zonder nu van deszelfs Weduwen Tra&ament van
„f
te fpreeken. Te Vislingen zou men insgelyks de
„ jongfte Franiche Predikant wet konnen ontbeeren, die heeft
„ f 800 - : dat ook al weer, aangezien de kleinheid der Sad,
„ in vergelyking met 1V1iddelburg, aldaar genoeg konnen zyn.”
Maar moeten de Schoolen zo de Regeerders der Steden in
ens
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ons Land zich deeze zaak niet willen aantrekken , op den tegenwoordigen beklaaglyken voet blyven, zonder eenige de
minfie verbetering ? Onze Aanmerking-Schryver oordeelt Neen
en be(eedt het
IIIde Stuk, om aan te wyzen, hoe die Verbeteringen, fchoon
op verre naa zo groot en algemeen niet, noch zo fpoedig en gemaklyk daar te Mellen, kunnen gefchieden.— Dan ons Veruiag,
reeds breeder dan wy dagten , uitgeloopen zynde. moeten wy
de Leezers na het Werkje zelve verzenden, dat by der Overweeginge niet onwaardig zal vinden. — Meer nuts zou de
Aanmerking - Schryver gedaan , en meer eers ingelegd hebben ,
hadt by zich bepaald tot het eigenlyk Schoolhouden, en meer
dan de heeft zyns gefchrifts niet doorvlogten met Diets ter zaak
doende, en, dat veel erger is, beledigende, Aanmerkingen.
Lierzang, na het ten Tooneele voeren van het Treurfpel ELFR IDE ;
de uitmuntende Aferice Mejuffrouw JOHAN NA CORNELIA WATTIER, toezezonclen door P. J. KA STELEI JN. Te Amfteldam, by
P. 3. Uylenbroek, 1788. in oflavo. 16 bl.

dezen Lierzang heeft de A&rice 'Fattier haar' pligt
V olgens
gedaan, en de haar opgelegde hoofdrol , in het Treurfpel
Eifride , zeer goed vervuld. Dat dit zulk eene uitfiekende by_
zorderheid is, willen wy niet hoopen , maar liever vooronderflellen, dat de Vriendfchap , in verfcheidene coupletten van dit
ftukje doorftraalende, deze gelegenheid heeft aangegreepen, om
zich, in 't openbaar, te vertoonen. Zie hier 't bewys::
De waarheid zwyge een pons. Zy zal zich openbaaren
tyd en plicht haar zulks gebied.
Toen ge u voor BERTUCHS telg zoo gunftig dorst verklaaren,
Toen fpande uw eigen hand, of 't waar', voor my de fnaaren,
En, under uwe kertz' , waar myne ELFRIDE 'er niet.

1VIEUWE
A LGEMEENE
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'Teat der HebreeitwAe Poezy. boor j. G. HERIMU
Uit het Hoogduitsch vertaald. Vierde flak. Te Leyden;
by J. van Tiffelen en B. Onnekink. I787^ Bella?yen ha
Voorwerk, 330 bladz. in gr. octavoi,

Tn achtervolging van het Plan , het welk de Heei. Herder zieh héeft voorgefield , handelt by in dit Sulk „
eerst . over de Zegezangen der Israeliten ; en enige ver:dere ovcrblyfzels uit den vroegeren tyd Van Israel: by
welke gelegenheid by ene reeks van byzonderheden , met
betrekking tot de oude Poezy der Hebreenwen nacraet
,b
eu langs dien weg verfchillende foorten Dichtftukken ,
tot op den tyd van lionin a. David ontvouwt, De gefchiedenis van Bileam , verfbcheiden voorvallen in de day
gen der Itiehteren , de Poetifche denk- en fchryfwyze ,
wel byzonder ten aenzien van het raedzelachtio-e, het
gebruiken van Naem- en Woordfpelingen , en dergelyken
,
b
omen hier in overweging ; en de Autheur ftelt daer
door verfcheiden plaetzen der Bybelfchriften in een
nieuw licht ; dat fchoon juiSt niet altoos voldoende
echter gemeenlyk wel ene nadere befchouwing Waerdig
is. — Hieraen heck de Heel. Herder voorts zyne
nafpooring we aens de Pfalmen; waerin by de gefchiede.-nis van Davidbals Pfalmdichter voordraegt ; en nagaet
hoe deze foort van Poezy in aenzien gebragt zy mitsgaders welke betrekking zy op andere Poezy hebbe. Daer
uit neemt by aenleiding orn zieh uit te laten , over het
verkeerde gebruik, dat men 'er thans veelal van maekt ,
en om enige regels aen de hand te geven , die het nuttige gebruik Lumen bevorderen.
Verder ontvouwt
by ons het voornaemile dat omtrent de verfchillende
Poetifche inrichting der Pfalmen opmerking vordert ; fchetst
bet character van David en dat van Afaph ; g eeft een
beknopt verflag van bet merkwaerdigfle omtrent bde andeq
re Pfalmen en de fchikking van het geheele Pfahnboek
voqeude voorts daerby -zyne overweening van de Muziek
Ili. DELL. N. ADO. LETT. NO. 8.
en
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en Muziekinftrutnenten der Hebreuwen; en, by tinnier
van aenhangzel, over 't gebruik der Muziek, onder de
Oudcn, in 't algemeen. — Ene hieraen volgende Verhandeling is gefchikt, om ons de Pfalmen uit de yoornaennte Nationale gezichtpunten te leeren befchouwen :
waer by , als een Aenhangzel , gevoegd is een Gedicht , dat
de Autheur opgeeft , als ene Anthologie of bloemlezing
nit de Propheten en Pfalmen; waerin by de vciortreflykheid des Beflierders van het Heelal nadruklyk afmaelt.
— De laetfle Verhandeling in dit Stuk betreft voornaemlyk de toekomftige uitzichten ; en fterkt inzonderheid om te toonen , „ welkeu invloed de zogenaam„ de Mesfias- of Koningspfalmen gehad hebben, op
1, de ftemmen der Propheten, welker Tyke uitzichten
„ zichtbaare ontwikkelingen van de °tide voorzeggingen
„ zyn.” Aen de ontvouwing hiervan hecht de Heer Herder nog een kort voorftel rakende de nitmuntendheid van
Mazes, boven andere groote Mannen der Bybelgefcbiedenis ; mitsgaders ene loffpraek van den Mesfias; en eindelyk een Dichtftuk, fchetzende den toekomftigen gulden tyd onder den Mesfias , naer 't uitzicht der Propheten.
Het een en 't ander verleent , even als de voorige
Stukken, den Bybeloefenaren een ruimen voorraed ter
toetzinge van 's Mans bygebragte ophelderingen, om,
na ene oplettende- overweging van dezelven, bet goede
te behouden. Tot een fuel hiervan ftrekke in dezen 's
Mans voorftel, wegens de zogenaernde Trap- of Opflyging-Pfalmen; waeromtrent by bet volgende aenvoert.
' ,Men heeft die Pfalmen voor Reisliederen by de
wederkomst nit Babel gehouden, dewyl deze, Esra VII.
9. een optocht , of opgang , genaamd words. De inhoud
der meesten bevestigt bezwaarlyk deze mening. Veelen
zyn ongetwyffeld van laatere tyden, en de 1371 1e Pfalm
bezingt duidelyk de gevangenis in Babel. Doch de minlien fchynen eene rechatreeklche betrekking te hebben
op de reis naar Judea. Betekent het opkliminen , of opgaan , in het Hebreeuwsch niet ook wel wat anders? Was
het niet de gewoone uitdrukking van hun, die naar Jerufalem , inzonderbeid naar de nationaale feesten, trokken ? Wat zwaarigheid dan, zo wy ftellen , dat deze Pfalmen nets anders dan zulke Reis- Feest- en Nationaale
Gezangen waren , gelyk wy reeds eerie menigte van David, Afaph en de kinderen van Korah zagen ? En duidelyk
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lyk zyn zy het. (*) Met dit meet uitgebreide denkbeeld
hat zig in dezelve het grootfte gedeelte verklaaren.
Nu vange ik ongaarne van den 120 n Pfalm aan ;
heeft juist het minfte van 't gees de omflandigheden
aantoont , waarin by gemaakt is, en is misfchien geheellyk eene klagte van een enkel perfoon, en tot dien alleen
betreklyk.
Klagt over onvreedzaame, onvriendelykeToehtgenooten.
Tot n Jehovah, roep ik in myne benaauwdheid,
Ik roep, en gy verhoort my.
Verlos my, Jehovah van des kwaadfpreekers lippen,
Van des bedriegers tong verlos my.
„ Wat doet zy u , die bedriegelyke tong/
„ Wat doet zy
Zy fteekt met fcherpe pylen des krygsmans;
Zy brandt als brandende koolen van fpiefenhout.
0 dat ik bier moet herbergen in Rooverstenten! (1)
Het is als of ik met Arabifehe moordenaaren reisde.
Het heat my lang verveeld met menfchen faam to woonen,
Die vrede en verdraagzaarnheid haaten.
Ik ben zo vreedzaam; en (echter) fpreek ik een woord,
Zo wordt het kryg.
Het
(*) Over deze foort van Nationale Getangen en derzelvet
voortreffelykheid heeft onze Autheur zich reeds breeder uitge..
laten in het derde Stuk bl. 169 — I80. Eentlemmig bier
mede zyn ook de gedachten van den Hoogleeraer Eiclthorn , die
deze Plaimen insgelyks befehotAvt, „ als Reisliederen , die zicht.
„ baar, hier de wederkeering uit Babel bezingen, maar de aan•
„ doeningen van vrome Bedevaardgangers na 'f erufalem uitdruk.
„ ken, die -mar de hooge Feesten opgaan." Zie zyne Ini. in
ha 0. T. bl. 496.
(t) Het Hebreeuwfche woord Mefech betekent een Vel, een
grove Tentdekking, waarvan het wilde Tentenvolk waarlehynlyk den naam had. De klaagende Dich:er zegt dat
„ het voor hem was, als of by met ruwe wilden verkeerde "
In Mefech en Kedar zyn de Israeliten nooit gevangen geweest,
ook lagen deze ilreeken verre van malkander, en kornen in dezen Plaint flechts figuurlyk voor, gelyk de Parallelismus duidelyk toont."
Y
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Het is een reiziger,, die over de onvriendelykheid
ner tochtgenooten klaagt. Hy woont iti tenten , en hy
vergelykt hen dus met de Arabifche roovers. De tyd is
kort , welken hy met hen zal behoeven door te brengen,
en hy verlangt , dat dezelve ten einde fpoede. — Verder zegt ons de text niets ; en ik kan ook niets verder
bepaalen. Trokken deze tentenbewooners naar Jerufalem?
Legerden zy zig buiten Jerufalem, gelyk dit dikwils, geduurende het feest , wegens de groote menigte , moest
plaats hebben? Ik betuig het niet te weten.
De 12I' c Pfalm verklaart zig duidelyker. Daar wordt
geen woord van Babel gerept. Het is een tocht naar
Jerufalem, naar de heilige bergen.
Gelukwensching- Lied voor eene reize war yerufulern.
lk zie, ik zie uit, naar gindfche bergen,
Van welken my help komt.
Myne hulp komt my van Jehovah,
Die Hemel en Aarde gefchapen heeft.
„ Hy zal uwen voet niet laaten glyden ;
„ By zal niet flaimeren; Hy, die uwe hoeder is;
„ Want zie! hy flaapt of lluimert nooit,
„ de hoeder
„ Jehovah zal uwe hoeder zyn!
„ Jehovah zal uwe fchaduwe zyn,
„ die met u trekt. (als vriend) aan uwe zyde;
„ Dat des daags de firaal der zonne,
„ des nachts de ftraal der maane, u geene fchade doe.
„ De Heer behoede u voor alien ongeluk:
„ By geve acht op uw !even!
„ De Heer zal u behoeden, wanneer gy uittrekt,

„ en wanneer gy intrekt , nu en in 't vervolg,"
Men verbeelde zig een jongen Iraelit, die, als emit
zwakke vogel lit zyn nest, naar de troostende bergen,
waar - van by hulp verwacht, uitziet. Hy wil op reis ,
wil Jerufalem zion, en zyn oude vader gecft hem dezen
zegen op den weg mede. Men Ilene zig dezen Pfahu ,
zeg, ik, op lien voet voor , en dan is dezelve van woord
tot woord verklaard. Het is geen uittocht uit Babel:
want
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want wie zoude daar zulke zegenwenfchen hebbe meqe-

geven ? r Het is de flem van een teder affcheid van iemand, wiens hart zig niet gendeg kan voldoen met den
geliefden reiziger zyne wenfchen mede te deelen ; en
wiens mond overvloeit van zegeningen , die uit dat
deryk hart opborrelen. 'Op de reize konde de Pfalm , 't
zy van enkele perfoonen ,'t zy van reijen , gezongen worsen. Men wenschte malkanderen geluk op de reize.
Dat de volgende 122 Pfalm een Lied des verlangens
van een jong Israait zy, die, fchoon al eens te Jerafalent geweest zynde , zig weder over den aangekondigden
tocht derwaards verhengt , hebben wy reeds opgemcrkt. (* )
134Je toonen duidelyk , door hunnen
De T 23 ae
inhoud , dat zy van gelyke foort zyn. De 124 en
I29-te zyn Dankliederen over de redding van Israel , zo
als men die wel by Nationaale fcesten zong , en zo als
wy onder de gezangen van Afaph , en der kinderen van
Korah vinden. ((-) De 126'te is van gelyken aart , waarfchynlyk in de gevangenis gernaakt en naderhand , ter
gedachtenis des vertrouwens en der vreugde, als nationaal gezang behouden. De 133 1e pryst de cendracht der
flammen en families. De 12S ae roemt het gel yk des
huislyken levens , en de 127:le bezingt het geluk van een
tairyk kroost , fchoon tevens deszelfs opvoeding moeite
en zorgen kost. Alle voartreffelyke onderwerpen your
een verzameld yolk. Hadden ivy veelen derzelver ook
voor ooze zeden en levenswyze, zo zuiver,, zo kort,
zo vol gezang, gelyk deze voor Israel waren! De 'pie
is eene zonden• bekentenis misfchien erne voorbereiding tot offeren, wanneer iemand zig fchuldig voelde.
De 132 tte beveelt Gode des konings huis , den heiligen
berg Zion, de Priesters , en heeft dos elezelfcle bedoeling: ook ftraalt 'er, gelyk mede, in den 131!t-e!,, een rustig vertrouwen in door. Eindelyk worden deze vyftien
klei(*) De Heer Herder over de Nationale gezangen handelende, haelde by die gelegenheid ook dezen Pfalm aen, en merkte deswegens op , „ dat de jonge landhewooner , die jerufalem
eens gezien hilt, en die flad weder wenscht te zien, niet
„ naiviger, met geen onbewimpelder, eenvoudiger en hardy„ ker verlangen daar van kan fpreken, dan dit lied daar van
„ fpreekt”
„ (t) Pf. XLVI. XLVIII. LXXXIV. LXXXV."
13
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fchoone liederen, van lofzangen, beflooten,
blykbaar Tempel- en Feest- Pfalmen waren. (-D"

kleine

die

(f) Waarfehynlyk is het Pfalmboek uit afzonderlyke kleine
verzamelingen faamgegroeid, en deze verzameling zal dan geweest zyn van iemand, die zyn Reis- gezangboek Liederen des
optoehts, of der opklimming, zal genaamd hebben."
De allernatiwfle betrekking en zeer heilzaame invloed van
het Geloof der Verborgenlieden , en andere betwiste Leer.
flukken, op onze Gelukzaligheid betoogd, door J . VAN
vooRsT , Predikant te Zierikzee. Behalven het Foot-.
werk, 308 bladz. in gr. octavo.

H

et Haagfche Genootfchap , tot verdeediging van den
Christelijken Godsdicnst. teegen deszelfs hedendaegfehe Befirijders , geeft deze Verhandeling van den Eerwaerden van Voorst , dien de Goudcn Eerprys is toegewezen , als de eerfte vrucht van deszelfs, onderneeming,
afzcnderlyk of , met oogmerk , om ten fpoedigfte nog
twee andere Verhandelingen , over het zelfde onderwerp,
die beiden met een Zilveren Eerprys bekroond zyn , het
licht te doen zicn. In 't Voorwerk, voor deze Verhandeling geplaetst, behelzende het Bcricht van 't Genootfchap, inzonderheid uopens de afgifte van dit Stuk; het
Octroy , door de Hercn Staten van Holland en Westvriesland, aen 't Genootfchap verleend; de Programma van
bet jaer 1736 en 1787; mitsgaders de .Redenvoering, door
den Voorzitter , ter gelegenheid der ecrfte Vergaderinge
van het Genootfchap gehouden , vind men ecn voldoenend verflag van den oorfprong , de inrichting en 't oogmerk van dit Genootfchap. Deszelfs Programma van het
jaer 1786 itch drie Prvsvragen voor, waer van de tweede
aldus laid. Nadien de hedendaegfche Fefirijders voor hen,
die onder de Codlijke Openbaering leeven, wel de beoefening der Zedenplichten, daer in vervat , als rioodzakeltjk
erkennen, en aenprip.,;en . maer veelen van derzelver Leerfi tikken , bijzonder de Verborgenheden des Geloofs, als VOor
werpen van lontere befpiegeling , min gewichtig keuren of
verwerpen, vordert het Genootfchap een Betoog, dat de erientenic diet Leerfittk.ken eu Verborgenheden in zulk een
6nafli;heideliA verband flact met de Gclukzaligheid, als de
lsoefenin,s; diet- plichteit. Ter beautwoordinge aen dit
Voor-
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Voorftel dient deze Verhandeling van den Eerwaerden
van Voorst. By den aenvang geeft hy een onderfcheiden
verlag van de denkwyze , door het Genootfchap bedoeld,
voornaemlyk opgemaekt , uit het bekende Samenflel van
den Heer Steinbart , wiens denkwyze hier bovenal in aenmerking komt. Na de voordragt hier van, ftelt by zich
voor, zyne Verhandeling drieledig te maken. Ik zal, zegt
hy, Eerst „ het waare denkbeeld onzer gelukzaligheid.
„ behoorlijk bepaalen ;" Daar na „ die Leerftukken na1, der opgeeven , die men voornamelijk van de Leer der
„ gelukzaligheid heeft willen affcheiden , en wij dus hier
„ bijzonder in aanmerking zullen neemen." Om vervolgem tot de voornaame hoofdzaak te komen , „ tot een
1, onpartijdig en naauwkeurig onderzoek, of deeze Lee„ ringen waarlijk zoo wel in verband ftaan met onze L,Ye„ lukzaligheid., als de beoefening der Euangeliepligten?”
De twee eerfte deelen ontvouwt zyn Eerwaerde zeer beknopt, maer echter voldoende aen 't oogmerk zyne-r Verhandelinge; en hier op benaerftigt hy zich, om het derde
deel, als de groote hoofdzaek , met alle onderfcheiding
ten duidelykfte voor te ftellen; waerin by ook ene oordeelkundige oplettendheid betoond, die men niet wel kart
afzyn van hem toe te kennen , al is 't, dat men in 't
leerftellige begrip van zyn Eerwaerden zelfs grootlyks
vcrfchille.
In de eerfte plaetze geeft hy ons op, wat hy, na een
naeuwkeurig en gezet onderzoek der Euangelifche Schriften , zyns oordeels daerin ontdekt heeft, aengaende het
verband der Leeringen , met onze gelukzaligheid, dat op
bet volgende uitkomt. „ (I.) Het voornaam oogmerk,
,/ waartoe de Euangelieleer gefchonken is, is zaligheid,
of de bevordering van ons waar geluk. (a.) De zalig„ heid, in 't Euangelie voorgefteld, ftaat in een naauw
)1 verband met de getrouwe uitoefening der gevorderde
7, Euangeliepligten , ja kan zelfs , zonder derzelver gel/ trouwe uitoefening, niet genoten worden. (3.) Die
75 zaligheid worth zoo wel verbonden met het geloof der
91 Leere , als met de beoefening der voorgefchreevene
pligten. (4.) Het is niet om 't even, hoe men over
19
,9 de Leerftellingen van den Godsdienst gevoele. En eindelijk, (5.) in de Euangelieleer worth, het Been wij
/I
gelooven moeten , tot bilzondere Hoofdleeringen ge59
bragt, die niet alleen geduurig geleerd, en nadruklijk
11
ingefcherpt, maar ook tot de zaligheid bijzonder be5)
Y
trek-
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treklijk gemaakt worden." Zyn Eerwaerde ontvouwt
ieder dezer opmerkingen afzonderlyk , en tekent by de
lactite ook aen, dat alle belyders van bet Christendom,
hoe klein ook zommigen het getal der Geloofswaerheden
maken , zich echter genoodzaekt vinden , om enige byzondere Leerftellingen aen te nemen; waerop by zich vet-.
der aldus uitlaet. „ Met het zelfde recht, en op de ze,
,1 kerfte gronden , neemen wij alle die Leerftellingen aan,
„ die wij daarin meenen voorgefteld, en als gronden van
„ ons geloof opgeeven, te vinden; wet bijzonder ook die
„ alien, welken , als vrocger gerneld is, door zommigen
„ uitgemonfterd warden , als niet behoorende tot de Leer„ der gclukzaligheid :” en waer omtrent by ten oogmerk
heeft te toonen, dat deze uitmonnering ten onregte gefchied. Edoch , cer by hicr toe, in 't byzonder, over,
gaet , vind by het dienflig , enige- meer algemene aenmerkingen vooraf te later gaen, welken by tot zeven brengt.,
„ (r.) Alle waare en duidelijke Leeringen der H. S. ,
al fchijnen dezelve niet nicer te zijn , dan voorwerpea
van befpiegeling, moeten zonder onderfcheid met eerbied
behandeld warden , en kunnen ons bij derzelver befchouwing cell aangenaam vermaak opleveren. (s.) Het komt
rnij echter niet waarfchijnelijk voor, dat 'er in de IL S.
waarlijk zoodanige Leeringen vervat zijn , die ons vender
nimmcr in 't geheel eenige nuttigheid zouden kunnen aanbrengen, (3.) Sommige Leeringen de: . H. S. kunnen ons
waarlijk nut aanbrengen , al verwekken zij te gelijk wet
eens in ons onaangenaame gewaarwordingen. (4.) Het is
niet minder zeker, dat waare en duidelijke. Leeringen der
H. S. in den eigenlijkften zin, met onze gelukzaligheid
in verband ftaan kunnen , of wordt ons dat verband in de
gewijde I3laderen niet met zoo veele woordeit allerduidelijkst aangeweezen. (5.) Het is 'er zoo verre af,, dat wij
eenige Leering , in de H. S. voorgedraagen , min gewigtig zouden mogen keuren , om dat het eigenlijk nut, 't
\vclk zij ons moet te wege brengen , daar niet uitdrukkelijk te leezen that , dat wij zelfs zoodanig oordeel daaromtrent nict eens vellen mogen , al is 't dat wij bet belangrijke daarvan voor ons door redenkaveling niet kunnen uitvinden. (6.) In een betoog van het vcrband, waarin bijzondere Leeringen ftaan met onze gelukzaligheid ,
doet het reeds zecr veel af,warmeer wij derzelver invloe,
den op de uitoefening van deugd en godzaligheid beweezea hebben. En ten laatflen (7.) tnag hier ook wel eenig-

„
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tigzins in aanmerking komen, de ondervinding van weldenkenden en welmeenenden; bijaldien zij gewoon zijn
bunne denkbeelden omzigtig en redelijk te bepaalen , en
zich beijveren, om alles op de geregeldfte wijze in zijn
waar licht te leeren kennen, en alzoo naar waarheid te
beoordeelen."
Op deze gelegde gronden nu begeeft zijn Eerwaerde
zich voorts, ter befchouwinge van de bedoelde Leeringen, en tracht te doen zien, „ dat ze waarlijk zoo wel
in verband flaan met onze gelukzaligkeid, als
beoe55
,' fening der Euangeliepligten." De hieromtrent overwoogen Leeringen zyn dezen. (i.) De leer van Christi's
PerfOon, met de ganfche Leer der Heilige Drieeenheid;
(2.) van de Verzoening ; (3.) van de eemvigheid der
firafen; (4.) van de rechtvaerdiging door het Geloof; ea
(5.) van de byzondere werkIngz,, n des Geestes. Hierby komen voorts nog enige aenmerkingen , hetreklyk tot zodanige Leeringen, die met de opgemelden zeer naauw verbonden zyn: naemlyk, de Leer der verdorvenheid onzer
Natuure en onmagt ten goede , en die der toerekening van
'Maw zonde; als mede van de verkiezing van byzondere
perfoorien tot zaligheid , en derzelver verloying door den
dood van jezus te wege gebragt: en doer aen hecht de
Eerwaerde van Voorst , by wyze van toegift, nog ene
overweging van de Leer der Engelen, wel inzonderheid
met opzicht tot de kwaade Engelen, en derzelver verleidende werking.
Hiermede zyne voorgenomen tack afgewerkt hebbende,
befluit by deze zyne Verhandeling met eon viertal van
ernftige vermaningen: voor eerst , om by de aengenomen
leer te blyven; ten anderen , om gene Grondwaerheden,
ten gevalle van de beftryderen der Openbaring op to gey en; ten derde, om den ganfchen inhoud der Euangelieleer gefladig en allervlytigst to onderzoekcn, ten einde
om over het verband der geloofsleer met onze gelukzaligheid , en den fchakel der geloofswaerheden geregeld te
denken : en eindelyk om die kennis invloed te doen hebben op de betrachting.
„ Wij moeten , (is zyne tael met opzicht tot dit laetfle,)
wij moeten ons benaarftigen, om deeze Leer niet lleg-ts
vast re houden , maar in alle bijzonderheden Iteeds
19
„ gebruik te brengen , om zoo ook zelve de zaligheden ,
„ die zij medebrengt , en zoo veelen door hoar verttandig
„ gebruik reeds genoten hebben , te imaaken. 'nets zal
'Yr 5
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ons daar aan vaster doen kleeven, en met meer gerust.
heid dies grooten dag doen te gemoet zien, wanneer
't niet maar zal op aunkomen , wat wij zullen geloofd,
beleden , en tegen anderen verdedigd hebben ; maar
hoe wij , naar de . aangenomene Leer der gclukzaligheid, geleefd , en ons voor den toekomenden
ftaat voorbereid hebben. Dat zal alien, die op ons,
om dat wij den ouden linter blijven volgen, met veragting nederzien , eenigzins omzigtiger maaken; vooral zoo wij met onzen ijver voor de waarheid, die wij
ter goeder trouwe vast houden , en tegen alle hunne
aanvallen verdedigen , onpartijdigheid paaren , en al..
toos toonen , dat wij over niemands geweeten heerfchappij voeren willen. - 0! dat niemand onbezonnen oordeelde voor den tijd , tot dat de Heere zal
gekomen zijn, welke ook in 't licht zal brengen, het
geen in de duisternis verborgen is, en openbaaren de
raadflagen der harten , en als dan zal een iegelijk lof
hebben van God."

.danleiding tot onderwifs in de Leere en Plichten van den
Godsdienst. Uitgegeven door J. w. TILANUS , Th. Dr.
Predikant to Harderwijk. Te Hardenvijk, bij J. van
Kasteel, 1788. Behalven lint Voorbericht en den In.
houd, 112 bluclz. in octavo.

E

en zeer algemecn gebrek der gewoone godsdienftige
Onderwysboekjes , waer over vele al voorlang geklaegd hebben, is by den Eerwaerden Tilanus dermate in
opmerking gekomen , dat by 't niet wel by klagten kon
laten blyven , maer zich genoopt gevoelde de hand aen 't
work to linen cn 't zyne toe te brengen , om iets beters aen de hand te geven.
„ Zc bevatten naem), lijk, gelyk zyn Eerwaerde zich uitdrukt , alleen leerwaarbeden en gelled. niets , of zeer weinig , van
1, de zedeplichten : ze zijn daarbenevens doorgaans in
!, eerie al to kunfligc fchoolfche vorm en taal , met inmerging van veel onbepaalds, willekeurigs, en , voor
9>
onbegrijplijks opgefield ; terwijl zij
„ ver de meesten
ook niet genocgzaam doen gevoelen , dat het in den
13
godsdienst , niet bloot op weten en gelooven, maar
55
vooral op bcoefenen nankome; gelijk Jefus en zijne
zoo duidelijk en berhaald geleerd hebben ,
Apostelen
33
„dal:
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„ dat 'er geene twijfeling omtrend overblijft." Dit
fpoorde onzen Leeraer aen , , tot het vervacrdigen van
een gefchikter godsdienftig volksboekje , „ dat die warheden en plichten, welke wij, als Christenen , in ons
!I
geheel leven , meest noodig hebben , nauwkeurig en
cr etrouw, in eene natuurlijke orde, zonder wijdloopig31b
heid, duidelijk, en in eene ongekunftelde verftaanbare
taal,voorfielde. " Terwyl by zich hiertoe verledigde ,
15
kwam hem in handen een boekje van den Heer Pfezjer,,
Gereformeerd Profesfor te Marburg; bet welk dermaate
aan zyn bedoelde oogmerk beantwoordde, dat by belloo•
le het zelve grootlyks over te neemen, met 'er hier en
daar enige veranderingen in te maken, en het zelve door
enige byvoegzels voor de Nederlandfche Gemeenten nutZyn Eerwaerde heeft, ter be,
tiger te doen zyn.
reikinge van zyn bedoelde , met oordeel de uitvoering zo
wel ingerigt , dat zyn arbeid van vrugt kan zyn, ter geregelder onderwyzinge van dezulken , die tot bet Lidmaetfchap der Nederlandfche Kerke voorbereid begeeren
te worden. Dc hieromtrent vereischte Leerftellige kundigheden worden, in dit Gefchrift, genoegzaem voorgedragen, en de Leerling worth met gene noodelooze omflachtigheden vermoeid: by de duidelyke verklaring van
bet Geloof in Jezus ontvouwt de Leeraer de daermede
verbonden gezindheden des harten; en geeft voorts
leerzame onderrichting, nopens de plichten, die ons omtrent God , den Naesten en ons zelven, te betrachten
ftaen= voegende bier by ten laetften nog zyn onderwys,
betreffende de belydenis des Christendoms , en bVzonder
van den Doop en 't Avondmael. Geleidlvkheid
en klaerbeid is in de Vragen en Antwoorden gemeenlyk
zeer wel in agt genomen; en daer zyn Eerwaerde zich
der beknoptheid bevlytigd heeft , zou men veelligt bier
en daer nog wel enige nadere onderrichtingen begerem,
Ten einde daer aen , naer 't voorgeftelde plan, te vol.
doen , heeft de Leeraer op verfeheiden plaetzen 'er enige
aenmerkingen bygevoegd, waer van een kundig Onderwyzer een goed gebruik kan maken, en die een oplettenden Leerling insgelyks te fade kunnen komen.

Ver.
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Verhandelingen van het Geneeskundig Genootfchap, onder
de Zinfpreuk Servandis Civibrts. XIIIde Deel.
Arnflerdam , by P. Conradi, 1788. In gr. 8vo. 359 bladz.

jn dit Boekdeel ontmoeten wy twee Verhandelingen ,
over de voorgettelde Vraag: „ In hoe verre zou men,
„ by gebrek van de Apotheek, uit Kelder en Keuken , de
vereischte Geneesmiddelen , ook te o-eas de zwaarite
05
„ Ziektens en Kwaalen, zo Hit- als inwendig, kunuen
bekoomen; mits uitzonderende de volgende middelen,
91
„ Kina, Kwik , Opium , Staal , Delfzuuren , Rhabarber,
„ en Ipecacuanha? " De eerile deezer Verhandelingen,
aan welken de Gouden Gedenkpenning is toegewezen ,
heeft tot Opltellcr den Heer VAN DER LEEUW, Geneesheer to Dordrecht. — De Schryver heeft zyne Verhandeling in (hie Afdeelingen gefplitst : rn de eetile befchouwt by die Ziekten , die men gewoonlyk met den
naam van heete of kortilondige (acuti) beftempelt: in de
tweede onderzoekt by die Ziekten , welke onder den algemeenen naam van langduurige en kwynende (chronici)
begreepen zyn; en eindelyk, in de derde Ardeeling , bepaalt by zig tot die ongernakken en kwaalen , die uitwendig aan het Ligchaam voorkomen , en als zodanig
ook uitwendig voornamentlyk moeten behandeld worden.
— Dc tweede Verhandeling , aan welke de Gouden
Eerenprys, in do tweede plaats, is toegekend , is van
den Heer VAN DER WACHT Geneeshcer to Rotterdam.
Na dat de Schryver vooraf de waare en cigentlyke hedoelingen van bet voorgettelde wat nader ontvouwd, en door
eenige Aanmerkingen opgebelderd heeft , (iets , 't welk ;
hoe noodzaakelyk ook, to vergeefsch in de voorgaande
Verhandeling gezocht wierd,) gnat by tot de behandeling van zyn onderwerp over , en oncierzoekt, in de eerfle
iljeleeling, in hoe verre men , by gebrek van de Apotheek, met de opgegeeven uitgezonderde middelen, Hit
Kelder en Keuken , alle Koortfen kan geneezen , voor zo
verre zy geneeslyk zyn. In dc tweede .,fdeeling gnat by
na, in hoe verre men , volgens het gegeeven plan, de
Ontfleeking-Ziekten , met derzelver gcvolgen , alle Gezwellen en Zweeren , benevens de Bloedttortingen , zo
Hit- als inwendig kan gencezen. In de derde 4fileeling ,
traeht by aan te toonen , in hoe verre de Water- en Weyvocht-Ziekten , benevens die der Zenuwen , op de vastge-
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geftelde voorwaarden zouden kunnen geneezen worden.
e vierde 4lfdeeling behelst eene onderzoek , in hoe vet..
re de Ziekten der holligheden, van het Hoofd , van de
Borst, van den Onderbuik , van het Bekken , van de Kinderen , en van de Zwangere en Zoogende Vrouwen , op
bedoelde wyzen en voorwaarden , kunnen herfteld worden. In de vyfcle 4fdeeling poogt de Schryver aan te
toonen , in hoe verre de heeling van de byzondere uit.
wendige gebreken , enz. voor zo verre 'er Heelmiddelert
te pas komen, zou kunnen bewerkt worden. In de Zesde en law* 4fdeeling, geeft de Schryver nadere overweegingen, en gevolgtrekkingen, tot bepaaling van het Ant.
woord op de voorgeftelde Vraag. — Wy onthouden
ons met opzet eenige Aanmerkingen te maaken, over de
wyze, op welke beide Schryvers hun onderwerp hebbeit
behandeld, laatende zulks over voor rekening der
Schryvers, en hun, die deeze Verhandelingen den Gouden Eerenprys hebben waardig geoordeeld; met welken
dit onbekend Genootfchap niet fpaarzaam fchynt te weezen. Maar zou de waarde van een Eerepenning niet
grootlyks afhangen van de waardigheid des Genootfchaps?
En van waar ontleent toch een onbekend Genootfchap zyne waardigheid? —
Wy bekennen ook zeer gaarne, dat de beantwoording
van foortgelyke ingewikkelde Vraagen zeer moeijelyk is:
to kunnen wy niet ontveinzen , dat wy tot dit oogenblik
tie eigentlyke bedoeling, en het waare nut deezer Vraag
niet kunnen doorzien; doch hier van willen wy liefst de
redenen aan onze bekrompen inzichten toefchryven. Men
belooft ons in het volgende Boekdeel nog al meer Verhandelingen over dit onderwerp te zullen mededeelen.

MONTUCLA
Historic der Wiskunde , federt haaren oorfprong tot in on.
zen tyd , door den Heer MONTITCLA , Lid van de Koning.
lyke ilcadenzie , der Wetenfehappen en fraaiie Letteren,
van Pruisfen. Uit last van het Genootfehap der Mathe.
matifehe Wetenrchappen , onder de Spreuk: e'en onver
moeide arbeid komt alles te boven , uit het Fransch
vertaald , en met eenige Byvoegfelen en ophelderende
ilanmerkingen vermeerderd, door A. a. STRABBE, Lid
en Secretaris van hetzelfde Genootichap , enz. Twee
Deelen. Te rimilerdam, by P. G. Geysbeek, 1788. /a
Er, DO. 460 en 424 bladz.
elyk de Gefchiedkunde veel kan toebrengen,
G
vo Volk in deszelfs aart en zeden te leeren kennen,

om een

even zo kan zy ook een helder licht over de Kuniten en
Wetenfehappen verfpreiden , wanneer zaakkundige Lieden zich daar toe verlecligen , met oogmerk, om de door
hen behandeld wordende Kunst of Wetenfehap, in des zelfs oorfprong en voortgang, naauwkeurig te doen i kennen. Daar eene Kunst, zo ryk in uitvindingen en ontdekkingen als de Wiskunst, en zo nuttig voor bet algeMeen, reeds lang zulk eene Gefchiedenis noodig hadt,
moet het derzelver beminnaaren nog tot meerder genoegen verilrekken, dat dit uitgebreid Plan eenen Montucla
is ingevallen, die, boven y eele andere, in ftaat was om
hetzelve nit te voeren, en het ook op zulk eene onderhoudende als leerzaame wyze gedaan heeft, dat zyn Werk
door alle, zelfs door hen, die afkeerig zyn van alle Wiskunilige Betoogingen , met veel genoegen kan gelezen
worden.
Wat nu de wyze aanbelangt, op welke by deze Histo.
rie der Wiskunde beeft uitgevoerd: zo is by eerst zoo
hoog , als de duisterheid der tyden hem heeft toegelaaten,
tot haaren oorfprong opgeklommen. Vervolgens heeft by
haare voctftappen by de oudfle Volkeren gevolgd , en
zich, zo veel mogelyk, van den lichtenden fakkel der OordeelkUnde bediend; ftellende zomtyds, in plaats van de
onbekende ontvouwing dezer Wetenfchap, eene verdichte , en waarfchynlyk zeer naby de waarheid komende,
ontvouwing. Van daar is by overgegaan, om van haare
vorderingen, in alle tyden, verilag te doers, by welke
eycrelege enbeid de ontdekkingen, aan die tyden eigen, of
g.odanige orntlandigheden , welke de zaaden voor die ontdek.
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dekkingen opleveren , heeft doen kennen. Vervolgens
geeft by vry omftandige aantekeningen , over den PerCoon , het Leven, en de Schriften , der meest beroemde
Wiskundigen: doet verflag van hunne twister, over zaaken die de Kunst betreffen; en geeft eindelyk een duidelyk denkbeeld van alle de Theorien van eenig aanbelang ,
in welken het zamenftel der Wiskunde gevonden worth.
Dit zo uitgebreid Ontwerp vereischte zeker eene fplitzing in byzondere deelen, mike de Schryver op vier bepaald heeft. Iu het eerfte geeft hy, na eene inleidende
Vooraffpraak , welke de natuur en de voordcelen der Wiskunde tot onderwerp heeft , haare gefchiedenis by de
oudfle Volken der waereld op , en in 't byzonder by de
Grieken: beginnende met de vroegite tyden, tot de verwoesting van het Ryk van Con/laniinopolen. Dit groote
tydperk heeft hy in eenige kleindere.tydperken gedeeld,
als van de vroegtle tyden of tot 'Males; van dien Wysgeer tot de Stichting der Alexandrynfche Schoole; van
de Stichting dier Schoole tot de Jaartelling der Christenen; en van het begin dier Jaartellinge tot den ondergang van het Griekfche Ryk. In bet tweede Deel wordt
verflag gedaan van de Wiskundige kennisfe van verfcheiden Oosterfche Volken , als de Arabieren , Chinezen,
Perfiaanen, en meer anderen , by welken de Wiskunde
bloeide, toen het Westelyk gedeelte van Europa in onweetenheid gedompeld lag. In het Derde Dcel komen de
Wiskunflige vorderingen der Westerfche Volken, tot in
het begin der afgeloopene Eeuw voor, terwyl het Vierde
Deel gefchikt is , om de Vorderingen van diezelfde Weetenfchap , geduurende de Zeventiende Eeuw, alleen voor
te draagen. - De twee eerfte Deelen zyn nog maar
in het Nederduitsch verfcheenen, en doen naar de volgende verlangen.
Schoen het eene algemeen bevestigde Waarheid is ,
dat, naar maate 's menfchen kundigheden vermeerderen,
zyne dwaalingen tevens verminderen, doordien men, dagelyks wyzer wordende, te beter het ivezen van den fchyn
der zaaken leert onderfcheiden; zo behoort het evcnwel
voornamenlyk tot de voordeelen der Wiskunde, dat haare
beOeferiaars , by elken tred, zich hoe linger hoe meerder
van alle Vooroordeelen verwyderen. VerIcheidene
plaatfen van den Schryver betoogen dit, en onder deze
ook de volgende.
De bekwaame Tydrekenaars hebben van de Hemelverfc hyu-

MONTUCLA
fchynfelen altoos een der middelen gemaakt, om de dag.)
tekening van zekere grondftellige tydmerken te ftaaven.
Men vindt in de tyden der nude Volkeren geen orde ,
wegens de onweetendheid waarin zy, ten aanzien der hemelfche omloops-tyden waren. De zekere gefchiedenis,
welke de gebeurdtenisfen op haare wezenlyke plants
brengt, neemt geen aanvang als met de Sterrekunde. Eeri fchikking van ecn welgeregeld jaar , en zodanig als
hetzelve voor redelyke en wel beftuurde Volkeren voegt,
fchynt het meesterftuk van deeze Weetenfchap te zyn.
Vat al moeite hebben -de oude Gricken , de Perfiaanen,
de hedendaagfche Europiers niet aangewend, om hunnen
Almanach eene ftandvastige en volmaakte fchikking by te
zetten, en zy zyn daar toe niet nader gel:omen , dan naar
mate de Studie des hemels meerder by hen is aangekweekt
geworden. Behoort men te vergeeten, dat wy eeniglyk
aim deze Studie verfchuldigd zyn, het ophouden van die
voor de menschlyke reden zo onteerende verfchrikkingen,
waar van eertycis de Volkeren , by bet zien van weinig
gewoone Verfchynfelen , bevangen werden? Men herinnert zich niet, dan met deernis, het Staaltjen van diet'
onnozelen Vorst , die , by de befchouwing eerier Zonsverduistering , zyn Zoon , als op ecn dag van ongeluk,
bet hair liet affnyden. De onweetendheid van Nicias,
die de Scheepsvloot der Atheners , in den oorlog van Sicilie, geboodt, was de oorzaak van het ongelukkig verlies , bet well: zy aldaar ondergingen. Door eene vcrduistering verfchrikt, dorst Nicias, toeri het tyd was,
niet onder zeil. gain, om het beleg van Syracufa op te
breeken: des anderen daags de wind hem tegengeloopen
zynde, belette hem zulics te vertrekken, waar door by
met zyn geheele Vloot gevangen genomen werdt. Het is
nog niet lang geleden, dat de verfchyning van een Comeet het yolk eene bygeloovige fchrik inboezemde ; de
Sterrenkunde alleen heeft dezelve kunnen doen bedaaren
door de oorzaaken van dat verfchynfel aan den dag te
brengen. Het is ouk de aanzienlyke aanwas der Sterrenkunde , waar aan wy het verval der Sterren-Voorzegkunde te danken hebben. Deze hedrieglyke Kunst, gebooren nit het naisbruik der Sterrenkunde, nog in haare opkomst zynde, heeft haar aanzien verlooren , of words
niet meer in achting gehouden , als by eenige domme verflanden,federt dat de Sterrenkunde nit den band gefprongen is, en nader tnt cle volmaaktheid komt. Uit alle de
Stern
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Sterrenkundige kennisfen vlocit eindelyk een groot licht
voor het algemeen Stelfel van 't gebeelal„ een voorwerp ,
voorzeker waardig, on de verflandige wezens , Welke dat
verwonderenswaardig Schouwfpel genieten, bezig te hou=
den: aldus zullen zonder twyffel die geenen denken, welke de oogen niet ecniglyk naar de Aarde gekeerd bebben,
en aan deze fraaije Verfcn van Ovidius zullen gedachtig
zyn:
Pronaque C11112 fpectent animalia ceetera terrain,
Os homini fiiblinze dedit columque tueri
yusfic, & erector ad fidera tollere vulttts.
13efchryying van Dieren, in 't Kabinet en de Diergaarde
van Z. A H. Door A. VOSMAER. ,Raad van Z. D. Ii"
Directeur der Vorstlyke Natuur- en Kunstkabinetten
Diergaarde, enz. enz. Te Amflerdam, by de Erve,
P. Meijer en G. Warnars, 1787: In gr. quarto,

T

wee Stukken , hiet toe betrekkelyk , leveren den Lief'
hebberen der Natuurlyke Historie, op nieuw, eene
befchryving en afbeelding van twee niet algemeen bekerp;
de Dieren. In het eene onvouwt ons de Heer Vosmael^
de Natuurlykc Historic van het nog weinig bekende „ en
't allerhoogfte van de viervoetigc Dieren , die in de afge.,
legene wildernisfen van Africa gevonden worden, en 't
welk aan de Kaap de Goede Hoop bekend is, onder den
imam van Kameeipaard, (Camelopardalis), eri by oude en
laatere Schryvers onder dies van Giraffe. Vervolgen g beichryft by ons de gedaante en geftalte van dit Diet-4 Niraar
by nog komen de waarneemingen van den Hoogleeraar
Camper, over bet Geraamte van deezen Camelopardalis,
met deszelfs afmeetingen zo als het gevonden wordt in
bet Kabinet van Z. D. El. - In bet andere Stuk
verleent ons de Ileer Vosmaer een verflag der Natuurlyke
Historic, en tevens de belchryving van een genoegzaani
onbekend Africaansch Diertje, van de Kaap de Goede
Hoop; aldaar algemeen, under de benaaming van
bekend, en door den Heer Vomiaer,, in onderfcheiding
Van anderen, de groenglanzige Illol cr enaamdi Dit groen_
b
te zytt , zo lang
glanzige fchynt intusfchen niet zigtbaar
als de Mol leeft en droop is ; maar zig alleen te vertooten, wanneer by nat gemaakt , of in liquor gedompeld isi
Z
III. DEEL. N. AL G. LETT. NO. 8,
Zulks;
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Zulks kwam den Heer Vosmaer al voor lang bedenkelyk
voor , en laatere waarneemingen eti oprnerkingen hebben
gediend, om hem, fchoon by 't nog niet als volkomen
uitgemaakt voorflelle , in dat denkbeeld te bevestigen :
men kan 'er althans uit opmaaken, dat dit fchoonkleurige
eerst recht voor den dag komt, als die Mol nat gemaakt
of in liquor gedompeld is , waaromtrent ons hier nog het
volgende gemeld wordt.
„ Het hair van deezen Mol is, even gelyk in onzen
gemeenen Mol, ongemeen fyn, zacht en gelyk Flueel,
by het aanraaken. De koleuren vertoonen zich in den
Wyngeest , in welken het Diertje is opgeflooten, verrukkelyk fchoon, voornaamelyk als men het, zich met den
rug mar den dag gekeert, voor zich houdt. Het verfchilt
zeer veel hoe men het befchouwt: het zelve , in den zo
even gezegden ftand, op een tafel voor zich narzettende , vertoont het zich groenglanzend, hier en daar met
cionkere bruinachtige vlakken. Maar wanneer men het
glas, in welken het zelve is opgeflooten, maar een -weinig voorover buigt, zo worden die donkere vlakken even
groen glanzend. Maar bewerktflelligt men deeze wyze
van befchouwing in een fchoonen zonnefchyn , als dan
verfchynen deeze koleuren in wile haare fchoonheid en
fchitteringen ; en het groenglanzige is als dan , vooral
aan de puntige uiteindens van het donfige fyne hair, met
goudgeele koleuren vermeerderd, welke het allerkundiglie
kunstvermogen der Schilderkunst niet in ftaat is te vertoonen."
Vaderlandfche Historie, vervattende de Gefchiedenisfen de,
Vereenigcle Nederlanden , tilt de geloofwaardi.gfle Schryvers egte Gedenkllukken zamengefleld. Met Plaatcn.
Twee en twintigfie Deel , beginnende met den yaare 1751,
en eindigende met den yaare 1758; bevattende het Tydperk van het Gouvernant- en VoogdesMap van haare
A'oninglyke Hoogheid ANNA. Ten onmiddelyken vervolge
van WAGENAAR ' S Vaderlandfehe Historie. Te Angerdam, by J. Allart, 1788. In gr. 8vo. 456 bladz.

D

e Uitgeever der Vaderlandfche Historie , behelzende

de Gefchiedenisfen der Vereenigde Nederlanden , zints
den aanvang der Americaanfehe Onlusten, en den daar uit
volg den Oorlog, tusfclien Engeland en deezen Staat,
tot
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tot den tegenwoordigen tyd , ten vervolge van WAGE..
Vaderlandfche Historie , waar van twee Deelett
het licht zien, en reeds door ons zyn aangekundigd (*,1
hadt in het Voorberigt te kennen gegeeveri , dat het TusfehenVak van den Jaare MDCCLI tot MDCCLXXV,
ingevolge eener overeenkomfle tusfehen den Schryver en
hem, middelerwyl flondt aangevuld te worden: en 't is,
gelyk by in een kort Voorberigt , voor dit Stuk ge,
plaatst , zich nitdrukt, in beantwoordincr hier Van , dat
het tegenwoordige als een Deel bhet licht ziet ,
waaromtrent by niets te zeggen heeft, dan by deeze
bloote herinnering nog te verzekeren, dat des Schryvers
Plan is, in Dric Dee/en, van grootte als dit, 't gemelde Tydvak te begrypen , en dus een geheel te leveren.
Aanvanglyk is dus die ongevallige gaaping aangevuld,
en de Berigten, in de Nieuwspapieren geplaatst, verzekeren ons , dat de Boekbandelaar ALLART , van de Bezitters van bet Fonds van mu() V , bet Regt tot bet
vervolgen van WAGENAARS Vaderlandfche Historie
gekogt hebbende , deezen afzien van bet eons bekend
' ge.
maakte oogmerk, om die Vaderlandfche, 1-Iistorie te doer!
voortzetten , weshalven men een van dien karat
Nord vervolgen deezes Werks , op den thans aangevangen voet , te wagten hebbe , en, in Drie
Deelen , dit
Historie,
Werk verbonden aan de Vaderlandfche
die een
Niettiv Tydperk in den Jaare MDCCLXXV intreedende,
een Eerfle Deel des Vervolgs leverde.
Van het Tydperk, op den Tytel aangeduid, fpreeken.
de, luidt de taal des Schryvers, wegens de Schryfitoffe,
die hem te verwerken that, in deezer voe cr e. „ 't Zyn
de Lotgevallen en Gebeurtenisfen oozes Vaderlamis,
onb
der ANNA , de Gouvernante en Voogdesfe van den nog
kinderlyken Erffladhouder , Welke ons ftaan te boeken.
Deeze zyn , in den beginne , noch vreemd, noch veelvuldig , zy rnisfen dat treffende en nitlokkende , 't welk
het blad der Gefchiedenisfe met greetigheid doet leezen,
Wy zouden, 't zelve met kleinigheden opvullende , in
Nat zyn van dit Tydperk cell dik Boekdeel te maaken;
doch juist hier door de verveeling ver9,Tooten : zo veel
mogelyk zullen wy die wegneemen , door de keuze det
gevallen en derzelver fchikking. De Gefchiedkunde, zal
ze
(*) Nieuwe Algein. Vaderl. Lctteroef. II Deel, tile Stuk, bL
s 93. en hier boven, bladz, 115.
NAARS
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ze haare waardigheid behouden, en eene getrouwe. Ver.
haalfter zo wel als eene Leermeesteresfe des leevens zyn,
moet het weezenlyke optekenen, het waare zich ten doejwit ftellen , en zo veel aangenaams , als daar mede beflaanbaar is , 'er by voegen : 't geen incest en best zal
kunnen gefchieden „ door eene voeglyke behandeling , naar
't being der zaaken gefchikt, door verfcheideuheid en
eenbeid, zo goed mogeiyk , te paaren. De Leezer zal
zich der fchaarsheid in dorre Tydperken moeten getroosten , en dit ligtst doen , wanneer zyne aandagt niet lang
worth opgchouden , en de menigte van Gebeurtenisfen,
die , om derzelver zamenhang met het voorgaande, of het
verband met de volgende , met onverhaald mogen blyven,
derzelver klein gewigt vergoedt."
's Lands Gebeurtenisfen , in dat Tydperk voorgevallen,
zyn te bekend, dan dat wy, met de opgave van den In.
houd tier Boeken , in dit Deel begreepen , onze Leezers
zullen ophouden. Met den Oorlog, tusfelien Frankryk
en Engcland, worden de zaaken belangryker,, en begint
de Schryver het LXXIII Boek , waarin ze aanvanglyk
vermeld worden , op deezen tram. „ Kunnen de bepaaltifle en afgemeetenfle bewoordingen , in Verdraagen
tusfellen de Mogenheden geflooten , wanneer de Staatkunde haare dikwyls zo veel bederfs berokkenende rolle
Cpeelt, in eenen zin geduid worden „ rechtftrecks overgeiteld tegen het bedoelde , of zodanig gewrongen en verdraaid , dat Onpartydigheid deswegen blooze : wat hebbe
men dan Met te wegten , wanneer in dezelve oubepaalcier
uitdrukkingen voorkomen , ingevolge van welke de Voritcu daaden veroorloven , van een wederzydsch beledigenden, en op nieuws Oorlog ontfteekenden , aart ?
Van laatstgemelde foort was bet bepaalde , tusfchen de
sloven van Verfiiilles en Lohden, onitrent -welled, op
de Vreclehandeling te ilken , in den Jaare MDCCXLVIII,
„ Alle dingen in iimerica zouden gebragt worden op dien
„ voet , op welken zy waren , of behoorden te weezen „
„ vOOr den tegenwoordigen Oorlog (t)." Hoogst onvooreigtig was bet gehaudeid , een Volk, 't welk ten
StaatsregJ hadt Om door incerderheid van Rykdoin. tot
mt.trderheid van Illagt ze geraaken, zo veel aanleidings to
geeven tot het daadlyk volvoeren dier grondflellinge.
Nauw-ROUSSET, Remelt. Tom. XX. 18 9. WAGENAAR , Mader!.
Eiji. XX D. blaciz. a48.
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,' Nauwlyks befcheen de Vredezon bet gelaad van Ell, of de floffe tot nieuwe Oorlogswolken verzamelden zich in America, om eerlang, tot dat Wereicided ,
in het onze over te dryven. De Engelfrhen begonnen
gewapenderhand de zaaken in ilmerica , „ te brengen op
,' Bien voet, als zy oordeelden dat ze behoorden te wee7C11 " Zo veelvuldig als vergeefsch waren de klagten
van het Fran/he Hof over dit beflaan , hoe meer LODEWYK DE XV den Vrede zogt te bewaaren : dewvl cent
uitgeputte Schatkist, met eene zeer groote fchuld belaaden , en eene bykans geheel vernielde Zeemagt zulks vorderde , hoe meer men in Enq.eland naar den Oorlog baakte. In \Tele opcnbaare gefcliriften van deezen tyd
men voor, dat het vermeesteren der Franfche Volkplantingen in America ten middel zou kunnen dienen , tot aflosfing der Staatfchulden des 11,:ngellehen Ryks , in den
jongst gevoerden Oorlog \Teel meer dan de helft vermeerderd. Een rechtflreeks Krygsbedryf zoo een haatlyk vcrtoon gemaakt hebben , naar eenen kortelings geflooten Vrede. De Engelichen zonden deswegen , onder
voorwendzel van den Koophandel te begunfligen, eene
flerke Vloot van Oorlogfchepen na America : bet waare
oogmerk was , om den Rinker oever van de Rivier St.
Laurens inteneemen : bun wagten en zocken was naar
eene gelegenbeid, om op de Franfche Volkplantingen te
kunnen aanvallen. Hier door zou de Koophandel van dat
Ryk op dit Werelddeel vernietigd , en 't zelve buiten
!hat gefleld worden, om eene Zeemagt in Zee te houden,
bekwaam om de gezogte Opperheerfchappy ter Zee te betwisten. Ter gcwisfe volvoering van dit Plan , flelde de
Engeliche Afgezant ten Hove van Madrid alles in het
werk , am dat Ryk tot Onzydigbeid te beweegen ; de
voordeelen die Spanye , door een meerderen bloei van den
Koophandel , zoo behaalen , ten breedfle uitmeetende.
De nicer Min- dan OorlogzugtigeGeestgefieltenis van LODEWVK DEN XV, op wiens Ryksbeftuur zyne Matresfen
maar al te veel invloeds hadden , de verzwaktheid des
Ryks, door kleinagting van het Staatsbefinur, door Vercleeldheden tusfchen allerlei Rangen , door de Oneenigheid
der Staatsdienaaren, gepaard met de uitgeputte Geldmiclclelen en eene vervalle Zeemagt (§); dit alles deedt voor
En3/
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Gedenkfrbriften, dienende tot 45 Gefehiedenis van LODEWYK
DEN XIV 'en

XV, door
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Engeland ten gunflig tydftip gebooren worden, ter be.
reiking van deszelfs doelwit. Het Hof wilde , en het
Volk fchreeuwde am den Oorlog.
„ 't Ontbrak in Engeland niet aan Schryvers, die de
fchuld van hunne Landsgenooten tragten of te neemen ,
en op de Franfchen te leggen, Zy beweerden, dat Frankryk zyne Bezittingen in America zogt uit te breiden, ten
koste der Engelfehe Volkplantingen; dat het deezen enkel
tot de zeekusten wilde betaalen , en verfteeken van alien
Handel met de zogenaamde Wilden;C ,dat men ten dien
einde een aantal van Sterktens hadt gebouwd, van de
vier MiRippi tot aan Canada, meest op Engelfthen bodem.
„ tt Loopt buiten ons beftek , in een onderzoek te
treeden , wie der klaageren, wegens overlast en ktygsge,
weld , gelyk hebbe : wanneer men enkel in het page
boudt de volkomen erkende flegte gefteltenisfe van het
Franiche Stantsbefluur ("), en de onmagt , am jets van
gewigt, ten dien tyde , nit te voeren, en daar mede ver,
gelykt, het in magi en aanzien toegenornen Engeland,
dat den voorgemelden Staatsregel , Hof en Volk zo welge,
vallig, aankleefde , zal het niet bezwaarlyk vallen te oordeelen , wie der Partyen de meeste fchuld hadt. Wy
moesten dit weinige vermelden, em de 0,anleidende oorzaak op te geeven , van eene andere gedaante der dingen,
ook in ons Vaderland. De rustige dagen voor de Gott,
vernante namen een einde, en werden, van tyd tot tyd,
de Landszaaken , tot het einde haars leevens, met meer
en meer aangroeiende onaangenaamheden, ten haaren opzigte, vervuld."
leder der Oorlogende Magendheden zogt de Staaten der
Vereenigde Gewesten op zyne zyde in deezen twist over
te haalen. Zy behielden met veel beleids de Qnzydigheid.
Onze Handel vondt zich aan de Zeeroveryen der Engel. fchen deerlyk blootgefteld. Herhaalde klagten , door de
Koopkeden uitgeboezemd by 's Lands Vaderen en de Gouvernante, fchilderen itt 't breede hoe veel zy th lydea
hadden: welk alles, in 't breede in deeze Gefehiedbladen
ontvonwd worth, met de Oefchiedenisfen daar toe be-,
trekkelyk , die in 't verband dienen geleezen te werden.
't Is den Schryver, in bet eerile gedeelte deezes Deels,
by:
(.l) T, NDA ,,, Vol. IX.
Con Ge4cn,kjihriften door MILLOT a als boven, blade. 38.o,
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byzonder te utde gekomen, dat by , in de l7oorreden,
voor 't Eerfle Deel des Vervolgs geplaatst, verflag doende van den aart zyns Onderwerps, daar in oordeelde
moeten betrekken, de Stichtingen, Maatfchappyen, en
Genootfchappen van Naam, ingerigt om nutte Kunften,
fraaije Weetenfchappen , en wat meer den Vaderlande
heilzaam is , of tot cieraad eener befchaafde Maatfchappye iIrekt. Immers geeft hem zulks gelegenheid, .om te
fpreeken van de Oprecliting van de Hollandfche Maatfiltappy der Weetenfchappen u Haarlem; van de Inftelling
van den Heer WALTER SENSERF te Rotterdam; van het
,tolpiaansch tegaat te Leyden; de Stichting der Vrouwe
van Renswoude, en meer dergelyken, die in een tydkring,
als 'er geene belangryke Staatszaaken op het woelig tooneel verfchynen, eene aangenaame afwisfeling felrenken
en ten blyke ftrekken , dat de Nederlander Kunstmin
voedt , en Weetenfchappen kweekt.
In welk cene maate de Schryver zich, ten deezen opzigte , de Eer zyner Lancisgenooten aantrekke, blykt nit
de toetrede tot het berigt van de Optichting der Haarlemphe 111aatfchappye. „ Hoc zeer Buitenlanders, op
den roem onzer Landzaaten gebeeten , denzelven tragten
te verdonkeren, en nimmer in dit thin haatlyk oognierk
Deter fchynen te flaagen , dan wanneer zy de Ingezetenen
afinaalen , als geheel beflaande nit een Handeldryvend en
Handwerken voortzettend Volk , zonder zugt om Krin
'len en Weetenfchappen te kweeken, hebben de fpree=
kendfle bewyzen hunne finaadtaal, menigmaal gelogen, en getoond, dat de Nederianders , fchoon zich
minder dan wel andere Volken, toeleggende op Uitvindingen en Kuntien, die nauwlyks ergeris toe kunnen dienen , dan om Pragt en Weelde voedzel te geeven, en de
heerfchende Dwinglandy de weifelende Mode te °ciderfteunen , geenzins de laatiten zyn in het uitdenken en toe..
flellen van zulke zaaken, welke, mar 's Lands geileltenisfe, hun nuttig zyn en noodzaaklyk , ook‘ ten dientle van
andere Volken , en van het geheele Menschdom, kunnen
ftrekken. Eene lyst van dusdanige bedryven , moet den
fnaaterenden tegenfpreekcr doer bloozen, en de Naamen
van Mannen, die de Hoogefchoo]e van ons Gemeenebest
tot Cieraaden dienden , terwyl zy met onbezwalkten luister, by den onvooringenomenen Vreemdeling, fchitterden , en van anderen, die door Kunst- en Lettermin nitPaken zullen altoosduurende Gedenktekens blyven, dat
het
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het den Landzaat aan Vernuft , Geest , Verfland, Oor,
deel, en vlytige Letteroefening, niet ontbrak (-tt).
„ Tot nog toe, 't is waarbeid, zag men , in de Vereenigde Goresten , 't geen zeker bevreemding moet baaren,
geene Geleerde Maatfchappy , Of Genootfchap , opgericht , gelyk aan die der Bhitenlanderen; hoewel het zints
jaaren niet ontbrak aan Gezelfchappen, die zich bovenal
op de Natuurkunde bevlytigden 0;') , en de vertaalde
Werken der buiteniandfche Genootfchappen , zo geheel,
als by uitgekooze flukken , uitgegeeven , een welkom,
onthaal by 'filen Weetgierigen aantroffen. 'Dan , bet verwyt van dit geniis kon ons dit Jaar (17$2) niet weer gedaan worden. Haarlem, prat op de Uitvinding derDrukkunite , waar het nimmer , zints het herleeven der Gefeerdheid , aan Liefhcbbers en Voorftanders der fraaije
Weetenfchappen ontbrak , hadt de eer , om, binnen haare muuren, de Eerfle Maatfchappy der WeetenAhappen ,
de Hollanelfthe bygenaamd , te zien gebooren worden."
Even zo bevlytigt zich de Schryver,
daar by geen Gebreken verzwygt, Verdienften regt te doen. By
voorbeeld, bet geval van de Brooders MERKES , die men
te Nymegen , om Vrymetzelaary , tot geen Ledcn der
Kerke Wilde aanneemen ; als mode de Ongeregeldheden ,
by bet Inwyen van een Roornsch Kerkhuis , in de Ommelanden gcpleegd , opgetekend hebbende , vervolgt by:
Smert bet de Vaderlandfche Gelchiedkunde, als haar
blad, waarheid, bockende, niet kan naalaaten , Dwaaling,
bekrompenheid van Geest , en blinden Godsdienstyver,,
te vermelden, gelyk bier toe de twee laatfte byzonderheden aanleiding gaven, zy verbengt zich , wanneer zy, by
afwisfeling van een nitgebreld Hart , en een wel verlicht
Verftand , in den . Landzaat mag roemen, En wie zal
deeze treffelyke hoedanigheden ontzeggen aan den Heere
STOLP , den dertienden van Wynmaand (1753), te
Leyden , in hoogen Ouderdom overleden. Een Man , die
zyn geheele leeven der WTeetenfchappen hadt toegewyd,
nicer door zyne uitgeftrekte Geleerdheid, groote Zielsvermogens , zondcrlinge Zedigheid , manlyke Godsdienftigheid , dan door Eertytelen , by de Berninnaars van
nut0 t) Zie, onder anderen , ENGELBERTS Verdeediging van de Eer
der Ho.1.272.ilche
Tweede Druk , bladz. 26.
(55) P. vior MUSSCHENBROEK
Beginzas der /Vatuurlamde,
voorr. bladz.
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ruttige Weetenfchappen, en Voorftanders van een redelyk Christendom, bekend. Niet genoeg oordeelde by het,
door zyne gefprekken en voorbeeld, Waarheid, Deng-el,
en Godsdienst voor te ftaan, en , zo veel in hem was ,
aelymdlmfd te hebben; naa zyn dood wcnschte by daar
aan nut , beftendig nut, te doen; en heeft van zyne opregte zugt, om de zo noodige kennis van het aanbiddelyk
OPPERWEEZEN in hooger top te heffen , den Godsdienst,
en wile Christelyke Deugden , voornaamelyk onder onze
Landsgenooten, aan te kweeken, een fchitterendfle blyk
gegeeven. Hy befprak, naamlyk, uit zyne naa te laatene Goederen, aan de Hoogefchool te Leyden, eene fomme van tien duizend. Guldens, uit welker Renten , alle
twee jaaren, een Eerprys, beflaande in een Gouden Penning , ter waarde van twee honderd en vyftig Guldens ,
zou toegereikt worden, aan den Schryver van het beste
Antwoord, op eene voorgeftelde Vraage, Onderwerpen
betreffende, waarin hy, by zyn leeven, bet groottle belang gefleld hadt." Hoe de Inrigting moet werken, en
wat hy nicer tot derzelver nut dcedt, vermeldt het Werk,
waar toe wy onzen Leezer wyzen.
Genoeg hebben wy uit dit Deel ontleend,om't zelve te
doen kennen. Wy zien , volgens het Berigt des Uitgeevers , nog dit Jaar het Derck Dee! des Vervolgs te ge1noet,

Verzameling van Placaaten, P efolrstien , en andere Authentyke Stukken, enz., barekking hebbende tot dc gewigtige gebeurtenisfen, in de maand September 1 7 87, en
vervolgens, in het Gemeenebest der Verecnigdc Nederlanden voorgevallen. Der/le Deel. 7'e Campen , ter Drukkerye van J. A. de Chalmot , 1788. In gr. Svo. 312 bladz.
In Verzamelingen van deezen aart zyn de groote vereischten , dat zy ter goeder trouwe gemaakt worden ,
en volledig zyn. Omtrent beide is men , zo veel wy kunnen zien, in deeze Verzamelinge oplettcnde geweest. En
het geen, misfchien, nog aan de volledighcid mogt ontbreeken, kan in het volgcnde Deel of Deelen aangevuld.
worden.
Veele der hier voorkoomende Stukken beftaande uit
Kefolutieu en Placaa.ten van Souveraine Verg-aderingen ,
5
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Gefchriften van Perfoonen van den hoogften rang
Zyn geene voorWerpen van onze beoordeelinge.
In het algemeen vergenoegen wy ons met te zeggen,
dat de Verzameling, van welke wy nu fpreeken, zeer
veele ftukken van aanbelang behelst, betrekkelyk tot de
ba roote Revolutie, in den Herfst des voorleden jaars voorgevallen, en dat de Verzamelaar der Natie eenen weezenlyken dienst heeft gedaan , met dezelve dus in een lichaam
te vergaderen. Wy zouden wel kunnen wenfchen, dat
men eene dergelyke Verzameling vroeger begonnen had,
van het begin des Oorlogs, tusfchen Engelaud en America. De nakoomelingfchap zoude dan nog beter in flaat
gefteld zyn , om alles in zynen zamenhang na te gaan , en
over het gebeurde een juist en rechtmaatig oordeel te vellen. Zy toch is de eigenlyk bevoegde Rechter in diergelyke zaaken. By haar hebben de driften en vooroordeelen geene plaats, welke de oogen der Tydgenooten
van eene gebeurtenisfe meestal verblinden.

of uit

De Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 13oo tot op den tegenwoordigen tyd ; gefthetst ter
waarfchuwinge van derzelver tcgenwoordige Burgers en
Leden van Regeering. VI Declen. Te zhnfierdam. by
P. Conradi, en te Harlingen , by V. van der Plaats,
1788. In gr. octavo.
anleiding ter vervaardiginge van dit Gefchrift, gaf de
A
in ons Vaderland onrustige Herfstmaand des jaars
1786: het diestyds voorgevallene vestigde des Schryvers
aandagt, op de heillooze gevolgen van binnenlandfche onlusten , en noopte hem, 's Lands gefchiedenisfen, welke
hier van veele voorbeelden opleveren , bepaaldlyk uit dat
gezigtpunt na te gaan. Zulks heeft hem een Gefchrift
doen opftellen , behelzende een verflag van de merkwaardigfle beroerten in ons Vaderland, zedert het jaar 1300;
om den Leezer te leevendiger te doen opmerken , „ hoe
zeer opfchaddingen en beroerten het Lichaam fchokkcn
en fchudden, deszelfs deelen uit elkander werken , en het
in gevaar brengen van een volkomen ondergang: ten einde daaruit te leeren, hoe het, voor elk Lid der zamenleevinge , een onvermydelyke pligt zy,, eene heilzaame
eensgezindheid aan te kweeken en te handhaaven , en alto
aanleidingen tot opfchudding en geweld zorgvnldig te vermy-
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Tnyden." — Eenige opmerkzaame voorvallen van dien
cart, in de veertiende en vyftiende Eeuw, worden kortiyk gemeld ; die der zestiende en zeventiende Eeuw te.
kent de Autheur wat breeder aan ; doch het gantfche
tydbeflek, zints het jaar 1300 tot het jaar 1700, loopt
of met het eerfte Deel; waarop het tweede een aanvang
neemt , met het begin der achttiende of tegenwoordige
Eeuw; welker gebeurtenisfen , ten deezen aanzien, tot
op het afloopen van 't jaar 1750, in 't tweede en derde
Deel ontvouwd worden. Eene dertigjaarige rust, zo van
binnen als van buiten , doet onzen Schryver het vierde
Deel eerst aanvangen met het jaar 1780, toen de Engelfchen ons den Oorlog verklaarden , en , de Keizer ons vervolgens ten ftrengfte dreigde ; geduurende welken tyd
ook de hinnenlandfche onlusten ontflonden , die zich in
den jaare 1788 openlyk verhieven , en , hoewel eenigzins
geftuit , tot nog niet geheel tot bedaaren gebragt zyn.
Ter ontvouwinge van het voorgevallene, geduurende dat
tydsverloop , fchikt de Autheur het overige van dit zyn
Gefchrift , en brengt het met het elude van het vyfde
Deel, tot op het afloopen van het jaar 1786 ; waar aan
by in het zesde Deel hegt een uitvoerig verflag van de
Regeeringsverfchillen to Rotterdam, en het deswegens
gebeurde aldaar , „ tot dat, by de inrukking der Troe„ pen van zyne Pruisfifche Majefteit, en zedert de gewigtige Omwenteling , die daarop volgde , alles op
„ den voorgaanden voet herfteld wierdt :” welke aanmerkelyke gebeurtenis , met het verder voorgevallene in
de Nederlanden , in den jaare 1787 , vervolgens nader
ftaat voorgedraagcn re worden. — Men verzamelt
in dit Werk by een , 't Been nopens de Nederlandfche
Deroerten , in eene menigte van Gefchied- en Tydfchrif..
ten, opgetekend is geworden : des men het bier en char
deswegens verfpreide gereedlyk kunne nagaan,
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Volledig Leerflelfel van Opvoeding, ontworpen door eenige
beroemde -Geleerden in Duitschland, en uitgegeeven door
3. H. CAMPE. Darden Deals, Eerfle Stuk. Te
dam , by de Er! era
Meijer en G. Warnars , en de
Wed. J. Doll, 1787 In 8vo.
Leesboek voor Kinderen , met Plaaten. Tweede Dee s ,Tweede Stuk. Te zlmJlerdam, als ba you. In 8vo. 150 bladz.

rf wee
Verhandelingen , die tot elkander cane nauwe betrekking hebben, en in bet Stelzel der Opvoedinge
van het uiterfle gewigt zyn, maaken het Darden Deals,
Eerfte Stuk, van clit alleszins hoogst aanpryzens Werk,
uit. - De eerfte bevat Voorfehriften van Leefregelen
voor Zwangere Vrouwen. -- De tweede draagt i.eefregels voor aan Zoogende Vrouwen. De eerfte is men verfchuldigd aan den Heer J, CH. UNZER , door z'yn Arts
onzen Landgenooten bekend: de ander aan den Heer K.
FR. UDEN en hebben , naar laid des Voorberichts van
den Vertaaler, deeze Opftellers, Mannen, die in hunne
-Weetenfchap uitneemenden roem verwierven , elkanders
arbeid nagezien , en dus onderling getragt daar aan de
hoog s tmo ge lyke volmaakthei d te ge eve n. --- Men ma;
zeggen , dat zy daar in geflaagd zyn; en dat de Schoone
Sexe , in die beide gewigtige Lcevensomftandigheden ,
waar toe zy door de Natuur verordend is , bier de beste ,
duidelykfle, onderrigtingen ontvangt , Lesfen, van Vooroordeelen cn \Vanbcgrippen gezuiverd , en rechtfirecks
daar tegen aangekant. De tastbaare baarblyklylcheid , waar
merle de gcagte Schryvers zich tegen deeze Monfters verzetten , zal, hoOpen wy, voldoende weezen, om dezelve, hoc gedugt , te vermeesteren : en dat zy even gelukkig zullen flaagen in bet befiryden van de grilligheden der
Mode, die over de Sexe, in de beide gevallen, haar yzeren fchepter heeft opg,eheeven. Menschkunde, niet min
dan Genceskunde, heeft de pen deezer Schryveren beftuurd : en de nutfle Lesfen dezelve doer uitftorten.
De flooglecraar UNZER, van de Hartstogten in zwangefpreekende, neemt de gelegenheid waar, om
re
alleen dat Been te zeggen, 't Welk by veeltyds aan
riiet mogt zeggen. Hoogstwaarfchynlyk komt deeze Aankondiging wel ondcr 't oog van de zodanigen, die tinders
dee.
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deezen Arts niet hooren: ten haaren dienfte, het volgende.
„ Ik wil hier geehszins den misnoegden fpeelen,geenszins de berisper van den tegenwoordigen tyd weezen: en
welke Geneesmeester zou aan den anderen kant niet oak
veal vinden, om onzc tyden , die zo veel gewonnen, onze Vrouwen, die zo menig voorOordeel verlaaten hebben,
te roemen: maar men vergunne my uit enkele trekken,
welke ik maar al te dikwerf, hoewel gelukkig niet alle by
, zag , het beeld te fchetzen van zulk een Dame , die,
met den wensch om moeder to . worden, zich berooft van
alle eigenfcbappen , welke daar toe vereischt worden, en,
door buitenfpoorige driften en hartstogten , alle de voordeelen van de nauwkeurigfle opvolging der overige voorfchriften tot eenc geregelde Leevenswyze verbena.
„ Met onregclmaatige begcerten naar dingen , waar van
zy gedroomd, en welke zy zelve gefchaapcn heeft, met
begeerten, welke in haare uitgeftrektheid nooit vervuld
zyn, nooit kunnen vervuld worden; met de hoop en bet
voorneemen , om door haar vernuft of verfiand alles naar
haare hedoelingen te leiden , alle haare bedoelingen, zelfs
de onveritandigiten van cane onbedreevene jeugd te bereiken; met de dwaaze verwagting van een herders-leeven,
bet walk nooit op garde plants halt, of van een reeks
van dagen van ongefloorde vrolykheid, welke geen mensch
Lumen ten deel vallen, die zich met andere weezens yeabindt , of met een vertrouwen , dat menfchen , tyd , elementen , en de loop der waereld, zich naar haare begeerte zullen.voegen , treedt zy in 't huwclyk. En wanneer
dit alias nu geheel anders is, of wanneer nu zelfs fchielyk de keunis ontwaakt , dat bet nooit weezen zal, gelyk
zy heeft gedroomd; dan vergiftigt de misnoegdhcid alle
de geneugten van het leeven en van den moederflaat , en
ondermynt allengskens de gezondheid van de geheele Familie. Want menfchen , tyd, elementeu , en de loop der
waereld, voegen zich naar de menfehen , en dus moeten
alle kunstgreepen , welke het vernuft aanbiedt , opgezogt
worden , urn zich zeiven een tyd lung te bedriegen, en.
anderen tot zyn oogmerk te noodzaaken. Dan zien wy
de Vrouw, die , in plants van een zachtmoedig en gerust
gecirag , zonder het welke niet Uri eene gelukkige Moeder zyn kan , in plants van natuur en gelykmaatigheid in
het oog en de ziel te draagen , haar karakter met duizend
vreeinde dingen zodanig beichilderd heeft , als zy haar
aan-
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aangezicht met een zieklyk roode kleur bemaalt , die,
wars van de vervulling van alle haare waare pligten , irk

oogenblik verzaadigd van bevochtene verftrooijingen ,
onverduldig in het verdraagen van de minfte ongemakken
des ligchaams en des gemoeds , onverdraagzaam jegens
alle menfchen, die haar van naby zien, ongefiadig en ongelyk in daaden , woorden, gebaarden , wenfchen , lof,
berisping , liefde en haat ; door eene gemaakte houding ,
die zich gemeenlyk eerst by de dienstboien , vervolgens
voor de familie, en eiudelyk voor de waereld ontdekt,
zich en de haaren alle geneugten ontiteelt, waarmede de
hemel den huisfelyken ftaat heeft gezegend.
„ En wanneer nu deeze Vrouw met haare nit duizend
grillighedens faamengeflanfte neigingen , en manieren ,
met flaauwtens en kramptrekkingen , ter bereikinge van
haare geheim gehondene bedoelingen , met eene zogenaamde gevoeligheid, met onverftaanbaare woorden, welke alleen door den klank aandoen, maar nogthans ook altyd
aandoen , met voorgewende of nagebootfle fchrik , bevreesdheid, moed , drift , gevoeligheid, verdriet , met
traanen , welke men zich door de hebbelykheid ligtelyk
weet nit to persfen , wanneer men flechts aan eenige aandoenelyke fpreekwyzen denkt , met krakeelzugt en wangunst , waar aan men den theaternaam van jaloersheid
geeft , met eene onbeperkte eigenliefde, welke zelfs niet
eens altyd by Keizerinnen en kinderen bevredigd wordt ,
Met een mannelyken toorn in bet eene, en tedere vapeurs
in bet ander oogenblik wanneer deeze Vrouw zwanger
is, wat zal de vrucht, welke zy in haaren fchoot draagt,
en met haare in beweeging gebragte fappen voedt, met
alle deeze hartstogten beginnen? Hoe kan deeze plant,
welke flechts in rust groeijen moet, en aan welke de natuur tot dat einde de beflootenfte plaats heeft aangeweezen , by alle deeze ftormen voimaaktheid krygen? Want
de wind beweegt de plant , by mag komen van waar by
wil; en hartstogten fchokken , zy mogen geveinsd en ge-.
maakt of natuurlyk zyn. Dan wordt niet alleen de
maatfchappy bevolkt met kinderen , die zwak en verbleekt
dear heenen treeden , die de hun ingeplante weeklykheid,
aangeErfde zennwtrekkingen , en het zaad van alle ziekten , andere geflachten wederom inplanten: maar ook de
moeder zelve , (want meenige moeders bekommeren zich
niet over zulk eene verre toekomst , ) maakt zich uiet
flechts het aankweeken van deeze in het ftookhuis uitge-
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broeide Arruchten , maar ook den geheelen tydkring van
haare zwangerheid en verlosfing lastig.
1, De natuur der zaak , en elk onderwys in de Zedeleer,, leert ons , hoe veel de gemocdsrust toebrengt tot
bet verdraagen van alle bezwaarlykheclen maar hier byzonder , waar niets met everhaasting ,niets met ongeduld,
moet verricht worden; bier, waar alle Geneesmeesters
geduld, rust en zachtmoedigheid meer dan geneesmiddelen aanpryzen ; waar men uit dagelykfche voorbeelden
weet , hoe veele onheilen de hartstogten in Kraarn- en
Kinderkamers aanrecbten , bier behoorde men , voor dat
men moeder wordt, te leeren , zich met alle de voorrchten der wysheid bekend te maaken , dat alleen eene onwrikbaare gelykmaatigheid, eene alle toevallen verduurende zagtmoedigheid, en de zo vereerenswaardige waarheid,
de waare moederlyke gefleldbeid fchenken."
Dat deeze tank zo moeilyk niet is als meenige Vrouw
mogelyk wel denkt , toont de Hoogleeraar UNZER , op
eene kragtige wyze, die in de Verhandeling zelve moet
gezogt worden: waar in by „ Eene zuivere lugt , eene
goede keuze in eeten en clrinken , omzichtige herhaalde
beweegingen, het vroege flaapen gaan, gemakkelyke kleeding , zindelykheid, vermyding van alle hartstogten, onderhouding van eenen natuurlyken afgang , uitgewerkt
aanpryst, als de beste voorbereidingen tot bet uur der
verlosfing, het welk niet gevreesd, maar ook niet zorgloos moet vergeeten worden: want ontrusting , gepaard
met achtloosheid, is een van de vreefelykfte hartstogten."
„ Voorbereid tot alles," dus luidt bet clot dier Lesfe,
„ wat bevelling en Kraambed vereifchen, gezond , welgemoed , vol hoop en geduldig, ga clan, gy Medefchepfier van een nieuw Weezen , het welk u eerlang Moeder
noemen zal , bet uur te gemoet , het welk u tot uwe verordening en tot een reeks van nieuwe pligten inwydt."
Een der eerften van deeze Pligten fchetst de Hoogleertar UDEN , als by handelt, over de noodzaaklykheid aan
den karat der Moeders , orn zelven haare Kinderen to zoogen; — over de Hoedanigheden der Minnen; — over
den Leefregel voor zoogende Vrouwen - met eeh breedvoerig
onderzoek van de mast bekende Voedzels , naar derzelver
waardy , voor zoogende Vrouwen , als mode van de Dran.
ken; — over de Lust de Beweeging , den Slaap, de
Hartstogten; — over de gewoone toevallen der zoogende
Vrouwen, en derzelver behandeling. Dewyl de goede behang
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handeling , geduurende de Verlosfing en het Kraambed e
den gewigtigflen invloed heeft op het zoogen, doet hy,
des betreffende, een. uitflap, Welke de oplettenheid van
elke Moeder verdienen.
De Schryver geeft ons deeze illgoneene overziening van
de Leefregelen voor zoogende Yrotaven , Welke wy nog
moeten plants geeven, als in 't kort aanduidende wat
breed verhandeld te vinden is in deeze weldoordagteLeefrcgels. (r) Eene zoogende Vrouw moet zich over 't
algemeen onderwerpen aan eenen met het oogmerk overeenkomiligen leefregel; deeze moet, echter,, niet zeer
verfchillcn van de leevenswyze, waar aan zy te vooren
gewoon was. (2) De f'pyzen, mike zy geniet, moeten
voedzaam, week, ligt te verteeren;, de dranken insgelyks
vocdzaam, verkwiklyk zyn, door de gal kunnen bedwongen worden , noch te veel ruuwe Int in zich hebben ,
noch beet en fcherp, of verflappende zyn, (3) Zy moet
this niet te veel vleesch , geene fchcrpc gekookte gezou=
ten 1Pyzen, ;een brandewyn , punsch , clerk bier, kofFy,
en zeer zeldzaam wyn , nuttigen. (4) Zy moct in een
zuivere gezonde , niet opgeflooten , lucht leeven. (5)
Zy moct, zo niet werken , nogthans zich veel bewecgen;
• maar zich daar by zo zeer voor verkoudheid als voor verhittingen wachten. (6) Zy moet haare borst zorgvuldig
bedekt houden. (7) Zy moet, zo veel als mogelyk, des
nagts rust genieten. (8) Zy moet haare hartstogten, zo
veel mogelyk is, zoeken te beteugelen. (9) Zy moct,
wanneer zy ziek is, het kind met ander voedzel zoeken
te onderhouden , tot dat het binnen eenige dagen blyken
zal , of zy kan voortgaan met zoogen dan of zy het kind
moct fpeenen. (to) Zy moet, naa dat zy moeielykheid
en fchrik heeft gehad, het kind niet aan de borst leggen,
maar het zog uitmelken. (I I) Zy reikt het kind telkens,
om de vier of vyf uuren, de borst, en wel zodanig, dat
zy het altoos eenige uuren naa den maaltyd aanlegt. (it)
NVanneer zy lang heeft gcvast, moet zy eerst voedzel
neemen, en het kind niet, dan een paar uuren daar naa,
am de borst leggen. (r3) Wanneer zy gefchrikt is, ot,
moeilykheid,beeft gehad, moet zy (gelvk reeds gezegd is)
het zog uitmelken., en, dewyl zy nu in denzelfden {hat
is als eene zoogende Vrouw, die lang heeft gevast , insgelyks eerst wederom ligt voedzel gebruiken, en dan eert
paar uuren daar naa het kind aanleggen. (14) Is bet kind
ziek, en de moeder oiltvangt om die rede geneesmiddelen,
dais
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clan moet zy niet voor een uur daarnaa het kind aan de
borst leggen . (15) Zy moet het kind nooit in zyne legerflede de borst geeven , maar het 'er uitneemen, om
zich en het kind het zuigen gemaklyker te maaken , en
het kind niet te vertroetelen. Is het kind verzaadigd,
dan moet zy het zelve wederom in zyne legerftede neêr
leggen. Droevige ondervindingen maaken deeze les noodzaakelyk, fchoon dit elk van zelve behoorde te weeten.
(i6) Zy moet opletten , clat zy dagelyks afgang heeft, en
ingevalle dit mogt uitblyven , denzelven door zachte middelen van manna en zout, of door klisteeren , bevorderen. (17) Zy moet het niet geheim houden , wanneer zy
zich niet wel bevindt , dewyl de mecste ongemakken in
den beginne nog kunnen geholpen worden, en eene waare ziekte , welke zy fomtyds onder de leden heeft, zich
toch niet laat onderdrukken , maar welhaast en met dies
te meer woede uitbarst ;. en dan evenwel bet fpeenen van
bet kind, of eene andere bezorging van hetzelve, noodzaaklyk maakt, behalven eenige gevallen, dat wel de eigenlyke Moeder (de Min noon) dan zelfs kan voortgaan
met zoogen. (18) Zy moet alle bygeloovige vooroordeelen vaarwel zeggen , welke voor haar en haaren zuigeling
nadeelige gevolgen zouden kunnen hebben. By voorbeeld,
dat zy geene winden van winden verwekkende fpyzen te
vreezen heeft, zo zy flechts eerst het kind 'er iets van
laat proeven , en duizend andere foortgelyke laage en
fchadelyke gevoelens.
Het Leesboek, dat, naar gewoonte , dit Deeltje vergezelt , bevat eene aangenaame verfcheidenheid van Leerzaame Vertoogen , op anderfcheiden trant ingericht. Wy
neemen 'er een der kleinfle Stukjes, 't welk ten opfchrift
voert: de Trouw van een Vogeltje, lilt over.
„ Kom bier, lieve Doortje ! ik zal u wat vertellen van
de trouw van een Vogeltje , dat u recht treffen zal.
Gy weet , dat 'er in den voorigen week een Berk
-0 nweer viel, verzeld van hagel. Juist was ik toen agter
in den twin, op het lustprieeltje, en moest daar de bui
afwachten. Voor bet venfter fiaat een groote peereboom.
Daar in had een vink zyn nestje met vyf jongen. Ik zag
met een inwendig genoegen , hoe dat wyfje geduurig of
en aan vloog , om zyne lieve kindertjes eeten te bezorgen. Toen het nu begon te regenen , en de hagel in de
lucht zo verfchrikkelyk kletterde, kwam bet vinkenwyfje, fchielyk, als een pyl gevloogen — ging op zyn
DZEL. N. ALG• LETT• NO. S•
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nestje zitten ,
bedekte -de jongen , die angftig onder
zyne vleugelen kroopen ftak zyn kopje onder de
veeren , — en lien bet geduurig op zich loshagelen.
Takken , bladen , alles werd van de boomen afgeflaagen.
Zy bleef getrouw en ftil zitten.
„ Toen de hagelbui voorby was, dacht ik: waarom
loch bet Vogeltje nu niet weg vliegt? Het zat als een
muisje zo ftil. Ik ftiet met myn rotting uit bet venfter
op den tak. Zy bleef even ftil zitten. Toen nam ik een
leder, en klom 'er naar toe.
„ Ach wat zag ik daar,, myn Doortje? Welk een gezicht! Het hart' deed my wee in 't lyf. Ik kon my van
traanen niet onthouden.
„ De bagel hadt het Vogeltje op de jongen flood geflaagen ; en de jongen piepten lustig onder hunne doode
moeder. Deeze had dus liever willen omkomen, dan haare jongen laaten flerven. Door haaren dood hieldt zy 'hen
in 't leeven.
„ Wat zegt gy van deeze groote trouw van een Vogeltje?
„ Zo getrouw meenen bet ook uwe ouderen met u.
En nog veel getrouwer. Zy bewaaren u, terwyl gy gerust ligt te flaapen , en als 'er een ongeval ontftaat, draagen zy u uit den flaap naar eene veilige plaats. Zo getrouw zorgen uwe ouderen voor u, op dat gy geene fchade lydt.
1, Hoe veel hebt gy hen niet te danken! Erken het
met een kinderlyke dankbaarheid en gehoorzaamheid!"
Ontwerp tot eene algemeene Characterkunde. Uitgegeve71
door w. A. OCKERSE, Predikant tc lTijk bij Duurgede.
Te Utrecht, bij G. T. van Paddenburg en Zoon , 1788.
Behalven het Voorbericht, 162, bladz. in gr. octavo.
Viettegenflaande de veelvuldigheid van charactermaatige
Schriften , die ons , .op eene leerzaame wyze, een
groot aantal van Characters, uit verfchillende gezigtpunien befchouwd, voor den geest ftellen , dat ongetwyfeld
zyne weezenlyke nuttigheid heeft; ontbrak het ons nog
aan eene geregelde ontvouwing van de Theorie dcr (haracterkundc , die gefchikt is, om ons, niet flegts .deeze
of geene foort van Characters te leeren kennen , maar om
tons tot eene algemeene Characterkunde , en derzelver
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daadlyke- beoefening op te Leiden: Ter yervullinge van
dit gebrek , bicdt de Eerwaarde Ockerfe in dit Gefchrift
de hand, door het medecleelen zyner opmerkingen deswegens • welken by indiervoege voordraagt, dat ze de ernoverweegmg van alle fezulketi, die zich op de edele
Menfchenkennis toeleggen , by uitneemendheid waardig
zyn. Nadien de geagte Schryver zelve een juist
vertiag geeft van dit zyn 07/twerp, zo hebben wy geoor.
deeld den Leezer in dit geval den meesten dienst te zullen doen, met hull het zelve, ter kennisfe van 't bedoelde
van dit Gefchrift , onder 't oog te brengen dan , deszelfs
breedvoerigheid wederhoudt ons, op eenige byzonderheden , de uitvoering zelve betreffende, flail te fiaan , waartoe we, zo we vertrouwen , wel nadere gelegenheid mitten vinden , wanneer zyn Eerwaarde deezen hiermede
Rangevangen atbeid verder voortzet. Na eene voorafgaande ontvouwing van de vereischte kunciigheden, die
tot de Characterkunde behooren , en 't gcen daaromtrent
opmerking vordert , verklaart zyn Eerwaarde zich bepaaldlyk over 't seen by in deezen bedoelt, en de wyze,
waarop by zich voorftelt zyn fink ter uitvoeringe te
brengen.
„ Wilde ik , dus vangt by dit verflag aan, wilde lit
Characterkundige fchetfen en idealen leveren , ik kon ,
door middel van geleende kundigheden, eene weidfche ge.
daante en uitvoerigheid aau mijn werk geven , die mij
weinig moeite kosten zoude , doch die tevens ook eene
geringe mate van waar Characterkundig vernuft in mij
zoude ontdekken , en in anderen verwekken; daar men
dezelve dcnkbeelden , die ik zou moeten voordragen
overal elders aantreft , veelen reeds zoo goed gecharactizeerd hebbende , als men zulks verwachten kan mijrt
hoofddoel eigenlijk niet is te leeren , welke Characters
'er al betlaan, hoe zij werken, maar, op wat wijs en
door welke middelen, men de Characters moet ontdekken , fehiften, vormen en beoordeelen.
„ Het kan zijn , dat in de ontwikkeling van deze Theorie bier of daar eene kleene Characterkundige fchets, ter
ophelderin o- gefchikt, zal dienen te worden ingevlocbten;
ondertusfclien beftaat de tank, dien ik mij heb voorgefield zaaklijk Merin, dat ik alle de hoofdeharacters, 'die
met de daad aanwezig zijn , nit elkander fchifte, flukswiis
in derzelver nitftekende trekken voordrage, ze rangfchik
to bepaalde Clasfen of orden, en langs dozen geleiclelijAaa
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ken weg van het meerdere tot het mindere, van het b°Tootere tot bet kleenere,, van het algemeene tot het inclividueele, nederdale. Om den lezer een juist denkbeeld te geven van mijn ontwerp , zal ik hier laten volgen
eene korte fchets van den loop der zaken, die ik, zoo
vet mijne krachten tocreiken , heb voorgenomen te behandelen.
„ Rerfle orde., Het Character deezer Eeuwe, of van
het algemeen menschdom in onzen en een naastvoorgaanden leeftijd.
„ Tweede orde. Volks-Characters. Hier zal ik eerst
handelen van het geen doorgaans de Characters der volken vormt , en van die bijzonderheden , welke vereischt
warden, om het Character van een yolk wel te leeren
keunen en beoordelen. Vervolgens zal ik een en ander
ftaal opgeven van eene rationale Characterfchets , cloth
mil bepalen tot Europa , als dat waerelddeel, waar van
wij niet alleen de meeste kennis , maar waarbij wij ook
het grootst belang. hebben. En wel bijzonder zal ik trachten het Nederlandsch Character in etlijke voorname trekken te tekenen.
„ Derde orde. Characters van kleenere maatfchappijen.
Hicrtoe breng ik Eerst plaatslijke Characters, zoo
in het algemeen, als bijzonder, die van het Hof, van de
Steden , en van het platte Land. Ten tweede FamilieCharacterswaarvan
hoofdtrekken aan zekere gellachten bijzonSer eigen zijn.
„ Vierde orde. Characters, gevormd door onderfcheidene ftanden en bezigheden van dit Leven. Onder dit opfchrift behooren de Characters door beroep en verkeering.
Die door rijkdom en armoede. Die door Godsdienst. Die
door Lectuur. Romanesque Characters.
„ Vijfde orde. Beheizende de Geflachtcharacters. Hier
zal ik cenige trekken geven van het manlijk en van het
vrouweliik 'Character, als zodanig.
„ Zesde orde: Characters uit het verfchil van den
leeftijd geboren. Characters van kinderen , :van jonge
lieden, van mannen en vrouwen, van oude menfchen.
„ ievende orde. Perfoneele Characters, die overal, in
een bijzonder perfoon , vallen. Ik zal een en ander voorbeeld geven van een goed, van een kwaad, van een gemend , van een ongeftadig, van een gekunfteld Character, en mooglijk nog van eenige andere foorten.
9, Hier zoude nu mijn plan ten einde gebracht zijn ;
dan,
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dan, om al het voorgaande meer vruchtbaar te doen worden , en als in edn middenpunt zamen te trekken, zal
ik trachten in een zeker voorgedragen Character onderfcheidenlijk te toonen, hoe bet zelve uit alle de opgegevene grootere Characters Itukswijs zij t' zaamgefteld, zoo
dat bet van elk derzelven iets ontleend hebbe , zonder
dat daar door het individueele, dat, na aftrek van al het
gemeenfchaplijke overblijft , ten eenemaal worde weggenomen ; ten bewijs dat men , om een jaist Characterkundig oordeelaar te zijn , ieder Character op eene foortgelijke wijs ontleden en fchiften moet.
„ Ik ben zoo wel van de uitvocrigheid en moeilijkheid
dezes onderwerps , en tevens van de tederheid mijner
verniogens , om het zelve wel te bearbeiden, overtuigd ,
als iemand door eene langwijlige redeneering mij daar van
zoude konnen overtuigen; loch ik vertrouw aan den anderen leant , dat kundige en weldenkende lieden , met de
nieuwheid en nuttigheid van mijn plan , en met de welmeenendheid mijner oogmerken in het zelve, zoo wel bevredigd zullen zijn , dat zij mijne geringe pogiugen voor
aangenaam houden en onderfleunen zullen met hunne
kundigheden ; waarvan ik belove , indicti mij dezelve
door briefwisfeling of door de drukpers worden medegedeeld, een daukbaar gebruik te zullen maken."
Agtervolgens dit Plan komt , in de eerfle plants ,
opmerking, Het Character deezer Eeuvve , of van het algemeene menschdom in onzen en een naastvoorgaanden
leeftijd ; welks ontvouwing by in dit eerfte Stukje nog
mededeelt; waarin by de voornaamfte byzonderheden daar
toe behoorende oordeelkundig gadellant, en met alle oplettendheid in een juist licht ftelt; en waarover by zich
ten betluite aldus tiitlant.
„ Indien men jets naar waarheid van de XVIIIde eeuw
zeggen kan , het is dit: dat zij meer verlicht en nicer
„ befchaafd is , den cenige eeuw , die haar voorging.
„ Maar zij is daarom niet geleerdcr, niet wijzer , niet
,' beter. Integendeel heeft zij de dwaasheden en on,1 deugden van vroegere geflachten of behouden, of te„ gen nieuwe verruitd , of , onder eene bevalliger ge„ daante, vermeerderd; en hare verlichting en befchaving hebben gediend , om een nieuw lick over de
„ menschlijke dwaasheid en verkeertheid te doen opgaan.
Wij konnen die nu duidlijker dan voorheen , en zien,
Aa 3
„ hoe
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hoe ver wij nog 4f zijn van de volmaaktheid.
„ Ziet daar het grootfle voordeel onzer tijden !"
lie'ze na de Kust van Gelukkig 4rabic , en van daar longs de
Roode Zee en door Egypte, na Europa; behelzende onder antitre, een kort berigt , wegens eenen aanflag der Engelfchen op
de Kaa.p de Goode Hoop : in eene reeks van Brieven ; door
BENRIK Roc:4(E Schildknaap Majoor ender 't Voetvolk. Uit
hot Engehch. Te Anfierdam , by M. de Bruyn , 1788. in
gr. 8vo. 198 bladz.
Rykans

elk Reiziger , welke eenigen tocht van aanbelang bui-,
ten zyn Vaderland gedaan heeft oordeelt zich gerechtigd
of verplichr, °in aan hot Gemeen verflag te doen van zyne ont.,
moetingen en aanmerkingen. Wanneer ook diergelyke verhaalen met oordeel opgefield worden , dienen zy tot vermeerdering
en verb; eiding van nuttige kundigheden. En fchoon men 'er
fomtyds niet zeer veel nieuws in aantreffe, Ilaten zy altoos zich
met vermaak lee= , w:nneer zy in eenen goeden flyl zyn gefchreven Van deeze loon is bet Book, waarvan wv hier verflag doen. Al wie eenigzins bedreven is in de Reisbefehryvin•
gen, welke , zedert veele jaaren, van tyd tot tyd , zyn in het
licht gekomen zal 'er, met bptrekkinge tot de ligging en gefieldheld der Landon , de zeden der Volken , welke de Schry.
ver bezocht heeft, joist niet veel in vinden , het Been hem te
vooren onbekend was. Maar des Schryvers Aanmerkingen draagen in bet algemeen het token van een gezond oordeel, fchoon
by op fommige plaatzen zich niet lang genoeg hebbe opgehou.,
den, om eene grondige kennis van al bet weetenswaardige , dat
zy uitleveren , te kunnen verkrygen. Daarenboven kan het verhaal van eenen tocht, door de Engelfehen , in den oorlog, welken zy voor weinige jaaren onzed Staat zo trou\vloos als onrechtvaardig aandeeden , hoofdzaaklyk tegen eene anzer voornaamfle buitenlandlehe bezittingen andernomen , niet dan belangryk zyn voor elken Nederlander , welke het welzyn des
deerlyk geteisterden Vaderlands ten harten neemt.
Bet Werk bellaat uit Dertien Brieven.
J. In den Eerflen hebben wy het begin der Reize , van het
vertrek des Engellehen Esquaders , under den Conimandeur
JOHNSTON , van S; )ithea,i. in bet voorjaar van 1781 , tot op deszelfs aankomst en verblyf to S* 7'asso ecn der Kaap-Verdifehe
Eilandcn. Deeze behelsr niers het geere men niet elders aan'vet.
H. De Tweede Brief behelst ecn y e haa} van den aanva/ ,
eic*Dr den Hem DE surFam , met een Fransch Escuader,
bctzelve in de haven van
fiernomen op het Engel oho 3
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Porto d at ten anker lag. Twee omfiandigheden waren oorzaak, dat dezelve niet volkomen gelukte. Het Engelfche Escrader,
waarvan een gedeelte aan het Eiland Majo zyne ververfchingen
had ingenomen, was nu weder vereenigci: en de Heer DE an,'NEN wiens Vlootdeel alleen uit vyf Oorlogfchepen beftond,
word door driederzelven niet naar behooren onderfleund. Gus
wend het gevecht niet beflisfende, maar had, evenwel, deeze
goccie uitwerking , dat de Engelfchen , ter herllellinge der bekomen fehade , genoodzaakr waren , langer , dan zy bedoeld
hadden , zich aan de Eilanden van Kaap Verd op te houden;
SUFFREW zyne reis vervolgde , en daardoor
terwyl de Heer
den voornaamen toeleg onzer vyanden verydelde.
11E. Want in den Derden Brief me/dr de Schryver, dat ,by de
aankomst aan het Eiland Iri-icbd, of, gelyk by Ichryft,
elaix, de Commandeur het voorwerp van den tocht openlyk be.kencl maakte. Dit was_ de verovering van de Kaap ie Goeoe
Hoop. Byster vlamden de Engelfchen op het bez i t dier bekoorlyke Vastigheid, „ • egter, (zegt t-de Sebryver. bI. 27.)
„ was alle onze hoop : de booze geest , die Otis op:"!.!';
„ plaagde, kwam ons, op niei:w, in den weg, en belctte ons
„ het bin= loopen van Baai Fats, zo als het vervolg zal doen
„ z'en.' Inderciaad , de Hoer DE SUFFREN moet , in de verbeeidinge der Engelfchen, een zeer booze geest geweest zyn.
Want, fchoon de Heer ROOKE IC vooren , bladz. 18 , had cagerekend, dat het Engelfche Esquader meer dan belland was tegen het Pranfehe, zo ras de Heer JOI'NSTON gewaar werd. dat
dit laatfle voor hem in Baai F.1; was ingelopen, had by geenen
lust om aan hetze/ve een tegenbezoek to geenen , en beltooten
„ geenen aantlag op de Kaap te doen."
lee Schryver
voegt hierby eenige zeer gewigtige Aanmcrkingen , over het
aanbelang van de Kaap Deeze Aantnerkingen
zvn voor den Nederlandlehen Leezer het belangrykfle deel des
Werks. Doch daar dezelve vry uitvocrig zyn, en cok wel 'elders vorkomen, zullen wy /alleenlyk zeggen, dat de bezitring
der gemelde Vastigheici , voigens des Se; ryvers met redenen
gellaafd oordeel, de Engelfchen we] ras voltiagen meesters zeude tnaaken van Oostindie ; terwyl derzelver verlies den ondergang den Potlandieben handel op dat gedeelte der Waereld
fchiclvk zoudc na zich deepen, of ten 'Mutton denzelven geheel
afhangelyk maaken van bet welbehaagcn der Britten. hi d;,t
dit niet reeds gebeurd zy, heeft men alleenlyk aan den hyfland
van Frankryk te darken. Want in hoe cieerniswaardigen toeftand de NederIzncilehe bezittingen in Indie w . ren vddr den
laatften Engelfchen oorlog, is te bekend om het bier re zeggen.
Ondertuslchen veroverden de Engel/Chen, in de Szid,:hlra
eenige Hollancif . he Oostindischvaarders. Op een derzelven vonden zy cenen Indiaanrchen Boning van '1 ornate , die,
met
Aa4
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met zynen Zoon , na. eene vyftienjaarige gevangenis op een
woest F.iland , na Holland gevoerd wierd. By deeze gelegenheld fpreekt de Heer ROOKE van de wreedheden , door de Nederlanderen in Oostindie gepleegd. Gaarne wenschten wy onze
Landgenooten geheel van deeze de menichelykheid onteerende
vlekken te kunncn zuiveren. Maar met verontwaardiginge en
leedweczen moeten wy de onmogelykheid daarva,1 erkennen.
Aileen kan men zeggen, dat her vooral eenen Engelschman niet
betaamde, daarover onze Natie re berispen. De menigvuldige,
maar doorgaans vruchtelooze, klagten, door Leden van het Engeliche Parlement zelve , in die Vergaderinge gedaan , de befchuldigingen tegen den Heer HASTINGS ingebragt , welker gerechtelyk onderzoek de Staatsdienaars niet hebben durven weigeren, maar welker uitwerking men , waarfchynelyk, wel zal weeten te verydelen , toonen duidelyk, dat de hoedanigheden van
fchraapzucht, onderdrukking en wreedheid, niet minder by de
Engelfchen dan by eenige andere Europeaanen to vinden zyn.
IV. De Commandeur JOHNSTON bad, twee of drie dagen, na
het vertrek uit de Slidanha Baai , met een gedeelte des Esquaders de terug reis na Engeland aangenomen , en het overige
vervolgde zyne reis tot aan de Como a Eilanden , aan weiker
voornaamst , door den Schryver 1 oanna genoemd , (misfchien
hetzelfde , dat in fommige Kaarten den naam van Angovan,
draagt,) men ter ververichinge en herfiell'nee der zieken zich
eenigen tyd ophicld. De Vierde Brief behelst eene befehryving van dat Eiland en van derzelver Inwoonderen. Wy
ons daarmede niet ophouden , fchoon het leezenswaardig
genoeg zy, Mair het is ons veo-gekomen , dat de Schryver
zich op eene plaats ecnigzins tegenfpreekt Van de Mahometaanfche Vaston. den kan a:•, fpreekende, zegt hy,, op bladz.
46. „ met verbaasdheid zien wy, dagelyks, de landzaaten
„ de bine der zonne, den zwaarften arbeid verrigten." En op
bladz. 48 leezen Wy: „ Dc opgczetenen van dit ..... eiland
„ zyn luy en vadzig, en wenden niet ten voordeele aan , de
„ vrugtbaarheid van den grond , met welke de Namur hen
heeft gezegend. Het klimaat bevordert hier dermaate den
„ wasdom, dat de Landman weinig works behoeve le doer;
„ doch dit vveinige words nog geweigerd." Strookt dit wet
volkomen ?
V. De Vvfde Brief is gefcbreeven nit Marebat baai, aan de
jcust van gelukkig Arabie, en behelst het verhaal van eene zeer
ramp poedige reize der Engeliche Vloot, geduurende welke deZelve ender een aanhoudend zukkelen , met flilte en tegen•
w:nd, eene menigte vtn have manrchap door ziekte verloor,
en eindeiyk genoodzaakt word, aan deeze kust, van welke de
v4erSchryver geheel Beene voordcelige befchryving geeft, na ver,Qv.
10:ng re zoeken. Verder vindt mcci 'er aanmerkingen over de
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oorzaaken der ziekte, welke veele bevelhebbers, en gemeenen,
Weehneepte. De Schryver zelve Teed 'er zo veel door, dat hy
benoot de voorgenornen reize na Indie te ftaaken , en zieh te
rug te begeeven na zijn Vaderland.
VI. Ingevolge van (lit befluit, is de Zesde Brief gedagtekend
uit Mocha. Hy behelst eene gevallig3 befehryving van de
eenvoudige leevenswyze, welke de Schryver hield aan boord
van een Arabisch (chip, waarmede hy na deeze plaats reisde,
van het /Chip zelve, van de gebrekkige zeevaart der Arabiers,
van de Stad Mocha, van het Arabifche Koningryk, Yemen, den
Godsdienst der Gentoos [of Benjaanen] doch waarvan het voornaamne en weetenswaardige veel uitvoeriger kan gelezen wor.
den by NIEBUHR en anderen: gelyk men over het geene de
Schryver Champooing noemt, breeder kan nazien in Colonel CAPPER' S Brief over bet reizen uit Indie' door Fgypte, bladz. 32.
VII. mans vinden wy onzen Reiziger te Dfyidda, of, gelyk
hy (pelt, juddah. Zyn brief behe/st het verhaal zyner reize van
Mocha tot Dfyidda, op welke hy een voorbeeld zag van de
bloedwreekinge under de Arabiers in gebru:k , en eene befehry
ving van Dfyidda. Doch van de Arabifche ge-woonten en fieden kan men veel naauwkeuriger befehryvingen vinden by MEBUHR.

VIII. Peeze Brief geeft ons het verflag eener verdrietige
Zeereize van juddah na Suez. Zo flecht zyn de fehepen in de
Arabifche golf, en zo onbekwaam de Zceluiden , welke dezelve bevaaren , dat de Schryver bladz, 104 betuigt. Het baart
„ my minder verwondering, dat wy daaraan [te weeten aan
„ eene reize van tweehonderd, mylerf] vyfrig dagen (*) befleed
hebben, clan dat wy, de wyze van het behandelen der fche„ pen in aanirerking genomen zynde, dezelve in 't geheel heb„ ben kunnen volbrengen.”
IX. De Reize des Sehryvers van Suez na Cairo, vindt men
in den Negenden Brief, en daarna het rampz fiee let cen ge.
zelfehap van Engclfche Koopluiden, in de woestyne, tusfehen
die beide &den , overgekomen. De Engelichen hadden cenigen
tyd tang een verboden handel uit Indie op Cairo gedreven.
Dc groote beer gaf daartegcn een verbod uit. Taut verbod
men eenen geruimen tyd niet werkfiellig gemankt ; maar
lyk werd 'er een Engelsch gezelithap het IlagtofFer van. Met
verboden goederen van uez na Cairo komende, werd het
door eenen daartoe uitgezonden hoop geheel beroofd, moeciermaakt uitgerchud, en, in dien fiaar, in de. woestyne gelaten,
bloorgefleid voor de firaalen eener brandende Zonne, zonder
fpys of drank, met dat gevolg dat van bet gentfehe gezelreeap
flcchts
Schn vcr
(0 Eigenlyk fcbynt het to moeten zyn vyfenveettia; wart
dell IQtieD ?Ilitart te judditb to feheep, en kwatn den .7.4 Apr! to
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flecks drie -ontkwamen, terwyl alle overigen door honger,
dorst, en verrnoeidheid hezweeken.
X. Met bet geene de Schryver zegt, van de Egyptifche pyramide, en van de overftroominge des Nyls, zullen wy ons
Piet ophouden, gelyk merle niet met de regeeringe van Egypte, welke het oncierwerp van den fienden Brief uitmaaken.
XI. De Elide Levert ons een ftaaltje van de onderdrukkinge
en fehraapzuchtige knevelaarye der gemelde regeeringe wearvan de febryver zelve de ondervitaJing kreeg, fchoon by nog
gelukkiglyk nit zyne verlegenheid gered werd. Men meet dit
in het weak zelve leezen Doe cene uitdrt.kking trekt ooze
opmerking „ Meer dan andere volken," leezen wy op bladz.
1 54, ,, fehylien de Engelfchen e flagtoffers geweest te zyn
„ van decze foort van plon.eringen, de reden daarvan , geloo„ ve ik, moec gczogt worden in de bereidwilligheid, met wel„ ke zy zien dear aan onderwerpen ” Hoe arookt dit met die
fierheid met welke dit Volk zich enders zo trotslyk aanaelt
by zyne nalluereei % \let lien mem, welken de EngelfelRen
draa g en op hunne vryheici'v Of niocten wy het aanmerken als
een voorbeeld van lien al g emeenen revel , dr. menfehen welken zich het hcragra)eaigae gedraagen , dear zy waanen de
meesters te zyn, do,)egaans het laagae kruipen, warmer de
overmagt in ant:e.:e harden is? -- Een voovbeeld, dat vervolgens wordt hygc r:gt, v.na iem nd, die zich verftout had te
Cairo het zegel, het geen de tolbedienden te Suez op zyne
koffers gezet hadden , to breeken, eer dezelve door de daartoe
geaelde opzieners bezichtigd waren, en daarvoor cone boete
van duizend ponden fterling moest betaalen, is geen bewys
van knevelaarye, zulic eene dead zoude overtil hoog opgenomen , en met reden door zwaare geldboecen gearaft worden.
De Twaelfcle en Dertiende Brieven behelzen niets waarmede
wy ons byzonderlyk behoeven op te houden; en ons uittrek.
fel is reeds tang genoeg .gcworden.
By wyze van een aanhangiel is nog zgter het werk geplaatst
eon Pireete, of Beveltehrift der Ottomanifehe Porte, waarby
den Christenen vetboden wordt met hunne vaartuigen to Suez
binnen te loopen; of van Jeddah op Suez hands . 1 to dryven ,
op giraffe van gevangenisfe y our het feheepsvolk, en verbeurte
van fehip en good.
De Vertaaling, om hiervan een woord to zeggen, komt ons
voor den Vertaaler eer te doen. Zy is in eenen fraaien, vlocien.
den en onopgefinukten flyl opgefleld. Schoon wy bet oerlemeglyke niet gez'en hebben, draagt zy, oozes bedunkens, blyken
van colic grondiger kennis ee van beide taalen, dan men by vec•
le Overzetters aantreft. Eerie enkele aanmerking duide de cr.
taaler ens ten goede. Op bladz. 116 ftaat Hdelheid. gods
„ dienst, hygeloof en koophandel, zyn de vier hoofdoorzlicen
„ dee-
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It) deezer jaarlykfche Bedevaartstogten," te weeten der Mufulmannen na M. kka. Wy begreepen eerst niet, wat de I7delheld hier te maaken had, tot dat onze gedagten vielen o `p het
Engelfche woord Idlenefs, dat Ledigheid betekent. Waarfehy_
nelyk heeft de gelykheid van klank den Vertaaler misleid in een
oogenblik van minder dan gewoone oplettendheid.

Briefwisfeling, tusfrhen de Familie en Bekenden, van den Vriend
der Kinderen. Uit het liongduitsch vertaed. Tweede deelr,
tweede auk. Te Haarlem, by F. Bohn, 1787. In Svo. 173bladzyden.
Tti dit Stukje is deeze Briefwisfeling, die wyders op dezelfde
leerzaame manier als het voorige ingerigt is, vergezeld vari
een Tooneelfpel in Brie Bedryven getyteld : de F evaar,, n der Teugd.
}let zelve firekt, inzonderheid, °In der jeugd onder 't oog te
brengen, hoe ligtlyk zy zig aan onheilen bloot flellen, wanneer
buiten der Ouderen kennis, zig in rninnehandelingen laaten inwikkelen; al ware 't zelfs met medeweeten of op aanraaden eener Gouvernante, die wel Bens haaren it-Mood, op
het vooruitzigt van eigenbelang , fehandelyk listig misbruikt.
Eer. oogichynlyk onvoorzigtig gedrag van Juffrouw Lott:, .op
een Bel, omtrent een jong Neer, die haarer oplettendheid ge_
heel onwaardig was, met eene fehynbaare veronagrzaaming van
den Neer Spiritus, welke • ig mede op dat Bal be yond, had
dien feherpen toeziener van 't gedrag der Kinderen zynes vriends
aanleiding gegeeven tot bet opflellen van dir Tooneelftuk, hot
welk by jutTrouw Lotie zydlings in hander deed vallen. Hee
gedrag dier jonge luffrouw was intusfehen geenszins van dien
aart geweest, als de Heer Spiritus vermoedde; maar zyne betoonde agterclogr, op het Bal, had haar aangezet, om cen rol,
dien zy el` eene grip aangevangen had, voort re Epee/en; en
zyne daarop volgende agte houdendheid, die eenigc dagee deurde, welke de jonge Jeffrouw niet goedvond voor de vuist tegen te gaan,' baarde eene enders geheel ongewoone koelheid,
jegens elkander: tot dat het vinden van 't opgernelde Tooneelepel, by een draruir voortvloeiend gefprek, dezelve een elude
deed neernen. Dit gefprek naamlft bragt eene wederzediche
verklaaring te wege, en had eene ve-zoening der gemoederen
ten gevolge; het fpeet den neer Spiritus hear verdagt gehouden te hebben dat ze zig te veel van een laffen melkinuil zou
/eaten inneemen; en het fpeet juffrouw
, dat ze in 't geheele geval wat al te los te werk gegaan was. Zy verhaalt deeze geheurtenis in een Brief aan haaren Broeder, en
mkt 'er een leerzaarn gebraik van, dat~ ook bcjaardcn z'g
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Aan 't einde van haar ver..
wel eens mogen herinneren.
haal komende, vervolgt zy in deezer voege.
„ Hy [de Heer Splritus] verzogt my honderdmaal verfchooDing over zyne agterdogt, en ik hem over myne onbedagtzaamheld. Voorts deed ik door myn vriendlyk aandringen hem ook
beloven , dat by my zyne waarfehuwingen , die ik altoos met
de gro dankbaarheid, als de kragrigfle bewyzen zyner
vriendichap, en zorge voor mynen wezenlyken welfiand, erkennen zoude, nooit weder door eenigen agterdogt of wantrouwen, maar door rondborflige openhartigheid, en niet zydelings
of door dubbeizinnige onderrigtingcn, geliefde te kennen te geven: en dat ik hem dan altoos rekenfchap geven kon, en niet
ligt Merin mistasten zoude.
„ n inderdaad dit is, waarde broeder, altoos myne manier
van denken, en ik ben verzekerd, dat menige partyfehappen,
en menige verkoeling in vriendlchap, alleen uit dergelyke misvattingen ontfLaan; als men namelyk Met regt voor de vuist zegt
zo als men hot meet% Zulk ibort van mokken , pruilen en
rnoinpelen , of zo als men 't noemen veil , vergelyk ik by I-et
gedrag dier twee oude wyven, die elkander in 't donker in een
bosch ontmoeteden. 1 e een hield de ander voor een roverheks
of fpook, en dus wilden zy elkander niet voorby gaan, voor
dat het dag wierd. Hadden zy elkander toegeroepen, „ wie
„ zyt gy, waar moet ge heen , of hoe komt ge hier ?" dan
hadden zy geweten wat zy aan elkander , en elk hod
gerust zyns weegs konnen gaan.
„ Eenigen tyd geleden, was zekere Dame uit de flad by ons,
(lie one moecler kwam fpreken, en die, door foortgelyk rook_
ken of pruilen , met eene harer vriendinncn in onmin geraakt
was. Deze was namelyk in een winkel gekomen, waar zy een
fink zyden flof zag, daar zy grooten zin in had, des zy heen
gaande befloot, cm, des anderen daags, (Lar van een kleed voor
haar te kopen. Hare vriesndin komt toevallig op dien morgen
wat vroeger in dezelfde winkel, en kiest, daar zy van het
voornemen der andere germ woord wist, juist dat zelfde auk.
De eerfle, wederkornende, vindt dat het flof verkogt is, en
ziet niet lang daar na hare vriendin te voorichyn komen met
dat kleed nan. Hierop heeldde zy zich vast in, dat de andere, lets van haar voornemen gewcten hebbende, ha r dit heimelyk ontfutCeld had. In piaats van hare vriendinne bier over
te onderhouden, begint zy re pruilen, laat h:ar bezoek telkens
afwyzen, is ftekelig tegen haar in gezelfchappen : kortom wen
houdt in 't ge l-eol op, elkander te zien en leeft in volflagen
vvandfehap, zonder dat do eene de oorzaak hiervan ontdckken
kan. tot dat eindlyk de perfoon, die zich beledigd achtede,
dezdve aan myne moeder openbaarde; die daarop aannarn de
andere hierover te zullen onderhouden, en dus komt de garfc ho
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fche historie Zy betuigt heiliglyk geen woord van het oog.
merk barer vriendinne geweten te hebben , w..nt dat zy haar
gaarne dan het flof gelaten Lad, daar zy 'er zo veel belang niet
in flelde; en nu fchamen zy zich beide. Inmiddels is bier door
tusfchen doze Familien eene koelheid en breuk in de vriendfchap ontIlaan, die niet ligt weder te heelers zal zyn. Had de
eerlte Dame haar ongenoegen aan de andere rondbothig geuit,
dan had die geweten, waarom de andere op haar verftoord was,
of zy waren vrienden gebleeven. Neem dit voor u zelven ook
in acht, lieve Broeder! Gy pleegdet voorheen ook wel een weinigje aan dat zeer te hinken , en dat deugt onder broeders en
austers in 't gcheel niet. Veel beter is het elkander een, voor
de vuist de w tarheid gezegd , en dan ziet daar is myne
hand — wy hebben beiden Lout, — en daar mede weder
goede vrienden ! 'Er fluipt door dat finooren zeer ligt eenige
verbittering of koelheid in het harte , welke door geen berouW
te verzoeten, of door eenige warmte weg te nemen is."

KAREL VAN KARELSBERG , of Tafereel van de Menschlyke E!lende.
Door C. G. SALTZMAN. Uit het Hoogduirsc'z vertaald. Vyy`e

Deed. Te Anfierdam, by de Wed. J.

Doll, 1787.

In octavo,

382 biadz.
de gefchiedenis van Karel en zyne beminde Henriette
M etwordt
in dit Deel nog al geen voortgang gemaakt ; Karel
zwerft door 't Land om thnriette , die by meent gelcLaakt te
zyn , te zoeken ; en Henriette bevindt zig intusfchen op zyii
Landgoed Karelsberg; alwaar eene fnapagtige Huishoudfler haar
onvoorzigtig aanleiding geeft , om Karel van wantrouw en een
fnooden minnehandel te verdenken ; 't Welk haar dit verblyr
haatlyk maakt, en tot het befluit brengt om weder van daar te
vertrekken. Voor 't overige ontbreekt het, naar de meermaal
opgemerkte fchryfwyze van den Heer Saltzman, ook in dit reel
aan geene verfcheidenheid van ontmoetingen , die meerendeels
gebreken, welken de menschlyke ellende verzwaaren, onder 't
oog brengen. Hier toe behooren in deezen ook wel byzonder
verkeerde inrigtingen in de zaaken van 's Lands befluur , die
voor .de Maatfchappy nadeelige gevolgen hebben; waarvan eene
onttnoe:ing van Zelnik , een Vriend van Karel, op een Heeren-

of Postweg, ten voorbeelde kan ftrekken. Zynen Vriend Kara
een berigt gegeeven hebbende, van het oogmerk zyner reize na
Carmin, vervolgt by zyn Brief indeezervoege.
„ Tor 1Co?chis ging het zeer goed , om dat derwaards eene
Chausfee leidt. War zo dra kwam ik niet buiten Isolrhis . of
de Chausfee heeft, gelyk u bekend is, een einde, en ik gera ., kte met myn patard zo diep in de molder dat het onmogelyk
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was om verder te komen: Zo teed als het my doet , om een
enkel feheutie van het gezaaide te vertrappen , het welk den
boar zo veel moeite en infpanning van krachten kost , zag ik
my thans evenwel genoodzaakt , om over het bezaaide veld te
ryden , en zo de vruchten der naarItig,heid van veele boeren te
vernielen.
„ Maar ik had naauwlyks eenige honderd tlappen gereeden
of een man greep myn paard in den teugel , die de fehrikkelykfte vloeken en bedreigingen nitbraakte. Wat d . ! riep
by, zie je niet, myn /Jeer! dat dit veld beZaaid is? Wie heeft
u gezegd, dat gy hier ryden zult?
„ 1K. De nood , myn Iieve Vriend!
„ Hu. Wel, wat nood , wat Hood ! Ziet gy niet, dat de weg
breed genoeg is, kent gy flier op den weg blyven ?
„ Ix. Dit zou ik gaarne doen. Maar gy ziet immers wel,
dat het onmogelyk is, om 'er door te komen. Het paard zakt
cot den bulk in de modder. Man en paard moeten bier immers
vergaan.
,, Hy. Wat raakt my dat ! lk ben veldbewaarder , ik ben
'er toe aangelleld , om de akkers van de boeren te bewaaren.
De boer moat zich het geheele jaar door genoeg plaagen , dat
hem dikwils byna het bloed onder de nagels nitipringt , moet
daarenboven feharriIig en ongelden betaalen, daar vraagt
dan geen Mensch : hebt gy geoogst of niet geoogst? Wanneer
de dag daar is, dan is het: betaal, boer! Ln nu wilt gy, myn
Heer , hem de vruchr .. .
„ Ix. Dit is all6s waarheid ; maar wanneer de hoer zyne
vrucht behouden wil , moet by ook betere wegen bezorgen:
„ Wel , war bekommerr zich de boer over de wegen.
Dit is de zaak van den Landsheer. En, urn kort van de zaak
w komen .....
„ IK. Wat moot ik doen ?
„ Hy . Te rug ryden naar Zinkleven , en negen Guldens
boete aan den Schout betaalen.
,, 1K. Dat is wat veel.
„ Dat is nog gratie. Linksom, myn Deer ! of my zal
die en die haalen, zo ik u flier met dit inflrument op den kop
flaa, dat 'er de harsfens zullen uitvliegen.
„ Ix. Wees dan redelyk ! Wat zal ik u geeven, zo gy my
hat verder ryden ?
„ Hy . IA el nu ! Eigenlyk meet gy wederom te rug , en
negen Guldens boete betaalen. Maar wat zal ik met u begin-nen? Myn Heer is immers vreemd. Wat wilt gy my geeven ?
Ix. Een halven daalder.
„ HY. Geef bier! (Toen by het geld had.) Ryd nu in Gods
naam recht nit! Daar by de galg komt een moeras, fla dan
maar links om, en volg het fpoor; dan kunt gy niet misfen.
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Ix, Maar op die wyze zal ik immers nog meerder vruchten bederven?
9, HY. Wie kan dat nu 1,elpen ?
IK. Moeten de boeren dan alle jaaren zo veel fchade lyden ?
,, H y . Alle jaaren.
,, 1K. Maar waarom verbeteren zy de wegen niet?
9, H y . Dit is de zaak van den Landsheer. In den herfst
bezaaijen zy de akkers , in het voorjaar ploegen zy dezelven
wederom. Dit is nu reeds zo lang gellhied als ik veldbewaarder gewee,,t hen.
,, Ix. Maar wanneer gy nu de reizigers tegens de betaating
van eenen h liven daalder vergunt, om te paard en met wagens
over de akkers van de boeren te ryden , wat nut bebben dan
de boeren van uw ampt !
„ Fir. De boeren hebben 'er zekerlyk geen nut van.
,, he. En wie dan ?
,, HY. Wie dan anders , dan ik zelf ? Zie je, myn Heer!
Ik ben een Invaliede. In den flag by Mollau heb ik deeze drie
vingers verlooren, die moeten my immers beta:ild warden.
„ Itc. Kan de Vorst u die dan Diet hetaalen ?
„ H y. Dan moest de Vorst een ruiine beurs hebben , wan.
neer by alle de geenen zou willen onderhouden , die in zynen
dienst kreupel worden.
,, Ix. Maakt by z . ! dan alle tot Veldbewaarders?
HY. Neen, myn Peer dat niet. Maar zie je, wat buitenlanders zyn , die ontvangen hun aficheid , en gaan dan het.
lieve brood bedelen. Maar de onderdaanen worden bezorgd.
De een wordt Poortier,, de ander Opziener over de Aecyzen ,
de derde Opziener over het Vleesch, de vierde Veldbewaarder,
en zo voorts. Op die wyze worden alle onvermoogende Soldaaten bezorgd, zonder dat het den Vorst een koperen duit kost.
„ Ix. Zo !
„ Ik reed weg , en verkropte alles , wat ik zo gaarne zou
willen gezegd hebben."
De Heer Zink bragt, door de flegte gefle/dheid van den weg,
niet zonder gevaar van zyn leaven, het diestyds niet verder dan
tot frfeveld; alwaar een gefprek met een Burgemeester en den
Stadsiehryver hem duideiyk deed bemerken , dat het den Landsbeer aan behoorlyk befluur , en den ingezetenen aan zugt voor
't algemeene welzyn, mangelde.
Eduard en Eleonora, Treurfpel. Gevol l,rd naar het Engr elsch van
den Hoer JAMES THOMSON, door IZAAK pa CLERCQ H. Z. Te
Amfterdam, by P. J. Uylenbroek , 1787. In $v 0. 8o bladz.

origineel van dit Treurfpel wierdt, in den jaare 1736, door
H etden
Engelfchen Dichter Thonfon, den Schouwburg te L
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den aangeboden; doch, om onbekende Staatkundige redenen, op
denzelven niet vertoond. De Gelchiedenis , daarin ten grondflag gelegd , is genomen nit de Kruistogten naar bet H. Land,
alwaar Eduard, omtrend den jaare 1272, door een Moorder, op
welkenhv zich betrouwde, wierdt omgebragt; doch denzelven,
met dezelfde vergiftigde ponjaard, ook l.et level) benam. In het
Treurfpel worth zy op de volgende wyze voorgefield:
De Engeliche Kroonprins Eduard. zyn Leger voor -Jaffa, eene
Stad op de Kest van Palestina, nedeleflagen hebbende, wordt
aldaar, door eenen afgezant van Sultan Swim, met een vergiftigde dolk in den arm gewond. Schoon deze daad den Verraader
het leven kost, brengt die wond echter ook den Vorst tot op den
rand des Grafs, alwaar men niets dan zynen dood te gemoete
ziet. Eene gevangene, Arabirche Princes, Daraxa , Minnaresfe
van S. 1 m, en vertrouwde van Eduards Echtgenoote, Eleonora,
geeft , in deze zorgelyke oinfiandigheld , den verichrikkelvicen
raad, het verfpreidend , gif nit de wond te zuigen, als het eenig
om den Engeltehen Vorst te behouden. Eleonora zelve.
!lett dit in 't werk, daar toe den flaap van Eduard te bat neemencle ; waarop het verfpreicide vergif tot haar overgaat, en haar
in even zulk een toefland brengt, als Eduard ontkomt; het welk
vorfcheidene gevoelige Tooneelen oplevert. Selim, door den dweepz .,ichtigen Moorder misleid, die daad willende komt ,
in de kleeding van eenen Dervis, in Edua,ds Leger: geneest,
door de hulp van Daraxa, de reeds Ilervencie Vorilin , en ontdekt
zich daar na , zo wel op de grootmoedigfle als verrasfencifte wyze,
aan Eduard : welke daad de ontknooping van dit Treurfpel uitmaakt.
op de Tooneelfchikking zyn eenige Aanmerkingen te maaken;
zelfs vindt men eene gaaping tusfehen het Yyfde en Zesde Tooneet
des Vierden Beclutfs : dan foortgelyke feilen kunnen niet opwee..
,gen tegen de edele gevoelens, die overal in dit Stuk doorflraalen, dat met deze Verfen, door Selim, geflooten wordt.

De hooglie Wysheid, die niets zonder oogmerk doet,
Wrocht zulk een onderfcheid in 't menfchelyk gemoed,
Dat hy, die bundling zich geen denkwyze op Mat dringen,
Perfchillend denken meet met andre flervelingen:
Het oordeel lyd geen dwang; het , houd zich altoos vry,.
Dat dit dan 't middenpunt van overeenkoinst zy:
Men bane' vervolgzucht en geloofshaat nit de oinnen;
't Verfiand moog' twisten, maar het hart meet vrede minnen;
En 't gantfche menschdom vinde atom zyn heil en vreugd
In de oefening van recht, van menichenlifde, en deugd.
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LETTER-OEFENINGEN.
De Vriend der yonge Heeren , door den Eerwaardigen
Heere FORDYCE , Doctor in de Godgcleerdheid. Ui
het Engelsch vertaald. Derde Deel. Te Autfierdat ,
by J. Yntetna, 1788. Behalven het Voorberigt en eitt
Voorreden , 225 bladz. in 8vo.
Pr oen Neerlandsch jonglingfchap het dierbaar Gefchenk
ontving van den vertaalden 1/riend der '?ortge Heeren , door den Eerw. FORDYCE , reeds met zo veel loft
bekend door zynen Friend der Yonge yufrouwen , mogt
men, uit het clot van de Voorreden des Schryvers, zich
belooven , dat men meer Redenvoerin g en van dien zelfden Hempel te wagten hadt , indien het den Hemel behaagde hem tyd en vermogens te fchenken. De Uitgee.
vers dier twee Deeltjes beloofden , in den jaare 1780,
dezelve , zo ras ze in 't Engelsch waren uitgegeeven
eene Nederduitfthe Vertaaling daar van te zullen hezor.
gen. — In dat tydsverloop is 'er ons niets van vootgekomen ; en mogen wy , uit de Voorreden des Eerw.
Schryvers, in dit Stukje, befluiten, dat men geen meer
Redenvoeringen van hem te wagten hebbe. „ Door ziek„ lykheid van gefteltenisfe heeft by zich genoodzaakt
„ gevonden , het gewoone werk zyns Beroeps te ftaa„ ken.”
Hoe komt , vraagt men derhalven , dit Derde
Deeltje daar aan toegevoegd? Op bet doorbtaderen eri
het leezen des Voorberigts van den Vertaaler, is ons gea
bleeken dat dit Derde Deeltie op dezelfde wyze zamengefteld is , als men een Derde Deeltje by de twee eerfte,
van den f'riend der yonge yuffrouwen , toegefchikt heeft.
't Zelve beftaat, naamlyk, uit etn en ander klein Werkje van die keurige hand , in deezen Bundel verzameld,
voor de vertirooijinge bewaard.
Het Eerfte , 't geen wy ontmoeten , is eche Peden.
wering , over tie Dwaasheid, Schande , en Elende van
REEL. N. ALG. LETT. N9. 9.
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Zondig rerntaak, over SALOMO'S zeggen , Spreuk. VII: 6.
door FORDYCE , op eene Algemeene Vergadering der
Berke van Schotland, uitgefprooken, waar de Leeraars
zich bevlytigen , om meesterftukken van Welfpreekenheicl
op te leveren ; en mag deeze Redenvoering daar onder
gctcld worden. Luid de keuze van zulk eene ftoffe
vreemd by eene Kerklyke Byeenkomst , de Eerw. FORDYCE keurde ze niet onvoegelyk, „ in eene Eeuwe als
deeze, waarin de Wellust , als 't ware, ten Tliroon
„ zit. — Eene Eeuw, waarin , te midden van de
„ heerlykfte vorderingen in Kunflen en Weetenfchappen,
„ en betooningen van Burger- en Krygsdeugd , maar
„ te veel befpeurd wordt van die Weelde en Verwyfd„ heid , welke eenige deftige Schryvcrs onder de Cha„ ractertrekken deezer Eeuwe teller.” Zy beheist , gelyk de Vertaaler te refit opmcrkt , om zo te
fpreeken , „ de Toepasfing van alle de Redenvoeringen ,
„ in de twee voorgaande Dcelen den Yonge Heeren voor„ geho laden .”
Het Tweede Stukje, in dit Deeltje , en verre het grootfle beflaat uit zes Aanfpraaken (tan de Godheid. De
eerfle loopt, over een Gezigt der Zee. — De tweede
heelt ten onderwerpe, de Behoudenis door CHRISTUS , en
client ten vervolge van de voorgaande. — De derde ,
over de Belpiegelinz , is nit beide voortgevloeid.
De vierde en vyfde gaan over de Voorzienigheid ,
en tot de zesde gat de Dood van SAMUEL JOHNSON, Cell
Vriend van FORDYCE aanleiding. Deeze laatfte , voor
ooze Nederduitfthe Leezers, die den Meer JOHNSON niet,
of niet genoegzaam, kennen , wordt toegelicht door den
vertaaler , die in zyne Voorreden een verflag geeft van
deezen in Engeland zo bekenden Schryvcr.
Behalven de aanprvzendc Bedenkingen des Vertaalers,
over deeze Aanfpraaken, ontmoeten wy,, in de Voorreden
des Sehryvers zelvc, zeer leezenswaardige Bedenkingen,
over den aart deezer Godsdienstoefeniugen. „ Hy, die.
een redelyke en teffens vuurige Godsdienstoefening
altoos aangezien halt voor de edeifte bezigheid van 's
55
„ Menfchen Ziele, en de rykfle bron van vordering en
troost , wenschte deeze te bevorderen , door Ale mid
95
delen , die59by in zyne magt hadt , en hoopt, dat Lee
„ zers , van eenen ernliigen aart , en teffens van eene
„ onbekrompe dcnkwyze , eenigen fmaak mogen vinden
„ in deeze Aanfpraaken."
De
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De Eerw. FORDYCE verkoos aan deeze Stukjes Bever
den naam van ./'ani:praaken dan van Gebeden te geeven:
om dat , fchoon ze verfcheide Gebeden en Voorbiddingen
behelzen ze voornaamlyk in den 41 van Bedeukingea
zyn ingerigt. „ Ze beltaan" gelyk by zich uitdrukt,
„ nit cene ii)ort van Godsdienflige Befchouwingen , waar
„ in de Ziel, werkzaam onder cen leevendig gevoel van
„ de Godlyke Tegenwoordigheid, met ootmoet en crnst,
„ haarc inwendige aandoeningen en overleggingen , en
„ begeerten over verfcheide onderwerpen, uitdrukt, en
fleeds bet oog tot GOD opheft , als haar Vader en
„ Regter, wiens goedkeuring haar hoogst geluk uitmaakt:
„ dewy' Hy alleen haar kan zegenen , door alle tydper„ ken van haar beflaan.”
Het Derde, 't wclk ons vonrkomt, zyn Twee Brieven,
en eindere Dichtflukjes, over verfebillende Ondenrerpen ,
aan cen Kring van yonge Frienden. Deeze werden ,
Haar laid 's Vertaalcrs Voorreden , ontleend nit een Bundeltje Gedichten door den Meer FORDYCE , in den voorleden Jaare , in 't licht gegeeven. Ze zyn niet van hem
over qczet, maar door cen zyner Vrienden , der En8elli-he
Taale
b magtig, en niet onhetend onder de tegenwoordige
Nederlandjehe niehteren , die de goedheid hadt, deezen
last wel op zich te willen 'icemen , en nit een vry
men voorraad Gene keuze to doen van Dichtflukjes , die
meest rechtftreeks de 7onge Reeren betreffen , en, in de
daad, een hevallig chide aan dit Werkje maaken.
Iet vreemds , dat de Eerw. FORDYCE wien bet noch aan
leevendighcid van Verbeeldingskragt, noch aan Vinding,
noch aan Vuur, onthreekt, eerst in cen vry gevorderden Leeftyd de hand aan het Dichten geflaagen heeft.
't Geen zyne Dichtitukjes daar door in leeyendigheid,misfchien , verliezen , winnen zy in kragt en bondigheid.
Wy zullen 'cr, ten flot onder Aankondigiug, een ftaaltie van byhrengen; doch moeten eerst van bet \room/amfle gcdeelte van dit Boekdeeltje iets meer zeggen dan de
ilraks bloote opgave der Optehriften.
De bekrompenheid der Dweeper y , de naargeestigheid
van het Bygeloof,, de wartaal der -eestdryveren , de laage en lafFe Styl, in opitellen van deezen aart , door Lieden , die Smaak en een recht gevoclig I fart derfden ,
hebben alle het haare toegebragt , om , nicest alles , wat
den naam draagt, of het voorkomen heeft, van. Gebnickiefchen
boeken , by Menfehen van gezond Ourdcel
Bb2
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Smack, en Voorflanders van een redelyken en zuiVerert
G9Isdienst, op een laacren prys te fchatten , zo niet als
onwaardig, en eer den Godsdienst
hinderlyk dan voorb
deelig, te verwerpen; doch zy zullen deeze Awifpraaken
van eene andere gehalte vinden ; en 'er geenzins dien
Schoolfchen trant en ilipte orde in aantrelfien , welke in de
meeste Gebedenboeken, zelfs misfchien in de beste, heerscht.
't Zyn Uitboezemingen van het Hart, onder 't geleide
van 't gezond Verftand, aangevuurd door Chris!lyke Godsdientligheid. Mogelyk zullen ze al te vuurig geoordeeld
worden , in eene Eeuw, waarin onverfchillige kuelheid,
en valfche befchaafdheid, maar al te zeer naar de Mode
is. Wat bier van zyn moge , ons hebben ze nittleekend.
bevallen , en op veele plaatzen getroffen. Wy kunnen ze
niet openflaan, of wy ontmoeten iets van dien aart. Laaten wy bezien , of eene en andere Afdeeling (*), uit de6ze wifpraaken , die uitwerking op onze Leezers hebbe.
„ Gunstryke Hemel!" boezemt de Schryver , in de
Tweecle Aanfprank , nit , „ welke Vooruitzigten doen
zich op can myn verrukt gezigt ! „ Alle mule dingen zyn
„ voorby gegaan , en 't is alles nieuw geworden." Het
Licht der Waarheid beftraalt de verduisterde Zielen , gelyk de Dageraad den in 't donker wandelendcn Reiziger.
De minfte Leerling van uwen Zoon,Hemelfche Vader !
wyzer dan de grootfte Leermeester onder de Heidenitehe
frysgeeren. - De aangenaamheden der Vergiffenisfe
daalen in het hart der Boetvaardigen , „ gelyk de regen
op het verfchroeide gras." De neclerigen en opregten
worden creroepen, am zich te verheugen over de zekerDe Zielen der Menfchen • zyn
heid derbZaligheid.
vernieuwd door uwen Geest , gelyk het gelaad des Aardryks herleeft by het wederkeeren der Lente. De opwellingen van Lust , en de ftormen der Driften , bedaaren tot
eene heilige kalmte. Tweedragt en haat, boosaartigheid,
nyd en dwaaze eerzugt, verdwynen voor den „ Vorst des
„ Vredes. " Kroonen en Schepters worden nedergelegd
voor zyne voeten; alle Bevalligheden voegen zich in zyDe Deugd krygt kragt door 't Geloof,,
.
nen ftoet
en haalt van het Kruis de Lanwerkroon der OnfterflykIle ftaa verrukt op de bedenking , „ dat
heid.
,, CHRISilanfpraaken
fchryf
ik:
want
deeze
zyn in, met
(*) Aldefrlinc,
getanen getekende , Afdeelingen onderfeheiden , waar van dt
Ecrw. Sehryver, in zyne Voorreden, de cede opgeeft.
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gelyk hy geftorven is voor onze Zonden ,
ook opgewekt is ter onzer Regtvaardiging. fly is de
,' Opftauding en het Leeven, wie in hem gelooft zal leeal ware hy geftorven."
Onze Lichaamen ,
99 yen,
thans de woonplaatzen van zo veele kwaalen , de bronnen
van zo veele verkeerdheden , de veroorzaakers van zo
veel arbeids en zorgs, en in 't einde een prooy des verderfs, zullen , ten eenigen dage, een beter en gelukkiger
gedeante 11nneemen ; op de item des Aartsengels, door,
de Magt van JESUS, het duister en fmaadlyk graf verlaaten ; en „ wy zullen hem gelyk weezen; dewyl wy hem
„•zullen zien gelyk hy is." — Voor eeuwig in zyne
verkwikkende tegenwoordigheid verkeeren , — voor eeuwig vry van fmart, zickte, verval, ontbinding, is
'er onbekend, — de volmaaktfte fchoonheid, door volkome onfchuld verzekerd, — en wy, door 's Heillands
goedkeurende uitfpraake, verwaardigd tot cen onbefchryfbaar en eindeloos Geluk!
Wat hebben, met zodanige Uitzigten vcrvuld, met zulk eene Hoope bezicld,
6 GOD , uwe getrouwe Dienaars te vreezen, of waarom
zouden onze Harten zich ontrusten in leeven of in dood.
Bewaar my ," is zyne taal in de Derde Aanfpraak ,
Hemelfche Vader! voor de hooggeroemde weldaadigheid der geenen , die , terwyl zy Vryheid belooven van
de ketens des Bygeloofs en des Vooroordeels, zich bevlytigen , om alle goede beginzels , door u het Mensehclom ingedrukt, als de grondflagen van hunne Deugd ea
Geluk, om verre te rukken. — Verlos my van de
valfche voorwendzels der zodanigen, „ wier bartnhartig„ heden wreedheid zyn ,” die den dikwyls matten geest
wilien berooven van haare meestvermogende bartflerking‘,
en den Kinderen der fmerte ontzctten van hun kragtigst
Itemize! , en de edelmoedige poogingen van den rechtfehaapen Vaderlandminnaar, de nuttige en mocilyke nafpeuringen van den Godvrugtigen NVysgeer, de geduldig
verdraagene tegenheden en heldhaftige opofferingen des
Volgers van JESUS, zonder belooning of hoope laaten.
Geef dat ik altoos met afgryzen befebouwe hun
Godloos Stelzel, 't geen dit fchoon en heerlyk Heelal in
een tooneel van verwoesting hervormt , door uw felieppend vermogen nit te fluiten , en uw opper-toevoorzigt ,
't welk alles beftuurt , verleevendigt en bezielt , te verBefchutbid
ik it, elk deugdzaam Hart,
bannen!
9
ieder peens kwaads bewust jeugdig Gamed voor de be.Bb3
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dricglykhcid van alien , die boosaartig hun best doer) van
te ondermynen en te vcrwoesten „ wet regt, wear en
goed is" order de Meniclien ; wet hun dierbaar ken
maaken aan elkander , als Leden van uw Huisgezin , of
bun by u aanpryzcn als Onderdaanen van uw Koningryk;
wat hunner waardighcid en hoope voegt als onlierflyke
Weezens. Vervul hun met den uiterflen en onveranderlyken afkeer van ecne fiioodhcid , die , niet voldaan met den vrcdc en gocde orde des Menschlyken leevcns te ontrustcn, door koala redenkavelingen, voorbedagte fchcrpzinnighcid , of losbandige'vrolykheid, de Ziel,
voor den Hemel gefchikt , near uwen Beelde gefchaapen,
zoeken te verlaagen , en , in 't eindc , met alle hare edele bekwaambeden te doer nederzinkcn in den fchriklyken
afgrond van het Nict!"
„ 't Zy verre," belydt by in de Vierde Aanfpraak,
„ van my , uwe Wyslicid of Regtvaardigheid eenigzins in
twyfel te trekken , wanneer het u behaagt, in uw Opperbeftuur de dingen zulk een gang te laatcn gaan , dat zy
afwyken van bet gewoon beloop der \Vetten , door u
vastg-efteld, om de zaaken dcr Menichen kinderen te revelen - Door zulke beichikkingen behaagt het u, de
aandagt des Menschdoms op t,..• wekkcn , bun een gevoel
hunner afhangelykhcid van u in te drukken , de onzekerheid to leeren , om op tydl yke genictingdn te fleunen , en
de noodzeeklykheid , om dcel te erlangen can goederen
Viel
boven de toevalligheden des tyds verheeven.
de loopprys , altoos den Snellen ten &el; behaaiden de
55
„ Sterken altoos de overwinning in den ttryd; bezaten
„ de Wynn altoos Rykdom , en was de gunst der Men„ fehon altoos het deed der Veelwectudea ,” wie ,
}MERE wie zou u om byftend fmceken , of wie u denken voor zyn gelukkig Lot? Wear is de Mensch , die,
ten dage zyns vooripoeds , niet verlokt zou Worden , oin
uwe medewerking tc vergeeten , en , in den hooginoed
van zyn opg,eblaazen harts , te zeggen , „ door de kragt
„ van myn:-. hand , of door de wysheid myner raadflagen,
„ heb ik dit vcrkrcegcn?"
En ," With zyn teal in cane andcre Afdeeling der
vvfde Aanfpraake, „ nook wit ik ophouden a te veitheer„lyken , Baste der Vadercn! „ Gy zyt :ten alien goed , en
„ uwe harmhartigheden gean over elle de werken uwer hen„ den. Alter oogen wegten op u, en gy geeft ze fpyze ten
„ zyncu tya. Gy voedt de jonge Ravens als zy roepen,
„ Geen
•
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// Geen Muschje valt op den grond zonder u, Hemelfche
Vlder l De Hairen onzes hoofds zyn ale geteld!" Niets
is te laag voor uw Vaderlyk opzigt , gelyk. 'er' niets te
hoog is voor uw oneindig Vcrftand. Van uwen hoog
verheeven throon, Ahveetende Godbeid! befchouwt gy,
met een wydftrekkend en onpartydig oog, „alle de Vol„ ken , die op den geheelen Aardhodem woollen.” In
uw gezigt is niets groot dan Waarheid en Deugd, niets
hag dan Velschheid en Ondeugd. Vorflen , Koningen ,
Magtigen deezer Aarde , hoe zeer ook verheeven door
vleijers, hoc kruipend gediend door Shaven , zyn niets
in uwe tegenwoordigheid, dan els werktuigen uwer goedertierenheid , of uwer wraake. De gefchillen van de
Beheerfchers der Volken, de oneenigheden , die tusichen
de Wereldhewoonders ontftaan , de beroeringen der Staaten , de omwenteling van Koningryken , kunnen „ het
„ voorneemen uws lumen niet veranderen ," uwe onfealbaare raadflagen niet verydelen , of, voor Can oogenblik,
uwe rust verflooren. Gezeten op de ommegangen des
e e 1 s , eeuwig werkzaam , eeuwig bedaard , zendt gy
uwe bevelen uit , door de eindlooze uitgeftrektheid van
het geichapene , terwyl „ duizendmaal duizenden , en
„ tienduizendmeal tienduizenden Hemelfche Gee,-,ten
„ u ten dientte flan , de ftemme nws Woords boo„ ren , en brandend zyn als een viamme des vuurs , om
,, uwe Bevelen te voihrengen.” Ach! dat ik near
deeze uwe Dicnaaren mogt zweemen , in den ernst van
hunne G-odsverheerlyking, en de volvaardigheid van hunnen Yver :"
In deczcn verheeven Smack , zo zeer can die °riderwerpen voegende , zyn de anlp-aake,7 opgefteld , bet
Hart, — het van den Godsdienst doortrokken Hart,
IPreekt. Wy moeten onze gedaane toezegging,
cer wy dit Boekdeeltje ter zyde leggen , vervullen met
uit de Dichtf1ukjes 'er een te ontleenen. Als een der
kortfte verkiezen wy 't geen ten Opfchrift voert: flan
den medgezel van an yongeling , door onimmtigheid geflorven,
•

Verrtrooijing hoe? gy N/A de drinkfchaal in de hand ,
Gy durft haar arm uw vrienden brengen
Den wyn by garifche firoomen plengen,
Ontroert u niet het ingewand ?
Beet uit die Ichal, thans vol gefehonken,
Uw vriend niet korts den flood gedronken?
Bb4
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Rom, dartle Jongling, zeg bet my,
Was by min fris, min fierk dan gy,
Gar hy meer agt op 't went'len zyner dagen,
Tot dat zyn vreugd, zyn lust, wierdt uitgedoofd?
Te laat vondt by zich-zelf beroofd
Vat' leeven en geluk, op 't flerfbed neergeflaagen.
Afgryzelyke vat! by tract met flouten flap,
Verrukt van vreugd, en wuft van zinnen,
De poort van eeuwig jammer binnen ,
En loech op 't ydel handgeklap
Van hun, die tang de breede paden
Van 't zielsverderf zo drie,t betraden,
By 't wyken van zyn hell en vreugd.
Hy koos een voetfpoor voor zyn jeugd ,
Atom belegd met doodelyke flrikken.
En dorst by 't oog eens op zyn toefland flaan,
Een dartle hoer, een roffiaan,
Verelreeven uit zyn hart die heilige oogenblikken.
*r Ontbrak den Jongling niet aan kloekheid van vethancl,
't Ontbrak hem niet aan fterkte en kragteu
Van geest, of rykdom van gedachten;
Jaa, op den akeligen rand
Van hooploos onheil, dien hy merkte,
Hadt hy, vertrouwende op de flerkte
Zyns lichaarns, zyn hekeering voor.
Maar ylings ging die hoop te loor.
Gy weet zyn lot, en God vergunt den zegen
Dat gy uw voct kunt redden uit dicn fink.
Houd ail dan voor eon oogenblik.
Een vraag flegta, die ik eiach, dat gy zult overweegen.

Is MC

Peest bcreid, ow, in 't rampzalig oord ,
Waar wanhoop wernclt voor de voeten,
Den gee q van uwen Vriend te ontmoeten;
ontmoeten waar gy 't kermen boon
Van fehimmen, die, in haare ellenden,
Tot onderling verwyt zich wendcn,
Daar elk, met eindloos ongcduld,
Zyn' Vriend beticht met grooter fchuld ?
Gy hielpt den val diens Jongelings vervroegen;
Gy, wreedaarts, zyt de bron van zyn geklag,,
Hy leefde ligt nog deczen dag,
Rath by u nooir gekend, in lyf
zielsgenoegen.
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Verhandelingen , raakende den Natuurlyken en Geopen.
baarden Godsdienst, uitgegeeven door TEYLER'S Godge.
leerd Genootfchap. VIIde Deel. Te Haarlem , by J. Enfchede en Zoonen, en J. van Walr6, 1787. Behalven
het Voorbericht, 388 bladz. in gr. quarto.
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et voorftel van Teyler's Godgeleerd Genootfchap, in
dezen behandeld , vorderde , „ ten bondigfle en
„ kragtiglie te betoogen , de dwaasheid van het Scepticismus of der Twyffelaarye , en de onbezonnenhcid
35
„ van het meesteragtig bcflisfcn omtrent Godsdienftige
5 , voorftellen , met aanwyzing van den middelweg , tus„ fchen die twee uiterften , te houdeu.” Eene Verhandeling van den Eerwaerden Heer f17. L. Brown, D. D. ,
Predikant der Engelfche Gemeente te Utrecht, ter beantwoordinge van dit voorftel, heeft den gouden Eerprys
weggedragen. Voorts zyn 'er nog twee Verhandelingen
over dit onderwerp ter drukperfe gefchikt , welker Schryvers met een zilveren Eerprys begiltigd zyn geworden;
te weeten , de Eerwaerde Hecren G. Hesfelink , toen
Leeraer te Bolswaerd , thans Hoogleeraer re Amfterdam,
onder de Doopsgezinden, en y. van Voorst , toen Bedienaer des Godlyken Woords te Zierikzee , thans HoogIeeraer
Het
heloop dezer Verhandete Franeker.
lingen is , volgens den aert des Voorflels , natuurlyk drieledig, als gaende eerst over de Twyffelary,, vervolgcns
over het meesterachtig beflfsfen . , en eindelyk over den
middelweg , dien men verftandig tc bewandelen heeft,
om beiden deze zo fchadelyke uiterften re vermyden. leder Verhandeling behelst ene menigte van leerryke aenmerkingen over dit Stuk , dat wel by herhaling overwogen , en van onderfcheiden zyden recht ernflig befchouwd
mag worden; daer men veelal, en zomtyds vry clerk,
tot bet ene of andere laekbare ufterfte overflaet. — Om
uit de menigte dezer aenmerkingen den Lezer 'er ene ter
proeve mede te declen , zullen wy oils bepalen tot het
geen de Hoogleeraer Hesfelink byhrengt , met opzicht tot
de uitvoerige en ingewikkelde famenflellen van Godgeleerdheid; waeromtrent by ons het volgende aen de hand
geeft.
Gewag gemaekt hebbende van de verdeeldheid der gemoederen , in 't bepalen van 't geen men voor het hoofdzaekly4 des Christendoms te hoyden. liebbe lint by
b5
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gadc, hoe moeilyk het zy dit verfchil by te leggen , zo
lanz de menfchen niet dezelfde regels volgen in 't beoordee-ten van 't geen het hoofdzaeklyke van den Godsdienst
uitmaekt.
,7 Sommi gen naamlyk, zegt hy, fchynen te begrypen,
dat wel het voornaame van den Godsdienst beftaat in een
refit geloof, in regtzinnighcid van gevoclens, daar anderen het zelve in het byzonder zoeken in die waarheden,
welke regtftrecks en volgens Kaaren aart ftrckken, ter bevordcring tier daadelyke Godsvrugt. De eerstgenoemden,
als inzonderheid veel werks maakende van de befpiegelen, en dezelve op eencn hoogen prys
de .
ftellende, loopen- wel bet groothe gevaar om over min
duidelyke lecritukken tieing te beflisfen. Hoe zuiks toegaat, zal ik lets oniftandiger aantoonen.
„ Dewyl de voorfranders van den daadlyken Godsdienst, (met welken naam wy hen van de befpiegclende
Godgcleerden onderfeheiden,) de waardy eener Godgeleerde fretting voornaamclyk beoordeelcn Haar den invlocd,
welken dezelve Mit op de eigenlyke Godsvrugt, op bet
gedrag der menfclicn ; zo beftaat dcrzclver Godgelcerd
famenfiel nit goon groot aortal van waarheden , en wel
uit dnsdaanige waarheden , die het gemeen menfchenver
nand, voor gelicht door de aanwyzingen der Openbaaring,
duidelyk erfent , en waarovcr dos in het algemeen weinig
verfchil valt. In dusdaanige leerfrellingen, welke in bluote befpiegelingen beftaan, en minder gcfchikt zyn , om
de menfcben tot daadelyke Godsvrugt te beweegen, ftel.
len zy weiniger belting. Maar joist deeze zyn het, waaromtrend noch dc reden, noch de Heilige Schrift , ons die
klaare onderrigtingen gecft, en die derhalve volgcns Kaaren aart awn de ineestc tegenfpraak zyn blootgefleld. Om
deeze reden hebben zy minder noodig , en loopen dos
ook minder gevaar, om aangaande meer of min twyfrel.
achtige leerfrakken Rettig to beflisfen. - Len geheel
ander aanzien heeft de zaak by dezolken , die vcet ophebben met de bcfpiegelende Godgeleerdheid. Derzelver
menfiellen zyn uit eene groote menigte van flellingen zo
kunftig famengevlogtcn, dat men niet gevocglyk Lim van
dezelve kan misfen , of 'er ontflaat eene gawping, en men
raakt het verband van waarheden kwyt. In het aletrokken zyn dell befpicgeienden Godgeleerden wel Diet alle
ftellingen, waarnit zvn famcnftcl beftaat , even gewigtig;
dock de min gewigtige worden hem aangclegen, of zeifs
on-
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onontbeerl k, om dat by ze met waarheden van grooter
aanbelangy in verband gebragt heeft , en de cerite befchouwt , als verfpreidende een ()loot licht over de laat-,
Ile. fly pleit dus met dien zelfden yver, voor deeze milt
gewigtige itellingen , als voor dezulke , die den grond-,
Hag van den Godsdienst uitmaaken. Hy befchouwt dezclve als de famenvocgfels , welke het gebouw doen Nande blyven , en zonder welke het zelve zou vallen , of
zeer wankel worden. Dit doet hem met alle kragt yveren voor alle dusdaanige ftellingen, ,welke van andcren als
min gewigtig befchouwd worden
, waarover om de
bygebragte- reden doorgaans veel valt te zintwisten. Zou
by deeze fiellingen als twyffelachtige waarheden befchouwen , zonderftellig over dezelve te vcrklaaren ? by
zou zig verbeeldben , dat de grondflagen, niet flegts van
zyn famenftel onaar zelfs van den gantfchen Godsdienst,
ondermynd werden. Hy moet dezelve des op alle mo,
gelyke wys zoeken te handbaaven , al bet duistere en
twyffelachtige hieromtrend tragten op te klaarenen der-.
zelver regtmaatigheid gelirengelyk beweeren. ffoe twyl=
felachtiger deeze leerftukken , en aim hoe nicer tegenfpraak zy onderhevig zyn , met des te meet yver moet
by zig daarvoor in de bres ftellen. Het volgende gefprek
tusicheit SOPHRON en zynen vriend THE0RETICUS zal
het beredeneerde misfchien cenig Edit byzetten.
„ De Godgeleerde twisten , voortfpruitende uit bet
flellig beweeren van twyffelachtige leerflukken , zeide
SOPHRON ZOUCIell misfchien met minder bevigheid worden voortgezet , indien men bet wezenlyke onderfcheid
tusfchen hoofdzaakelyke en min hoofdzaakelyke waarheden nicer in bet oog hieldt.
Uwe aanmerking,
zeide THEORETICUS , heeft cenigen fclivu. Maar is deeze onderfcheiding tusfchen hoofdzaakelyke en min hoofdzaakelyke waarheden wel in de natuur der zaak gegrond?
Wanneer ik de zaak in bet afgetrokken befchouw, is my
de eene waarheid wel van meer aangetegenbeid dan de
andere , naarmaate zy meet invloed heeft op invne gerustheid , en op de•verzekering van myn toekomItig
Maar dit onderfcheid houdt op , zo dra ik de waarheden
in een zeker famenftel belchouw, en bet verband nagaa,
't welk 'er tusfchen dezelve plants heeft; een verband ,
zo noodzaakelyk , dat ik het zelve niet misien kan , of
de grand van mynen Godsdienst, en gevolgelvk van myne hoop ea myn vertrouwen, valt geheel weg.
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SOPHRON tragtte hem te beduiden , dat het verband,
welk 'er is tusfchen de hoofdwaarheden van den Godsdienst , wel kan ftaande blyven , zonder zyne toevlugt
te neemen tot die vergetrokken befpiegelingen , en fyn
gefponnen leerflukken , welke van deezen zo hard verdedigd, en van geenen zo fterk warden tegengefproken ,
en dat onze gerustheid en vertrouwen hiervan geenszins
afhangen. Dat JEZUS zeide by, de CHRISTUS, de Zoon
Gods, de Afgezant des Heine's, is gezonden, om ons
de leer van het Evangelie, den weg ten eeuwigen leven,
en Gods genaderyke fchikkingen voor het menschdom
bekend te maaken, hierin komen alle Christenen
overeen. Is dit niet genoeg om Hem volkomen geloof
te geeven , en, indien wy zyne lesfen gehoorzaamen, op
Gods genade en bermhartigheid te vertrouwen ? \Vat
hebben wy meer ter verzekeringe van Gods liefde jegens
ons , en ter onzer gerustheid , noodig? De verdere befpiegelingen aangaande de natuur des Zaligmaakers, aangaande de wys van zyne vereeniging met den Vader,
kunnen deeze onze gerustheid vermeerderen , of ons grooter vertrouwen op God en onzen Reiland inboezemen?
Dat JEZUS de Zoon Gods is, viel de ander hem
in de reden , is genoeg °in in Hem to gelooven. Maar
de leer aangaande zyne Goddelyke en menfchelyke natuur that , met een ander allergewigtigst leerftuk der
Openbaaring, het leerftuk naamelyk der Verzoening , in
een zo naauw verband, dat het zelve zonder het eerfte
niet kan begreepen warden : weshalve wy de leer aangaande de Eenwezigheid van den Vader en den Zoon
even fterk moeten ftaande 'louden , als dat. yzus
1
worth onctermynd.
Zoon Gods is , of het Chris tenc.om
begrip , gaf SOPHRON hem ten antwoord ,
aangaande de leer der Verzoening , berust waarfchynlyk
op even vergetrokken befpiegelingen, waarmede de cellvouwige leer van het Christendom niets te doeu hecft.
Waarom blyven wy niet by de duidelyke en doorgaande
leer van het Evangelic, volgens welke God, naar zyne
genadige toezeggingen in JEZUS cHnisTus , berinhartigheid bctoonen wil aan die geenen , die Hem lief hebben
en zyne gebodcn onderhouden? Waarom berusten wy niet
ill de klaare uitfpraaken der Heilige Schrift, welke zegt ,
dat God, de tyden der onwetendheid overgezien.hebbende
rau allen wenfchen alomme verkondigt , dat zy zig bekeeren (*); to dat Hy alzo lief de Wereld gehad
, dat

Hy

C) Hand. XVII: 30.
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Hy zynen eeniggebooren Zoon gegeeven heel ; op dat een
iegelyk, die in Hem gclooft , niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; (t) zonder hierover nadere bepaalingen
te maaken ? — zonder deeze nadere bepaalingen, hervatte
THEORETICUS, kart het leerftuk der Voldoening niet begreepen of verdedigd worden ; zo dat, indien ik deeze
moeste misfen , het zelve my geenen troost of gerustheid
zou aanbrengen. Om deeze reden komen my alle leerflukken , die met de leer der Verzocning, en met andere
gewigtige waarheden van den Godsdienst , in verband flaan ,
als het leerftuk der Erfzonde , van des menfchen onbekwaamheld ten goede, gewigtig voor, welke men noodwendig
moet ftaande houden , en waar omtrent men niet onverfchillig zyn , of zelfs toegeevendheid kan gebruiken , zonder gevaar te loopen van omtrent de gantfche leer van het
Christendom onverfchillig te wordcn. — Uwe gevolgtrekking , zeide SONTRON is te fterk. 'Er is een groot
onderfcheid tusfchen geheel onvelyChillig to zyn omtrend
eenig leerftuk , en het fleck dryven van het zelve. De
Wysgeer,, de Denker,, die gaarne in de natuur der zaak
wil indringen , kan hierover voor zig zelven befpiegelingen
maaken , en zig een uitgebreid famenftel van waarheden
vormen. Doch deeze zyne befpiegelingen en wysgeerig
ftelfel is niet de leer van het Christendom. De Godsdienst van Jaws moet zynen eenvouwigen luister behouden i en door geene vreemde optooifels misvormd worden. Dezelve is voor het gemeen menfchelyk verftand
gefchikt.
Met het gezegde heb ik alleen willen toonen , dat
5>
het maaken van uitvoerige en ingewikkelde famenftellen
van Godgeleerdheid mede eene voornaame oorzaak is
van het fterk dryven en meesterachtig beflisfen van min
wezenlyke leerftukken , waarover van de menfchen zo verfchillend gedagt wordt. Deeze Godgeleerde famenftellen ,
waarop ik het oog heb al hadden ze hunne innerlyke
waarde , zyn toch , met betrekking tot den grooten hoop
der menfchen , van geen nut. De-ongeoeffende geest is
niet afgerigt op fpitsvindige betoogingen, langwylige gevolgtrekkingen en vergezogte aaneenfchakelingen van waarheden. Veel minder is deeze fchoolfche Godgeleerdheid
in that, om de menfchen ter beoeffening der waare Godzaligheid aan te fpooren. De waaitheid , welke invloed.
op
(t) Joan. III: 16.
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op het hart heeft, lilt doorgaans niet diep , behoeft geen
diepzinnig navorfchen , en brengt in eene welgeftelde ziel
zulk eene overtuiging voort , dat de wil hierdoor dadeIyk
bewoogen wordt. Die leerflukken, integendeel, welke op
fyne onderfcheidingen en vitteryen uitloopen, en waartoe
men niet komt , dan door ingewikkelde redeneeringen ,
kunnen deeze uitwerkfels niet voortbrengen. Deeze liggen in onze ziel als verborgen, en onze aandagt wordt
hierop zelden bepaald, of wy moeten 'er opzcttelyk over
willen nadenken. Ten minften hebben zy niet dien trap
van lcvendigheid, dat zy eenigen heilzaameri invloed op
ons gemoed kunnen te wege brengen. Indien het tegenovergeftelde want was , dan moest bet in bet algemeen
doorgaan, dat zulk een fchoolsch Godgeleerde een beter
Christen was, dan by, die bet naar de ecnvouwige leer
der Heilige Schrift is. Doch men heeft, naar myne gedagten, reden , om ecr bet tegendeel te gelooven ; want
deeze voor de wezenlyke Godsvrugt Diets beduidonde
fpitsvindigheden brengen in de daad het Christendom
meet nadeel , dan voordeel, aan , daar zy deszelfs goede
zaaden verflikken, en oorzaak zyn, dat dezelve geen behoorly ke wortelen fchietcn. Laat by, die hieraan mogte
twytfelen, en tevens gewoon is uit Godsdienftige beginfels deugdzaam te zyn, by zigzelve onderzoeken , of by
wel ooit aan de Leer der Erfzonde, aan JEZUS plactsver.
vullende geregtigheid, aan deszelfs twee natouren , of wan
eenige andere foortgelyke bcfpiegelingen uit de Godgeleerdheid gedagt heeft , wanneer by zig tot deezen of
geenen pligt van den Godsdienst , tot eenig werk van
bermhartigheid, w-eidaadigheid of vredelievendheid tragtte
op te wekken? Laat by onderzoeken, of, wanneer hem
ziekten en tegenfpoeden troffen , en by troost by den
Godsdienst zogt , by dari wel ooit zyne toevingt nam
tot zyn zo kunftig famengevlogten Godgeleerd famenfiel, tot de ydele hairklooveryen en Fyn gefponnen vetfchillen? — Wy bedriegen ons geheel , indien niet de
ondervinding het tegendeel bewyst. Het is de overtuiging aangaande het beflaan van God , aangaande eene
albeftuurende Voorzienigheid , en bet geloof in eenen
toekomffigen ftaat van vergelding ; de overdenking van
Gods groote liefde en bermhartigheid , welke Hy ons
door CHRISTUS JESUS beweezen heeft; — bet zyn deeze en foortgelyke waarlieden , welke eenen regtilreekfchen invloed hebben op onzen wa,nciel ons wapenen
te-
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tegen de aanvegtingen der zonde , en het verflagen hart
opbeuren onder den last der ongelukken. Indien de men.
fehen op deeze hoogwigtige waarheden meer gewoon waren aan te dringen , en dezelve met alle kragt in te fcherpen , zou de waare Godzaligheid hierdoor niet alleen
merkelyk bevorderd , maar ook te gelyk veele aanleidingen tot hevige twisten voorkomen , worden."
GOTTFRIED EICHHORN, Profesfor te Jena, InleiJOHAN
ding in het Oude Testament. Uit het Hoogduitseh ver-

taald , door Y. VAN HAMFLSVELD. Vierde Deel. Te Amfierdarn by J. WEPPELMAN 1786. In gr. octavo. 134 bladz.
herhaald gewag .van deze Inleiding heeft men
U tenbetovervloede
derzelver nuttigheid lceren kennen ,
It

en tevens heeft men uit het gemelde beloop van dat Werk,
nagaende de menigvuldigheid en verfcheidenheid der daerin
behandelde onderwerpen , ligtlyk kunnen nagaen , van
hoe veel dienst een goed Register op het zelve konde
zyn; te meer daer Profesfor Eichhorn , hoe gere cr eld by
ook zyn arbeid inrichtte , onvermydelyk nu en 4'dan op
deze en gene byzonderheden ftaen moest blyven , op zodanige plaetzen , daer men ze juist niet altyd gereedlyk
zou zoeken. Aen dit vereischte nu, ter voltooijinge van
dit Wcrk, is ten nutte der leesgierigen in dit vierde Dee/
void:len , door de afgifte van drie uitvoerige Registers,
„alende het eerfte over de aengehaelde Schryvers en IFerken; het tweede over de aengehaelde Schrifinurplaetzen ,
en het derde over de voornaeinfie zaken; well, /aetfte Register, dat eigenlyk een ftuk van overleg was, met zeer
veel oordeels uitgevoerd is, om den Lezer ene welgeregelde en volledige aenwyzing der overwoogene onderwerpen aen de hand te geven. Het opflellen van zodanig een
Register vereischt ene groote oplettendheid; en men is
veel danks verfchuldigd aen de zulken die zich tot. een
arbeid van dien aert willen verledigen ; gemerkt goede
Registers den oefengragen in vele gevallen zeer te ftade

komen.
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MALCHION TEGEN SAMOSATENUS.

tegen PAULUS SAMOSATENUS. Te Utrecht by
A. van Paddenburg, 178S. Behalven het Voorbericht ii8
bladz. in gr. octavo.

MALCHION

aclien de Opfteller der aenmerkingen op de PrysverN
handeling tegen Priestley , inzonderheid op de Verhandeling van den Hodgg. Heer Segaar onder den naem
van vaulus Sarnolatent's gefchreven heal zo beLJent zich
zyn Tegenfchryver, in Oft Gefchrift , van den naem van
Mulchion, den grooten tegenitander van dicn Bisfchop ,
op de Kerkvcrgadering te Antiochie , in welke des Bisfchops gevoelen, over den perfoon van Christus, als Kettersch veroordeeld werd. Het voornaemfte in dit Tegen,
fchrift aengevoerd, met betrekking tot het wezenlyke der
zake, komt nit op cue befchuldiging van valfche of flunkfche aenhalingen van de plaetzen der Oudvaderen, en verkccrde verklaringen van derzelver denkbeelden , wegens
den peribon van Christus : dat Itoffe ter verdere nafpooring kan geven, aen zulken , die zich op het lezen en
beoefenen van de Schriften der Oudvaderen toeleggen.
Alle de Werken van Flavius yofephus; met Zanmerkingen
uitgegeeven door J. F. MARTINET , Meester der wye
Konllen , Doctor in de Wysbegeerte, Lid van de Hollandfche en Zeeuwlehe Maatfchappyen, te Haarlem en Vlis..
fingen , era Prcdikant te Zutphen. VIII en IXde Deal.
Met nieuwc Plaaten. 7'e by Allart en Hohrop.
Het VIII, behalven den Inhoud en Bladwyzer op de VIII
Deelen. 467 en het IX 576 N. in gr. 8vo.
afgifte deezer twee Deelen hebben wy de nieuM etwedeNedcrduitiChe
Uitgave der Werken van.TOSEPHUS

volkomen. Werken , waaromtrent de Eerw. Uitgeever
ten clot der Historie van den Oorlog der .7ooden tegen de Romeinen, welks einde wy in bet VilIfte
Deel aantrefFen, verklaart. „ Wy zyn fchuldig eene zonderlinge goede voorzienigheid van GOD te erkennen , in de
vry ongefchonde bewaaring van JOSEPHUS Werken,.voorat
van die flukken , waarin by de geheele Gefchiedenis van
yerufiziems ondergang , zelfs de kleenfte medewerkende
oorzaaken „ die denzelven verhaast hebben, zo omftandelyk verhaald heeft. Indien Christenen, die daarin zo veel
MARTINET,
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belang hebben , deeze Boeken van JOSEPHUS hadden moeten misfen ; van waar zouden zy dat licht, 't Been zy
nu daardoor ontvangen hebben , zo volmaakt en zo °rivervalscht , ten miniten zo onienzydig verkregen hebben !
J OSEPHUS blyft dan y our bun een onwaardeerbaar Schryvet , meer dan veelen begrypen." — De onderfcheide Ne,derduitiche Uitgaven der Werken deezes oo:Pi.heri
Gefchiedboekers, en derzelver vertier,, 't welk ter aanmoediging van de tegenwoordige moet gediend hebben
llrekken tot bewyzen, dat onze Landgenooten dien Schryver op zyne waarde wisten te fchatten.
Het VIII Deel behelst , behalven het laatfte Bock van
den Oorlog der Jooden tegen de Romeinen , 't antwoord van JOSEPHUS aan APION ; - de Marteldood der
Machabeen ; 't verhaal van PITILO, aangaande het
GezantIchap der yooden, aan Keizer CAWS CALIGULA ; —
en eindelyk het Geichritt van PHILO tegen FL AKKUS.
Noch talryk , noch van veel aangelegenheids zvn de Annmerkingen des Uitgeevers op dit Deel: en worth bet met
een niet zeer breedvoerig Register over de VIII Deelen
beflooten.
Omtrent bet IX Deel , 't welk geheel zonder Aantekeningen bet licht ziet , luidt des Uitgeevers Voorberigt in
deezer voege. „ Veelen hebben EGESIPPUS en FLAVIUS
„ JOSEPHUS voor denzelfden Schryver gehouden , en niet
„ onwaarfchynlyk geoordeeld , dat de eerfle naam nit den
„ tweeden geimeed zy. Dit wil men daar nit alleiden ,
„ dat de Broeder en Zwaager van HERODES OEN GI100„ TEN, beiden josEntos genoemd, den naam van JO„ SIPPUS 'voeren in de Schriften van deezen EGESIPPUS;
„ welk wuord daar naa ligt in dat van EGESIPPUS kart
„ verwandeld zyn. Hier laat de Schryver een food fpree„ ken, daar naa is dezelve elders een Christen. Dit zon
95 de Opfteller in agt genomen hebben , op dat zyn werk
„ in hoogen eerbied by de Belyders van het Eaangelie
„ zou Haan , wanneer het zelve niet al te duidelyk fcheen
„ uit eene yoodfche pen gevloeid te zyn; ten ware bet
„ vermoeden rees , dat zodanige trekken van cert. Chris„ ten , nevens het Nabericht, door iemand tinders mogt
„ zyn ingenicngd en bygevoegd, met de naamsverande„ ring van JOSEPHUS en EGESIPPUS.
LUDOVICUS
vives
beeft
Ammosius
,
Bislchop
van
Ilfilaan
, Voor
/3
15 den Schryver gehouden. Anderen beeft dat min beImod — Hoe het zy,, bet Werk van EGESIPP US
DELL. ALG. IVETT. NO. 9.
C c„moot
9/

•
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moet gehouden worden voor eene ruime vertaaling ,
r/ uittrekzel, of overzetting , van josEmus Zeven Boeken, over de Oorlogen der yooden, doch die niet wet
,f
uitgevallen is: waarom zommige dezelve eene kwaade
en ontrouwe verkorting genoemd hebben: gewis niet
31
ten onregte. Hierom hebben wy geene Aanmerkingen
51
daar by willen voegen , gelyk onder JosE p flus Wer51
ken. Zodanig een arbeid zou toch zeer groot, en van
weinig waarde geweest zyn. En, indien niet GESIP29
„ Pas Boeken eene zekere agtbaarheid, doch alleen door
ouderdom, verkreegon hadden , wy zouden ze geheel,
„ agtergelaaten hebben."

9,

Befchouwende en Werkende Pharmaccutifehe, Oeconontifi:he
en Natuurktinclige Chemie; door P. J. KASTELYN, Apothekar en Chirn/st te Anfierdam, en Lid van de Bataaf.,
fehe enUtrechtfthe Cenootichappcn van Kunflen en Weetenfatappen. Tweede Deel, Eerfle Sulk. 7'e Arnfierdant,
by W. Holtrop , 1788. In gr. 8vo. 342 bladz.
a dat de Heer KASTELYN in het Eerlie Deel (*) van
N
dit Werk de algemeene gronden der Scheikunde heeft
voorgedraagen , gaat by in dit Tweede Dcel over tot de
nadere befchouwing der Werkende Scheikunde, en handelt bepaaldelyk in bet Eerfle Stukje over de Pharmaretitili;he, of Attzenymengkundige , Chemis. — Het
is voorzeker moeijelyk , zo als de kundige Schryver te
recht aanmerkt , om dit gedeelte der Scheikunde naar een
wel ingerigt plan te behandelen : doordien men by de
verfchillende rangfchikkingen der daartoe betrekking hebbende onderwerpen, zeer verfchillende, en voor den min
geoelfende niet geringe, zwaarigheden ontmoet. — En
het komt 011S voor, dat de weg, welken onze Schryver
heeft ingeflaagen , (om namentlyk , volgens den aart
der bewerkingen , en de daardoor ten voorfchyn te
brengene Geneesmiddelen ,) aan de minfte onvolkoomenheden onderhevig is.
De bewerkingen dan , welke in dit Eerfle Sink voorkomen , zyn de volgende : de
gedcgilleerde Wateren; — de gedeflilleerde weezentlyke
()lien ;— de brandige
de verfyning der bran dige Olien;— de uitgeperfie °lien ;— de Balftmen ;—
de
(*) Zie N. 41g. Vad, Letteroef. I D. Me St. bl. 54o.
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de Harsfen; — de Extracten;
vloeibaare Hittrekfels ; de gcestryke Vlociflo§ren , — en de door Vitrioolzuur bertrkte TJ/yngeest. — De Heer KASTELYN,
Wiens inzichten , zo wel in het befpiegelende als beoefende gedeelte der Scheikunde, niemand in twyfel zal trekken , behandclt alle de opgenoemde Onderwerpen met ecne ongemeene nauwkeurigheid; overal ontdckt men cent
Man , die met de nieuwfIe ontdekkingen in de Scheikunde bekend is, en de beste Schryvcrs met oordcel geleezen heeft. De menigvuldigheid der Onderwerpen verbied
ons by de behandeling zelven te blyvcn ftille than; en
daar de Schriften van deezen Heer (zo wy hoopen en
vertrouwen) reeds by den beminnaaren der Scheikunde
in oils Land genoegzaam bekend zyn, zo oordeelen wry
bet niet noodig, om hunne aandacht, tot cut voor ons
Land zo onontbeerlyk Werk , door eene onnoodige Loffpraak, nader te bepaalen.
.....avuoMamomalmme.x."IMIleetlia.m....meempr

Befchrijving en gebruik van het Tellurium van G. ADAMS ,
te Louden, door H. iENEZE , A. L. M. Ph. Dr. Lid
van verli;heiden Genootfchappen , en geadmitteerd Leeraar in de Inskunde en Wifsbegeerte te ilmflerdam. Ook
in het Fransch vertaalei , door j. H. VAN SWINDEN,
Hoogleeraar in de tripbegeerte ,
en
rekunde aan het Athenaeum Illugre to Amlierdam Met
de Wedding der Werktuigen. To bij W.
Holtrop , 1786. Groot Folio in Plano, 1y blade;.
Viet het woord Tellurium (afkomflig van Tellus , de
Aarde ,) duidt men aan , een Werktuig , bet well: gefchikt is, „ om de bewceging van de Aarde om de Zon,
„ en teffens die van de Maan om de Aarde „ werktuigiiik
dagelijk,9 te verbeelden; alle de verichijnzelen , uit
„ ache omwenteling van de Aarde om haaren as , zo Wel
„ als uit haaren jaarlijkfchen loop om de Zoo , voort„ fpruitende , aan het gezicht leevendig te vertoonen ;
„ en de fchijngeftalten , verduisteringen , en al vat ;Ter„ der tot de Moan , en haare beweeging om den Aardbol,
„ betrekking heeft , op het .duidlijkst voor oogen te fielOnder vertcheiden nuttige Werktuigen
„ len.”
van (lien cart, heeft dat van den kunfligen Adams, re
Louden , bovenal de aanpryzing van alle Sterrekundigen
te Amfterdam, heeft
weggedraagen;
bb • de Heer
Cc a
'er
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er ook daarom zyn beroemd Kabinet mede verrykt; en
een aantal van Liefhebbers hebben meermaals met een
leerzaam vermaak deszelfs werking befchouwd, onder de
duidelyke verklaaring van alles , welke de Heer zEnex
bun deswegens geliefde te verleenen. Ter dier gelegenbeid is men deezen fchranderen Leeraar voorts clerk aan
geweest , om eene juiste afbeelding en befchryving van
dit Werktuig te vervaardigen. Zyn Ed. heeft dit verzoek te eerder eenigermaate ingewilligd, om dat de Heer
van Beaumont, insgelyks een bekend Liefhebber der Natuurkunde bier ter Stede, die ook zodanig een Tellurium
bezit, hem reeds verzogt had, tot het opftellen van zulk
cen berigt ten zynen byzonderen gebruike. Hier door
is deeze gemeen gemaakte afbeelding en befchryving van
het Tellurium byzonder near bet Iaatstgemelde ingerigt;
doch de Heer /Eneec hceft egter tevens zorg gedraagen ,
om de noodige aanwyzing te doen, van het onderfcheid
dat tusfchen beide deeze Telluric= pleats heeft. En de
Hoogleeraar van Swinden , by uitflek voldaan over des
Lecraars arbeid, beeft bet der moeite wel waardig geagt,
ciit Nederduitsch berigt vergezeld te doen pan van eene
Franfche overzetting , ten gevalle van Vreemdelingen ,
weaken, dit Kunstftuk in 't Kabinet van den Heer Ebeling met veel genoegen gezien hebbende, zuiks van zyne hand verlangden.
De nevcnsgaande Pleat geeft eene naauwkeurige afbeelding , zo van 't geheele Werktuig, als van deszelfs
nog voornaamfte byzondere deelen , of losfe flukken ,
die by byzondere proefneemingen gebezigd worden; welk
een en ander in de befchryving ten klaarfte ontvouwd
words. Op deeze befchryving van 't Werktuig zelve ,
volgt den wyders een berigt van bet gebruik , of de ma7
nier , op welke amen zig van het zelve bedient , ter verklaaringe en ophelderinge veeler verfchynzelen; waartoe
dit Werktuig den onderwyzenden Leeraar , of den zigelven oefenenden Hemelloopkundigen , van uitneemend
veel nuts kan zyn. De Werkftukken , waarin bet byzonder van dienst is , zyn de volgende , met welker ontvouwing de Heer ./Eneee een volledig verflag geeft , van
't geen men omtrent ieder van dezelven in agt hebbe te
neemen.
„ L Om den evenwiidigen ftarat (Parallelisms) van
den as der Aarde can zich zelven , in elle punten van
boa-
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haaren loopkring om de Zon , door het Werktuig te
vertoonen.
„ II. Om te doen zien waarorn de Zon , door de jaarlijki.che beweeging der Aarde rondom haar, alle de teekenen des clierenriems moet fchijnen door te loopen; als
ook , hoe zij , indien de Aarde niet om haaren as wentelde , den Zonneweg, op den Aardbol overgebragt, volmaaktlijk in den tijd van een jaar door rechttfandige 111.21:len zoude befchrijven, en dus als fchijnen te cloorwandelen ?
„ Om de beweeging van de Aarde, orn haaren eigenen as, en den tijd, waarin zij eene omwenteling volbrengt , te toonen.
„ IV. Om alle de verfchijnzelen, met bctrekking tot
de verfchillende jaargetijden, te vertoonen.
Om alle verfchijnzelen , welke geduurende de
„ V.
vier jaargetijden, met betrckking tot den gezichtcindcr
van eenige bijzondere plants, moeten voorvallen, op het
Werktuig aan te toonen.
„ VI. Om de beweeging der Mann in haaren weg, den
te ruggang der Knoopen, en het verfchil tusfchen ecne
omloops- en zamenftands-maan, op het Werktuig te vertoonen.
,; VII. Om te toonen hoe de Mann , geduurende haare
beweeging om de Aarde, altoos met dezelfde zijde naar
haar toegekeerd blijve, en hoe zij dus , in den tijd van
eenen omloop , ook juist om haaren eigenen as road beweege.
Om de fchijngeflalten der Maan te vertoonen.
„ VIII.
„ IX. Om de Zon- en Maansverduisteringen te vertoonen.
„ X. Om de verfchijnzelen van het hoog en lang water
te vertoonen.
Natuurlyke en nuar 't leeven naatiwkeurig gekleurde 41:
beeldingen en Befchryvingen der Cicaden en Wantzen, in
alle vier Waerelddeelen huishoudende , byeen verzameld
en befi:hreeven door CASPAR STOLL. In 't Fransch en
Nederduitsch. Te Anillerdam by J. Ch. Sepp , 1788.
In gr. quarto.

D

e Hccr Stoll befluit hier mede deeze zyne a.gtervol0-ende afbeelding en befchryving van de Cicaden ea
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Wantzen , waarvan by in dit laatfle Stuk nog eenigen
mededeelt, die by, naar gewoontc, op de keurigfte manier gemaald, en verder in haare voornaamite byzonderbedon'kennelyk voorgediaagen heeft. Het geheele Wcrk
beheist 172, ondericheiden zoorten van Cicaden , eene
Galwcsp met cenen fraterkrekel , en 298 onderfcheiden
zoorten van Wantzen. By de van tysi tot tyd afgegceven
Stukken was het hem niet doenlyk, een behoorlyke rangfcbikking Rgtervolgend in 't oog to houden , en ter dier
oorzaakc zyn de onderfeheiden Geli/Mell , op de plaaten
en in de befchryvingen, onder elkander verinengd. Om
egter deeze onvermydelyke wanorde cenigermaate to gelima to komen , heeft by , behalven dat in de belchryvingzelve reeds by icder zoort, onder de Ben:laming , ook
het Gezifi, waartoe dezelve behoort , was aangeweezen,
in dit Stuk ecn Register, zo van de Cicaden als van de
Irantzen gcplaatst , in 't welko zy alien , met hunne
Benaamingen , in de vereischte orde , onder hunne verfcioillemle Gezinnen gebragt zyn, met aanwyzing op wake Haat, en in welke Figuuren , naar de getekende gemion , ieder van dczelven voorkomt. Wyders zvn bier by,cvoc , d twee aizomicrlyke Timis en Titulplaaten , de
cell your de 1! antzen , en do ander voor de Cicaden;
waar door dit Work gcvocglyk in twee Deelen gcfchift
Ian warden , belieizende het cone de Wantzen , en het
an lore do Cicaden. Voor 't overige geeft de Heer Stoll
nog to kennen, hoe by voorneemens blyft alles aan to
wenden , ;vat ter volmaaking van zyn reds begonnen
Werk der Spoken „ Wandelende Blades, Springhaanen
enz. kan dienen ; mitsgaders dat by de zeldzaame Cica.
4,1 of Ir‘%3tz,72, welken by vervolgens nog mogte ontdekken , ook in Oat Werk zal inlyven.
Historic der Reformatie en andere Kerkelyke Gerchiedenn, in en omtrent de Nederlanden , door G. BRANDT,
op nicalv oyerzien en met Ecrige 4anteckeningen vermecrdeed 'o9r Y. VAN HAMELSVFLD , Doctor 112 de IL GodelcerAcid, enz. Derde Druk . met nieulre Plaaten en
Portraitcn. II Deelen. To AmIlerdam, by W. Holtrop,
17 3 7 ; Ju t cerfle vac ia 762, en bet iweede Dee/ van 793
blade. in gr. 3vo.
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an con reeds voor zo langen tyd uitgegeven, en alien
bemionaaren der K crkel yke Gefchicdenisien van ons
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Vaderland zo bekend Werk, als de Historic der Reforniatie , van den beroemden GEERAERDT BRANDT zal de
Leezer van ons geen breedvoerige uittrekfels , of aaneengefchakeld verilag, verwachten. Een Werk , het geen
den arbeidzaamen Schryver zo lang bezig 'Iliad, met zo
groote naauwkeurigheid door denzelven werd uitgevoerd,
en , behalven de netheid in het voordraagen der zaaken ,
door zynen fraaien , krachtigen en onopgefmukten ftyl,
maar bovenal door de befcheidene behandelinge der verfchillende partyen zich aanbeveelt , verdiende ongetwyffeld wel door eenen nicuwen Druk gemeener gemaakt te
worden , dan het zedert veele ,jaaren geweest is. De
Hooggeleerde VAN RAMELSVELD heeft, derhalven , door
het opzicht over die onderneeminge op zich te neemen ,
den Nederduitfchen Leezer eenen nuttigen , en wy durven zeggen , eenen aangenaamen dienst , bewezen. Want,
hoe zeer dit Werk by zyne eerfte Uitgaave fommigen moge mishaagd hebben, en lieftige tegenfpraak ontmoet, de
zodanigen , welketi, door aankleevinge aan byzondere gevoelens , niet genoeg verblind werden , oni alles , wat tot
derzclver voordeel moest dienen , goed te keuren , of te
Veroordeelen , wat ftrekte om ze te keer te gaan ; de zodanigen , eindelyk, welken de begrippen weeten te onderfcheiden van de perfoonen , welken ze voorilaan , en
hunne afkeuring der eerfte niet laaten overflaan tot haat
tegen de laatften , hebben altoos het Werk van BRANDT
gerekend onder de gemaatigLifte en getrouwite fchriften
van dien cart, welke ooit het Licht zagen.
Doch , Schoon wy onnoodig achten van het Werk zelve
te fpreeken , oordeelen wy niet ondienitig, iets over te
neemen uit de Voorreden , door den Heere VAN HAMELSVELD voor den tegenwoordigen Druk geplaatst , het geen
tevens den Leezer bericht zal geeven , waarin dezelve
van de voorigen verfchille.
Na met verdienden lof van den Schryver gefproken te
hebben (*) , zegt zyn Hooggeleerde iets van de gisting,
wel(*) De Heer VAN HAMELSVELD beroept zich bier op het getuigenis van den Profesfor GERDES, in de V'oorreden, voor het Hide
Deel van deszelfs Historia Reformati g nis. Deszelfs woorden
zyn ons zo aanmerkelyk voorgekomen, dat wy niet hebben kunnen nalaaten dezelve, uit het Latyn vertaald, hiernevens te voe.=
gen. „ Schoon het zeker en bewezen zy, dat in deem zaaken
,, het ys gebroken is door den zeer geleerden GEERAERDT BRANDT,
C 4
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welke het tweede Dcel des Welts by veclen der ContraRemonfiranten verwekte. „ Het Noordhollandfche Sy„ node liet zich aan dit Wee: gelegen liggen , en gaf
• twee van deszelfs Leden in last, om het te onderzoe.
ken ,. en aan bet .S'ynode te berichten. Op derzclver
91 voorilag meende de Kerkvergadering „ 66nige notoire
•
„ valschheden, als ook zeer feherpe, en injurieuze
7) „ expresfien in deeze Ilistorie gevonden te hebben ,
51 „ niet alleen tegens verfcheiden godvruchtige en yveri/ „ tie Leerdars der Gereformeerde Kerke , maar ook
n) „ zelfs tegen de Heeren Princen van Oranje , en te,, „ gees vcrfcheiden Leden van dc Vergadering der
„ Heeren Staaten van Holland.” — Om deeze
retie belloot bet SyNorle , zich met cene Remonftrantie
„ tot Han Ed. Cr. Mog. te keeren , verzoekencle , de
flukken van BRANDT's nefOrIliatie , reeds in het Licht
• gekomen , by Plakkaat te verbieden , of ten minfien
„ bet verleende Oktrooi in tc trekken , en vooral zorge
„ te dragon voor het uitkomen van bet derde Stuk , enz."
Waarop vervolgens de tegenwoordige ITitgeever te recht
aanmerkt. „ Jammer is het, dat de Kerkvergadering of
„ dcrzelver Leden zich niet verledigden, om in byzonderheden de notoire valschheden aan te wyzen, de in„ jurieuze expreslien konden aan baare plaatze gclaaten
„ zyn , want daar over kan eon doorzichtig Lezer zelf
„ veclal best beflisfen , maar Hitt zo ligt kan de nakomelinglchap oordecicn , wat waar of valsch mag zyn in
• cenig anders wel opgefteld en ingericht verhaal.” Het is zo; maar de weg, welken bet Synode infloeg,
was zekerlyk voor hetzelve gemaklyker. Na vervolgens
gefproken te hebben van de Schriften van RUL/EUS en
LEIDEKKER tegen BRANDT , befluit de geleerde Uitgeever dit gcdcelte zyner Voorreden met te zeggen : „ Nie„ mond verwachte van my, dat ik op my zal nemen ee„ ne bellisfende uitfpraak te doen , in hoe verre de hevige
,, be„ vermaarden Leeraar der Remonflranten te Amflerciam, en tvy
„ dit gaarne en met genoegen belyden , als erkennende des Mans
„ uitCteekende verdienCten omtrent de GcCchiedenls der Hervor„ minge in Nederland, twyffelen wy evenwel niet, , wie
„ wizen arbeid met denzelven wil vergelyken, gemaklyk zal ge„ waar warden , dat veele flukken , welke der vergetelbeid
„ noodwendig behoorden omtrokken te worden, de naarilige oplettendheid van den vermaardcn BRANDT ontthapt zyn enz,”
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„ berchuldigingen van RUIL cn LEIDEKKER 111, dan niet,
gegrond zyn; zo veel kan ik zeggen , en dit zal
„ mind my betwisten, die opcnhartig te werk wil pan;
„ aan den Lnen kant is dit \Verk van BRANDT een
„ Iloofdwerk Ober clasficti, ^) gebleven, in de Gefchiede„ nisfen der Nederlandlehe Kerkhervorming ; maar can
„ den anderen kant , is het met alien goeden wil ten
„ hoogiten moeilyk voor eenen Gefchiedlchryver, in het
„ verhaalen van verdeeldbeden en verfchillen , het zy
„ Burgerlyke, bet zy Kerkelyke, daar by of regelregt,
„ of van ter zyde , in gemengd is , en party gekoozeii
„ heeft, zo gelled onpartydig te blyven, dat men niet
„ zou kunnen ontdekken , welke party by is toegedaan ,
„ enz." Wy molten 'er byvoegen, dat al bewaart een
Gefchiedenisfchryver de zorgvuldigfte onpartydigheid, het
bykans onmogelyk is van bevige en langduurige twisten
en vcrdeeldheden zulk een verhaal te gecven , dat by beide partyen als onpartydig aangemerkt en erkend worde.
De onpartydigheid van zulk een Schryver vordert niet,
dat by zyn eigen oordeel over menfchen en daaden dermate bedekt houde, dat men zync gezindheid nergens
zie doorflraalen, maar dat by ter goeder trouwe de gebeurde zaaken verhaale, de redenen, welke iedcr party
meent voor haare zaak, en tcgcn die van anderen, te
hebben , naauwkeuriglyk opgeeve , het kwaadc van gecn
van beide zyden bcdekke of verbloeme , 'loch bet gocdc
vcrzwyge; dat by geen van beide bezwaare met haatelyke gevolgen , welke zy Diet erkent; of, indien by diergelyke belchuldigingen als gezegden der andere partyc
bybrenge , is zyn plicht tevens de antwoorden te meiden , door welke men die belchuldigint.mi wederlegt, of
train te wederleggen , zondcr dezAve door eenige uitlaatinge of anderzins te verzwakken , en vooral zondcr
eenige belecdigende of hoonende uitdrukkingen in zyn
gefchrift te mengen. Maar wanneer een Schryver dit al
behartigt, zal by dan nog wel altoos als onpartydig aangemerkt worden door Leezers , welken der eene zyde
fierk toegedaau , niet te voldoen zyn , iudien men pun
Diet in alles geiyk peeve, en zich by bun voege?
Het overige der Voorreden geeft bericht van de veranderingen, welke deezen Druk van de voorigen doen vcrfchillen. De voornaamtle zyn , dat men nu bet zogenoemde Svo. formaat , als gemaklyker , en titans meer
heeft verkooren; dat men de Aantekeningen ell
Cc 5
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Byvoegfels, welke in den 4to. druk, achter het eerfte
Peel, gevonden worden , in deeze overal geplaatst heeft
onder de bladzyden, tot welke zy behooren , en dat de
Heer Uitgeever 'er bier en daar eene kleine Aantekening
heeft bygevoegd. Het eerfle is in zichzelve vry onverfchillig. Maar het ware te wenfcben geweest , dat men
in deezen druk op den rand de talletters der bladzyden
van den 4to. druk had aangetekend. Deeze laatfle is de
eenige , die tot nog toe door andere Schryveren heeft
kunnen aangehaald worden , en bet zal den bezitteren des
tegenwoordigen druks moeielyk vallen, dezelve in hunne
boeken na te zoeken. Dit ongemak had door zulk een
middel kunnen en ook behooren verholpen te worden.
Het tweede geeft zekerlyk den Leezer gemak , en
zal ieder aangenaam weezen. — De Aantekeningen
van den Heere Uitgeever zyn joist niet menigvuldig ;
maar fommige derzelve itrekken tot nuttige opheldering.
Onder andere die , welke bladz. 237 des Eerflen , en bladz.
23 des Tweeden Deets, gelczen worden. Doch eene
Aantekening, op bladz. 665 des Tweeden Deets voorkoomuck , moeten wy bekennen nict recht te verftaan. Daar
words in den Tekst gefproken van de Keulfche Vreciehandelinge in 1579, en van de redenen waarom dezelve mislukte. By die gelegenbeid leezen wy in den Tekst. „Ook
• fcit men , dat de Prins van Oranje, forgende, dat alle
„ vreede met den Koning tot fyn nadeel fou ftrekken ,
bedektelyk bads te weeg gebragt , dat men fou dringen
,, op bet fink van Religie en andre punten, die men niet
„ gcloofde, , dat de Koning fou inwilligen." Naar by
de-deer VAN HAMELSVELD aantekent. „ Wanneer men
„ de omitandigheden van faaken, en de byzonderheden
„ der Keuliche Vredebandeling onpartydig nagaat , zal
„ niet ligtelyk icmand , die een liethebber van het Vader,, land en Vry-heid is , het gedra g der Staeten en van
„ Prins wiLLEm , omtrent dezelve gehouden , afkeuren;
„ Vader BRANDT beet zich bier al te verdraegLvem uitVII Deel ,
„ p.,:ecirukt. Vergelyk AVAGENAER Fad.
„ 314 " \Vat de uitdrukking „al te verdraegzaem"
betekene, en waartoe hat woord verdraeg2,aem curfief gedrukt zy, betuigen wy niet te kunnen bevatten. Wil de
Uitgeever zeggen, dat BRANDT het Been fommigen zonder grond zich verbeeldden , of uitarooiden , in zyne Gefchiedenis pone plants had behooren te geeven? en is de
uitdrukking „ al te verdwczacin" een zydelingfche (Irani
Up

HISTORIE DER. REFORMATIE.

399

op de godsdienftige verdraagzaamheid, voor wake de Remonaranten uitkoomen? Doch , behalves dat BRANDT alleen verhaalt wat men zeide , niet wat by zelve gevoelde,
zoude men nog zeer wel bet gedrag van Prins 1,vILLEm ,
de waarheid van dat :,eggen onderfteld zynde , kunnen
verdedigen. Het was dien Prink , zo wet als alien menfchen , geoorloold ook op zyn eigen belang te letten , bet
fink van Religie was van bet laterite gewigt voor de algemeene welvaart der Landes , het was this ailernoodigst,
dat daarop gedrongen wierd; de flaanwhartigheid en moedeloosheid van veelcn bet , misfchien , niet toe hen openlyk en rechtftreeks daar toe aan to fpoorcn. En wat was
'er den kwaads in , dat men dit bedektelyk en van ter zyde deed, indien men flechts gcene andere middelen gebruikte , dan weike de goede trouw en eerlykheid dulden?
Hoe koomt bier dan de a/ te groote verdraagzaamheid des
Schryvers te pas? De nitdrukking fchynt den lieere Uitgeever in een oogenblik van onoplettendheid ontfnapt te
zyn. Want zyne Voorreden toont genoegzaam , dat by,
fchoon tot eene andere Gezindheid van Christenen behoorende , in fleet is om de verdienflen en deugden der
Remonftrantkhe Scbryveren zonder vooroordeel te bekhouwen , en met onpartydigheid te erkennen.
Naar deeze twee eerfte Decien te oordeelen , zal het
geheele Werk omtrent tien Stukken in Octavo moeten beloopen. Wy vertrouwen , dat de Uitgeever of de Drukker zorg zal draagen, dat 'er een behoorelyke Bladwyzer
bygevoegd worde als ten hoogften onontbeerlvk. By
ieder Deel van den Quarto druk is zulk een Bladwyzer.
Doch in denzelven is ons meermaalen lastig voorgekomen,
dat de perfoonen , van welken in het Werk gefproken
wordt, in denzelven , fomtyds aangetekend [lean volgens
de Alphabetifche orde van hunne Voornaamen , en niet
van hunne Toenaamen. Doorgaans zyn evenwel de menfchen , in onzen tyd, veel beter bekend by de laatiten
dan by de eerften. Ten opzichte van fommigc voornaame perfoonaadjen heeft men dit ook in edit genomen, en
dezelven twecmaalen geplaatst, Bens volgens do orde der
Voornaamen , -en eens naar die der Toenaamen. Maar
tot gemak van den Leezer moest dit algemeener gefchied
zyn. Wy boopen , dat men in deezen Druk daarop bedacht zal weezen.
Proc.
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Proeven van Kunst en Ireetenji:hap , door A. H. HACEDOORN. Te Dordrecht , by A. Blusf6 en Zoon. In
gr. Svo. 294. bladz.
De Heer HAGFDOORN (kelt gelyk by fehryft, „ zy51 nen Landgenooten ongemaskerd mede eene kleine
„ Verzameling van Lettervrugten , die in zyn opluikende
5 , jeugd gezaaid, en onder de begunfligende invloeden
„ eener weldaadige Voorzicnighcid, in den Zorner van
zyn leeven gekoesterd, en tot een volkomener wasdom
„ gebragt zyn."
Den oorfprong ontlecnden zy uit een Gezelfchap , van
„ Wyslicidlievende Vrienden, Welke zich byeen f'cbaar„ den, urn weeklyks een hcilryk onderwerp te ontvou„ wen, tot onderlinge oeffening en bevordering van den
bloei der Geleerneid en frame Letteren.” Ze zyn negen in aantal, en voeren de volgende Opfchriften.
1. BO:hob/wing van de It'ysegterte, als eon bron van ?eII. Bef6'houwing van den verfchillenden geboor.
Ink.
:than en hooldneiging der Nenfthen. — III. De on.
derfilleiden geriartheden der Menfi.hen nader verklaard en
i)evestigd ---- IV. Het flelzcl van LEEUWENHOEK , over
de General/e, onderzogt. — V. Het fielzel van EUFFON,
over de (,eneratie , onderzogt en wederlegd.
VI. Het
de
Generatie.
onder,:
ogt
en aanr
elzel
van
HALLISR
,
ave
fi
gepreezen. VII. Befthouwing der Ouregehnaatige
Eigcnlicfde.— VIII. I'ervolg der Befehouwing over de
Onrcgchnaatige Eigenliefde.— lx. Tweede vervolg dor
B e chouwing over de Onregehnaatige Eigenliefde.
Bevreemt het veelen , dat de TIM HAGEDOORN Ziell
heeft kunnen verledigen , om het geheim der Generatie,
bcnevens Zalekundige Stollen , ook tot een onderwerp
zyner Befchouwinge te flellen , daar dit een onderwerp
is , 't welk niet alleen tot de tank der Artfen behoort,
maar ook , onder de onbekende kundigbeden, den rci aanvoert , en hierom nutloos lehynt voor 't Menschdom;
by dient bun, in zyne Voorrcde , daar op in deezer voege. Ik meen bier op, onder anderen , te mogul
annmerken , dat de natuurlyke Iluishoudingkunde van 't
menschlyke Lichaam myne geliefkoosde fpeelpop geweest is van my!' prille jeugd af, dat ik my, naar myne
omflandigheden het toelieten , in die genoegelvke en oorkarc weetenfchap , op voorlichting van gryservaren Es-
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culapen , met eene altoos levendige Genie geoefcnd heb;
verder dat zekere voorkomende gelegenheid my tot een
geleidelyk onderzock , naar het eerfte grondbeginzel en
de vorming van onze kleine Wonderwaereld, heeft aangemoedigd; bier by komt nog, dat eene natuurlyke befpiegeling van onzen dierlyken oorfprong niet onvrugtbaar
is: dewyl zy aan fchrandcre Genecsheeren aanleiding
geeven tot deeper naarfpooringen , dezelve lecrt bedagtzaam denken over verhevene Godsgeheimen , en eindelYk
het opmerkzaam Menschdom aanprikkelt, om den oneindigen Schepper, die onbegrypelyk is in zyn bettaan en
werken, te vezeerlyken en te aanbidden : om nu niet te
zeggen, dat de voornoemde bedenking te veel bewvst:
dewyl nit dezelve wettig kan afgeleid worden , dat men
alle onderzoekingen omtrent natuurverborgenheden zou
moeten ftaaken."
Dc drie Verhandelingen over de Voortteeling, wegeus
welke de Schryver zich , op gemelde wyze , verdeedigt ,
beflaan een gering gedeelte van dit Werkje , zyn de
B
bearbeicifie
van alle , en zullen met genoegen gcleezen
worden van de zodanigen, wier wcettust zich opgewekt
vindt, om dit duister natuurgeheim na te fpeuren. Wei
ceps zulten zy uitweidino.en ontmoeten„ die niet ttrikt
tot de zaak behooren • Leh alzins reden vinden om des
Schryvers goede en dodsdienttige oogmcrken en zedigheid, in bet bepaalen , te pryzen. Immers het Stelzel
van HALLER , voorgefteld, verklaard, beweezen en verdeedigd hebbende , verklaart by. „ Men moet echter
niet vermoeden , dat wy het van alle bcdenklykheden outlast, en daar door de geheimzinnige leer der voorttelinge
freheel openbaar gemaakt hebben. Neen , deze verbor renileid blyft nog met veele wolken van duisterheid bedat,
zo dat wy ze niet dan in de lchemering belchouwen. \V y
moeten met den fchrandercn BONNET ootmoedig bekcnECU dat de verklaaring van het geheim der werktuiglyke
deelen , in de bevragting, boven het bereik der Wysbegeerte is, en dat bet geen zy 'er over wil bepaalen, op
een gelukkigen inval van tChynbaar waarfchyntyke onder(lettingen fleunt. Dan , de erkentenis van ooze out:Linde,
raakende het verborgene der voorttding, pleit niet tegen,
maar voor,, den Beer HALLER, dewy]. fly veronderftelt ,
dat het kunstank van 't menschlyk lichaam , by de waereldfcheppingY reeds gefchetst was , en dat de voortt,:ling
alleen bettaat in eene ontwinding, veroc)rzaakt door eene
le-
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levendigmaakende vloeilloffe. In dit zamenllel fpeelt derhalven Been Magnetifche , \Verktuigkundige, of andere
onbekende kragt , de hoofdrol om lichaamen te vormen;
maar alleen het fcheppend vermo gen van den Oaindigen
God."
De 'leer HAGEDOORN betuigt , „ Haar den tegenwoordigen fchryftrant , cen vryen . en onbedwongen 141,
„ overeenkomftig den aart van beipiegelingen, verkooren
te hebben, zonder zich echter te durven vleijen , dat
31
dezelve geheel aan den Attifchen fmaak van kiefche Ari31
Zonder ons dien fmaak,
flarcben voldoen zal."
en die hoedanigheid , aan te maatigen , moeten wy bekennen , over den ftyl niet ten vollen voldaan te weezen ,
dezelve is ongelyk , doorgaans zwellend, en geenzins van
gemaaktheid vry te fpreeken. Men proeve dit volgende ,
uit de Verhandeling over den verfchillenden Geboortedart
en Hoofdneiging der ilienfthen ontleend.
Iedere foort heeft, (onder de verfchillende rangen
11
der burgerlyke maatfchappy,) wel ingezien , zekeren geboorteiiart , nit kragt van welken zy eene byzondere bezigheid verkiest. En , om bier in eenigzins geordend te
fpreeken , meen ik niet onvoegelyk de menfchen in drie
hoofdfoorten te molten yerdeelen: namelyk, daar zyn 'er
die alleen of incest grofzintuiglyk werkzaam zyn : een
tweede foort voegt by de poogingen der zinnen niet alleen de verbeelding en bet gcheugen ; maar ook het ver{land , oordeel en vernuft ; terwyl do dercie rang van
menfchen zich van bet zitmelyke en froflyke poogt of te
zonderen , om zuivere en afgetrake waarbeden te bevatten. De mile en laagfte foort van menfchen is doorgaans
ongevoelig van hart, ftomp van geest , vlottende van begrippen , en verwilderd van verfland , door verwarde
denkbeelden: daar toe behooren weezens , die in de Haat.achtigfie handwerken en benzelachtige bedryven zich verlustigen , waar van anderen hunner foortgenooten de walg
Iteekt. Ik zie onder die den zwoegenden Landman door
cen kragtigen fpoorflag aangedreeven , om den ftuggen
Broad van zyn digtlloppeligen akker te doorploegen , in
warwil van de woedenfle onweersbuijen, die hem beflormen : ik betrek bier onder alle die laagkruipende verftanden , die alleen vermaak vinden in fchemerende en telkens
wisielende vertooningen ,van zakcn , wufte menfchen , die
altoos by 't gekras der fiiiolen verkeeren, die hun kostlyke levensuren fpillen in het fchommelen der kaartcbladen ,
het
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bet zinnelyk vermaak der fchouwburgen, of het bewierooken der Modegodinne, die, als andere Lucullusfen,
hun hoofdwerk maaken, om dagelyks hunne finaakzenawen te fireelen met de lekkcrnyen van lucht , aarde en
zee. Zie daar voorwerpen, die zich door de grove zintuigen laten leiden, en ill wezenlooze verbeeldingen berusten, wezens, waar van 'er, uit kragt van de neigh];
i
in Ilevenswys, niet weider heerfchende verdorve naeA„
nig zwemen nags vernuftlooze Dieren.
'„ Dan , 'er zyn menfchen , van edeler flof gekneed,
redelyke wezens, die het beflaan der zedelyke, zo wet
als burgerlyke, waereld opluisteren, en met de zinnen de
verbeeldingskragt, het geheugei, vernuft en oordeel paren.
Hiertoe behooren regtiiarte Kooplieden; die, door nyvere
vlytigheid, en zorgenden hersienarbeid, pylers van de beurs
en werkmecsters der bloeijende waereld van hun vaderland worden. Onder dezen vind ik ondeeligen , die zich,
met een onuitbluschbaaren yver, benaarfligen in het beoefenen der fpraakkunde, die, langs een weg, meest met
doornen bezaaid, tot de oorfprongen , overeenkomfien,
•igenfchappen en bevalligheden der talen doordringen; ik
vind bier geesten met een geweldige drift bezield , om
in de goudmynen der oudheden te graaven , die de marmeren brokken, en gedenkwaardige puinhoopen van Perfepolis en Memfis omwroeten, half verfleeten pergamenten en uitgevreten munten met de oogen van een Links
begluren, en dus een' zedelyken fmaak hebben in het
onderzoek van zaken , waar aan anderen met wanlust denken. 1k vind onder deze verdeeling ook Gefchichtkundigen, die de lotgevallen der volken naardenken, en daar
uit regels fineden, ter bloeijende welvaart van koningryken , vorftendommen en gemeenebesten. Ik bemerk bier
Redenaars, Muzykmeesters en Paten, vernuften, die
de kunst van welzeggen met gegronde redekavelingen huwen , die het oor ftreelen , om het hart te raakeu , en de
ziel door de zintuigen weten te overmeesteren, vindingryke geesten , die zich van beeldfprakige fpreekwyzen hedienen , om de hartstochten te roeren, en de fluimerende
aandagt te verlevendigen. 1k paar met de Paten inzonderheid de Schilders , als naauwwrwante fpitsbroe_
ders , hand aan band, ten reije gain. Ik nrrk in deze
edele tweelingen eene ingefchapen neiging tot de leflykfte
kunften, eene natuursdrift , die , als 't ware, door Godlyke inblaazingen en hemelfche verrukkingen bezield, de
Schil•
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Schilders tot Porten, en de Poeten tot Schilders vormt,
om , door onnaarvolgbaare meesteraukken , hunnen naam
te vereeuwigen. Under dezen rang van zinnelyke , dock
tevens vernuftige , wezens plaats ik ook de groote Regtkundigen , die uit de Natuurlyke , Romeinfche en Vaderlandfche Grondwetten , de onkhuldige onnoozelheid verdedigen , het onregt logenfiraffen , en het arglistig bedrog
ter firalfe doemen ; ook die foort van Wysgeeren, die de
voorzienige Natuur in haare werken naarfporen , de oorzaken der verfchynzclen door kunstproevcn uitvinden ,
en , met een onverzadclyken trek . naar de waarheid dorflen mits dat ze zich door beclden aan den geest vertegcnwoordigen. Onder deze hoofdfoort vind ik nog verfcheidcn onderfoorten , welke, ieder met byzondere driften , haare geliefkoosde voorwerpen troetelen: dus zvn
'er vernuften , die, door eene vrywillige keus , zich aan
de tuigwerkkunde overgeeven , die de kragten der vry
bewogen ligehamen, door een toegepaste wiskunde , verklaren , en bier mode de gezigt-, water- en molenbouwtunde paren. Anderen Kellen bet mast over naar de onderzoekingen van de dric Ryken der Natuur. Onder dezen vindt men Plantkundigen , die, met een onbezweken
naarfligheid, de blocm- en kruidilte paden van het land
doorzoeken, die , met een taai geduld, gepaard met onbefebryffelyken arbeid , de geflachten , foorten en rangen,
der groeijende wezens in orde fehikken, en Inutile kragten
weten te beproeven. Een ander vindt wearvermaai in
de onderaardfche rykdommen der bergen , in de naarlPooringen der heilzaame zouten , grove en fvne Nenen , geringe en kostbaare metalen. Een derde vindt zich door
de Natuur geleid tot de nutbaare kennis van de dieren,
om hunne uitgethekte geflachten en foorten te bevroeden,
hunne willekeurige neigingen en zielverbaazende kunstdriften op te fpeuren, en hunne ware gefcbapenheid in
te zien. Hier by ontdekt zich inzonderheid ecn verfchillende geest , die niet zonder gewaarwording van eene
heimelyke verrukking, het werktuiglyke en dierlyke konstfink van 't menfehelyke ligchaam kan befchottwen, die
Diet te vreden is met de uiterlyke befehouwing der volmaakte overeenftemming van dit ligchaam , maar ook de
verborgen fchuilhocken der kleene waereld doorfnuffelt,
en, met een gewapend oog de fynfle vezeltjes opfpoort,
Welke anders bet bloote oog ontfnappen. Hier by vocgen
nog anderen de kennis , die de werking tier natuurlyke
Iluis-
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lluishoudingkunde en den gezonden en zieken that van
het volkonttige ligchaam , volgens zekere grondwetten.
bepaalt. Eindelyk , tot dezen rang breng ik ook de
Aerdryks- , Tydreken-, Uurwyzer- en Hemeiloopkundigen,
vernuften, die de hoegrootheid, geftalte en verdeelingen
van onzen waereldbol meet- en rekenkundig bepalen , die
de raswentelende geheurtenisfen der menfchen aan waste
tydperken verbinden, die den fnelvlugtenden tyd zelven in
zynen loop naarfireeven die vervolgens , met eene doordringende fchranderheici begaafd , als 't ware , naar de
ftarrcn vliegen , en de loopkringen , middenlynen en afflanden der hemelfche ligchamen afmeten , en in 't kleen,
met duidelyke trekken , op gelyke oppervlakten nitbeele
den.
„ By deze lofwaardige ry van wysgeerige vernuften
plants ik, ten Ladle, die van den derden rang. Dit zyn
die redentnagtige wezens , welke zomtyds van de boeijen
der fterffelykheid onttlagen fcbynen, en met hunnen vluggen en fcherpzienden geest op de vleugels van bovennatuurkundige befpiegelingcn zweeven , geesten , die , terwyl de zinnen geboeid zyn , de zuiverfte en afgetrokkenfte waarheden befchouwen, en, tangs een keten van tluitredenen , tot de verborgenheden der geesten , en de Bron
der oorfpronglyke Wysheid, opklimmen, deugdgezinde
menfchen, eindelyk, die, door een heilig vuur ontfloken,
zich geheel aan den Godsdienst toewyden."
Wy zullen ons over deeze rangfchikking , waar aan ,
onzes inziens , niet weinig ontbreekt , niet uitlaaten:
maar om onze aanmerking , wegens den ftyl, op bet bygebragte niet alleen to doen berusten , 'er uit de Befrhouiving tier Onregelmatige Eigenliefde dit wei ni(re nog
en
b
byvoe gen , betreffende de onverdraagelyke Eigenliefde
buitenfpoorige verwaandheid der Schoolgeleerden , Oudheidkundigen en Voorftanders der fraaije Letteren ,
„ vooral wanneer vleiende Dichters , en welfpreekende
redenaars hen met winderige loffpraaken toejuichen , in
hun plaatzende den zetel van bet gezonde verfla.nd , en
de kweekfchool alter geleerdheid. De wierook van zo
veel lofs bedwelmd hunne harsfens dermaten , dat zy de
ongeregeldfte verbeeldingen van zich zelven vormen. Nut
befchouwen zy zich als. bet groote Colosfus beeld van.
Rhodus , even of zy eenlingen in hun foort waren ; dan
twyfelen zy met den trotzen Macedonier, Alexander den
Grooten , of zy flerflyke wezens zyn. Alle de wysheid
DEEL. N. ALG. LETT. NO. 9.
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der zeven wyzen van Griekenland is in hunne perzoonen
vereenigd. Of zy zyn die gelukkige geesten , waar in
gevonden wordt de uitvindingskragt van Bacon , de Hemelloopkunde van Huigens en Newton, de fchranderheid
van Boile , 't fyn gefleepen Oordeel van Leibnitz , de
arbeidzaame wakkerheid van Wolf, de vlugge vatbaarheid
en diepe geleerdheid van Grotius, benevens de welfpreekenheid en ryke dichtader van Francius, Hoofd en Vondel. Befchouwt nu deze verbysterde grootfpreekers in
hunne doolende verbeeldingen; zy zyn, naar hunne meep ing , de uitfteekenclite geesten en verhevenfte veritanden,
koopvorften der wysheid, en vraagbaaken der geleerdheid.
Deze waanzieke ftervelingen , die zelfs de bedgeheimen
van Jupiter met Juno hebben befpied, plaatzen zich op
de hoogfle tinnen van den Tempel der Eere, en befchouwen , van deeze verhevene fteilte , hunne geflachtgenooten
met een veriichtelyk gezicht, even of deze een foort van
wemelende wormpjes waren , onwaardig hummer aandacht.
Vraagt men hun naar de reden van zulk een wangedrag?
de eigenliefde zal hun antwoorden: wy zyn in de wetenfchappen de oorfprongkelyke Oceaanen , andere maar afleidende waterbeckjes ; wy zyn fcherpziende Lynxen ,
andere blinde Mollen : wy zyn Adelaars , die in de wolken zweeven , maar zy verachtelyke vledermuizen , die
Tangs den grond fladderen. De herfenen van die dooduchtige verflanden zyn een konstkabinet van onfchatbaare
kundigheden , voortreffelyker dan alle de pareloefters van
Ormus zeeboezem , of de diamantmynen van Angola.
Hunne beredeneerde zamenftellen zyn onfeilbaare regelmaaten en toetsfteenert der waarheid. Hunne fchoollesfen
zyn loutere grondregels , en zy zelve nooit misfende
noordfterren waar naar men zyne ftreek moet richten,
zonder in gevaar te zyn van voort fchipbreuk te lyden op
de zee der geleerdheid."
Ten befluite ftemmen wy in des Schryvers betuiging,
', that by nergens in beoogd heeft, om lofwaardige Per„ foonen te beledigen , of ingewortelde vooroordeelen en
fchadelyke dolingen aan te kweeken, maar wel om der
99
„ waarheid hulde te doen , de wysheid voort te planten ,
„ en den Godsdienst, voor al die van het hervormde
„ Christendom, waar het te pas ktivam, te verdeedigen
79 en aan te pryzen."
Re-
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Befchouwing der Maatfchappy en Zerlen, in Poolen, Rutland, Zweeden en Deenemarken doervlogten met Voorvallen eenige u;t1leckende Charalciers betrefende. Door
WILLIAM coxE , A. M. F. R. S. Lid van 's Konings
Collegie te Cambridge , Kapelaan des Hertogs van
Marlborough, Medelid van de Keizerlyke Oconomifche
Societeit te Petersburg , als merle van de Koninglyke
Academia te Koppenhagen. Naar den derden Diuk,
suit het Engelsch. Zesde Deel. Te Arnflerdam , by
J. Yntema. Behalven den Inhoud der Brieven van de
Zes Deelen, 110 bladz. In gr. 8vo.
met zyne
ort is het verblyf van den Heer
K
Reisgenooten , in Decnemarken ges,veest, en heeft
hy, in het Voorberigt zyner Reize, reeds te verftaan gegeecoxE ,

ven : „ Naardemaal de SchrytItoffe , welke ik in Deane„ marken opdeed , min mini was , dan die ik elders
„ verzamclde, is het verhaal van dat Koningryk nicer
„ bepaald tot die omflandigheden , van welke ik volko„ mere zekerheid kon bekomen ; 't was myn onveran„ derlyk befluit , nooit onzekere berigten waar te nee„ men; maar my alleen te bepaalen tot zodanige ftukken
„ als my voorkwamen , op het onbetwistbaarfte gezag
,1 te berusten ” (*). Dit belet , nogthans , in gcenen
deele, dat wy, in het tegenwoordig Deeltje., dat Ryk
betreffende , het gewigtigfte en weetenswaardigfte opgetekend vinden. En heeft de Vertaaler, in zyne Briefs_
wyze fchikking , en.keur van Stoffe niets alter .wege
gelaaten , wat tot kennis van den voormaaligen en hedendaagfchen toeftand diens Ryks kon dienen , en alles
verleevendigd door het vermelden der Reisontmoetingen.
Zo treffen wy aan de Overvaart van de Zond , den
oorfprong van de Koopftad Elfeneur ; keurige aanmerkingen over de DeenfcheTollen; byzonderheden van de ongelukkige Koningin MATILDA ; een oudheidkundig verflag
van HAMLET ; een beichryving van Koppenhagen ,
mede van het bezienswaardige, 't welk die Stad opleyerr,
en een kort berigt van de Vorstlykc Familie. Breedvoerig is het verflag van de oude Regeeringsgefteltenisfe in
Deenemarken , en van de Omwentelingen, daar in , van
tyd.

(*) Voorberigt, I Deel, bladz.
Dd2
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tyd tot tyd, voorgevallen. - De Staatsgefteltenisie
des Ryks, als mede der Kunilen en Weetenfchappen,
daar gekweekt , verfchaffen zeer leezenswaardige berigten. ----- De Stad R skilt fchenkt gelegenheid om van
oude tyden des Deenichen Ryks byzonderder te fpreeken,
zo ook Ringed en Odenzee. - By de overvaart van
de (froore en Kleine Belt zal men het Reisgezelfchap met
genoegen vergezellen : en de Landsgefteltenis van het
Eiland Zeeland en Funen verneemen. Flensburg, Sleeswyk , 't Landfchap Kiel, en veele andere plaatzen, leeren
Terwyl by deeze Brieven befluit met een verflag van de geregelde Steenkringen, in Zweeden en Deenemarken voorkomende ; de verfchillende gevoelens der
Geleerden deswegen voordraagt en beoordeelt.
Wy hebben geen oogenblik in twyfel gehangen , wat
wy, uit dit Deeltje , onzen Leezeren zonden opdisfchen.
De Nieuwstydingen, dat order Noordfche Mogenheden,
Deenemarken mede , gereed is om de wapenen aan te
gorden , bcpaalden ons , om flil te ftaan op de tegenwnordige geiteltenisle van dit Ryk , deszelfs Volkrykheid,
Inkomften , Land- en Zeemagt. In de daad, de Kryg ,
in 't Noorden ontflooken , zet eene ,bykomende waarde
by aan deeze Brieven van cote, de Ryken, in denzelven betrokken , befchryvende.
Aangaande de Volkrykheid , fchryft de Heer COXE :
„ Deenen2arken , met de daar toe behoorende Landfchappen, telt 785,540 Menfchen; op de Eilanden Feroe itelt
men dat ' er 4,754 woollen ; in Noorwegen bepaalt men
het getal op 723,141; op Island 46,201; in het Hertogdom Sleeswyk op 243,605 ; in het Hertogdom Holflein
den Koning toebehoorende , op 134,665 in 't Hertogdom Gluksburg op 10,072; in het Gewest Kid op 75,000;
zo dat het geheele getal van Zielen , in de Deenlehe
Ileerfcbappy, 2,023,028 bedraagt.
9, De Inkomften van Detnemarken beftaan voornaamlyk
in Tollen, en Uit- en Inkomende Regten , in Belastingen op Eetwaaren en iterke .Dranken , in Hoofd-, Rang-,
Ampt- en Trouwgeld (t),
Belastingen op Landeryen,
in

(t) De Belasting op het Trouwen is , naa mvn vertrek uit
Deene,7Aen, afgelehaft : eene Belasting., welke geene verliandige Wetgeevende Magt ooit zal invoeren; of, wanneer dezelve onbedagtzaam mogt ingevoerd weezen , by de eerfte gelegenbeid weder herroepen zal worden , als hoogstnadeelig voor
de
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in jaarrenten voor 't gebruik van Koninglyke Landen,
in vrykoopingen van het 'louden van openbaare Huizen,
in vergunningen om fterke Dranken te ftooken, in verlofbekomingen om te mogen fchieten en jaagen op 's Konings grorid , in opbrengingen van Landhoeven , Zaagmiens , in de voordeelen der Mynen , en in Belastingen
op gezegeld Papier, Snuift-abak , Speelkaarten, enz.
„ BUSCHING , die , gelyk Perfoonen , deezer zaake
kundig , my verzekerden , heeft een zeer nauwkeurig
vertlag gegeeven van den Staat der Geldmiddelen , in
Deenemarken, in den Jaare MDCCLXIX, en berigt ons,
dat de Inkotnften 1,2.52,454 Ponden Sterlings beliepen.
De Uitgaven berekende by op 936,13o Ponden Sterling;
waar van voor het Leger 35o,000 , en voor de Vloot
18o,000Ponden Sterling. De Ryksfchulden bedroegen, in
het Jaar MDCCLXXI , 3,418,009 Ponden Sterling , en
de Jaarlykfche Inkomften 131,392 Ponden Sterling , die
aan de Jaarlykfche Uitgave moeten toegevoegd worden (5).
„ De Landmagt in Deenemarken beftaat uit Deetifche ,
Rolfleinfche , en uit Noorweegfche Troepen. — Die
van Deenemarken en Holflein worden verdeeld in Geregelde- en Landtroepen. Het Voetvolk beftaat, voor het
grootfte gedeelte , uit Geregelde Troepen ; de Boeren ,
die de plaatzen hunner LanLigenaaren bewoonen , leveren een zeker getal van Manfchap , naar maate van de
waardy der Landgoederen. Deeze Boeren worden , in
kleine Benden , op Zondag en Heilige Dagen , in den
Wapenhandel geoefend; en, dens in 't jaar,, zeventien
dagen fang, te zamen in hunne byzondere Landfchappen.
De
de waare belangen der Maatichappye. Deeze Belasting werd
in Deenemarken geheeven op zo billyk een voet , als ten aan.
zien van een zo onoordeelkundig bezwaar kon gefchieden; de
Boeren en Lieden van den laagflen rang moesten dezelve niet
opbrengen. „ Het talrykfle en armfie gedeelte der Maatlehap„ pye, als de Boeren, de Matroozen, en de Soldaaten, waren
„ 'er n'et aan onderworpen ; doch, indion het Hu welyk fangs
„ alle mogelyke wegen behoort aangemoedigd te worden is 'er
„ alle reden , om het van alle Belasting te ontflaan Die in
„ Deeneorarken betaald wordt , is zo gemaatigd, dat ze geen
„ Berke hinderpaal aan de Bevolking Belt” Lewes fur ze Dannenvw. p. iis.
Zie de verdere byzonderheden by BUSCHING Hifi. Mag.
Vol. XIV. p. 1-92. En Erd. bef. Vol. I. p. 134.
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De Regimenten der Voet- en Paarden - Gardes zyn alle
Geregelde Troepen.
2 , De Noorweegfche Landmagt is geheel en al Landolk
, uitgenomen twee Regimenten van Sundenfield en
y
Nordenficld. Naardemaal de Boeren in dat Koningryk
vry zyn , worden de Soldaaten aldaar op eene andere
wyze dan in Deenemarken geworven. Noorwegen is verde.eld in een zeker aantal Districten , ieder deezer lcvert
een Soldaat. Alle de Boeren worden, by derzelver Geboorte , op de Krygsrolle aangefchreeven; en die boven
op de Lyst ftaat vult de ledigvallende plaats aan, in het
District , tot welk by behoort. Tien of veertien jaaren
gediend hebbende , komen zy onder de Invaliden, en
krygen wanneer zy de muffle geworden zyn in dat
Corps , hun onttlag. Deeze Krygslieden zyn niet geitadig onder de wapenen; maar worden , even als in Deenenzarken , nu ,en dan in den wapenhandel geoefend.
Eene vaste wedde is bcpaald voor de Officieren , bykans
gelyk flaande met de wedde der Officieren van de Geregeide Troepen ; doch de gemeem: Soldaaten ontvangen
geene Soldy , of zy mocten daadlyk in dienst weezen ,
of hunnen jaarlykfchen wapenhandel verrigten.
De Academie der Land- Cadetten , opgericht door
FREDERIK DEN IV, voorziet het Leger van Officieren.
Volgens deeze Oprichting worden 'er vier en zeventig
Cadets , op kosten des Konings , onderweezen. Het
aantal der Deenrche Landmagt , zo Voet- als Paardenyolk , beloopt 66909 Man.
Altoos hebben de Deenen, naardemaal zy een Land
bewoonen door de Zee orngeeven , als een Zeevolk, uitgemunt. In de vroegere Eenwen , toen de Zecroovery
onder de loflyke Beroepen eene plaats bekleedde , waren
zy Zeeroovers , en zeilden nit de Baltifthe Zee na. En_
geland en Normandy. En fchoon , naa de verbetering
der Zeevaart , door de uitvinding van bet Zeekompas,
andere Volken een hooger trap van Zeevermogen beklommen hebben , zyn , nogthans , de Deenen , daar zy eene
menigte Eilanden bewoonen, en een wyciuitgeftrekte Zeekust bezitten , welbedreeven in de Zeevaart, en zo wel
de talrykfte als de bedreevenfte Zeelieden van het Noorden.
„ 1k hcb to Koppenhagen het Dok gezien , en de Vloot
de Haven ten Anker liggende; myne nafpeuringen van
den
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den Staat der Zeemagt hebben my in (hat gefteld, om
het volgende mede te deelen.
De kosten om een Scheepshol te bouwen , berekent men op zoo Ponden Sterling voor elk fink Gefchut;
en ftelt loon Ponden Sterling voor elk Stuk , wanneer
het Schip toegetakeld , zeilree , en voor vier maanden
uitgerust is. Holflein levert wel Eikenhout op ; doch
niet genoegzaam tot de Scheepsbouw, waarom het meestal uit Duitschland gehaald, en het Holficinfche alleen voor
gevallen van den dringendften nood bewaard wordt.
Ankers , Kanon , Kogels en Yzerwerk, maakt men
in Noorwegen zelve. De Deenen krygen Hennip en Masten uit Rusland , Pik en Teer uit Zweeden ; fchoon zy
Zeildoekrederyen hebben, verfchaffen zy niet genoeg voor
de Vloot; Rusland en Holland bezorgen het te kort koinende.
„ Het grootfle gedeelte der Deenfche Vloot legt in de
Haven van Koppenhagen , binnen de verflerkingen der
Stad : bet water Been meer dan twintig voeten diepte
haalende , hebben de Oorlogfchepen de onderfle Gefchutlaage niet aan boord; maar neemen die buiten de Haven
in. Behalven de groote Magazynen , heeft ieder Schip
zyn byzonder Voorraadhuis aan den waterkant , tegen
over de plants, waar het is opgelegd , en kan dus, in
zeer korten tyd, van alles voorzien worden.
„ Het getal der op de Lyst gebragte Zcelieden bedraagt bykans 40,000; zy zyn verdceld in twee foorten.
De' eerfle beftaat uit die de Zeekusten bewoonen , en
mogen zich , de geheele wereld door , op Koopvaardyfchepcn verhuuren. Zy ontvangen ieder alle jaaren, zo
lang zy een getuigenis zenden , dat ze in leevenden lyve
zyn , 8 Engellche Schellingen van de Kroon ; doch moeten , in geval van Oorlog opontboden zynde, in 't Ryk
verfchynen , om. den Zeedienst waar te neemen.
De tweede foort beflant nit vastbepaalde Zcelieden , fteeds
in dienst van de Kroon, derzelver getal is orntrent 4000.
Zy onthouden zich te Koppenhagen , en werken in 't Dok.
Elk hunner,, wanneer zy niet in Zee zyn , krygt S Schellingen in de maand , behalven een genoegzaamen voorraad
van Meel en anderen Leeftocht ; alle twee jaaren een
nieuw ftel kleederen , en elk jaar een broek , kousfen ,
fchoenen en een muts. Eenigen woonen in Barakken.
Op Zee zynde , wordt hunne wedde tot 20 Schellingen
Dd
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in de maand. verhoogd. Dc Zee-Artilleristen maaken Soo
Man ult.
„ In den Jaare MDCCLXXIX gaf de Lyst 38 Schepen
van Linie op ondcr deezen 9 van vyftig , an van
vier en veertig Stukken , en 20 Fregatten; doch , indien
vvy de afgekeurden , en die alien ten pronk dienden,
daar van aftrekken, zal de Vloot niet meet dan Schepen van Linie en 15 Fregatten kunnen haalen, tot den
Zeedienst gefchikt: een getal, nogthans, groot genoeg
voor Deenernarken , en ring die Vloot , de uitfteekende
bekwaamheid der Zeelieden in aanmerking genomen zynde , voor zo volkomen als eenige in 't Noorden gerekend
worden. Een Schip van 90 Stukken is bemand met 850,
een van 70 met 700, een van 64 met Goo, een van 50
met 450, en een Fregat van 36 met 250 Koppen. Het
grootfle gvdeelte van deeze Vloot ligt doorgaans te Koppenhagen , uitgenomen vier of vyf Schepen van Lithe in
de Havens van Noonvegen , cen Fregat te Elfeneur , een
by 't Eiland hymn, en een kleinder op de Elve , behaly en twee Fregatten , die 's jaarlyks gaan kruisfen.
„ Pit jaar,, in de Jaarboeken onderfeheiden , door het
aangaan der Gewapende Onzydigheid, zonden de Noordfclze Mogenheden Schepen in Zee; de Vloot, welke Dec.
nemarken in 't Voorjaar uitrustte , betIondt nit tien
Schepen van Linie, vier Fregatten en twee Sioepen , van
20 Stukken: de kosten deezer Uitrustinge werd voornaamlyk gevonden nit eerie vermeerderde Belasting van an
ten honderd op Idle inkomende, en Ln haff ten honderd
van de uitgaande , Goederen. Tot bet bemannen deezer
Vloote koos men i000 der vaste Zeelieden nit, 3500 van
de opgetekenden , en i000 Zeelbldaaten.
\Velecr was de Regeeringsgerteltenisfe .des Peenfchen
Ryks, verkieslyk en bepaald , doch is dezelve door eene
Omwenteling, in 't midden der voorgaande Eenwe ,
lyk en volfirckt geworden. Een Oorlog, Verwarring, en
opeengehooptc Sciffilden , deezen eene Ichielyke Omwenteling gebooren worded, door den Heer COX?, in 't breede
verhaald , eene Omwenteling , die den Adel en Burger tehle van Voorregten , tot nog bezeten, beroofde,
wannegr een Vorst,". dus luidt ,COXE'S verllag deswegen, volgens de uitdruklyke VerkW,ringen in de Koninglyke 'Wet, „gun,
gezegd wordt , Oinilhangelyk op Aardc te
, weezen
hooger Magt dan GOD te erkennen;
„ warmeer by ee,n onbepaald Gezag bezit, om
Wetten
,, te
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te maaken , te veranderen, ontflag van dezelve verleenen; wanneer hy alleen Oorlog kan verklaaren, en
99
„ Vrede fluiten , Verbintenisfen aangaan , Belastingen
bean; wanneer hy, met &n woord, alle de Regten
19
11 en Voorregten bezit, die een erflyk, volftrekt opper„ magtig en willekeurig Vorst kaid bezitten." (4-)
Wat betekenen dan Voorregten, welke hy, naar wclgevallen, kan vernietigen; welk eene kragt hebben Wetten,
die by met een enkel woord kan herroepen? Gelukkiger zou het voor Deenemarken geweest zyn , indien
de Magt der Kroone op eene behoorelyke wyze gemaatigd
geweest ware; indien men de Voorregten der Edelen niet
afgefchaft, maar beperkt hadt; indien bet Volk Onderdaanen gebleeven was van eene bepaalde Monarchy, en
niet verflaafd aan eigendunkelyken wit en overhecrfching.
„ Wanneer wy de voornaamfle omilandigheden, aanleidelyk tot deeze Ryksomwenteling, nagaan, kunnen wy
niet naalaaten op te merken, dat de Edelen, de Slagtoffers
waren van hunne eigene Onvoorzigtigheid en Hardnekkigheid. Hadd.en zy ten behoorelyken tyde toegegeeven, zy
zouden veele hunner Voorregten behouden hebben ; doch,
dewyl zy niet bukten , voor dat hunne toeftemming
nauwlyks :neer noodig was, konden zy geene vergoeding
vraagen voor 't gemis van 't geen zy niet konden houden , en met den blykbaarften wederzin overgaven. De
Afgevaardigden uit de Geestlykheid en der Burgeren lieten zich wegfleepen , door hun haat tegen die Order ,
wier dwinglandy zy zo langen tyd ondervonden hidden,
en wier aangroeiende overmagt zy vreesden: daarenboven
waren zy dermaate vervuld met bewondering van hunnen
Koning , dat zy geene opotfering te groot rekenden ,
welke hem van hun vertrouwen kon verzekeren , en tot
getuigenis ftrekken van hunne Dankbaarbeid. Buster
vreemde verdwaasdheid I dat zy geene middelen konden
beraamen, om hunne Onderdrukkers te vernederen , en
hunne eigene Vryheden te bewaaren, zonder bet invoeren
van eene volftrekte Oppermagt ! Konden zy de banden,
die den Koning bonden, niet gevierd hebben, zonder ze
te fcheuren? Het behouden van de Wetgeevende Magt,
en het Ryk van Belastingen op te leggen, in de drie Staaten , zou genoegzaam geweest zyn , om de Vrybeid des
Volks te verzekeren , zo wel tegen de inbreuken der
Kroon , als tegen de onbefchoftheid Bens trotfchen Adels.
1 , Maar de item der Rede wordt zeldzaam gehoord te
d5
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midden van het gefchreeuw van openbaar uitgeborfte
Verbitteringen , en het oproer der Partyfchappen. Eigenbaatzoekencle en toelegmaakende Perfoonen , die vooraf hun plan beraamd hebben, als merle de wyze om het
door te zetten , bedienen zich van elke toevallig voorkomende gelegenheid; en het groote gros laat zich door
blinde drift vervoeren , om dat geen uit te werken , 't
Been hun naderhand te laat berouwt."
(4.) Of alle deeze opgenoemde Voorregten des Konings niet
genoeg waren, wordt 'er, gelyk cox elders optekent , bygeNtoegd: Indien in alles , wat vtry dus verre gezegd hebben,
,, van Magt, Uitfleekenheid en Opnergezag, lets mogt °verge„ flaagen weezen , of niet uitdruklyk genoemd , zal zulks be..
greepen zyn in de volgende woorden. De Koning van Dee„ nemarken en Nuorwegen zal de Erflyke Monarch weezen, en
„ bekleod met het hoogfte Gezag , in zo verre, dat alles, wat
„ gezegd of gefehreeven kan worden, ten voordeele van een
Christen-Erflyken, en volflrekt Oppermagtigen Koning ,
„ gefirekt zal worden tot den Erflyken Koning en Koningin
„ van Deenernarken.” MOLESWORTI-I goat een kort uit_
trekzel van alle de Artykelen, p. r 86. Men vindt eene Franele Vertaaling in de Lewes fur Da%nonarc , p. 118. Welke
overzetting ook geplaatst is in MALLET'S HO. of .Datanemarc ,
Vol. III. p. 475.

f

Pr. oeven ran Poetifche Meng . elfleffen . door het Dichtlievend Kunstgenootfchap , onder de Spreuk : Kunstliefde fpaart geen Vlyr.
XIde De I tie Stuk. Te Leyden , by P. van der Eik en D.
Vygh, 1787. In gr. 8vo. 132 blade.
geene Prysverfen bevattende , doet dit 2de Stuk des
S choon
Xlden Deets , van het Haig:t-he Genoocfchap , de voorige
Stukken geene oneere aan. Het daar in voorkomend Dichtfluk,
op Washington, is fchoon, en doet ons, gisfende, lets grootsch
van het Leydrche Genootic'tap verwagten, 't Welk dien Held tot
een voorwerp hunner Prysgezangen gekozen heeft, en, volgers
de Nieuwspapieren, na cene driemaal herhaalde opgave dier gewigtigc noire , elndelyk near wensch getlaagd is. Onder de
daarop volgende Dichtilukken , verdient het vernuftig Stukje,
Vulkaon Vgra ft, geen minder lof als overweeging voor de Nederlandfche Moeders , die hunne lieve kochters nog zo vlytig
in balynen borstharnasfen drirgen , tegen alle de Natuur- en
Ontleedkundige redenen en bewyzen der Eskulaapen aan. Weshalven de Dicker, ten flotte, ook wenscht:

Dat
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Dat ems die plaagen wendden.
Dat niemand ryglyfmaker was,
Dan die de- hoogte van Parna,s
Eerst meette met zyn lenden.

Niet zelden trekken de Dichters party van het Contrast nadien de menichen zeer gewoon zyn , om van het eerie uiterfle

tot bet tegengefielde over te llaan. Om zodanige dwaasheden
befpotlyk te maaken , fchynt het dichtpenfeel by uitflek gefchikt
te zyn. Her volgende voorbeeld zal dit bevestigen. Elk waar
beminnaar van het fchoone pryst het oude pf antieke , zonder
het moderne of nieuwe, dat fchoon is, daarom te laaken. Elk
waar beminnaar van bet moderne doet insgelyks ; bet nieuwe behaagt hem alleen als bet fchoon is ; en de Antieken worden
nimmer van hem mispreezen , dan wanneer zy de natuur verlaaten. Doch veeltyds zyn de Kunstbeminnaars zo fierk , of
met de Antieken of met de Modernen ingenoomen , dat zy, aan
weerszyden , een van beide pryzen of laaken , alleen om dat
het Antieken of Modernen zyn: waar door dan het waare fchoon
geheel vergeeten , of in een valsch licht geplaatst wordt. De
Heer c. VLIEG, een vernuftig Richter in 's Rage, heeft dus
zeer gepast, zulk een Voorllander der Oudheid , op de volgende
wyze, in een belagchlyk licht gefleld: laatende het aan een ander Vernuft over , om 'er den Voorfiander van het Nieuwe tegen te plaatfen : zullende het waare punt dan zeker tusfchen
beide inliggen.
Astacus lacht om al 't moderne,

By de ouden is het pit, de kerne,
Anticus is een raare klant ,
Verwaand, gelyk een fchoolpedant,
Zegt, met een hooge bast: „ 1k geeuwe
By 't wangefchryf der agttiende eeuwe.
Al wat men daaglyks bakt en brout
Is vat vernis en klatergoud ,
, op de keper recht bekeeken,
't ltampzalig gasthuis vol gebreken.
Wy menfchen zyn Hier agter 't fyn,
Geleerdheid , adel , rinfche wyn
En de aardewerken der Chineezen
Zyn nimmer te oud om goed to Weezen.
Al 't nieuwe beefs niets van belang ,
Zelf lachtme iets toe in de eude Slang.
'k Lees Langendyk, ik lees van Merken,
'k Lees Poot en de uitgebreide werken
Van Hoogvliet , Smits , van Feitama,
't Zyn mooije klanken, ivoorden, ja!
'k Heb
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Heb d'ouden menig uur ontflolen,
Om by die nieuwen rond to doolen;
Door fchade wordt men wyzer vrind,
Was heeds de fpreuk van Wittekind,
Den tydgenoot van Charlemanje;
Het nieuwe is al de honker franje,
Al 't zaakelyke is uitverkogt ,
Heel de oudheid wordt te fchaars bezogt,
Dat men met deeze zich verzoene.
Men leez' de Mechelfche Pioene,
't Couwoerdeken van Herentals,
6 's Is zo vindingryk! zo orals!
'k Sleet menig nachtje in myne kleiren
Om Spiegel te anatomizearen,
En las, by heldren maanefchyn,
.Het Grdsch Cronykske en Claas Colyn.
Wat zynwe toch moat febre zangers
By die verliorven Pindusgangers,
Zich baad,';.de in den henglleplas,
Of Moro alter i'ader was."
xy drooende onlangs van Wiileramus ,
En riep: van Muarland :e laudamus !
Zyn vrouw fcbreeude, in den flaap gefloord:
Myn lieve man die wordt vermoord!
Neon, riep by, wyf, ik was vol yvers
Poor de agter bank geworpen fchryvers,
Duch zweere by den gulden Troen ,
Ten zy men zich met my verzoen',
Dat ik bier namaals koome en fpooke
Met Anna Byns en Melis Stoke.
Wel dot 's eon mislyk droomen ian,
(Zei Trui) wet ventje ik beef 'er van,
'k Dagt heusch dat jou een fnees Hebreetswen
Ontweldigde eenen zak vol zeeuwen.
Maar egter, tot zyn bitter kruis,
(Is Salomon ook altyd t' huis?)
Had hem dit Truitje, ryk in zeden,
Yolfehoon , met weigevormde leden,
Onlangs bekoord , dock jong, en ken,
7uist OM dit laatfie epitheton ,
Hem op den duur niet vergenoegen ;
dit kalf don Lang te ploegen ,
Om
LVenrcht h t leer flaau dot moog gefchign',
De dood zal mooglyk dit vJorzien
Hoare ouders ,rouwer!s en hoar maagen
Zyn alien vrneg naar 't graf gedraagen,
En Teeft reeds , zo dit eons gebeurt
Eene andre bytlaap opgefpeurd :
Een
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Een maagd vol rimpels boven de oogcn,
Der dartle jonkheid lange onttoo gen ,
Die reeds geharde kevels heeft,
In 't herfstfaifoen van Sara leeft,
Wier leevensboom begint to dorren,
En daaglyks Geer nay' kan knorren,
Reeds met den eenen voet in 't graf ,
Dus oud — en dit doet alles af.

De Toets der Gehoorzaamheid. Tooneelfpel, in drie Bedryven. Te
Amlierdam, by A. van der Kroe en A. Capel , 1788. In octavo 76 bladz.

ren Vader brengt hier de gehoorzaamheid van zynen Zoon op
den ilgrkflen toets; dat men egter eerst in bet laatfle Tooneel , op eene verrasfende wyze , ontdekt. Ernestus naamlyk,
een bejaard Weduwenaar , had onder zyne befcherming genomen eene verlaatene Weeze , de Dogter van een armen Boer ;
zy was door hem , als 't ware, met eene Vaderlyke zorgvuidig_
held, opgevoed; en had die opvoeding zo wel in alt genomen,
dat haare ziel met de edellie begaafdheden mogt pronken , terwyl haare lichaamlyke fchoonheid zich luisterryk vertoonde.
Voor de aantrekkelykheden deezer Charlotte was Karel , de
Zoon van Ernestus, niet ongevoelig; by verklaarde haar eerlang
zyne kuifche Huwelyksmin, en kwam wel dra haare bedenkelyke zwaarigheid , uit hoofde van den ongelyken fland , te boven, daar by volkomen flaat maakte op de bewilliging van zynen Vader, die hem tederhartig beminde: waarop Charlotte ook
voorts haare toegenegenheid voor Karel niet ontveinsde. Men
fireelde zich des met een aangenaam vooruitzigt ; doch 't leed
niet Lange, of het zelve werd geheel bezwalkt: doordien Vader
Ernestus ten fterkfte begeerde , dat Cha,l7tte zich met hem in
't Huwelyk zou verbinden ; en 't Been 't hart v n Karel doorfneed, was, dat Charlotte haaren Weldoender wilde involgen.
Karel verweet haar haare ongetrouwheid ; dm, Charl )tte gaf
hem te kennen , dat hair hart de vuurigfte liefde voor hem
voedde ; maar dat de dankbaarheid het haar als een onvermy_
delyken pligt voerficlde, die liefde te fmooren, en haaren Weld
doener ten wille te zyn : het welk aar ook noopt om Karel
aan te rpooren , dat by zyne genegenheid voor haar insgelyks
aan de Ouderliefde opoffere, en Os den wensch zynes Vaders
niet wederfireeve. Zulks heeft verfc ■ • e;den aandoenlyke tooneelen ten gevolge; te meet., daar de tusichenk3mst van Goerlhart,
een Vriend van Ernestus, die de twee Gelievcn met medelyden
befchouwt , vrugtloos is , om dit nete11g geval tot eene goede
laitkomst te brengen. Pit wordt te treffender , om dat men ,
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na een vuurig gefprek van Ernestus met Karel, verilaat , dat
Ernestus zich under de hevigfle beweegingen , to bedde heeft
geworpen, 't welk voor erger gevolgen doet vreezen ; welken
men te meer dugt , na dat de by hem ontbooden Dokter betuigt , dat het met den Patient zober gefield is. Zulks baart
eene algemeene ontzetting; en Karel , recht gevoelig voor Vaderliefde , genoopt door Goedhart en Charlotte , befluit hierop
van Charlotte of to zien, en hair, hoe hard het hem ook valle,
zynen Vader ten Echtgenoote aan te bieden , overeenkomflig
met het geen Ernestus , in zyn laatfte vuurig gefprek met Karel, uitdruklyk gevorderd had. Het fchrikkend clenkbeeld dat
by zig den dood zyns Vaders te wyten zoude hebben , en de
ftreelende gedagte , dat hy hem in 't leeven zou bewaaren,
brengt hem tot dien gewigtigen flap : maar op de volvoer/ng
bezwymt by , en Charlotte , zynen dood dugtende , kan haare
ontroering niet verbergen. Dit aandoenlyk treurtooneel
is egter 1]egts voor een oogenblik; nadien Euze.q us, te midden
deezer ontroeringe , zyne toefiemining geeft tot de Huwelyksverbindtenis van Karel en Charlotte ; met eene kort daarop volgende verklaaring , dat al het voorige enkel fpel en veinzery
geweest is , waarvan niemand iets geweeten heeft dan alleen
de Doktor , toen hy den mil van een doodlyk zieken fpeelde.
De reden van dit zyn gehouden gedrag was , gelyk by voorts
zynen Zoon Karel melds, deeze.
„ Het was , zegt hy, alleen uitgedagt , om u, myn Zoon,
daardoor eens op den toets te brengen ; — ik wilde flechts
zien of uwe genegenheid voor my zich zo verre wel uitIlrekte,
dat gy alles, ja het geen u het lieffle op aarde was, opofferen
kon aan myn genoegen ; ook was ik ten hoogften veront•
waardigt over uw gedrag , om dat gy U met Charlotte in een
heimelyke minnehandel had ingewikkelt , zonder myn voorweten; — ik zal 't U niet ontveinzen, myn Zoon! dit ergerde
my , en ik befloot 'er U eenigfints over te ftraffen. — Tot
dien einde veinsde ik Charlotte to beminnen , ik drong aan op
ons huwelyk, alleen, om te zien, hoe gy U in dit geval gedragen zoudt ; en had gy ten eerfien toegellemt in myn begeerte,
had gy my uw woord gegeeven , dat gy , ter liefde van my,
voor altoos van Charlotte zoudt afzien , gy had uzelven veel
verdriets gefpaart, en veel eer gelukkig geweest ; — doch
uwe hardnekkige weigering , uw onbezuisde drift liet niet na
myne gramfchap op te wekken, en ik befloot U tot het uiterfle
te brengen, dus veinsde ik ziek te zyn; voorts weet gy
de gevolgen. Ik bob U veel verdriets veroorzaakt , myn Kinderen ! doch waart gy flechts by de aanvang uwer verkeringe
openhartiger geweest, zo had ik nimmer flof gehad van dusda.
nig met U te handelen nogthans al uw vorig verdriet, al taw
lyden, is niets in vergelyking van het geluk,.bet geen U beiden
wagt;
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wagt ; ik zal voortaan altoos de eerfte zyn Dm uwe vorige tra•
nen op te drogen, en, door eene verdubbelde genegenheid , U
het gevoel van alle droefheid te doen vergeten."
Deeze verrasfende uitkomst heeft zeker haare gevalligheid,
maar 't gedrag van den Vader is wat ftreng en flerk , en zyn
Vriend Goedhart heeft 'er ongelukkig wat veel deels in. Maar
dit alles ziet men, by den gunftigen uitflag,, over 't head. Karel en Charlotte zien hunnen wensch vervuld ; Gf:edhatt neemt
'er zo veel genoegen in , dat hy voorflaa beflendig by Eruestus
en 't liefwaardige paar te verblyven , mitsgaders harhate, by
zyn overlyden , voor zyne volkomen Erfgenaame te verklaaren.
Het een en ander wordt dankbaar erkend en heuschlyk beantwoord; waarop Karel ten flot zegt:
Dus kan dit voorval elk tot onderrichting firekken,
Wat zuivre Ouderliefde op 't hart eens Zoons vermag:
Zy wist my aan 't geweld der tedrfle min te onttrekken,
En deed my bukken voor het Vaderlyk gezag.
De Armoede, klaagend Zangfpel. Doer DIRK KUIPERS, Koimans.
2'e Dordrecht, by F. WANNER, 1788. in klein 8vo. 40 bladz.

ongewoon het ook heden wezen moge , dat men zinneH oebeeldige
Wezens, gelyk de Liefde, de Wanhoop , de Nyd,
enz. op het Tooneel brenge , en die te gelyk met wezenlyke
Perfonaadjen, zo als MIRTEL CLO8 enz. laat werken, zal deze
ongewoonheid eater nog overtroffen worden , door de byzonderheid; dat de Dichter zelf , onder den naam van MIRTIL,
hoofdperfoon van dit Zangfpel is. „ De ongelukken hem over„ gekomen ; de mishandelingen hem aangedaan ; de vernederin„ gen die hy in zyne geboorteplaats heeft moeten ondergaan ;
„ zyn (zegt hy) in geenen hock gefchied ; en kunnen niet wel
„ verduisterd blyven.”Al het bevallige der Dichtkunst
misfende, twyffelen wy zeer, of dit Stukje wel eenig meerder
licht, over 's Dichters ongelukken, zal verfpreiden ; ten ware
men de daar in voorkomende raadgeevingen der Wanhoop ., dat
MIRTIL zich zelven zou redden, door in het water te fprivgen,
of zich aan een toonztak to verhangen, als nog onbekende waarheden , by de reeds bekende moest voegen. Als een Handfchriftje voor goede Vrienden , van het daar in bedoeld wordend lydend Huisgezin , zou dit klaagend Zangfpel met deelr eeming en eenig genoegen gelezen kunnen worden : maar voor
het algemeen had het geene waarde genoeg , om in druk te
verfehynen.
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R. FEITH, POLITISCH MENGELWERIC.

Poetisch Mengelwerk, door Mr. RHYNVIS FEITH. Te ilmfieldam,
by J. B. Elwe, 1788. In gr. 3vo. 276 bladz.

dezen bedrieglyken tytel verfchynt de Kraay van ES0O nder
PUS die , zo dra alle Vogelen hunne geleende Veeren te
rug neemen , zich geheel kaal zal vertoonen. Zommigen hebben reeds een begin gemaakt met hunne Veeren te rug te eifchen , under we1k-en wy ook den lieere FEITH tellen , wiens
Lierzang
drie, reed, voorheen uitgegeeven, Dichtflukken ,
Zegeop het tweede Eeuwgetyde van de Cocchtiche Unie;
zang ter verjaaring der overwinning op de Doggersbank;
de Vergangelykheid van 't Heelal; — en nog een Stukje ii
Profa : aan myn Vaderland , by gel genheid der opriehting van
den Oekonomifchen Tak , — de eer van dezen tytel moeten

ophouden. 1)e Uitgeever heeft door de ondervinding gelecrd
„ dat kleine losfe Stukjes ligtelyk verlooren raaken , om dat ze
„ nooit, of zeldzaam , zo algerneen bekend zyn , als uitgebrei„ de Werken,” by heeft , om die reden, goedgevonden , de
voorgemelde Stukjes van FEITH te doen vergezellen door flukken van Vondel, K. Brandt. C. Bruin, A. Must' é, de Jufvrou.
wen Wolf en Deken, als mede van eene andere Efopifehe Kraay,
die, onder den tytel van Leermeester der Zeden, reeds dikmaals
zyne Veeren vernieuwd heeft. De Leezers daar tegen hebben
ondervonden, dat de Uitgeever geheel geen nieuws heeft geleverd. Dat hy, in plaatfe van een Patisch Mengeiwerk van Feith
mede to deelen , een Mengelmoes van oude en reeds in handen
zynde Dichtflukken , goede, middenmaatige en Begte heeft uitgegeeven: welke, naar"ons gevoelen, even als de daar in voorkomende Plaaten en derzelver fchikking , de minfte aanpryzing
een misdaad doet worden.
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Lecrredenen over het Leuven Van David. Door tAULlig
BONNET, Predikant te Rotterdam. Tweede Te
Rotterdam NJ P. en j. Holftein, en te Utrecht, bij
A. van Paddenburg en G. van den Brink Jansz. , 1783.
In gr. octavo 568 bladz.
y de algae van bet eerfte Deel een Verflag gegeeveri
hebbende , van den aenleg en het oogmerk deezer
Leerredenen (*), zullen wy nu nit dit tweede Deel, op
dezelfde wyze ingerigt, een (hal der uitvoeringe overneemen ; 't Welk den Leezer 's Leeraers manier van verklaren onder 't oog zal brengen. Davids komst en wedervaren te Nob , 1 Sam. XXI: 1-9, ftrekke hier van ter
proeve. Zyn Eerwaerde laet zig, na cenige voorafgaende aenmakingen, deswegens aldus nit.
„ David komt te Nob , tot den Priester Achimelech.
En hoe ontmoetten deeze mannen elkanderen? Achimelech , met groote verlegenheid; maar David, met eene
houding , welke gefchikt was , om die verlegenheid te yen=
batmen en gerustheid in te boezemen. En, zegt het heilig gefchiedverhaal , Achimelech kivam beevende David te
gcmoetc , en hij, do reden van zijne ontroering te kennel./
geevende, wide tot hem: Waarorn zijt gij alleen, en geen
man met u? Davids ftaat en rang vorderde, dat
hij, uitgaande , door cen gevolg van krijgslieden en die'mars vergezeld wierd. Zoo was Achimelech gewencl.
David tc zicn; /nu zict hij hem, alleen. Dit is vreemd.
Dit treft den ouden man. Dit, vermoedt hij, zal
kwaads beduiden. Te gereeder viel hij in zoo kommerliii
ke geclachten, doordien hij, ongetwijfeld, wist , hoe ge..
weldclaadig Saul Davids leven belaagde. Des hij, David
tot zich ziende komen, hem ontftelt te gemoet bunt, en
met beevende Item vraagt: \Vat, 6, David, zegt dit?
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(*.) Zie boven bi. 52.
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gij alleen hier,, en geen man met 10 Een liefhebber van Vaderland en Kerk wordt in het hart getroffen,
wanneer hij in 't vermoeden valt, dat zij, die beide voorflaan en fchraagen , in eenige zorgelijke ongelegenheid
zouden geraaken. Achimelech ontmoet David met groote
verlegenheid.
„ Dan David ontmoet Achimelech, met eene houding,
die gefchikt was , om Achimelechs verlegenheid te verbannen , en hem gerust te flellen. En David, dus vervolgt het gefchiedverhaal, zeide tot den Priester
lech: De Boning heeft mij eene zaak bevoolen , en
de tot my: Laat niemand jet van de zaak W eeten om dewake ik a gezonden hob, en die ik u ge600den liebbe. Dit
antwoord moest dienen , om Achimelechs bevreemding
wech te neemen , en bet vermoeden van let kwaads en
zorgelijks uit 's mans hart te verdrijven. - Maar
David , wat daar van zij , hoc kola een man, als gij , zoo
alleen ? wat moot dit beduiden ? De /ongelingen ilia , zegt
hij , die mil vergezellen , heb ik de plaats van zulk eenen
te kennen gegeeven; d. i. 1k heb hen op ze!:ere plaats befcheiden , daar ik hen , en zij mij zullen vinden. Deeze
verklaaring moest dienen , om het nadenken bij Priester
Achimelech, daar nit ontitaan, dat hij alleen en zonder
gezelfchap kwam , wech te neemen. Dat David
door eenige manfchap, in zijne vingt , verzeld geweest
zij , is nit den aart der zaak zoo waarfchijnelijk, als nit
's Heilands zeggen zeker (t).
„ Vat moeten wij van decze houding, van dit zeggen
Hij was, aan den eenen kant,
van David , clenken?
niet verpligt , den Hoogepriester bet geheim van zijne
zaaken te ontdekkcn. Aan den anderen kant , was hij
verpligt, als hij lets zeide, de waarheid te zeggen.
1k zeg, hij was niet verpligt het geheim van zijne zaaken
den Hoogepriester te ontdckken. Zaaken, welken gebeimbonding vorderen , worden best, buiten uiterflen nood,
aan niemand vertrouwd. Men kan toch gemaklijker iemand doer: hooren, dan doen zwijgen. De vriendfchap
zelve verbood het bier David , Achimelech zijnen vertrouweling te maaken. Het geen David nu met dien Priester
fprak, en het geen does ran hem deed, hot hem bij Saul
buiten fchuld; maar had David hem het geheim ontdekt,
hoe had hij zich bij Saul kunnen verantwoorden?

Hoe
(t) Matth. XII: 3, 4.
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Hoe meenig kwam in lijden, door dingen te weeten ,waar
van hij veilig onweetend had kunnen blijven!
„ Maar aan den anderen kant was David verpligt ,
hij jets zeide, de mairheid te zeggen. Heeft David dit
gedaan? Neen. Waarheid was het, dat hij gezelfchap
met zich had. Voorziclitig was het, dat hij, te Nob
koomende , die van zich verwijderde , op dat bij te vrijer
met Achimelech fpreeken , en in die Stad te meer onbekend blijven mogte. Naar waarheid kon hij ook zeggen,
dat de zaak, welke hij te doen had, fpoed en gehehm;
bonding eischte. — Maar onwaarheid was het, dat
de Koning hem gezonden, en hem eenige zaak, nu uit
te voeren, gebooden had. Onwaarheid was her, dat de
Koning hem verbooden had, lets van de zaak, welke hij
hem bevoolen zou hebben , aan iemand te zeggen. David
maakt zich bier fchuldig aan leugen. -- Dan , men
kon vraagen: waarom redt de fchrandere David zich niet,
behoudens de waarheid? Had hij Achimelechs vraag niet
dus kunnen beantwoorden ? Het geen ik te doen heb
vorderde grooten beast: en wat 'er van de zaak en van
mijn beleid in dezelve zij, zult gij eerlang te weeten komen.
„ Dan , behalven dat de fchranderfte man niet alle oo•
genblikken even vaardig is, was hier Gene omflandigheid,
welke David in groote vcrzoeking bragt: hij zag hier
Dag den Edomijter, een van Sauls knegten, den magtigften onder Sauls herderen (s). Dees Dag heeft niet
onkundig konnen zijn, van Sauls vijandfchap tegen David, en van zijne onderneemingen tegen zijn leven. David, deezen man ziende , begreep aanftonds, in welk gevaar zijne vrijheid en zijn leven waren: — dat Dag,
vermoedende dat hij ging vlugten , hem ligtlijk aldaar kon
doen vasthouden , om intusfchen aan Saul kennis te geeyen , en dus, dat zijn leven, door jonathans zorge zoo
zonderling gered, door deezen Edomijt in het uiterfte gevaar ftond. Het fchijnt, dat David, om zich te redden,
hebbe voorgegeeven , in 's Konings dienst, met een zaak
van groot gewigt en uiterften fpoed , belast te zijn :
wilde Dag nu, bij Saul koomende , kennis van het gebeurde geeven; geen zwaarigheid; de kans, om hem te
achtethaalen , zou dan vervloogen weezen.
Zwaare beproeving, zeker,, voor David! Verfchoont
,5
dit
(S) Vets 7.
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dit zijne leugen niet? Geenszins! hij bezondigde zich
zeer. En zulks te meer,, daar God, deezer dagen , en
te Najoth , en door middel van Jonathan, zoo blijkbaar
had getoond, dat Hij voor hem zorgde. Zoo ziet men,
dat de godvruchtige , ook dan , wanneer hij de meeste
reden heeft, om op God te vertrouwen , door eene onverwachte verzoeking verrast wordende, en dan niet met
den Heere , maar met zijn eigen verfland , te raaden
cr
in zonden kan vallen."
de , beklaagelijk
b..
g aande
De Eerwaerde Bonnet verklaert vervolgens het gcfprck
van Achimelech met David, over de Toonbrooden , en
't overleveren van dezelven , tot voedzel voor hem en
zone jongelingen; dan , om dit Artykel niet te uitvoerig tr macken , , zullen wy ons alleen met ethrie en andere
bvzondterheid nit het deswegens gezegde ophouden.
Nadien het overgeven der Toonbrooden zync zwarigbeid had , zo vraegt veelligt iemand , waerom dit Diet
voorgekomen ?
„ Waaram bragt de Priester zich en David in zulk
eene verlegenheid? Zoo hij thans al geen gemeen brood,
in of omtrent den Tabernakel , had , was bet dan in ziju
eigcn huis niet te vinden? En indien hij het aldaar niet,
: of nict genoeg in voorraad hadde , waarom het nict in
Stad gekocht? En zoo de inwooners, elk voor zich
zelven , bet brood bereidden ; was (Inn in gansch Nob
Diet een brood of voor David te hekomen. -Dan , men gedenke dat David alio reden had, om te
verhoeden, dat zijne knomst aldaar zeer ruchtbaar wierd.
Tot den Tabernakel en den Priester had elk vrijen toegang , en dit Icon d us geen opzieht baarim maar nioeite
te (wen , om fpoedig die brooden bijeen te brengen ,
moest der menlehen aandacht wek l;en en navraag veroorzaaken. - l\Iaar vooral heeft David, den reeds
gemelden Doug ziende , zulk e'en haast gemaakt o:n weg
te yin: ten , dat hij, zich als geen oogenblik aldaar vertrouwende , den Priester geen tijd gunde , om hem op
eene andere -wijze , al ware zulks mogelijk geweest , van
lecftogt te voorzien."
Het laetfte gezegde van David, in 't vyfdc vcrs, volgens onze gewoone vertaling ; evade het is eeniger wijle
gmei [broot,] te meer dewrjlo heeler' [ander] in de valet;
fcrl gehetjligt worden , is tl.m vcelerleie uitleggingen en opvattingen onderhevig. Onze Uitlegger,, opgemcrkt hebbetide , dat 'er,, by den aenvang, natr den letter in 't
HQ
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ilebreemsch {het: En deeze weg is onhei7ig of gemeen;
oordeelt, dat men bet antwoord van David aldus kan opgeeven.
„ ;la trouwerqs , de VIOUIVeN zija ons onthouden gewecst,
iisteren en eergisteren; ook zijir de vaten der iongelingen ,
(d. hunne gereedtchappen, waarin z;j deeze brooden
zullen medevoeren,) beilig, allbhoon de Wig niet heilig is;
dock hoe vecl te weer zal het daa heden in de vaten geheiligd wordcn! Wanneer, bij uitbreiding , de zin deeze
zal zijn. De jongelingen zijn rein; en offchoon deeze
weg, deeze reize, bet bedrijf dot zij on.ierneemen , geen
godsdienllig, maar een gemeen oogmerk heeft, zal nogthans dit brood , daar bet nu van voor 's Heeren aangezicht is wechgenomen , heden in het vat , in Welk het zal
worden gedraagen, heilig behandeld ‘vorden.
„ Of ook dus : Deeze, weg is niet
maar hoe Teel
te lacer zal het heden in het vat geheiligd worcIn , of
zipt? Wanneer de zin , bij omfdirijving , daze zal
zijn. De jongelingen , NVCCS daar, it Priester, gerust op,
zijn rein; dit niet alleen, moor ook hunne vaten zijn,
van het geen zou kunnen verontreinigen , onbeanet. Het
is zoo , deeze wag , wijze of manier , dat wij van dit heilig brood met ons voeren en eeten zouden , is, ja, niet
heilig; maar hoe veel te meer zullen wij hezorgen , dat
het terflond in een rein vat gelegd, en heilig zal behartdad worden !"
Achimelech laet zich overhalen, geeft David de verzogte brooden , en deze is doer door nit zyne verlegenheid um lecftogt gered. Doch men zou bier molten vragen. Mogt de Priester dit doen? Mogt David dit brood
begeren en tot zich nemen ? Volgens 's Heren wet ,
Lev. XXIV: 9, was dit brood ter fpyze van den Hoogepriester en zyne Zoonen , die 't mogten eeten , en wcl in
eene heilige pints. Deze bedenking beantwoord de Eerwaerde Bonnet aldus.
„ De onfaalbaare IJitlegger der Wet fpreekt en den
Priester en David bier van misdaad vrij (4-); en dit is ons
genoeg. Doch , om bedenking,en , welken hieromtrent zouden kunnen oprijzen , wech te neemen , zullen wij eenige
oogenblikken beffeeden , om en den Hoogenpriester, en
David, in dit geval te verdeedigen , en 's Heilands verklaaring te billijken.
Laat
(') Mattli, XII: 5.
Ee 3
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„Laat ons eerst onze aandacht vestigen , op den grond
van 's Heilands verdeediging, en dan aantoonen, dat die
grond, en het Been uit denZelven wettiglijk worth afge.
verontfcbuldi
kid, voldoende wcrkt,
tot bg ing der beide
gcnocmde perlbonen. De grond van 's Heilands verdeediging is deeze: God wil bannhartigheid en niet oferande (**). Daar God beide in zijn Woord gebiedt, is het
zeker, dat God die beide wil; derhalven is de zin Bier
woorden : God wil barmhartigheid boven offeranden.
Wanneer, des, de omanndigheden eifchen, dat men kenze doe, om , of met verzuim van godsdienstplechtigbeden , barmhartigheid , of met verzuim van barmhartigheid , godsdienstplegtigheden te oefenen, als dan moot
de oefeninz van barmhartigheid do voorkeur hebben.
Trouwends , dit was ten alien tijde Gods verklaarde wil
(tt). Eene aanmerking van groot gewigt. Het vieesch.
lijk bran dacht en deed anders. Dit is niet zeer to verwonderen. Het wait gemaklijker , de voorhuid van 't
vleesch, don die des harten te befnijden, — de handen,
dan het hart en den wandel te reinigen , zijn vee,
dan zich zelven den Heere op te oiferen. Dan, door de
zedelijke pligten in Gods heiligheid , in 's menfchon float,
en betrekkingen tot God, tot zijne medelchepMen, en
zichzelven, gegrond zijn, is het buiten tegenfpraak, dot
God niet alzoo godsdienstplegtigheden cischt , als wel
zedepligten; en dat , in gevallen, waarin men tusfchen de
eene en andere keuze moot doer, der oefening van zedepligten den voorrang tockomt. Zie daar den grond van
's Heilands verdeediging.
„ Maar nu is de vraag, of deeze grond, en het gem
uit denzelven wettiglijk wnrdt afgeleid, voldoende wcrkt,
tot verontIchuldiging van Achimele ,:h en van David ? ----Letten wij eerst op David. Hij ANMS zekerlijk in niterflen
nood. Men behoeft , on] dit tc befelfen , guile joodfche
beuzelaarilen te boat to neemen. Ligtlijk begrijpt men ,
dat David, zonder zich van leeftogt te hebben kunnen
voorzien, Op de vlugt gegaan., nu inoede en mat, en gonoodzaaLt , zijne vlugt om zijns levens wil fpoedig voord
to zetten , zich in den uiterlien tmod be yond. Het was
thins voor hem, of brood, of de dood. — Letten
Wii

(**) March. XI f: 7, Nolen V': 6.
City Deut. vt:
Exod. XIX: :;. I Sam. XV: 22. Pa LI:
48, 19. Jel. 1: II, 12. Jer. VIE: 2 r, 22. florea Vl: 6. e,z. v.
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wij op Priester Achimelech. Dees Meld zich verzekerd,
dat David, in 's Konings dienst, ter bevoordering van
's lands zaaken, genoodzaakt was, met zulk een buitengewoonen fpoed te reizen, dat hij zich geen oogenblik
linger, dan even noodig was , mogt ophouden; weshalven hij zich, in deeze omitandigheid, oordeelde in het
geval van niterfte noodzaaklijkheid te zijn. Op deeze
gronden meende de Priester, dat hij David van die toonbrooden mogt geeven , en David, dat hij die mogt neemen en eeten, ----- en zulks te meer, om dat heden, op
den Sabbath, verfche brooden in de gouden fchotelen,
op de tafel der toonbrooden , gelegd werden, waar door
de oude brooden tot fpijze werden voor de Priesteren.
Uit dit idles volgt, dat bier tegen over elkander
flond, — of de Priester deeze brooden, die naar de
Wet alleen door de Priesteren mogten gegeeten worden ,
aan David zou weigeren , en daar door hem en zijn gezelfchap , en de hoogwigtige belangen van het Rijk, in
de uiterite ongelegenheicl florten : dan of hij David,
om dit onheil voor te komen , deelgenoot van het Priesterbrood zou maaken.,
Billijk verkoos hij het laatIle; weetende , dat od
God
barmhartigheid wilde , bovett
olferanie."
0■11.0•1111111■11"

Verzarneling van Leerredenen, door A. DRYFHOUT 9 A. L.
M. Ph. et Th. Dr. I ,id van verfcheidene geleerde Maat.
fchappyen, Secretaris van het Zectiwfche Genowfthap der
Weetenichappen to en Predikant to Aliddelburg. Te Middelblirg, by P. Gillisfen en Loon , 1788.
Behalven het Voorbericht , 302 bladz. in gr. octavo.
acr de inrichting van den Predikdienst te Middelburg,
N
moet 'er in de twee Avondbeurten , op Dingsdag en
Donderdag , door denzelfden Predikant , feu Hooidtlul:
der Heilige Schrift , in twee deelen afgehandeid worden ;
waer door men alle de Schriften , zo des Ouden als des
Niemen Testaments , in den tvd van ongevcer drie - entwintig jaren , agtervolgende den Volke ontvonwt. Van
dit zogenaemd Kapittelprediken levert ons deze VerzameHng ene proeve, dacr de Ecrwaerde Dryfhout in dezelve
zyne Leerredenen, over Jef. LX, Zach. XIII , Matth. II,
en job. VII, gemeen maekt. Ze behelzen cue beknopte
verklaring dier Hoofdftukken , en aendrang van het leerzaEe4
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zame in dezelven vervat; bet welk zyn Eerwaerde met
zulk een onderfcheidend oordeel uitvoert, dat deze zyne
manier van behandeling hare wezenlyke nuttigheid hebbc;
des zyne Leerredenen met yrucht gelezen kunnen worden. - Het inzien en nagaen van 's Mans aenmerkingen, over de aloude voorzeggingen aen Israns Volk
gedaen , bepaelde ons bykans terliond, om dezen tot cm
!loci zyner denkwyze over te ncmen ; en 't komt ons
voor, dat derzelver phietzing van dienst kan zyn om
zommigen wider 't oog te brengen , wat men doeromtrent
hebbe gade te Nen , op dot wy ons , gelyk by zich nit„ noch door losfe befpiegelingen , noch door
drukt
vooroordeelen , noch door 't gezag van anderen , van
95
„ 't fmalle fpoor der waarheid laaten aftrekken : door bet
5) toch onze eenige bedocling moet zyn, de meejling van
den H. Geest in bet woord te trefien." Ter bevorde99
ringe hiervan , laet by, in zyne eerfle Leerreden , over
Jefaia LX, enige aenmerkingen , nopens dit ondcrwerp ,
vooraf goen, welken by tot zyn byzonder beoogde aenvoert; maer die tevens van een algemeen nut, in 't lezen
der Prophetifche Schriften , Lumen zyn. Hy flelt dezelven indezervoege voor.
„ Vooreerst merk ik aan , dat het voornaan* en ees:,110
oogmerk dier Voorzeggingen geweest zy, om tie IsraEllers
zelven nuttig te zyn in de bevoordering van bonne weezenlyke belangens: om hen aan te fpooren tot een beitaan
en gedrag , overeenkomftig het Verbond , dot de Heer
met hen hadde opgcrigt , en de bedecling der genade,
waarmede zy bevoorregt waren. Dit is in 't byzonder
waar, gelyk de groote Louth te regt aanmerkt (*), ten
aanzicn van die Voorzeggingen, dewelke door de aankondiriug van de beilrykfte beloften of ontzaglykfte bedreigingen dienden , om bet yolk te vertroosten of te verLlankken. :Dit vertrouwe ik dot van geenen onbevooroordeelden Leezer kan , of zai, in twyfel getrokken worden. Wonncer derhalven in zoortgelyke voorfpellingen
geese duidelyke kenmerken gevonden worden , clot dezelye on laatere dagen zien , is nicts natuurlyker, dan dat
men dezelve op der jooden lotgevalien toepasfe; en wel
hepaaldlyk op die , dewelke het naast komen aan den leef
tyd van (lien Proplicet, die dezelve verkondigd heeft : in
zo ver ze namentlyk daarop betrekkelyk kunnen gemaakt
wor(*) De Poet] S. liebr. Prx/. 2o p. 263. Ed. Oxon.
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worden. Want veelmaalen neemen de Propheeten , van
uitwendige verlosfingen fpreekende , daaruit aanlciding,
out tevens to handelen van die uitneemende verlosfing
die Vorst Mesfias in 't laatfte der dagen zoude aanbrengen , als zynde dit de cenige grondflag van alle weldaaden , die God immer aan zyn yolk beweezen heeft.
„Ten tweedcn 'p erk ik , op het voetfpoor van denzelfden
grooten 1 owl/ (t), aan, dat de Propheeten , in zoortgelykc voorzeggingcn, om het volk te vertroosten of fchrik
in te boezemen , zig veclal bedienen van verfchcidene
beeldtenisfen en bet opeenflapelen van uitvoerige befchryvingen , om de blyde en treurige lotgevallcn van an yolk,
op Gene zielroerendcr en trelfender wyze , voor te ftellen.
Pit heeft in 't byzonder plaats in ftukken , die in dichtmaat gefchreeven zyn , gelyk dit van oils text-cap., onzes
erachtens , meer dan waarfaynlyk is ; al Wilde men dit,
aan den evengenoemden geleerden Bisfchop van Louden,
niet toeftemmen, met betrckking op 't ganfchc bock van
y efa i a s voorzeggingen. Hicruit volgt, dat men zig
zoortgelyke voorfpellingen niet an g stvallig moet vcrpynigen, om alle uitdrukkingen en fpreekwyzen van elkanderen te onderfcheidcn : dewyl de laatfte dikwyls dienen;
of om de mile op te beldcren; of om den 41 verheven-.
heid„ luister , kragt en achtbaarhcid by te zetten. Men
heeft dus in zulke Godfpraaken voornamentlyk maar te
letter, gelyk do doorkundige Lowman (§) opmcrkt , op
het oogrnerk en de mconing der voorzegging in 't algerneen;
en wat het gchcel, met zigzelve vergelecken ons befchryft. En (lit is , zoo het ons voorkoomt , eene aanmerking, wake, wits men dezelve nict te vcr uitftrckke,
eons iedcs goedkeuriug zal wegdraagen, die zig cenig
denkbeeld vormt omtrent bet vuur van eenen Redenaar;
vooral van eenen Dichter; ailermeest van eenen Oosterling, wanneer by bet gemoed zyner hooreren of leczeren
zoekt te treffen.
„ Onze derde aanmerking is , dat de Beer , in eene
menigte van voorzeggingcn, de heilrykfte boZlicn, en de
fchrikbaarendfle bedreigivgen gedaan lice ft aan zyn oud
Volk, waarin Hy den Noce van deszells kerk- en burgerflaat , op 't allerluisterrykfle, met de leevendigfle trek.
ken , afteekent, of deszelfs verwoesting en undcrang met
de
( v) 1. e.
(1) In zyne verklaaring over de Opcnb. van yob, C. XIX, 2 r.
e5
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de aakeligfte verwen afmaalt : die veelal, zoo niet altyd,
opgevat worden , of fchoon
zulks daar by niet vermeld word. Dit zon ik, met den
beroeinden tdur (1-) , door eene mecnigte voorbeelden
kunnen flaaven. Dan waartoe hierover nitgebreid, daar
de Hcer volgens Jer. XVIII: 7- 1o, zclf verklaart: in
een ooger:blik zal ik fpreeken over een yolk en over een kozaingryk enz. (**).
19 En hier uit volgt onze vierde en laatfle aanmerkinocy,—•
dat, wanneer 'er in eene voorzegging, aan 't Joodfche Volk
gedaan , kenmerken gevonden worden, die ons aanwyzen,
dat dezelve op hunnen flaat , in de naast volgende tyden ,
toe-pasfelyk zy, men dezelve niet op laatere dagen, op
de tyden van 't Nieuwe Testament, zonder ligtvaardigheid,
mag brengen, al is het dat men de juiste vervulling van
dezelve, in dien tyd, waarop de kenmerken ons wyzen ,
niet kan aantoonen. Dit limners kan veroorzaakt worden,
of door gebrek aan genoegzaame gedenkftukken van die
oudheid: denk, by voorbeeld, aan voorzeggingen , die
op de ilhabiten , Edorniten en zoortgelyke volkeren , of
op de tyden der Maccabeen zien; of om dat zulk eene
voorfpelling , of fchoon dit niet gemeld ftaat, voorwaardelyk was: wanneer , dit laatfle plants hebbende , gelyk
in zeer veele gevallen , de uitkoinst zoo als bekend is ,
'
aan dezelve niet kan beantwoorden. Denk
maar alleen aan
de prediking van Jonas te Ninevd: nog veertig dagen, en
Ninev6 zal omgekeerd worden."
Zyn Eerwaerde brengt deze algemene aenmerkingen
zonderlyk over op zyn Text-capittel Jez. LX, 't welk
zommigen verklaren, als lynrecht Ilaencle , op den heerlyken kerkflaet in 't laetjle der dagen; terwyl anderen van
oordeel zyn, dat men bier hebbe te denken, op de herfiellin o. van Juda's Berk- en Burgerflaet, na de verlosfing
b
nit deBabylonifehe
gevangenis; welk laetfte gevoelen ook
onze Uitlegger nadien de daer in voorkomende
kenmerken hem , zyns oordeels bier toe bcpalen. Hy
'
brengt ons deswegens het volgende,
dat wy echtcr, om
dit Artykel niet te uitvoerig te maken, hier en daer wat
zullen inkorten, onder het oog.
„ i. Elk, die dit Hoofdftak met behoorlyke aandacht
leest
(4) Vid. in Miscell. Sacr. L r. C. 1.7'. §. 41. felq.
(") Vergel. hier merle Jer. XII: 15-17. Jet: XLVIII: IS, 19.
Pf. LXXXI: 14. feqq.
VOORVVAARDELYK moeten
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leest en herleest, zal moeten toeflemmen, dat overal van
yeruzaleni, als den zetel van den waaren en openbaaren
Godsdienst, alwaar de (leer alleen zyn yolk, de kerk,
vergadert , in 't zeive gefproken worth.
a. In
1.11e Godfpraaken, niet alleen die op den beer,/
"
lyken kerkflaat in 't laatfte der dagen zien , maar ook in
die, in welke de toebrenging der heidenen, in het begin
van de dagen des Nieuwen Testaments, voorfpcld wordt,
is overal de belofte, en dit brengt de natuur der zaake
mede: tat het Licht der kennisfe en der waarheid over hen
zal opgaan. Dit, vertrouw ik, zal my elk kundig Bybelminnaar toeftemmen. Maar hoe ftrookt hiermede , dat,
wanneer de belofte, in dit Hoofelfitik gedaan, vervuld
zoude worden ; des Heeren licht alleen over j'eruzalem,
zyn Volk , zal opgaan; maar duisterheid de aarde bedekken , en eene dikke donkerheid de volkeren? vs. a. Is dat
eene belofte aan , en een kenmerk van den heerlyken kerkftaat, of van dien des Nieuwen Testaments ? Zie ook
vs. 3. Voorzeker dit bepaalt onze aandacht tot Juda's
Volk, na de wederkeering nit Babel in Canaan (if).
„ 3. Op deezen tyd ook, en niet op eenigen tyd van 't
Nieuwe Testament, past , onzes erachtens , vers 9. dat
.de fcheepen van Tharfis hunne kinderen van verre zouden
brengen: want onder 't Nieuwe Testament is de kerk van
Christi's nimmer tot eene plaats bepaald geweest. Zie ook
vers. 4. en nederwaarts.
„ 4. En dat ik kortheidshalve niet fpreeke van 't Beene vs. 7. van de rammen van Nebajoth; vs. Ia. van vol.
keren , die .7nda niet zouden dienen ; vs. 13. van de herbouwing des Tempels, getuigd wordt; en vericheidene andere fpreekwyzcn en byzonderheden , die in dit Hoofdfluk voorkomen, welke men niet, den zeer gcdrongen,
en oneigenlyk , van de Kerk onder 't Nieuwe Testament
verklaaren kan : zoo wil ik , eindelyk, de beflisting van
deeze zaak volveardig aan het wel- en onzydig wikkend
oordeel myner Leezeren overlaaten , op Welk een tydperk
des Heeren eigene verklaaring ons wyst, vs. 15. vergel.
met vs. to. Is de befchryving vs. 15. in plaatze dat gy
verlaaten en gehaat zyt geweest, zoo dat Niemand door u
heenen ging: is, zeg ik, deeze befehryving niet veel eenvoudiger en natuurlyker, als men dezelve opvat van jeruzalem , toen de Jooden to Babel in gevangenis waren ;
clan
CXLVII: i9, 20.
(tt) V4rge1. maar alleen
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dan van de kerk onder 't Nieuwe Testament, ten tyde
van deeze of geene vervolgingc? Kan men dan van dezelve gevoeglyk zeggen : dat ze zoo verlaaten en gehaat was,
dat 'er niemand door keen ging? Maar in 't byzonder,
hoe kan God, ten aanzien van de kerk, zelfs in cenen
weg van de Jterkfle bcproeving; volgens vs. to. zeggen:
in myne verbolgenheid hcb ik u geflagen? Dit is in voile
kragt wan, van 't Joodfche Volk, tom de Heer het aan
'de Babyloniers heeft overgegeeven; maar past dit op de
kerk onder 't Nieuwe Testament , ten tyde van derzelver
verdrukking? Vie zal dit zeggen? Vloeit niet alle loutering van 's Heeren Volk nit liefde voort ?"
Dit alle y bepadt ons, zynes agtens, ten duide/ykfte
tot het tydperk Vall der looden optogt nit Babel trace Canaan: intusfchen betwist by anderen de vrybeid niet, om
bier op latere dagen te &liken; don by ziet 'er geen
noodzaeklykbeid toe; of fellow' het hem niet mogelyk
zy, de vervulling der belofte, in alle deelen , in dien
vroegeren tyd aen te wyzen. Edoch zulks baert geen
zwarigheid; dewyl men due belofte voorwaerdlyk heeft
te beTchouwen; en 't goed gedrag der Jooden, terflond
na hunne wederkeering, ons genoegzaem doet zien , waerOm wy wel de beginzels, maer niet de volkomen vervullin;,
dezer belofte kunnen aentoonen.
„ Misfebien zal iemand (vervolgt by ,) bier echter nog
denkcn, pnb. XXI en XXII, vinden wy, in de befchryving van 't Nieuwe yeruzalan , geheele gedeeltens nit deeze voorzegging aangehaald. Hieromtrent meek ik /halts
am, voor ecrst , dat :1o/tan/les zig niet op yefilias beroept;
Hoch op eene of andere wyze verklaart , dan zal gelthieden , of vervuld warden, 't gene door yefaias gezegd is.
Hy zinikelt derhalven maar alleen op 't gene bier voorkomt; en dus legt 'cr geene de minfle kragt van bewys
in, dot jefizias 't zelfde eruzalem met yohannes moet
beLelen. Dit zal my een ieder gereedlyk toeflemmen ,
die de regelen der uttleakunJe eenigzins verfiaat. Ten
tweeden , bet komt my , 'behoudens beter oordeel, nog 't
waarfchynlykfte voor, dat ,Yohannes, in de aangehaalde
plants , niet den heerlyken kerkflaat , in 't laatst der dagen; maar den !that der heerlykheid, ma de voleindiging
der eenwen , befchryft."

*UM VI HEMNDAAGSCHE CODSDIENSTRIsT.

433

Oude .en tegenwoordige Staat van de Godsdienstplichten
Kerkzeden en Gewooniens van alle Volkeren der wae.
reld , van de Schepping tot op heden. Eerfle Dee/.
Verfierd met fraatje Plaaten. Te Zinfterdatti , by H.
Gartman, NV. Vermandel, en J. NV. Smit , x787. Behalven het Voorbericht, 3b4 bladz. in gr. octavo.
V en beknopt denkbeeld te gevcn , van den ouden en te1 g enwoordigen Staet der Godsdienften van aide Volken, is , naer laid van 't Voorbericht, de voornacmfte
bedoeling des Opitellers van dit Werk. Hier toe vangt
by aen met de Godsdienften van Afia, en handelt, in de
eerfte plaetzc , over den Godsdienst der Aertsvaderen ;
waer op natuurlyk volgt ene overweging van den ouden
Godsdienst der jooden , en voorts van den hedendaegfchen Godsdienst dozes Volks. Daer benevens komt wyders ene befchouwing van de Godsdienften der Egyptenaaren , Babyloniers, Karthagers en Tyriers; mitsgaders
van die der wade Arabieren, Perfiaanen en Meders , Scythen , Tartaren , der Volken der Noordfche Gewesten
en der Chineezen; als mede van die der Volken in de
Oostindi'en en 't Ryk van den grooten Mogol. Na
(his het oog op Afia gevestigd te hebben , doet ons de
Anthem de Godsdienftcn van Afrika gadeflaen , en wet
byzonder dien der inwoonders van Nigritie , der Gaineezen en der Beniers; der ingezetenen van Congo-Angola,
der Guaguas en der Kaffers; der, Monomotapaanen , der
inwooneren van Agag enz. der Sofolaanen, der volken
van Quilimanca, Lorango en Quizungo; dien der EthiopiErs en Socotoraanen; benevens dien der ingezetenen van
Madagaskar en der Canarifche Eilanden. Verder
Ichikt de Anthem zyn derde Bock ter voordragte van de
Godsdienften in Europa, plaetzende aan 't hoofd den ouden Godsdienst der Grieken , gepaerd met dien der Romeinen v,raerby vervolgens in overweging komt de Godsdienst der Batavieren en ver g er Noordlyke Volkeren in
Europa. Op bet afhandelen van de Godsdienften dezer
Volken , gaet by over ter befchouwinge van een meer
verlichten en beter gevestigden Godsdienst , gefchikt voor
alle Volken over den ganfchen Aerdbodem, te weten • flier/
door ?ezus Christi/5 verknndigd. Een kort verflag van den
algemeenen inhoud der Euangelieleere gegeven hebbende,
handelt by over den Godsdienst der eerfte Christenen.,
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en hecht daeraen een bericht van de Scheurmakers in de
eerfle Christen-Kerk. Ter dier gclegenheid flaet by ook
'bet oog op Mahanzed , als den voornaemflen beftryder en
vervallcher van den Christelyken Godsdienst; te weer,
dacr de vinding en uitbreiding dier Leere ene van de
merkwaerdigite gebeurtenisfen is, welken geduurende de
' eerfle ceuwen der Christenen voorgevadien zyn. Vervolgens gaet by na, de voornaemite lotgevallen van den
Christelyken Godsdienst , zedert de regeering van Conflantinus den Grooten , tot aen de zeSticnde Eeuw : by
Welker ontvouwing by inzonderheid flaet op den aenwas van de magt der Roomiche Berke , en het vermenigvuldigen der plechtigheden in dezelve. Zulks geeft hem
aenleiding , om voorts te handelen over de Geestlyke
Orden3 in de Roomfebe Kerk , waerop by nog ene befchryving van de voornaemfte Feestdagen , en een bericht van de Sacramenten der Roondche Kerke , ten befinite van dit eerfte Dccl , fact volgen. Wanneer
men de uitgebreidheid van dit plan , en de menigvuldigtwid der onderwerpen , nagaet, kan men 'er terftond uit
afleiden, dat het den Autheur niet mogelyk was , dit alles in een zo kort beitek onderfcbeidenlyk te behandelen. Men waste bier des gene breedvoerige onderrichting , maer alleen ene oppervlakkige befchryving dier
Godsdienften, en van etlyke byzonderheden, daertoe behoorende ; Welke hare nuttigheid kan hebben voor dezulken , dien 't nict gelegen komt zich mcer uitgewerkte Gefcbriften over dit ftuk eigen te maken. Zie
bier zyn verflag , wegens de inricbting van de Orde der
Tefuiten , door Pans Paulus den III gevestigd , en door
pans Clemens den MV, geheten Ganganelli, vernietigd.
„ De Jefaiten noemden zip; , zegt by, een orde van
Priesters , en verfchildon niet van andere Kerkelyken ,
Hoch in kleding, noch in levensmanieren. Hunne bedoeling was alleenlyk de zaligheid der zielen te bevorderen.
Ten dien erode predikted zy , onderwezen de jeugd, gaven openbaare lesfen , fchreven en redentwistten tegen
.de letters. Het geheele genootfchap beflond nit vier
foorten van leden: naamlyk uit nieuwelingen, leerlingen,
geestlyke en waereldlyke medehelpers , en aangenomene
leden. De nieuwelingen bleven twee jaaren in bun fiend,
na verloop bier van wierden zy toegclaaten om in de orde te treeden. De leerlingen paarden met hunne letter,oefeningen eenige godsdienaige verrichtingen. De geeste-
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telyke medehelpers boden de hand tan de aangenomene
leden , en volvoerden de amptsverrichtingen. De tydelyke medehelpers deeden alleenlyk geloften, om voor de
belangens van het genoodfchap zorge te draagen. De
aangenomene leden moesten vier plechtige geloften aannemen, als kuischheid, armoede, gehoorzaamheid , en
naar alle bewoonde gewesten trekken , waar de Pans
hen gelicfde te zenden. Zy hadden kloosters voor de
aangenomene leden , en derzelver medehelpers , collegien
voor de leerlingen , en proefhuizen voor de nieuwelinz,g en.• De geheele orde wierd door een Generaal beftierd,
welke vier byzitters had. Hy was het, die de Rectoren
en Superieuren van huizen, provintiaalen , vifitatoren en
kommisfarisfen aanftelde.
„ In 't jaar 1543 telde men 8o Jefuiten; 1545 hadden
zy 5 huizen; .in 1549 reeds s provintien ; in 't jaar 1555
(het jaar \Amami Ignatius Lojola , de Stigter der Orde,
flierf,) bezaten zy 1n provintien ; in 16o8 hadden zy 29
provintien , 2 onder-provintien , 21 geordende huizen ,
,293 collegien 33 proefhuizen , en 10,581 leden. Dc
naamlyst, in 't jaar 1709 te Rome uitgegeven , begroot
het geheel op 35 provintien, 2 onder-provintien , 33 geordende kloosters , 578 collegien , 48 proefhuizen , 88
kweekfchoolen , 16o refidentien, io6 zendingen , en in
't geheel 17,655 leden.
„ Geen orde onder de Roomfche Geestelvkheid heeft
zulk een beroemden naam verworven, als die der Jefuiten, haare zendingen in de Adieu, die zo menigmaal van
een goed gevolg geweest zyn, haare uitgebreide kunde in
alle weetenfchappen , en het geen haar byzonder vermaard
maakte, was de fchrandere ontdekking van de natuurlyke
bekwaamhcid eenes jongelings: de wiskunftenaar CLAVIUS
flrekt . daar van onder duizenden ten voorbeelde. Deze
jongeling, tot alle andere weetenfchappen onbekwaam,
Bond op het punt van uit het collegie geflooten te worden , wanneer een der Jefuiten den inval kreeg om zyne
vatbaarheid voor de Meetkunde te toetzen; dit was de
waare toon van zyne neiging aangeroerd; CLAVIUS wierd,
onder het geleide van zyn Meesters , een der grootfte
wiskunflennrs zyner eeuwc.
„ De resit der vernietiging van hunne orde is, zo men
voorgeeft , haare indringing in de ftaatkunde der Hoven,
haare te yverige verkleeftheid aan het Paufelyk gezag,
waarin zy geen de minfte inbreuk wilden dulden; of lieVet
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ver de haat der overige Geestelyke ordens, die nit nyd,
wegens hunne haar te boven ftreevende geleerdheid, waar
door zy alles tot zig lokten , en de meeste voordeelen genooten , onophoudlyk haaren ondergang bewerkten.
„ De waarlyk uitmuntende GANGANELLI (*), Cul man
die de verdraagzaamheid, met zyn nitgebreid verftand,
de nedrigheid, met zvn verheven carakter als Pans , en
de befcheidenheid, met zyn doordringend oordeel, altoos
gepaard deed gain — die man, welke zelfs de achting
van zo veele Proteftantfche Geleerden en aauzienlyke
Leeraars heeft vcrworven , vernietigde deeze orde; niet
uit overtuiging van haar onchristl yk wangedrag; neon,
maar om de kerk voor fcheuring te f)ehoeden, en verfcheidene Roomsch-Catholyke Vorilen , die haare vernietiging
begeerden, niet te beledigen. — Hy heeft de vernietiging dezer orde, volgens de levensgeiehiedenis, die in
druk uitgegeven is , niet met genoegcn ondertekend ;
fchoon die ondertekening , mislchien , de oorzaak van 's
mans , voor do verliehte waereld, te ontydigen dood geweest is."
(*) Ecn keurlyke Verzameling van Brieven deezes grooten
Mans zvn nog vourhanden, by den Drukker deezes ritema,
in IV Deelen, in gr. 8vo
De inwendige Razerny , drift tot Zelfmoord, als eene
yezenlyke Ziekte befi:hozna; met oorfpronglyke Waarnecfilingen en ifanmerkingen bevestigd, door L. AUENBRUG ■
Duet. enz. Uit bet Hoogduitsch vertaal d,
GEC:,
en met verfehtide ziantekeningen vermeerderd , door L.
lid van het Bataafsch Genootfehap. Te
-NoLsr ,
Dordrecht, by J. Krap, A. z. 1788. In gr. 8vo. 1 2, 9 bt.
e Schryver onderzoekt in dit Gefchrift de oorzaaken,
kentekenen, en geneeswyze, deezer inwendige Razerny, voor zo verre dezelve can voorwerp der Geneeskunde uitmaakt, en dus uit lichaamlyke oorzaaken ontCtaat. En in dit opzicht kan dit Werkje voor den
Geneesheer van nut zyn, te nicer , daar de Schryver zyne redeneeringen , door eigcn Waarneemin gen , opheldert
en betoogt. — De I-leer L. NOLST, Geneesheer te
Rotterdam, de Vertaaling van dit Gefchrift op zig genoomen hebbende , heeft 'er verfcheiden zeer nuttige Aanmerkingen bygevocgd, die WY met genoegen geleezen hebben.
Var.-
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Verhandelingen van bet Bataafsch Genootichap der Pratt:,
ondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam. Agtfie Deela
Te Rotterdam, by D. en A. Vis, 1787, Bella(yen het
Voorwerk, iSo bladz. in gr. quarto.
drittal van Prysverhandelingeh, OVer (hie ondets
Eenfcheiden
Voorftellen , maakt grootlyks den inhoud

van dit Duel uit. Het eerfie Voorftel betreft de fchaad4
Tyke uitdatripingen. „ Welke is (worth 'et gevraagd)
„ de tart van de verfchillende, fchadelijke en verflikken„ de uitditmpingen van Moerasfen, Secreeten, Rioolen0
0 Gast- of Zieken- en Gevangenhuizen Mijnen, Put=
„ ten , Graven , Wijn- en Bierkelders , doove Koolen
„ etc.? En welke zijn de beste middelen en tegengi&
„ ten , om de fchadelijkheid dier Uitdampingen , naar
,, haaren verfchillenden aart , re verbeteren en de ver„ ftikten te redden?” Het antwoord der Heeren
van
Marum , en Paets Van Troostwyk ; op deeze Vraag,
heeft de toegezegde Gcniden Medaille behaald. — Het
tweede Voorftel , raakende de Geneeskonftige Electriciteit, luidt aldus. „ Welken invloed heeft de Natuurly-;
„ ke Electticiteit , en derzelver verfehillende verdeeling
in wizen Dampkring op gezonde en ziekelijke Lig=
11
„ chaamen? Iii Welke ongefteldheden en tiekten is de
0 , konflige Electticiteit dienflig tot geneezing of verlig-4
„ ting? Op wat wijze Werkt Zij tot dat einde? En.
welke is de beste thanier om 'er zig met dat oogmerk
„ van te bedienen ?" De Heeten A. Pacts van Troostivyk en y. R. Deiman hebben„ op hnnne beatftWoording
dier Vraage 0 den Louden Eerptys ontvangen.
Natuur- en Geneeskundigen vinden , in de Vethandelingen over beide deeze Voothellen , eene reeks van opmer-:
kingen en proefneemingen, welken lion in deeze ftukkatt
kunnen voorlichten, en ter handleidinge tot verdere
fpooringen ftrekken; Waarvan ze zig Vuort8 in 't Behan:
delen veeler Lyderen met 13fugt kunnen bedienen.
Een derde Voorffel, hier insgelyks beantwoord, is van
een anderen aart ; men vraagt „ Zijn 'et eenige natuurlijke of andere Hinderpaalen, die het ondocrflijk zou=
15
den thaaketf, om eeti Kanaal te gtaaVen Van 's He4tox,
genbosch of tot aan of nabij de Steden Maastricht of
0, Luik , het gen bevaarbaaf en Voldoende zijn Zou
00 ter vervoering van allerlei Koomederen , weld hi
1114 PEAL, N. ALG• 1•1127. Nod 104

F

004

43g

VERHANDELINGEN

onze Zeehavens ontfangen worden ; zoo p een, weIk zoo
daar toe het beste en meest uitvoerlijke Plan zijn; welke
/9
kosten zouden 'et toe vereischt worden ; en welke
15
voordeelen zouden ons Land en de Koophandel daar
95
„ nit trekken kunnen ?" Het hierop ingekomen Antwoord, van den Heer Hendrik Verhees , fchoon 'er
eenige bedenkingen tegen zyn Plan gemaakt wierden ,
egtcr geoordeeld, in zo vcrre aan de eifchen en bedoelingen van het Genootfchap te voldoen, dat het Genootfchap hem de Gouden Medallic hebbe toegeweczen. Ter
oorzaake yzn de bedenkingen , tegen des Schryvers Plan
geopperd, heeft men wyders goedgevonden, bet gevoelen van andere kundigen deswegens te booren ; en het
by die gelegenhcid voor en tegen aangevoerde, als een
Aanliangzel, by deeze Verhandeling te plaatzen , om dezelve daar door zo vcel te volmaakter en algemeen nuttiger het alit te doer zien. Laatstlyk worth ons
bier nog medegedecid een berigt, wegens de uitwerkingen van den Donder op een Oostindisch Schip, 't.welk
de Heer Mr. .0. Rademacher het Genootfchap toegezonden heeft , volgens cen extract uit bet Journaal van
dat Schip. Zyn Wel Ed. Gefirenge merkt nit dat verhaal byzonder aan , dat meest alle de Lyders , die 'er
van getrofien waren, niet flegts door kneuzingen , beenbreuken en verbrandingen , maar inzonderheid door bloedfpuwing en .yerlammingen aangedaan zyn geweest. „Het
„ fchijnt, zegt by , dat men deze uitwerkingen nict al„ icen hebbc of te leiden van bet verbreekend geweld,
„ dat door den Electricken fchok , en van de branding,
die door het y our van den 13/ixeln en Donder word
99
voortgebragt , maar ook van het ijdel of Iuchtledige,
95
^ dat
geboren word, ter plaatfe , alvvaar zij nitborflen , waardoor de bloedvaren der Iongen en hersfenen,
• plotsling van de onderfteunende drukking der Mgt be• roofd, door de fchielijke en goveldige nitzetting van
3 , het bloed verbroken worden , en dus nit- en inwendiG'
• uitifortingen van bloed veroorzaaken.” Voorts geefl
hem tit ongeval aanleiding , om op nieuw het gebruik
van Afleiders op onze Se/leper) aan te pryzen : en daar
benevens, op de melding dat een voorafgaande flortregen
het Schip en Tuig waarlchynlyk tegen den brand behoed
bad, voor te flaan , om , by een opkornend Onweder ,
terftond natte Tonwen , van de topper der Masten, en
van de Linden der Raan , tot in het Water .te haten

15
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hangen, en vervolgens bet Tuig en Schip zo nat te maa..;
ken , als doenlyk zy. 'Er is althans , zyns oordeels ;
reden a enoeg , om, in tyd van nood, dat ecnvoudig middel te bbeproeven: en by acht Diet, ter bevestigiiig van
zyn geZegdc , niet onclienftig 'er by te voegen het voitrencle
Extract tilt een Brief, gefehreven nit Lisbon, den
April 1787, Stan board van 's Lands Schip THETIS:
Negen dagen door contrarie wind in Duins geleged
ervolgens,
met eerie gunftige geendeb
hebb
in , doch twee dagen daarna kreev
/e g enheid' bet Kanaal
gen wij weder contrarie wind en florm, Welke met tusfchenpoozing van eenen dag elkander Volgden , en onS
en het Schip veel deeden lijden; dit duurde tot de nagt
Van den eerflen April; wanricer het flood ftiI werd, met
eene regenachtige lucht; — tegen drie uuren in den
nagt kwain'er op het alleronverwagtst ecti zwaare filixem;
oniniddclijk door eenen verbazenden Donderflag gevolgd,
wake onze groote fteng en Bramfleng geheel verbrijzel-;
de., onze Mast op verfcheide plaatfen fcheurcle, tusfchen
deks in de flaurboords voorhut alies kort en klein maak=
te , een zwaarc knie dwarsch door floeg , en de ijzerd
bouten nicer clan 5 duirn uitdreef , een geheel ftuk der
Wegering mede nee-nude, vervolgens een gat van 6 voe-:
ten onder en bovcn de Rust maakte ; en het geheele
Boort, aan ftuurboort, ontzette, flaande onder andereu
een houten nagel met zoodanig een geweld uit, dat het
Doper , waaronder dezelve Eat , de flguur van een hot
eenes Weds kreeg , zijnde 'er,, behalven dit, nog al verfcheiden gaten in het Schip geflagen. Wij vcrbeeldden
ons alien, dat het Schip zou fpringen, en riepen elkan4
der reeds het laatst vaarWel toe • wij herltelden ons echter weder; maar ongerustheid bleef ons bij, want de
flank der fmealing was zoo fterk , dat wij vreesden dal
het Schip in brand fond, waarom wij ook overal, Waai
wij konden, Retell fpuiten , en niettegenflaande dit, hield
tie flank nog wel 14 a i6 uuren aan. Alle onze Com,
pasfen waren bedorven , en , bier door in groote Verlegenheid zijnde, deeden wij nootfehooten voor een En=
gelsch Schip, niet verre van ons zijnde, doch het zelv6
maakte zoo veel zeil, als mogelijk was, om weg te- koz
Dus bleeven wij in het ongeluk, geene gelegenheid hebbende , door de dikke lucht, om obfervatien td
Vf a
neti4
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neemen; wij zworven aldus zonder Compasfen twee dagen; eindelijk ontdekten wij cen Schip , fnelden 'er naar
toe, en noodzaakten het, met het Gefchut, ons te wagten. De Luitenant LEMNIERS gong , fchoon de Zee zeer
hol [fond, naar hem toe, alle onze Compasfen medeneemende , en be yond niet een goed, maar een zeer nabij,
corrigeerde dezelve naar de zijnen , en wij vervolgden onze reis, enz."
Henr. Jani Arntzenii, Jcti in foro Groningano, Spedmen de Origine et Progresfu Juris Belgici Civilis. Groninga, apud 3. Diketna , 1787. Behalven het Voorwerk, 1 55 bladz. in gr. 8vo.
korte Voorreden over de Noodzaaklykheid
T a eeneden
Oorfprong en den Voortgang des Vaderland-

van
fehen Rechts na te fpooren , indien men zicti wit in ftaat
ftellen om onze tegenwoordige Wetten wel te veritaan,
te verklaaren en toe te pasfen , verdeelt de geleerde
Schryver zyn 'Werk in drie Hoofdftukken , waarvan bet
Eerfte eenige algemeene Aanmerkingen , ter voorbereidin,
ge tot de twee overige, bevat. Het Tweede Hoofdauk handelt van den Oorfprong en Voortgang van het us
Municipale , of t a tareeht.
Het Derde van den
Oorfprong en Voortgang van het Yus Urban= of Stadrecht.
In het Eerfte Hoofddeel geeft de Heer ARNTZENIUS
eerst de bepaaling van den zin, welken by, in dit Werkje , hecht aan de woorden 7us Civile , of urgerlyk Recht.
Hy neemt dezelve niet in de uitgeftrektfte betekenis , maar
verftaat 'er door die Rechten , welke in deeze Landen
field zyn . van dien tyd af dat dezelve geweest zyn onder
het gebied van Hertogen, Graaven en de Utrechtfehe
fchoppen; this de vroegere Salifche, Ripuarilche, Frankifche en Friefche Wetten aan haare plaats laatende (*).
Daarop volgt een kort verftag van de Volken , welke oudtyds deeze Landen bewoonden; derzelver onderwerping
a an de Fran ken, en vervolgens aan het gebied der Duitfche Keizeren; de verdeeling der Landen
Graaffchappen en Hertogdornmen , welke door Graaven en Hertogen
beftuurd werden, hoewel de laatstgenoemde waardigheid
ten
( o) Bladz.
env.
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ten tyde van KAREL DEN GRODTEN fchyne opgehouden
te hebben , en de Graaffchappen alleen te zyn overgebleven (*). Daarna wordt gehandeld van de Magt
der Graaven , van de onderdeeling van groote Graaffchappen en kleinere, en der Graaffchappen in het algemeen in
Honderdtakn (t en Tientalen (§) , en de Rechtsmagt
-der Honderdmannen en Tienmannen '4.). Vervolgens words aangemerkt, hoe de Graaffchappen, welke
eerst alleenlyk geduurende het welbehaagen der Frank:fche Vortten en der Keizeren bezetcn werden , in vervolg
van tyd den Bezitteren voor hun geheele leeven gefchonken , -en ten laattlen ook van den Vader tot den Zoon
overgingen , ja volfirekt erflyk wierden , terwyl ook de
Graaven allengskens eene uitgebreider magt van de zwakheid der Keizeren verwierven , of ongevraagd aan zich
Verfeheldene kleinere Graaffchappen wertrokken.
den, by wege van koop , , huwelyk of erfenisfe, in an gefmolten, en vormden dus de grootere Graaffchappen, als Gelderland en Holland, terwyl de Graaven
met dit alien nog Leenmannen des Roomfchen Ryks bleeyen. - Het gees van de Graaven gezegd was ,
wordt vervolgens ,00k toegepast op de Utrechtfche Bisfchoppen, terwyl dit Hoofdlink belloten wordt met een
woord, raakende de Edelen van minderen rang , welken ,
fchoon Leenmannen van den Keizer of den Graave zynde, in hunne heerlykheden een meer of minder uitgeftrekt
rechtsgebied oefenden (**).
Het Tweede Hoofddeel begint de Schryver met aan te
merken , dat ,de oude Wet= der Franken en Saxcn in de
tiende volgende Eeuwen allengskens den aart van befchreven Rechten verlooren , en gedeeltelyk in onbruik geraakten , gedeeltelyk wel behouden werden , maar ander
de gedaante van onbefchreven gewoonten, bekend by de
naamen van oude Costumen, Laridrecht, enz. (-11- ‘. -De oorzaaken deezer veranderinge waren de woestheid en
onkunde der tyden , gednurige oorlogen , verfchil van.
Wetten, terwyl de Franken in hun land aan de verkiezinge van elken ingezeten lieten, naar welke Wetten by witde leeven en geoor.leeld worden. Hier by kwam de toeneemende magt der Graaven , welken zich allengskens
aan het gezach der Keizeren onttrokken.
De Graaven
(f) Decurie of Decania.
(*) BI, , env.
(f) Centenz.
( 01) Bl. I , env.
(tt) EL 19, env.
(4) Bi. 9, env.
Ff3
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yen hadden de magt niet om nieuwe Wetten te maaken.
Zy zaten enkel als Rechters, en wanneer zy over eenige
voorkomende zaaken in twyffel geraakten , namen zy
hunne toevlucht tot de zogenaamde yudicia Dei , of
Gods Oordeelen, met welken naam men de proeven met
beet of koud water, met gloeiend yzer, en het kampgevecht , betekende; of zy ver gaderden eenen read, wiens
gevoelen zy vreagden, of keerden zich om onderrichting
Dit duurde tot in de twaalftot den Keizer ( 4 ).
de Eeuwe , wanneer men weder begun de Oude Costumen in gefehritt to brengcn , en uit dezelve zo veel
mogelyk een Heinlein van Wetten te verzarrielen , het
geen verder tilt het Beoomsch-Keizerlyke en uit het Kerkelyke Recht voltooid word. Doch deeze fchikkingen
en byzondere Wetten waren van geene verbindende kracht,
ten zy ze door het Volk goedgekeurd wierden , terwyl
ook fomtyds het Volk zelve eenige Wetten voorftelde ,
nicer welke den de bekrachtiging des Graaven of des Bisfchops noodig hadden In Friesland alleen,
dat zich toen nog verder mtflrekte den het tegenwoordige Gewest van dien naam, .konden de Graaven, vOOr de
w eenen vaster voet krygen.
Bourgondifche tyden , not
Het Volk zelve deed dear nicest ales M. In de nieuwe Wetten had het Geestelyke of Kerkelyke Recht (.1.) een
groot aandeel. Zaaken welke, in die tyclen, gerekend
werden nicer tot de Kerkelyke dim Waereldlyke Rechtbanker' te behooren, by voorb., ales wet, tot de huwelyken betrekking had, werden volgens hetzelve beoordeeld. Men gebruikte, evenwel , eeni g e voorzorg , orb
to beletten , dat deszelfs gezach , en de daarneede verknochte magt der Geestelyken , ales inflokte , tot dat,
werd afgefchaft ,
by de hervorming , det . gezach
terwyl, nogthans, ook het hedendaagfche Recht bierendear cenig spoor van de oude gefleldheid der zaaken is
pveL;;ebievcn. ("). — Maar voornaamelyk word het
Roonliche Recht allengskens ingevoerd, De oude Saxi.fche en Frankirche Wetten waren niet gunftig voor de
onhepaahle magt , na welke de Graaven {louden. Met
het aangrocicn van deezer vermogen en invloed werden ,
derhalven, die oude Wetten allengskens ter zyde gelegd,
n het Roomfche Recht, het geen de volarekte magt der.
en 131. 21, env.

q)

7us Canonicum.

(f) 131. 26, env.
(§) BI. 33 R env.
(**) El. 49 , env.
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Vorften veel meer begunftigde, in derzaVer .plaatze gefteld (*). Evenwel had het Saxifche Recht, omtrent het
begin der dertiende Eeuwe, door EPKO VAN REPROW
eenen Saxifchen Edelman, byeen verzarneld,,en in ,het
Latyn, onder den naam van Speculum Saxonicum, Pa 4aar
na in zyne moedertaale, ondet dien van der Stiffrnljoiegel,
uitgegeven , ook zynen invloed op de nieuwe fchikkinZo bleef bet tot omtrent den tyd van
gen (b.
KAREL DEN V , die zyn best deed om CCD. veranderd Landrecht in te voeren, en ten dien einde vorderde , dat alle
oude Costumers in gefchrifte zouden gefteld, en hem toegezonden worden ,om die , gelyk hy zich uitdrukt.e , to dien
viliteren,ende behoirlicken examineren , en by goede en type
deliberacie van Raide, op de voorfz. Costumen , ende de:onderhoua'enisfe van dien , te ordonneren, ende in tier rechtvaardigheyt ende redelicheyt „ ende om de meeste welvairt ,
probte ende commoditeit van onfen Fafallen ende ondeifaren bevonden zal warden te behoeren. Hy gaf van deezeti
cisch zeer fchoonfcbynende redenen , doch men hield
hem, niet zonder grond, verdaclit, dat by hiermede bedoelde de Privilegien en Voorrechten , op welke tic Ingezetenen zich dikwyls tegen de indringende magt der Vorften beriepen, in haneen te krygen , en •vcrvolgens de
zodanige of te fchaffen, welke by oordeelde voor zyu gpzach nadeelig te zyn. Zyn Zoon PHILIPS volgde zyn
voorbecld. Maar beiden misten hun oogmerk , ten minften by de meeste Gewesten alwaar men door hunne
voorwenclfels hcen zag Ondertusfchen werd Hit de
in die tyden gemaakte Verzamelingen het hedendaagfcbe
Landrecht voortgebragt, welks bronnen zyn.
i.
Het Dude Landrecht.
2. De oude Gewoonten of
3. De Gewysden van vroegere tyden.
Costumen.
4. Eenige ftukken uit het Kerkelyke Recht.
s. Zeer veel uit het.Roornfche (4).' — Doch in het
-overneerneri van . het laatstgenoemde .fchynt men, , valgens
des Schryvers oordeel , deszelfs bedoeling niet .altoos
-Volkornen begrepen te hebben waar van hy verfcheiden
-voorbeeldenIfybrengt. — Tot een ftaaltje van zynen redeneertrant fcbryfwyze (voor zo veel men over de laatIle uit eene Vertaalinge kan oordeelen,) zullen yvy
deezer voorbeelden overneemen. „ Wanneer by iemands
„ overlyden geene nadere erfgenaamen zyn dan Broeders,, of
(*) BI. 53 , env. (t) B1. 56, env (§)Bl. 59, env. (4 131. 67, env.
Ff4
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of Zusters-kinderen worden deeze by hoofden tot de
1, erfenis geroepen door ha Zutphenfche Landrecht , Tit.
„„ 17. Art. 3. Het Overysfellche , II D. Tit. 6. Art. 7,
Het Ontland/ehe, Ill B. Art. 6t. Het Oldamptfche , III
,, B. Art. 85." [waarby men nog meer andere zoude kun,
pen voegen.J „ Dit konn my voor , zegt de Schryver,
„ gefchied to zyn door het kwalyk verftaan van eene
5f plaats uit het Root-niche Recht, Nov. 118. cap. 3. al,
59 waar JUSTINIANUS, fpreekende van de erfopvolginge
van zydelingfche bloedverwanten, een byzonder geval
iemands over,
!to bepaalt, dat, naamelyk, wanneer,
5, lyden, een Broeder van den dooden leefde , en nevens
9f denzelven Kinderen van eenen reeds vroeger geftorven
, door
oo Broader , deeze laatften, nevens hunnen
het recht van plaatsvullinge by liaaken tot de erfenis
1, zouden toetreeden, en, derhalven, den Oom des Over,
lo ledenen uitiluiten , fchoon deeze, even als zy, in den
;, derden grand ware. Dit hebben die van Zutphen over/9 genomen , Landr. Tit, 17. Art. 3. de Qverysfelfchen
Landr. II D.Tit.6. Art. 7. de Omlanders Landr. III IL
59 Art. 58. de Oldambters Landr. III B. Art. 84 . War 'er
/I gebeuren moest, wanneer 'er alleen Broeders Kinderen
oo waren , is JUSTINIANUS met flilzwygen voorby gegaan ;
en men heeft daarom gemeend, dat, in dit geval, het
If
oude Roomfche Recht in zyn geheel was gebleven
3, volgens welk zy niet , door het recht van plaatsvullinge in den tweeden graad overgebragt, maar in den derden gelaten , en by hoofden tot de erfenis toegelaten
91
werden. Zie L. 2. S. a. D. de fuis et legitimis heredi55
in fine C. de legitimis heredibtis. Dit
3, bus. L. rti.
heeft ook den Zutphenaaren , Overysfelfchen , Omlan,o deren en dien van het Oldambt goedg-edacht, welken
hierin de Glosfen der geenen , welken dit gevoelen voor,
If ftonden fchynen gevolgd re zyn. Want al van ouds
', hebben de opftellers der Glosfen , zo wel als regent99 woordig, in dit hoofdftuk des Rechts ftof tat twisters
„ gevonden. Maar daarin hebben noch zy, noel' de Uit
91 leggers , welken hen gevolgd zyn, behaarelyk opge,
merkt , dat alle oude rechten over de erfopvolging,
, door JUSTINIANUS, in het begin deezer Novella, wore„ den afgefthaft. De volgende woorden van den Keizer
„ zelven lyden geene andere uitlegging: try willen , der„ halven , dat alle vroegere ,voor dit geval ingeflelde,lret1 , ten, geene kracht meer zullcn hebben, ea dat mere
lies
„
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ha toekoomende alleen zal onderhouden , het geene sty
0 nu vastflellen (*). Het geval, derhalven,, waarvan wy
fpreeken , en dat door JUSTINIANUS is overgeflagen,
moet niet uit het oude recht, (want dit was afgefchaft)
95
maar
uit deeze zclfde I18de Novella, door middel ee59
ner uitgebreidere uitlegginge , bepaald worden. En
,, die uitlegging moet men zoeken in het uitg edrukte geval, wanneer, met mynen my overleevenden Broeder,.
55
te gelyk kinderen van eenen voor my geflorven Broe51
der tot myne erfenis geroepen worden. Deeze wil de
Of
Keizer dat niet uit eigen hoofde, maar uit hoofde van
59
hunnen Vader, opvolgen (t), en dat zy niet uit hun
55
eigen secht , maar uit het recht huns Vaders, tot my- ,
51
ne erfenis komende , ook in deszelfs plants en trap
95
overgebragt worden , en alien , die zich met hun
95
„ gelyken graad mogen bevinden , b. v. hunnen Oud,, oom, uitiluiten , dat is , door het recht van plaatsvui„ Tinge , by flaaken , to myne erfenis geroepen worden.
,, De natuurlyke billykheid is de reden en grondilag van
„ deeze, zo wel als van ally inflellingen van JUSTINI4—
„ NUS, over de erfopvolginge. Deeze Wilde, dat, de„ wyl myne liefde jegens myne Neeven onderfteld wicrd
„ voort te vloeien uit de liefde, welke ik mynen Broe„ der toedroeg , ook die Neeven uit eenen vooroverle„ denen Broeder, gerekend wierden het zelfde recht te
• hebben om in het bezit myner goederen op te vol„ gen , het geen hun Vader zoude gehad hebben, indien
„ by in leeven ware gebleven • en dat , derhalven , de
• Neeven uit eenen vooroverledenen Broeder te gelyk
„ met hunnen Oom zouden erven. Maar dezelfde bit„ lykheid vorderde insgelyks , dat deezen Neeven geen
„ grooter recht wierd toegekend , dan hun Vader zoude
„ gehad hebben. Hicruit volgt van zeive , dat, indien
„ flechts een Neef uit mynen eerften Broeder , en twee
„ uit eenen tweeden , my overleeven, deeze Neeven ,
• volgens de bedoeling van JUSTINIANUS , even groote
gedeelten van myne ervenis meten ontvangen ais
'hull(*) Het Latyn is; Itaque prioribus le,zibus, pro hat caufa pojitis , vacantibus , de cetera ea fola fervari, qure nunc confiituf,;
85

mus.

(f) Hos noluit ImPerator fuccedere ex pro p rid per fond,, fed ex
per find patris fui. Het woord perfona hebbe niet duide.
lyker,.weeten te vertaalen.
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hunne Vaders zouden ontvangen hebben , indien zy
in leeven waren gebleven; dat is, volgens het recht
9, van plaatsvullinge by liaaken. Ik zal nog drie bevyzen uit deeze zelfde Novella bybrengen, welke mya
gezegde volkomen betoogen. - I. Het derde
Hoofddeel deezer 118 ic Novella heeft de Keizer in
•
5, deezer voege verdeeld, dat by in het begin handele
l / van de erfopvolginge van Broederen te gelyk met Neeven uit eenen vooroverledenen Broeder; daarna § I.
van het geval, indien de overledene nook Broeders ,
noch Broeders-zoonen heeft nagelaten waarin by vervol1,
gens alien , dat is te zeggen na Broeders-zoonen , zy1,
deling/ehe bloedverwanten tot de erfenis rout. Wan15
neer men nu in het Begin het verzwegene geval
grypt onder het uitgedrukte , dan beantwoordt de § i.
uit hoofde der tegenftellinge volmaaktlyk ann het Begin. Want dan wor it in het Begin vastgefteld; voor9,
,5 eerst , dat tot myne erfenis nevens mynen my overleevenden Broeder geroepen worden , myne Neeven uit
eenen vooroverledenen Broeder; en dat, derhalven ,
zy,
die in den derden graad zyn , te zamen komen
1,
met hem, die in den tweeden is : en ten tweeden , dat,
indien 'er alleen Zoonen zyn van meer dan eenen Broe.
der , en, derhalven , verfcheidenen , welken zich in
• 9 denzelfden graad bevinden , deezen by liaaken opvolgen. Hieraan , zegge ik, beantwoordt dan, uit hoofde der tegenflellinge, volmaaktlyk het geene wy § 1.
leezen.
Want daar wordt , integendeel, vastgefteld;
3,
vooreerst dat vervolgens , te weeten na Broeders-Zoo.
nen, alle zydelingfche bloedverwanten, ieder naar rang
van zynen graad (*) opvolgen, zodat niet een verdcre
1,
en een nadere te gelyk komen , maar die van naderen
', graad den overigen voorgetrokken worden: en ten tweeindien 'er verleheidene van denzelfden graad
t, den, dat,
zyn, de erfenis naar het getal der perfoonen onder hen
gedeeld worde, het geen de Wet by hoofclon noemt.
5,
H. De Keizer, in bet eerfle Hoofddeel deezer
la, handelende over de erfopvolging in de nedergaande
lyn, flaat volkomen denzelfden wech in , als , in het
91
der e Hoof ;eel, over de erfopvolging der zydelingfche bloedverwanten. Indien 'er een Zoon overblyve
met Kleinkinderen uit eenen anderen vooroverledenen
2)
„ Zoun
(*) Secundum uLiziscsjusque gracius pracrogativam.
9,
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Zoon, roept by deezen, te gelyk met hunnen Oom,
door bet recht van plaatsvullinge, by itaaken tot de
erfenis.
Maar het andere geval, indien 'er alleen Klein,
99
• zoonen zyn uit twee Zoonen, gaat by bier voorby,
9 , even gelyk in de opvolginge van zydelingfche bloed„ verwanten; ongetwy ffeld daarom , dewyl dezelfde bile
„ lykbeid, welke eischte, dat de Kleinzoonen, met hun„ nen Oom te zamen komende , de plaats van hunnen
.s , Vader vervulden, ook vordercle , dat, indien 'er alleen
„ Kleinzoonen uit verfcheidene Zoonen waren , deezen
„ ook in dit geval de peribonen hunner Vaderen moos„ ten verbeelden, en, derhalven het verzwegen geval
„ van zelve beflist wierd door het uitgedrukte. En dee.
„ ze gelykheid van reden , in de opvolginge in de neder„ gaande lyn wordt goedgekeurd, en de Kleinzoonen uit
• onderfcheiden Zoonen, al zyn zy alleen, by Jlaaken
toegelaten door de Uitleggeren, en met hun door de
,, Omlanders Landr. III. B. Art. 5r. de Oldambters
0, Landr, B, Art. 78. De Overysfenhen gaan het
9 , geval gilzwygende voorby, ten zy men het wilde betrekken ender het woord altyd. Landr. II. D. Tit. 6.
0 , Zit. I. Die van Zutphen roepen, evenwel , in dat
,0 geval de Kleinzoonen by hoofden. Landr. Tit. 17. Art.
,, 2. Daar nu dezelfde reden jusTINIANus heeft bewo,, gen om de Neeven uit eenen vooroveriedenen Broeder,
• te gelyk met hunnen Oom, ook flaaken te roepen;
• welke reden kan men dan geeven van dit onderfcheid ,
,, dat men in de nedergaande lyn, van het uitgedrukte
„ geval redekavele tot het overgeflagene , en de Klein„ zoonen uit onderfcheiden Zoonen , indien zy alleen
• zyn , by flaaken moge toelaaten; maar dat hetzelfde
niet zoude vryftaan in de zydelinglehe lyn ten opzichte
„ van Neeven , indien 'cr. die alleen zyn '• daar het cell
„ vaste repel in dee rechtcn is, dat, waarde reden gelyk
„ is , ook het recht bchoort gelyk te weezcn.
„ III. Dit dringe ik nog fterker atm. De Keizer bepaalt ,
„ dat, indien 'er Neeven zyn uit au-2n Vollen Breeder,
„ en daarenboven nog Halve Brocders deeze laattien ,
„ welke den Overledenen in den tweeden graad beflaan ,
uitgefloten worden door de Neeven uit dies Vollea
„ Broeder, fchoon in den derden graad zynde. Dit kon„ de niet gefchieden , indien zy Met door bet recht van
„ plaatsvullin cr e, by flaaken geroepen wierden; en echter
zyn zy, in dit
b geval, de eenige opvolgers , zonder dat
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'er een Voile Broeder zy, met welken zy kunnen te
zaamen komen (*),'' enz.
Wy hebben ons hiermede wat linger opgehouden, dewy' wy best oordeelden de gedachten van den Schryver
over dit onderwerp , welke fchoon niet geheel nieuw,
der opmerkinge wel waardig z-yn . in voile kracht voor te
draagen. Doch even (lit zal ons noodzaaken van het ove.
ripe deezes Werks met een enkel woord melding te maaken , fchoon ook daarin genoeg zaaken voorkoomen, welke ivy met vermaak den Leezer zouden mededeelen, te
'neer daar het Boek, in het Latyn gefchreven zynde ,
van het gros onzer Landgenooten niet veritaan kan worden.
De Schryver dan, na no g eenige voorbeelden van foortgelyke natuure als het bovenaangehaalde, bygebragt te
hebben , eindigt het tweede Hoofddeel met te toonen,
dat de beoefening der oude , ook der nu afgefchafte,
Landrechten , den Rechtsgeleerden ten hoogften nuttig
is (§), en' g ait daarop over tot het Derde Hoofddeel , om
te fpreekenVan den Oorfprong en Voortgang van het Stad.
recht of 7us Urbanum (-1-). Hier vinden wy verfcheidene oudheidkundige aanmerkingen over de eerfte opkomst
der Steden bier te lande ( 4. ; over de rechten , weike de
Steden allengskens verwierven van de Keizers, of van de
Graaven in derzelver naam , terwyl in laateren tyd
Graaven en Bisfchoppen zich het toeftaan van Stadsrechten 'en vrydommen aanmaatigden, zonder den Keizer te
kennen ("); over de voordeelen en vrydommen,
ke de Steden en derzelver Ingezetenen hierdoor verkregen (§S); over de Ryksfleden, Vrye Steden, enz. (tt).
En hierop volgt een verllag van de Opkomst der Stedely,.
ke Wetten het geen genoegzaam in gelyke orde behandeld wordt als het welk, raakende het -'Landrecht, in het
Tweede Hoofddeel was voorgedragen.
De Heer AKNTZENIUS is, waarfchynelyk, nog een jong
Advokaat. Dit meenen wy te moogen befluiten nit de
wvze op weike hy, zo in de Voorreden van dit Werkje,
als elders, fpreekt van zynen Va,ier,, den Hooggeleerden
H. J. ARNTZENIUS, aan welken ook het fink is opgedra(Yen Het ware te wenfchen, dat de jonge Advokaaten
in
(*) Bl. 7o, env. (4) Bl. 77, env. (t) B1 82, env.
83, e nv. (**) 131. 105 , env. (§5 ) Bl. 105 , env.
(4-)
(tt)Bl• 124, env.

„

„
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in het algemeen hunnen tyd op eene zo nuttige wyze befteedden , en dus toonden de praktyk waardig te zyn ,
welke zy hoopei te verkrygen. De Heer ARNTZENIUS
geeft doorgaande blyken van naarfligheid , kundigheid,
en gezond oordeel, en verdient den dank zyner Landge.
nooten.
Zaaken van Staat en Oorlog , betrefende de Vereenigde
Nederlanden; zedert het begin van het jaar 1780. Eer..
fie Deel. Te 4rnJlerdarn, by J. Allart; M g. M gr.
8vo. 345 bladz.
weeten geen beter middel, om onzen Leezeren een
AVy denkbeeld van dit Werk te geeven, dan hun het
Voorberigt, voor dit Eerfle Deel geplaatst, gedeeltelyk
mede te deelen.
, Het Werk, zegt de Iiitgeever, waarvan wy than
„let Eerfte Deel het licht doen zien, hoewel, na ge„ noeg, denzelfden tytel voerende, als dat van den Hee.
„ re LinuwE VAN AITZEMA, is, egter, in de wyze van
„ inrigtinge en uitvoeringe , daar van onderfcheiden.
„ Het plan des genoemden Historiefchryvers omvat de
„ Zaaken van Staat en Oorlog , in en °nitre& de Veree,, nigde Nederlanden voorgevallen. Deeze verhaalt by
in eene . zamengefchakelde orde, met tasfchenhegting
• van oorfpronklyke Stukken. Ons ontwerp, van naau„ wer beftek, bepaalt zich enkel tot de Zeven Provinti71 en, met agterlaating van alles , andere Gewesten raakende , 't en zy het met onze Vaderlandfche gebeurtenisfen in een zo naauw vcrband ftaa, dat het, als daar
„ toe behoorende, moet befchouwd warden. Daarenbo„ yen vonden wy geraaden , afwykende van een aanedn
• gevlogten verhaal van zaaken , ons to . bepaalen tot het
• mededeelen van Oorfpronklyke Stukken Refolutien,
„ Mernorien , Requesten, en foortgelyke Staats- of andere
„ Papierm.”
Hierop volgt eenig verflag van de redenen , welke den
Uitgeever bewogen hebben dit ontwerp re volgen , met
een bygevoegd verzoek aan alle kundige Vaderlanderen,
om , indien hun eenige Stukken , in deeze Verzameling
niet geplaatst, mogten bekend zyn, dezelve aan den Ult.
geever te zenden; „ zullende daar van, in de bedoeling„ ap alle mogelyke volledigheid, een dankbaar gebruilt
wor-
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„ worden gemaakt, in een Aanhangzel op het gcheeld
Werk, met wells Uitgave, zo veel doenlyk is, fpoed
„ zal gemaakt worded."
Pit Eerfte Deel begint dan met de Stukken, betreffende het wechneeinen van de FIollandfche Koopvaardyfchepen , onder Convooi van den Schout-by-Nacht Graave
VAN BYLAND , door den Engelfchen Commodore FIELDING, op den 3Iften December 1779, en eindigt met de
Stukken, betrekkelyk tot het begin van den Engelfchen
Oorlog, in bet einde van bet jaar 178o,
Van een Werk van deezen aart kan men niet wel eenig
Uittrekfel geeven. De voornaame zaak is, dat dergelyke
Verzamelingen getrouw en volledig zyn. De tegenwoordige komt one voor , deeze vereischten in eene groote
maate te hezitten. Misfchien is wel een of ander Stuk
overgeflagen , doch dit is bykans onvermydelyk.
De Leezer zal dit Werk met veel nut kunnen gebruiken. Het is zyne zaak, na eene onpartydige en naanw-,
keurige Leezing , te oordeelen , over de handelwyze uer•
nabuurige Mogendheden jegens onzen Staat , in dit en
vroegere tydperken.
Verzameling van Placizaten , Refolutien en nucleic Au,
thentyke Stukken, enz. betrekking hebbende tot tie gewigtige gebeurtenisfen , in tie maand September 1787, en
.yervolgent , in het Gemeenebest der Fereenigde Nederlanden voorgevallen. II, III en IV de Deel. Te Campen,
ter Drukker3'e van J. A. de Chalmot, 1788. in gr. 8vo.
Ta het geeue wy in een voorig Stukje -(*), van bet
Eerfle Deel deezer Verzamelinge gezegd hebben, zal
het niet noodig zyn van deeze Deelen iets meer te zeggen , dan dat het Werk op denzelfden voet vervolgd
wordt, waarop men het begonnen heeft, en, in vervolg
van tyd , wanneer de gemoederen nicer bedaard zullert
weezen, van groote nuttigheid kan zyn:
(*) Zie dit Deel , bladz. 349.
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Gedenkboek van ilmfieldam, inhoudende onpartydige dan.
tekeningen van het voorgevallene Linnet? die Stad „
nen* by het gebeurde met de Steden Hatton en Elburg,
tot op de groote Omwenteling van zaaken , door het inruk.
ken der Pruisfilehe Troepen, 1788. Te ifm/leldam, by
B. Elwe, G. Born, enz. In gr. 8vo.
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et geen zedert eenige jaaren, en vooral in bet laatstverlopene en het tegenwoordige, in ons Vaderland
elken Nederlander nog verseh in het gegebeurd is,
heugen. en wcet, 'hoe in dien noodlottigen toeftand
genoegzaam elk burger zyne party koos , naar dat hy
door geweten , eere,belan„G- of Staatzucht gedreven liver&
Men wect tot welk eene hoogte in dien tyd de onderlinge verbittering gette gen is; hoe men van wederzyde op
elkanderen lreeft uitgevaren , gefcholelen, elkander uitgemaakt voor Verraaders des Vaderlands , Dwingelanden,
enz. De bezadigde Licfhebber van Nederlands welvaaren
veroordcelde wel deeze onbetaamelyke drift, en moest,
totb
welkc zyde
hy ook mogt overhellen, zyne
goedkeuring weigeren aan veele ftappen, welke van weerskanten
gedean werden. Maar by poogde te vergeefs zyne item
te verheffen , te vergeefs de gemocderen tot bezadigdheid
to vermaanen. Zcgt het oude fpreekwoord , dat in den
.Kryg de 'Vette'? znygen , in de burgerlyke oneenigheden,
Avelke ons Vaderland zo deerlyk fchokten, luisterde men
niet naar de voorfchriften der betaamelykheid. Het
is 'er verre af, dat door de zegepraal der eene partye en
derzelver p.;evoIgen de verbittering geheel zoude hebben
opgebouden. AVy behoeven het geen de dagelykfche ondervinding leert niet te bewyzcn.
Maar ken men , dear de wederzydfche driften nog verre
zyn van bedeard te weezen, wel een anpartydig verhaal
van bet gebeurde verwachten? Zo men dit al mogt hoerpen, dit Ged(7/kbock kan altoos dien toenaam niet voeren.
Het behelst flier alleen , gelyk de titel zegt, antektnin,
gcaa van het gebeurde, near de Schryver voegt bykans op
elke bladzyde zyne Aanmerkingen dearby. Die aanmerkin gen zyn niet alleen onganflig voor de zogenoemde Pa.
triotten , maar deezen worden overal met de haatelykfte
kleuren gefchilderd. Het is niet genoeg, dat zy, vol.
dens des -'Schryvers oordeel , bykans het ongeluk van Land
en Volk veroorzaakten zy beoogdcn dit zelfs. Zie
Hip
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Het Land, in Brieven. Met Plaaten. Te AmJlerdam,
by J. Allart, 1788. Iii gr. 8vo. 336 bladz.
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een min bevoegd Beoordeelaar eeris Werks van dien
cart als deeze Brieven, eenvoudig het Land getyteld,
dan , de kundige, , en by alien , wegens zynen goeden
finaak , bevallige Dichtkunst , en bra g. Hart, bekende
Arnhaniche Kerkleeraar A. VAN DEN BERG, levert OBS iii
eencn Opdragtsbrieve , aan MARGARIET laronesfe van
Geboren Baronnesfe van Haeften „ een kenfchets
van de onbekende Schryffter, en een verflag van deezen haaren Eerfteling.
Daar zyne opgave van de eerfle belangryk is voor den
Leezer, en zyn voordragt van bet tweede, over 't algemcen, met ons oordeel deswegen ftrookt kunnen wy
niets beters doen, dan hoofdzaakiyk het een en ander
overneemen.
„ Het Boekje ," zegt zyn Eerwaarde , 1 , is gefcbree-'en
door eene jonge , order de Schryvers nog geheel onbekende ,
juffer , van wclke ik vastftel, dat zy zich welhaast met
grooten lof, in ons Vaderland, zal bekend maaken. Zy
bezit een zeer fterk gebeugen, een zeer vlug verfland,
een zeer leevendig vernuft een zeer fynen en zuiveren
fmaak. Zy heeft het grootfle gedeelte -van haar leven op
het Land doorgebragt , en de- lithe, die zy daar geniet,
met zeer veel yver befteed, in bet befchaaven van haaren
geest, en in het verzameten van noodzaakelyke, nuttige
en aangenaatne ktindigheden, en dat zy in deeze onderneeming zeer gelukkig geflaagd is, zal aan het kundig
publyk eerlang nit dit haar opftel ovcrbodig blyken.
,3 Het ftaat my niet vry haaren Naam to melden, zy
wil voor als noch onbekend blyven , en afwachten , of
ooze Landgenooten in de vruchtenoran haaren geest eenig
vinden. Zoo zy dat geluk niet heeft , dan ligt
venoeuen
b
zy de pen nedet, en Gy zult mogelyk nooit weer van
haar hooren.
„ Wat haar Opftel betreffe; het beftaat in eene reeks
van Brieven, tusfchen verdichtc perfoonen gewisfeld. Zy
befchryft in dezelve de lchoonheden der natuur,, in alle
de Jaarfaizoenen op het Land, en zulke andere voorwer-.
ten, als zy best, nit hoofde van haar Landverblyf, of
andere perfoonlyke omftandigheilen, heeft kunnen waarneemen. pit duet zy overeenkomftig met haar natuurlyk
1;41).
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karncters vrolyk en bevallig, maar teffens op eene wyze;
die haaren eerbied voor den oneindigen Schepper en Beflierder der Wereld , en voor bet Euangely van den Hee-;
re JEZUS CHMSTUS ongekunlleld aanwyst : zo dat men
deeze Brieven, zoo wel tot Godsdienflige flichting , als
tot eene aangenaame nitfpanning leezen kan.
„ Over het Landleven en de fchoonheden der Natuur
is veel gefehreeven. Hoe veclen van ooze Dichters heb-,
ben daar van het cen en ander gezongen! Hoe veele
buiten- en inlanders hebben ons Patisch-proze opflellen
daar van gegeeven. Ik wil den welverdienden lof van
fommigen van deeze Schryvers geenzins verkleinen om
dien van myne jongc Vriendinne des te beter te kunnen
uitmeeten. Maar dat kan men , zonder onrechtvaardig
te weezen, van veclen hunner zeggen, dat zy de fchoon4
heden , die zy uitbeelden , vinden — niet in de Natant
maar in de Schriften van anderen , die zy voor zich hebben : deze zyn do bronnen waar uit zy fcheppen, en van
daar komt het , dat men by zo veclen hunner hetzelfde
vindt , alleen met eenige verandering van orde of met
byvoeging van de eene of andere kleinigheid, die eenigzins nieuw is. Zy doen gelyk jonp-e Schilders , die de
beelden voor hun tafereel , uit velecheiden andere
deritukken, namaken, en nit dezelve een nieuw geheel
vurmen. flier van is het, dat men by lien alleen leest
'vat men alreeds by andere gelezen bath. Onder dat foort
van Schryvers bchoort myne Vriendin niet. Zy bez;t
die koenheid van geest, die, boven flaaffche navolging
verheeven , zelf opmerkt , zelf uitvindt. Haar naauw.,
keurig waarneemend oog zwerft alomme in 't ronde , en
overal vindt zy onuitputlykc rykdommen van fchoonheden , waar honderd anderen niets vinden. Zy lioudt ooze opmerking flit by voorwerpen , die ons naanwlyks Woe'
menswaardig fcheenen , en ze worden , onder haare handen verbazende kunstflukken van de wyze en magtige
hand,
' die alles voortbrengt, en in weezen houdt,
„ Nog eene andere byzonderheid heb ik in deeze Briey en opgemerkt. — Zy behoorcn eigentlyk onder dat foort
van Schriften , dat men Sentimenteel noemt. Doch het
andoenlvke , bet gevoelige van dezelve is , nict in
uitroeptekens, i gedachtenflreepen , — tedere, het-,
derklinkende woorden , gelegen. Myne Vriendin fpreckt
in de gewoonc befchaafde taal van het gcmeene [even.
Ik heb woorden in haar bandfchrift doorgeareeken
0g
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vonden, die haar maar een klein weinig ongewoon en gezogt fcheenen. Zy behaagt en roert, niet ( 400r ydele
klanken , maar door natuurlyke eenvoudige befchryvingen
van treffende zaaken en waarheden.
,, Deeze Brieven hebben onder myne handen geene verbeteringen of veranderingen van eenig belang ondergaan.
Zy hadclen het waarlyk niet van nooden. Alleenlyk heb
ik my met het naazien van de drukproeven belast: eene
zaak, die voor myne Vriendin noch geheel en al ongewoon was. De ornmegang , dien zy voor en naa met my
houdt , heeft haar met myne gedrukte en ongedrukte
Oden en Liederen gemeenzaam ueinaakt, en dit is rnogelyk de eenige reden, dat men °bier en daar een ftuk of
brok nit dezelve in deeze Brieven zal aantreffen."
Dit is 't oordeel eens Vriends over't werk zyner Vriendinne, en heeft e Vriendfchap hem niet nicer dan waarbeid doen fpreeken. Met vermaak, met flichting , lazen
wy deeze Brieven. Eenige keeren fchroomden wy, dat
de Schryffier in het Sentimeliteele, waar men zo ligt de
perken te buiten treedt , zich te verre zou laaten vervoeren , en overflaan tot daar in by alle bedaarde Verflanden
hoogstwraakbaare uiterften: Dikwyls wandelt zy op eerie zorglyke (late; clod] zal zich voor valien behoed vinden , als zy deeze opmerking , door haar zelve gemaakt,
„ 1k merk dat een te groot toe' ooge hoo ch.
in 't
creeven in Gevoeligheid ons eindelyk • harsfenfchimmen
7, b
,9 voor waarheid zoo doen aanneemen. '
Nit is de verdichte Naam onder welke zy haare Brieven
' van haa.re,Vriendin EUFROfchryft,) die naar 't oordeel
ziNE , „ in 'haar bevallig vrouwlyk lichaam eene foort
„ van wysgeerige ziel bezit ," wapene zich tegen het
valsch Aandoenlykc beflendig, gelyk zy doet, naa het
uitboezemen eener weeklagte , over een haar geliefden
Boom, in een florin omver gerukt. Men hoore haar zel„ Dit is een lykklacht over mynen boom.
ve.
Acht ge my niet dwaas, EUFROZYIVE dat het verlies
„ van een boom , die ligt zyns gelyken heeft. my zoo
flerk treft? Ik verbeeld my, dat uw glimlach myne
„ vraag met ja beantwoord; maar liever had ik dat gy my
voorthielpt, en met my klaagdet! Ach gy kent het
crenoegen niet,, dat my deze boom gaf, 'er flaan 'er ja
1, g
„ meer in zyncn omtrek, maar deze munttc boven hen
„ alien nit; deze was myne vertrouwde: hier zat ik al„ tyd te fpelen, of te lezen: en weer gy ook niet , dat.
3 , eei
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eene zaak, die wy misfen , ons honderamaad fchooner
fchynt
dan toen wy ze bezaten. Doch waar heen voert
,/
,, my myne onbeteugelde ituidoenlylcheid? -- Neen ,
gy hebt het wel, EUFROZYNE ! ik mag wel van een of
If
ander
verlies gevoelig zyn : maar deeze gevoeligheid be33
PS hoort geevenredigd te zyn aan de waardy van dat vcr39 lies. 'Zy behoort nooit in onvernocgdheid en ondank33 baarheid te ontaarden; en zeker was zy dot by my.
33 Het geheele bosch werd gedreigd, en flegts deze cane
31 boom viel: ik moet daar door eenige genoegens mis59 fen; maar verdient dit wel zulkcn weeklage? De on,/ verwagte berooving deezer kleine genoegens kan my
15 ook de onbeflendigheid der grootere leeren. Daarenbo33 yen zou ik verdrietig zyn om myn boom: daar moge,, lyk de ftorm, die denzelven omrukte , meenig hulpe35 looze kiel, verfchrikkelyk op de woedende golven gel) flingerd, en eindelyk op ecn rotzige klip elendig vcr53 bryzeld heeft! Wie weet op hoe veele blecke aange33 zigten de doodsvrecs gefchilderd was , terwyl het wan91 hoopig noodgebed de verftyfde lippen ontfloot ! Wie
,, weet hoe velen , die 't vcge leeven op een wrak nog
,, hoopten te bergen , en Vaderland en Vrienden weder
„ te zien , na een wyl tyds twyfelmoedig met den dood
,, geworfteld te hebben , door een bruifchende gulf in
97 den afgrond zyn neergeflingerd ? 0 ! hoe geducht is
93 God in alle de verfchynzelen der Natuur! Hy roept
33 en een Storm verheft zich ! Hy wenkt en het Onwe„ de zwygt !”
By dit kleine brokje, 't welk ons eenigzins den faryftrant van EMILIA ontvouwt, zullen wy nog voegen haar
eigen berigt van haare Leevenswyze , als zeer gelchikt
om haar nog nader te doen kennen , dat het boven opgegeeven van haarcn Eerwaardigen Vriend , en teffens
onze Leezers te doen opmerken , wat zy uit de pen van
eene zo leevende jonge Schryftter te wagten hebben.
13 Veeltyds verlaat ik het bed met de ryzeude zon.
Van myne Godsdienstpliuten fprcek ik niet. Verder verb huisfelyke bezigheden en uitdeel ik mynen tyd tusfchen
fpanningen , waar onder ik myne oefeningen reken —
Tot de eerllen dringt my nicer de noodzaakelykheid en
het bezef van myn plicht , dan myne eigen verkiezing.
Het 'begrip , dat juiste huishoukunde, zuiverheid en netheid , het fieraad van eene vrouw is , doch dat ook de
ziel van eene vrouw te waardig is , en zy tot hooger
33
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einden gefchapen , om haar tyd en vermogens daar aan
leen toe te wyden , — is my altyd voor den geest. Dit
regelt myn gedrag : en zou dat zelfs in veel weeliger omflandigheden doen. De bezigheden , onze Sexe opgeleid,
zyn een behoedmiddel voor die bedwelmende melancholy,
waar in de ledigheid ligt vervallen doet: want gefladige
geestoefeningen zyn niet dienflig voor het teder vrouwlyk
weefzel. lk ben daarom blyde dat 'er ook anderè zyn.
Heb ik bier mede eenigen tyd doorgebragt, dan ga ik in
rnyn boekvertrekje, en verbeeld my byna een Non in haar
cel te zyn. Doch bygeloovigen Gocisdienst verrigt ik
niet. In dit vcrblyf, allecn gefchikt om myn geest op
het aan g enaamst te verryken , heb ik met voordagt alles
geplaatst , dat my tot ernst en waare wysheid kan Leiden.
Hier ftaat een boekenkas met gemengde fchriften. Hier
en daar aan den muur hangt een treffende bybelfpreuk,
die my eeuwige waarheden herinnert. Ook een gefchilderd doodshoofd, met hct byfebrift: Dit z eJ ik %fordo' ;
en een verwelkte bloem, met die fpreuk: Zoo is het Leven;
deze zyn myne fprakelooze Lecraars , niet dat ik denk ,
dat de ziel van eene vrouw gefelnkt is , om, wars van
alle vrolykheid, enkel wysgeerigen ernst te voeden; ik
g eloof bet tegendeel; he gevoel zelve dat de levendigheid van ons geftel ons van zelfs tot befpiegelingen
leidt, die deze blymoedige hartstogt werkzaam houden.
De keur myner bocken tekent duidelyk myn' affchrik van
Gene te ver gedreevene flrengheid: voor alles bemin ik het
woord van God; verder zulke lciniften , die ter-opheldering daar van dienen , of die my in de oefening van bet
geloof en de zedepligten van een Christen meer leeren
vorderen ; vooral als de onderwerpen met dien fmaak,
met die bevalligheid, met dat edel vuur zyn voorgefleld,
chit derzelver verhevenheid vordert. Maar deze niet alleen , ook de Historic , ook de Natuurkuncie , heeft voor
my haare aantrekkelykheid; zy levert my duizend flaalen
van Godclelyke wysheid , in bet heftier aller fcbepzelen ,
en vooral in de lotgevallen der menfchen, die my zyne
grootheid en de ydelheid der fcbepzelen met verbaasdheid
doen gevoelen: den Dichtfly1 bemin ik in 't byzonder,
zo wel in 't fomber en treurig als 't zedig vrolyk gewaad.
Zo wel wanneer zy predikt — als wanneer zy op
het tooneel verfaynt. En zou ik zulke tafereelen van
menschlyke deugd fchuwen , die alleen edele driften wekken; die myn ziel aangenaam roeren en verbeteren, enkel
om
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om dat de wereld Zoo bedorven is , dat zulk een deugd
daar geen voorbeeld vindt? Zoude ik een C/arisfe, een Grandifim, een Sofia, een Burgheim, en meer
andere foortgelyke Schriften , enkel om dat ze romans
zyn , veragten ? Hoe zoude ik dan ooit , met eerbiedvolle leergierigheid , en zagt vermaak , de gelykenisfen
van den wysten Leeraar kunnen lezen? Waren deze niet
merle fchilderyen , die hun beftaan alleen in zyn Goddelyk , vindingryk vernuft hadden ? eti konden nogthans
zyne hoorders 'er niet zeer veel nit leeren ?
1k verfoey de zedebedervende en laffe romans , die
'er helaas al te veel zyn ; ik zou myn tyd veel te dierbaar houden , om 'er den enkel oogenblik inede te verbeuzelen. Maar een nuttige roman geeft my de aangenaamfte afwisfeling, als myn geest, van meer ingefpannen aandagt vermoeid , verlevendiging en gezelligheid behoeft. Gy ziet , EUFROZYNE dat uwe EMILIA
den minften fchyn van dweepery of gemaaktheid fchuwt,
ik bemin de vrolykheid; maar ken by bevinding de zwakheid van myn hart , in het vergeten der waarheden , die
men nooit vergeeten moest, en ik begeer geene vermaaken, zelfs Diet myne meestgeliefde letteroefeningen, die
het denkbeeld van den dood niet verdraagen kunnen :
neen , de herinnering van de kortheid des tyds moet ook
daar myne keuze regelen.
„ Na dat ik my hier een uur of twee heb opgehouden met fpreekende dooden bevorder ik weder myn
handwerk. 1k houd my met de overdenking van het gelezene bezig , en zoek my dat onuitwischbaar in de ziel
te prenten , en 'er nuttige gevolgen uit af te leiden ;
doch dan ondervind ik, helaas ! te dikwyls , dat de boekoefening my meer tot eene aangenaame tydkorting , dan
tot eene duurzaame nuttigheid verftrekt. Evenwel pluk
ik 'er deze vrucht van , dat ik gevoel hoe veel 'er te
weeten valt voor een redelyk mensch ; dat de grootile
wysgeer bier flechts ten deele — zeer ten deele, lent,
en dat ik niets ben ! zoo dat ik myne zugt tot kennis
alleen kan bevredigen door de hoop op ialige eeuwen der
wysheid , die haar volmaken zullen. — Maar ik raak
van 't fpoor af, ik moet u verder myne bezigheden befchryven. De zang, het orgel, en dwarsfl nit , zyn myn
meest geliefd vermaak; ik bemin de tekenkunst , en beoefen haar meest in 't maken van fchoone landgezigten.
het mikroskoop geeft my ook eene aangenaame bezig,
Gg3
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heid. Doch daar eene rustende levenswyze allernadeeligst voor ons is , bemin ik ook de gezonde wandelingen , die den omloop der leevensfappen bevorderen.
Zo flyt ik inyn eenzaam Winterleeven. Nooit valt my
de tyd Lang, zelfs de middernacht ziet my meesten tyds
nog waakendc."
De beminnelye EMILIA, die , nit deeze fel-lets , blykt
niet onder de Savantes te behooren , met zo veel regts
de voorwerpen van fpotterny en veragting , ilaat , in de
optclling haarer Bezigheden in het Boekvertrek , eene
byzonderheid over , of verzwygt liever dezelve nit zedighcid , — de Bezigheid , naamlyk , waar op deeze
brieven het onwederfpreekelyk . getnigenis draagen , dat
zy de Pen 'voert om haare Gedagten en Waarneemingen
het Papier aan te bevelen. Eene Bezigheid , waarin zy
zo gelukkig flaagt , dat ze alle aanmoediging verdiene.
Wy hebben hooren aanmerken, door Leezers , der Hoagduitfche taale onkundig, dat zy de breede aanhaalingen nit
Iloogduitfehe Dickers alle vertaald gewenscht hadden;
niet twyfelende , of het voor hun vcrborgene fchoone
zou, door dat middel, geopenbaard geworden zyn: bier
mede zal zy vervolgens eene gedeelte haarer Leezeren en
Leezeresfen verpligten. Vervolgens fchryf ik: want
wy twyfelen niet, of haare Landgenooten zullen door 't
betoond genoegen , 't geen zy in Kaaren arbeid vinden,
haar aanzetten om de pen weder op te vatten , zo dat
wy weer van haar hooren , en verneemen wie zich onder
den naam van EMILIA verbergt.
Nederlandfche Rdzen , tot bevordering van den Koophandel , na
de Incest afgelegene Gewesten des Aardkloots. Doornengd met
vreemde Lotgevallen. Veertiende of Laatite Deel. 2e 4;n/?.
by P. Conradi en to Harlingen by V. van der Plaats. 1787.
gr. 8vo.
155
tilt XIV, of laatfle Deel, der Nederlandfehe Reizen
V erinkis
li'est-bir:fhe Reizen behelst , hebben de Uitgeevers aan het
hoofd eene Inleiding geplaatst, een kort verflag opleverende van
de opkomst , voortgang en tegenwoordigen flaat der Nederlandfche Irest-Indilche Maatichappye. — Voorts vinden wy in 't
zelve — De Togten en verrigtingen van PIETER PIETERSZOON
HEIN na en in de West-Indien , in de jaaren 1623 tot 1628.—

De Togten en Verrigtingen van CORNELIS CORNELISZOON JOL, bygenaland HOUTENSEEN, derwaards in de jaaren 1628 tot 1641. —
Togt
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Togt en Redryven van Graave JOAN MAURITS in Brazil , in de
jaaren 1636 tot 1644. - JOHAN NIEUHOFS Reize na en door
Brazil, in de jaaren 1640 tot 165o. — Merkwaardige Reize
van JAN ERASMUS REINING, in de jaaren 1650 tot 1689.•
ADRIAAN VAN BERKELS keize na Rio de Berbice , in de jaaren
167o tot 1674. — En eindelyk de Reize van dien zelfden Hee.
re na Snrina,ne, in de jaaren 168o tot 1689.
De Naamen die deeze Reizen op 't voorhoofd draagen , de
ja stallen, die derzelver tyd aanwyzen; zyn genoeg om elk die
lets van de Zeetochten onzer Landsgenooten weet , te herinneren, de dappere Daaden . in dat Werelddeel door onze Zeehelden uitgevoerd , de Overwinningen door hen behaald , de
Schatten door hun veroverd en in den Lande binnen getleept;
vergezeld van ontelbaa/e vreemde ontmoetingen op Reize, en
Wisfelkansfen des Oorlogslot. 't Heeft zyne gevalligheid deeze
alle in eên Boekdeeltje, in een goeden flyl, byeen te vinden.
Om uit dit Deel, 't Welk ter flot des Werks diem , gelyk
nit de voorgaande, lets over te neemen , is ons oog gevallen
op eene en andere byzonderheid Rio de Berbire en Suriname
betreffende, nit de Reize van ADRJAAN VAN Dural,.
Zeer vermaaklyk", luidt het berigt , is de Rivier van Berbice, door een fraai gezigt van hooge groene boomen, doormengd met een geftadig krioel van Aapen, Meerkatten, Baviaanen, en zo veel Pappegaaien dat 'er de Iucht zomtyds als
mede bedekt is. Zeer aangenaam is ook het Fort Naslait,daar
onze Reizivr eerlang voet aan land zette. Het werd oniringd
van eene D,eeve Oranjeboomen , altoos bezet met bloezem,
groene en rype Appelen , en verder van een reeks Limoenboomen, die , by den lieflyken geur, waar mede de /ucht verzeld
Wierdt, een verruklyk gezigt uitleverden."
Koophandel met de Inboorelingen dryvende, ondervondt by
de onnozelheid der lndiaanen : want als zommigen hunner met
een voorraad van dertig Bollen verf ter markt kwamen , dorfien zy dezelve niet naa elkander tellen. Zy gingen er dus
mede te werk. Vyf Bollen plaatften zy naast elkander, volgens
_het getal hunner vingeren , en vervolgens wederom vyf andere.
Wanneer ze tien willen tellen, fleeken zy alle hunne vingeren
op; om twintig aan te duiden voegen zy daar nevens hunne
teenen.
„ De lndiaanen hier te lande zyn roodagtig van kleur, met
zwart hair In het middelfchot van den neus hebben zy een
gatje, daar een Zilveren plaatje, ter •grootte van een dubbeltje, words vast gemaakt, hangende tot op de lippen Geen ander gewaat draagen zy dan 't geen dient tot dekking van de
fchamelheid. 1, e v ro, wen , gelyk overal, zyn ook bier, op
haare wyze zeer op den pronk gefteld. Dezelve bettaat heofd•
zaaklyk in plat gefleel e Beentjes , welke zy, zommigen ter
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z \inane van vyftien ponden , on den hals draagen. VoortS
toolen zy zieh , op verteheide ulaatzen van het lichaam , met
Snoeren en Kraalen."
„ De Suikerplantaadjen liggen aan BerLice , aan den
Rivierkant, zommige zeer vcrmaaklyk op een hoogen grond,
ornringo van Weilanden , met et] verrukkelyk uitzigt van ag.
teren tegen het geboomte. Ancicre liggen laager op een kleigrond. De Planters leiden bier eon zeer vermaaklyk leeven :
alles wet tot onderhoud, verkwikking en geryl,noodig is, wordt
iiun in overvloed bezorgd"
Wegens het planten en havenen van het Suikerriet vinden
Ivy de volgende byzonderheden aangeteltend.
De Vet .
den, om met Suikerriet beplant to worden, befiemd, worden
vooraf orngcploegd , van onkruid gezuivord, tot vooren geineeden, en vcrvolgens de Planten in zelkervoege in dezelve geplaatst , dat de bovenfie toppen elkander aanraaken. Dieper dan
In den Winter , moeten In den Zomertyd de Kellen met aarde
worden aangevuld, op Liar de Wortel niet verzenge door de
brandcnde hitte der Zonne. Hoe bet Riot nicer bevogtigd worde , near gelange loopt bet borer Aan het elude van den,
of ten langfien van twaalf, Maandcn bereikt het zyne voIkomene
rvpheicl. Naa dat het rype Riet is afgelneeden, blyft bet zomtyds tot in het volgende jaar op het veld leggen. Doe]] Langer aan twee jaaren bewaard wordende, vergaat bet zoete zap,
en fterft het Riet allengskens. Niet longer dan drie paten
kunnen de Planten, bier to Lando, vrugt draagen, in bet vierde
jeer moeten 'er nieuwe gepoot worden. Dc brandende Zonnefehyn, dear goon Regen op volgt, duet het Riet zomtyds vet.
fehroeijen en flerven ; de asch , van dc verbrandc iloppels voort.
komende, client tot most. Zcer zorgvuldig moot men op het
wieden pastel], Op dat bet weclig op:Chietende onkruid de planten niet doe vertiikken. Het rype Riet words by de ondertie
knoppen afgefneeden , voorts in garven gebonden, en aldus ge.
bragr na de Suikcrmolens.
„ Deeze Molcns bellaan nit dric fievige houten Asfen, met
zwaare yzeren Hoepelen bellagen tusichen weiken het Let
gekncusd en gcpler wordt. De Asfen , zo wel ais de- Bakken ,
in welke men het eitgepertie vogt ontvangt, moeten ' in de vierentwintig uuren, tweemeal gezuivcrd worden. De gemelde
Asfen zyn zodanig gcplaatst, dat het Riot yen de eene in de
anciere overgaat, en due dricmaalen words gedrukt, on] 'er dus
alle voglen borer air to Het dus uitgddrukte Riet worth
verbrand.
„ Het uitgeperfie vogt worth , tangs houten Gooten, geleid
via groote koperen Betels, onder welke groote Houtvuuren geflookt wprden, Op dat kooken moot zorgvuldig gelet warden,
op
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door al te groote hitte, de fyne deelen van het zoete
vogt niet vervliegen. Het fchuim , welk van tyd tot tyd na de
oppervlakte ryst, wordt 'er afgenomen , en dient tot voeder
voor het Vec. Naa de eerfle ondergaat het vogt eene tweede
Kookieg; geduurencie deeze giet men 'er tot meerdere zuivering, een Loognat in; war naa het eindelyk worth overgegooten in kleindere Ketels, alwaar het, onder gefladig roeren, de
dikte van Siroop en ten laattlen die van Suiker bekomt. Her,
Nerdient onze opmerking, dat, terwyl het vogt in de kleine
Kctels worth gekookt , van tyd tot tyd in 't zelve Oly by
druppelen moet gegooten worden , om het vogt alzo te doen
firemmen; 't welk , indien het gelchiedde in de groote Ketels,
de Ro]dLig of flremtning volftrekt zou beletten. Wanneer nu bet
Suik.:!rvo i:„ tot op de vereischte dikte is gekookt , worth het
overgcgeuten in houten vierkante Bakken, van boven wyd, doch
alleug•kens naauwer toeloopende , tot op de grootte van een
Stuiver op den Bodem, alwaar eon Gat is, 't welk met een
Prop wordt ge g ooten, tot dat de Suiker bekoeld en flyf is geworden. Mans trckt men 'er den Prop nit, en laat de Suiker
neder zypelen, die vervolgens, ter verzcndiuge, in Va:en wordt
gekuipt."
De Heer ADRIAAN VAN BERKEL bezogt nogmaais de warme
Landen, om het opzigt te hebben over eene Plantadie in Suriname ; in het verflag deezer Reize treffen my de volegende byzonderheden aan ; ons de gefieltenis dier Volkplantingen ten
dien tyde , te weeten in den jaare MOCLXXX en MiXLXXXIX ,
opgeevende
De Rivier van Suriname is gelegen op 5 (;r. 3o Min N.B.
/Nan den mond is zy bezet met eene menigte Zandbanken; doch
by hoog water achttien voeten dicp. Zy is eene Myl breed ,
tot daar zy zich verdeelt in twee Armen of Takken ; de eene
Combuine genaamd , ftrekt Oostwaarts; terwyl de andere, Suriname gcheeten , na t Wester] firekt Deeze Armen , aan welke veeie Plantaadjen liggen , zyn ieder bykans eene halve myl
breed , en diep genoeg om dertig mylen bovenwaarts van groote fehepen re kunnen bevaaren worden.
„ Ointrent twee Mylen van den mond der Riviere , aan de
Rivicre Suriname, lcgt een fleenen Fort Pariqqrii o genaamd,
benevens e n tamelyk groot Dorp van ruim vyftig Huizen Lea
weinig hooger, aan eerie fpruit dier dezelfde Riviere , ftaat een
fierk huis , gefligt in den tyd als de Hcer VAN SOMMELSDYK
hier Gouverneur was. Nog hooger opwaarts legt de Zafidpunt,
een Christen do:-p , beflaande uit bykans dertig huizen en eene
kerk. Het yoodenkwartier, dus genaamd , om dat het van Jouden wordt bewoond legt by dit Dorp. Hier zyn de beste
plantaadjen van de geheele Volkplantinge. Eertyds was dit de
op dat,
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uiterfte winning, Doch zints de overkomst eener Zuster des
Heeren VAN SOMMELSMCK , met eene menigte Labadisten , in
den jaare MDCLXXX1V , heeft men alciaar nog eene Plantadie
aangeleid naar den naam die Gezinte genoemd.
„ Ter plaatze daar de twee gemelie Armen zamenvloeien ,
legt het Krakkebosch, zynde verdro ken Land, 't welk geen
Fort kan draagen , hoewel dit anderzins tot eene bekwaame
verdeediging van beide Rivieren zou kunnen dienen. Maar aan
de Combuiv en de Cott'ca, een andere Talc der groote Riviere , ziet men een Fort van tamelyke fterkte. Ook langs dew
zen Tak ontmoet men verfeheide Plantaadjen, alsmede eene me=
nigte Kreeken, bier en daar verfpreid.
„ Van Slagt- tot Hooimaand is hier de warmte eenigzins gemaatigd, ter oorzaake van de dikke wolken , met welke de
lucht, in dien tusfchentyd, meestal bedekt is , en die veelal
overvloedigen regen doen nedervallen. Ook heeft men 'er ,
veall , in die maanden , een verkoelenden Noord-Oofien wind.
De andere Ma inden , van wegen den aanhoudenden Zonnefchyn , die zelden door fchaduw wordt afgewisfeld , is 't 'er
brandend heet.
„ De Slaaven , welke de Plantaadjen in deeze Volkplanting
bearbeiden, worden meestal cierwaards gevoerd uit Guinei, aan
de kust van Afr ica. Zeer elendig is de toefland deezer fchepzpien. Weinig meer g eagt dan de dieren des velds, moeten
zy de ganfehe week een zwaaren arbeid verrigten, en zyn,
by de minae nalaatigheid , aan zwaare kaaydingen onderhevig.
Den Saturdag naamiddag , den eenigen tyd van ontaag in den
dienst hunner Meesteren , moeten ze befteden aan het bePooten
en beplanten van eene pick gronds , welke hun , ter eigene
lyfsverzorgingen, wordt vergund. Want veele Meesters geeven
niets anders tot hunne 1pyze , dan nu en dan een weinig finkenden Zo:ftenvi ch , of tot gebraad een auk van eene Koe of
Paarci, aan eene ziekte geftorven. De knellende elende, onder
welke zy zuch! en , doet hen zomtyds het befluit neemen oni
weg te loopen , en wanneer zy vreezen gevat te zullen worden,
uit mismoedigheid, geweldige handen aan zichzelven Haan. Gevat, en by hunne Meesters te rug gebragt zynde, ondergaan
zy cLswegen firaffe, met eene ongelooflyke hardvogtigheid. Tot
geluk deezer rampzaligen • fchynen zy eenig denkbeeld te hebben van de Leer wegens de Zielsverhuizing ; deeze troost hun
ender de rampen , en doet hun de uiterflen der menschlyke
elenden draagen, in de opbeurende hoop van naa bun overlyden
te zullen wederkeeren in hun Vaderland."
Zodanig was bet rampzalig lot dier ongelukkigen nu een' Emig
gelecien , toen de Fleer VAN BERKEL zich in Suriname bevondt,
en ichynt het, in dat TyCisverloop, zo men op de berigren mag
ftaat maaken , niet veel verzagt, of verbeterd. De Menschlykheid
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mag hoopen, dat alle verlichte Christen-volken, omtrent de
Slaaven , het voetipoor thans in de Noord Amerikaanfehe Staaten,
het Gewest der Vryheid , zullen drukken — zy mag hoopen
en wenfchen ; doch wy zien het tydperk der vervullinge in een
onuitooglyk verichiet ; mogt het nader onder ons bereik komen! — Dan verder bier over uit te weiden is hier de plaats
niet, en bekend is 't hoe men in 't abuurig Engeland thans
daar op werkt.
Ten flot deezes:Berigts moeen wy nog herinneren, dat, met
dit XIV Deehje , het Werk der NAlerlandfthe Re)zen beflooten
wordt. Het heeft, fchoon gees nieuws opleverende, Leezers
mogen vinden, en wy hebben niet kunnen afweczen , in onze
op een volgende Aankondigingen , 't zelve dat refit te laatea
wedervaaren , 't welk aan een, enkel nit andere Reizen zamen.
gebragr, Werk toekwam.

held

Do

Vriendfchap , in Vyf Zangen , door 7ongvrouwe A. C. SLIAnifierdam by J. Allart , 1787. In gr. oelavo , 78 bl.

CHER.

zt Dichtfluk, in V Zangen beflaande, is reeds vroeger ont' worpen , dan de eerst uiteegeevene Weegfchaal der DichteresCe, welke wy voorhcen beoordeeld hebben , (a) en die ook
'beter in that was, om de Balans ten haaren voordeele te doen
overflaan. Haar Dichtfluk de Vriendfchap heeft dat onderhoudende en nieuwe nee, fchoon het , over 't gehcel befehouwd
zynde , verfcheidene fchoone denkbeelden oplevert , en, zonder
de boogfle vlugt der Dichtkunlle te bezitten , die het, als een
Leerdicht zynde, ook niet behoeft, van een goeden invloed kan
zyn voor zodanige onzer Landgenooten wier zielen (volgens
„ de Voorrede der Dichteresfe) eertyds zo naauw verbonden
„ waren, als die van DAVID aan JONATHAN, maar nu door eene
„ hooggaande verwarring . de bitterfle haat en verachting, om„ trend elkanderen doen blyken , en dat niet zelden op valfche
„ geruchten of op ongegronde verdenkingen1” Waarlyk dit duel
is zoo edel , dat men gaerne eenige min dichterlyke uitdrukkingen over her hoofd zal zien, wanneer de daarin heerfchende
Zedenleer , maar eenigzins , de algemeene Vriendlchap onder onze Landgenooten kan verleveridigen. leder erkent web de
waarheid , welke de DIchteresfe , tot flot van haaren tweeden
Zang, dus voordraagt :

Bemintyk Christendom! wear is Ow °title Moister?
Hoe taant ow lieldre glans ! d wat al aaklig (blister!
Hoe wordt het heilgeloof niet vaak in 't hart befirein ,

(e) Yeawe

Vederl. Leuir,:ef. II D. bl. 34c.
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A. C. SLICHER, DE VRIENDSCRAP:

Door traage lustloosheid , door naare angstvalligheen.
't Geloof wordt flerkst gefchokt, waar 't mangelt dun de blyken.
Dat wy dan daaglyks meer 't gefirenele vonnis flryken
Ook over elke daad : wy blyven onvolmaakt ;
't is de vraag, of 't hart op God betrouwend waakt?
Docle
Befiryden wy voordl dat overhaastend oordeel,
Dat alit: ligt beflist en plooit naar eigen voordeel.
En — fchoon ook moedloosheid ons vaak hier in befireed,
Hy had geen Borg van doen, die hier zich zelv' voldeed.
Wy moeten, arm van geest, een hooger kragt ontvangen
Welzalig , die daarvan fleeds biddend of mag hangers !
o Det we , in al ons doen getrouw aan Licht en pligt ,
De groote Noordbaak toch behouden in 't gezicht !
Dat we in de omflandigheen ons telkens mogten vraagen :
Hoe zoo, in dit geval , myn Heilland zich gedraagen'
Zo word menschlievendheid geroemel , betracht alOtin;
Zo blink' de Vriendfchap flerkst in 't daadlyk Christendom.
De Geest der Nederlandfche Dichters. Te simlIeldanz by M. de
Bruyn, 1788. In gr. 8vo. 16o bl.
uit
T Landen tot ons komt, is een groot gedeelte onzer
Natie,
e veel ingenomen met alms wat nieuw is, en

vreemde

onze oude Nederlandfche Dichteren; die uitmuntende vraagbaaken der vroegere
tyden. De menigte van Gelegenheidsverfen, die men by veele
onzer Dichteren , tot verveelens toe, moet doorlezen , cm het
fraaye aan te treffen, heeft zekerlyk ook het haare aangebragt,
om die Bronnen langzamerhand te verlaaten , en zich tot anclere
te begeeven. Het oogmerk derhalve, om de beste flukken der
oude Dichteren op te zamelen, en, als 't ware, den geest uit
hunne Werken te pourers , kan , wel uitgevoerd zynde, een dubbel nut te wege brengen. Ook dit is reeds door de Schatkamer
der Nederlawliche Dichteren en de Honigby, twee Werken voorheen in lien finaak uitgegeeven , bevestigd geworden. De Verzamelaars van dezen Geest der Nederlandfche Dichters [Dichteren
had het, volgens ons taaleigen nsoeen zyn , ook komt het in de
Voorrede bl. 3 zoo won] hebben echter nog een ander oogmerk
bedoeld, namelyk het fchikken der Verfen in byzOndere Kunstfoorten, vo:gens eene gefchikte Theorie. Ingevolge dit ontwerp
ontmoet men hier 29 Bevallige , en 45 zogenaamde Naive flukjes, gevolgd door 5 Romanfen ; alle uit de Nederlandfche Dichteren Vondel, Hoeft, Bredero, Huigens , Cats , Krul , onktys ,
Reaal Zweerts , River , Rritro . VOS , van Zoineren, Letiken en
de Dekkr overgenomer. De Verzamelaars boven dien nog meer-

als 't ware, geheel vervreemd geworden van

der willende doen dan enkel verzamelen, hebben vOdor deze over.
gena,
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genoMene flukken, eene Verhandeling van 44 bl. geplaatst, in
welke de aart en eigenfchappen der drie byzondere , by hen ze•
gerangfchikte Dichtfoorten , het Bevallige , Naive en de Romanfen naagegaan en aangetoond warden.
De Bevalligheid hebben de Schryvers niet naauwkeurig genoeg,
naar hun' zin , kunnen befchryven ; ook is zy geene van de gemaklykfte voorwerpen in de Theorie der fchoone Kunften en
Weetenfchappen. Dit heeft hen genoodzaakt , zich met het opgeeven van eenige eigenfchappen te vergenoegen ; onder welken
zy het zagte, het natuurivkc, het ongezogte , het (zogenaamde)
ongekullftelde enz. rangfehikken : en die eigenfchappen , in de
bygebragte voorbeelden , telkens doen opmerken. Men zou niet
ongepast kunnen vraagen : of alle gedichten nict bevallig moeten
zyn, zoo wel als zy natuurlyk moeten wezen ? — De aangevoerde voorbeelden toch zyn meest Minnedichten ; ook zyn 'er
wat veel, voor zulk een Bundeltje , uit JONKTYS Roozelynsoogjes
genomen : dar inlet:hien door hunne uitmuntendheid zou verdeedigd
kunnen worden : doch de Eenzelvigheid van onderwerp dan nog
triet zou weg freemen.
De bepaaling omtrent het Naive , die zekerlyk die van IVIen.
delszoon overfchreedt, is denkelyk wat onbepaald voorgefteld in
deze woorden : „ Het Naive behoort, in zeker opzigt , tot het
• natuurlyke en eenvoudize". Zyn 'er dan omflandigheden
of tyden , ten welken opzigte het Naive niet natuurlyk moet zyn ?De volgende woorden zyn daartegen wat te naauw bepaalende :
„ het is veelal eene eenvoudigheid , met eene zekere mate van
• fchalkachtigheid gepaard." Zo men dit fchalkachtige aan
den Spreeker wil toekennen en in hem vereifehen , zullen veele
Naive flukjes ophouden Naif te zyn, zeifs Annette valt dan buiten dien kring, wier zegging door de Schryvers echter voor ongemeen Naif gehouden wordt. — Het is waar, wanneer men
op het Tooneel Annette met een paar gluipende oogen, en, (dus
zeggen de Schryvers) een geheel voorkomen van onnozelheid,
Lubyn hooren antwoorden :

Somtyds maakt gy my Ivakker,,
'k Ben daarom toch niet boos.
dan blinkt dat fchalkachtige , of de volkomen kennis , die de
Spreekfler van deze Oubbelzinnige woorden heeft , in haar nit:
mar is dat dan een geheel voorkomen van onnozelheid ? Is het niet
veel eer een kwaade trek der AEtrifen , die fchalkachtig genoeg
zyn, om iets met gluipende oogen te zeggen, dat hunnen mond ,
als in eene boerfche eenvoudigheid , moest ontglippen. — Men
handelt op het Tooneel yeel te kunftig dan dat men hetzelve ten
bewyze der waare natuur immer moest aanhaalen.
Het Naive is Cnaar ons inzien) eene zekere natuurlyke eenvou-

dig-

DE GEEST DER NEDERLANDSCHE DICHTERS.

466

digheid in Denken, Doen en Spreeken , in welke men zo wetnig kunst als voorbedachtzaamheid ontmoet. En zo dra de Naive
uitdrukking iets betekent het welk ftrydig is, met het geen zy
moest betekenen , dan wordt dezelve belagchlyk. — De
fchalk moet derhalven buiten bet Naive zyn , want deze vindt
iets onbefchaafd of grof , dat enkel onfchuld of eenvoudigheid in
den tpreeker of Spreekaer is. Men zie de aangeliaalde Kleine
van Gellert , de gemelde Annette, als ook de beide Hanfen, hi.
65 en 67. Doch w inneer de Dichter zelv fpreekt, moet men
het fchalkachtige alleen aan hem toefchryven : zo als in de twee
volgende Stukjes van Huygens.
PIET liep my tegfn 't lyf en won geen firoobreed wyken ;

bee lust my Wet voor elken Gek te firyken.
Maar,, vide ik, dat lust my,
.Ik trad van 't zandpad of en liet den Gck voorby.

En zei

Daar ligt gy , zeide eon Sgreeziw , en weet niets meer te zeggen,
Zoo plat als Samion Beet de Philillynen leggen ;
a, zeide ik, ik beken ,
ja gy behoudt het veld :
Een Ezels kaakebeen heeft my zoo toegefleld.
Over de Romanfen handelen de Schryvers meer omflandig dan
over de voorgaande Dichtfoorten ; hebbende daartoe het voorbericht van zcker Hoogduitsch werkje gebezigd , getyteld Romanzen
der Deutfchen. Boven dicn voeren zy ook de karaktermaatige
befchryvingen , of bepaalingen der fieeren Feith en Breeder
Brandis , raakende deze gedichtcn, aan; flaavende meestal hunne
gezegdens, met de voorbeelden der Heeren Bitderdyk, Feith en
verfcheidene HoogduitIche Dichteren. Van welke laatfte men
ook nog twee onvertaalde Stukken in dozen Bundel kan aantreffen , namelyk , Graf Ludewig von Gleichen, door LOwen, en Pyfinetzs and die Mu/en, door Schiebeler.
Het was denkelyk niet kwaad geweest, omtrend het laatst geplaathe Versje, getyteld Geitztwensch, jets meer te zeggen daar
het toch tot plaatsvulling eener bladzyde diende, en maar 4Regels
beflaat. Zo wy den zin wel vatten , is does gelukwensch aan
eene Moeder gericht, die van twee Kinderen te gelyk zal ver.
lost zyn, waar van het een ook daadlyk moot overleden zyn.—
Of dit Vers van de Schryvers zelfs i7 durven wy minder bcpaalen,
dan dat de verdere voortgang van dit Werkje zeer wel zyne nut.
tigheid kan hebben, nadien het de Theorie met de Praktyk te
zamen voegt.

Staats-
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Staats- en Karakterkundige byzondee eden , betreffende FREDERIK
DEN II, Koning van Pruisfen. Uit het Hoogduitsch , naar
den derden druk. Derde Deel. In 's Gralenhage , by I. van
Kleef, 1788. In gr. octavo 242 bladz.
levert ons in dit derde Deel , even als in de twee vooMenrigen
, weder , eene reeks van byzondere aantekeningen , die
ons het charactermaatige van den beroemden Pruisfifchen Vorst
doen opmerken , dat zyne gevalligheid heeft. - Het was
hem, by voorbeeld , eigen , in 't midden zyner krygsbezigheden , zyne letteroefeningen voort tc zetten , zonder egter daar
door de krygsverrigtingen te laaten vertraagen ; dit firaalde by
nitlIek door in een voorval te Leipzig, alhier gemeld.
„ Als de Koning in het Hoofdkwartier te Leipzig juist bezig
was met het beoordeelen van ROUSSEAU, CREBILLON en VOLTAIRE , werd hem gemeld , dat alle de Generaals en Majors van
de Armee, die in en by Leipzig lag, in de Antichanikre waren,
en de nodige ordres verwagtten. Hierop fprong de Koning oogenbliklyk van zyn floel op, nam zyn hoed, rotting en
degen , ging in de Antichambre , en deeide de bevelen uit tot
den veldilag , die de heele zaak den uitllag zou geven. Een
kwartier daar na kwam de Koning opgeruimd en vrolyk to rug,
ging weder aan zyne fchryftafel zitten , en ging in zyn werk
zo gerust voort , als of by volfirekt niets anders te doen had
gehad."
Die bedaardheid van geest bezielde hem doorgams , en bleef
hem zelfs by in zeer hachlyke omflandigheden , waar van zyn
volgend gedrag een blyk oplevert.
„ In 't jaar 1745 vernam de Koning,; dat zyne vyanden , te.
gen alle vermoeden , het plan gevormd hadden , om hem op
eons van verfeheiden kanten aan te tasten , om daareloor zyne
inagt t verdeelen , en hem over hoop te werpen. De zaak
was wel ontdekt , maar met dat alles gevaarlyk , en het Hof,
de Inwooners van Berlin, en alle Hoogachters van den Vorst,
waren deswegens verilagen. Maar FREDERIK werd 'er niet door
van zyn Ilel gebragt; by gaf de nodige bevelen , dat zyne Troepen naa verfcheidene plaatzen zouden marfcheeren , en by nam
affeheid van zyne Familie. Toen by aan de deur van de zaal,
in welke by zyne Moeder, Gernaalin, Zusters en Broeders verliet , den Kabinets- Minister Graaf van PODEWILL oritmoette,
die hem de hand wilde kusfen en geluk wenichen op zyne ondernemingen , omhelsde by denzelven , zeggende : Adieu, niyn

lieve Graaf! neon alles Iva in acht, en als my een ongeluk beje.
genen mogt, zo denk , dat gy een goed rriend verlooren hebt"
Overeenkomflig met zyn denkbeeld van verdraagzaamheid in

den Ckxisdienst, duldde by Beene mishandeling

om

een verfaii
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van Godsdienflige hegrippen ; een vergryp van die natuur hash
de een Geestlyk Kapittel een fcherpen brief van den Koning op
den hals.
„ By de groote Procesfie, naamlyk, welke jaarlyks van Kleef
na het wonderdaadig Mariebeeld gaat , had men zich aan den
Yoetzier van den Prefident van D ", welke noodzaaklyk door
de rei gain moest , zodaanig daadlyk vergreepen , dat 'er gemaklyk een oproer door had kunnen ontflaan , als de poorten
niet geflooten, de aanleiders der op( budding gevat, en de beste maatregels genomen waren. De Koning fchreef toen het vol.
gende aan het Kapittel.
IIOOGWAARDIGE EN AANDAGTIGE!

lk heb LL. ongefchikt.gedrag, by gelegenheid der Procesfie,
nit het my gedaane onderdaanigfle berigt van mynen Prefident,
vernomen, en raade welmeenencl, als gy uwe potszierlyke Procesfie verders wilt aanhouden , dat gy niemand van den
anderen Godsdienst daar by beleedigt , maar nog minder , zo
als gefchied is, mishandelt. Anderszins zal ik genoodzaakt zyn,
deeze gekheid of to fThaffen. De Soldaaten , die opfchudding
gemaakt hebben , zullen braaf door de fpitsroede loopen, en
nooit weder op dien tyd verlof krygen ; maar de Burgers zullen, naar de omflandigheden , aan lyf en in de beers flreng geilraft, en het Kapittel tot het betaalen der onkosten veroordeeld
worden."

Ceestelyke Regtsgeleerde en Geneeskundige Anecdotes , uit verfcLeiden Schrvveren byeen verzameld. Te Ainfierdam , by J.
Weege, 1788. In greet octavo, 45 bladz.
ene byeenvergadering van vertellingen , welke men in foortgelyke fchriften, vooral Franfche , onder den tytel van Bohr
Mots en verfeheiden Anas enz. vindt , waarvan zommigen
van den ouden dag zyn , die wy voor veele jaaren , in onze
vroege jeugd, reeds in den Almanach geleezen hebben.

NiEVWE
ALGEMEENE

VADERLANDSCHt
LETTER-OEFENINGEN6
Verklaaring over het Nieuwe Testament-, door Cti. A. HELP,
MANN, in deszelfs leevcn Hough der II. Godgel. Wycg.
en gekerde Gefehiedkunde op de Hooge Seheole le Gottingen. Tiende Deck Uit het Hoo0uitsch vertaald onder
en met ilantekeningen verrykt , door
het optic la
STERK, Leercar der Gemeente toegedaan de onverara
ckrde ,ttgsburgfChe Gelooisbelydenisfi to ...,mfierdata Te.
Camp,n, by J. A. de Chahnot , 1787. In gr. octavo
48o bladz.

n

It Deel van des Hoogleeraers arbeid, ter ophelderim-ge der Schriften van het Nieuwe Testament , behelst
zyne verklaring der brieven van Apostel Paulus aen de
Philippenfen en Colosfers, mitsgaders van den tweeden
en derden brief van Apostel joannes. In de uitlegginge
dezer Brievcn bond by zich bettendig aen dezelfdc maniet
van behandeliag, welke by in de verklaring der voorige
Brieven in agt genomcn heeft ; des zyne opmerkino.en
Heeds hare leerzaemheid hebben. Tot eon nieto,v flael
bier van, diene bet geen by ons onder 't oog brengt , by
gelegenheid van een voortiel van Apostel yoannes, dat
rnaer al to dikwils , zeker tegen het oogmerk van dien
liefderyken Discipel van den menschlievendften Meester
op de haetlykite wyze misbruikt is. ------ De Apostel
naemlyk laet zich , in zynen tweeden Brief, vers to en
, volgens de overzetting van onzen Uitlegger s aldus
uit. Wanneer iemand (als een Lceraer) tot u komt en
brengt • deeze leer niet mode, (maar leert het tegendeel ,)
dien neemt niet op in uw huffs, en gruel hem uok niet.
wie hem groat, (gelyk een Broedcr) maakt zich zyner kwaade werken declachtig. Ten rechtcn verftande nit
hiervan tekent de opmerkzame Reunianti het volgende
aen.
„ lfranneer demand tot zi kon2t. Dat dit Van het komen
van eenen valfchen Lceraar to verttaan is , en wel vart
zulX
HI. PEEL. N. ALG. LETT. NO.
Hh
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znlk eenen , die komt , om zyne valfche leere voor te
draagen, en anderen over te haalen , om aan dezelve bunne toeftemming te geeven , en om bygevoig hen , die de
waare lecre hebben aangenomen , tot medegenooten van
den valfchen Godsdienst te maaken ; bewyzen de aan•
Bonds daarop volgende woorden: wic deeze onze Apostolifc'he leere Iaict mede breny. Onder de woorden : de lydare leere niet m2ele brengen, is mede ingefloten , dat by
integendeel zyne valfche en van de Apostolifche leere afwykende leerc voordraagt, en met fchyngronden verdeedigt.
„ Ztiik eenen , fpreekt JOHANNES , nem?, filet op in uw
huis, en groet hem ook niet. By dit tweeledig bevel van
der_ Apostel, moeten wy 'et eerst over nadenken , hoe
het zelve niet verilaan kan worden , en dan \vat de zin
van bet zeive is. 0:n n .;!t cernc nit te vorfehen , valt
niet moei;elyk. Elke verklaaring , die andere duidelvke
beveelen van cmusTus en zyne Apostelen tegengneekt,
moot als valsch en onchristelyk verwerpen worden.
zullen bet eene bevel van jonArorns na het andere befchouwen. Eenen valfchen Leeraar , zegt by vooreerst
niet tilleen jegens KYRIA (k ), maar tot alle Christenen,
neentt niet op in Inv kids. IIy verbiedt flier nude niet,
om eenen valfchen Leeraar,, die op eene reize in hongersnood gcraakt is , in zyn huis te laaten komen , hem te
verzadigen , en ook eenen reispenning mede ts.! geeven.
-Want dit vereischt de algemeene liefde , de liefde jegens
alle menfchen. Wanneer few valid hoygert, zegt PAULUS , ROM. XII: 20. 1pyst hem, en GAL. VI: to. bewyst
good nein alk menfihen. CHRISTUS press LUC. X: 33.
enz. den Samaritaan, die den Jood, dewelke zo kwalyk
door Struikrovers behandeld was , in een finis bracht , en
in bet zelve bet oppasfen en geneezen. Zy bygevolg vetftonden bet bevel van JOHANNES gelled verkeerd , die in
de zestiende ecuw meenden , dat men aan de Gereformeerden Hit Engcland, die de wreedheid van de Roomsche
CO Dc Griekiche benaaming Kv?iz , in 't eerfte vets van de.zen brief, door de onzen rroore overgezet , is , voigens den

1-1. 3ogieeraer, de eigen mein der Vrouwe, aen welke Johannes
fehryft ; waerover by zich in de verklaring van &It eerlle vers
breedvoerig uitlaet: toonende wel byzonder, dat Kyrfa een gebruiklyke Vrouwen naem by de Grieken geweest is; ja dat ook
Kyria en Kyrius eigen namen by de Latynen geWeest zyn.
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gezinden waren ontvlucht, niet eens herberg in de Stad
moest verfchaffen , tot de. zy op eene gefchikte wyze
hunne reize konden vervolgen (t). Vergat men.hier niet
die dierbaare lure : wat gy (Lutilerfcben wilt, dat u (in
dergelyke gevallen) anderen (de Gereformeerden) doer
dit duet gy hen ook? Wat den Gereformeerden
Hoogleeraar,, L. DAM/BUS, wedervaaren is, toen by door
de Lurherfche Stad Strashurg wilde reizen , verbaalt by
zelf, itt zyne in 1583 gedrukte Opuscula Theologica ,
1460 feq. „ 1k moest, zegt by, toen ik in 1581 mar
Holland ging, om daar de Godgeleerde Hoogleeraarsplaats te vervullen , myne weg van Gen even dour Strasburg neemen. 1k kwam in deeze Stad tegen den avow],
en ha , t Vrouw en Kinderen by my. Het was midden
in den winter , en to gelyk regenachtig weder. Naar
men nu reeds gehoord halt , dat ik daar aankomen
zou _e, was aan alle Waarden verboden my te herber15 gen. 1k yertoonde huilende en van koude en regen
1/ iChreijende kicine Kin,;;.:ren. Maar zy warm onbarmhartig , en ik werdt by alle berbergcn afgeweczen.
tielyk ontfermden eenigt: S . ndenten zich over my en de
myna) , die ons in hun kwartier opnamen."
hem.
den voigenden dag aldaar is ontmoet , gaa ik voorby, en
merke aileenlyk nog met vermaak aan , dat in ooze tyden
een DAN/BUS in alle Lutheriche Scedon goede herbergen
vinden , ea over eene vriendelyke behanceling roemen
zoade §).
„ Wy komen wederom op de vroome KYRIA, aan dewelke de Apostcl verboodt, oin cenen v - lichen Lecraar
in haar inns te neemen. kunnen ligtlyk befluiten ,
dat joHANNEs haar dit met zoude verbooden bebb,:n ,
wanneer het inneemen van mil:. een Mensch niet zeer gevaarlyk geweest was. Want was hierby Been gevaar geweest,
(t) „ Aangaande deeze gebeurtenis leeze men SALIGS GefchiedePis van iiiigsbur:jche Gelobisbelydenis , 7 B. Can 3 §• 7.
enz. ea BFRIRAM, Histairia critica yoalt74 is a Lasco. T. I C.1.
HI. C 2."
(D Men heed, gclyk

§. 6. e T.

de Eerwaerde Meiners, in zyne
326, niet ongepa q aengemerkt,
de harde bejegeningen en begane onmenschl,kheden , omirent
grnotendeels toe to febryven aen der) hef igen en Fe.
a
klagelyken Sacrammti7;rwl. En wat Dantea aengnet , 't is be-

Ker.kel C :frit. I D.

kend, dat by zeer veel tegen de Lthherichen goichteven heeft.
Hh

47 2

CH. Ai I-IEUMANN

weest, dan konde JOHANNES hear niet verbooden hebben,
om vriendlyk en goeddadig jegens zo iemand te zyn. Dan
dit gevaar kan men ligtlyk inzien. Een valfche Leeraar,
wanneer hy eenen tyd ling van haar was geherbergd geworden , ook aan haaren tafel rnede getPysd, en veele
vriendfchap genoten hadt , zoude haare ongeleerde Kinderen allerleye twytfelingen tegen den waaren Godsdienst
bygebracht , en met eene groote bevalligheid getracht
hebben , hen op zyne zyde te brengen , en , zo al niet
haarzelve, ten miniten an of meerdere van haare Kinderen verleid hebben. Om dit gevaar nu te ontgaan, moest
zy hem niet in haar twi g ontfangen ; hoewel hem geenszins haaten , of met woorden befpottcn en fchelden , maar
voor hem, gelyk voor
geheel ongeloovige Menfchen , bidden. I TIM. 12. Dear dit bevel van JOHANNES alleenlyk aan byzondere Perfoonen gericht is , behoort bet onderzoek, of de Heer van een Land lieden van
eenen anderen Godsdienst in zyn buis dat is , in zyne
Stad of in zyn Land, dulden , of hen , wanneer zy tot
dus verre niet daarin gewoond hebben , in het zelve ken ,
of zelfs moot opneemen , geheel niet tot het geen bier gezegd wordt.
„ Het tweede bevel van jonANNEs , dat men eenen val.
fcheu Leeraar saact groeten (4) moest , heeft ook niet zulken zin , dat men hem haaten , en daarom niet cens aanzien , maar dat men hem , zonder eene vriendlyke begroeting
(4) Met opzicht tot de betekenis van 't woord groeten, vet._
tend ons de Hoogleeraer tot zyne verklaring van LUKAS X: 4,
alwaer hy de Griekfche uitdrukking , groer nionand , by omfehryving aldus vertolkt. „ Pond u ooderwejen.r by nientand ?net
gro(len op." By de Hebrecuwen , zegt hy, belekent grooten,
niet, in het voorbygaan, ()Men dag of g °ellen morgOn zeggen,
maar iemand , die ons ontmoet , beleefde plichtpleegingen bewyzen , en met hem ecn vriendlyk geiprek !louden. le,,and,
die dit wil doen , kan met zyne reize c eenen grooten fpoed
maaken, en, zo hem van tyd tot tyd veele van zyne bekenden
ontmoeten, ligtlyk vericheh i ene uuren verliezen. In deezen
heeft men het ook op te vatten , wanneer de Propheet ELBA ,
2 KON. IV: 29. zynen Dienaar, zoo fpoedig als mooglyk is, beveelt voort te loopen, en hem verbiedt iemand op den weg to
groeten. Op dezelfde wyze leezen wy MARKUS XVI: 8. van
de Vrouwen, dewelke met grooten haast van het graf van jE-.
st's to rugge kwamen: zy fpretken onderwegens met niemanci."
LY
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Ling met een onvriendelyk gezicht voorbygaan , en in het
algemeen geenen omgang met hem hebben zoude. PAULUS leert immers. i coil. V: 10, I I. dat men ook met den
zondigfen Mensch omgang kon hebben, jaa dat men deezen omgang in de werelt niet ontbeeren kan : alleenlyk
moet men, zegt by, met zulk eenen niet zulk eene vriendfchap houden , gelyk men met een waar Christen houdt,
noch hem voor eenen Broeder in bet geloof erkennen.
Dit is ook de zin van JOHANNES , dat men naamlyk eenen
valfchen Leeraar, wiens lecre den grond van den Christelyken Godsdienst om verre Root, tact als eenen Broeder
begrocten , dat is , niet zodaanig aanpreeken moest, dat
by gclooven konde , dat wy zyne leer niet voor valsch ,
niet voor verdoemelyk hielden. Turken groeten immers
de Christenen vriendlyk ; en zouden wy niet even zo
handelen ? Wanneer wy eenen valfchen Leeraar niet groeten en aanfpreeken wilden , hoe kunnen wy dan den Christelyken plicht in acht neemen , om hem de waare leer
grondig te toonen , en te beproeven, or by tot de kennis
van de waarheid kan gebragt worden ?
„ Onze Apostel vaart voort: wie eenen valichen Leeranr grott , naamlyk als eenen Broeder, mria t zich zyncr
kwaade wcrkea deelachtig. De werken van eenen valfchen
Leeraar, en wel zyne kwaade werken , bcflaan daar in,
dat by anderen tot de aanneeming .van zyne dwaaling
tracht te brengen. Daarom wordt dezelve vs. 7. eon Verleider genocmd. Aan deeze verleiding maakt die geene,
die hem als Gene Brooder in het geloof begroet , en hem
even zo vriendlyk , als een waar Christen, bejegent ook
vertrouwde vriendfchap met hem houdt, zich daardoor
deelachtig , dat by anderen , inzonderheid zwakke Broeders , crgert , vcrmits zy in bet denkbeeld gebracht worden , als of de dwaaling van den anderen zo gcwichtig en
gevaarlyk niet is , en dat men aan deszelfs leere zcer wel
zyne toeftemming konde geeven. Dit is insgelyks de verklaaring van CALOVIUS ZELTNER e11 HEDINGbR."
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Redevoerin:2; , over de waari;hynlykheid van den toek6ome 71 d
tydperk van Verbeteriage in den Staat vac, bet Mensohdont; nevens de middelen en de verpligtins; wit dezelve te
bevorderen. Door R. Ptuc g , D. D. F. R. S.. flit bet
Engelsch. Te ilinfierdaot by J. van den Burgh en-Zoon,
1788. Behalven bet Voorberigt, 56 bladz. in gr. octavo.
verder handhaven van een Kweekjet oprichten
Iaelinaen
I fchOol , wel in de eerfle plaetze gefchikt , om Jon,onder de Preshyteriaenfche Gezinte van Dist,

n

fenters , tot den Predikdienst bekwaem te maken , maer
voorts onk om insgelyks anderen , des begerig , behulpzaem te zyn om hun verfiand te oefenen , en bun hart
ter deugd te vormen heeft aenleiding gegeven tot het
vnordragen dezer Redenvoeringe , welke ten texte heeft,
M:Ltth. VI: 10. Koniagryk kome. Uw wil gefchicde op
Aerde gelyk in den Hemel,
Volgens Price doelde be t eerfle gedeelte dezer bede wel , oorforOnglyk , op den aenvang van 't Koningryk
van den i6esfias , of de invoering van den Christelyken
Godsdienst , under 't menschdom , dat by de eerfle toekonist des Koningryks van Christus noemt. — Duch
dezelve beeft vooral in onze latere dagen , cne wyduitgeftrekrer bcooging , als ziende , on de tweede toekomst
Van dat Koningryk , die , daer de ee.rfte flegts gedeeltelyk was , alg:mcen ilact te zyn , „ om dien beteren toe', ftand van zaaken op aarde te wege te brengen , we'„ ken onze Heer bedoelt , onder de uitdrukking , van
„ bet doen vaa Gods lril op aarde zo als dezelve gefehiedt
in den Heinel:" over welken toefland de Redenaer
„ Tot no:; is het Koningryk
zich aldus uitlaet.
van den mEsstAs geweest in deszelfs kindsheid. Het
volheerlykfk tylperk van . bet zelve is nog toekoomende. Zvn Godsdienst is thans bepaald aan eenige
nice N,tiett. Hier naa zal dezelve zich uitbreiden
99
over cite Naticn. wordt nu ontluisterd
door veel twistens , bygeloofs en boosheids. Hier naa
zal by worden gezniverti van die rampzaligheden , en
zegepraalen
over alle vallche Godsdienflen. — Tot
55
nog toe heeft dezelve Gods wil flegts zeer onvolkomenlyk doen volbrengen. Hier naa zal by Gods wil
aarde doen gefchieden gelyk dezelve gefchiedt in
hemel, - Het licht , welk dezelve tot nog
25

toe
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toe hecht aangebragt , is gelyk geweest aan de mor„ genfchemering. Ilicr naa zal by cell glansryken dag
,' over de geheele Garde voortbrengen. - Met andere woorden , en om my te bedienen van 's Heeren
„ vergelyking in de Gelykenisie van het Mostaardzaad,
„ bet Koningryk der Hemelen hceft tot nog geleeken
„ naar eenen kleinen zaadkorrel , welke uitfpruit order
„ den grond. 'Er zal een tydperk koomen , waarin dezelve alle belemmeringen zal wegifooten , en groeien
„ tot eenen boom , groot genoeg voor de vogelen des
hemels
om te nestclen in deszclfs takken.”
De verwachting van zulk een flaet of ene telkens voortgaende verbetering van 't menschdom,
welke zal uitloo'
pen en eindigen , in hooger graden van licht , en deugd
en. gelukzaligheid , dan tot nog bekend is , bond onze
Redenaer voor hoogstwaerfchynlyk; en milks noopt hem,
om de natuur , de gronden en de gebruiken dezer verwachtinge voor zyne Toehoorderen open te leggcn.
Ten dien elude verlediat by zich , cerst , tot het voordragen der bewyzen , die deze verwachting aenneemlyk
maken ; welken ontleend zyn , zo van de overlevcdnaen fchriftuur,, als van den aert en de noodwendige ftreCking der dingen, bekragtigd door 't Been wy weten van
den voorledenei), en zien van den tee; ea )rdif;ea, liaet der
waereld. -- Dr. Price brengt deze Leer, zo by dezelve al iliet ter volkomener overtuiginge van antlers denkenden bewezen hebbe , althans tot zulk een hoogen trap
van waerichynlykheid, dat zyne' bedenkingen deswegens
tiller opmerking vorderen. En hieraen hecht by , ten
tweede , ene overweging der middelen , door welke die
gerchetlie gclukkige afloop van zaken, op dezen aerdbodem , te wege gebragt most worden. Van de hand der
gunttige Voorzienigheid heeft men dit zeker boven alles
te wachten, die , gelyk meermaels gefchied is , hare ooimerken door verborgen zydlingiche middelen volvoeren kan. Dan , benevens dit , heeft men , -)'). elyk by vervolgt , inzonderheid het oog te vestigen op de mcest gewoone middelen , welke de Voorzienigheid in een Revd
als het tegenwoordige gebruikt , naemlyk de nalpooringen en werkdadige poogingen van verfiandige en ecrlyke
menfchen ; doelende regelrecht op de beterwording tier
waereld. „ Het is , zcgt by daerom , het is de zegen
„ van God over de naavorfchingen des verflands , en de
werkzaamheden der Deugd , gepaard met de ontzigtHh4
g baa.,
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„ baare beftuuringen der Voorzienigheid , die het tyd-,
perk, welk ik bedoel, moet doen voortkomen."
it dies hoofde wyst dan Dr. Price verder aen , de
mensehlyke middels hier toe vereischt, waerop men den
C-odlyken zegen met vcrtrouwen kan inwachten : waeronder ene verbetering in de wyze van opvocding Ater yeugd,
ecn der voornaemften is; en ter bevorderinge van welke,
de Stichting , die aenleiding tot doze Redenvoering gegelyk Dr. Price in veler,
geven heeft, by uitftek
leie opzichten doet zien: welker hoofdoogmerk by, onder anderen, this voordracgt, met aenpryzing van zodanig ene opvoeding.
„ Zy heeft ten oogmerke de Gezinte van Proteftantfche Disfenters, tot welke wy behooren, te voorzien van
eenen agtervolgenden reeks van bekwaame en nutte Leeraars. -- Maar het aankweeken van Leeraaren is, in
geenen deele , het eenig doelwit deezer Stigting. Zy
heeft verder ten oogmerke , de opvoeding van jongelingen, in dat tydbeftek der toenadering,e tot bet volwasfene leeven , wanneer zy nicest bloot ftaan voor verleidinge, en 't grootfte gevaar loopen, om eene verkeerde wending te neemen,
„ In bet volvoeren van deeze onderneeminge , zal het
eerfte doelwit van derzelver beftuuruers zyn, de jeugdige gemoederen , zo vecl mogelyk is , vast te maakcn aan
de deugd , en ten zeifden tyde merle te dcelen zodanig
een onderwys , als nicest zal kunnen dienen om bun de
behulpzaame hand te bieden in het oordeelen voor hunzelven, en hen aan te fpooren, om onbekrompenheid en
nederigheid te paaren met godsvrugt , yver en geleerdheid.
„ Het is de beste opvoeding , welke dit einde kragtdaadigst bewerkt ; welke diepst in het gemoed drukt de
liefde tot de deugd, de uitgebreicifie en vuurigfte
goedwillighe!d medeecit ; welke de diepfte bewustheid
geeft omtrent de feilbaarheid van het menfchelyk ver,
hand, en het behoedt tegen die veragtlyke flelzeldryving,
die in de waereld zo zeer de overhand heeft genomen;
welke de mcnfchen omzigtig en befcheiden maakt , agt,
geevende op klaarblykelykheid , bekwaam om hunne toeRemming te berekenen naar den trap van dezelvc ; vlug
in het opmerken ,, en bereidvaardig tot het volgen van
,dezelve: om kort te gam, tene opvoeding , welke , in
phtats van voort te brengm fpits.vi,udige Gevalbeflisfers
trot-

b
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trotfcbe laatdunkende fchooIvosfen , of woedende GeIodstwisters, daarentegen voortbrengt onpartydige onderzoekers , begaafd met die hemeliche wysheid, door den H.
JACO BUS befchreeven , wake ten . eerlien zuiver is, daarna
weedzawn , opfeheiden , gezeggayk , vol van barmhartigheid en van goede vrugten . niet partydiglyk oordeelende en
ongcveinsd (*). Eene opvoe'ing, aldus ingerigt , is bet
eenig middcl ter verkryginge van eenen gebaanden web
tot den voortgang der waarheid ; ter uitroeijinge van de
3' merhartige vooroordeelen, welke wy tegen elkander
voeden; en ter vastftellinge van vrede op garde, en wetbekaagen onder de menfilien.'
Onze Redenaer het heilzarne vruchtgevolg van zodanig
ene Sticking breeder ontvouwd hebbende, fchikt voorts
het overige gedeelte zyner Redenvoeringe ter aenmoediginge zyner Tochoorderen , om deze Stichting met alien
verftandigen yver te handhaven, waer van by, onder den
Godlyken zegcn , een gunftigen uitflag te gemoet ziet;
dat hem, fchoon by wel ene merkelyke tegenkanting verwachte , in een blyd vooruitzicht doer zeggen „ Onkunde en onverdraagzaamheid mogen haare ltemme ver15
heffen; doch haare tegenkanting kan nict voorfpoedig
11
zyn.
De onbekrompene geaartheid der tyden moet op
/5
dezelve de overhand bekoomen. Dweepery en byge15
loof moeten vcrdwynen voor bet opgaande licht. Wy
15
zien de wolken breeken. Wy beleeven gelukkiger ty51
den dan onze voorvaders. De fchaduwen des nachts
zyn aan 't woken. De dag breekt aan; en de zon der
05
crerechtigheid zal wel haast opgaan , met geneezing
1), tn
15 onder haare vleugelen. Laaten wy de aandagt gevestigd houden op dit bernoedigend vooruitzigt. Daar11
door
opgebeurd, Iaaten wy volharden in 'onze poogin1,
gen, weetende dat , in zo verre wy op de zyde der
SI Vryheid en Deugd zyn , wy ons bevinden aan die zy„ de, welke ten Iangen laatfte de overhand moet beko.
a) men."
(*) Jac. III: 17.
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Bijdragen tot bevordering van frazrkeid en Gothruclit.
Derde Stuk. Te i Inflerdarn, bij M. de Bruin, 1783.
In gr. octavo 184 bladz.

chtervolgens het plan , dat men zich in deze VerzaA
meling voorftelt, levert men bier weder enige Verhandelingen van onderfcheiden Schryvers , die deze en
gene Godsdienttige onderwerpen ontvouwen , zo ter algemeuer onderrichting , als ten byzondcren dienfte van
jonge Christen-Leeraren. By den aenvang van dit Sulkj e ontmoeten we ecn gefprek, tusfchen an Christen en
een Ongeloovigen, dat ene beknopte en wel uitgevoerde
verdeediging van den Christelyken Godsdienst behelst.
Hierop volgt cue acukiding voor aenftaende Leeraren,
om bun voorild • -Lot bevordering van de geestlyke bevinding der Christenen , en dus tot erkentenis van de
waerdy van den Christelyken Godsdienst, in te riebten.
Een Leeraer _rtemlyk nioet den Christelyken Godsdienst
zo voordragen , zyne Tochoorders deer door opgeleid worden , om den heiizamen invioed van den Godsdicnst op bet hart te ondervinden, zo dat ze de beuchlyke gcvolgen bier van in hunnen handel en wandel bevindelyk belpeuren. In dit Stukje worden verfchcilen
leerzame lesfen deswegens voorgedeld, die wel inzonderheid den Leeraren betreffen , macr mecrendeels van dicn
acrt zyn, dat ze te gelyk ene algemcne nuttigheid hcbben , en een ieder toonen , wet by van den Godsdienst
hebbe te verwachten , en daedlyk behoort te ondervinden. Van die natuur is , uit vele andere foortgelYken ,
de volgeude.
„ Men most bcvinden dat de Godsdienst ants , wat
hij werkt en werken moet, op ecnc redelijke wijze werkt.
Dat is , dat hij , door leere , bewijzen en bewcegredenen,
den geenen , die over denzelven nadenkt , denzelvcn vcrftaat en goedkcurt, daartoe leidt, dat hij nu zelfs kracht
verkrijgt , on' liever zoo , als de Godsdienst voorfehriift,
dan anders tc denken en te handelen. Wanneer men dit
gewaar wordt , dan wordt men ook overtuigd , dat de
Godsdienst mar do natuur van onze ziel en near derzelver inriehting gefchikt is; dat dezelve op zulk eerie witze vrijwillige voornemens van ons vordert ; dat dezelve
niets voor zedelijk goed erkent , wet zonder bewustheid,
zonder overleg, zonder nadenken, zonder voornemen gefchiedt ,
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fchiedt, of waarvan men zich misfchien verbeeldt, dat
het nu, zoo zonder ons weten en toedoen, gewerkt en
als ingeftort wordt; dat dezelve vooral de inwendige gezintheden des harten raakt, zonder welke alle uitwendige
daaden Been waardij hebben ; dat hij niet voor werklooze
menfchen gefchikt is, maar dat hij ons zijne leeringe aanbiedt tot hulpmiddelen ons tot bet gebruik der waarheden van den Godsdienst verwijst , en dat de bijaand van
God aan het recht gebruik der waarheden,van den Godsdienst verbonden is, en dat men geen recht hebbe, om
denzelven daarvan afgezonderd te verwachten , dat dezelve, daar hij, bij dagelijkfchc vlijt en vordering, ons
Gods hulpe en zegen belooft, vooronderach, dat God
niet altijd alles doet, maar dat do mensch, dien hij verbeterd heeft, en dien hij wil bijitaan, in vervolg zelf
moet werken, zelf tot dat cinde moet medewerken , tot
welks bereiking God hem helpen wil; dat verder een onbedingelijk kenmerk, waaraan de mensch weten kan, dat
hij zijne geheele gerustftelling en verbetering aan den
Godsdienst te danken heeft, daarin beflaat, dat men zich
bewust is , door middel van deszelfs onderrechtingen,
aan deze goederen gckomen te zijn , en dezelven door
derzelver gebruik bewaard en behouden te hebben; dat
'er een beftendige wasdom gevorderd worde , en dat bier
toe onvermoeide vlijt en oefening noodig is ; dat doze
hoedanigheid van den Godsdienst en van ouzen geest,
naar welken de Godsdienst gefchikt is , de grond is,
waarom bet onderfcheiden gedrag der menfchen , omtrent
de erkende waarheden van den Godsdienst, belooningen
en ftraffen uitwerkt. Zoo zeker als ons dit te weten van
groote'nuttigheid is, en zoo zeker als menige dwaaling,
in denken en doen , even daaruit ontftaan is dat men ,
of dit in bet geheel niet wist , of zich daarvan verwerde
bevattingen vormde; zoo zeker is het ook een plicht . met
groote zorgvuldigheid deze hoedanigheid van den Godsdienst zijnen toehoorderen duidelijk te maaken , op dat
zij in zich mogen kunnen bevinden, of zij door denzelven
op zulk , eene zedelijke wijze gerust gefleld en verbeterd.
zijn. En Wien kan dit zwaar vallen van cenen Godsdienst te toonen, die in het geheele groote werk , (lat.
Christus op garde gedaan en volbragt heeft, en nog volbrengt, op deszelfs inwendig verband, oorzaken, oogmerken, werkingen en voordeelen wil gezien hebben ; en
ons tot dat cinde, bij voorb. bij de in het oog vallende
be-
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bedrijven van Christus, leert opmerken, dat in dezelve
alomme uitwerkingen van Godlijke volmaaktheden voorkomen, die wij 'er in opzoeken , en , wanneer wij ze gevonden hebben , -als zodanig erkennen moeten, en naar
welke wij ons leven en ooze gezmtheden moeten inrichten ; van eenen Godsdienst, die ons niet alleen leerftukken, bcloften en voorfchriften geeft , maar die ons te
gelijk redenen ontdekt , waarom deze waar , zeker te vernoodibo- en nuttig zijn; die zijne beweegredenen
wachten,
allercerst van den wil en het voorfchrift van God, maar
vervolgens ook , niet alleen van het nut en de voordeelen
dezer voorfchriften, maar ook van de waardigheid , die
wij door het navolgen van God deelachtig wurden, van
de voortreflijklicid van Christus voorbeeld, van de billijkheid , de welvoegelijkheid , van de goedkeuring der
menfchen ontleent; die even daardoor alle hindernisfen,
doolingen en vooroordeelen nit den weg ruimt, de magt
der booze begecrtens, die ons zoo vaak verleiden , en
zich zoo aangenaatu bij ons zoeken in te vleicn , geheel
verzwakt , en integendeel het gemoed tot betere gezindheden fterkt, zoo dat het zich tot betere voorneemens
en gedragingen nict alleen genegcn , maar ook genoep . gcfterkt voelt; die eindelijk het gebed als een krachtig i'mlpmiddel even daarom aanprijst , op dat men, bij het affmeeken van den aoldelijken bijitand deze herinncring
fteeds voor oogen hebbe: „ zoo moet ik leven; ik kan
„ vallen, en ik val dagelijks: Ilet is niet genoeg dat ik
„ wect , wat ik doen moet; dat ik het ook gaern doen
„ wil; maar ik moct dagelijksch opmerken en bedenken ,
„ dat ik ook heden verplicht ben mij alzoo te gedraagen ;
ik moet mijn opzet geduurig vernieuwen ; doch ik moet
„ daarom gednurig tot God opzien, die mij zijne lanipe
„ belooft heeft, en die mij dezelve zeker zal fchenken."
Is dit nict op eenc zedelijke wijzc het hart aantasten? En die niet in zichzelven hevinden km, of hij op
deze wijze, door deze hulpiniddelen zijn hart verbeterd
en bevredig'd yin& wat zal hij dan in zichzelven kunnen
bevinden ? -Maar die deze zalige bevinding bij zichzelven
heeft, moet ook erkennen, dat de Gods c- lienst dat alles
doet , dat hij belooft, en dat wij tot bier toe van hem
gezegd hebben. En zoo zal hij van deszclfs hocdanigheid recht leeren oordeelcn , en zich verbliiden , dat hem
van God door Christus eene weldaad ten deele geworden
is ,
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is, die zoo geheel met de natuur van zijne ziel overeenkomt."
Ene derde Verhandeling in dit Stukje gaet over de
oorzaken van 't miskennen en lateren van Jezus; waerby gevoegd zyn enige korte bedenkingen over de nuttigheid der verfchyninge van Jezus na zyne opftanding,
wel bepaeldlyk aen zyne Vrienden , en niet aen zyne
Vyanden. - In de vierde Verhandeling word aange_
wezen de noodzaeklykheid van de predikin o. der Voldoeninge van Jezus.- En de daeraen volgende behelst
ene Verklaring van het Geloof, de goede kVerken en de
Rechtvaerdiging, volgens :Jacobus II, als niet ftrydig met
de leer van Paulus , over de wyze om de zaligheid te
verkrygen.
Voorts deelt men bier rude drie Brieyen van een ouden Leeraer aen zynen Zoon , over de
laekbare middelen, om zich in het predikampt toejuiching
te verwerven ; de twee eerflen gaen over de predikwyze,
en de laetfte over het gedrag in de gcmeenzame verkeering : het hoofdzaeklyke zyner voorftellinge is het volgende. „ (i)
Predik niet voor de zinnen en de vcrbeel,/ dingskracht , maar voor bet verfland en bet hart van
,' uwe toehoorders. (a.) Predik nict om zulken te bebagen , die der waerhedcn van het Euangelie vijandig
,5
zijn. (3.) Zoek door uwe leefwijte door uwen mu')
gang met uwe toehoorders , hunne 'llefde, bun ver25
,/ trouwen. 0 maak het u ten hoofdwet: Eenen iegelijU,, naar elks zeden , denkwijze
1, ken alles te worden
en gewoonten te fchikken. Maar het zij u daarbij
ook eene onfchendbare regel : ik wil dit wider geese
andere voorwaarde doen, dan Ivarmeer het met wijsheid
,9
en deugd , met milt' gewei'en , en het hail mijner toe,'
„ hoorders overeenkomt I" Eindelyk heeft men bier
nog geplaetst een Aendenken aen God in de Leute , ftrekken d e ter proeve voor ene Voorjaers-Leerrede; in welke
de Redenaer bet 'er op toelegt, om te toonen , hoe de
ungenannheden der Leine ons tot aendenken aen God.
opwekken , en verder enige der gewigtigfte nuttigheden
voor te dragen , die dat aendenken aen God ons vcrfchaft.
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Le Nyd gezweept en de Lcsteraar ontmaskert , of het

Doze aangetoont voorkornende in de lasterlyke act/vierkingen van C. PEI. SAND R Leeraar der Lutheriche
Gemeente Groningen, enz.
Amillerdinn, by J. Ammebladz.
ling, 1788. Ira greet octave ,
p het lezen van an Tytel, als den bovenflaenden,
O
verwacht men eigenaertig in bet Gelchrift zelve Been
zagtc tael ; en by het doorbiaderen van bet Gefchrift ontdekt men alleszins Schryvers, kje door een geest van bitze kwaedaertigheid gedreven worden : des de Eerweerde
Sanders , neer ons inzien , wel zal doen met zyn woord
te houden , van nacmlyk , gelyk by in zyn voorige Gcfchrift te kennen heeft gegeven (*), zich tegen zulk foort
van Schryvers Diet verder te verdeedigen. Wet men van
menfchen van dien flempel te verwachten hebbe , ken men
afnemen nit hunne volgende betuiging , die nog regt in
den ouden HoogduitIchen fmaek is. , De geltoorde rust
daeraan
3) in cc Amfteldamfche Gemeente te
werken wy zo fterk , als men zoude kunnen vergen ,
De onr List
3) en als iemand zoude kunnen dom.
Lutherfche
Gfrieente
in
de
Amiteldamfche
is onEttaen,
15
door
bet
voordragen
van
Leerftelligc
zogenaamde
Wear55
heeden, geheel ftrydig met het stiymbolum onzer Berke,
35
en wy zyn 'er met al oils vermogen op uit, om, on,'
der den Goddelyken bylland , dezelve onder ons te
55
weeren,
en zullen ook niet ecr Rusten , voor dat wy
3)
de dwaaling, en derzelver verkundigers uit ons midden
55
hebben uitgeweid , het koste dan ook wat het wil, en
al had men ook elle Duivelen te beat ! Zie dear of wy
51
„ niet werken, om de gefloorde rust te herftellen:" Het
woord uThrciden klinkt ons bier boven wet vreemd , maer
mogelyk is bet een Tuinmans woord , of wel ene drukfout, in ftede van uityleden. Wat bier van zy, dit bragt
ons voor den geest de dienstknegten , in de gelykenis van
den akker , hebbende onkruid order de tarwe. Matth.
XIII: 24 enz. Het mangelde dezen dienstknegten een gene vaerdige werkzaemheid, clan ze hadden echter nog dc
voorzichtiftheid van hunnen Heer vooraf te vragen: wilt
gy dat wy henen gam, en het onkruid vergaderen: en deze , zulks niet goedvindende , gaf hun tot antwoord:
Neen,

Zie N. Alg. Pad. Letteroef. II. D. b1. 559.
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Neen, op dat gy, het onkruid vergaderend e, ook mogelyk

met het zelve de terwe niet uittrekt. Laetze beiden to famen opwasfen tot den oogst, en in .den tyd des oogfles zal ik
tot de maeijers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid , en
bindt het in burrelen, om het zelve te verbranden; maer de
terwe brengt to fan2en in myne fchuare.
sa.s.eisigliMINtill■11.21•1•1•31/110......0.20•11.

Brieven aan een Vriend over het tweede Gefchrift 2 of de
dertien Brieven van den Heer Mr. ZACHARIAS HENRIC
ALEWYN. Door PAULUS VAN IIRMERT. Te Rotterdam,
by A. Vis, 1788. In gr. octavo 264 Naar?,

N

adien de Heer van Hemert, in flede van flechts op

byzonderheden van wczenlyk gewigt ftaende te blyven, goedgevonden heeft , den Briellchryver bykans voct
voor voet na te gaen , en bet zync tegcn het aengevoerde
by te brengcn , zo is bet vervelende, waervoor Wv vrecsden (*), ecr vermeerderd den verminderd. 'Er worden
dus , even als in die Brieven, zeer vele byzonderheden
overwogen , maer 'er word , bcpaeldlyk gefproken , niets
wezenlyks afgehandeld , dot, vermids de verfeheideblicid
van floffen , in zulk een kart beffek , niet wel doenlyk
was. Van daer laet de neer van Remert zich ook nicerInnis in , in het aenvoeren van gevoelens, die ver van
den gewoonen weg afwyken , welken, ten rcchten vetitande , ene gezette behandcling zouden vorderen , en die
nu op ene oppervlakkige wyze, Welke niets afdoet, alleenlyk voorgedragen worden; als daer is bet Been by
meld, wegens ene byzondere gehcime onderrichting van
Jezus een enigcn zyner Apostelen ; betrefiende de Godlyke zending van Mozes , de echtheid der Schriften des
Nieuwen Testaments, zo als wy dezelven thans bezitten , en meer dergelyken. - Dit is een natuurlyk
gevolg der fcbryfwyze in dezen door de Hcren 3.. kwyp, en
van ilemert gehouden, waeraen nu vermoedelyk cell cinde zal wezen , dewyl de Heer Newy4 overleden is; en
wy niet verwachten dat 'er een Medehelper zy, die verkiezen zal hem in dezen fehryftrant op te volgen.
(*) Als boven, III D. bl. 190.
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Oratio Inauguralis de Arte Pharmaceii.,
tica, in magnum Patric: Emolumentum, ad majus
nitatis fastigium evehenda. Groninge, apud T. ,voor.
maker, 178,i. In 4.to. f. in. 56 p.

PETRI DRIESSEN

p

et plcchtig aanvaarden van bet buitengewoon Hoogleeraaranipt in de Geneeskunde en Pharmacie, aan
de Hooge Schoole van Groningen , verfchafte den Ileer
DRIESSEN eene zeer gepaste gelegenheid , om de !rouge
noodzaakelykheid eener hervorming in bet Apothemsweezen bier te Lande, zynen Hoorderen, voor te draagen.
De Hoogleeraar fchildert in zyne Redenvocring den diep
gezonken itaat der Kruidmenskunst, in ons Nederland,
met leevende verwen af; toont de voornaamile oorzaaken , welke tot dceze treurige geiteldheid aanleiding gegeeven hebben , ten duidelvklien aan, en ontvouwt de
middelen , welke , Haar zyn inzien , deeze boogstnuttige
Kunst tot haaren verdienden luister, waarin zy by andere
nabutirige volken zo rechtmatig praalt , zouden kunnen
verhetlim , op eene wyze, welke aan het oogmerk zyner
nieuwe Amptsbediening , ,en den cart eener Academifcne
Redenvoering , volkomen gefchikt is.

Nederlandfche Infecten befihrceven en afgebeeld. Door j,
Cll. SEP P. D. II. St. IV. Verb. VI. Te <-1/1;f/et-dam,
by J. Ch. Sepp, 1788. In pal to.
thans afgegeeven Plaat brengt ons onder 't nog eenc
D eRups
, en den daar uit vnortkomenden Nacht-Viin-

der; welks Raps , in meer dan 6dn opzigt , rnerklyke
overeenkomst heeft met de Pylffaart-Rupfen , nit weiken
hoofde zy bier den naam draagt van de Pylliacol gelykende. Eene naauwkeurige hefchryving vergezelt , gelyk gewoonlyk , de nette Afbeelding; en in dezelve geeft de Autheur een berigt wegens bet eierleggen der kb:minnow ,
zig tevens beroepende op een vroeger berigt deswegcns.
Wy zullen het een en ander bier over in deezen nog mededeelen nademaal het zomniigen van dienst kan zyn.
„ De Rupfen hebben, zegt by, behalven veele Vogels,
tot Vyanden , inzonderheid de Sluipwespen (Ichlietr.
MOW
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mons (*) ,) van welken 'er verfcheidene foorten zyn, verders nog eenige foorten van Vliegen, welke alien hunne
Eieren in de Lichaamen der Rupfen weeten in te brengen, of buiten aan te hegten; uit welken als dan Wormpies komen , die zich het Lichaam der Rups tot hun Verblyf doen dienen; aldaar in wasdom en grootte toeneemen ; en eindelyk veranderen . zy, 't zy binnen of buiten
het Lichaam der Rups, waarm zy gchuisvest waren , in
een seven zoodanig Dier, als dat geene geweest is ,
welk hun als Eieren gelegd heeft. Het gevoig voor alle
Rupfen , welken dusdanig met Eieren van andere Infecten
beiegd worden , is altoos dat dezelven fterven , en by
geene rnogelykheid tot eenen Vlinder veranderen kunnen;
ten zy dat men in ftaat geweest zy, om de aan de Lichaamen der Rupfen van buiten aangelegde Eieren te hebben
kunnen verniclen , zo dat geene Wormpjes uit dezclvcn
zich in het Lichaam der Rupfen konden invreeteu. Uit
dusdanige, out zo te fpreeken, van hunne Doodvyanden
verloste Rupfen kunnen Vlinders voortkomen, gelyk ik
dit zelfs meer dan eenmaal ondervonden hebbe , en 't
Welk ook reeds befchreevea is , in de vyfde Verhandeling
van bet vierde Stuk, p. 25. in het Eerfte Deel van dit
Infecten-Werk. " -- Ter dier plaatze meldt by ons
daaromtrcnt nog de volgende byzonderheid.
„ Zy leggen haare Eieren ieder met een draadje in de
Rups door 't Vel heenen , en wel altoos tusfchen de Ringen vastgehecht, zodanig dat, als de Rups zich zarnentrekt , en gevolglyk de Ringen over elkander fchuift , men.
deeze Eieren niet kan gewaar worden, maar als ze zich
uitrekt km-nen ze te voorfchyn. Wanneer ou de Rups
met dit Zaad bezet is, gnat ze zekerlyk verlooren, 't en
ware men ze daarvan bevrycl, 't geen gefchiedeu kan,
door met een Koren-Taugetje ieder Eitje aan fiukken te
knypen, welke Proef ik meer dan Bens genomen, en de
Rups daardoor behouden , ook vervolgens een gczonden
volmaakten Vlinder 'er uit bekomen hebbe: maar als de
meergemelde , Eieren niet vernield worden, zo verandert
de
(*) [Men heeft aan deeze foort van WeTen den naam van
Ichneumon gegeeven, om dat ze zo ichldeIyk is voor de Rup..
fen, als de Ichneumon, een Egyptisch viervoetig Diet, voor de;

Krokodillen ; als 't welk niet alleen derzelver Eieren vernielt,
maar ook in den Krokodil zelven influipt, en diens ingewand
doorknaagt. Zie Reaumur,, T. 11. Mdm. XI. a. 433 :1
1.11. DILEL, N. 41.C. Lg TT.
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de Rups duel in een Popje, doch ze neemt dit dodelyk
Zoad met zich , waar uit als dan de Wespe-Wormpjes
komen , die het Popje van binnen geheel ledig eeten , ea
dus het Infect ten eenemale te niet doer gaan ; zy zelfs
veranderen daarna in Popjes of zogenaamde Tonnetjes,
waarnit vervolgens wederom deze Wespen te voorfchyn
komen. By 't vernielen dier Wespe-Eieren dient aangemerkt te worden, dat men ze niet moet aftrekken , vermits ze te vast in de Rups gehecht zyn, die men daardoor te veel pynigt. Het behoeft ook niet, maar genoeg
is het, als ieder Eitje flechts plat gekneepen , en dus het
Diertje in het zelve gedood word."
G17111111111i Nasfav - Velavici ,
quod Hardervici est , Rectoris, nondum edita Animadverfiones Critica in M. Valerii Martialis Epigrammaturn Libros XIV , nee non diverforum Poetarum Spectacula. In quibus nonnulla aliorum fcriptorum loca
pasfim tentantur atque emendantur. Hardervici Gelrorum, ex Bibliopolio, j. van Kasteel, 1788. in f. m.
2 7 8 P P.

ANTONII DE RODY

voor dit Salk gepIaatfte Voorreden blykt, dat
U itdeeerie
geleerde
reeds zedert langen tvd , voorgeDE ROOY

nomen cn beloofd liebb'ende , eene nieuwe tlitgaaf der
Epigrannnata van MARTIALIS , met de Aantekeningen van
andere Geleerden , in bet licht te geeven, tot nog toe
verhinIerd is geworden dat voorneemen uit te voeren ,
maar het echter niet heeft ter zyde gelegd. Tot een blyk
daarvan, en tevens , op dat zyn eigen aan den gemelden
Dicker befteede arbeid niet zoude verloren gaan , indien
hem , 06r het uit geeven van denzelven, iets menfchelyks
mot overkomen , dienen deeze Oordeclkundige A1112MC rki gen Vender vinden Ivy in de gemelde Voorreden bericht van etlyke Handfchriften, of de nit dezelve getrokken ver12.Hilende Let.:;Ingen , welke de Schryver in het
opftellen van dit Werk gebruikt heeft.
Het oogmerk van den gcleerden Schryver is zodanige
plaatzen van den Latynfchen Dichter , in welke , naar
zvn oordeel , eenige misflag is ingeflopen , te herftellen ,
het zy door het maaken van eenige veranderinge in de
woorden bet zy ook fomtyds
ni
door bet enkele verplaatzen
van de zinfcheidende tekenen. Die in deeze ftukken eenigzins
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zi p s ervaren zyn , wectcn , hoe veel hiertoe vereischt
Worde , een vlug en tevens bedaard verfland , een fcherp.,
ziend oordeel, eene leevendige verbeelding eene grootd
bedrevenheid in eene zedert lang doode taal, in het byzonder kennis van derzelver gefteldheid ten tyde des
Schryvers , welken men onclerlianden neemt, eerie volkomene kundigheid van deszelfs 41 en fchryftrant , van
de gefchiedenisfen , van de gewoonten en zeden des `toils,
waaronder by leefde, en, indien bet een Dichter zy, van
de voetmaat der verfen , de kottheid of lengte der Lettergreepen. Dit laatfle zal, misfebien, fommigen voorkomen als eene kundigheid, welke ,?-ernaltlyk te Verkrygen
is, en reeds in de gewoone Latynfche Schoolen den Jongelingen words ingeprent. Doch de ondervinding leert,
dat zelfs groote mannen hieromtrent wel eens misnaE,ren
begaan, en 'ditzetfde Wcrkje levert hlyken, dat de 'beroemde NIC. HEINSIUS , die bykans zyn gelleele leeven
doorgebragt had in het leezen en beoefenen der Latynfehe
Dichteren, in dit link Wei hecft misgetast. I-Iierby moet
nog komen kundigheid van de wyze, op welke de boeken , v6Or bet nit vinden der Drukkunst, gefehreven Aver.
den, van de gedaante der letteren in onderfcheiden eeuwen , van de verkortingen in het fchrvven gebruikelyk,
enz. Na dit alles blyven de veranderingen ,.welke nice
op het duidelyke en nicer of min eenftemmig gezach des
oude Handfchriften gemaakt worden, niet meer dan gisfingen. Maar de gisfingen van eenen veraandigen en geoefenden Criticus kunnen op zo goede gronden fteunen
dat zy eene zeer groote waarfchynelykheid verkrygen , en_
bykans ads zeker molten aangemerkt worden.
Het Werk van den Hecre DE ROOV verdient ten deegea
opzichte alien lof. Zyne Aanmerkingen zyn doorgaanS
gegrond, de veranderingen, welke by maakt , of voorflaat, ongedwongen, gefchikt naar den fly! van mARTIA-,
LIS , en firekkencie om den zin op te behleren. Onclertusfchen kan bet niemand verwonderen , dat in een zo
,g-root aantai van Aanmerkingen eenige worden gevonden „
welke minder gelukkig zyn getroffen dan de meeste. Dus
kunnen wy niet zeggen , dat eene verandering, we Ike de
geleerde Schryver op bladz. 29 voorflaat ons Voork0t110
noodig te zyn, of tot verbetering te ftrekken. By MAR,.
TIALIS 4ib.111. Epigr, 19 , is een regel, welke dies luidt:
Vipera fed caeco fcelerata latabat in ore.
(Dc
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(De Dichter fpreekt van eene koperen of fleenen beerin,
in Welker geopenden mull eta kind zyne hand ileekt.)
'Er zyn Handfchriften, welke, in plaatze van fcelerata,
leezen caelata: een heeft fcelata, en arWere voor latebat,
jacebat. Hiervan gist de Heer ROOY dat de waare
leezing, misfchien , zoude zyn
Pipera fed caeco celata jacebat in ore.
Deeze verandering is cvenwel niet noodig om den zin
goed te maaken. Dat feeleratus ook gebruikt worde van
voorwerpen , welke voor Beene zedelykheid vathaar zyn ,
hehoeven wy den kundigen DE 12.001 niet te zeggen. Dus
vinden wy by MARTIALIS ZC1VCD , Lib, I. Epigr. Io2.
fcelerata lues. Daarby maakt de herhaaling der Letter C
in caeco celata jacebat in onze ooren eenen wangeluid,
dat wy in de verfen van MARTIALIS niet gewoon zyn.
En of de bygebragte verfchillende leezingen genoeg zyn
om eene der gelyke verandering op te gronden, laaten wy
gaarne over aan bet oordeel van kundigen. Ook moeten
wv erkennen, dat die verandering niet hooger dan eene
bloote gisfing wordt opgegeven. En uit die gisfing neemt
de Scbryver aanleiding tot het voordraagen van eene, in
ons oog, uitmuntende verbetering iii JUSTIN US lb.
II. c. to. Ook kunnen wy naauwelyks twyffelen aan de
juistheid der aanmerkinge, op bladz. 32 alwaar de Schryin MARTIALIS Lib. III. Epigr. 26, voor
vet
Omnia folus babes; hoc ma puto velle negare
te recht wil gelezen hebbcn
Omnia fidus babes: nee me puta velle negare.
Gelukkig is ook de verandering bladz. 36, in Lib. III.
Epigr. 55, van
Scis, puto, posfe meum, fic bene olere canem
in
Sic, pito, posfe mewl; cinnama olere canem.
1.Vy kunnen de verzoeking niet wederItaan, van nog
een voorbeeld eener , naar ons inzien , uitneemend getroWen verbetering aan te haalen. Het komt voor op H.
90 en 9t. By MARTIALIS Lab. VII. Epigr. I0 iCeSt
men gewoonlyk
Dicere quindecies poteram, quod pertinet ad te.
alwaar de Ileer Air ROOY niet vreemd is van te denken ,
dat
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dat men eigenlyk moest leezen
Dicere quin decies poteram, quad pertinet ad te.
Dit geeft hem gelegenheid om aan te merken , dat, gclyk
de oudfte Handlchriften gcfchreven werdcn zonder de
woorden van elkander te fcheiden , of de letters te vcrdubbelen , men fomtyds eene bedorven plants kan
len , door enkel bier op te letten. Hy past dit toe op
fommige plaatzen van andere Schryvers , onder anderen
op MAC ROBIUS .\etturaial. II, a. alWaar by oordeeit, dat
men voor feJlertta centum nzillia numerare Grceculo jusfit,
moet leezen fe/lertios centum illi annumerare Grceculo jus.
fit. De misflag is ontftaan uit de wyze van fchryven cantumillianumerare. Alleenlyk is hieromtrent by ons iii
bedenking gekomen, of men niet fellertia zoude kunnen
behouden. De helooning, welke AUGUSTUS den Griekfchen Dichter deed geeven , komt ons , indien men fefiertics leest, wat heel klein voor. Zy zoude dan weinig
meer dan 8 guldens van onze count bedraagen, daar zy,
indien men Jeflertia behoudt , komt op omtrent 8333
guldens; een gefchenk , veel beter met de grootheid van
AUGUSTUS en de natuur van het voorval, ftrookende.
Wy zouden meer voorbeelden , tot lot van des Schryvers geleerdheid en fchran&re oordeelkunde , kunnen bybrengen. Maar voor den enkel Nederduitfchen Leezer
zouden dezelve toch vruchteloos zyn, en die .de geleerde
taalen verftaan , zulleu zich tier moeite niet beklaagen ,
van het Werk zelve te leezen.
Irene vraag zoude men nog kunnen opperen, welke wy
niet wenichen te heflisfen. indien de gchecle MAR TIALIS
ware verloren geraakt, zoude men dan wcl groote redenen gehad hebben om dat verlies te betreuren? IIet is
waar , in zyne Epigramwata f'traalt fcbranderheid van
geest en een fyn vernuft door. Maar hoe weinige zyn
. cone afichu'er onder de gebeele menigte, welke niet op
welyke wyze de eerbaarheid kwetzen, f orntyds den spot
dryven met , fomtyds ook met goedkeurin; e rpre'.:ken van,
bedryven, welke men zich fchaamt te noeiaen ? Op welke laage wyze vleide de Dichter den ontmenschten 1)0:m11-ANUS ? En hoe fchielyk veranderde by van taal, toen
INTER. vA aan de Regeering kwam? Incierdaaa. , hoe zeer de
Werken der (Wen hoog te fchatten zyn; hoe zecr het
wenichelyk ware, dat \Tele , welke wy nu misfen, onze
tyden bereikt hadden; wy hebben niet minder reden om
E3
te
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te wenfchen , dat van fommigen der Ouden wat minder
tot ons gekomen ware. Veele flukken van ovtotus ,
fommige van HORATIUS verve het grootite gedeelte van
MAIMALIS- om geene anderen op te noemen , zyn ruim
zo veel gefchikt om den geest met wulpfche verbeeldingcn te vervullcnals om den fmaak te vormen, In de
oogen van de Liefhebberen der Oudheid zoude het, misfchien, cane heiligfchennis zyn, maar voor de zeden der
j eugd ware het te wenfchen , dat men , ten mintlen tot
gebruik der fchoolen , (en die voorzorg mogt zich nog
wel verder uitflrekken ,) uitgaaven had van de oude Dichteren , waarin fommige Dichttlukken geheel warden wechgelaaten. Want het enkele uitlaaten van eenige woorden,
en het flellen van fterretjes in derzelver plaatze, het Beene wel Bens gedaan is, firekt alleen om de nieuwsgierigheid gaande te rnaaken, en zal daardoor meer kwaad dam
goed veroorzaaken. En well: een klein Boekdeeltje zoude een Schryver als MARTIALIS worden, wanneer by op
deeze wyze van al het fchadclyke gezuiverd was! Doch
het zy ons genoeg deeze ftof flechts aangeroerd te heb-,
ben. 1)e plants laat ons niet toe, ons verder tot dezelo
ye in te laaten.
Catechismus der Treetcnichappen,fthOone Kunfien en fraaij e Letteren , tilt verjC.Laciden berocmde Sehryveren,
inzbaderheid volsens de Schets van data beroemden BARON
VAN BIELFELD ,famengefleld. Met Plaaten. ryfde
Stuk. re Amficrdata, by A. Fokke Simonsz. ,
In groot octavo.

in dit Deel , 't walk op cene foortgelyke wyze als de
I voorige Declen vervaardigd is , ontvouwt men in de
eerfte plaatze, ten befluite der gefprekken over. de Godaele ,rdheid , nog de Kerkelyke plisten, of de Prudentia
Miniaeria/is , gaande over het geen pen Godgeleerde , in
de beoefening zyner bedieninge , heat waar te neemen.
By mauler van aanhangzel is 'er can gehegt cane verklaaring van cenige hyzondcrc fchoolfche kunstbenaamingen
van iommige deelcn der Godgeleerdheid; omtrent welke
ouder yerdeelingen Diet ten onregte aangetnerkt wordt,
dat ze vcel cer belemmcren dan nuttig zyn, en naar het
Pcdantismus rieken , dat in alle Weetenfchappen min of
yver ingcfloopeu is,
Drip daaraan vol gende Samen,
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menfpraaken gaan over de Regtsgeleermlheid , byzonder,, over het yagt- en Mynregt , het Crimineele-Rest ,
en eindelyk over de Practik des Rests, near de drie onderfcheiden Amptshedieningen , als floogleeraar,, als
vocaat , (wiens.medehelpers de Procureurs en Notarisftn
zyn,) en als illastfiraat.
Voorts hebben vier Samenfpra.aken het Geneeshundise ten onderwerp ;
lende over de Scheikunde , Kruidmengkunde , Heel- en
Verloskunde, mitsgaders over de Practyk der Medieynen.
In de ontvouwing der Scheikunde ontmoeten we eene
eanmerking , over de onderfcheiding der Chymie van de
.illchyrnie, die we, ten minfle voor zommigen onzer Leezers , niet ondienflig agten in deezen over te neemen.
De Chymie , of =are Scheikunde , befiaande, in de
kunst om cite lichaatnen,door middel des vuurs te ontbinden
of te vereenigen , heeft elleszins een nuttig oogmerk;
maar de Arabieren hebben in de achtfte Eeuw een verleidenden byweg in deeze kunst gevonden , vormende
eene wetenfchap , die zy met byvoeging van het woordje Al, een Arabisch voorzetzel, zo veel als de betekenende, Al-ehyrnie noeniden , zo vecl als de Chymie by
uitneemendheid. Zy trachtten een alsoneen Geneesmiddel, voor alle kwaalen en gebreken der menfchen , in elle ouderdommen , te ontdekken , door middel van den
Steen der lien zy door de Scheikundige bowerking mcenden te vinden ; en waardoor zy , buiten dit
algemecn Geneesmiddei, near hun voorgeevenook good
zouden kunnen maaken. Ernestus in dit Gefprek bier
van gewaagende, maakt zig fterk de bedriegclykheid dear
van duidelyk te toonen , door to doen zien , wat de weere Scheikunde bcvat, wet zy bclooft, en wet zy geeven
ken; tot hoe vcrre zig de paalen van haare gegrondheid
uititrekken, en wear liet herslenichimmige in deeze weetenfchap een aanvang ncemt. Op het verzoek van zyn
byhebbend gezellchap , om dit nailer te ontvouwen , vervolgt Ernestus, en 't verdere gcfprek gnat indeezervoege
voort.
„ Ernestus. Zo lang de oordeelkundige en redelyk denkende Scheikundige zig alleenlyk bepaalt met de
kunde can te zien voor eene kunst , welke onderwyst,
om de verfchillende zelfftandigheden , die zig in de vertnengde dingen (Mixtee), te weetcn in de grcerjende din(Fosfilia), en Dieren (Anigen (Vegetabilia),
lievinden , to kennen; om de ontbinding der netourii 4
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tuurlyke lighaamen te doen , om dezelve met hunne eerftc grondbeginzelen • te hcreenigen , om 'er de verborgene
kragten cn deugden van te ont ekken ; om dcrzelver overeenkonst aan te toonen , en het middenpunt ,waarin alle de ligcbaamclyke zelfflandigheden zamenloopen ; en,
om zo te fpreeken, om door middel des vuurs de /inatonne der natuurlyke lighaamen te doen om dezelve te
' oorfprong of
fcheiden , en weder te verecnigen tot hun
grondbeginzel; om de nuttige zelfftandigheden in de vermengde lighaamen van de onnuttige of te fcheiden ; om
de zappen lit planten en dieren te trekkers; om de digtfie en bardfle lighaamen vloeibaar te maaken, en dezelve te finelten; om met een naauwkeurig oog alle de uitwerkzelen na te gaan, welke deeze verfchillende gedaante-verwisfelingen uitwerken ; en om dezelve tot veele
kunfien en geleerdheid te doen dienen; gelyk als om de
Artzenykunde (Materia Medica) door nieuwe .ontdekkingen te verryken; om nicuwe verwen nit te vinden; om
nieuwe zamenfmeltingen van Potaarde , Glas of Porcelyn
enz. enz. te maaken, zo lang is de Scheikunde van groot
nut. Zulk een Scheikundigc , zcgge ik , zal wyfelyk
handelen en den roem en erkentenis zyner Medeburgeren
verdienen.
„ Leonard. Maar vcelen flaan , helaas ! door de Eigenbaat misleid, eenen dwaalweg in.
, Ernenus. Dit gebeurt Veelen. WTanneer Scheiktnidige zig tot een kwakzalver opwcrpt , en een Dweeper of bedrieger wordt ; wanneer by zio.
zign verbeeldt
verbeeldt dat
'er een vcrhevene of licvcr wonderbaare
beNat; wanneer by, by bet woorcl Chyinie, het Arabiesch
voorzctzel 1/1, wvl 'cr toch Arabiesch by fchynt te moeten weezen , he faint te vocgen „ en deeze weetenfchap
Akliymie noemt; wanneer by zig visit met de bersfenfchimmige verbeelding, dat de eeriie beginzelcn , waaruit
de.„14t:Itaamcn zomengetteld zvn , vcranderd kunnen vorden , of dat by in zyn destilleerkolf kan voortbrengen,
het gccn de natuur in de ingewanden des Aardryks voorthrengt ; wanncer by nict opt-neat, dat "er tot elite voortteeling , tot clke wezenlyke voortbrenging , een leevendmaal;ende geest noodig is , eel] beginzel van leven en
werking, en de zamenloop van duizend andure zaaken,
van duizend kragten, die voor de oogen der ftervelingen
verborm zyn; wanneer by nict ziet, dot wezenlyke
gedaanteverandering der Metaalen natuurlyk onmogelyk ,
en

CATECHISMUS DER WEETENSCIIAPPEN.

493

en de fchynbaare verandering flegts een bedrog en begoocheling is; wanneer by niet ter goeder trouwe toeflaat,
dat de affcheiding van eenige gouddeeltjes , die zig in
eenige Metaalen kunnen bevinden, of van eenige lighaamen, welke het ook zouden mogen zyu, al te kostbaar
is ; dat deeze affcheiding veel meer kost , dan deeze
z,g ouddeeltjcs waardig zyn; dat 'er reeds genoeg en te veel
gouds in de waereld is , zonder dat men , met groote
kosten , andere veel noodiger of nutter lighaamen , als
zyn.het bout, de koolen, de anclere metaalcn, de kwik
enz. behoeft te vernielen ; wanneer de dwaalende Chymist alle deeze waarhecien niet gevoelt , of veinst clezelve niet te gevoelen , zal by altyd ti in de oogen van den
waaren Wysgeer , of een bedrogene of een bedrieger
fchynen.
„ Leonard. Maar , wanneer by by dit alles nog zo
dwaas is van naar den Steel? der 117y3en en den Levensbalzein te zocken , wat met men dan met hem aanvangen ?
„ Ernestus. Dan is 't tyd om hem op te fluiten. Het
toppunt van dwaasheid is , te gelooven , dat 'er in de
natuur eenig lighaam , of eenige mogelyke zamenmenging
van verfchillende lighaamen beftaat, welke tevens zoute,
brandende , zuure , bytende , verzagtende , zoetc , olieachtige , en wat al meer , declen inhoudt , en dat, zo
dit al mogelyk ware , deeze deelen niet elkanders eigenaartige kragten zouden vernietigen : by voorbeeld , het
zuure bet zoete , bet fcherpe bet zagte enz. of omgekeerd. Is 'er grooter dwaasheid, thm_.te gelooven , dat
de verfchillende ziekten des menfchelyken ligbanms gees geneesmid.cielen zouden noodig hebben., die lighaamen
van verfchillende eigenfchappen en verfchillende uitwerkzelen bevatten; dat men zig inbeelde, dat een ecnig en
zelfde geneesmiddel, tot aan den zetel van elke ziekte,
naderen kan , 'er zyne werking kan doen , en zyne nitwerkzelen voortbrengen enz. 't Is my niet onbekend ,
dat de Akkyrnisten , met waarfchynlykheid, in den mensch
een beginzel des levens onderftellen , een beweegenden
geest, die alle zyne fpringveeren bezielt , en dat zy dit
leevend. beginzel , door hunne Panacceen en algemeene
ro eneesmiddelen , tragten te geneezen ; maar daze pooging is nog veel dwaazer, dan al bet overige. Zy willen eene zaak geneezen , die zy niet kennen , waarvan
zy zelfs de minfte kentekens niet bebben! Zy willen
1i5
ee-
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eene zaak, die zy hemelsch en onfloffelyk gelooven te
zyn, geneezen door Elixirs en geneesmiddelen, die altons ftoffelyk en lighaamelyk zyn: Beeter en redenlyker
zouden men clan nog dit ftoffeloos dal van den mensch ,
van zyne ongeregeldheden, door de Muziek trachten te
geneezen, gelyk men den fleck der Italiaanfche Spin of
Targiaula gewoon is te doen. Daarom
pleebo. wyze
AL Harris, die de Alchymie van de C12ymie onderfcheidde,
te zeg o.en, dat de eerfte eene km77:fie/ooze kunst is welker
beginzel Naar midden arbeiden , en haar elude bedelen is. Hierom verbande het oude Rome weleer alien ,
die zig met dit .beroep moeidden, en de Canones. van het
Christelyke Rome hebben dezelve ook altyd naderhand
met den kerkeban geblikzemd. Het eenige hoed , dat deeze gevaarlyke doiheid voortgebragt heeft , is, dat de zoekers naar den Steen der Illyzen, en naar den algemeenea
Levensbalzem , (ten minflen de oordeelkundigfle en bekwaaenite ,) at voortkruipende, op hunnen weg en als onder hunne voeten , verfcheidene nuttige en fraakie dingen
gevonden hebben , gelyk daar zyn nieuwe verwen , geneesmiddelen , zamentlellingen van glas , porcelyn , en
verfcheidene andere dergelyke dingen."

Befchouwing der Maat/Niappy era Zeden , ira Poolen, Rus-

land , Zweedcn en Deenemarken , doorvlopen met Voorvallen eenige mitfleekende Charaaers betrefende. Door
wiLLIAm COXE , A. M. F. R. S. Lid van 's Konings
Collegie te Cambridge , Kapelaan des Ilertors van
Marlborough, Medelid van de Keizerlyke aleonomiphe
Societeit to Petersburg , als nude van de Koninglyke
Academie te Koppenhagen. Naar den derden D ale,
uit het Engelsch. Zevende Deel. Te Anfierdarn by
5 . Yntema. Behalven den Inhoud der Brieven van de
Leven Beelen, 175 bladz. In gr. 8vo.
In het Voorberigt des Vertaalers , voor bet Eerfie Deel
deezes Werks, welks laattle Decl wy thans aankundigen , berigtte die Heer ons , hoe COKE veel lichts \Terfpreidde over de oude Gefehiedenisfen der Rvken , van
.hem doorreisd, hoe de Leevensverhaalen der Vortten en
Vorainnen, ell andere gedenkwaardige Mannen , by 't
befchouwen hunner Graffteden , en andere gelegenheden ,
in-
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ingevlogten, zeer leezenswaardig waren: hoe men in het
Alengelwerk, onzer Vaderlandlche Letteroefenin6ren, 'er
DU en dan een proefje van hadt gegeeven, dat veelen niet
ongevallig was; „ dit , zegt by , zou meer gefchieden,
„ ofBever, wy zullen in een afzonderlyk Deeltje, 't
„ welk een Zevende zal uitmaaken eene keuze .doen
„ van 't geen ons , voor den Nederlandlehen Leezer, 't
„ belangrykst dunkt." Dit laatfte zien ivy is gerchied:
waar door dit Werk eene volkomene uitwendige gelykheid gekreegen heeft met tiooun's Befeltottwing der Mastfchappy cti Zeden in Frankryk, Zwitzerland en Duitsch.
land, voor eenigcn tyd by dcnzelfden Byekhandelaar
ge g eeven , en door onze Landgenooten met eene hurt
goeden finaak aanduidende graagte ontVangen. Dezelfde
onvermoeide hand heeft ons dit pair Werken bezorgd;
en zyn wy in 't zekere onderrigt, dat de ECM. . PETRUS
LOOSJES ADRIAANSZ. Lecraar der rereenigde Doopsgezinden to Haarlem, de Vertaaler van 't een en ander is.
Zo veel wy ons het oorfpronglyk Werk van COXE her-,
inneren, zou het voorraad tot meerdere Leevensbefchryvingen hebben kunnen opleveren; doch ook that ons tey ens voor, dat de daarin gevlogtcne Leevensberigten van
zeer ongelyke waardye waren voter den Leezer in 't algemeen , en wy vertrouwen, dat de weetenwaardigfle hiet
pints vinden. Zy maaken een twaalftal ult. Te weeten : I. De Leevembefidiryving van CASIMIR DEN GROG.Van IVAN VASSILIEVITCH
TEN, KonitaR,. van Poolen.
DEN I, Czaar van Rusland, Van WAN VASSILIEVITC
DEN II, Czaar van Rusland. IV. Van BORIS FOEDEROViTCH CODUNOF Czaar van Rusland. V. Van den
Czaar, die, ondcr den naani van onmETnius , Rusland
beheerschte. VI. Van .i\acoN, een Rusfisell Patriarch.
VII. Van PrillfeS SOPHIA ALEXIEFNA, Zuster van Czaar
PETER DEN GROOTEN. VIII. Van CATHARINA DE I,
Czarin van Rusland. IX. Van Prins MENZIKOF Gungeling van Czaar PETER DEN I. X. Van Graaf MUNICH.
XI. Van JOHAN ANTHONY GULDENSTAEDT , en XII. Van
CAREL LINNIEUS. In deeze keuze Ilraalt door, dat de
Vertaaler de verfcheidenheid in 't oog gehouden, en dus
dat veraangenaamende aan deezen Bundel van Leevens,.
fchetzen bygezet heeft.
Wy zullen, als cell der kortfle, overneemen de Lee,
vensbefchryving van Prim MENZIKOF, wiens zonderlinge
lotgevallen twee onzer Vaderlandfche Dichteren , N. S.
VAN
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VAN WINTER en A LOOSES P. z., bewoogen hebben ,

hem ten Hoofdperfoonadie van Inutile Treurfpelen te neemen.
„ De Afkomst van Prins MENZIKOF wordt, door Onderfcheide Schryveren, zeer verfchillend opgegeeven. Eenigen willen, dat hy, Knegt geweest hebbe by een Pasteibakker, in de Prraaten van Moscow met Pasteien te koop
liep , en Czaar PETER , cep s, flilftaamie, met hem fpreekende , dermaate getroifen werd door zyn vaardig vernuft
en fneedige antwoorden , dat by hem in dienst nem, en,
door fchielyk op elkander volgende vorderingen, verhief
tot de hoogte van gunst , welke hy naderhand bereikte.
Anderen verhaalen, dat hy de Zoon was eons Palfreniers,
in een Stal van het Hof, en toevallig in dienst des Keizers kwam (*). — Beide deeze berigten , hoc zeer
firydig met elkander, wyzen genoegzaam uit, de geringheid en ouzekerheid zyner afkornile ; en, in de dead,
men hebbe zich Diet te verwonderen , dat de Geflachtlyst
eons fchielyk voor den dag gekomen Guntielings , niet
nauwkeurig kan opgemaakt worden.
„ Het vroegIle berigt, 't geen wy, MENZIKOF betreffende , ontmoeten , is , dat by, in den Jaare MDCLXXXVII,
een der Jongelingen was j;, die PETER DE I tot eene
bende vormde , en near de Europifehe wyze oefende. De
Czaar was niet meer dan vyftien jaaren owl, en ini , Nzixor , toen bekend by den naam van ALEXASCA . of KLEIby.
'
NE ALEXANDER, van bykans denzelfclen ouderdom;
zondere blyken van wakkerheid gegeeven hebbende liep
by LE FORT boven anderen in 't oog , en werd door deezen by den Czaar aangepreezen. Verfeheide Perfoonen ,
alit deeze Betide, klom men tot zeer hooge waarcliglieden
in den Ruslifelien Krygsdienst , en 'er liepen verfeheide
omitandigheden zatnen tot de bevordering van MENZIKOF.
Hy was den Czaar van grooten dienst, in diens plans van
Verbetering; by floe o. byzonder agt op de Vreemdelingen,
door Czaar PETER bby aanhoudenheid in dienst genomen.
Hy
(*) Het eer(le gevoelen, dat by een Pvteibakkers jongen geweest hebbe, fchynt het aanneemelyklie, het draagt by WEBER,
MANSTEIN en BRUCE , de voorkeus weg.
(I-) MuLLER's, Nachricht fora der Urfprunge Bps Preobalchenkifchen enz. journal of S:. Petersb. , for March 1778. p T73.
Furst Mmfikaw was einer der erfien Potefchnii. Zie ook MANSTEIN, p.
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Hy lag zich uit op het doorgronden van des Czaars Character en geaartheid, en kon de hoonendfte behanclelingen.
verdraagen. „ De Czaar" zegt GORDON, die 'er ooggetuigen van was, „ floeg hem dikwyls in 't openbaar als
,/ een hond, zo verre dat de omftanders dagten dat by
9, 'er onder zou bezwyken; doch altoos was 's anderen
„ daags 's morgens de verzoening weder getroffen ; 't
„ geen het Volk geloofde dat niet dan door eene buiten„ natuurlyke oorzaak kon gefchieden” (5).
„ Een voorbeeld van zyne blinde gehoorzaamheid aa.n
den Czaar, en zyne bekwaamheid in het volvoeren van
den hem omelegden last, verhaalt KORB Secretaris van
den Oostenrykfchen Afgezant. 't Is eene bekende zaak,
dat Czaar PETER gewoon was zich te laaten vinden by
bet onderzoek der Gevangenen , van Hoogverraad befchuldigd; dat hy tegenwoordig was by de pynigingen ,
den zodanigen aangedaan, om hun fchuldbekentenis of te
persfen ; dat by doorgaans de firafoefening bywoonde,
en zomtyds, met eigen hand, het work tens Beals verrigtte , en ook, by wylen , wilde, dat zyne Gunftelingen , en de voornaamfie Edellieden , deeze taak op zich
namen (fl. KORB tekent aan dat , kort naa den opftand
'
, veelen der
der Strelitzen , in den Jaare MDCXCVIII
Edelen, die beefden, als zy gedrongen werden eenigen
der Oproerigen te onthoofden , door Czaar PETER des
beftraft wierden ; 'er byvoegende, tot billyking zyner
bloedvergietende geftrengheid, voor de Godheid is 'er gcen
aangenaanter flachtoffer dan een Schurk ! MENZIKOF
fchynt de tederheid dier beevende Ryksgrooten niet gehad te hebben: want , als een voorfpel der Strafoefening ,
over honderd en vyftig Strelitzen , reedt avonds te
vooren door alle de ftraaten van Moscow, in eene Sleede,
zwaaijende een ontbloot zwaard , en roemende dat het
reeds twintig hadt afgehonwen (").
„ Doch bet was niet alleen door Geestigheden en het
betoon van Wreedheid, dat hy de agting en 't vertrouwen van Czaar PETER won, zyne uitfteekende bekwaamheden als Krygsheld en Staatsman werkten mede te zyner
bevorderinge. In den flag , by Pultava , werden drie
paar(5) GORDON, Life of Peter, Vol. II. p. 278. KORB, Diarium,
4.
(4-) KORB, Diarium, p. I"0.
(**)
p. 88, 8 9. 172.
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paarden van onder hem doodgefchooten. Door den Czaati
tot Reisgenoot op de buitenlandfche reizen gekoozen ,
Werd by , in den Jaare MDCCVI, tot een Prins des
Duitithen Ryks verheeven, en fchielyk bevorderd tot de
eerft'e Staats- en Krygsampten. By byzondere gelegenbeclen kreeg by last om zyn Souverain te verbeelden
door openbaar geboor te verleenen aan buitenlandfche Af:
gezanten; terwyl Czaar PETER, afkeerig van de Staatfievcrtooningen der Vorstlyke Grootheid, als een byzonder
Perfoon, zich onder het gevoig zyns Staatsdienaars bevondt.
„ Zo groot, in de daad, was de beerfchendc invloed
-eitzes Gunftelings over den Czaar, (een invloed, bevestigd en itaande gehouden door CATIIARINA (tt),) dat de
Rusfen onder elkander betuigden , dat MENZIKOF den
Vorst betoverd hadt.
,,, Naa den dood van Czaar PETER , weidde MENZIKOF S matt nog onbeperkter. CATHARINA, die, can zyne
kunflenaaryen en bekwaamheden , haare verheffing ten
Throon voornaamlyk hadt dank te weeten , gaf hem de
teugels der Regeeringe geheel in handen ; zy mogt de
fchynbaare Voritin beeten , by hem berustte de Souverainiteit. ,, Het Ryksbefluur ' fchryft de Graaf MUNICH,
was niet coders dan de wiliekeur van Prins MENZIKOF"
(§§). Zyn gezagbetoon bleef onverminderd tot het oogenblik van den dood diet Vorftinne , en het gedeelte van
haaren Laatften
in welke zy haaren Opvolger, PETER DEN bevai , de Dochter van Prins MENZIKOF te
trouwen, ftrekt teffens ten blyke van zynen invloed, en
van haare dankbaarheid (44).
Zy(-11) Meer dan Bens voorkwarn CATHARINA de ongenade die
mENzncor dreigcie, en hem, zonder haare tusfebenfpraak, zeker
zou overgekomen zyn. BASEWITZ in Butch. Hifi. Magaz. p. 294.
(H) MUNICH,
e. p. 63.
(44) GoR.T , oN veronderfielt , dat deeze LaatIle Wil een vereiercl fluk van Prins MENZIKOF geweest hebbe ; eene veronderileifing welke geen bewys in 't geheel is. Men moet onderfcbeid maaken tusfehen die gedeelten van GORDON ' S Historie,
welke betrekking hebben tot gebeurten:sfen , voorgevallen terwyl by in Rusittro; was, en andere, welke by fchreef naa het
verlaaten van dit Ryk, in 1711. Hy fpreekt flegter van Prins
MENZIKOF dan by fchynt te verdienen, en byzonder ten opzigt;
van diens moed.
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„ Zyne ftreeken en magt, zyne Staatzugt en trotsheid,
zyn boonend . gedrag omtrent PETER DEN II (***), de byzondere omitandigheden van zyn val en ongenade, worden allc verhaald in de Memoirer van MANSTEIN ; een
Bock, dat, als een egt en onpartydig Werk, niet te zeer
kan worden aangepreezen
Twee dagen
vO6r zyn val, ging hy na zyn Paleis Oranienbaum, door
hem gebouwd, toen by ten hoogflen top van grootheid
geklommen was, om eene Kapel te doen inwycn. PETER
DEN II bads by laaten uitnoodigen , om deeze plegtigheid
by te woollen; deeze verontichuldigde zich , onder voorwendzel van onpasfelykheid; de Inwying ging voort, en
men liet niet na op te merken, dat MENZIKOF zich zette
op den Throon , voor den Keizer geplaatst.
„ In I-Icrfstmaand , des Jaars MDCCXXVII, Staatsgevangen gemaakt zynde , werd by gevangen gehouden te
Berefof, eene kleine Stad, aan de Rivier Ohy; tot zyll
verblvf een houten Hut, met palisfaden omzet ,
in welke by zyne dagen eindigde. Men zegt, dat by zyne vernedering kloekmoedig en met gelaatenheid gedraagen hebbe (§.§,§). IIy ontving een Daggeld van tien Roebels , van 't welk hy zo veel wist over te houden, als
noodig was om een houten Perk te bouwen , en by vomit
zyne uitipanning met de Werklieden , in bet bouwen , te
helpen. Orntrent twee jaaren en vyf maanden overlcefde
by zynen Val , lIervende in Slachtmaand , des Jaars
MDCCXXIX, aan eene Volbloedigheid
„ De
( 4'**) Onder 2nderen tekent by de Brieven aan den jongen
Varier. 114:mfikot: MUNICH , Ebauche, p. 67.
Vorst:
(tlt) MANSTEIN, Mem. P. 11. p. I - 13.
§§5) MANSTEIN, p. 10. WEBER verzekert, intogencleel . dat
MENZIKOF elendig en onverduldig was , en het leeven zo moe.de werd, dat by alien voedzel weigerde , en niet kon overgebaald worden am iet anders din water te drinken , dat by eenige dagen, in deezen flaat, doorgebragt hebbende, zonder eeri
enkel woord te Ipreeken, den 2 Nov. 1729 overleedt. Het gezag van MAN.iTEIN is, in dit geval, grooter dan dat van WEBER: dewyl by, geciuurende z yn verhlyf in Rustand, y eelvuldige gelegenheden hadt, om ow:Ierzoek re doen wegens den nit•
gang van MENZIKOF, naa dat diens Familie, door Keizerin ANNA,
weder ontflaagen was van de Balling,Ichap : daar WEBER v66r
dien tyd het kusfliChe Ryk verlaaten halt, en van mn.‘:zncoF's
dood alleen fpreekt met een men zegt. Veer. Ru.q. Vol. III. p 178.
(414) SCHMIDS Materiaim, p. 248. enz. Een Werk, waarin
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Egt
noote van Prins MENZIKOF was dermaate
at
genoote
9 9 De E
ge
getroffen door haars Mans vernedering , dat ze , zich
blind gefchreid hebbende , op den weg na &rely- overleed. Zyne Dochter die aan den Czaar uitgehuwelykt
was geweest , itierf v66r
haaren Vader, in de plants der
'
Ballingfchap : bet overige gedeelte zyns Gezins, beilaande in 6dn Zoon en Dochter, kreeg ontilag, toen Keizerin ANNA den Rusfilbhen Throon beklom. De Dochter
trouwde GUSTAVUS WREN Brooder des Hertogs van
Courland , en de Zoon kreeg bevordering in den Krygsdienst. No o. is 'er een Zoon van Prins mENzikoF in
leeven , Officier in 't Ruslisch Leger, alleen Erfgenaam
des Naams van zynen Grootvader, niets van diens middelen en magt bezittende."
alley , wat tot Prins mENzuco p betrekking heeft , byeen verzameld is.
rerhandeling over de Droomen en Slaapwandekaren , door
J. ct-I. HENNINGS Hofraad en Hoogleeraar to Jena.
Eerde en tweede Stukie. Uit het Hoogduitsch. Te Amflerdarn , by A. Fokke Sinionsz. 1738. Behalven de
Foorreden en den lnhoud, 37 6 bladz. in gr. octavo.

I

n de Voorreden geeft ons de Hoogleeraar Hennings te
kennen , hoe by bepaaldlyk bedoelde het zonderlinge
verfchynzel en de werkzaamheden der Nachtwandolaarcn
wat nader op te helderen , dan tot nog door anderen gefchied is: maar dat by zig genoodzaakt gevonden heeft
om, ter vertischter verklaaringe hiervan , cenige zaaken
vooraf in overweeging te neemen. „ Alzo ik, zegt by,
by myne verklaaring onderalle, dat de Nagtwandelaaren
flaapen en droomen , en dat de leevendige werking des
drooms de bedryven der Slaapwandelaaren beftuurt , zo
was .ik ook verpligt bet leeriluk, aangaan 'e de droomen,
vooraf te verklaaren. Dit leerflak nu konde wederom
niet opgehelderd worden zonder het verband der ziele
met bet lighaam in dien flaat , Nvanneer wy waaken , benevens haare gefteldbeid, te hebben laaten vooraf gaan :
weshalven myn werk zig als van zelf in Brie afdeelingen
verdeelde, waarvan ten onderwerpe heeft, de eerfie, het
verband tusfi .hen de ziel en het lighaam, wanneer men wakkr is; de tweede, dat zelfde verband, in den flaw van
flaw.
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/leaven en droornen; en de derde , de eigenlyke verklaaring
der Slaapwandelaaren zelve. Het eerfte en tweede wordt
afgebandeld in tiecze twee Stukjes , waarop eerlang een
derde ftaat te volgen , dat eigeplyk gefchikt is ., ter ont.
vouwinge van het hoofdbedoelde.
Des Hoogleeraars voornaame grondflelling , waarop
Alle denkbeelden gaan gepaard met
bouwt, is deeze
„ eene zekere verandering in het lighaarn , met eene be„ paalde beweeging der zenuwen en van derzelver zenuwfap ; en zo ook omgekeerd , elke beweeging vats
91
de zenuwen en van derzelver geeSten heeft het eene
90
„ of andere denkbeeld dat haar byzonder eigen is.” Met
het verklaaren deezer ftellinge, en 't aanvoeren zyner
wyzen voor derzelver gegrondhcid ontvouwt de Hoog=
leeraar de Voornaamile%yzonderheclen en verfchynzeiert
die betrekking bebben tot, of voortvloeien uit, het verband tusfchen Zicl en Lichaam , wanneer men wakker is
het welk hem ook , ten Plot deezer eerfle afdeelinge , de,
aandagt doet vestigen op de ,kympathie en Antipathie of
toegeneigdhcid en afkeerigheid; waarvan de voornitarnflth
oorzaaken , zyns eragtens , te zoeken zyn
in de uit.
waafemin aen , inbeeldingskragt en de eigenliefde, welk
alles een bflerken invloed op ons zenuwgeftel heeft. To
gelyk verklaart onze Autheur het geeuwen op bet ziert
geenwen van anderen, nit de tweede der opgernelde oor,
zaaken , te weeten , de inbeeldingskragt, gelyk zo het
lien van lieden welken de vallende ziekte hebben „ .zom-4
tyds ook by anderen dergelyke -toevallen veroorzaakts.
Op bet afhandelen van dit eerfle Stuk vangt de Hoog,
leeraar het tweede , dat op dezelfde grondftelling voortz
gaat , waarom by zich hierin dikwils op bet voorheed
beweezen beroept , aan, met de overweeging van 't geed
de flaap zy , en verklaart by die gelegenheid ettyke gevallen van Langflaapers. Hier aan volgt eene befchou,
wing van bet droomen , geduurende 'bet welke de denk,
beefden der verbeeldingskragt veel leevendiger zyn dart
ender bet waaken. Ter duidelyker ontwikkelinge zynef
gedagten over dit onderwerp gaat by onderfeheidenlyk,
de droom zyn begin neemt , hoe dezelve very
na,
volgd„ uitgebreid, en eindelyk afgebronken wordt. Met
de ontvouwing hiervan neemt by tevens in opmerking
hoe men droomende in hartstogten geraaken , waar-,
inede overeenkomftige beweegingen gepaard gaan ; als me.
tie hoe men zich, in den droom ontfchooten denkbeei.
k
IlL PEEL. N. ALQ. LETto NOs 114

50Z

J. CH. HENNINCS

den weder te binnen brengen kan. En by het afbreeken
des drowns , komt wyders nog in opmerking , hoe het
bykome , dat men , walker wordende , zich dikwerf niet
herinneren kan , wat men gedroomd heeft ; mitsgaders
hoe men zich zomtyds verbeelden kan iets gedroomd te
hebben , fchoon men het zelve waakende verrigtte. Tusfchen beiden laat onze Autheur zich ook uit over het
praaten in den flaap, en verklaart verfcheiden byzonderheden , did zodanige Slaapfpreckers bctreffen; en even zo
leert by ons hoe het ryden der nagtmerrie te verklaaren
zy; waaromtrent by het volgende meldt.
„ Wanneer iemand flaapt , kan het zomwylen gebeuren, dat 'er , 't zy of door eene oorzaak , die inweadig
binnen het lighaam werkt , of ook wel door leevendige
en fchrikachtige verbeeldingen in den droom, eene verdikking der vogten en eene krampachtige famentrekking
in de fpieren plaats grype.
„ Dat eene innerlyke oorzaak binnen het lichaam in
ftaat is, eene ftreiilming in de vogtcn, nu van dit, dan
van een ander deel, te wege te brengen, heb ik to vooren aangetoond. Het verdikken der vogten veroorzaakt
voorts , door middel eencr prikkeling, zomwylen kramptrekkingen , en deze kan men zig niet voorftellen , zonder ongeregelde' flerke beweegingen van het zenuwfap ,
waardoor de leevendige verbeeldingen der inbeeldingskragt eenen trap van klaarheid hekomen , welken aan
dien der gewaaiwordingen evenaart. De verdikking der
vogten verfchaft ook de gewaarwordin g van eene drukking en perzing. De oorzaaken der drukking , die men
in den flaap gevoelt , kunnen ten opzigte des lighaams
veelerlei zyn. Ik reken onder dezelve volbloedigheid,
dik en zwaar bloed, opzwellingen , de byzondere ligging
des lighaams in den flaap , welke den vryen omloop des
bloeds belet, (by voorbeeld, wanneer men op den rug:
liggende flaapt, of met het hoofd zeer laag gaat liggen ,)
als merle overlaading der maag. Egter wit ik niet beweeren, dat deze oorzaak altoos eene drukking der ingewanden te wege brengen, dewyl 'er zomtyds flegts angftige droomen uit ontftaan. Alleenlyk dan moet die drukking gevoeld worden, wanneer deze oorzaaken in zo verve werkzaam zyn , dat 'er eene kramptrekking of ledenvertlyving op volgt. Schrikachtige droomen gaan dus
ook met verdikkingen der Yogten en ongeregelde beweegingen der levensgeesten, gelyk alvoorens beweezen is,
ge-
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gepaard; gevolglyk kunnen dezelve ook drukking, perzing en krampachtige beweegingen veroorzaaken. Zodanige gevolg,en nu zyn aan het ryden der nagtmerrie
gen (*). Dit komt immers voort , zelfs met toeftemming
der grootfte Geneesoefenaaren , uit eenen fchrikbaaren
droom, die in de fpieren eene kramptrckking te wege
brengt , welke eene leden-verftyving, ecne moeilyke en
kortafgebroken adernhaaling , eene benaauwdhei op de
borst, eene hartklopping, en eene onbekwaamheid om te
kunnen fpreeken of fchreeuwen , ten gevolge heeft. Het
ryden der nagtmerrie kan dus ook van de werkzaamheid
der ziel afgeleid worden, nadien niet flegts de denkbeelden der inbceldingskragt , als voorheen opgemerkt is ,
veel leevendiger zyn in den flaap , dan onder het waaken;
mar zelfs de beweeging der levensgeesten by eenen leevendigen droom, of ook wel eene leeveniiige gedagte,
volgens het alvoorens beweezcnc , even zo iterk zyn kan,
als wanneer men dat Been , waarvan men droomt , gewaar
wordt: egter zal bet lighaam wel den meestentyd de oorzaak dezer drukkinge zyn. Dewyl nu de ziel, zelfs
den droom, volgens de aaneeufchakeling der denkbeelden,
gelyk ik te vooren getoond heb, by eene uitwerking ook
om de oorzaak denkt, zo kan het gebeuren, dat zulk
een, wien de nagtmerrie rydt, zo wel in den flaap , als
ook naa het ontwaaken, van =ening is , dat 'er iemand
op hem gelegen heeft; want wanneer een mensch of eenige zwaarte op ors ligt , dan heeft 'er elezelfde gewaarwording plants als by het ryden der nagtmerrie.
„ Uit
(*) „ In de vroegfle tyden bedienden zig de Geneeskundigen
van de benaaming t:phioires , welk woord van e.<<, opfpringen betekenende, afftamt. De reden dezer benaaming was,
om dat het den geenen, dies de nagtmerrie berydt, zomwylen
toefchynt, als of 'er iemand boven op hem fpringt In het Labus en piccubus bekend ; en deze
tyn zyn do benamingen I ncu bus
zyn gerpromen uit het bygeloof, 't welk de nagtmerrie voor
een boozen geest of fpook hieldt; men verliep zig in het zelve
zo zeer. dat men een mannelyken en eenen vrouwelyken geest
onderfcheidde. Aan den mannelyken lchreef men de eigenfehap
toe, dat by op of over den Ilaaper heen ging leggen , en deze
- was de incubus; maar de vrouwelyke leide zig onder den Ilaaper en daarom heette by fucc 21 bus. In 't Floogduirsch zyn r
A/p , die Mare das Nachtandnnchen als woorden van clezellscie
zwang,"
tiete,1=is
Kkz
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„ Uit de tot hiertoe gegeeven verklaaring volgt , dat
de nagtmerrie alleenlyk des nagts of in den flaap haare rol
fpeelt; maar zoude het dan onmogelyk zyn, dezelve te
gevoelen , wanneer men waakt? 1k antwoord; dat 'er
over dag, en in den flaat van waaken, zomwylcn eene
drukking en eene krampachtige beweeging, even als alle
de overige gevolgen, die het ryden der nagtmerrie vergezellen , van wege eenen grooten fchrik of eene inwendige
oorzaak des lighaams ontflaan kunnen, lydt gantsch Beene tegenfpraak: dat men eater deze volkomen gelykende
uitwerkingen niet met den naam van nagtmerrie beftempelt , gefchiedt om die reden , dat zy, die 's nagts zulk
eene gewaarwording gcvoelen, welke men aan 't ryden
der nagtmerrie toefchryft, zodanig eene werking van eene
uitwendige oorzaak, die op den mensch ligt, afleiden ;
maar dit kan men, wakker zynde, zig aldus niet verbeelden , nadicn do mensch als dan bewusthcid bezit , dat 'er
niets \Toot handen is buiten hem, 't welk die drukking,
kramptrekking en verflyving kan te wege brengen."
Met deeze natuurlyke verklaaring vervalt , zo als de
Hooglceraar vervolgens toont, de oude beuzeltaal van 't
bygeloof deswegens; te gelyk met de fabelagtige vertelzels van de tfampyren of bloedzuigers, die op dezelfde
mauler te verkiaaren zyn.
Wyders voegt de Hoogleeraar by al het opgemelde flog
zyne aanmerkingen, wegens de natuurlyke voorfpellende
droomen, dear zommigen zeer hoog mede loopen; terwyl ze intusfchen, fchoon door de uitkomst bevestigd,
niets buitengewoons hebben , dat zo byzonder opmerking
verdient. Ze zyn meerendeels , zegt hy, uit zyne hoofdIfelling in de bykomende omflandigheden zeer wel te vetklaaren ; en dat men , vcrvolgt by , „ by menig een vet„ vuld wordenden droom verlegen ftaat , en denzelven
voor bovennatuurlyk houdt , komt deels daar van daan,
„ dat wy ons Idle de omflandigheden niet herinneren ,
„ welken aanleiding tot dien droom gegeeven hebben; en
deels ook , nadien zomwylen dat Been , welk de
l• droom ons vertoonde, toevallig gebeuren kan." Dit
zvn beweerde heldert by voorts op , en bevestigt zyn gezegde Hader, door 't bybrengen zyner verklaaringe van
etlyke voorbeelden van zodanige droomen, waarin zommigen jets bovennatuurlyks waanden te ontdekken: waarmede deeze tweede afdeeling ten einde loopt. – Het
bygeloof vindt in dit Stukje , even als in 't voorigeWerk–,
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je des Hoogleeraars, over de Geesten en Geestenzie nders
onlangs gemeld , een fterken tegenflander in onzen
Autheur; wiens fchryf- en redeneertrant , zo al niet magtig om het diepgewortelde bygeloof geheel en al uit te
rooien ,ten minfle zeer wel gefchikt is, om deszelfs voortplanting te verzwakken; en nog eenigzins oplettende Leezers meer op bet natuurlyke, dan op het wonderdaadige,
van veele verfchynzelen, die hun in den eerften opflag
vreemd voorkomep , te doen flaaren. Als dit maar,
hoe gering eene maate ook, by den Leezer begint post te
vatten, moet het bygeloof zyne kragt verliezen; dewyl
bet zyne voornaamfle fierkte vindt , in 't natuurlyke over
't hoofd te zien, of te veronagtzaamen.
(-0 Zie N.

Lett. Ude D. hl. 254, en Hide D. bl. 219.

Lesfen over de Redekunst en fraaije Weetenfchappen, van Dr.
HUGO BLAIR, een van de Predikanten der Hoofdkerk, en Hoogleeraar in de Redekunst en fraaije Weetenfchappen aan de Hoogefchool van Edinburg. Naar den derden Druk , nit het Engelsch. Eerfle .heel. Te Deventer, by L. Leemhorst, 1788.
Behalven het Veorwerk, 517 bladz. in gr. oEtavo.

beboefde welligt Diets meer, dan de naam van BLAIR , op
den tytel van een bock over de Redekunst en fraaije Weetenichappen te than, om het onze Natie aan te pryzen. Dan,
daar 's mans work Begt vertaald zoo kunnen zyn, moeten wy
ter dezer plaatre zeggen • dat dit Kier geenzins het geval is,
radien deze in 't Engelsch opgetielde Le,/en, in zulke bekwaame Nederlandllhe handen gevallen zyn, als zy verdienden : zo
dat Schryver en Vertaaler zich op elke bladzyde aanpryzen.
'turners de laattle heeft het gebrek, wegens een zamentiel van
Rhetorirche regelen, in ons Vaderland zeer wel opgemerkt: en
nadien hy de vlyt zyner Laadgenooten , wegens het bebefenen
van Taal- en Lelterkunde, roemr, kan men hem zeer wel toethan dat hy ook van die onkunde fpreeke, welke men mane
al te veel, ten opziehte van de wezenlyke deelen der Wel.
fpreekendheid, in ons Vaderland nog doet blyken Wy dueven, met hem , alle onpartydige kenners wel vraagen: Hebben
onze openbaarc Reievoeringen die Duidelykheid, die Bevallig..
held, dien Nadruk, welke zo by uitftek gefchikt zyn om den
Toehoorder te averreeden, te overtuigen, weg te fleepen? Komen 'er van tyd tot tyd S2hriften tut, welke men als Masa.
kaale worken kan aanzien, en als modeBen van eenen gneden
Wy durven dit met hem opt..
Sty! veilig kan aanpryzen?
k3
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kennen, zonder te vreezen, dat iemant over eene.te

groote
gefrrengheid in het betordeelen zal klaagen De voorgedraagene
zariken, in plaatie van door eenen eenvoudigen en natuurlyken
opfehlc r e behaagen, vertoonen zich gemeenlyk, of in een flegt
en ontinaaklyk kleed, of zyn dermaate met klatergoud en valfche fieraaden behangen, dat zy walging of gelach veroorzaaken.• Vooral worden de Spraakfiguuren, coder de handen van
jonge kedenaars en Schryvers, ieeltyds op de jammerlykfle
Zy, die derhalven de waare wel-vkryv, misvormd (a)
fpreckendheid hezitten, en in hunne Ichriften vertoonen, ryzen
daar door tot eene dubbele waarde.
De lust om een bekwaam. en nog ontbreekend farnentlet
van Redekunde, ann onze Landgenooten te bezorgen, deedt dit
werk van BLAIR coder handen neetnen : de aangevoerde Voorbeelden, welke ook in de Vertaaling van dienst konden zyn,
wierden behouden, en flechts weinige in getal weggelaaten,
om dat zy zondcr merkelyk nadeel weggelaaten konden worden, weik verlies, door eenige gepaste Aantekeningen van den
Vertaaler, vergoed is geworden.
Dit Eerge Wet handelt, na eene gepaste Inleiding , over den
Smaa' de Cr'tiek , bet Genie , de geneugten der Verbeelding;
over het re,hrvene in de I'oorwerpen , en dat der Redenaars en
Dis liters Werken. Over de Schootheld en andere aangenaame
gewaarwordingen, den oorjprong en l'OfIrtgaltg der Spraake en
het Srh?f,ft: over den S- T s, de Duidivkheiti en 7uiaheid; over
het Camenae1 van geheele Zinnen de Harmonic van dezelve;
Over den Oorfprov; en aart der figuurlyke taal ; over de Metaphors. de Hyperbo!ac , Proropopcia en .1poftrophe; en eindelyk
over de Conoarotie , Interrogatie , Exclamatie en andere Spraakfiguuren.
Met den aart van ooze 1:, ,ttP .lejecningen flrookt best het begin van de der le Les , handelende over de Critiek, enz:,, Echte
Critiek (zegt men daar) is niets anders, dan de toepasfing van
den Smaak, en de grondregelen van het gezond vertIand, op
de fehoone kunaen. Haar werk is, het lehoone van her gebrekkige, in werken van Vernuft te onderfe;:eiden , van enkelde gevallen tot rqemeene grondregels op to klimmcn, en daar
uit aanmerkingen of voorfe-rifte i over de verichillende foorten
van fenoonheid, in de werken der Schryvers in 't gemeen of

te leiden.
,, De
(n) De kiindige Vertnaler berinnert zich , ter dezer pilatfe, errs zeberen

jongen Recienssr, d'e ht deukberld, dat de (mood de ' ,

zo

els den gewoon is te i9riren, onder een bevalke zo by

meende, wile voorftellen, met alio taken; van zcivbehaagen op bet gehat, zich in dozer voegen to liebben !moral uitdruUen: ., De doni klopt
„ n we/ ago de. !wizen van jonge Lenkbloemen , ale yen flokOade Grysaarts."
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IP, De Voorichriften der Critiek worden niet nit zogenaamde
gevolgtrekkingen a priori opgemaakt, of, met andere woorden,
zy zyn geenszins de vrucht van befluiten in 't afgetrokken gemaakt, en onafhanglyk van voorhanden zynde daadzaaken en
opmerkingen. De kunst der Critiek is voliirekt gegrond op de
ondervinding ; op de opmerking van zodanige fchoonheden,
welke met den voorheen vastgefielden grondregel meest overeenkomen , of, het gene hetzelfde is, Welke, van oudsher, aan
het groo-fie deel der menfchen behaagd hebben. Dus waren,
by voorbeeld, de Voorfchriften Van ARISTOTELES, over de eenheid van Bedryf, in Tooneelflukken en Heldendichten, geene
voorfchriften, welke hy zo maar door bloote redeneeringen nitgevonden, en vervoigens getracht had op de Dichtkunst toe to
pasfen ; maar zy waren uit de befehouwing van HOMERUS en
SOPHOCLES getrokken; zy waren gegrond op de ondervinding
van bet grooter gmoegen, 't welk ons de vertooning van een
enkeld bedryf verfchaft, in vergelyking van dat, 't welk ons
de vertelling van gevallen, die onderling geen verband hebben,
veroorzaakt. Soortgelyk-e opmerkingen, weike oorfpronglyk uit
gewaarwording en onmiddelyke ondervinding ondionden, werden , .by nader onderzoek , bevonden met de grondregels van
bet veriland en de inrichting der menfchelyke natuure zo wel
over een to komen, dat men geene zwaarigheid maakte, om
dezelve voor algemeene regels aan to neemen, en zich van de.
zzlven, als ecn richtiiioer, by her beoordeelen der fchoonheden , in dichterlyke werken te bedienen. Dit, en niets anders,
is de eigenlyke oorfprong der Critiek.
„Gewisfelyk zal een oitmuntend Verfland, reeds van zelfs ,
en zonder een diergelyk onderricht, aan zyne werken die ge.
daante geeven, welke me: de wczenlyklie regelen der Critiek
over ecn koint. Immers , daar doze voorfchriften op de Natuur gegrond zyn, zal reeds de Namur zetve den Schryver,
welke haare ingeevingcn volgt , in de rneeste gevallen , daar
been wyzen Hommtus kende, naar alle waarfchynlykheid,
geen LeerCtelfcl der Dichtkunst. Zonder ecnige andere leiding
buiten zyne Genie, heef- hy eon regclmaatig Gedicht ontworpen 't -tv,:lk de nakomelingfchlp, door alle tyden been, bewonderd heeft. (b) Dic geval is nogthans geen bewys tegen
do

[(b) Indies de Authettr door het woord leiding alleen ee t Leerlie1/41 bedoelc, !;an mut 'er niets, met grond, op nannterken. foci indien do Gedchten, vOrir den tyd van nomEaus gefiehreven, ook onder dit woord
begrepen worden, zou de bepaaiing ons te naauw bLperkt voorkomen.
IlouRnus heeft te groote meesceritukken gemaalt om hem zonder voorgangers te vaoronderflellen fchoon dezelve daarom wel minder konden
zyn, dan hy Zeiv. Groote Meesters kunnen zekerlyk, zonder Leertielfels,
regelmaatig arbeiden: don dit is ook inaar ecue mgenfichap van groote
lieesters: en de vraag zott dan no g, zyn, of zy lumen arbeid niet earlK4
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de nuttigheid der Critiek, als eene Kunst . befehouwd. Gelyk
geen menfehelyke geest in den hoogfien trap volmaakt is, zo.
is 'er ook geen Schryvet, die niet uit oordeelkundige aanmerkingen, over de fchoonheden en gebreken zyner voorgangeren,
eenig nut kan trekken. Wel is waar, dat geenerhande aanrnerkingen of voortehriften bet gebrek aan eigen geestvermogens
vergoecien. of den Dichter dat vuur kunnen mededeelen, 't
wells: hem de natuur heeft geweigerd: maar zy kunnen toch
vaak het Vernuft den weg aanwyzen, welken het te betreeden
heeft , en hetzelve voor afdwaalingen behoeden ; met een
Woord, zy kunnen het Vernuft de beste en meestgepaste navolging der natuur aanwyzen. Het voorname oogmerk van de
regelen der Critiek bepaalt zich daar toe, om ons op de gebreken, welke wy te myden hebben, opmerkzaam te maaken:
het voortbrengen van uitmuntende fchoonheden daar tegen, is
en blyft het werk der Natuur. Het gene wy dus verre hebben
g ezcgd, leert ons, war wy te denken hebben van die klagten,
Welke zekere foort van Schryvers, zints eenigcn ryd, goedgevonden hebben, tegen, de Kunstrechters en de Critiek in te
brengen. Men heeft de Kunstrechters aangezien voor vrymagtige Wetgeevers, welken het to doen is, om de aangebooren
vryheid van het Vernuft te beperken, en de Schryvers aan last ge, zo wet als onnateurlyke, banden te leggen; kortom, als
Dwingelan.len, tegen welker onwetrige vervolging men Ilenoodzaakt is befeherming te zoeken, en zich in de armen van
het Pubtiek te werpen. In myne oogen geeven diergelyke
Voorrejencn,, die viy wel near Imeekfehriften gelyken, juist
fl ier het gunftigfie denkbeeld van de bekwaainheden des Sehryvers. Een goad Schryver tech meet met genoegeh zien, dat
zyn work aan de grondregets van gezond verfland en echten
fmaak ee t oe t s t worth. In 't gemeen zyn de fpotternyen tegen
de Cr:tek gegrond op de onderaelling, dat Kunstrechters menfehen zyn, welke blootelyk volgens regels, en niet naar eigen
gevoel, oercieeten. Maar het is 'er zo verre af, dat dit her
goval Zoo zyn, tit veelcer dezulken, welke op zodanige wyze
oordeelen, Schoolvosten . en niet Kunstrechters, verdienen gennemd te worden. Afle regels der echte Critiek berusten eigenlyk op. gevoel : en allecn finaak en gewaarvvording kunnen
ens in de toepasfing van die regeis, op voorkomende enkelde.
gevallen, veilig geleidca. 12ewyt 'er ancient:FA/len geen ding.
s, waar over zich een ieler met sneer vrypostigheid tot :Telt,
t er opwerpt, dan over Wcrken van Vernuft, valt het gemakiyk to begrypen, dat man van ()Asher een groot aantal onbee.oege, Kunstrechters heeft gevonden, en in 't vervelg ook
nog
gkerkivic zood,:n ver'igten , indien zy znik erne leiding gdiefden te volgen?
He t ececelen
de,a a.cr 4LAir, bevestigd t3eze veer onectildiii g
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nog zal vinden. Maar dit kan even weinig eene algemeene
verachting den Critiek wettigen , als de gemeene hoop van
Wysgeeren en ongezouten Deckers , lets tegen de waardigheid
cies Verfands en der Wysbegeerte zelve, kan bewyzen.
„ Meer fchyn beef; de tegeilwerping tegen de Critiek, welke
genomen word; uit de goedkeuring, waar mede het Publiek
fommige werken heat ontvangen, welke, by nader onderzoek,
bevonden zyn, met de vastgeflelde regels der Critiek te
den. (c - ) A1,1 is, ingevolge voorgaande Rellingen, het Publiek
de oppe Re Reciter, door wiens uitfpraak de verdienfle van
elk we,k van vernuft wordt : dewyl de oordeelvellingen
over den Smaak gegrond zyn op gewaarwordingen, welke tutu
411e menichen natuurlyk en gernecn zyn. Doch men dient bier
by in 't oog te houden, dat men dikwils al te onbedacht over
de beflishng van 't Publiek oordeelt. De luidruehtige toejuiehing. met welke fomtyds dit of dat werk, by deszelfs eerfle
verfchynin_t, ontvangen wordt, is niet altoos de flemme van.
het eigenlyke Fubliek. Men vindt zo wel eenen grooten, als
eenen kleinen hoop, die zich maar al te ligt van eenen valfchen
glans van fchoonheid welke zeer fchielyk ophoudt bewonderd
te worden, laat verblinden en wegfleepen. Ook kan een Schryver zich fomtyds, voor eene korte wyle, beroemd maaken,
of fchoon zyne werken geene andere verdienllen hebben, dan
dat zy overeenkomen met de driften en vot y. Oordeelen, den
geest van partyfchap, of de bygeloovige begrippen , welke niet
zelden eene geheele. Natie. in een zeker tydsbeflek, beheerfchen. In zodanige gevallen kan echte Critiek met recht veroordeelen, het gene door het Publiek wordt gepreezen , en
Zelfs niet zonder hoop , dat zy haar oordeel eenrnaal zal zien
billyken: de uitfpraak wch der waare Critiek, en de flcm van
't Publiek wanneer hetzelve namelyk van zyne vooroordeelen
Tot onpartydigheid is te rug gekomen, kunnen niet misfun , van
ten laatften altoos over een te komen.
„ Voor het overige kan men niet ontkennen, dat 'or eenige
zeldherinneren ons, by deze gelegenheid", een aanmerkelyk voor[(c)
wy Met kunnen nalamen iiir I,y te voegen. Het
beck! van dien
T'reurfpet de C'd, vm1 den Franfchen Dichter CoRNLILLE, wad teas
tile' eel' grout genoegen gdez n, en op het Tuoneci aanichuowd, Coen
FiaJ.Che Academie , un der aanvuering van den Kardinaal de cuClUzLIF,U,
op eent e regellnaatige wvze, alle de Felten gancoonde, welke in dm auk
gevonden B. Dan, dit baatte weinig ; de Cid Meet, ondanks zyne
gebreken, I ehaaiep; tveshalven BOILEAU, tegen cen vai) zyne viienden ,
gear gepast

n vain contre le Cid en Mini/ire fe
Tout Paris pour Cliiinere a les yeux de godrigue.
Rat Richelieu den Cil belaag' met ydel poogen:
Volk blyft
zien met Don Rodriio's oogend
KIE
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zeldzaame voorbeelden van werken gevonden worden, Welke
met onbetwistbaare misflagen tegen de regels der Critiek, des
niet to min, algemeene en duurzaame bewondering verworven
hebben, Tot deze foort behooren de Toonrellpelen van SHAKE.
SPEAR, welke, als dramatifche gedichten befchouwd, in hoogen
trap onregelmaatig zyn. Doch bier by moet men bedenken ,
dat deze fiukken niet daarom behaagen , om dat zy ottregel;.
maatig zyn, of om dat zy fommige regels der kunst overtree..
den ; maar allecnlyk dat zy , onaangezien den overtredingen,
de algemeene verwondering hebben behouden. Zy bezitten,
namelyk, andere fchoonheden, welke met goede grondregels
volkomen over een flemmen; en alleen het vermogen van deze
laatilen is perk genoeg geweest, om tegen de gebreken op te
weegen; en aan bet Publiek een zo levendig genoegen te verfchaffen , dat deszelfs misnoegen over die gebreken, daar door
githeel wierd weggenomen. SHIKESPEAR gevalt, niet om dat
by gebeurdtenisfen van verfcheidene jaaren in een fink famenbrengt; niet door zyne kluchtige vermenging van het Tragifehe
met bet Komifche, in eon en hetzeifde Stuk ; flier door de
fpitsvindigheden, en gaiwongen woord rpeelingen, welke by
zich fomtyds heeft veroorlofd; deze dingen worden van ons
veeleer als gebreken bcfchouwd, welke wy toegeeven aan de
onberchaafdheid der ecuwe, in welke de Dichter leefde: maar
by gevalt dnor zyne rneeserachtig getroffen afbeeldingen der
karakters , door de levendigheid zyner fchilderyen , door de
fierkte zyner gedachten , en zyn gar.sch ongemeen talent , om
de natuurlyke taal der hartstogten te treffen: fehoonheden, welke de waare Critiek ons even zo leert hoogachten, als de Natuur ons den indruk daar van laat voelen. Dit zy genoeg van den oorfprong, het work en hot gewigt der Critiek."
De vertaaling is (volgens de Vuorrpriel in zeer onaangenaame
omfiandigheden begonnen, en voortgezet; doch heeft den Vertaaler, in zyne wedervvaardigheden • de aangenaamfte ui:fpanDing verfchaft; zo dat by de loripraak . door CICERO aan de
Letteroefeningen gegeeven • namenlyk , dat zy ook in ongeluk
troost aanbrengen, aan zich zelven heeft bevestigd gevonden.
Hy heeft dos uit dankbaarheid voo7genornen, om . van nu of ,
de uuren, welke hem van de zorge voor zyn onderhoud, en
dat vin zyn huisgezin, overfchieten , aan haar toe te wyden;
om den boon en het nadeel, hem door menfchen aangedaan,
in het gezelfchap der Mufen te vergeeten. Wy mogen dus op
de verdere vertaaling van dit work hoopen, doch went-den den
Vertaaler geene meerdere foortgelyke redenen van dankbaarheld toe.
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WIELANA, Sympaihien. Te Utrecht, by G. T. van Paddenburg
en Zoon, 1787. In gr. giallo, 100 bladz.
Men ontmoet, in dit Geic,rift van den Hoer Wieland, eene
reeks van uitileekende Zedelesfen, die zeer' wel gefchikt
zyn, om een neilzaarnen invloed te hebben, op ieder die ze
met opmerkzaamheid leest; daar by te gelyk tot het verliand
en tot het hart fpreekt; des men dit Stukje, bet zelve nit dat
gezichtpunt befehouwende, niet wel anders dan hoog kan waardeeren. Dan hij omkleedt zijne leeringen veelal wat te fierk
met bovenmenschlyke vervoeringen, en ingewikkelde vooronderftellingen van eene Sympathetifehe werking oer geesten; die
'er flegts een geleend tbhitterend cieraad, maar geene weezen.
lyke bondigheid. aan by zetten. Ten voorbeelde hiervan leeze
men, zyne, voor't overige, recht leerzaame waarfchuwing aan
,Sachari spz . welke aldus luidt.
„ In een uur des middernachts, als mijne Ziel, in Rifle
fchaduwen gehuld, rondom zwierf, hoorde zij, met het inwendige zagte gehoor, waar mede zij de Hymnen der natuur, en
de nog tederer fiemme verneemt, die bij iedere idee of daad
ons goedkeuring geeft of berispt. eenen firijd tusfehen twee
Genii, die om het hoofd der fluimerende Sacharisja zvveefden,
De een was ligt voor eenen goeden Engel en haarcn befehermer te onderkennen: maar den anderen verriedt zijn zwavelagtige glans, en eene mine vol listig boo , heid, dat hij een van
die genen was, die in 't duistere rond fluipen, om het reine
hart der onfehuld te bevlekken.
Want iedere Ziel , 6
Sacharisfa,' is van twee Genii omgeven. De een, haar vriend
en getrouwe wagter, is onophoudelijk bezig, haar onbefehadigd, door de dwaalwegen des level-1i, to leiden. Hij werkt,
door geheimen invloed, in het eielfie deel der Ziel , waar hij
het verfland fletkt, en van daar zich in 't gewill:ge hart nitgiet. Zoo zoet is niet de flemme der geliefde, voor den tederRen jongeling, noch, voor de beminnende moeder, het flamelen van 't kind. dat om haaren boezem lageht,' als zijne
/Etherifehe ftem zagt lispend, in 't harte, neer klinkt, wan_
neer hij eene goede daad, met inwendige goedkeuring. beloont, en der in zich zelve gekeerde Ziele een Trititnphlieci
zingt. Onder. zijne vleugelen, in bet gevoel der Onfehuld, to
rusten, is liefelijker, dan, in beeIcen van zinnelijke vreugde,
te zwemtnen. Van hem komt het, fehoone Sarharisfa! wan_
neer gij, door eene wonthrbaari . geheinie aandoening, gewaar,
fchouwd word, em Been gedagten, in uw gemmed, gloats te
geven, die de liefelijke vrede uwer Ziel verfloren konden. Van
hem komt de beftrafring, die gij, des nachts, op uw lever,
)(wit, als gij eenen dag, der iedelheid opgeofferd, of, uit at
to
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te groote toegeeflijkheid, tegen uwen eigen fmaak, dwaasheid,
die 't gebruik niet kan regtvaardigen, meé bedreven hebt. Gelukkig, wanneer gij zulk eenen befchermer nimmer van u affchr;kt, noch uw ligt verwond bane, den listigen Demon ,
bloot flelt, die altijd. nu nader, dan meer verwijderd, op u
't oog heeft, en op gelegenheden loert, om ergends eenen onbewaakten toegang, in uwe Ziel, te vinden. En hoe ligt is
dit mogelijk, daar hij de gevaarlijke gave hezit, gelijk de bedriegelijke geestigheid, allerlij gedaanten aan te nemen - Hoe
dikwijls verbergt hij zich, onder eene fehaar van jeugdvermaken, die hij onichuldig noemt, en loert, als een feorpiocn,
onder bloemen e Laat u niet , door zijnc glacide woorden, vetvoeren ; door zulken, vervoerde een van zijn Coon , de onfchuldiglle aller vrouwen. Als dan zijt gij onichuldig, wanneer gij uw hart, met vreugde, voor den Al wetenden , kunt
uitbreiden. Als geen gewoel van iedele begeerte, geen enbezonnen wenfchen, geen ong2duld, geen trot, heid op voortreffelijkheden, die 't op de waag der Wijsheid, van een Zonneflofje, in wigt verliezen, uwen geest bevlekken. Geloof den on.
bedagtzaamen niet, die u geestig noemt, om dat uwe oogen,
met haare liefelijke fraalen, zijn hart gefmolten hebben; en u
voor deugdzaam houdt, om dat hij zich wijs maakt, dat, in
eenen verblindenden boezem, noodwendig de fiieeuwwitte onfchuld woonen moet. Gij zijt edel , dat gij begeerte in u
voelt, om de verhevenfle voorbeelden der dcugd naar te ieveren, maar gij zijt nog verre of van ze bereikt te hebben,
fchoon gij hun clit of dat gevoel al afgeleerd hebt. Ecne
eene Byron of Anialin is het hoogile fiera d der menschheld zij zweeft, midden tusfchen de natuur der Engelen en
der menfthen. Gij bebt alle haare tederheid, Sachatisla! flaa
ook naar haare grootheid. Het cerfle is eene gave der natuur,
bet laatile zal uw eigen werk zijn. Tederheid des gemoeds,
zonder flerkte,zonder groottnoedigheid, is weekheid; een riet ,
dat van clken wind bewogen words. Maar eene Ziel, die zich
aan een verheven manier van denken gewend heeft, boon,
zonder aandoening, de flem der verniaken, die heur aan hunnen oever tot eenen wellustigen dood, uitnodigen; en flaat
onverfchrokken in den form, gelijk een ceder Gods, wier wortels in de diepte nederfchieten. En hoe kan een Ziel andcrs
dan groot zijn, die harcn add bedenkt, die dezcn aardkloot,
met gindfche Hemelfche wacrelden vcrgeleken. en dagcn ,
die als een fchaduw voorbijgaan, tegen de Eeuwigheid, afgewogen heeft! wat aangenaamheid heeft dan iedelheid en we].
lust zulk eene Ziel aan te bieden ? welke proportie heeft cen
fofje, bij den Hemel ? Moet, wannecr gij zoo denkt, de getrot:we uitoefening dcr kleinfe pligt, u, niet een groter verpoegen gcven, dan deze wispeltnurige zielen vatbaar zijn
ken-
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kennen, die immer buiten hunnen eigen kring, in de widen.
der dwaasheid , rond zwerven, en alie dingen om zich heen,
met een dronken en onzeker oog, aMigapen Neen , Sacharisfa! de nijdige Damon moet geen triumph roepen , van u, in
deze labyrinthe, gevoerd te hebben. Gij zult, zonder om te
zien , uw oor naar de zagte ficrn der wijsheid wenden, en den
weg, met immer flerker wordende ft ippen, voordwandelen ,
op welken rust en re vredenbeid, onder uwe treden, bloeijen,
en duizend Seraphim, door owe nederige deugd gelokt, om u
been zweven, en, om awe Ziel, eenen kring maken, daar
geen kwaad doordringen kan."

en itLAARTJE, of de Zegepraal der deugdzaame–en
ftandvaste Liefde. Twee Deeiren. Te Ainfle.!daan, by W. Wy.
nands , 1787. In 8vo. 734 bladz.

HEERFORT

en verhaal van een tederen kuifchen minnehandel, die, na
eene reeks van wisfelvalligheden, door eon wettig liuwelyk , het gewenschte einde erlangt. Menigvuldige to leurflellingen dwarsboomen, by herhaaling, het geluk van Heeffort cn
Klaarlje, die, verfirooid geraakt zynde, eindelijk, na veel omzwervcns en vrugtlooze nafp000ringen , elkander te Antwerpen
weder ontmoeten , en voorts gelukkige dagen genieten : verfcheiden toevallige onifiandighecien verydelen dikwerf het gunfligfle
vooruitzigt, en de Sel'ryver heeft ze telkens zo weeten in te
voeren, dat by het mogelyke Reeds in 't oog houde. Dit brengt
eene leevendigheid in 't verhaal die den Leezer uitiokt, 't welt
wyders doorvlogten is, met de lotgevallen van drie paar Gelte.
ven , welken , met andere bykomende ontmoetingen, natuurlyk
in 't beloop deezer gefchiedenisfe voorkomen. Zulk eene
fchryfwyze geeft den Opfleller van dit verhaal eene gunCtige
gelegenheid tot het invoeren van onderfcheiden charaeters, zo
van een goeden als flechten aart, die by op eene gepaste wyze doet werken, en indiervoege voordraagt, dat het deugdzaame in zyn beminlyk , en 't ondeugdzaame in zijn haatlyk
licht, op 't duidelykfle ten won flaa. Dit alles maakt deeze
Roman tot eene aangenaame uitfpanning, die men der jeugd
zonder gevaar kan verleenen; terwyl derze1ver doorbladering
ook van nut kan zyn, om aan dezclve lesfen van voorzigtigheld en aanmoedigingen ter Deugd in te ioezemen , waaroe
etlyke voorvallen eene ongedwongen aanleicEng geeven. Het
gefchiedverhaal zelve is ts veel aan een gefchakeld, of loopt
door geduurige te leur flellingen te breed uir, om 'er een gedeelte van over te neemen ; maar zie bier, tot een Nal van
des Autheurs fchryfwyze, zyn verhaal van Heerforts gedrag,
by 't ontdekken van een Vondeling,
" HEER-

E

HEERFORT EN ItLAARTJE.
„ HEERFORT, naainlyk, hoorde, by bet doorryden van een
bosch, van verre een gehuil. Hy reed frisch door, en kwam
aan de plaats, daar het gefehrei bet hoorbaarst was. Hy her..
kende het voor de Item van een weenend kind ; maar by zag
niets. Hy reed rondom een digt kreupelboschje, dat aan den
weg fond, en zag nu een fmeltend gezigt. Daar frond
een oude ben, zo als de wyven op den rug dragen. In de ben
lagen oude todden, en op de todden, en in de toddcn gewonden lag een weenend kind, dat bitter huilde. Anne worm !
gy bier zo alleen ? zeide HEERFORT. Toen hy fprak, hield het
kind op met kryten, en lagcht hem, met betraande eogjes,
toe. De cdeldenkende jongeling gevoelde geheel di aandoenlyk gezi gt. Zyn gantlehe goede ziel geraakte in beweging, en
beide zyne oogen werden bevochtigd. OndertusiThen werd
bier , met enkel aankyken niets uitgevoerd , en goede bewegingen en natte oogen alleen hielpen niets. Hy riep zo luid by kon,
om ctit by geloofde dat de arme behoeftige moeder z:eh bier of
daar begeven had; mar zyn roepen baatte niets. Daar kwam
niemand te voorfchyn
„Hy flare van het paard. Het arm, verlaaten , hulpelooze
nienschlyk fehepze/ was , naar zyn oordeel, niet boven het iaar
oud. Hy ging by de ben en fprak het kind vriendlyk toe. Het
vatte eeten van zyne vingeren , hield dien vast, en keek hem
met een lagchend hartroerend gezigt in de oogen. Zyne Waardin. [by welke by in 't naaste dorp gehuisvest had,] had hem
een boterham inede gegeeven ; deeze haalde hy uit den zak en
flak het wigt kleine ftukjes in den mond. Hoe groot was zyne blydfchap, toen by het, met grooten Iinaak, zag eeten.
Eindelyk hrd het genoeg , en, toen het denklyk Borst kreeg,
begon het weder te kryten. Wat maak ik nu? dacht de
goede HEERFORT.. Hier laaten liggen , kan ik onmooglyk , en als
ik u ook wilde medenemen, hoe kryg ik u voort? Hy wist niet
wat by doen zoude. Eindelyk hoorde by een rytuig, en zag
het tot zyn blydichap na hem toekomen. Het was een boerenwagen . Een welgekleede oudachtige Vrouw zat 'er op. Dit
gezigt vermaakte hem. Hy ging fcbielyk aan den weg, en verzocht, dat zy fil wilde houden. De kerel hield de paarden op.
Lieve vrouw! bier heb ik een hulpeloos kind gevonden!
Als gy het arme verlaaten wormpje wilde mede nemen Daar
is niemand bij.
Waar is Let? — Hij liep fchielyk achter
de ilroiken en haalde de ben voor den dag.
Daar is het.
Wat duivel? zou ik dat fchepzel medenemen. Het is een
Bedelaarspak. dat zyn verhoerde Moeder heeft laaten Nan.
Foei! Myn Heer ! hoe kunt gy zo lets begeeren ? Maar het
is evenwel een menschelyk wezen ! zal het dan bier vergaan?
neem jy het dan mode . ik wil niet. Ryd voorr ALEXIS ! —

Ho ! lieve Vrouw ! doe het toch: 1k zal u terftond kostgeld betaa-
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taalen en meer toezenden. 1k ben te paard , en kan het kind
niet voortvoeren. — lk wil niet, myn Heer! Laat het onnut
fchepzel liggen. Ryd voort ALEXIS! De kerel lag de zweep
over zyne paarden , en joeg voort.
„ HEERFORT geraakte,in een woedende toorn. Welk eene Ty.
gerin! riep hy , vloekte het fchandelyk wyf achter na , en wad
door het weenen van zynen Vondeling verzacht en bewoogen.
Wat zal ik my dan lang bedenken? riep by ; hy nam het in lompen gewonden kind in zyn rechten arm, wierp het paard den
teugel voot. den kop, fleeg 'er op, en reed weder na het dorp
toe, daar hy van daan gekomen was. Door de beweeging van
het ryden werd het kind fill, en raakte in flaap. I-let had, als
hy 'er op zag, een walglyk voorkomen. Rondom het zelve beweegden zich beestjens, die ook wel fchepzels zyn van onzen
lieven Heer,, maar die ik echter niet noemen zal, om dat zy
overal, onder alle fchepzels, voor de oneerlyklle gehouden
worden. HEERFORT grilde 'er van, maar reed echter ge roost
voort, en nam alles mede wat leefde. Alzo6 hy uit menfchen
liefde langzaam reed, zo duurde bet lang eer by aan bet dorp
kwam. Eindelyk kwam hy, diep in den namiddag , in de
Herberg aan. — Hy vertelde kort, wat hem bejecgend
was, toonde zynen armen vondeling, en verzocht dat men
voor deszelfs opkweeking, tegen een kostgeld, dat by betaalen
zoude, wilde zorg draagen. Men flood verbaasd over zyne edele denkwyze; en nam geerne op zich het geen by begee de (k).
Eene arme vrouw in het dorp werd geroepen ; deeze nam het
kind, ontving kostgeld, en belofte, om meer te zullen hebben,
en de edeldenkende jongeling was te vre de.
„ Dien dag niet verder kunnende ryden, vertoefde hy aidaar
tot den volgenden morgen , wanneer hy, na het ontbyt genuttigd to hebben, weder afreed. Toen by aan het einde van het
dorp kwam, kwam de vrouw hem tegen, die den Vondeling
Myn lieer ! hoe moet het kind hee_
overgenomen had.
ten ? Wat is het? Een Meisje Een Meisje ?
KLAARTJE zal het heeten! Doe het maar wel , en zorg 'er voor,
dat het groot en goed word; ik zal 'er u wel voor beloonen.
Hy gaf zyn paard de fpooren , en reedt fchielyk voort."
Een laater berigt meldt ons nog, dat HEERFORT zynen Vonde.
ling vervolgens ook niet vergat. Na de ontdekking van, en zyne
huwelyksvereeniging met zyne Beminde, bleef by 'er zorg voor
draagen. ,, Hy lief het kind wel opvoeden, en, toen bet groot
geworden was, nam hy het by zich, Het Meisje droeg, gelyk
by belast had, den naam van KLAARTJE. Het werd in dienst
van zyne beminde KLAARTJE , nu Mevrouw van HEERFORT, die
het zeer in waarde hield, groot, zeer aartig en een recht lief
Meisje."
co Een vroeger verblyf in deeze Herberg, en ' t aldaar voorgevallene
zich op het vl oord van Herrfort re verlaaten'
of getsegzaamen grond ,
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Schoolboekje van Nederlandfche Dengden, Met Plaaten. Ultge4
,yeeven door de Maatfchappy: Tot nut van 't algemeen. Te
Anfterdam bij H. Keyzer, A. Fokke Simon. en C.
Vries. 1788. In octavo 48 bladz.
nit ftukje dat een aantal van zedelyke voorftellingen,hy–ma' nier van Fabels , Zamenfpraaken , Verhaalen , enz. in Profa
en op Dichtmaat behelst, dat men ook met eenige Plaatjes
vercierd heeft, behoort onder die foort van Gefehriften, die
der jeugd nuttig kunnen zyn; en welken men, zo op de Schoolen als anders, tot eerprysjes ter aanmoediginge kan gebruiken.
Zie hier eerie les ter aanpryzingc der Ouderliefde.
„ Fen goedaartig jongeling heklaagde, onder de bitterfte
droef,,eid , den dood van zyn beminden Vader; zyn vriend
troostte hem , door te zeggen, dat by aan zyn gefforven Vader
Zich altoos gehoornam , braaf en eerbiedig getoond had: „ zoo
„ dacht ik ook, zeide de jongen , maar nu herinner ik my,
,, met droefheid , hoe dikwyls ik ongehoorzaam en onacht„ zaam geweest ben; hoe gaarne zou ik dit willen verbeteren ;
„ maar, helaasl nu kan ik niet ; nu leer 1k, dat, in veele ge„ vallen ,myne liefde grooter, myne gehoorzaamheid oprechter ,
„ had kunnen zyn.”
* * *
„

Ti

Bedenkt dit, lieve Kinderen! terwyl uwe Ouders leeven ,

op dat gy niet, na hun dood, u met meet recht zoudt moe.

ten beklaagen.

Welk een zorg befteerit ge
Ouders!
Eer ik wel ben opgevoed.
Laat ik u beminnen eeren,
Voor al 't Neil, dat ge aan my duet.''
Tafel eerier Eiv, elfche Etymologie. Twee Bladen in Plano.
beknopte ontvouvving van 't voornaamfle dat tot de
E ene
Engeliche Etymologie of Woordgronding behoort ; brengende
in een Tafel, die op Linnen of ilevig Papier geplakt kan worden, in eenen opflag onder 't oog, de noodwendig vereischte
kundigheden , raakende de verbuiging enz. der Zelfflandige en
Byvoeglyke Naamwoorden, mitsgaders der Voornaamwoorden,
benevens de tydvoeging enz. der Werkwoorden, met eerie
Alphabetliche lyst der onregelmaatige Werkwoorden. Men
heeft 'er eerie welgeordende fcbikking in gade geilaagen; uit
welken hoofde zodanig een Tafel den eerstbeginnenden Leerling
van dienst kan zyn ; doh by moet zig benaarfflgen, om zig die
algemeene kundigheden wel dra zo eigen te maaken , dat by
zulk foort van hulpmiddelen niet meer behoeve.
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Inleiding in de Boeken des Ouden Verbonds , door Ji D.
MICHAeLIS Ridder van de Nooraflar-orde, Hoogleeraer
in de Gl7y5begeerte te Gottingen , enz. enz. Uit het
Hoogduitsch vertaald door v. VAN HAMELSVELD , Dr.
en Prof. Th. enz. Eerfle peels ecrIle Stuk. Te Haarlem , by F. Bohn , 1788. 13612alven het Voorbericht,
274 bladz. in gr. octavo.

vret de Vertaling van dit Werk doet men den Neder-

--Vi duitfchen Bybeloefenaer ontegenzeglvk een wezenlyken dienst, nademael de Hoogleeraer zich iii
't zelve bevlytigt „ om zyne nauwkeurige nafpooringen ,
wegens de echtheid der Schriften des Ouden Verbonds,
derzelver inhoud, en 't geen voorts ten beteren verflande
van het daerin voorgedragen kan dienen , gemeen te maken. Oordeelkundige onderzoekers zullen 'er ene ruime
Rolfe ter nadere overweginge in vinden, die ten deele
hunne kundigheden zal vermeerderen of ophelderen; en
ten deele hunne oefenzucht fcherpen , wanneer de Hoogleeraer, hunnes oordeels, ecns misgetast mogt hebben:
't welk,ten opzichte van Boeken van dien ouderdoni ,
waeromtrent in deze en gene byzonderheden alles op verre na niet even klaer is, ligtivk pints kan hebben.
Gemerkt het Rock van yob , naer des Hoogleeraers gedachten, het oudfle Bybelboek is, vangt ook zyn arbeid met het onderzoek van 't zlve aen, en ter voordragte hiervan is het thans afgegeven eeriteStuk gefchikt.
Vooraf komt desaengnende in overweging de Vraeg:
„ Is het eene waare Gefchiedenis? of zed -dyke leerzame
„ Fabel ?" De Hoogleeraer omhelst bet Medic gevoelen, beweerende , dat de Godlyke Schryver dit voorval
en den daerby gevoerden redentwist verdicht lieeft , om,
onder dat verdichtzel zyne beoogde zedelyke leering te
krachtigcr voor te ftellen. Hy dringt de rcden van dit
gevoelen ten fterkfte aen, met beantwoording der tegen-
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werpingen; toonende inzonderheid , hoe ongegrond de
bericliten zyn, die men nopens gob, als ene wezenlyke
perfoonaadje, te berde brengt. Iiierop verledigt
hy zich ter ontvouwinge van 't geen tot de daerin aengevoerde Leer betrckking heeft, Dezelve is , naer zyn inzien , deze: „ Geiuk en ongeluk , zelfs het grootite, en
dat tot het einde des 'evens voortduurt, word in dit
]) leven niet near verdienflen uitgedeeld; wel zees dik,' veils ziet men den deuzdzaamen gelukkig, en den ondengenden van alle ongeluk vervolgd; maar oak dik,5 veils het tegcncleel, de deugd ten chide toe ongelukde hoogfte oncugd tot aan 's levers cinde,
/ 1 kig
zacht
vol eerc, in den hoogften graad
d' al
51 en
gelukkig.
In
kezeNvereld
is de fcbunwpiaats niet van
29
Gods reehtva.trdigheid, mry gelouven die , maar zien
ze niet. Daar is een leven na den dood te wacliten,
3i vol firaifen en belooningen , zelfs ook eerie opftandin ooes ligchaams , en in dat toekornend leven zullen de
29
deugdzaaman gelukkig , maar de boozes; ongelukkig
9/
zyn , gelyk by opmerkt, ook wet andere
„ zyn.
leeringen ingevlochten , maer het bovenflaende is de
hoofdleering, en het eigenlyke doel der Fabel: wacromtrent by voorts nagaet, hoc deze Leer in dezelve oinkleed
word. — Vervolgens doet hy ons gadeflaen de Poi:zy
en fyne uitwerking der Fabel, mitsgaders de voornaemfte
byzonderheden die dezelve uitmaken ; als Baer is , de
plaets , de tyd, de perfoon der vcrdichting, en de vrienden van Yob; benevens de flaet van yob en deszelfs ziekte. ledez dezer Stukken behandelt de Hoogleeraer onderfcheidenlyk, dat hem veelvuldig geeft tot het
ophelderen veler plaetzen in dit ''Gefehrift; 't welk vourts
over het geheel nog ene nadere opmerking vordert.
Vat deswegens , in de eerfte plaetze, deszelfs Ouderdom betreft; men hecft bet, gelyk de Hoogleeraer track
te doen zien , te 'louden voor het oudfle, onder alle de
tot op onzen tyd overgebleven bocken der Waereld; en
deszelfs SL:bryver is , naer alle waerichynlykheid, Mozes,
die het naestdenkelyk opgefteld zal hebben, in den tyd
van :uric vlagt rza Midian. Na de ontvouwing zyner gedacbten, ter flavinge van dit gevoelen , verledigt
hy zich enter nog ter overweginge van 't geen anderen
aenvoeren, ten opzichte van s(dom,,, als ware deze de
Schryver van dit Bock , of ieniand van veel later tyl, om
en aen, of wel na, de Babylonifche gevangenis, Ea ter
dier
77
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INLEIDING IN HET 0. VERBOND.

519

dier gelegenheid gaet by tevens na, de, zyns oordee/s ,
edcnkingen van zammigen, wegens de tael
ongegronde
b
in -dit Bock, als ware dezelve een onzuiver Hebreeuwsch,
vervuld met Arabismen en Syriasmen; zo ook nopens bet
byzondere, dat zich in de redenen van Elihu opdoet , en
het dcnkbceld, dat het Bock van sob, 't welk wy tegenwoordig bezitten , cue overzetting nit bet Arabisch zyn
De Hoogleeraer erkent voorts , dat dit
zoude.
Bock onder de Kanonyke Bybelfchriften _behoort; maer
by fillet tevens dat het zelve, van zo hoogen -onderdom zynde , niet zonder fouten tot ons gekomen is,
en dat gevolglyk oordeelkundige gisfingen , in de vertaling en uitlegging van dit Bock , bovenal gcoorlofd zyn ,
en gebruikt behooren te worden. En nadien wyders de
oucie Overzettingen ook Merin van dienst kunnen zvn,
zo geeft de Hoogleeraer ten lactfle nog een kort verilag
van dezelven; als daar zyn : die der zeventig Overzetters , de Latynfche, Syrifche , Arabifche en Chaldeeuwfche Overzetting; omtrent welken by den taelkundigen
de vereischte onderrichtingen verleent. - Om, na
deze melding der fchikkinge van dit Werk , nog ene byzonderheid uit het zelve medc te deelen , zullen wy
bcpalen tot bet hoofdzaeklyke van 't geen de Hoogleeraer
meld, wegens bet beloop van den redentwist tusfchen
yob en zyne Vrienden.
,9 Drie Vrienden, komende om hem te beklaagen en te
vertroosten , than zo verbaasd, over de grootheid van
zyne finerten en ongeluk, dat ze, met JOB, als verflomd
zitten. Deeze breekt eindelyk het ftilzwygen of , met
eene zeer ongeduldige klagt en verWenfching van den dag
zyner 9,-eboorte; waarmede de redentwist voorts een aanvang neernt. ELwAs , een waarlvk verheeven karakter,
waagt het, om, met de u,frootile bekheidenheid en eerbied,
gelooft, dat JOB zich in zyne
antWoor clen
JOB te antwoorden.
redenen overhaast , dat by onder de'finert bezwykt , daar
by anders anderen getroost had;: wil hcm troosten,
en zegt , dat zvue ongeveitisde Godsvrucht zyn , onbedrieglyke troost is; dat boozen onder bet on g eluk bezwvlzen ,maar nooit de God yreezenden , dien zal het ten laatnen welgaan by belooft hem , Volgends zyne Godgeleerdheid en Wysgeerte , volkomene'' herfklling vermeerdering van zvn voorig pink, land leven , en dat by
iu hoogen onderdom tell grave zal gedragen wonien. Alwel gemeende zaaken , maar daarom nog niet
les
L1z
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doorgaands waar, en bier zeer kwalyk te pasfe gebragt:
Want de zickte van JOB is ongenceslyk , en de verflandige man kan geene wonderen van God verwachten tot
zyne bevryding; ook moest voor Jos de troost van een
lang leven flootend en yslyk zyn ; want men kan juist
niets verfchriklykers by zyne ziekte denken , dan dat
daarby een zeer lang, ten uiterfte rampzalig, en van dag
tot dag in ellende en jammeren toenemend, leven mooglyk is. Het is zo , ELIFAS verhaalt ook een gezigt, bet
welk by gehad heeft, maar niet fchynt te verftaan , en
dat volftrekt het tegenftelde van alle zyne redenen is ,
alhoewel hy het vervolgens ten tweedenmaal herhaalt.
Jos verwerpt ook deezen onverfiandigen troost en wel
zeer bits met inmenging van alierbande feherpe aanmerkingen over zyne vrienden : en hiermede hegint de twist.
Om dat Jon niet gelooft , dat het den Godyruchtigen ,
den Dengdzaamen, op het einde van dic leven wel moet
gaan, noch ook , dat by van zyne ziekte genezen zal,
zo maaken zy hem tot eenen verloochenaar der Godlvke
gerechtigheid, en eindelyk tot eenen volkomen Booswigt,
en verloochenaar van den Godsdienst. De beide partycn,
gelyk by hevig redentwisten het geval pleeg te zyn , verklaaren zich nooit duidelyk noch bepaald genoeg jegens
elkanderen , om het misverftand weg te nemen , en de
vraag met die naauwkcurigheid voor te dragen, wclke de
befli sfin g gemaklyker zou maaken.
„ In deezen
twist beweert Jon hcrhaaldc keeren :
b
flat het toned der Godlyke gerechtigheid niet is op , deeze wereld. Het zy waar, dat do Boozen dikwils in dezelve gearaft worden, maar niet altyd; dat meenig volmaakt Booswigt tot aan het einde van zyn leven gelukkig is , maar dat men misfchien eerst na zyn dood de
wrake Gods aan zyne Nakomelingen ziet. En omgekeerd, dat het mooglyk zy, ja niet zelden gebeurt, dat
de oprechte tot aan het einde van zyn leven , ten literIle ongelukkig is; en dat hy, by eene ongeneeslyke ziekte, niet anders te wachten heeft; dat zyn eenige wensch
is een fpoedige dood; alleen dat hy daarvoor vreest , dat
deeze te lang most wegblyven , en dat nog jaaren vol
kommer hem voorbereid mogten zyn. Maar aan geene
zyde des doods beweert gy het groot onderfcheid tusfchen den toefland der Godloozen en der Godzaligen ,
de ecrfte ten hoogiten rampzalig , deeze in den hoogften
graal gelukkig. Dit tockomend leven ,
aralfen en
be-
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belooningen , ontkennen zyne vrienden niet; zy fpreken
'er zelfs van, ja dreigen hem deszelfs ftraffen, als eenen
verloochenaar der Godlyke gerechtigheid. Aileen dit willen zy doorgaands , dat het hier in deeze Wercld den
Boozen met ten einde toe gelukkig gait, en den goeden
niet ten einde toe ongelukkig gam kan. Nooit ontkent
JOB maar belyd nicer dan ecns , dat alles , zelfs het
flrengtle kwaad, door onze zonden wel verdiend is; hy
zelf belyd zich eenen zondaar te zyn, die dit alles verdiend heeft. Maar by vind bet echter ten hoogtten hard,
dat God juist hem zo zeer ftraft, hem zyne zonden (van
onwetendheid of overyling) niet vergeeft , hem niet eens
iaat weten, of merken , waar voor by geftraft word. En.
hicr wordeu zyne klagten meermaals nict alleen ongeduldig, maar oneerbiedig jegens God, die vervolgends gemeenlyk weder in het weemoedige te rug vallen. Tevens
brengt hy uitmuntende lesfen by, van de onoverzienlyke
wysheid Gods , met welke by de Wereld regeert, dat
het in Been 's menfclien vermogen ftaat, die na te fpeuren , en uit te vorfchen , waarom God dus handele ,
waarom hy dit of dat kwaad gehenge. Zyne vrienden ,
die met elke reden harder geworden waren , zwygen eindelyk ftil, en eene niets ter zaak doende declamatorifche
reden van BILDAD maakt bet Plot nit. Doch jou vaart
fteeds voort , fchildert inzonderheid voortreflyk bet onnafpeurlyke van die Wysheid , met welke God de Wereid regeert , betnigt nogmaals zyne onichuld , en befchryft zynen wandel.
, Eindelyk komt ecn nieuw perfoon , El IHU, te voorfchyn , die met hartelyke vriendlchap en groote hoogachring your JOB 1preekt; in dat fink gclyk heeft , dat hy
hem zyne overhaastingen in oneerbiedige redenen jegens
God voorhoud ; maar die nogthans zeer verkeerd den
knoop oplost. Dat al dit kwaad, zonder eenc byzondere bezondiging van joB, over hem kon toegelaaten zyn ,
gelooft hy nict : opzettelyke zonden heat jou wel niet
begaan , daar kent by hem te goed toe ; nicer bet kunnen onbekende zonden zyn , door welke by , als God
hem nict tugdigde , uit de genadc Gods zou vervallen
zyn. IIy is vol van de leere der Engelen , die hy als
Middelaars aanziet tusfchen God en de 1\tenlchen : zy
hidden voor den gecnen lien God theft, en wyzen hem
wel eens, met Gods toelaating, de zonde aan , voor welke by geftraft word , op dat by zich kunne bekccren —
L1 3
Zon-
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Zonderling ! Ton word gewezen , niet tot zelfsbeproeving, niet tot ecn ootmoeclig gehed voor God, om ontdekking van het gecn daar by zich in bczondigd heeft;
meat tot Engelen,..die hem misfchien deeze weldaad bewyzen zullen byaldien con onder hun zyn vriend is. -Ondertusrchen komt 'er een Onweder ELIHU boort het
van verre donderen , het nadert meer en meer ; by befchryft de fchaterende donderilagen tot roem van Gods
magt, zegt: bowl de wolken is ailes klaar en helder,
en onder donkere nacht, maar de wind zal lien opklaaren , (mislchien met opzigt op de tegenswoordige donkerheid , met welke Gods handclwyze omtrent JOB bedekt is ,) God is rechtvaardig „ maar by laat zich niet
neder, om ftervelingen te antwoorden Wysgeeren
zien niets. En terwyl by dit zegt, fpreekt God zelf op
ems uit bet onweder. Deeze lost den knoop niet op,
maar verwyt aan JOB alleen zyne floutheid , befchryft de
werken der Namur , en vraagt hem , of by de Wereld
kin regecren ? en hem dit leeren wil? OF by ook het
ligtfle, bet A, B , C der Namur verflaat? Het welk,
vergeleken met de ingewikkelde Voorzienigbeid Gods
over de lotgevallen van zedclyke Schepzelen , over de
uitdeeling van goed en kwaacl
alleen eerfte begiuzelen
zyn!" -- Voorts vergceft God, (gelyk de Hoogleernet vervolgens nog opmerkt,) J0,1 , op zyne beck, de
menigvuldige overylingen , nicer verldacrt dat Jon in de
hoofdzaek gelyk gehad heeft, en zyne vrienden ongelyk;
zy hadden dwaeslyk gefproken.
Proere eener Gef, hirdefils van bet /rieninnus, door J. A.
STARCK, Dr. der H. ..chri t, Vorsilvkan OpperW2)rediker te Recfendarmfiadt , Conliiioriael-Raad &'c. &c.
Ecrfie Deal. Uitaxf,reven dior r. VAN H MEP
Te
Rotterdam, by A. Vis , 1788. In gr. octavo, 396 bladz.
'men ieder,, die moor de ervarenbeid in de Kerk12-■ lyke en 1,Vaereldiyke Ge1chiedenisfin bezit, weet ,
dat de Godgeleerde verfchillen , tusichen Arius en Alexander van Alexandria ontflaen , zo in het Kerkiyke als
Waereldl yke , vele en verregaende gevolgen gehad hehben. Uit (lien hoofde is ene byzondere nafPooring van
bet deswegens voorgevallen der oplettendhcid wel waerdig ; en zuiks heeft den Eerwaerden Starck genoopt, om
'er
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'er zyne aenclacht op te vestigen; 't welk hem clan ook
aP nleiding gegeven heeft, tot het opftellen dozer Proeve
eper Gefchiedenisfe van bet Arianismus; die men, begerig zynde. om deze gewigtige gebeurtenis , en derzelver
gevolgen na te gaen , in dat opzicht met vrucht zal
doorbiaderen.
Na ene voorafgaende aenmerking over de verfchillende
denkwyze der Christenen in de vroegere eeuwen , over
de Godsdienflige leeritellingen in 't algemeen en hyzonder over die leerftukken , welken op den perfoon van je-,
zus Christus betrekking hebben, en waer uit de ongelukkige Ariaenfche twisten ontflaen zyn , zo hepaelt zich
onze Schryver,, in de eerfle plaetze, tot bet ontvouwen
der vroegere begrippen over dit onderwerp ; als oordeelende dat men best doet , met eerst te rug te gaen tot
die tyden , uit welken de oorfprong der Niceenfche en
zfriaenfche leer kan worden afgeleid. Dit doet hem aenvanglyk bet oog flaen , op de voorftellingen van ChrisPis en deszelfs Aposelen , omtrent zyn perfoon , mitsgaders op de begrippen hieromtrent , volgens de Joodiche
en Heidenfche denkwyze. Voorts verlecligt by zich tot
ene nadere ontvouwing van de onderfcheiclene begrippen
der vroege Christenen, zo tilt de yoodez2 als uit de Heidenen , omtrent den perfoon van Christi's; waer by die
der wysgerige Christenen , onder den naem van Gnostiken bekend , ene byzondere opmerking vorderen. Op die
wyze nagegaen bebbende , wat men nit de berichten ,
ilopens de verfchillende denkwyzen der Christenen deswegens in de eet:de Eeuw , kan opmaken , zo geeft by
vervolgens eon onderfcheiden verflag van de verfchillende
gevoelens der Christenen over dit onderwerp, en in de
tweeds en in de derde Eeuw, zo onder de Iterht,::innif,Ten
als onder de Aria Catholyken. WyJers maekt by ook
nog gewag van zomm;ge byzondere begrippen welken
voorkomen in enige, ondergefchoven Werken , die in daze tyden onder de Christenen rond gingen , en no g, al
etlyke merkwaerclige trekkcn behelzen , welken bier t'huis
hooren. --- Met opzicht tot deze verfcheiden voorftellingen , geduurende de drie cerfte Eeuwen mcrkt de
Eerwaercie Slarek . in zyn daeruit afgeleid befluit aen ;
,9 dat zy gedeeltlyk hunnen grond hidden in de voor,maabge godsdienftige begrippen (er nieuwe Kristenen;
gedeeltlyk in de verfchillende wysbegeerte , welke de
ktistlyke leeraars volgden , en welke zy met het kristenL1 4
dons
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dom zogten te vereenigen: geclecItlyk zyn zy hear oorfprong fchuldig aan den yver your ,Je leer der alleenheerfchinge (iroaarc:hi), en ook gedéeltlyk aan de pogingen,
oui zich tegen de dwalencien met nadruk te verzetten.
Evenwel heeft ook de weinige bcpaaldheid der theologifchc uitdrukkingen , welken met den tyd tot grootere
naauwkeurigheid kwamen , bier ook geen goring deel aan
gelled; men vindt mede by de rechtzinnige leeraars der
kerke veele uitdrukkingen, welke door de dwalenden gebruikt zyn ; zonder dat men daarom met zekerheid kart
bewcren, dat zy 'er dezeltde hegrippen inede verbonden
hebben. — Dan , hoe meer de geest der befpiegeling uit de wysgeerige fchoolen in de kristlyke maatfchappy overging, en men bet wider de wezeniyke eigenfchappen van eenen yob-pakten kristen, en voornaamlyk van
eenen leeraar der kerke rekende , zeer diep in deze verborgenheden in te dringen, en meer en bepaalder van 4
Godheid te weten, en te kunnen zeggen , dan in de heilige boeken geopenbaard is, des te meet vermenigvuidigen zich deze verfchillende gevoelens."
,, Men zoo zich zeer bedriegen , wanneer men wilde
bewecren, dat men geheet onverichillig is geweest , met
opzigt tot deze verfchillende vooraellingen. Twee van
deze onderfcheiden gevoelens fchynen , van den beginne,
als even zcer dwaiende aangemerkt, en even zeer gehaat
geweest te zyn : neemlyk , bet gevoelen van hun , die
Ktus-rus voor con blunt mensch bielden , en vervolgends
de gnostifche gevoelens, near welken de menschheid van
KRISTUS gelochend werd. Deze beide gevoelens worden
reeds in de ecrfte gefchritten befireden ; boewel de uitwendige gefleldheid der Krietenen in de eerfle tyden hen
belette , om met de enders denkenden op zulk eene wyze , als naderhand, te handelen.
Dear men echter met opzigt tot deze waarbeid : KRISTI I S is God en
waarachlig mensch, overeenkwam , dear fchynt men met
opzigt tot de byzondere begrippen omtrend de godlyke
naluur des Heeren, Karen oorfprong, rang, waardig.beid,
vermogen en betrekking tot den Vacl er en den Heiligen
Geest, taamlyk onverfchillig te zyn geweest. Dit blykt
uit de menigvuldige en zonderlinge begrippen , welken
bierover by de keri;vaders voorkomen, — Met den
tyd werd deze toegevenheid bepaalder , toen SABET.LIUS
eii andere de perfoonlykheid des zoons in twyfel trokken,
Waren het enkel benaahlere en Mere theologifche begrip
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gripper', welke deze bepaaling voordbragten, of had de
nest der heidenfche wysgeerige fchoolen , die in geezer':
r5
tyd onder de Kristenen heerschte , hier ook dcel :tan?
Genoeg vrybeid van denken werd binnen naauwere
g,renzen gebragt ; hoewel men met opzigt tot de wyze
van ontfiaan verinogen, den rang en de betrekking
van dezen goityken peribon tot den Vader en den Hetligen Geest , verfchillende gevoelens volgdc , zonder daarom, wegns deze of gene voorftellingen, onder de letters gerekend te worden."
De Eerwaerde Starck , bier rnede de drie eerfte Eeuwen doorgeloopen hebbencie, komt, met den aenvang der
vierde Eeuwe , op de zo vecl geruchtsmakende verfchillen tusfchen lrias en illexander,, Bisfchop van Alexandrie. Het begin hunner gefchillen , in den . fare 319 of
32o, ontvouwd hebbende , .geeft by een bericht van de
gefchiedenis van ilrius en zynen aenhang , tot op zyne
verdryving nit Alexandrie ; en voorts van de verdere
voortzetting dier verfchillen, tot dat Keizer Conflatztinus
de Groote 'er deel in begot' te neemen. Wyders vermeldt
by de poogingen diens Keizers , om deze verfchillen by
te le g gen ; welker vruchtloozc uitflag ten gevolge had,
dat by ere algemene kerklyke vergadering uitfchreef, om
op dezelve alle de, onder de Christened, oneenigheden,
en voornacmlyk de onlangs ontflane Ariaenfche verfchillen, by te leggen. Hierop geeft by een vcrilag, van deze Kerkvergaderieg, in 4en jare 325, gehouden te Nicea, Iiithyriie op welke de leer van Arius als onrecbzinnig veroordeeld werd. En bieraen hecht by ten
laetfte nog enige aenmerkingen over de . gevoelens van
Arius en lexatider,, mitsgaders over de Geloofsbelydenis van Nicca ; waerover by zich , ten riot, aldus nitlaet.
„ Wanneer men nu het leerbegrip, well: op de kerkvergadering van Nice(' is vastgefteld , onderzockt , dan
kan men niet ontkennen, dat het reeds te vooren , onder de rechtzinnige leeraars der kerke zyne aanhangers
heeft gehad; hoewel men , met sou. de Niceefehe begrippen niet als die van alle de voorige kerkleeraaren kan
aanmerken , zonder hunne fcbriften het grootfle geweld.
Aan te doen (*). Maar men kan ook niet ontkennen ,
(14
C*) BULB, Defen/io fidel Nicene.
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dat de begrippen van ARIUS en ALEXANDER (t) onder de
rechtzinnige Lceraars aanhangers gehad hebben. Indien
'er weinigen waren , die volkomenlyk van het gevoelen
van ARIUS zyn geweest, gelyk indedaad zelfs onder hen,
die tot de party van ARIUS overkwamen, de meesten van
het naderhand zogenoemde HalPtiriaansch gevoelen waren; zoo waren 'cr ook zeker ongemeen weinigen onder
de voorige leeraars der kerke , die de flomoouji zoo be-.
greepen, als de Vaders te Nicea die bepaalden (§).
Voor het overige zou het niet moeijelyk zyn geweest,
de twistende partyen, tot eer van den Godsdienst , en
tot burgerlyk welzyn, zamen te vereenigen : maar, daar
ydere van dezelven , en wcl voornaamlyk de illexandriv
nifehe party, bettenovergefteld
gevoelen als eene godslastcring aanzag en bdaarvoor opgat , zoo was cene verceriging onmogelyk; en bet geweld, waarmede de tegenparty te Nicea onderdrukt werd zoo, dat zy, die tinders
dachten , zelfs als rebellen en fchuldig aan misciaad van
beledigde majefleit , aangezien en geffraft werden , kon
niets andcrs dan die ongelukkige gevolgen hebben, welken het vervolg der Ariaanfche gefchiedcnis zal aanwy=IL"
Onze Autheur duid hiermede aen , dat bet begrip van
niet het zelfde was, met het leerbegrip te Nicea
ithstgetleld , bet welk by in zyne voorige aenmerkingen reeds
ALEXANTIER

getoond had.
a) Men vergelyke bier, behalve SANDEN, ZWICKERT,
TON en anderen der tegenparty, SMILERS Finteiting zu- Baumgartfria Po;emir. PETAvir , Dogm. Meal. T. IL et LAMI de.

recta Patrum Niceenorum fide.
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Verhandeling over Gods laatfle einde in de Schepping der
Wereld , door j. EDWARDS, Profesfor en Predikant te
Northampton , in Noord-llmerika.
Uit het Engelsch
yertaald door M. VAN WERKHOVEN, en uitgegeeven met
eene I7oorrede en Zanteekeningen , door C. BREM. Te
_Amfierdam, by M. de Bruyn, 1788. •Belzalven de Voor.
retie en den Inhoud, 198 t'ladz. in gr. octavo.
LODENSTEYN ' S Gee.ctlijke Gedachten over den waaJ . VAN
ren aert van's Menichen gelukzaligheid. Naar de he-

dendaagfche fchri}fivtjze veranderd, door M . VAN WERICen nitgegeeven, met een Voorbericht en zlantee.
keningen , door c. BREM. Te Amjierdam , by M. de
Bruyn, 1788. Behalvan het Voorbericht, 220 Wax. in
gr. octavo.
HOVEN ,

en voegt deze twee Stukjes zeer gefchiktlyk te zamen, gelyk de Uitgever Brom , in zyn Voorbericht,
M
voor het laetfle te. kennen geeft.
De Ondcrwerpen,
(zegt hy,) in de beide Werkjes behandeld, zijn gewis
zeer naauw aan elkanderen verwand. Want is God
zelf het laatile Einde van Idles, wat buiten hem, doer
zijne Almagt en Algenoegzaamheid, is en beffaat; dan
51
11 is het ook zeker , dat de mensch,ial.hij can zijne hooge beflemming beantwoorden , en dus ten hoogfte gelukkig, d. gelukzalig zijn, zig ook, als een redelijk
en vrijwillig werkend fchepzel, geen ander nog hooger
einde kan voorftellen. En dit einde kan hij alleen
reiken
wanneer hij vrijwillig en met genoegen alles
9,
vvat hij is, heeft, en doet , onderwerpt en dienstbaar
maakt, aan den roem, de eer en verheerlijkin o. van den
„ hoogen GOD.
Dit Stuk is door den t'Heer ED,/ WARDS in zijne Verhandeling, geleerdelijk en overtuigende betoogd. De Heer LODENSTEYN op denzelfden
mil dus nit', grondflag bouwende, heeft,
,1 drukken , op die Leerreden de Toepasfing gemaakt, in dit Stukie , waarin niet minder bondig en
overtuigend aangeweezen worth, dat onze hoogIte Gelukzaligheid gelegen is ,
die Waarheid dadelijk te
91
beoeffenen." Schoon we juist dat overtuigende,
waar van de Heer Prem fpreekt, in -deze Werkjes niet
vinden kunnen we 'er echter in voile ruimte wel van
zeggen , dat ze nacr die denkwyze regelmatig ingericht
zyn ,
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zyn, en, op dien grondflag , met flichting gelezen kunnen warden. 't Is bekend, dat -Men antlers over dit onderwerp denken, oordeelende dat Gods laetfte einde in
de fchepping der Waereld was, de gelukzaligheid zyner
fchepzelen ; welker beooging ook door den Eerwaerden
Edwards niet ontkend , noch door Lodetifleyn betwist
word, niaer als ingeflooten is in het denkbeeld, dat Gods
Reerlykheid het laetfte- einde van de fchepping der Waereld is. - Mogelyk zyn ze het (poor niet geheel byster, die denken, dat- hier meer een woordenitryd, dan
een wezenlyk verfchil, plaets beeft. Wat 'er van
zy, 't is gelukkig, dat de verfchillende dcnkwyzen daeromtrent , gelyk het met meer Godgeleerde befpiegelingen
gaet , geen wezenlyk nadeeligen invloed op het betrachtlyke hebben; d.aer men, ter wederzyde, 'cr op aendringt,
om God te verheerlyken, door hem, ter zyner eere, volvaerdig in alles te gehoorzamen.
Natuurlyke en f2aar 't leeven naataieurig gekleurde
beeldingen era Befdtryvingen der S'pooke,n, Wandelende
Bladen Zabelfpringhaanen , enz. in elle vier deelen der
Irzereld huyshoudende, byeen verzarneld en befatreeven
door C. STOLL. In 't Fransch en Nederduitsch. 7'e 4m.
flerdata, by J. C. Sepp, 1788. in gr. quarto.
aakten wy onlangs gewag van het voltrekken der Ver.,zamelinge van den Beer Stoll, zo veel tie NatuerlyM
ke Historic der Cicadcn en
betreft (*), thans is
Wantzen

ons eene andere aangevangen Vcrzameling van dien zelfden Heer ter hand gekomen , welke den . Liefhebberen niet
minder gevallig zyn zal. Dezelve heat tot onderwerpen
de Spooken (Spectra), de Wandelencle t--;laden (Mantes),
de Zabelfpringlzaanen (Gryll. Tettigonix) , de Krekels
(Gryll. Achetw) , de Treklpringhaanen (Gryil. Locust2e),
en de Kakkerlakken (Blatue.) Volgens de rangfchikking
van Linnaus komen deeze Infecten , met anderen , onder
de algemeene benaaming van Hentiptera of Flaiffehildig;
doch onze Autheur brengt dezelven liever,, met de Geer,
tot eene byzondere Clasfe ofOrde, onder de benaaming
van Dermaptera of Lederagtig , om dat derzelver Dekfchilden pergament- of lederagtig zyn.
(*) Zie boy= bl. 393.
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Het eerfle flak deezer Verzamelinge is bepaald tot de
Spooken en Wandelende bladen , die men veelal onder elkander verward heeft, en egter duidelyk onderfcheiden
zyn , naar uitwyzen der verfchillende kenmerken, alhier
befchreeven: by welke gelegenheid ons ook onder 't oog
gebragt wordt, hoe ieder deezer beider Gellachten, naar
de verfchillende kenmerken , gevoeglyk in twee Gezinnen verdeeld kunnen worden. Van de eene en andere
foort vindt men hier 23 onderfcheiden afbeeldingen, die
zo naauwkeurig uitgevoerd , en met zo veel oplettendheid befchreeven zyn , dat men den verderen voortgang
deezer Verzamelinge met vermaak te gemoet zie. Men
kan niet wel afzyn van den hier aan befleeden arbeid
hoog te fchatten; en 't is te wenfchen , dat deszelfs erkenners naar de les van onzen Schryver „ tevens, by
bet aanfchouwen en betrachten dezer Schepzelen ,
71
. uit het oog zullen verliezcn de Almachtige Hand
37 niet
Grooten Maker, die zo veelerly Wezens heeft
57 van den
gewrogt
, weaken onze Aandagt kunnen en moeten
59
37 opwekken , ommet eene innerlyke dankbaarheid zyne
11 goedheid te erkennen , waar door onze verllandelyke
vermogens verbetert , en de kennis van den mensch
77
Gods Werke" vcrmenigvuldigt worden."
95 in
Verhandelingen , uitgegeeyen door TEYLER'S Tweede Genootfrhap. Zesde Stuk. Te Haarlem by J. Enfchede
en Zoonen en J. van Walré 1788. Behalven de Voor,
redens en het Register, 331 bladz. in gr. quarto.
vroeger voorflel van dit Genootfchap , betreiTen-

U de de Regels der Dichtkunde, beantwoord door den

Heer 5. de Bosch, -in eerie Verhandeling , flrekkende inzonderheid , om eerie oplettende bcoefening der oude
Griekfche en Latynfche Dichters aan te pryzen (*), heeft
dit Genootfchap opgewekt , om , by de naaste gelegenheid, het volgende aan te kondigen. - „ Men be', looft den gewoonen gouden Eerpenning aan den gee„ nen, die aan de Nederlandfche Dichteren , der oude
taalen niet kundig, de beste handleiding zal geeven,
„ om 't fchoon en verheven in de werken deezer oude
„ Dichteren, en, boven alien , van den Vader derzelven,
,, HO(*) Zie 41g. Pad. Letteroef. V. D. bl. 256.
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„ HOATER.US, zoo te leeren kennen., ,dat zy daardoor in
„ that geraaken zig van dat fchoone en verhevene te be,99 dienen , en zelfs, op 't voetfpoor:der gemelde Dich„ ters , nieuwe clichterlyke cieraaden te fcheppen , om
daarmede hunne dichtitukken te verryken." -- Op
'dit voorftel heeft de bovengenoemde dichtkundige de Bosch
een trittteekend ituk vervaardigd; het welk de eenpaIrige
goedkeuring der Heeren Beoordelaaren heeft we ggedraamodaarvan ook met den toegezegden Eerbuen en ingevolge
prvs bekroond is geworden.
Zyn Ed. heeft geoordeeld niet beter aan den inhoud
van het gedaane voontel , en het daarmede bedoelde, te
kunnen beantvvoorden , dan , „ met een kort verfiag te
„ geeven van at het gees in ieder bock van de Iliac van
„ HOMERUS voorvalt , en dan by die gebeurtenisfen zyne
„ aanmerkingen en ophelderingen te voegen ; inzon„ derheid met betrekking tot bet dichtkundige, veritan„ dige en vernuftige.” In de uitvoeringe hiervan is de
oordeelkundige Schryvcr zoo wel gellaagd , dat alle liefhebbers der Dichtkunde hem deswegens de hoogfte vetpligting hebben ; daar by onzen Nederduitfchen Dichteren een fchat van fchoonheden geopend heeft , waarvan zy een zeer voordeelig gebruik kunnen maaken.
's Mans Voorreden baant hun bier toe den weg , hen
aanwyzende wat zy in agt hebben te neemen. Zyne
opgave van den inhoud van ieder Boek van de Ilias ontvouwt hun het beloop van 't Gefchiedverhaal , 't welk
hier als ten tekst verftrekt; waaromtrent by , ter gefchikter plaatze , onder denzelven , zyne ophelderende
aanmerkingen voegt, om de oplettendheid te vestigen op
het Dichterlyke fchoon en verheven daarin dooritraalende; dat eene reeks van leerzaame lesfen aan de hand
geeft. En eindelyk heeft by , ten meerderen dienfte van
eon beftendig nuttig gebruik van deezen zyncn arbeid ,
'er nog bygevoegd , niet alleen een Bladwyzer van de
nerkwaardigfte perfoonen; maar ook van de vergelvkingen die Honicrzis van verfcheiden byzonderheden ontleent;
mitsgaders van de voornaarnfte zaaken ; welken bier in
voorkomen; waardoor deeze en geene vooritellingen to
,gereeder na te fpeuren zyn. ---- De dicht- en oordeel*undige dc Bosch legt het in deeze -zyne voorftellingen 'er
Reeds op toe om den leezer het fraaie. dat allerwege in
de Illas voorkomt, zoo te leeren gadeflaan , dat by daar
door bekwaam gemaakt moge worden, nm 'er een veritan-
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flandig gebruik van te maaken; des zyne ophelderingen
als zo veele dichtkundige lesfen zyn. Van dien aart is,
by voorbeeld, bet pen 'by aanvuert by gelegenheid van
't verhaal van een hevigen ftryd, waarin verfcheiden fneuvelen. In foortgelyke verhaalen vindt men maar al te
dikwerf, in onze laatere Dichtftukken, eene verveelende
eenzelvigheid een mangel van verbeeldingskragt, waardoox het ftrydtooneel, hoe akelig ook anders gefchetst,
het hart des Leezers weinig of niet roert. Geheel anders
is 't met Humerus, die zo menigen Veldilag befchryft,
en telkens toont dat zyn vindingryke geest op verre na
niet uitgeput is.
Verfcheicienheid, zegt de Heer de Bosch , dichterly.
ke vinding en natuurlyke trekken vertoonen zig ovcral in
de verhaalen van HaMERUS. In dit gevegt brengt Antilochus eene doodlyke wond toe aan Echepolus , hem
treffende in het voorhoofd.; zo dat hy nedervalt, gelyk
een hooge tooren in het beflormen van eene Stad. Ele-phenor wil deezen, dus nedergeveld leggende , by de beenen buiten 't geweld der pylen trekken, om hem dan van
zyne wapenen te beroov,m, maar de moedige Agenor, dit
bemerkende , werpt eene fpies in die zyde , welke
phenor,, nederbukkende, van zyn fchild ontbloot had,
en beneemt hem dus het leeven. Door dit geval ontftaat
'er eene zo groote woede onder de ftrydenden, dat zy als
wolven op elkander aanvallen , en de een den ander doet
omkomen. De grootmoedi g e Ajax dryft zyne fpies met
zulk eene kragt door de borst van den zoon van Anthemion die in den bloei van zyn leeven was, dat de punt
agter op den rug uitkomt. Deeze y ak in 't ftof ter neder,
gelyk een populier,, wiens takken zig reeds wyd en zyd
verfpreiden, en wiens kruin zig begint te verheffen in
de lust, wanneer die door eenen Wagenmaaker met eene
blanke bijl word afgehouwen en .oinver geworpen, en
vervolgens , op dat hy 'er woede raderen van zou kunnen
vormen, aan den oever van eene riVier, om uit te droogen , nederlegt. Op Ajax werpt Antiphas , een zooli van
Priamus, een fchicht, maar, deezen misfende, treft by
Leucus, een medgezel van Ulysfes , die bezig was, out
bet lichaam van eenen gefneuvelden tot zig te haalen , dp
't welke by zelfs zielloos nederflort. Ulysfes , hierover
vertoornd , volt met zyne fpies Democoon , eenen natuurlyken zoon van Priamus. De woede meer en meer beginnende te vermeerderen, werpt Pirus eenen grooten fteen,
en
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en breekt daardoor de beenen van Diores , welke , nedervallende in 't zand, zyne beide harden na zyne medgezellen nitfteekt, en, naauwlyks zyn adem haalende , hen
om byftand bid. Dan Pirus , die hem getroffen had ,
fchiet toe, en dryft hem zyne fpeer in 't lyf, zo dat de
ingewanden op de aarde ftorten. Deezen word daarop
aanflonds wederom op eene andere wyze door Thon 't
leeven bcnomen. Voegende de Dichter hier doorgaans
by, de gelegenheid, waarby iemand gewond of gefneutreld
is, op wat wyze by die wood ontvangen heeft, op Welke plants die gekomen is , den loop van dezelve , en de
bonding, zo van den gekwetften, als van den geenen ,
Welke bet kwetzuur toegebragt heeft , zelfs van het gcluid der wapenen waar merle de gekwetftcn ter aarde
vallen , melding maakende , en inzonderheid fpreekende,
of van het vaderland of van het gcflagt , of cigenlyk character , en wat iets meer zii , van de perfoonen wantover by handelt, 't well; alles meer of min uitgebreid,
en na de byzondere omflandigheden , op eene onderfcheidene wyze toegepast , veele keurige fchilderyen van treflykc ge yallen oplevert, die zeer gefehikt zyn, om de gcmoederen der menfchen met gevoelige aandoeningen en
medelyden te vervullen."
Meermaals heeft de Heer de Bosch gelegenheid, om aan
te toonen , hoe eigenaartig Homerus de natuur wect na te
volgen , alle byzondere omftandigheden van 'tmenschlyke
leven , zelfs tot zogenaamde kleinigheden toe , gade te
flaan , en de hartstogten op de joist gepaste wyze te doen
werken. En dit geeft hem dan gemeenlyk aanleiding ,
mu den Dichtlievenden onder 't cog te brengen „ hoc zy
'er byzonder op hebben toe te leggen, om Homerus in
dit voetfpoor na te treeden: te meer, daar men ziet ,
„ dat veele zig meer bevlytigd hebben , om hem in 't
rich„ hooge en verhevene , even als of claarin
/9 terlyk fchoon te vinden was , dan in 't eenvoudige
39 en natnurlyke, na te volgen." Zulks doet hem ,
onder anderen, de aandagt vestigcn , on 't geen,Hotherus
meldt, wegens de komst van Hector in Troje, en deszelfs wedervaaren aldaar; well: yerflag verfcheiden aandoenlyke en fchilderagtige trekken oplevert.
Zo is , zegt by , de toelaop der vrouwen, van ,alle
kanten den grooten Hector onirinaende , om iets wcgens
den ftaat van lnume naastbefhanden te vernecinen, zeer
natuurlyk en trelfende. De kortc befchryving daarenboVert
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yen van 't hof van Priamus , 't welk met prachtige
konfli o- getimmerde gaanderyen voorzien was , waarin
verfcheide
flaapvertrekken digt by elkander waren geb
bouwd, in welken de zoonen van Priamus by hare wettige vrouwen fliepen , en twaalf achtervertrekken, waarin de ongehuwde dochters van den koning Naar verblyf
hielden, nevens nog eeni o.e afzonderlyke wooningen voor
b
deszelfs fchoonzoonen enhunne
echte vrouwen. De ontmoeting van Hector met zyne tedere moeder, gaande na
eene van haare dochters , dick by dit paleis ; de guile
blydfchap , liefde en genegenheid van die vrouw om
haaren zoon eenige verkwikking toe te brengen , haare
'
zorg en gedienftigheid eindelyk , om uit het binnenfle
van Naar praalvertrek bet f ichoonfte kleed te haalen , en
dat aan Minerva op te offeren , zyn alle zodanige zaaken , waarin ons de eenvoudige waarheid en natuurIykheld bekoort. Zulke gevallen en befchryvingen in een
heldendicht te plaatzen, komt ons in den eerften opflag
zeer gemaklyk voor ; maar om dit wel te doen, en dear
't voegt , daar toe is veel meer kunst nodig, dan men
doorgaans denim Homerus heeft hierin de dichteren wel
voorgelicht, maar nergens in is zyn voetfpoor meer verlaaten; 't welk wy nodig gedagt hebben , ter bevordering van waare clichtkunde, nu en dan aan te merken."
Eene foortgelyke les , om het onopgefirffikte weezenlyke fchoon recut gade te than , geeft by den Dichteren,
by gelegenbeid , dat Homerus verhaalt, hoe Andromache,
(toes Hector weder uit de Stad na 't leger en ten flryde
ging,) haaren Echtgenoot al fchreiende verliet,
na hem omzag , en hem , t'buis gekomen zyne , met
haare dienstmaagden beweencle; alle hoop opgeevende om
hem ooit weder te zien.
de Bosch ten deezen opzig/9 Het is , (zegt de Heer
te ,) byna onmogelyk, om alles, vat het gevoel opwekt ,
bier aan te flippen. De droevige Andromache t'huis komende , beginnen alle haare dienstmaagden te fchreijen,
en beweenen dos reeds den leevenden Hector, niet denkende dat by het geweld der Grieken zal ontwyken , of
immer tot de zynen wederkeeren. Clarke meent, dat 'er
niets beter uitgeda gt of bevalliger kan gezegd worden ,
om de hartstogten in beweeging te brengen , dan bet Beene bier door den dichter is ter nedergeffeld. Wy zeggen
tlleen, dat, hoe meer waarfchynlykheid 'er in eenvotidige verhaalen is , ons die des te meerder treffen, en dat
de
M in
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de onvervalschte waarneeming van een enkel geval in 's
menfchen leeven veeltyds meer toebrengt tot de beoeffening van het verfland, en de verbetering der zeden, dan
wet uitgedoschte en net gefponnen redeneeringen. Daar
is niets waarin Homerus meer andere dichteren heeft
overtroffen, dan in dit bezef van 't waare fchoon, 't geen
niet ontydig moet gezogt worden, maar de natuur van
zelve moet opleveren."
Redenvoering aver hes allerheilzaamst verband en de vereeniging van den Godsdienst met de Wysbegeerte. Uitgefproken door den Hoogeerw. den Hooggeleerden Heer
w. L. 2Rowist , wanneer by op Vtrechts Hooge School
bet gewoon Hoogleeraars-nmpt in de Kerklyke Gefchiedevis en de Zedelyke Wysbegeerte openbaar en plegtig aan.
vaardde, den Wen February 1788. Uit het Latyn ver.
taald. re Utrecht, by A. van Paddenburg, 1788. In
gr. octavo, 7 1 bladz.
vereenkomftig met de opgcmelde dubbele Post van
O
Hoogleeraer in de Kerklyke Gefchiedenis en Zedelyke Wysbegeerte , die en den Godsdienst en de Wysbegeerte betreft, heeft de Hoogleeraer Brown, by de aenvaerdiging van dit zyn Ampt, eigenaertig verkoozen te
handelen , over het onderwerp in den bovenftaenden Tytel uitgedrukt. Ter ontvouwinge van dit onderwerp ,
dat te meer overweging vordert, om dat velcn hier ter
wederzyde tot buitenfporigheden overflaen, fielt by zich
voor , aen te toonen ,(t.) hoe ydel en dwaes , ja zelfs nadcelig de Wysbegeerte is , wanneer zy van den Godsdienst is afgefcheiden; en daerna (2.) hoe veel nut de
ware Wysbegeerte aen den Godsdienst toebrengt : en ciadelyk het fchoone het nuttige en geheel Goddelyke,
dat uit beider verwandfchap en onfcheidbare vereniging
voortvloeit. lacier gedeelte levert ene reeks van weluitgewerkte overdenkingen, die den opmerkzamen ten overtuigendfte toonen , hoe onaffebeicielyk de Wysbegeerte en
de Godsdienst hand aen hand behooren te pen. Men
leze, ter proeve hiervan , zyne volgende voorfte/ling,
wegens het gene zy, ter onderlinge tnatiginge , aen elkander toebrengen.
Gelyk de natuur van alle zaaken , (zegt hy,) beftaat
uit verfcheiden grondbeginzelen en ccrfle deelen , die,
juist
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juist gemengd en zamengefteld, elkander matigen, en dus
een zoort van eendragt en volmaaktheid voortbrengen ;
dus , Godsvrucht en Wysbegeerte, door een onderlingen
band zamengepaard, matigen elkander, en deelen onderling elkanders eigenfchappen en deugden ; tot dat het
been wy zoeken vohnaakt ten top- gebragt is. Want ,
bet is een voornaam gebrek in de Wysbegeerte , uit het
welk alle derzelver misbruiken voortgefproten zyn, dat
zy, met eenen ongelovelyken yver,, om wat nieuws uit
te vinden, of te hooren, aangedaan , bet oude en beproefde te veel veragt, naar vreemde ftellingen haalet, en
het Been moeijelyk en blinkend is meer najaagt, dan het
nuttige en gemeene. Zy blaa.st ook eene zekere verwaandheid in, die niet minder aan de deugd fchade doet, dan
-flan den voortgang der wetenfchappen. Zy houd zich
Ilegts bezig met de tweede oorzaken, en zy blyft te veel
aan dezelve hangen, en in dezelve berusten , denkende
niet met Godvrugtig gcnoeg geheugen aan de Eerfle van
alle , van welke alle de andere haare kragt en uitwerkzelen verlerygen, zo zy dezelve niet algeheel uit het oog
verliest. Maar deze gebreken verbetert de Godsvrugt,
en verandert dezelve in deugden, en leert de zwakheid
der Menfchelyke vermogens. Zy toont, in hoe veel onkunde zeif de fchranderite vernuften verkeeren, met hoe
veele vlakken de edelfte deugden der Menfchen beftnet
zyn , hoe laag en ydel alles is wat de Aarde aangaat , en in
de Aarde eindigt! Zy leert dat die Waarheid, die Deugd,
die-Volmaaktheid en dat Geluk, g o gretig door de Ziel
gezogt , en, om welke te verkrygen, de Mensch alle zyne kragten aanwen.d , zyn Ligchaam verzwakt , zyn tyd
doorbrengt, ja ;self den Dood durft tarten, hier op Aarde niet gevonden worden, maar buiten de grenzen der
Waereld hunnen oorfprong en bron hebben. Het aangezigt ten Hemel heffende , en de Aarde vcrfmaadende ,
.7oekt by zyne reis door een zwaren weg door te zeilen,
veragt het &amen en do laage aarde., en verhaast zyne
vlugt (*).
„ Van de andere zyde , wyl goed en kwaad dikwyls
zeer na aan elkander grenzen, en dat de beste zaaken ,
nit de verdorvendheid der Menschlyke Natuur , het bederf meest onderworpen zyn , vereischt zeif de Godsdienst eene zekere matiging , en den wyzen raad der Rude,
vs 21.
(*) HORAT. Lib, III. Cana,
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de , zal zy niet van haare edele afkomst verbasteren en
tot fchade firekken, in een dwaas bygeloof, of in eene
dweeperiche woede, vervallen zynde en overgegaan. Hier
van daan die onmatige geneigdheid tot het wonderbaare,
die pile fchrikken, dat tot flaverny bekwaam gemoed;
hier van daan die dwaze verdigtzelen van een dam bygeloof, die menigte van - Plegtigheden, om de Godheid te
bevredigen, die ten boon der Godheid en tot bederf der
Menfchen zyn. Ook is de Ziel, die door geen Wysbegeerte in toom gehopden word, te veel verflaafd Tin
me'
b
voelens en vooroordeelen, door de eerfte kindsheid ingezoogen, en die, door gebruik en gewoonte, aan welke
de Oudheid eene zekere heiligheid gehegt heeft ingeworteld zyn. Alles derhalven wat nicuw fchynt , hoe waarfchynelyk ook , of zelf waar , word gehaat befireeden,
en geen agting waardig geagt,fchoon het zich door Waarheid en Nuttigheid aanpryst. De deugd word na de 'jaaren gefrhat , en men bewondert filets ten zy het door Libitina geheiligd is (t).
„ De Wysbegeerte geeft Geneesmiddelen aan de hand ,
tegen deze Zielen-kwaalen. De Wysbegeerte , de natunr
der zaaken nagaande, ziet haar underling verband, ontclekt.de oorzaaken , let op de eindens , en ziet dat deze
Waereld zo gefchikt en gefteld is, dat geen deeltje , geen
gedaantc , geen beweeging, geen uitwerking byzonder is;
maar dat alles dat geweest is, is, of zyn zal, een deel
van dat gcheel is, dat God van het begin geordend heeft,
en tot de algemeene lieituuring der Voorzienigheid beboort ; en daar het dus een uitgebreid Toneel der Goddelyke werken oplevert , Levert het lets groots, lets der
Godheid waardig van God te voelen, en dryft alle die
ydele hersfenfchimmen uit eene Ziel, die met eene naauwkeurige kennis der zaaken vervuld is. Zy verdryft en
flaat het bygeloof ter neder, en prent eene mannelyke ,
frandvastige en grootmoedige Godvrugt in. Want bier
Viet men zeer fchielyk de oorzaaken , daar , integendeel,
svorden de gemoederen beroerd , door alles wat de tyd ongemeen voortbrengt , en het lint aandoenlyk gemeen verfchrikt maar de nevelagtige dwaling der onwetendheid
verdwyne , dan zal men daarin niets wonderbaars meer
zien (s). En dewyl de- ware Wysbegeerte de zaaken ,
niet
(f) HORAT.
L. II. I. 40.
(§) BoEm. Cunfol. Phildloph L. IV, 5.
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niet naar gezag , noch tyd, maar naar waarheid en gewigt fchat , en het Volk ontwendt valfche Naamen te
gebruiken, °pent dezelve het hart voor onderzoek, en,
oude beproefde dingen behoudende , neemt zy ook nicuwe aan, die zich door blykbaarheid of nut aanbeveelen."
Gedenkfchriften van den Baron DE TOTT betre ende de
Turken en Tartaaren. Tweede Deel. eTit het Fransch
vertaald door YSBRAND VAN HABIELSVELD. Te Ainfler.
dam, by M. de Bruyn. Behalven den Bladwyzer,, 372
bladz. in gr. 8vo.

enoegzaam hebben wy, in de Aankondiging van het
G
Eerfle Deel deezes Werks (*), den Schryver , den.
Aart zyner Gedenkfchriften, en wat 'er de Aanmerkingen
van den Heer DE PEYSSONNEL , ter volmaakinge aan toevoegen , doen kennen. In 't algemeen bevat dit Stuk de
Verrigtingen van den Baron DE TOTT, te Conliantinopolen wedergekeerd , waar de uitgeborfle Oorlog een reeks
van Gebeurtenisfen aan zyn geest aanbiedt, zyne begaafdheden , yver en werkzaamheid, op 't kragtigst te voorfchyn roept. - DE PEYSSONNEL vindt in dit Stuk,
fchoon het byzonderheden van weer gewigts en treffender , die naaralyk van DE TOTT ' S verrigtingen in de
Hoofditad , in --;.te Straat der Dardanellen , en die der
Zwartt Zee , bevat , nog in verfcheide flukken dwaalingen, welke de Turken betreffen , en hy niet kan nalaaten
aan te ilippen. Hy gaat deswegen voort met de plantslyke kundigheden te vergaderen , welke by tyd gehad.
heeft omverkry(Yen,
te b
om eene Natie , indien mogelyk,
te regtvaardigen , die ten alien tyde eene Vriendin en
Bondgenoote der Fran then geweest is , met welken zy
cenen Koophandel dryven, die het voorwerp is van den
afgunst en wanhoop van alle hunne mededin aers ; cener
Natie welker glorie zich heeft flaande gehouden tot am
het Tydperk van den laatflen Oorlog , en welke , bencvens het bellaan , dat zy nog behouden heeft , zyns bedunkens , de agting en oplettenheid van alle Mogenheden verdient. - Hy vervolgt daarom zyne Aanmerkingen , en tragt de zodanigen te voldoen , die, zo wel
als hy, deeze Gedenkfchriften aangenaam vindende, zich
te(*) Zie bier boven , bl, 126.
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tevens beklaagen, „ dat de Schryver, veel =ken heb„ bende mede te deelen , 'er nog veel laat begeeren, en
„ Wet altyd even nauwkeurig is omtrent de overigen.”
Menigmaal moet by DE TOTT tegenfpreeken , zorntyds
no ;thins dient zyn berigt tot opheldering of bevestiging.
Hy hadt, in foortgelyke omftandigheden als de Schryver,
Conflantinopolen, de Dardanelles, en de Vestingen aan
den mond van het Kanaal de Zwarte Zee, verdeedigde ,
op 't verzoek van het Ottomannisch Ministerie , naa het
Zeegevegt by Tchecheme , hem door den Graaf DE ST.
PRIEST , toen Afgezant des Konings van Frankryk te
Conflantinopolen, gedaan , tot befchutting van Smyrna,
tegen een gevreesden aanval der RuVen , zich met dergelyk een last bekleed gevonden. Geen gefchikter Aantekenaar kon 'er des weezen, om den Aart en Handelingen
der Turken in den Kryg, en wat tot denzelven behoort,
als mede de Characters van eenige voornaaine Turkfche
Perfoonaadien , toe te lichten: dit maakt ook zyne Aantekeningen zomtyds uitvoerig, altoos leezenswaardig , over bet Derde Sulk van DE ToTT's Werk,
waar mede dit Deel aanvangt.
Het Vierde en laatile Sulk der Cedenkfihriften , mede
in dit Deel begreepen , behelst het verhaal van de Reize
des Barons DE TOTT, door de Stapclplaatzen van de
Levant, in 's Konings Fregat de Ali:41,17,1.c, in hoellanigheid van Opziener van den Koophandel. De algemeene
A anmerking van den Heere DE PEYSSONNEL , over dit
gedeelte , is zcer gegrond. „ Het was wcnfchelyk geweest,, dat de Baron DF, TOTT, zonder de geheimen
55
van zynen .last tc openboaren , in dit laatfte Stuk, cc,'
nigen nienwen en belangryken firaal van licht had kon93
„ nen vcrfpreiden over dit gedeelte van zyne zending:
heeft ongelukkig , bykans altyd, den Opzicnrnaar
59
,5 der van den Koophandel verborgen achter den Reizi,' ger , en hoc meer de vernuftige waarneemingen,, °ordeelkundige aanmerkingen , en fchrandere gisfingen,
5/
Van den Reiziger, over de Aardrykskunde , Plaatsbe5 , fchryving , Natuurlyke Historic , Oudheden en Gefchiedenisfen , van verfcheide Landen , belangryk en
55
voldoende zyn voor de Gelecrden en Nieuwsgierigen,
59
zo veel te nicer is bet flilzwygen van den Opziender
15
„ verdrietlyk voor Licden van Staat en Koophandel."
Hy volgt hem op deeze Reize alleenlyk om zyne Aanmerkin-
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kingen te voltooijen. En zal men alzins reden vinden,
om zynen arbeid te pryzen.
Zo veel overneemenswaardigs biedt dit Dee]. aan , dat
wy ons in de keuze verlegen vinden; doch de thans aan0.evan bo.enelTurkfche Oorlo o. bepaalt dezelve om 't een en
ander uit te kippen; het uitbarften eens Oorlogs, onder
de Turken , betreffende ; en derzelver onbekwaamheid ,
ten dien tyde, afmaalende.
„ Een oud gebruik, waar van men noch de beweegreden , nochoorfpron
den bo. , ontdekt, voegt by de verbaazende vertooning van de vereeniging der krachten , van
een groot Keizerryk tegen zyne vyanden, de ongerymdite
zotheden: en deeze belachlyke famenmenging noemen de
Turken Alay, dat is te zeggen Zegeflaatzy. Deeze be-.
that in eene foort van Masketade, in welke alle foorten
van Handwerkslieden , de een na den anderen , aan de
Toekykers het werk van hunne byzondere Kunften vertoonen. De Landman dryft den ploeg, de We yer fchiet
zyn fpoel , de Schrynwerker fchaaft ; en deeze onder.
fcheiden vertooningen , op wagens , die ryklyk verguld
zyn, geplaatst , openen den trein , en worden gevolgd
door den Standaart van MAHOMETH, wanneer men dien
nit het Serail brengt , om hem na 't Leger te voeren,
om dus de overwinning te verzekeren voor de Ottomannifche Troepen.
,/ Deeze Hoofdbanier der Turken , van groene Zyde,
die zy Sandjak Cherif , of den Standaart van den Propheet, noemen, is onder hun zo geeerbiedigd, dat hy,,
niettegenflaande de veelvuldige fchokken , daar zyn achting door gekrenkt is , nog het eenig voorwerp van vertrouwen is , en het heilig punt van hunne verzarneling.
Alles vertoont ook de heiligheid van dit vendel. De
Emirs alleen hebben reek om het aan te raaken : zy maaken de bende uit die het omringt, en het wordt gedraagen door hun Opperhoofd. De Ilfujitlmannen alleen mogen hunne oogen tot hetzelve opheffen , andere hauden
zouden het bezoedelen , andere oogen het ontheiligen,
de barbaarfte geestdryvery omringt het.
,5 Eene lange Vrede hadt ongelukkig het belagchelyke , en voornaamlyk het gevaarlyke , van deeze plegtigheid doen vergeeten. De Christenen haastten zich onvoorzigtig om mede te loopen kyken, en de Turken, die
door de gelegenheid van hunne huizen hunne venflers
konden verhuuren , begonden van dit voordeel gebruik
Mm 4
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te maaken , wanneer een Emir , die voor den Standaard
uitging , luidkeels het volgende uitriep : Dat gees Ongeloovige be/taa, door zyne tegenwoordigheid . het heiligdont
van den Standaard van den Profeet te ontheiligen, en dat
elk "Valid/min , die een Ongeloovigen verneemt , dit te kennen geeve, onder firafe der verwerpinge! Van dit
oogenblik at was 'er geene vryplaats meer , die geenen
zelfs, welke, door hunne huizen te verhuuren, zich zely en medepligtigen der misdaad hadden gemaakt, werden
'er de verklikkers van , de woedde vermeesterde de gemoederen , zy waienden alle armen, en de hevigfte buitenfpoorigheden waren de yerdienftelykfle. Thans was
'er geen onderfcheid van jaaren of kunne , zwangere
Vrouwcn , by de haairen voortgefleept , vertrapt onder
de voeten der menigte , fneuvelden op de jammerlykfte
wyze. Niels wend door deeze moniters ontzien, en onder zulke aufpicia begonden de Tari:en deezen oorlog.
„ De Flatty-Cherif, (het Keizerlyk Diploma) waar by
deeze oorlog verkondigd werd , in de gewoone vorm opgefteld, noodigde alle waare Geloovigen, in ftaat om de
wapenen te drangen , om zich te vercenigen onder den
Standaard van bet Geloof , om deszelfs vyanden tc beftryden. Deeze wyze , om de Jirriere-ban rip te roepen,
beloofde eerie talryke Armee hoewel bet beter zou geweest zyn, dat zy eerie Armee beloofd hadt , beftaande
uit goede Troepen. Onkunde en gierigheid wilde liever
gebruik maaken van deeze menigte vrywilligers, die men
na den Oorlog terIlond- afdankte , dan dat men alle Yez.
nisfaaren verzamelde , welker foldy en eifcben voor altyd
zouden vermeerderd zyn. Ook mag men denken , dat de
Groote Heer , vreezende aan dit licharn de kracht weder te geeven , daar zyn Vader bet flachtoffer van geweest was , het niet wilde gebruiken , dan als een byvoegzel by zyne andere krachten. Het weezenlykst .gebrek , en daar men zich bet minst over bekommerde ,
was , dat 'er geheel geene voorzorg gebruikt was, met
betrekking tot de leevensbehoef ten. Het is de natuur en
cart van het Despotisme , dat bet zich altyd vleit ,
: c brek van voorzigtigheid te vervullen door bet gebruiken van gezag. De Groot-Vi4ir voerde het bevel over
bet Leger, en alle de Staatsdienaars verzelden hem. De
Registers , zelfs de Kanzelary , werden in hun gevolg
mcdcgevoerd. Men twyfelde niet aan den goeden uitflag ,
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Dag , noch aan den overvloed ; en dit vertrouwen was
zo algemeen als blind.
De nieuwe Troepen , die uit het hart van igen
zich na het Leger begaven , trokken den Bosporus over,
en hidden te Coullantinopolen halte , niet zo zeer om by
d e Porte een verzoek te doen , als wel om haar te noodzaaken , om over hunne foldy te handelen. Terwyl .de
Bevelhcbbers van deeze Vrywilligers over hunne benoodigdheden tot den veldtogt handelden , dreeven deeze
iffiatiers, overal in de Hoofdftad verfpreid, van het hoofd
tot de voeten gewapend, en 's avonds en 's . morgens op
de kruiswegen loerende , en de voorbygangers beroovende,
de handelingen aan , nadien men zich in de dringende
noodzaaklykheid beyond, om zich, hoe eer hoc liever,,
van zulk fchuim te ontdoen. De Regeering, al te zwak,
om de ongebondenheid van dezelve te beteugelen, wilde
Vruchteloos afdingen, en gaf toe zonder fchaamte. Onder het getal van deeze ilroopers , die, van tyd tot tyd,
aankwamen, beftond een troep , gekomen uit het Land
der Las (1), by hunne aankomst, dat eenige 7anitfaareti
van hunne Kompagnie (§) vastgezet waren in bet Kasteel van Ysfar (1.) , aan het Kanaal. Men was omtrent
hunne foldy overeen gekomen , en zy waren in dicnst
genomen ; doch nu eischten zy ook de vryhcid der gevangenen. De Vizir dorst die noch toeflaan , noch weigeren , men moest dan de toevlugt neemen tot eene fchikking. Men kwam overeen , dat deeze troep voorby bet
Kasteel zou trekken , en op de Poort fchieten , waar op
de Gouverneur, als 't ware, gedwongen door deeze daad
van vyandlykheid, de fchuldigen zou overleveren. Voorts.aande voorbeelden konden dit belagchelyk hulpmiddel
wel verfchoonen , maar het blyft des niettemin een beNvy s van de merkwaardige lafheid van een volflrekt Regeeringsbeilunr, nademaal het dienen kan , om het onver(1-) Het Land der Las ilrekt zich uit hugs de Zuidkust van
de Zwarte Zee, en bevat de Steden van Sinope en 1 rebizonde.
(§) Deeze Kompagnie, die ik meen dat de 3211e is, is daarom talryker, om dat de Las zich nooit in eene andere begeeven, en het getal der geenen, die daar in opgetekend zyn, beloopt wel 3o,oco.
(4.) Dit is het Kasteel, daar men de janitfaaren opfluit, die
;men wil firatien of worgen , well( een van beiden dit verblyf
zeer gevaarlyk maakt.
Mm5

542

GEDENKSCHILIFTEN

veranderlyk karakter van het Despotisme te ontdekken.
Den Despoot kan zyne magt geen oogenblik nit de hand
glippen, of het gemeen maakt 'er zich meester van.
„ Terwyl de zwakheid der Regeering haar de °age/
deed fluiten voor de buitenfpoorigheden van ongebonden
Erygsknegten, poogden de Staatsdienaars voor zichzelven
den Zee-oorlog te verbergen , daar het Ryk mede gedreigd
werd. Daar was nooit een Rusfiscb Schip tot bier toe te
Conflantinopokn verfcheenen , derhalven de Rusfen hadden
geen Schepen, of zo zy 'er by geval hadden, dit raakte
de Turken niet , om dat 'er geene gemeenfchap is tusfchen
de Bait of Oostzee en den Archipel. De Deenen en
Zweeden, welker vlag by de Turken bekend was, konden
evenwel deeze redeneering niet uit hunnen geest wisfchen. De kaarten , voor hunnc oogen opengelegd, hadden geen meer vermogen , en de Divan was nog niet oven.
reed van de mogelykheid der zaak, toen zy de tyding
ontving van de belegering van Karon, en den inval in
Morea , en de verfchyning van twaalf vyandelyke Scheepen van lienie (**).
„ Evenwel had de onzckerheid der Staatsdienaars niet
belet , om eenige toerustingen ter Zee te maaken. Men
zette de toerusting voort van dertig Oorlogfcheepen , en
men zag fchielyk , in eene zo aanmerkelyke overmagt,
niets anders dan het vermaak, om zich in den zirchipel
fchadeloos te ftellen van de rampen, die men aan den Donau geleeden had. Schoon men uit alle kragt zich
toegelegd had, om het bouwen der Scheepen door te dryy en, en derzelver uitrusting te verhaasten, en om de
menigte van manfchap te verzamelen , die gedwongen
werden om voor matroozen te diencn , evenwel gaf alles
blyken , dat onweetenheid en hoogmoed alles beituurd
had(**) De onkunde der Turken in de Aardryksbefehryving levcrt
nog iterker voorbeelden op dan dit. Zeker Ambasfadeur van
venetien Ma Conflantinopolen komende , met twee Oorlogichcpen
van de Republiek, ontmoette in den Archipel de Vloot van den
Grooten Heer, die in Vredestyd jaarlyks uitzeilt, om de (chatting der Eilanden op te haalen. De Turkfche Admiraal noodigde zyne Excellentie aan zyn boord , om hem te onthaalen, en
onder hun gefprek vraagde by hem , of de Staaten van het Geineenebest aan Rusland grensden. De Edelman, verontwaardigd
ever deeze onweetenheid , antwoordde. ja , daar is niets tusfehen beiden dan het Ottomannisch Ryk!
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badden. Scheepen , hoog van board , welker onderfte
batteryen echter by den minften wind onder waren, konden den vyand niets aanbieden dan veel trout en weinig
vuur. Eene verwarde toetakeling, touwen en blokken,
die by de minfle force ftukken braken, dertig man in de
Konflapels kamer gebruikt, om "de roerpen te regeeren,
op het gefchreeuw van den Stuurman, op 't halfdek ftaande. Geen overleg in 't ftuuveri der eaten, geen kundigheld van zeevaard, ellendige batteryen, geene grelykheid
van kaliber in dezelve, zo was. de toeftand van deeze uitrusting , over welke . het bewind alleen kon toebetrouwd
worden aan lieden, die onkundig genoeg waren om 'er
zich mede te vergenoegen.
„ Tchesme was de fchuilplaats, waar in, eene ontmoeting met de niet verwagtte Rusfen , ce geheele Turk.;fche Zeemagt, in de grootfte wanorde, binnen viel, en
eenige ftukken Kanon in haast ontfcheept, en op de twee
uithoeken geplaatst , die deeze Haven befluiten, Belden
de vluchtelingen gerust. - Het fchynt, dat de Rus.
fen ondertusfchen zich bezig hidden, om de beweegingen
van den vyand gade te Ilaan, en men kan denken , dat zy,
niet zonder groote verwondering, 's anderen daags vernamen wat te Tcherne gebeurd was. Dit vreemd gedrag der
Turken aan niets anders kunncndc tocfchryven dan am
eene ydele fchrik (Terreur panique) , na welke men , bykans altyd, zaaken met voordeel kan onderneemen , die
anders geen den minflen voorfpoed fchynen te belooven,
vertoonden zy zich voor de Haven met twee Branders,
die zy 'er in zonden. Op het verfchynen der RtL!fen ,
dachten de Tarken, nog outfield van den voorigen slag ,
eerder, om zich te land te bergen , dan om hunne Scheepen te verdeedigen. Maar het gezigt van twee kleine
vaartuigen, die koers na de Haven Belden, wekte by bun
het denkbeeld van overwinning weder op, en ze voor overloopers neemende, in plaats van te poogen om ze in
den grond te fchieten, baden zy om hunne behoude aankomst, nogthans vast beflooten hebbende, om de manfchap yzers te kluisteren , en zich reeds met het verumak theelende , dat zy hen in zegepraal na Coufiantinopolen zonden voeren.
„ Doch deeze gewaande overloopers , zonder moelte
binnen geloopen , vertuiden hun roer , maakten hunne
enterdreggen klaar,, en hraakten fpoedig vuurwolken, die
de heele vloot in brand itaken. De daven van Tchestne ,
be.
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bedekt met Scheepen, kruid en kanon, vertoonde niets
anders dan een vulkaan , in welke de geheele Zeemagt
der Turken verflopden werd.
„ Terwyl deeze ramp de Ottomanni/ehe Trotschheid
vernederde, moesten de .Staatsdienaars van dit Ryk zich
fchielyk met eene meer-dringende noodzaaklykheid inlaaten, alzo de Hoofdflad door eenen aanflaanden hongersnood gedreigdwerd. In de-daad, de vernieling der Turk.
fche Vloot , den 2frchipel aan de- Rusfen overlaatende,
belette de verzorging- van, ,Conflantinopolen van leevensmiddelen. De Vyand kon ook nog de Straat der Dardanellen vermeesteren , zich voor den hoek van het Serail
vertoonen, de Stad befchieten , en den Grooten Heer de
Wet voorfchryven. De ontfteltenis was algemeen , en
nooit was eenige vreeze meer gegrond.
De Baron DE TOTT werd derwaards afgevaardigd, daar
gekomen, fchryft by, „ was myne eerftc zorg om den
ftaat der Kasteelen te onderzoeken ; dock men behoefde
enkel eenen opflag van het oog te flaan op de Soldaaten,
die met derzelver verdeediging belast warn te oordeelen, dat 'er geen meer hulp in den zedelyken dan in
den natuurkundigen toeftand te wagten was. De fchrik had
zich zodanig meester gemaakt van de gemoederen , dat
men zich openlyk uitliet , dat men de batteryen zoude
verlaaten op den eerften kanonfchoot. - Het vast
verblyf der bezettingen , by de Turken in gebruik , van
elken foldaat eenen gezeten burger maakende, geeft hem
al te veel voorwerpen , die voor hem belangryk zyn , om
te bezorgen, dan dat by zich alleen en geheel zou toeleggen op de verdeediging eener vesting, daar by toe gefchikt is, zyne belangens ftrekken zich buiten derzelver
omtrek uit. De krygstucht by de Turken , altoos ftreng,
en nooit flint, is niet genoegzaam, om hen daar toe te
bcpaalen. Een enkel opflag van bet oog, op den aanleg
der Dardanellen geflaagen , was genoeg, om de beweegreden van dit wegloopen te begrypen. Drooge muuren ,
meer dan dertig voeten boven de batteryen, die waterpas
liggen , verheeven , dreigden seder te (torten op het kanon en de kanonniers , by den eerften fchoot der kusfen ,
foortgelyke verwarring was voor de Turkel? veel gevaarlyker dan de aanval zelfs van lame vyanden. Eerie
Artillery , verfchriklyk in den eerften opflag , door de
wydte van derzelver monden , maar weinig te vreezen , na
de eerfte losfing, uit hoofdc van de langzaamheid van den
dienst
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dienst van zulke verbaazende groote fleenftukken, maakte
de voornaamfte batteryen der kasteelen van Europa en
wier vuur kruisling fpeelde by de Dardanellen,
maar die naauwlyks elkander konden ontmoeten by de
twee kasteelen aan den ingang. Deeze ftukken alle van
metaal, zonder asfen en zonder affuiten, lagen alleen op
afgeronde ftukken bouts, terwyl een fleenen muurtje de
ftukken van achter onderfteunde , het te rug fpringen belette. Een aantal andere ftukken op het zand liggende,
zo als ook veele mortieren, fcheenen eerder de overblyfzelen eener belegering te zyn , dan welgefchikt om 'er
een te verduuren."
Zodanig was de toefland der Dardanellen , toen de Baron DE TOTT daar aankwam. \Vat zyn verrigtingen ter
verdeediging betreft , moet in de Gedenkfchriften, waartoe
wy den Leezer wyzen , gcleezen worden. Wy hebben
onze tack afgedaan , en eenige byzonderheden opgezameld om de gefteltenis der Turken by den aanvang des
Oorlogs te doen kennen.
Merkwaardige LevensgeJchiedenis van FREDRIK Vryheer
VAN DER TRENCK, befchreven door hemzelven. Naar
nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave , die te Berlin met privilegie van den Koning gedrukt is, uit het
Hoogduitsch vertaald, en door!eenige Aantekeningen opgehelderd. Met Platen. Eerlie Deel. Te Amgerdam by
M. de Bruyn 1788. Behalven het Voorwerk 262 bladz.
in gr. octavo.
in den eerften opflag befchouwt men deeze Leevensbefchryving van een Pruisfifchen Officier, ongelukkig can
veele wederwaardigheden bloot gefteld , ligtlyk als een
Gefchrift van Been wezenlyk belang, inzonderheid voor
eenige andere Natie: dan op het doorbladeren van hetzelve zal men 'er ongetwyffeld gunftiger over oordeelen.
De Vryheer van der Trenck, tegen clic regten aan, misbandeld, heeft eene reeks van rampen rnoeten doorflaan,
om dat by, ten gevalle van het Despotismus , tot Beene
laagheid vervallen kon , waartoe zyne ziel te edel en te
grootsch was. Hieraan fchryft by grootlyks zyne wederwaardigheden toe : „ Myn weerbarflig lot" , zegt hy,
Pf heeft het zoo gewild, dat ik , door een ovcrdreven vuur
,, der jeugd, en een zeker foort van tegenftand, welke
1, den

546

LEVENSGESCHIEDENIS

1 , den machtigen Vorst beledigde , die alleen maar aan
„ onderworpene onderdanen genade wedervaren liet , den
„ regten weg miste , om dezelve door de geregtigheid
myner zaak te verdienen." Men ziet in zynen leevensloop een Man, die beftand is tegen de bitterfle onderdrukkingen ; en, in 't verhaal van dezclven, fchetst hy
eene menigte van caracters van perfoonen , in hooger en
laager Rand, die op verfchillende wyzcn deel in, of betrekking tot , het hem aangedaane onregt hadden; als mede
van zodanigen, die hem wel gunaig , doch niet magtig
waren , om hem uit zyne onheilen, te redden , dat eerst,
na verloop vecler jaaren, toen zyne onfchuld ten duidelykfte bleek, mogelyk werd. Het vermelden zyner rampfpoedige lotgevalien, geduurende dien tyd, terwyl hy verfchillende Gewesten doorkruiste , geeft hem ook meermaals aanleiding om van verfeheiden gewigtige voorvalleri
aan deeze en geene Hoven te gewaagen ; 't welk hier en
daar ter ophelderinge van etlyke byzondere gefchiedenisfen kan dienen. Het grootmoedig en ftandvastig gedrag
door hem in alle deeze omftandigheden gehouden, mitsgaders de al te vuurige buitentlappen nu en dan door hem
begaan , heeft men, gelyk by den Leczer zomtyds doet
opmerken, voornaamlyk te houden voor een gevolg zyner
opvoedinge, waarvan by, by den aanvang, een oordeelkundig verflag geeft , met aanduiding van den invloed ,
die dezelve beftendig op zyne denk- en handeiwyze gehad
heeft , als mede van 't gebruik door hem daar van gemaakt. Zyne opmerkingcn deswegens , zo in het algemeene berigt , als by 't melden van deeze en geene zyner
byzondere bedryven , behelzen uit dien hoofde veel leerzaame , en men vinclt 'er bovenal nuttige aanmerkingen in,
over het vermogen der Driften boven dat der Reden, als
men niet onverzetlyk pal that, gelyk ook over de behoedzaamheid in de verkeering, en den invloed der voorbeelden , die ons beftendig omringen. — Dit alles
maakt deeze Levensbefchryving , die op zichzelve zees
merkwaardig is, van een des te leerzaamer nuttigheid.
Het eerfte Deel, dat wy thans onder handen hebben,
verleent ons, na een kort begrip van zyn Opvoeding
Academiejeugd, eerst een verhaal van zyn opkomenden
en veel beloovenden gelukftaat, terwyl by de .blaakende
gunst van den Pruisfifchen Monarch in den hoogften trap
mogt genieten, en zyne Majefteit hem weezenlyk hoogT
agtte. Dan een verraderlyke trek, gelyk het verhaal ver7
volgt
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•Volgt, beroofde hem, na weinig jaren , van dat alles, en
by werd onverhoord , als een werklyk booswigt,naGlatz
op de citadel gebragt. Eene mislukte pooging om te ontvlugten had eene enger gevangenis ten gevolge; en eene
driewerf herhaalde onderneeming van dien aart verzwaarde zyn arrest telkens des te meer; waaruit by nogtans
zichzelven eindelyk , door eene verhaaste en onverwagte
vlugt reddede. Onder het doorftaan veeler rampen , en
gevaarlyke ontmoetingen , gelukte het hem, na een langduurig omzwerven , te Elbing te komen , en aldaar aan
te treffen zynen a eweezen geliefdenleermeester Brodowsky ,
Hopman en bAuditeur by de Poolfche kroons-armee.
Eleeze behandelde hem ten vriendlykfte, hielp hem
ook , door cenen Brief, tot het overhaaen zyner Moeder, die zich op haar Landgoed boven Koningsbergen beyond, om te Elbing te komen, en haaren loon te fpreeken. Op het aanftaan zyner Moeder, die hem met raad
en daad byftond , zag hy of van zyn befluit , om na Petersburg te gaan, en in Rusland dienst te neemen; hy
het zich door haar overhaalen , om na Weenen te gaan,
en aldaar zyn geluk te zoeken. Hy vertrok des na Weenen • dan eene averechtfche ontmoeting aldaar noodzaakte hem eerlang weder te keeren tot zyn vroeger befluit;
ingevolge waarvan hy voorts in Rusfifchen dienst overging. Ann het verhaal van 't geen hem in Rusland wedervoer,, is wyders gehegt een berigt, van eene hem toegeweezen ervenis van zynen overleeden Neef, mits dat
by geenen anderen Heer,, dan het Ooftenrykfche Huis ,
dienen zou. Uit zichzelven zou hy van het amp/Ian/en
Bier ervenisfe afgezien hebben ;• maar de drangredenen
van eenigen zyner Vrienden , en byzonder van den Graaf
Berries , diestyds Keizerlyken Gezant by het Rusfifche
Hof, bewoogen hem , om zich van den Rusfifchen dienst
te doen ontflaan, en de reis na Weenen te vervorderen.
Uit het verflag van zyn wedervaaren alhier befpeurt men ,
dat by, dien, door een zeer flinkfchen regtshandel, flegts
een byster fchraal gedeelte eener hem wettig toekomende
aanzienlyke erfenisfe re beurte y iel, aan 't Weener Hof
op geen aanmerkelyke bevordering hoopen kon; te minder, daar de Pruisfifche Gezant aan dat Hof, wiens voorflag afgeweezen had, hem dwarsboomde. Hy moest
zich vergenoegen met eene Ritmeestersplaats in een Cuirasfiers regiment ; verliet gemelyk Weenen , en vertrok na
zyn regiment in Hongarye : by eene uitfpanningsreize
nog-
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nogmaals te Weenen gekomen zynde , ondervoncl by 'er
niets dan veragting en koelbeid, 't welk hem dra weder
tot zyn Regiment deed keeren. Intusichen flied zyne
Moeder: ter deer gelegenheid kreeg hy voor 6 maanden
verlof, om na Dantzig te. reizen ; alwaar hy vervolgens
met zyne broeders en zusters hunne familiezaaken fchikte. Terwyl by zich hier be yond, bragten zyne Vyanden
hunnen alvoorens gefmeeden verraderlyken toeleg in uitwerking; en hy zag zich, kort na 't vertrek zyner Fa.
milie, door de Dantziger Magiftraat , op de onregtmaatigile
wyze, als een delinquant aan zyne Majefteit , den Koning van Pruisten , nitgeleverd. Het gevolg hiervan was,
dat hy na Berlin gevoerd , van daar over Spandau na
Illaagdenburg gebragt, en op de citadel in de voor hem
beftemde en gereed gemaakte gevangenis geplaatst werd :
in welke gevangenis hy ten onharmhartigite behandeld is
geworden, en den tyd van tier jaaren lung verbleef; het
Been in 't volgende Deel nailer ontvonwd zal worden
dat nog treffender tooneelen uitleveren , en te gelyk
's Mans onfchuld aan den dag brengen zal.
"fan myne jonge Vriendin ; of Zedelyke Brieven, ter vet-beteringe van het Hart. Eerjle Deel. Te Middelbwg
by P. Gillisfen en Zoon , 1788. Behalven de Voorreden
254 bladz. in gr. octavo.
In den eerften deezer Brieven komt ons derzelver Schryver voor, als iemand, die ecne zeer genoeglyke verkeering gehad heeft in een deftig kinderryk Huisgezin ,
waar onder Henriette, een Meisje van dertien jaar,, hem,
door haar voortreflyk character , byzonder ingenomen
heeft : het welk hem aanleiding gaf tot cone hriefwisfeling
met haar, gerchikt om haar hart ter Deugd te vormen.
Met dat oogmerk behelzen deeze Brieven zedelyke onderrigtingen , in Welker voordragt de Schryver de Zedeltundige lesfen van Gellert grootlyks volgt , die by op cent
t-,
g evallige en leerzaame wyze ontvouwt en opheldert. Hy
doet haar aanvanglyk opmerken het geluk haarer opvoedinge door braave deugdzaame Ouderen; leidt haar verder op tot cone rechtc erkentenis van Gods beftaan en
deszelfs aanbidlyke Volmaaktheden, mitsgaders de daaritit voortvloeiende verpligting om hem te verheerlyken
zy-
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zynen wil te leeren kennen, en dien tot een rigtfnoer
van ons geheele gedrag te fleflen, ten einde ons , zo
veel doenlyk, in de betragting der Deugd, van alle onze
pligten te kwyten. By de opheldering en aandrang deep er onderwerpen , voegt hy wyders de hoofdregels van gedrag, welken men, om hier in eene goede en beflendige
vordering te maaken, behoort gade te flaan. Tusfchea
beiden deelt by haar ook eenige opwekkingen en troostredenen mede, by gelegenheid eener ziekte, en bet daarop volgende flerfgeval van haaren deugdlievenden Broeder. En eindelyk fluit hy dit eerfte Deel met eenen heilwenfchenden brief op haar verjaaren ; voegende daarnevens eene beknopte herhaaling van den hoofdzaaklykea
inhoud zyner voorige Brieven , met belofte van haar zyne
verdere onderrigtingen vervolgens ter hand te zullen doen
kornen. - De inhoud en de manier van uitvoering
pryst deeze Brieven aan, niet alleen voor de Jeugd, maar
ook voor dezulken die reeds tot meerder jaaren gekomen
zyn, gemerkt dezelven eene welingerigte zedekunde bebelzen , onder den ernfligiten aandrang, niet droog
ontvouwd, maar leevendig voorgedragen , en op veelerleic wyzen , door bet aanvoeren van verfehillende characters, ten duidelykile op.geheiderd wordt. Hier van
verilrekken ter proeve de gemeenzaame voorbeelden , welken by aanvoert , om te toonen, hoe men op zyne hoede
behoort te weezen , 'tegen alle afwykingen van onzen
pligt.
's Mans vermaanlesfe is, „ de kennis van
onzen pligt ten alien tijde vlijtig voort te zetten ; en daartoe onze verkreegen kundigheden geduurig te vernieuwen,
om dezelven des te ftcrker in 't gehengen te prenten."
Deeze onderrigting verfterkt by , door te herinneren ,
„ dat wij, in bet waarneemen onzer pligten, altijd meer
of min verhinderd worden door onze driften , dat wij te
kampen hebben met onze hartstochten , met onze begeerten en lusten. Dat eene verhitte verbeeldingskracht,
niet naauwkeurig genoeg geleide opvoediug; dat ook
duizend vooroordeelen en kwaade voorbeelden , benevens
eene flechte gewoonte, en ontelbaar veele natuurlijke neigingen de duidelijkfle begrippen allengskens kunnen doen
verflaauwen , en op het laatst geheel en al uitwisfchen ;
dat zij ons aan het dwaalen kunnen belpen, en ons, zo
wij Diet zorgvuldig op onze hoede zijn, ten laatfien geheel en al in ons verderf kunnen doen loopen."
M. DELL. N. ALG. LETT. NO. la.
N rt
Hier-
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Hiervan had by een treffend voorbeeld gefchetst in ytizt.
ana, die van eene geregelde tot de buitenfpoorigfl:e lee-.
venswyze verviel; clan men heeft, om van de gegrondheid deezer opmcrkinge overtuigd te zyn , zulke ongemeene voorbeelden , vervolgt by, juist niet noodig; wij
behoeven flegts dagelijks onze oogen te openen, en na
te fpeuren , wat 'er .bij en om ons gcfchiedt.
„ Zie , zegt by, hoe . CLEON zich door zijne begeerten
laat regeeren en zich galled. en al aan zijne wellustigheden overgceft: zie hoe KRATIPPUS zich daaglijks in zijne
dronkenfchap te buiten gaat; hoe DAMON zijnen wraaklust den teugel viert; . hoe KLEANT de gierigheid in zijnen-boezem troetelt; hoe ARIST US al zijn geld verfpilt,
en DAMIS door zijne ijdele klapzucht den goeden imam
van zijnen 'evenmensch bekladt. Zie hoe CLIMENE, door den nijd aangezct , op alle andere Vrouwen en
Meisjes, bekenden zoo wel als onbekenden , vreemden
zoo wel als vriendinnen, icts te zeggen weet, en niemand
ongemoeid kan laaten; zie ook hoc haar Zuster RYNBRAN-,
DINA oorfpronkelijk zoo goed van cart, reeds haar vergiftigend voorbeeld volgt; Zie hoe PETRONELLA , door
een Romanesk gevoel geheel en al bedorven , zich niet
nicer fchaamt openlijk te praalen met ecne onkuifche liefde voor den man van haare vriendin , die, zulk eene goede vrouw onwaardig, zichzelven en zijne Sentimenteele
Zottin , (die het echter in alle andere zaaken aan geen
verfland of natuurlijk oordeel ontbreekt,) door zijne malle verbeeldingskracht als in eerie betoverde Waereld heeft
overgebragt, en zijne annc Vrouw in de grootfle droefheid gedompeld. — In 66n woord, men merke flechts
op bet geen 'er in den dagelijkfchen omgang voorvalt , om
zich nicer en nicer te overtuigen , hoe men de denkbeelden zijner pligten altijd levendig moet houden, zo men
geen gevaar wil loopen , om in zijn verderf te worden
weggefleept. CLEON was van natuure een vijand van den
wellust , ten minfien van .alles wat haar de verleiding der
onlchuld gelcek , en hem tot laage buitenfpoorigheden
kon vervoeren, maar hij liet zich door de kwaade voorbeelden zijner bekenden verleiden, om dat hij niet veelen
kon, voor een /hi-ven of droogen Klaas uitgemaakt te worden. -- In het eerst zondigde hij met tegenzin , doch
welhaast verbeeldde hij zich , dat het genoeg ware, zo
hij zijne gezondheid niet benadeelde, of zich zoo voorzichtig gedroeg, dat hij 'er zijn eerlijken twain nict bij
in-
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infC1100t. De ondervinding leerde hem , hoe anderen zich beroemden, op het geen zij hunne Intrigues
noemden , en nu rekende hij het zich ook welhaast tot
een eer, om openlijk de rol van homme a bonnes fortunes
te fpeelen ; eindelijk werd hij zelf een verleider der onno&tle onfchuld.
,, Had CLEON zich het rechte denkbeeld der maatigheld altijd verte aenwoordigd , hij zou nimmer zoo buitenfpoorig geworden zijn.
„ Even zoo ging bet met KRATIPPUS —7- van eert
vijand van alles wat naar onmaatigheid zweemde , werd
hij allenskens een Dronkaart , en verbeeldde zich echter
niet meer dan een vroliike Naas te zijn.
55 DAMON , die van iiatuure een goed hart had, en altijd zijn evenmensch beminde , werd , .daar hij toch ecnigzins driftig en opvliegend van cart was , door het
heerfchend vooroordeel van het geen men in de zoogenaamde befchaafde waercld Point d'honneur noemt , ia
eenen wraakgierigen bloedvergieter veranderd.
KLEANT floeg van eene prijslijke fpaarzaamheid tot
gierigheid , ARISTUS van ecne onbepaalde en kwa.lijk. beredeneerde mildheid tot verkwisting over. -----akin's werd een achterklapper,, door de begcerte om zijn
verftand ten toon te fpreiden.
1 , CLIMENE zou haar naijver molt tot nijd hebben
doen overilaanzo zij zich deeze ondeugd in alle derzelver affchuuwlijkheid had
voorbaefteld , haare Zuster , RYNBRANDINA, zou nimmerhaar voorbeeld gevolgd
liebben, zo zij beflendig op haare hoede ware geweest.
Had PETRONELLA wat minder zedebedervende
Romans, en wat meer Zedekundige boeken geleezen, zij
zoude nooit het fpoor zoo ver zijn bijster geworden; en
had WILLEM , haar verleider, zich wat meer anti zijne
Amptsbezigheden , en zijn huishouden laatcn geleezen
liggen ; hadde hij , wat minder onbevooroordeeld , de
waare kracht van bet woord Sentimenteel ovcrwoogen ,
hij zoude bet arme Meisje, en zich zelven, zoo deerlijk
diet bedroogen hebben.
„ Leer hieruit, mijne waarde HENRIETTE! hoe nauwkeurig en zorgvuldig men zijn moet, om de verkreegene
kennis zijner verpligtingen dagelijks te vernieuwen , en
voor dwaalingen , die ons zoo dikwils kunnen verleiden,
te behoeden. Wij kunnen zelfs zo wij hier in
Ealaatig zijn, ons verbeelden , dat wij alle Deugden beNn2
trach-
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trachten, en door elkeen als voorbeelden van Deugd aan
anderen worden aangepreezen, en zoo wij het eens nauwkeurig onderzogten, zouden wij mogelijk bevinden, dat
wij niets minder dan deugdzaam zijn.
59 Zoo verbeeld zich ERASTUS tnenschlievena' te zijn, en
is daarvoor bij elkeen gewend.
Hij doet ook zeer
veel goeds aan amen; maar zo hij de aanleidelijke oorzaak van zijne zoogenaamde menschiiefde naging, zou hij
ontdekken, dat deeze niets meer was, dan 't gevolg van
eene natuurlijke onberedeneerde weekhartigheid. Hij
verbeeldt zich zeer maatig te zijn , maar zo hij zichzelven eens nauwkeurig onderzogt, zou hij hemerken, dat
zijne maatigheid geenzins nit een beginzel van Deugd
ontftond, maar alleen door eigenliefde , en door vreeze
van zijne gezondheid te verliezen, veroorzaakt wierd.
Hij verbeeldt zich zeer werkzaam te zijn , om dat
hij zijne zaaken met eenen onvermoeiden ilverbehartigt;
doch bij nader onderzoek zou hem blijken , dat zijne
werkzaamheid geen Deugd is; maar alleen ontflaat uit een
begeerte om fchatten te verzamelen, of om zijn aanzien
ten top te doen flijgen.
„ Laat mij hier eindelijk nog het voorbeeld van DO1tIS
bij voegen, 't welk door GELLERT wordt aangevoerd.
„ Doms is van kuilehe Ouderen geboren , eu onder de
voorbeelden der Onfchuld opgegroeid. Zij heeft van
jongs of aan eenen afkeer gekreegen voor alles wat naar
onbefchaamdheid zweemt. Zij heeft haare beminnenswaardige Moeder altijd nagevolgd , en al vroeg geleerd, dat
een. jonge Dochter zich , door eerbaarheid en fchaamte,
op de zekerfle wijze,.hoogachting en liefde kan verwerven ; zij is voor alle gevaarlijke verkeering zorgvuldig bewaard , en tegen alle konftenaarijen der verleiding gewapend en oplettende gemaakt; zii vermijdt alle verdacht en
dartel tooifel , want het is niet welvoegelijk. Zij bloost
over ijder dubbelzinnig woord, want zii hoorde in haar
huis nooit ongebonden taal. Zij gevoelt geen trek tat
die ondeugd, die de •onlehuld moort; want men heeft
hoar gewend deeze ondeugd als de grootfte befchimping
voor hoar g,eflacht, als de fchrikkelijkfte onteering van
haar Maagfchap, en van haaren naam, en als eene eeuwige hinderpaal your een toekomend huwelijk aan te zien.
----- Is DORIS , indien zij niet meer dan dit is, wel
waarlijk kuisch ? Is deeze deugd bij haar niet meer opvoeding don vrijwillige pooging? Is het niet een kunftig beItier
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ilierde Natuur,, die het pad blijft bewandelen, waaraan
men haar vau jongs of gewende? Het is voor haar gelukkig dat zij zoo zorgvuldig werd opgevoed, maar haar
hart zelfs heeft zich deeze deugd Hirt wezenlijk eigen gemaakt. Het heeft ze alleen, door navolging, uiterliik
aangenomen. Bemint ze de onfchuld niet, uit oorzaake
dat zij dezelve, met overtuiging voor een Goddelijk fierata der ziel erkent om dat de verplig,ting daartoe in
haar geweeten gewaar worth; dan heeft zij wel het uiterlijk voorkomen der kuisheid, maar geenzins de ziel daarvan. - Laat DORIS 'er dc proef van neemen, en de
waereld openhartig zeggen, waaroin zij kuisch is., en de
wacreld zal haar deugd niet hood waardceren; maar die
voor even zoo natuurlijk houden als haar fraaie frem in 't
zingen, waartoe _men haar door kunst reeds vroegtijdig
gewend heeft. Eciner wil ik hiermede niet ontkennen
dat nit deeze Deugd der opvoeding een eigenlijke Deugd
kan groeien en dat de uiterlijke drangredenen drijfveeren
ter Deugd kunnen en behooren tc weezen , alhoewel zij
aan de Deugd niet eigenlijk het leeven geeven."
Kort begrip der Astrologie, of de nieuwe Planeetlezer, waarin
men de waare gefleldheid der flemelloopkunde in al haar deelen
kan nagaan, hoe men een Horosceop meet opmaaken, nni de
Lottzevallen, aangebooren Aart en natuttr!ylte Eigenrchappen
van iet.N. Mensch to linden, of ien2and reel Fortuin ral hobben, 'neer rly lie Etuwelyk zal does, oak Kinderen zal bekoomen, of g. rPote Rykdommen zal nalaaten. Waarby gevoe, ,,rd is
een Astrolo7 '(che Almanach 72a de behoorlyke Tafe's van de
Gfaacle7.. .11.; auten eu Pools !:oogte. daar -Iczelr' nn gme?kt
Worl- Eerlie n,e; . Te Ainfierdam by L. Groenewoucl , 1788.
B2halven het Voorwerk 246 biadz. in gr. octavo..
't jaar 1762 zag to Rotterdam het Licht een flukje , gety,7,
ail,
teld _4/4ologia , of St-:rrearnor;:egk , ,,i r
den nage/Pout en ontdak . , waarvan wy diestyds gewag g,emaakt
hebben (*). - By het opflellen van het thans a!'gegeeven
onder den bovenflaanden utvoeriger
Kort begr27,0 der
tytel aangekondigd, heefc men dat vooTemelde Gefchrift , ;zynde het zelve , zo men meldt , geheel en al uitverkogt ,) grootlyks overgenomen, met eenige veranderde fellikkingen en byvoegIIn

Zie Vad. Letteroef. III D. II I r./9.
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voegzelen; die, zo verre wy uit dit eerfie Deel kunnen afneeMen , niet wel onder den naam van verbeteringen gebragt kunnen worden. Dan 't is niet noodig hier op verder fiaan te blyy en, daar het web den onbevooroordeelden overbekend is, dat
alles, wat men hieromtrent aan de hand geeft, op te winekeurige gronden flaunt, 001 'er cenig vertrouwen op te flellen ;
terwyl de ondervinding nog dagelyksch leert dat die manier
van voorzeggen geen zekerheid heeft, en op zyn hoogst gene.
men, maar raadzelagtig genoemd kan worden.

De Nagelatcn Brieventas van J. CAR. LUDEMA1(, en deszelfsSterren-Voorzegkundig Treurfpei , CHOSMADROES. Te Arnhem by
Moeleman en elders 1788. in quarto 232 bladz.
Kroonwerk of laatlie Eettwhanin van den alonverinaarden Afirelogist LUDEMAN. Te Arnhem by Moeleman en elders 1738.
In quarto 375 bladz.
deeze Gelchriften hebben ens niet gunfliger doen denB eide
ken, over die foort van Papieren, wclkcn men op den naam
van Dr. L7111011211 gemcen maakt. dan wy 'er over dagten ,
teen ons, voor eenigen tyd , de Triumphzaal van .Adrolog-ijehe
Voorzeggingen in handen kwam (t). Ze behelzen niet minder
dan de 7 7r . iumplizaai eene tnenigte van bcuzelingen en onge.
rymdheden , onder het mededeelen van zogenaamde Vooripel1ingen , wegens de lotgevallen zo der Waereld in 't algemeen,
als veeler Volkeren en Staaten in 't byzonder, die in bet Kroon'work gebragt worden , zint, het jaar 1136, tot in het jlar 1899,
of het afloopen der negentiende lieuw. Wy oordeelen het
der moeite niet waardig ecnig veriag van die Voorlpellingen ,
of van zommigen derzelven te gee. en ; gernerkt men , naar
uitwyzen der tegenwoordige ondervindinge, op die manier van
Vourzegkunde gee: flaat kan maaken; en men 'over de vervulling van het aangekondigde gansch niet gunftig kan denken,
volgens het geen ons de Triumphzaal, ter beoordeeling hiervan, aan de hand gceft.
Net eerfle (Ink der Triuinphrmal, naamlyk , moest, volgens
de opgegeeven bepaaiing van Dr Ludt:man , voor den cerflen
Augustus 1787, waereldkundig gemaakt worden , om dat,
„ nit de aaneenfebakeling der gedenkwaardige gebeurtenisien ,
„ die a's clan. na zyn begrip, bier te Lande plaats zouden
bebben, by voorraad best te benuiten zou vallen, op hoeda,, nige gronden van waarlehynlykheid of onwaarlchynlykheid,
,, by het zerental zyner uitgekipte Voorzeggingen y our het op,, vol.
(t) Zie N. dig. rati. Letkroef. D. D. /A.
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„ volgende Wonderjaar 1738 gebonwd had." G) Wat

Men nu van deeze gronden in dit geval , en zo dan ook met
betrekking tot zyne volgende Voorfpellingen , te oordeelen het:be, kan men uit de uitkomst opmaaken. - Dat zevettal
zyuer nitgehipte Voorzeggingm , waarvan by met zo veel ophefs
fpreekt, moest, in de vervulling, in 't ontflaan van een
tal van verbaazencle gebeurteni:len Band grypen en vervuld worden van den 3 Maart tat den i8 Octoi2er .788. Ten aanvange hiervan, moest 'er zig een afgryzelyk bloedbad vertoonen,
dat, in de inaana Maart, in voile vlam moest uitbartlen : ,n die
Maand moest „ bet Gordy:: van de groote omwenteling van
zaaken orgelchooven worden , door een jammeriyk bloedbad
,, of liever langbedreigden Surgerkryg, die in negen onderfchei.
„ den ftemvoerende Steden en zeventien Dorpen eerier voor„ naame Provincie plaats zou hebben :” en dan moest voorts ,
van den 3 Maart tot den 18 Octo' er , dat zevental van witgekipte Poorzeggingen zyne vervulling erlangen Dat Tydbeftek nu is afgeloopen; het algemeen voorlpelde in de maand
Maart is diestyds niet gebeurd ; en van die zeven Voorzeggin_
gen is, in dat tydsverloop , niets vervuld, dan alleen, dat het
Yourjaar en Zonerjailoen beter en beliendiger geweest is dan voor_
been, dat, naar luid dier Voorzegginge, voortaan zo zyn zal,
't welk de tyd zal moeten leeren
Wanneer nu een Astrologist , niet alleen in zyne algemeene
vooripelling feilt , maar ook in zyne tydsbepaaling van zevert
gebeurtenisfen • waarop by zo grooten flaat gemaakt wilde hebten , in zes den bal misIlaat, en dien flegts in ken geval , (welks
voorfpellinge , inzonderheid uit kragt der voorige jaaren , in
zulke algemeene bewoordingcn , ligt te waagen was,; trlt,
dan mag men 'er volgens het bovengemelde uit de Triumph.
zaai, naar ons inzien, vry gegrond uit afleiden, dat zyne Voorzegkunde niet anders dan eene Giskunde is, die enkel by ge_
val haare vervulling erlangt. Meer ftaaltjes van die natuur zou_
den wy, met opzigt tot het jaar 1788, aan de hand kunnen
geeven ; doch wy oorcieelen 't, na het voorgefielde , niet noodig ons daar toe in te laaten : net afloopen van dit jaar en
het pen in de volgende jaaren flaat te gebeuren , zal hiervan
ongetwyfeld nog wel nieuwe bewyzen opleveren. Wy hebben
dit alleen voor tegenwoordig flegts onder 't oog willen brengen , ter verfterkinge van de gegrondheid onzer voorheen ge=
geeven waarichouwing , tegen de bygeloovige omhelzing van
zodanige voorfpellingen , §§) die, gelyk men daar van in onze
daCD Zie hot

(§,)

N.therigt agter het cerfle fluk der Triamplizaale.

Zie Triurnphzard , ID. bl. 3 , II en 12.
Zie

Nieuwe illedm. Vaderl. Letteroef. II,Deel, bl. 582.
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dagen maar al te veel voorbeelden gelled iteeft, een nadeeligen.
invloed by veelen kan hebbee.
Voor dit Kroonwerk heeft men nog geplaatst cen Vcorportarl
tot de Kunst der 4firologie. Het behelst volgens de aldaar ge(bane opgave, „ eene AfIrologifehe Verkharing over de 4T-,3
Planeeten . en over de tivaL, 1-1,, APIste,ei.en V,Ti? ten Z, d:ck ,
„ OM Uit dezelven zo wel de geaartheden, als de roc:korner:de
„ lotgevallen , van allerleieperfonen , van verichillenclen ouderitom
„ onder anderen ook van jonggeborene kinderen te leeren ken„ nen, en des door zodanige kunstregelen aan elk Werel,lling
,, het trekkcn van zyn eigen Iloroscoop gemaklyk te maaken;
„ met uitgewerkte Proeftafelen voor de I8de en r 9de Eeuwen,
„ aantoonende het jaar, waarin ieder Planeet ep zyn beurt :egee„ ren zal , verluisterd door een apart Lunscrafeltje van de ,-,t,! .etne
„ lukkige dagen, welke in leder maand van bet jaar voorkon,
„ en in hoedanige zaaken die meest plaats hebben.” Wy hebben
dit Voorportaal doorwandeld , en bet daarin geplaatfte ter loops
vergeleeken, met bet gcen ons in bet bovenge ;.elde Kort Begrip der Allrolott, ;e voorgefield wcrdt. Het rparr,u-1 en 't
Kort Begrip hebben wy over 't algemeen nagenoeg eenfleminig
bevonden, reboot] 'er ons bier en daar egter eenige byzonderbeden in voorgekonien zyn, waarin wy de onderrigtingen , die
twee Afirologisten niet met elkanderen kunnen vereffenen : dan
de zaak is , onzes oordeels , van dat belang niet, dat wy 'er onzc
Leezers in 't breede over beboeven te onderhouden. Genoeg
zy het, bier nog, ten deezen opzigte, met een kort woord te
melden, dat zy, hoewel meerendeels eenflemmig in 't opnoemen
der ongelukkige dagen in iedere maand. egter in die der rnaanden
February , Maart en December verfehillen.
Volgens het Kort Begrip.
Volgens bet Voorportaal.
zyn ongelukkig
I I , 17 en 18
1, 17 en 18
in February
14 en 16
in Maart
1, 4, 1 4 en 16
in December 6, I r en 18 6. 11 en 15. En vot•
gees bet Voorportaal behoort 15 December just onder die geboortedagen , wet e, boven alle andere dagen des jaars, by :',..;eetnendheid ongelukkig zyn : re weeten 12 Jan. 17 Maart,
7 May, 21 July en 15 Dec.—Wy laaten de proefncensingen,
ter ftaavinge bier van, en ter beflisfinge van 't verfehil deezer opgave, aan de Liefhebbers over.

Gedichten van PIETER NIEUWLAND. Te Anflerdarn by P. den
Hengst, 1788. Its groot octavo 136 blade,.

neze eerfie, en te gelijk laatfle bundel van den jongen Dichter
NIEUWLAND welke aan zijne Weldoeneren en

Vrienden is
op.
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opgedragen, bevat een aantal dichtflukken van verfchillenden in.
hood, en van ongeiijke waarde. Buiten eenige Verfen, bij bij.
zondere gelegenheuen , en voor goede Vrienden, gemaakt , of
mar het Latijn van den Ifeere JERONIMO DE BOSCH gevolgd; vindt
men 'er verfcheiden fraaije Naarvolgingen, van oude Dichteren,
als van Moi chus , Theocritus , Anakreon , Homerus
Seneca, Virgilius en Claudianus in, Hierop volgen verfcheiden
vertaalde Fragmentsn , mede uit oude Griekfche en Latijniche
Dichteren getrokken, Zijnde doze laatfte verfen alle betreklijk
op den iiaat der zielen na dit !even; en als zodanig ook door de
Heeren WYTTENBACH en DE BOSCH , in hunne door Teykrs Genootichap bekroonde, en door den Dichter vertaalde, V erhandelingen , raakende de gevoelens der oude Wijrgetren over dien
flaat reeds gebezigd en ingevlochten. Behalven de flukken der
reeds gel-oemde Dichteren ilomeim en Virgilius , ontmoet men
bier nog veele ichoone brokken van Hefiodus Empeaocles ,
davus Parmenides , Tibullus Ovzdius en Lucanus ;
Welke zo veele blijken , van het uitmuntend vernuft hunner Maakeren, opleveren.
Om bet niet enkel bij gezegdens te laaten willen Nvij onze
Lezeren zelf 1aaten oordeelen , uit de volgende naarvolging eener
Rei uit den Thijestes van SENECA , in dezen bundel voorkomende
onder het opfchrift:
DE WARE K ONING.

Zo heeft dan eindlijk 't oud geflacht,
Uit koning Inachus gefprooten,
Den broedren felden wrok verzacht,
En 't fang gewenscht verbond gefloten!
[Vat belfche woede dreef u aan
Om naar elkanders blood te dorlen?
Door gruwlen naar de kroon te Haan?
Gij wPet het niet , misleide Porfiezz!
Indien ge naar paleizen haakt,
Wie recht den naar verdient van koning,
't Is niet de J'clzett, die koning maakt ,
Noch 't rijk verguldfel van ow waning;
Nosh Tijrisch kleed, met purpren gioed,
Nosh kroon, die van juwelen fchittert,
Hi], hij is boning, Wiens genzoed
Geen vrees ontflelt, Been haat verbittert:
Wien geene volksgunst, los van aart ,
En waft als ligtbewogen golven ,
Noch fcepterzucht ontroering baart,
Noch wat uit mijnen wordt gedolven;
Noch 't goud dot Tagus longs zijn boord,
Glas•
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Glashelder, meevoert uit zijn bronnen;
Noch al het graan, in
vruchtbaar oord
Van 't gloeiend Africa gewonnen;
't Is hij , die, boven vreugd en feed
En alle driften vet- verheven,
Zijn lot grootmoedig tegentreeilt
En vrolijk fcheiden kan van 't leven.
Het groot gemoed bezit een rijk
Dat ruitermagt beitoeft noch vloten
Noch
noch (peer, ten laffen blijk'
Van vrees , al -vlugtende afgefchoten,
(Gelijk de woeste Farther vecht.)
Noch fleenen brakende martieren
WaarmeP men wal en muren flecht:
j , die zich zelven kan befiieren ,
Is van gevaar en rijkszorg vrij ;
Behoeft geweer noch praalvertooning.
Elk geeft zich zelf dees heelfchappij;
niets begeert , niets vreest, is koning.
Het mac, in dozen bunciel voorkomend dichtfluk , Orion ,
dat geheel eigen vinding van den Dichter, en op de nieuwile
waarneemingen , wegens dat fterrenbeeld, gegrond is , bevalt
ons zoo wel, dat bet ons fpijt, dat wij, voigens des Dichters
bedreiging , of Fever flellige verzekering , in zijn Voorbericht
gedaan moeren made', , dat doze bundel zijne laatlie zal
zijn. DA) wij vleijen ons nog al met de algerneene bekende
waarneeming , dat de Dichters, in dit opzicht zelden hun
woord houden. Wij zouden het ten minfie den Heere NIEUW.
LAND voor gene zonde aanttjgen. indien hij, in dit geval, dit
ook niet deedt. Dan, indien hij, onverhoopt, hier in to naauw
van geweeten mogt vallen, wenfehen wij eons een tweeden
druk van dezen bundel to zien , in welken alle de Verjaar-en
Trouwdichten , door foortgelijke eigenvindingen verwisfeld zijn,
als ons het dichtfluk Orion, bij verdere kunstoefening , belooft.

Bybelfche Tafercelen, in Diclztmaat , ten dienlle der eu ird , door
F. VAN AKEN. Te Amlierciam by D. M. Langeveld 1788.
In 8 vo. Eerfle era Tweede Stukje, 100 bladz. beflaande.
denkbceld van den Heer van Aken om de Nederland.
H etfche
jeugd eenige Bybeliche Tafreelen eigen to doen wor.
den, is zeer Christelyk en lofwaardig ; maar zyne beryming
van die Tafreelen is verre beneden het middenmaatige; en de
keuze van zommige Onderwerpen, ten opzichte der Kinderen,
go-
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gebeel ongelukkig uitgevallen. Welke dcnkbeelden moeten 'er
Met by de Kinderen ontflaan , wanneer zy , by voorbeeld, in
de vlugt van Hagar lezen : dat Sarai, om haaren hoogen ouderciom, bevreest bogoa te worden, dat zy geen kinderen zot
Of , in Abrahams tweedc Bulo4k : dat by de
baaren ?

choone Ketura , een roosje pas. ontloken , tot zyne Bedvriendirs
fnam
, era 'or nog zes Zoonen by won?
Rebekka,

Of, daar
op lzaacs bede, vruchtbaar wordt,, en van Ejau en 'Jacob veriest? — Of, by het fluwetyk van yacoo met Lea en Rachel?
enz. Hoe veal gefehikter Tafreelen, en voorbeelden ter naarvolging, zou hem eenc Gefehiedenis van ofeph , en deszelfs
broederen ; :an Mops , en deszelfs wonderen voor Pharao , en
in de Woestyne , enz. niet aan de hand gegeeven hehben ; die
de nieuwsgicrigheid der Kinderen altoos gaande houden , en
den Dicker nitnmer zullen doen blozen.

Meriones, Koning van Krete; Treurfpel , door IZAAK DE CLERCQ,
A. Z. le Ainfieldam, by P. J. Uilenbroek, 1786. in 8vo.
71 biadz.
affchaffen eener barbaarfehe gewoonte, volgens welke men,
B etow
de 7 jaaren, re !Crete den Goden eenen vrecmdeling
offerde; gaf VOLTAIRE aanleiding, om, Ao. 1775, dit Tooneelfink te fehryven ; het welk door hem les loix de Minos genoernd werdt ; nadien gemelde gewoonte op eenc byzondare
godsdienstwet rustte, welke aan mives wordt toegelchreven.De Nederduitfehe Naarvolger heeft dit opfehrift niet ongepast
in Meriones veranderci, nadien de daad van dit Tréurfpel , geenzins, de waten van MINOS in 't gemeen raakt , maar alleen
gemelde byzondere Wet, welke door MERIONES [de XV1Ide
Koning van litete, door vOLTAIRE Juicer genoemd] afgefchaft
werdt: Gn welke don onk, door die daad, de Hoefk.).perfoon ,
en te gelyk de door den Opperpriester bedreigde man , is. Dan,
zie bier de Gefebiedenisfe zelve, zodanig als zy in dit Treurfpel voorgefield wordt.
ASTERIA een gevange Cydonifche maagd , is de twistappel
tusrchen PHARES een bloeddo-ftig offcraar, en dwingeland, on•
der den geheiligden naam van Opperpriester, en tusfchen MERIONES, een braaf en weldenkend Koning. De cerile met het
in den Raad zo ver te brengen , dat ASTERIA, volgens bovengemelde wet, zal gelifferd worden; welke offering door den
laattlen, als eene euveldaad verfoeid wordt. Intusfehen korner!
'er gezanten van de Cydoniers , met voordeelige aanbiedingen
gelast , binnen Krete; van Welke een zich als Bruidegom , en
een ander zich als Vader van de gevangene maagd aan MERIONES bekend maakt. De openbaare *ken van Vorflelyke geedkeu-
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kenring, doen den Opperpriester te meerder yveren, om zyn
gezag by het Volk te bewaaren, en de bloedwet te doen gelden. Dan, eene nieuwe ontdekking licit het harte van den
Vorst op den flerkften wets; daar hem de. vermeende Vader
AZEMON, duidelyk, doet zien, dat niet hy, maar MERIONES,
de Vader van ASTERIA is. Deze ontdekking werkt zoo aanmerklyk by den Vorst, dat by de Tempeldeuren openrukt, alwaar MARES [door het misverfland en de woede van ASTERIA'S
Bruidegom , nog meer voortgedreeven] de maagd reeds geknield voor het outer heeft, en, met het offermes in de hand,
gereed that om haar te f]agten. Eene omverwerping van het Outer gefchied te gelyk met het flaaken der Boeijen van ASTERIA;
Welke voorvallen echter een oploop onder het, door den Priester opgeruidde, yolk , verborzaaken: die niet dan door 's Upperpriesters dood, en het gevangen neemen der voornaamfle muitelingen, geftild wordt. Waar naa de Boning zyne onderneemingen , door het huwelyk van ASTERIA en DATAMES, en de
volgende korte aanfpraak aan het Volk., doet eindigen.
Doorluchtige eedlen! richt het yolk met wys heleid.
Cy , priesters ! dient de gain met ware nedrigheid ;
Verlicht het menschdom door verfland en kundigheden :
Zo firekk' de godsdienst tot verbetering der zeden.
Jammer is het, dat de bevryding der Maagd met de overwinning van MERIONES Op den Priester en deczelfs aanhang, niet in 6.4n en het zelfde Bedryf heeft kunnen komcn.
De ontknooping ware dan niet ten halve in het Vierde Bedryf
volvoerd, en het Vyfde had niet gevuld behoeven te worden
met het ftuiten ener muitery , die enket een gevolg der groote daad was, en nu het Vyfde Bedryf, dat het flerkfte moest
wezen , wezenlyk zwakker dan het Vierde Bedryf doet worDe naarvolging verdient egter Lof.
den.
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEIV.
Paraphrafis et Annotationum in Epistolam ad Hebraeos
fpecimen fecundum. Auctore r. EscH , Th. Dr. et
in Academia Groningo-Omlanda Prof. Ord. --Lugd.
Bat. apud 4. et 7. lionkoop 1787. In octavo f.
128 pp.
n deze tweede Proeve achtervolgt de Hoogleeraer
Imede
ABizEsen men aengevangen arbeid , en deelt ons
zyne uitbreiding van , en ophelderende aenmerkingen over, bet derde en vierde Hoofdfluk des Briefs
aen de Hebreen , of wel tot floofdfl. IV: 13 ; brengende
bet overige tot bet volgende vyfde Hoofdfluk. Van den aen•
leg en bet bedoelde dezes Werks hebben wt', by de. uitgave der eerfle Proeve , een verfiag gegeven (*) ; en het
doorbladeren van dit tweede Stukje doet ons zien , dat
de Hoogleeraer deer aen blyft beantvvoor.len , en dus
voldoet aen onze dicstyds geuitte verwachting : des men
ook in dit gedeelte weder een verfcheidenheid van leerzame tael- en oordeelk =lige aenmerkingen ontmoete.
Tot een voorbeeld bier van uit velen diene bet voornaemfte van 't Been zyn Hoogeerwaerde bybrengt , wegels de benaming van .4postel , Heb. HI: r. aen onzea
Heilland gegeven.
Deer ter gemelder plaetze de benamingen van Apostel
en Hoogeripriesier byeen gevoegd worden , zo vind men
Uitleggers , welken oordeeten , dat •door beiden even bet
zelfde aengeduid word : nademael een floogelipriester in
zekeren zin mede den naem van Apostel kan dragen : .of
ook wel, om dat bet woord Illiddelaer, meermaels ten
opzichte van Jezus als Hoogenpriester gebruikt , gereed.
lyk door het woord Apostel verwisfeld kan. worden.
Edoch de Hoogleeraer toont , dat de deswegens aengevoerde bewyzen ver van voldoende zyn ; als mede
d'at
(*) Zie N Algem. Vaderl. t etteroeff. I. D. bl 354.
0 o
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dat dit denkbeela geenszins ftrookt met den redeneertrant en het beoogde van den Schryvcr dazes briefs.
Zyns oordeels word de benaming AzoTeAo; zo veel als Gezant , bier aen Jezus eigenlyk gegeven , met betrekking
tot zyne zending in deze Waereld; op dat by, in 't character van een Godlyken Leeraer en Uitlegger, den flervelingen zou ontvouwen het voornemen en de befluiten
zynes Vaders nopens 's menlchen zaligheid , als mode
ene nieuwe en volmaektere inrichting van den Godsdienst
daer Hierop heeft ooze Zaligmaker het oog als
by zegt Jo. XX: ar , gelykerryze my de Fader (,:n.,5-coo,B)
gezonden heeft , fende ik ook ulietleu. Camera verklaert dit
wel van de zending van Christus om zyn yolk te verlosfen ; dan dit is te min nauwkeurig; nadicn 'er gefproken
word van bet ampt der Apostelen , door Jezus aengefteld,
om dat zelfde werk te verrichten , 't Teen hem aenbevolen was , te weten , om, in Gods naani , den wag der
Zaligheid to verkondigen. In dien zin draegt Christus
insgelyks, Rom. XV: 8, den naem van dienacr der Befnydenisfe , dat is , can Learner der Lrneliten , gelyk Estius.
zeer wel opgemerkt beat. Vergelyk Carpz. Stoat. p.
347. Voorts firekt niet weinig tot opheldering der benaminge van 'Anwo,o, , welke nergcns Anders clan bier,
met opzicht tot Christus , in de H. Schrift voorkomt ,
de uitdrukking dien God (4.-“-,,A,.) gezonden heeft : dezclve is Jezus , in 't Enangelie van jonnnes, zo byzonder cigen , dat het niet vrcemd zy te denken, dat by die
iitdrukking meermdels van zichzelven gebruikte , overeenkomflig met ene diesty,'s gewoonc benaming onder de
Jooden , als den gezant van God by nitnemendbeid , dat
is den Mes ties. Men zie ilechts Jo. III: 34, V: 36, 38. VI:
r 9. en inzonderheid X: 36: omtrent welke laetfte p leats inzonderheid aen te merkcn itaet , dat hot woord gebeiligd
-bier zo veal zegt als afgezonderd dat is byzonderlyk gefchikt tot de waerneming dier zendinge. Iu dezen zin
lezen wy ook , met opzicht tot Niozes , by Sirach KW:
4. Door zyn geloof en znehtmoadigheid heeft by hem geheiligd , dat is afgezonderd eenaemmig met de daerop
volgende verkiarende uitdrukkmg, by beep hem nit alle
vieesch ultverkoort,n ,
Heillzen is dos in dit genfzondereo. Rom. I: i. Gal. I:
val het zelfde als
15. Deer 't nu blykbaer is, dat de nitdrukking dien God
gezonden heeft firekt ter omfchryvinge van
den Mesfias, zo is het fiat oncigen te denken, dat de
bena.

IN MST. AD. IIEUR2t0S.

563
Zpostel,
benaming van
hier aen Christus by uitnemend.,
heid gegeven, ook daerop fleet, en cnigermate dient OM
ons aen te duiden dien grooten Propheet welken God,
(Dent. XVIII: 15. en volgg.) beloofd had te zullen verwekken aen Mozes gelyk; om , naemlyk gelyk Mozes,
een verkondiger van Gods welbehagen te zyn, ten einde
den Euangelifchen Godsdienst in te voeren, uit welken
hoofde by inzonderheid gehoord moest worden. Hierin
toch heeft men de gelykheid aen 'Mazes byzonderlyk te
zoeken; de overige zogenaemde bedieningen en voorregten van Mozes komen in den zamenhang van dat voorftel iii aenmerking; maer eigenlyk het character dat
by droeg , als een verkondiger van Gods welbehagen, en
den invoerder der Wettifche 1-luishoudinge.
Het Iriglige der Godsdienflige begrippen ; door den Hee/.
M. NECKER. Uit het Fransch vertaald. Te Znifieldam
by M. Schalekamp, 1788. Iii gr. octavo 222 bladz.
une levendige, overtuiging van den heilzamen en kragtdadigenn invloed der Godsdienftige begrippen , op het
wezenlyke geluk der Burgermaetfchappye , heeft den.
Mensch- en Staetkundigen Necker genoopt, om dit onderwerp opzetlyk na te - gaen , en zone overdenkingen
deswegens in ene gefchikte orde te brengen , te meer,
deer 'er nicer al te velen gevonden worden , die dezen
-Nun der Burgermaetfchappye poogen te verzwakken, ja
te vernielen. „ 'Er is , (zegt by met regt ,) misfchien
3, nimmer een drmgender tijditip van wezentlijker flood-„
zakelijkheid geweest , dan heden , om de menfchen
„ het gewigtig belting dat zij hebben bij Godsdicnftige
gevoelens te herinneren. Immers zijn dezelven heden,, daagsch niets dan vooroordeelen , wanneer men den
geest der losbandigheid, en dien der lichtvaardigheid
„ zal geloven , gevocgd bij de fraaie voorfebriften der
,, Bon Ton , en nog meer , wanneer men op iets wezentlijker acht geeft, ik meen op de onderwijzingen van
„ zodanige Wijsgeeren , die zich bevlijtigen , om die
„ verfcheidene voortbrengzelen ee'ner bedorven verbeel,) ding, en die eener zinlooze laatdunkcndhcid en ver„ waandheid te doen aanwakkeren , en met verLnde
„ krachten te doen werken." D erzulker poogingen nu
tegen te gaen en de noodzaeklykheid van den Gods002
dienst,

564

M. NECKER.

dienst, ter bevorderinge van 't hell der Maetfchappye,
te handhaven , is het hoofdbedoelde van dit Gefchrift;
't welk de Heer. Necker , met een welwikkend oordeel,
en ene manlyke Godsdieniligheid , op de befcheidenfte
wyze , ter overtuiginge van alien, die voor overtuiging
vatbaer z yn , uitvoert; des zyne behandeling van dit onderwerp niet wel kan misfen van de boogite goedkeuring
der veritandige voorftanderen van den Godsdienst web te
dragen. Na pie Inleiding, in welke by 't bovengemelde , en 't geen daer toe betreklyk is , breeder ontvouwt , brengt hy zyne voorftellingen dcswegens onder
tien HoofdlIukken.
In 't eerfte bepaelt by zich tot ene overweging van de
betrekking der Godsdienftige begrippen op de algemene
order; en legt het 'er inzonderheid op toe , om onder
het aentoonen van derzelver heilzamcn invloed in dit opzicht te doen zien , hoe onverilandig zy handelen , die
den werkzamen invloed van den Godsdienst plaets willen
doen ruimen aen de ziellooze leeringen ever thetkundige
Wysbegeerte. Ene zedekundige Catechismus alleen gegrond op grondregelen , getrokken uit bet natuurlyke refit,
lchiet bier, volgens zyne welberedeneerde ontvonwing
verre te kart, by ene Godsdienftige Zedekunde, gegrond
op de kundigheden , die wy van God hebben , als Schepper en Beweger van 't Heelal , die onze handelingen gadellaet , en ons , naer; grade van derzelver aert , beloont
of ftraft. Dit onderwerp word in bet volgende
Hoofdftuk nog verder nagegaen , ook met betrekking tot
den invloed der wetten , en lien van bet algemene denkbeeld of volksbegrip. Zulks doet den Heer Necker zich
verledigen, om de magteloosheid der ftaatkundige wetten
te omvonwen „ met opzicht tot 'de beoogdc regeling der
mcnschlyke bedryven ; daer 'er zo velen zyn , en wel
zulken , die Gene zich zeer wydverfpreidende nadeeligc
Bitwerking hebben , op de algemene orde , welke men,
door ftaetkundige grondregels vrngtloos zal zoeken te
handhaven of te bevorderen; dat alleen door de Godsdicnftige te wege gebragt kan worden. En
niet minder zwak is, vervolgt hy, het fteunzel, dat men
waent te vinden, in het ,algemene denkbeeld of volksbegrip ; als ware dit , onathangelyk van Godsdienflige begMzelen , genoegzaem om de mactfehappy- de openbare
orde in agt te doen nemen, door de kraclitige working
van der meninen begeerte naer agting en lof, midsgaders
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der vreeze voor veragting en fchande. 't Is toch,
wanneer men alle y behoorlyk nagaet, blykbaer , dat die
beweegraderen -niet gefchikt zyn, om het bedoelde genoegzaem uit te werken ; en vooral niet ,om, Tangs dien
weg, ecn algemenen grondregel voor aller gedrag , in alle
omfiandigheden , op te leveren ; dat enkel te vinden is
by den werkzamen invloed der G-odsdienffige begrippen;
die en de wetten en bet volksbegrip , (op zichzelven te
zwak ,) dan van de vereischte kracht kunnen doen zyn.
--De tegenwerpingen, getrokken nit 's Menfchen
tuurlyke neigingen en vermogens ten goede , mitsgadcrs
nit het gocd gedrag van verfcheiden ongodsdienftige
menfchen , en bet tegenovcrgeftelde gedrag van velen ,
niettegenfthende de erkende ongodsdienftige begrippen ,
in bet derde en vierde Hoofdauk beantwoord hebbende,
gaet by in de twee volgende Hoofdaukkenna , den invloed.
der GodSdienitige begrippen op bet geluk der menfchen.
Hy behandelt dit onderwerp met betrekking tot de onder7
fcheiden franden der menfchen , en doet ten klaerfte zien;
hoe veel de mensch , in welken stand ook , mist , om waerlyk gclukkig te zyn, wanneer men hem alien Godsdienst
ontneemt , en hoe deze integendeel zyn wezenlyk geluk
bevordert, zelts ook deze wanneer by van alle andere
foorten van geluksgenietingen vertieken is. ---- De zack
dus met opzicht tot het Menschdom in 't algcmeen befehouwd hebbende, zo vestigt by, iu 't zevende Hoofdfink , byzonder de aendacht , op de betrekking , die de
Godsdienst heeft tot de Voriten , met aenwyzing van
de noodzaeklykheid van deszclfs invloed op de zodanigen , die het hoofdbeftier der Mactfchappye in handen
hebben , als welken , aen de ene zyde , dacrdoor ten
krachtigtle beteugeld worden ; en , aen de andere zyde,
nergens zo fierken ruggetleun vinden als in den Godsdienst.
Niettegenftaande al dit aengevoerde ten voordeele der
Godsdienilige begrippen , dat zo overtnigend fpreekt ,
vied men 'er nogtans die fchynen te wanen , dat zy de
itracht hiervan kunnen verzwakken , zo niet verbrekcn ,
door daertegen te flellen, de beroertens en oorlogen ,
die tilt de Godsdienaig.e begrippen gefprooten zyn. Dit
het den Heer Necker nog ecu Hoofdlink fchikken tot
het beantwoorden dezer tegenwerpinge ; die, - gelyk by
kortlyk aentoont , alle hare. zogcnaemde flerkte ontleent
van het misbruik, terwyl zy bet recite gebruik over 't
0 o 3
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hoofd ziet ; en tevens Godsdienst en Geestdryvery onder een verwart; waerover by zich in dezer voege uitlaet.
De Godsdienst en de Geestdrijverij hebben Beene
gelijkenis op elkander , ondanks dat men maar al te dikwijis de tweede met den eerflen beeft vereenigd gezien.
Het zijn noch de dienst van den algcmeenen vader des
menschdoms noch de zedekunde van bet Euangelie ,
vier voorfchriften nicts ademen dan verdraagfaamheid
en goedheid , die ons een geest van vervolging iuboezemen ; men moet (lien ailcen zoekcu in eene afwijking,
gelijkvormig met alle die :Indere ardwalingen en misdaden , die de menfchelijkheid onteeren. Doch daar in
onze, dagen de uiterfteus waartoe de menfchen overgaan,
niemant verpligten om voor een ongeluk te verklaren alle aandoening , waarvan het ongeregeld gevolg niets dan
de ongezondheid is , hoe kan men dan de Godsdienftige
begrippen de verfchuldigde erkentlijkheid weigeren , otn
dat zij in vroeger dagen aanlciding tot haat en ongelukkige beroeringen en verdeeldhcden hebben gcgeven ? Men
behoorde veelcer aan te merken , dat die onverdraagfame
ijver,, yan alle afwijkingen van den geest der menfchen,
de eenige fchijnt te zijn, waarop de vermogens der verlichting nicest uitwerking hebben gehad. Indedaad, terwijl de blaking van dat geestdrijvende vuur trapsgewijze
verzwakt, en bedendaags nabij de volarekte verfterving
fchijnt te zijn , blijven de ongeregeldheden , voor zo verre het, onze gemeenzaamile driften betreft , als die der
eerzucht, die der zucht tot goederen der fortuin , en die
der begeerte tot vcrmaak , bare voile krachten behouden.
Ondertiisfchen , welke gevoelens , wat heerfchende begrippen hidden meer recht om verfchoning te vorderen voor
eene dwaling , dan die der Godsdientligheid en vroomheid? Door hoe vecle ontelbare weldadigheden vergoed
do zuivre geest van een Godsdienst, de mishruiken , die
door eene valfche uiticgging zijner bevelen zijn veroorzaakt? Het is aan dezen geest dat de menfchen, gelijk
wij hebben doen zien , de onwrikbaarheid der openbare
order, en de bekrachtigde grondregelen van recht en onrecta zijn verfchuldigd; het is aan dienzeifden geest dat
de behocftige de onderitcuning der barmhartigheid te danken heeft; aan hem moest de deugd voor hare aanmocdiging dank zeggen ; het ongeluk voor de vertroosting
dc verongelijklte onfchuld voor een toeverlaat , en de
ge-
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cevoeligheid voor hare za tfte en geliefdfte hoop. ja!
de gelouterde geest van g'den Godsdienst omvangt ons
aan alle zijden ; hii is het bevallige der eenzaamheid ,
de band der maatfchappij , de hoop der heimelijke nei, en tot
crin buen en uitzigten; hij leeft in ons, om
b
verre buiten ons ; en wij kunnen hem lasteren ! wij trachten hem te vernielen ! en dat op de droevige herderking
van de tirannige begrippen van eenige priesters en voriten wier grondregelen en gedragingen wij hedendaags
verfoeijen !
„ 1k zal bier nog eene aanmerking bij voegen, en vragen , door Welk een geest van bijzonderbeid voert men
heden , als een reden van verachting, tegen de begrippen
van Godsdienst, de dude oorlogen aan , die uit deszelfs
misbruik voortgefprooten , terwijl men nimmcr tegen
het groot belang en bet gewigt van den koophandel inlegt , daar, om de geringften zijner belangen , zo menigmaal ftroomen bloods vergoten zijn? Zouden de menIchen , die ons recht geven , om hen zodanig eene vet-wijtende vraag toe te voegen , zich zo verre iii hun oordeel vergisfen, dat zij eene gelijkheid willen hebben tus\tchen eenige tiidlijke voordeelen van geld, waarvan eert
yolk , op eene itaatkundige wijze , noon: de genieting heeft,
dan ten koste van con ander yolk , met die goederen, die
zo onwaardcerbaar als algemeen zijn, en die de begrippen van Godsdienst tot bronnen en ten fteunfel bebben?"
Achtervolgens het plan van den Heer Necker, dat de
Godsdienftige begrippen in 't algemeen ten onderwerpe
heeft, raken hem gene byzondere bedenkingen over deze
en gene ecrbew yzingen ; dan 'er is desniettegenftaende
nog ene bedenking, Welke by nict wel oneengeroerd kaa
iaten, om dat ze van belang is, voor alle de orderfcbeidene Godsdienften van Europa. -- Men beweert namelyk , dat de aenneming van een openbaren eerdienst,
en de ingevoerde noodzaeklykheid van ten minfte Lnea
dag van ieder week aen Goisdienflige verrichtingen toe
te wydcn, te wege brengt eene te geduurige opfchorting van den arbeid, en dat zulk ene opfchorting nadeel
doet aen den kykdom van den flaet , als verminderende
de bronnen en middelen van beitaen der Ingezetenen. —
Dan bier tegen merkt by, in 't negende Hoofdftuk ,
eerst, over 't algemeen, aen , dat foortgelyk ene tegenwerpin o. zwak moet fchynen, indien wy de groote voordeelen :die de menfchen aen de begrippen van Godsdienst
0o4
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verfchuldigd zyn, tegen de geopperde zwarigheid willen
overitellen; nadien ene vermindering van rykdom nimmer in de waegfchael gelegd kan worden , tegen de order, de zedekunde en het geluk. En hierop verledigt
hy zig verder, om aen te toonen, dat de rustdag , onder ons toegewyd aen Godsdienflige verrichtingen , geen
nadeel toebrengt aen het ftaetkundig vermogen, en dat
zodanig ene initelling , wel verre van tegen de belangen
des y olks aen te loopen, denzelvcn ten waerborg verftrekt en begunftigt. — Hier sevens voegt hy, ten
laetfte, nog ene aenmerking over 't gebruik der Latynfehe tael in den Roomfehen openbaren Godsdienst , en
tracht deszelfs Vooritanders te noopen, om eens nacuwkeurig te onderzoeken , of het Been tyd is , om mar
gebruik te maken van de algemene tael des lands ;
of zy, door de zigtbare vermcerdering der zedeloosheid
niet als gcwaerfchuwd _worden , om hieromtrent enige
veranderingen te moeten maken in dit gedeelte van den
openbaren Godsdienst ? Hy dringt dit, als zeer noodzaeklyk aen, ter verbeteringe van des Volks zeden en
neigingen , wacrvoor deze aenzicnlyke Hoofden ten
flerkfte verantwoording fchuldig zyn. — Onder de gobrekkige Vertalingen, die ons van tyd tot tyd ter hand
komen , en waeromtrent wy ons zelden uitlatcn , om geduurige herhalingen te vermyden , en de onderwerpen
bet dikwyls niet wacrdig zyn , bchoort dit anderzins
fehoone Stuk.
Ccichied- en 011dheidkundiq rerhandeling over den cot-fprong , benaamingen , plec:digheden enz, tier "Lon- en
Feestdagen , die in de Grickfthe, Latynlehe en Lutherfehe Kerken , ita Duitsch band en in de trier landen ,
vierd zyn, of no„; gevierd warden, en de Texten voor
dezelven Euangelien en Epistelen genoetnd. Van c.
PH. BANDER, Leeraar der Lutherfche GetneenteteGroningen, honorair Medelid van het Hertoglyk BrunswykLunenburgsch Genootfehap te kiehnfladt enz. Eelle
peel. Te Groningen by L. Huyfingh 1787: Bella/vela
het Voorwerk en 't Register 207 bladz. ita gr, octavo.

nekend is het dat de Lutherfchcn , in navolging van
" den beroemden Hervormer Lutherus, met betrekking
tot den openbaaren Eerdienst, verfcheiden plegtigheden
en
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en omftandigheden, die in de Itoomfche Kerk in zwang
waren, welken andere Proteftanten meerendeels affchaften , behou len hebben , van waar ze ook nog heden ,
grootendeels in Duitschland, en ten deele mede in de
Nederlanden , in de Lutherfche Kerken , nog in Rand.
blyven. — De Eerwaarde Vander toont , in de Voorrede van deeze zyne Verhandeling, beknoptlyk ten bondigtte aan , dat 'er geene gegronde reden zyn , ow dit
der Lutherfche Kerke ten kwaade te dui len. Byzonder
laat by zig deswegens nit, met betrekking tot de bepaald Texten op de Zon- en Fecstdagen ,
onder den naam van Eaangelien en Epistelen bekend.
Zyn Eerwaarde doct . zien dat dit jaarlyksch gebruik
niet wraakbaar zy en zo wel te vercieedigen is , als het
j aarlyksch prediken ' over bepaalde gedeelten van een.
Catechism's. Dan by flaat eenigzins ftil voor eene bedenking omtrent dit onderwerp. „, Boven veele Texten
„ flan Latyniche benaamingcn der Zondagen , die de
„ gemeene Man niet verftaat; by weet niets van den
en de Oorzeeken dezer Benaamingen , niets
9, OorfProng
„ van de Orde dezer Texten , welke kennis men noch„ tans by hem (betide te veronderitelien , wanneer deze
„ Benaarningen hem niet aanftootclyk zullen zyn.” Onze
Leeraar erkent , dat hierin iets wanvoegelyks plants heeft ,
en zou dit wel veranderd wenfchen ; dan oude paalen
zyn, gelyk by zegt , zo geatakiyk niet te verzetten ; en
zulks ook in dit geval waar zynde , zo heeft by , dit gebruik {land houdende , bet raadzaam geagt bet zyne toe
te brengen , om deeze onkunde by den gemeenen Man
weg te neemen , door het in 't licht gecven eener Verbandelinge , welke dienen kan om den opmerkzaatnen de
noodige kundigheden deswegens te verleenen.
Het eerIle Deel deezer Verhandelinge , ons toegekomen, is tweeledig, en behandelt dit fink aanvanglyk in
bet algemeen , en voorts meer in het byzonder. In 't
eerfle Lid ontvouwt oils de Eerwaerde ,Natider het geen
ten regten veritande van het Kerkelyk fear, en de Konen Feestdagen in "t algemeen , dient; geeft ons voorts een
nader verflag van den Zondag , en de Godsdienflige plegtigheden op denzelven; hieraan hegt by eene ophcldering
van de Godsdienttige Nachtlyke byeenkomsten der eerite
Christenen , en de dear uit voortgefprooten
Voorts geeft by eene gezette onderrigting van de Stukken ,
die in 't begin van de Christelyke Kerk, en vervolgens ,
0o5
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op de Zan- en Feestdagen voorgeleezen zyn ; als merle van
de byzondere Afdeelingen of l'exten , voor de Zon- en
Feestdagen gefchikt , Euangelien genoemd ; met aanwyzing van derzelver Oorfprong, Inftellers , Tyd der inflellinge , bepaaling deezer Texten , enz.; mitsgaders van de
ple,vigheden , by 't leezen der Euangelien en Epistelen
ebruikelyk: waarby ten laatfte nog komt een berigt van
de invoering en het gebruik der Litaney. - Op dit
algemeene volgt , in de tweede Afdeeling , eene nadere
verklaaring van 't geen omtrent leder Zon- of Feestdag in
't byzonder opmerking vordert , van den zogenaamden
Advent af, tot op het Paaschfeest, (j) of wel Palm-Zon.
dag , acht dagen voor Paafchen. Deeze Zondag
draagt , gelyk zyn Eerwaerde opmerkt , buiten andere
benaamingen, ook die van Dominica Competentium, Zondag der Verzoekenden, als mede die van Pafcha petition
of het verzogte Paafehen, om dat de Catechumenen of
Leerlingen, die tot het ontvangen van den Heiligen Doop
bekwaam gekeurd waren, en verlangden dien te ondergaan , zig op deezen Zondag by den Opziender der Kerke begaven, en verzogten op het aanftaande Paaschfeest
gedoopt te worden. Dit geeft onzen Leeraar aanleiding,
om , op de melding van den Palm-Zondag. , te Iaaten volgen een berigt van de Caiechumenen of Leerlingen; en
dewyl deeze geheele Week, van dien Zondag tot Paafchen , de goede of groote Week geheeten, in verfcheiden opzigten , ten aanzien der Kerklyke gebruiken , by
uitftek merkwaardig is , zo voegt hy 'er, ten befluite van
dit eerfte Deel , nog by een verflag van 't geen die Week
in 't algemeen , en iederen dag van dezelve in 't byzonder , hetreft.
De Eerwaarde Sander heeft dit Gefchrift voornaamlyk
ten dienfte zyner Geloofsgenooten opgefteld ; doch de
daarin befchouwde onderwerpen op zodanig eene wyze
behandeld, dat het zelve tevens van een uitgebreider nut
kan zyn: gemcrkt hy, in de uitvoering, zich bevlytigd
"heeft , om nict ilcgts eene oppervlakkige verklaaring dier
by(t) De volgende Zondagen na het Paasehfeest, tot op het ein.
de van het Kerkelyk gaar zal zyn Eerwaarde in 't tweede Deel
befebryven , waarin by ook een kort berigt zal geeven van de
voornaanifte Hallo en Aposteidagen; en tevens nog van de Epicetlevi
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byzonderheden te geeven , maar to gelyk zyne nafpooringen der vroegere en laatere Kerkgebruiken daaromtrent
mede te deelen. Weetgierige Leezers derhalven ,
navorfchingen van zulk een cart gevallig zyn , zullen , in
't doorbladeren van dit Gefchrift , een leerzaam genoegen
vinden , te meer daar zyn Eerwaerde allezins toont , dat
by met eene oplettende oordeelkunde bier in is te werk
gegaan. Ter proeve hiervan ftrekke zyn berigt wegens de
plegtigheden, waarmede de .goede of flillc Vrydag, den
zesden dag der goede of groote YfTeek, by de eerfte Christenen gevierd word. Na eene melding der onderfcheiden
benaamingen, welke deeze dag droeg , met redengeeving
van dezelven , tekent by nopens de plegtigheden het volgende aan.
„ De eerfte Christenen onthielden zich op dezen dag
van het knielen, en van het onderling kusMen , op dat
zy niet mogten fchynen de yoode/i na te volgen , in hun
befpotten van en knielen voor Jezus , noch J udas, die
den Kusch tot een verradend teken gaf.
„Het is wel niet onwaarfchynlyk , dat deze Dag van de
eerfte en Apoftolifche tyden of wierd gevierd, ter gedachtenis van Jezus lyden , en ter Poorbereiding op het Paaschfeest: don dit is zekcr, dat Keizer Cordiality,' de Groote
bevolen heeft , dezen Dag met vecle Plechtigheden te
vieren , ter herinnering van alle die groote, gebeurtenisfen , die op denzelven zyn voorgevallen. Men bragt hem
door met een plechtig en gefireng Vaster' , waarvan niemand verfchoond wa g , dan de Kinderen , de Oude en
Swakke lieden. De allervuurigftc en zieltreffendfte Gebeden wierden uitgeboezemd in de Vergaderingen , en men
liet niet na , om den vertoornden God te bevredigen , en
hem te darken voor den fmartelyken en finaadelyken dood
van zynen Zoon Jezus Christus. Wanneer icmand deze
Vasten overtrad , of uit de Vergadering ging, voor dat
de Gebeden waren geeindigd, en de Alrfolutie Vryfpraak)
gegeeven , was het hem niet geoorlofd in de Paaschvreugde te deelen , of op dien dag het Heilig Avondmaal te
ontvangen. De Christenen lagen op dezen Dag nitgeftrekt op den grond , bet welk by lien op cenen plechtig
voorgefchreeven Vast- en Boetdag in gebruik was, (doch
zonder Kniebuiging ,) ten bewys van de allerdiepfte Nederigheid, en dat zy zich voor Stof en Asfche, in het
Stof der Aarde , voor den grooten God erkennen , en dus
om genade fnieeken.
Deze Vernedering en aandach-
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dachti ge Gebeden gingen vergezeld met eene eerbiedige
en Godvruchtige overweeging van yezus Lyde ll ., De G efchiedenis van dit Lydell wicrd nict alleen aan het Volk
voorgeleezen, maar men Meld ook byzondere Redenvoeringen over dezelve, gelyk men ook gewoon was op de
dagen der Martelaaren te doen. Hiervan is nog de gewoonte in de Euangelifche Gemeentens overgebleeven ,
om op dezen Dag, in de Kerken , die Gefchiedenis voor
to leezen , daarover te predikcn , en zelfs ook, op zommige plaatzen, dezelve in Muficq te zingen.
'Ise Am/le/dam word in onze Gemeente , op dezen dag ,
des morgens vroeg, in beide Kerken , na cen kort voorgezang , door den VoorIcezer, de geheele Gefchicdenis
van Jcfus Lyden en Sterven voorgeleezen , en dan, na
het zin gen van het Gezang: o Goddelyk Lam! onAluildig
enz. , door den Leeraar het laatfIe gedeelte dezer Gefchiedenis , van yell's Begravinge handelende verklaard. Voor
dezen was het eene gewoonte , dat de Lecraar ook in
zyne Redevoering de gehecle Gefchiedenis doorliep en
ophelderde; waarvan nog eon Voorbeeld te vindea is,
in de Leerredenen over het Lyden en de Leven Kruisavoorden van yefiis, welter te :Amiteldam gehouden , door
wylen den Wel- Eerwaarden Heere Y. Velten , eertyds
yverigen en nog geachten Leeraar dezer Gemeente, en
naderhand in Druk gegceven. — By onze Gemeente
iu 's Graavenhage word op dozen Das alleen des Voormiddags ten negen uuren over de Begraving van y,Ifiis go.
predikt , en bier, in Groningen, alleen des Avonds
vvf- uuren df over den Dood van yelies , of over zync Begraving. Voor het overi ge word doze Dag ook nog, by
cenige andere van onze C`iemeentens in de Nederlanden ,
met het houden van eene Redenvoering gevierd.
„ De Plaats , op Welke ten dozen doge die Godsdientlige
plechtigheden wierden verricht, was, naar Chryfbflomus ,
iilliten de Stad, by of in de Pegraafplaatzen. Dit gefchiedde om dat yefus na buiten was geleid na Golgotha,
cn hierby had men het oog op Paulus woorden Hebr.
XIII. II -14. Dus waaren ook Cliristenen gewoon op de jaa.rlykfi.the Gedachtenisda g en van den Dood
der illartelaaren, na buiten to gain, en by derzelver
Graf/leder; hunne Gebeden, en andere odsdienflige °cf.feningen, te verrichten.
„De beroemde Oudheidkundige Bingham meldt, dat 'cr
schryvers gevonden worclen , die met groote lAraarfcblyvii(1..-
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lykheid beweeren , dat op dezen Dag die Roetelingen,
welke in het begin van de Quad/Yip/Una (Vasten) hunne
een, twee of driejaarige Boete hidden volbragt , in de
Gemeenfchap der Kerke weder wierden opgenomen ; en
zelfs dat op dezen Dag cene openlyke algemeene
tie (Vrylpraak) wierd gegeeven en bekend gemaakt.
„ Op zommige plaatzen in Duitschland word deze geheele
Dag voor ten hoogiten Heilig ja voor den Heiliglien
Dag van het geheele Jaar gehouden , en als een Boet- ea
Bedeadag ltatelyk gevierd. Te Hamburg heeft de Raad,
in het jaar 1751 , den 15den Maart, bevolen dezen geheelen Dag. te vieren , en over den Dood des Verlosiers
te prediken , en by deze gelegenheid bekend gemaakt,
dat Been Jood , op eerie Boete van 5o Ryksdaalders of
1/
„ Gevangenisfe , zal mogen iets koopen of verkoopen ,
„ of openlyk eenigen Koophandel dryven , of langs de
„ Straaten wandelen , of met Tabakspypen voor de huffs„ deuren zitten ; maar dat ieder van dezelve zich ifil in
„ zyn Huis zal moeten houden; en , wanneer by iets
noodwendigs mogt te verrichten hebben , het zelve
19
„ met eer , dan omtrend vier uuren des Namiddags , zal
„ mogen doen." Meer diergelyke Verordeningen ten aanzien der 7ooden , op dezen , en de voorgaande en de volgende , dagen vindt men in de Kerkelyke Gefchiedenisfen ,
door de /fiuiten der Kerkvergaderingen, vastgeffeld,
waarvan reeds te vooren een Voorbeeld is aangehaald (+).
In de Griekli.he Kerk , waarin het Kruis zeer hoog geacht wierd , (zo dat men veele Lofbenaamingen aan bet
zelve gaf, en het in en buiten de Huizen , op de Wegen , in de Tempels , op de Outaaren, in de D6op yonten , op de Grafiteden , zelfs op de Keizerlyke Tekenen
en Cieraaden (Inlignia,) op den waereldkloot , in den
Kroon , den Tulband en op dc Schilden der Soldaaten ,
opgericht en afgebceld was , gelyk uit Nazianzenus ,
Chryliystomus , en andere Schryvers, blykt; en ook, naar
Tcrtulliaans , Cyprianus enz. het tekenen met het Kruis,
by
a) Te weeten dat der tweede Kerkvergadering van Orleans,
in bet jaar 536 ,gehouden, waarin, „ ter eere van den voorigen
Donderdag , den i;r,eneia of ipitten Donderdag geheeten , vastgefield is, dat gcen pod, van dien dog , tot op den dog no het
Pagschfeest. onder de ChrisLenen of Catholyken mogt gevonden
worden, noch onder dezelve verfehynen, waar en by welke_zelegenheid bet ook mogt zyn."
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by de Grieken , in verfcheiden gelegentheden , in gebruik
is geweest ,) wierd het Kruis op deezen Dag met veele
d In
den
vereerd.
Plechtigheen
. Nacht, die op dezen
Dag volgt , word by hen , (tot op dezen Tyd toe ,) een
gefchilderd of gefneeden Christas iieeld, door de Priesters
in hunne Dienstkleederen , (terwyl zy ,by deze gelegenheid den lof van het Graf en den begraaven Reiland, als
ook den CXVIIIden Pfalm zingen Voorzien met brandende Waschkaarsfen , gevolgd van de geheele Geestelykheid en Gemeente , op cone Baar gelegd, en met Bloemeti
beftrooid , door de firaaten der Stad rondgedraagen, en
aan ieder toegelaaten het zelve te kusfchen en te aanbidden ; terwyl elk zich benaariligt , eenige van deze Blocmen magtig te worden; om dat zy gelooven , dat zy
voor hunne lichaamen , en voor hunne huislyke zaaken
daardoor veele voordeelen kunnen verkrygen.
„ In de Roomfche perk word op dezen Dag geene Deis
gehouden , maar de Priester maakt gebruik van de _Bostic, die des daags te vooren is geconfacreerd en bewaard , (§) (en dit is het eenige geval, in het welk
men in de Latynfehe of Roonarehe Berk, eene preefanctificata (te vooren geheiligde of gewyde) hostia gebruikt ,
het
(1) Hieromtrent heeft de Eerwaarde Sander voorheen het
volgende aangetekend. Op deezen Dag , [te weeten Danderdag,] heiligt of weydt de Priester twee Hostien, de eene, om
op dezen Dag, onder de Misje , te gebruiken , en de andere
voor den volgenden Dag, dewyl 'er dan geene Iltsfe words
gevierd. Deze laattle word ter bevorderinge van de aandacbt,
na de Misfe, in Procesfie, na de Capel , bier toe gefchikt, onder het zingen van den Lofzang van Thomas Aquinas , (door
Lutherus vertaald, en in zyn Gezapgboek van 1525 geplaatst,)
Pange lingua gloriofi (Tong gy moet den lof verkonden enz.)
gedraagen , en op eene verheve plaats of Autaar ter aanbiddinge geffeld. Geduurende het zingen van het Gloria in excelfis
Leo, (Sere zy God in de Hoogte;) worden alle de Klokken
geluid, en vervolgens niet nicer gehoord , tot op den Pouchavond. De Altaars worden omkleed , het Tahernakel word
opengefteld en geruimd , alle Lichten en Lampen warden uitgedaan , behalven eene Kaars die op den Autaar ftaat; doch
ook deze word by het zingen van den beurt- of tegenzang (Antiphona) de Verrader gaf hen een teken enz. weggenomen , en onder den Autaar verborgen, mar naderhand, op het einde van
den Godsdienst, weder brandende voor den dag gebragt."
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het welk in de Griekfche Kerk in veele andere gevallen
gefchied.) De Priester communiceert , of gebruikt het
Avondmaal, op dezen Dag onder eene gedaante; men
aanbidt het Kruis , dat bedekt op den Outaar flat geplaatst; en in drie byzondere handelingen word ontdekt,
en dan, door den Pricster op eene daartoe bereide plaats
gebragt zynde , word nedergelegd, en van hem, na driemaal voor het zelve geknield te hebben, gekust en aan„uebeden ; en dit gefchied vervolgens ook driemaal van
de Dienaars van het Outaar, en van het Choor,, en
voorts van de geheele Gemeente.
De Gefchiedenis van yefus Lyden en Sterven word
hit den Euangelist yoannes voorgeleezen, en het Euangelieboek lift op eenen onbekleeden Lesfenaar. Voor
Feet overige word deze dag met hasten doorgebragt.”
MARcus HER z , over de vroegtydige begraaving der yooden. Uit het Hoogduitseh vertaald. 's Gravenhaage,
by J. van Cleef, 1788. In gr. 8vo. 5 2 bladz.
algemene gebruik der Joodfche Natie , om hare
H etdooden
zeer fpoedig ter aerde te beftellen, en 't

gevacr dat men hier door loopt van zulken te begraven ,
die niet wczenlyk geftorven zyn , heeft den Joodfchen
Doctor Herz deswegens de pen doen opvatten , en zich
in dit Gefchrift verledigen tot het beantwoordcn der vier
volgende Vragen.
Zyn 'er algemeene , en onbedriegelyke, teekenen ,
door welke men, in able gevallen, binnen den tyd van vier
uuren, (hoe bang men doorgaans by Otis wagt ,) volkomen
zeeker eenen waarlyk geflorvenen van eenen fchynbaar gefiorvenen onder12.heiden kan?
aan die menfehen
2. En indien 'er zulke zyn, zyn
aan welke onder ons de zorg der begraafnis is aanberoolen, genoegzaam bekend, en berust hunne gerustheid op
dezelven?
Beide deze vragen ontkennende beantwoord , en getoond hebbende , hoe hachlyk het is in dit geval of te
gaen op de tokens, welken men gewoonlyk genocgzaem
oordeelt, om remand, zonder venter bedenken , uit bet
ryk der levenden te ftooten, zo gaet by over tot ene
derde vraeg.
3. Zy; '‘r godsdienflige, zedelyke, of pa/iliac, redo'Jeri
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nen, welke ons tot bet zoo fchielyk begraaven doer
ten, van dat gewigt; zyn zy zoo zeer verknogt met wizen
welvaard, dat wy dezelven , onaangezien het gevaar van
fomtyds een mcnsch levendig te begraaven , egter bet
opvolgen? is dit gcvaar maar een Bering kwJad , bet welk
men moet ondergaan, om ecn grooter 11007* te korner'?
Noch het ecn, noch het ander, gclyk Dr. Herz onderfcheidenlyk aentoont , heat hier plats, en , by die
gelegenheid , doet by ,'t geen in dezen bovenal onze opmerking vordert, zien, dat men zich, dit gebruik alg
een eisch van den Godsdienst befchouwende , gansch
ten onregtc berocpt, op de Wet, Dent. XXI. 2s, 23.
en 't gezag der Talmudisten; wacromtrent hy inzonderheid het volgende aenvoert.
Laaten wy ons nader bepaalen by den bron, waaruit eenige Rabbynen , die met zoo veel yver het vroegtydig begraven yerdedigen , onlaugs hunne bewyzen met
zoo veel moeite haalden. In den Bybel leest men: Wanneer iemand eel' rnisdaad begaan heeft , die met den dood
moet geftraft worden, en by wordt gefiraft , en aen een
Izout gehangen, moat men zyn lighaam niet aan het bout
laaten vernagten; maar gy moet het ten zelve dage begraavan: want een gehangene is een geringagting Gods, en
gy moet het aardryk , dat de Eeuwig Levende , Uw God,
U ter bezittinge gee ft, niet ontreinigen, 5 Bock van nroI. 22, 23.
ZES
„ Het is niet wel mogelyk dat zich een Schryvcr duidelyker,, en op eene wyze, welke alle misverfiand meer
uitfluit, kan uitdrukken. Maar egter voegen 'er de Talmudisten by; dat men in het algemeen ook gcen doode
des nagts onbegraaven laatcn moct.
„ Het komt my voor, dat, hidden de Talmudisten
dit niet daarby gevoegd, bczwaarlyk iemand in de gedagten zoude hebben kunnen krygen , om aan den Text
van MOZES zulk eene uitbreiding te geeven , welke zich
tot alle natuurlyk geftorvenen uitIlrekte. Voor eerst
fpreekt MOZES uitdrukkelyk , en allecn , van eenen geflraften booswigt , dien hy, als een voorbeeld van geringagting van God , om zeer wyze redenen , niet te tang
ter aanfchouwing van een ieder oil ten toon getteld
liebben: ten tweeden bepaald by weder uitdrukkelyk
deeze wet tot het aardryk , dat de Eeuwig Levende aan
zyn Yolk tot eene bezitting, en tot een erfdeel gegeeyen had, en niet ontreinigd moest worden. Maar een
menseh 2
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Mensal , dat eenen natuurlyken dood geftorven is, is id
geene deel een voorwerp van geringagting van God ; en
nog veel minder zyn die landen , in welke de' gebieden=
de volken ons toelaaten te woonen het aardryk , dat de
teuwig Leevende God ons ten erfdeel gegeeven heeft,
voor welks zedelyke reiubeid wy zoo bekommerd behoe.
yen te zyn.
„ Al was het dan , dat de Talmudisten goedvoriden;
het overnagten van een dooden te verbieden , kan dit cg.
ter niet gefehied zyn , nit hoofde van die gronden , die
in den Mozaii .chen Text ten opzigt van geflrafte boos=
wigten zyn bygebragt; maar zy moeten waarfebynlyk an,
dere , hun byzonder cige redenen gehad hebben , welke
hun de tyd , dien zy beleevden en de ornftandigheden
van plaats aan de hand gaven (*), welke aan ons onbe,
kend zyn, en mogelyk ten onzen opzigt geen plaats meet
hebben. Zy hadden bier mede nicer op bet oog eene
ftaatkundige fehikking, als een wet, betrekkelyk tot den
Godsdienst , en zy maakten, gelyk dit niet Leiden in deli
Talmud gefehied, gebruik van den Text , meer als van.
eene gepaste gelegenheid , en voegzaame aanleiding, orri
de oplettendheid op deezen last , door het te binnen bren,
gen van een eenigzins van verre overeenkomftig bevel ,
in de boeken van mozEs te vinden , levendig te'houden,
dan als een bron , waaruit die last modst afgeleid wor,
den,
(*) lets van dien aert althans heeft in latere &gen plants gehad , gelyk Dr. Hera vervolgen in dit zyn Cerebra vernield:

• Mogelyk zyn 'er (zegt by) den eenen of den anderen tyd re,
denen van voorzigtigheid geweest , gelyk de geleerde 12abbi
meent, om het fpoedig begraaven der doodeit
te doen plaats hebben. Onder de regeering van kleine Pool', fche Tyrannen was onder de afpersting-middelen, van welke
• zich de rovers bedicnden =trent de arme fooden , ook date
• dat zy zich mecster maakten van derzelver Cooden , en niet
toelieten, dat dezelven begraaven wierden , voor dat zy bun
• eene fomme gelds gaven , en hierom deeden deeze ongeluk_
kigen hun best, om bunne
Zoo ras mogelyk, le be..:
• graaven. Maar wy zyn , Gode zy dank , nice in zulk eett
• toenand ! wy worden van geen . Tyrannen benaauwd Raab
1) onder geen willekeurige magt, en hebben het genot (Jet' Wet,
,, ten, eveneens als de andere Onderdanen. Waarom zotidell
!, wy dan nog zoo veel werk niaaken van een gebruik-, to[ het
•

ITZIG SATENOF

• welk onze Brooders niet, dan door den uhertien hood, gocitior.
„ yen wierden ?"
DEEL. N. ALG. LETT. NO. 13.
P
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den. Want , op dat ik 'er dit nog byvoege , het wa§
lonmogelyk , dat zy beveelen zouden , bet lighaam van
een vroomen man daarom voor zonnen ondergang te begraaven , dewyl het eene geringagting van God was • of
daarom , dat bier door het een of ander land in 't Noorden, het welk aan ons niet ten erfdeel was, nog is, gegeeven , Met verontreinigd zoude worden.
,Ondertusfchen is dit onderzoek onze zaak eigenlyk
nict; want , gefteld en toe a eflaan zynde , dat de Talmudisten , ja dat , op dat ik het onwaarfchynlykfte voor
waar aanneeme, zelfs MOZES deeze wet van het fpoedig
begraaven rond uit, zonder uitzondering, met betrekking
tot alle dooden , alle plaatiOn en tyden , uitgellrekt
wilde hebben ; zoude het egter eene uitgemaakte zaak
zyn , tat zy daarmecle het oog hadden op Beene anderenals waarlyk, en zonder de minile twyfel overleden
men'fclicn ; en vooral niet op zodanigen , als flegts dood.
fchynen , of zoodani o.e gevallen , in welken men Met onderichoiden kan , of bde mensch waarlyk dood is of niet:
want die dood fchynt te zyn , leeft , en this noch een
verontreiniger, noch een geringagter van God ; en een
twyfelachtig Lode is onze Broeder,, die mogelyk weder
levend word , en dien wy misfchien , door te vroeg te
begraaven, met opzet vermoorden."
Onze Autheur verder de ongegrondheid en verkeerdheid der denk- en handelwyze veler Rabbynen over dit
ftuk ten overtui gelykfle tegengegaen hebbende , geeft op
de 4de en tactile vraeg , of, dit zo zyndc , het dan
Taadzaam zy , dat gebruik net te laaten, en, volgens het
voorbeeld van butane welleevende en verligte Nabtateren,
butane dooden ten tningen eenige dagen boven 'aaa .de to
holden? een bevestigd antwoord. Hier by draegt by teyens etlyke maetregelen voor, welken men daeromtrent ,
ten algernonen nutte , werkffellig zoude kunnen maken ;
wacr by 'er , gelyk by ten clot fchryft , „ nog eene
„ menigte andere regelen van voorzigtigheid aan de hand
„ gegceven zouden kunnen worden ; welke vooral van
„ wyze Rabbynen en bekwaame Gencesheeren, met onderling overleg , ontworpen moesten worden; indien
„ maar vooraf zyne Broeders zoo ver zich zullen kun„ nen overwinnen , dat zy eene armhartige gewoonte
„ van bunne Vooroudercn vaar wel zeggen : eene ge„ woonte , tegen welke de menschheid zich zoo zeer
„ verbeft !"
Cc-
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Gefehiedkundige OpbeIdcringen, be.trefende de Oorzaaken
der ilerroepin,o; van bet Edict van Nantes , en nopens
den Staat der Protel'<wen in Frankryk, zedert bet begin der Revering van LODEWYK DE XIV, tot op on'en tyd. Getrokken nit onderfibeidene Handvesten van
het Gouvernment. Eerfle Decls 2de Stuk. (fit het
fransch vertaald. Teleldam, by J. Kok Pietersz.
1788. In gr. 8vo. I54 bladz.
eenige maanden (*) hebben wy onzen Leezeren
V oor
eenig verflag gegeven van het Eerfte Stukje deezes

Werks. Thans zullen wy het doen van bet Tweede.
Het Xde Hoofciftuk , bet eerfte van dit Stukje , begini
met cen bericht van de voornaamfte-Staatsdienaaren aan
bet Franfche Ilof, na het fluiten van den Nymeegfchen
Vrede. Het gezach van COLBERT , die altoos nog de
Proteftanten met cenige gemaatigdheid wilde behandeld
hebben, verminderde daar allengskens, terwyl de invloed
der geenen, welken voor geweldige middelen waren , meet
en meer de overhand krceg. De Koning leefde in overfpelige gerneenzaamheid met Mevrouwe DE AIONTESPAN
maar begon zyne genegenbeid allengskens te vestigen op
de Weduw van den Dichter SCARRON welke naderhand
zo bekend werd order den naam van Mevrouwe DE MAINTENON. De eerstgemelde deezer Vrouwcn werd door den
Markgraave DE LOUVOIS begunftigd. Deeze had zich tot
nog alleenlyk met de befluuringe der Oorlogsza.aken en
met de pracht van het Hof bemoeid, en seen deel gehad
aan bet Kerkelyke. Door zynen post gebonden aan de
zaaken van bet Leger, zag hy met fmarte des Konings
neigingen eenen minder oorlogszuchtigen draai neemen,
en vreesde , dat hy daardoor, minder noodzaaklyk wordende, ook minder deel in het beftuur van zaaken zoudebebben. Zyne Staatzucht deed hem ornzien na middelen,
om zich te dringen in het geliefde ontwerp des Konings,
de bekeering men bet noemde) der Hervormden.
Hy wist met dat oogmerk een bevel te verwerven, OM
eentg Krygsvolk na Poitou te zenden, en verre bet groottte gedeelte daarvan by de rykfte Proteftanten te doen inkwartieren; terwyl de zodanigen , welken door deezen
'ast zich lieten beweegen, om tot het Roomfehe Geloof
over
(*) Zie boven, bl. 299 env.
Pp 2
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over te gaan , van denzelven ontilagen werden. Dit bevel werd fpoedig daarna algcmcen gemaakt door het geheele Koningryk. Louvois , door wiens handen alles
ging wat het Krygsvolk betrof, verkreeg hicrdoor zynen
'wensch. En dit was het begin der zo verfchrikkelyke
Dragonnade. De trotze en firaffe geaartheid des Staatsdienaars , gepaard met de vervolgzucht der Geestelyken
vooral der Jefuiten , deed de mishandeling der Proteftanten veel verder gaan dan de Koning bedoelde, welke,
volgens het beklaagelyke lot der Vorften, op eene fchandelyke wyze bedrogen werd, en meermaalen zyn ongenoegen betoonde over de geplecgde geweldenaaryen (*'.
Mevrouw DE MAINTENON wist haar, nog wankelend, gezach niet antlers ftaande te houden en te vestigen , dan
door te treeden in de maatregclen van Louvo/s(t),fchoon
zy, in haar hart, van dezelve afkeerig fchynt geweest te
zyn (P. Het gevolg hiervan was, dat de Protellanten
in menigte na andere Landen vluchtten , in weerwil van
een geftreng verbod der Itegeerin ge (4.).
Het jaar 1682, waarin het Franfche Hof met dat van
Rome in vyandfchap geraakte, gelyk in het XIde Hoofdlink verhaald wordt , fcheen den Proteflanten eenige verligting te zullen aanbrengen. Indercla.ad werd verboelen,
andere middelen dan die van overtuiginge tegen hen te
gebruiken, en eenige inhreuk te doen op de Edicten, van
welke zy het genot hadden (**). Nlaar de Wetten tegen
de Vluchtelingen en de Wederafvalligen werden geflrenglyk uitgevoerd. De Geestelykheid, hoe zeer overtuigd,
dat genoegzaam alle nienwbekeerden in hunne harten der
Proteftantfche Leere toegedaan bleeven , fchaamde zich
niet dien dwang tot huichelaary te verdedigen , indien zy
flechts de Calvinisten mogt uitroeien (if). Ondertusfchen
Ilierf de Koningin in den Zomer van het jaar 1633, en in
den volgenden Winter gedukte het Mevrouw DE MAIIVTENON het toppunt haarer eerzucht te bereiken, door bet Huwelyk , waarmede de Koning zicli aan haar , fchoon in
het geheim verbond (H).
Ondertusfchen maakte men bykans dagelyks Wetten,
wel(t)
Bl.
162
env.
(*) BT. 153, 169.
(§) B1. 284.
(**) B1 175 env.
(4) B1. 173.
-tt) Bl. 179. Zie ook bet fchryven van Mevrouwe
TENON, bl. 253.
(5f) Bh 181 env.
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welke de geringe vryheid, den Proteftanten nog overgelaten , Reeds naauwer beperkten, en de fchyn van inbreiik
op dezelve was genoeg om deLeeraaren uit hunnen dicnst
te zetten , de Kerken te doer fluiten , en zelfs afbreeken,
en alle opcnbaare godsdienstoefening te verbieden. De
Proteftanten , na veele vergeeffche aanzoeken , om van
deeze onrechtvaardige behandeling bevryd te worden, verbonden zich eindelyk, te Toulou fc om op eenen bepaalden dag tine gefloten Kerken , in het Languedocfche en
de naaste gewesten , te openen , in dezelve , en, daar
zy afgebroken waren , op de puinhoopen te preeken. Dit
befchouwde men als eenen opftand tegen de Recreering.
Men wist , dat men daartoe genoegzaam reden hadb gegey en. Men Wilde de moedige verdedigers van wettig verkregen rechten door ftraffen beteugelen; maar gaf tevens,
-om den fchyn van edelmoedigheid te bewaaren, eene tlmneJlie , door Louvots ontworpen , welke de Schryver
noemt „ een duidelyk blyk van de geftrengheid deezes
Staatsdienaars " (*), wrens wreedheid nog nader blykt
-nit bet berroepen deezer Amneftie, en uit zyne brieven,
fchoon by fomtyds, uit Staatkunde , zich (r elict de voorkeus te geevcn aan eenigzins zachtere middelen. Dit,
met eenige trekken uit het character van LODEWYK DE
XIV, eenen Vorst van groote hoedanigheden , maar van
eene verwaarloosde opvocdinge , maakt den inhoud uit
van het XIIde en het XIIIde Hoofdfluk.
Het XIVde behelst een verflag van het ontwerp , dat
op deezen tyd in des Konings Raad gcvolgd werd , om
den Proteftanten alle Voorrechten , welke hun nog Nvarut overgebleven, het eene na het andere te ontneemen,
zonder geweld te pleegen tegen hunne perfoonen , of hen
rechtflreeksdwin
te .cren tot afzweeringe van hunne gevoelens. Zy behielden de enkele vryheid van geweten ,
het oefenen van zodanige beroepen, welke hun , zonder
de geweldigfte benadeeling des Ryks , niet konden outnomen worden , en die rechten, „ van welke men" (zo
als de Schryver zich uitdrukt) „ geen Ingezeten kan be„ rooven, zonder de menschlykheid te b(7q edigen , gelvk
„ de vryheid om zich in 't huwlyk te begeeven hunne
11 dooden te begraaven, en die, van hunne Kinderen op
te vocdcn." Men liet eenige Leeraars order hun toe,
welMen kan hierover ook naTeezen MILLOT , I Deal,
(*) BL
B
Part. IIh pad*. 65c.
1D1. 31. Bnorr, Tom
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mogcen doer Ot‘u de Huwelyken inzewelken niets
genen, en de Klmicrec ,dJopen, zon6er by die plechtig.
:ere gf,asuiens-coei,ning te voegen.
beJen eenige
Loch de heerschzucht van LO .:VOIS wierp het ontwerp,
om op deeze wyze den Proteflanten hunnen Godsdienst
moede te maaken,welhaast in duigen, gelyk in het XVde
Hoofdftuk breedvoerig verhaald wordt. Het geweldig
dwingcn en mishandelen der Proteltanten ging op nieuw
zynen gang. Het lust ons niet de byzonderheden daarvan op te haalen. Maar ivy kunnen niet afzyn, van een
gedeelte der woorden van eenen der grootile mannen,
welken Frankryk in deeze Eeuwe heeft gehad, den Kanfelier D 'AGUESSEAU, uit onzen Schryver over te neemen.
Spreekende van de menigte der Proteflanten , welken tot
den Roomfchen Godsdienst overgingen , zegt by: „ De
• wyze , op welke dit wonderwerken werd uirgevoerd,
„ is maar al te zeer bekend: myn ondenverp uoodzaakt
,, my niet om hetzelve hier te verklaaren; en gave, GOD,
„ dat bet my even mogelyk was, om de herdenking daar
„ van uit ieders geheugen te wisfchen , als het my ge„ makkelyk is, om 'er niet van te fpreeken, enz." (*).
Van de toen gepleegde gruwelen kan men eenig verflag
vinden by onzen Schryver, gelyk ook in het meermaalen
aangebaalde Werk van MILLOT maar allerbreedvoerigst
in BCNOIT 'S Gcichiedenis vau het Edict van Nantes. Erne byzoncierheid is te aanmerkclyk om ze niet aan te tekenen. De Intendant van het Landfchap Beam „ verklaarde" zegt de Heer RULHIC:P.;, „ dat de Koning niet
• nicer dan 66nen Godsdienst in zyne Staaten wilde dul„ den. Deze Intendant , welke FOUCAULT genaamd werd,
was de Kleinzoon van den Ingenieur, welke den Dyk
• van Rochelle voorfloeg en voltooin iiet
• Het fchynt dat by zelfs cut roem voor zyne familie
in dozen aangtattlen iever., ter verdooving ee• relde,
f
', nor Aanhang, tot wcikers verzwakking zynen Grootvader reeds zo veel had toegebragt ... ' ... Zyne
kennis was uirgeflrekt , en aan hem is men door een
genoegzaam vreernd verfchil, de ontdekking
, b en de al• gemeen-maaking van een berugt \Verk der oudheid,
over den dood der Vervolgers
verfchuldigd.
,, Al
(*) BI. 224.

(t) Zie eenig bericht van deeze onderneerning by LE VASSOR,
Riflo Ire DE Lows 7, 111, Tom. III. p. 159.
0) De Mortilnas Perfecutorunz.
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Al wat de buitenfpoorigheid der Soldaaten kon verzinnen
, werd in Beam tegen de Calvynisten ten uitvoer
15
g eiteld. Men verhaald van hem, dat by meer dan cc,' 0
ne fcort van pyniging verzonnen heeft" (*).
Het ergfte gedeelte deezer geweldenaaryen hield men voor
den Koning bedekt, en misleidde denzelven , door voor
te wenden , dat men, behalven redelyke overtuigin,
o. alleen cenig geld befteed, of eenige inlegering van l'rygsyolk zonder verderen overlast gel7)ruikt had, om de Proteftanten te doen veranderen van belydenisfe (±).
dertusfchen fchynt men in des Konings Raad onderfteld,
te hebben, dat niettegenftaande de verminderinge van
het getal der Proteftanten , evenwel nog veelen zouden
overblyven , welken men als burgers wilde verdraagen,
doch zonder hun eenige openbaare godsdienstoefening,
of daar toe ftrekkende byeenkomften, toe te than (s).
— In deezen toeftand van zaaken werd , op den 13
October, des jaars 1685, het bekende Edict van Nantes
te eenemaal vernietiO en herroepen (t). Men ging Merin te werk met eenige overhaasting. Mistrouwen van de
.oprechtheid der nieuwbekeerden fchynt de oorzaak geweest t e zyn, men noodig oordeelde , alle tot nog
toe gedulde Leraars , welken den Roomfchen Godsdienst
diet wilden omhelzen , nit het Ryk te bannen. En liierop volgde de geweldige ontvolking, welke Frankryk zich
door deezen , even zeer tegen de gezonde Staatkunde ,
als tegen Rechtvaardigheid en goede Trouw ftrydig, cen
ftrop op den dials haalde (**).
De twee overige Hoofdflukken geeven eenig bericht
van de verwarringe, welke deeze herroeping in Frankryk
vcroornakte. Het Edict , waarby dezelve gefchiedde,
verbood den nog overgebleven Proteitanten overlast aan
te doen. Dit ontroerde de nieuwbekeerden, welken men
to vooren had gezegd, dat de Koning geene Proteltanten
meet wilde dulden. Behalven de knaaging van hun geweten , befchuldigden zy nu zich van te haastig to zyn
.gel,veest (tt) . Dit gaf aanleiding tot nienwe wreedheden.
Men ontnam den Proteflanten , en zclfs den nienwbekeerEen hunne Kinderen, om ze in het Roomfche Geloof op
te voeden (§§). Men gaf de geftrengfte bevelen tegen
het
(t) BI. 23o en elders.
(*) B1. 229.
(61 Bl. 242.
(**) RI. 253 env.
(4) Bl. 2.7f.
(ft) RI. 265.
273.
B
l.
(§5)
Pp
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bet ontvluchten en ftelde wachten op de grenzen , om
het te beletten (*). Men benam den Nieuwbekeerden
de vrye beftelling over hunne goederen (4-). dewyl
fommigen deezer op hun doodbed de hun afgedwongen,
afzweering herriepen , ftrafte men dit met hunnen lichaamen eene eerlyke begraaffenis te weigeren. Doch fchielyk vond men zich genoodzaakt , tot eenigzins zachtere
fchikkingen ten deezen opzichte over te gain (S).
De wreede middelen, van welke men zich bediende tegen de Proteflanten, en van welke Schryver in het
laatfte.Hoofddeel nog voorheelden opgeeft (4.), werden
ondertusfchen niet algemeen goedgekeurd. De Jefuiten,
met hunne aanhangeren, waren 'er de voorftanders van,
mar de Janfenisten, van welken zich eenigen ook aan
bet Hof bevonden, fpraken 'er van met zo groote betoopingo van afkeuringe, als zy dorften laaten blyken (").
Anderen , welken het onheil van Frankryk beklaagden,
en zwaarhoofdig werden over den aanwas van krachten,
welken de Proteftantfchc Mogendheden, met welke Kofling LODEWYK kort da.arna in oorlog geraakte , hierdoor
kreegcn , wenschtcn , dat men de Proteltanten in het geruste bezit hunner godsdienstoefeninge gelaten had , of
Wilde herftellen. Onder deezen behoorde de vermaarde
vAunAN, welke de edele vrymoedigheid had, van den
de
herroeping en vernietiging voor tc flaan van
alles , wat in etlyke jaaren tot nadeel der Proteftanten begoten en gedaan was (ID'
Hiermecie eindigt dit Stukje , het geene wy geleezen
bebben met aandoeniugen van medelyden met de Onderdaanen van eenen willekeurigen en bygeloovigen Vorst;
met dien Vorst zeiven , welke, feboon van geene kwaade
geaartheid, door de inblaazingen der geenen, welken hem,
omringden, en door zyne eigene verwaandheid, zich liet
verleiden tot het bewerken der rampzaligheid van een
grout gedeelte zyner. bests On;:erzaaten; eu met eenen
Schryver , wiens leezenswaardig Werk eene zo gebrekkige Vertaaling moest ten deel vallen. Over die Vertaalin,
go, hebben wy reeds te vooren ons gevoelen gezegd. Dit
tweede Stukje heeft dezelfde gebreken als het eerfte ,
war,rvan wy veelvuldige ve.orbeeiden konden hybrengen,
Indic n wy niet fchroomden onze goede Leezers te veryeelen,
() ft, 2."4.

4.), 41, ;95.

(§) B1. 275,
(t) B1.
(tt)
(") Ali 482 Cm

z)8.
WCCIev.
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Waarlehynlyke Gevolgen van den tegenwoordigen Turkfchen
üorlog , en derzelver invloed op dc Staaten van Europa,
door den Hear DE VOLNEY. Uit het Fransch vertaald
door J. D. P. Te Dordrecht, by A. Blusfd en Zoon,
1788. In gr. 8vo. ioo bladz.
De Heer
VOLNEY eenige korte Aanmerkingen heb' gain, over de woede en hardbetide laaten vooraf
nckkigheld, met welke de tegenwoordige oorlog der Turken tegen de Rusfen waarfchynelyk that gevoerd te worden , en over de kunst van door gisfingen het toekomende te voorzien, fielt zich twee Vraagftukken ter beantwoordinge voor.
Het eerfte is : Welke zullen waarfi.hynlyk de gevolgen
zyn van de gefchillen der Rusfen met de Turken . 2 En hierover wordt gehandelci van bladz. 5 tot bladz. 43.
Het tweede; Wat brengt het belang van frankryk mehoedanig moet dat Ityk zig gedraagen omtrent Turrle
kye? De beantwoording deezer Vraage beflaat het overige des Werks.
In het eerfle vinden' wy eene vergelyking van
den wederzydfclien toefland der Turken en der Rusfen,
van beider Geldmiddelen , Lcgcrmagt, Krygskunde enz.
De Schryver befluit nit de verbastering der Turken , vooral van derzelver Sultans, welke hnnnen tyd niet, zo
hunne krygshaftige voorzaaten , in het midden der Le- gers, maar in de weelde en ledigheid van bet Serrail
doorbrencren ; uit den deerniswaardigen flaat der uitgemergeldeb Landfchappen van het Turkfche Gebied; uit de
hardnekkige aankleevinge des Volks aan zyne oude gewoonten , niettegenftaande cle zo zeer verbeterde krygskuncle der Christenen ; nit deszelfs trotze verachtinge
van de geenen , welken bet ongeloovigen noemt ; uit de
neclerlaagen , welke die Natie , in den voorigen oorlog
tegen de Rusfen, heeft geleden, en nit de 'Standen , wet!
lte zy toen heeft moeten doen om den vrede te verkrygen : by befluit nit dit ap es , dat de ovorwinning zich
gewisfelyk voor Rusland zal verklaaren ; en in het vervolg des Werks geeft by duidelyk zyne verwachting te
kennen , dat de tyd naby is , waarin de Turken flit Eu' ropy Haan verdreven te worden (4%.
Het
() 1310z. 52, env.
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Het is niet onwaarfchynelyk , dat veelen, omtrent een
jaar geleden, wauneer de Heer DE VOLN EY zyn Werk begon op te lichen (*), met hem van gedachten zyn geweest, dat Rusland, vooral daar het onderfleund werd
door den Duitfchen Keizer, weinig moeite met de Turken zoude hebben, maar dezelven fchielyk zo verre vernederen, dat zy blyde zouden zyn, indien zy op eenigzins draagelyke voorwaarden den vrede konden koopen.
Reeds zedert veele jaaren heeft men, in het algemeen, de.
Turken befchouwd, als niet nicer befland tegen een der
beide Keizerryken. Men is in die gedachten bevestigd,
door het gedrag der eerstgemelden in den jongften oorlog;
en die gedachten zyn nog nader bekrachtigd door de berichten , welke de Gedenkfchriften van den Baron DE
TOTT, en andere Schryvers , ons, raakende het Turkfche Ryk, hebben gegeven. Onze Schryver behoeft zich,
derhalven, der te leurflellinge niet te fchaamen, welke
by gemeen heeft met zo veele anderen. Dc onvertzaagdheid, en het beleid, welke de Turkfchc Bevelhebbers en
Gemeenen in deezen veldtocht hebben docn blyken , overtreft alley verwachting, en waarfchynelyk allermeest die
van de Mogendheden , welke zo gerced geweest zyn met
de wapens tegen hen op te vatten. Daarenboven gebruikt
de Heer DE VOLNEY de voorzichtigheid, van niet te willen „ verzekeren , dat de val van het Turkfche Ryk vol„ ftrekt onvermydelyk zy, en dat het zcdciyk onmogelyk
„ zy dien of te wenden" (-1-). Hy erkent, dat groote
Staaten „ zelden met ongenceslyke wonden getroifen wor„ den: maar (zegt hy) de geneezing vordert tycl en kun„ de” (§). Deeze twee voorwaarden ontbreeken bier,
zyns oordeels. Misfchien vergeet by een derde middel,
het Been den val van een groot Volk. veeltyds vertraagen,
en den voortgang van deszelfs verbastering voor eenigea
tyd ftuiten kan, eene geweldige geestdrift, beftuurd door
eenen man van moed en bekwaantheid. En dit kan hicr
bet geval zyn, zelfs al that men alle y toe, wat onze
Schryver , en anderen voor hem , tot nadeel der Turken
gezegd hebben (4.). Maar in het algemeen mag, men aanmer-

i

CI) Zie de Aantekening op bladz.
(i) 111- 2(Y.
(t) W. 1 9.
(I) Ondertuslc:len fchynen de gedachten van den Heere DE
VOLNEY zeer fterk tegengelproken, en denzelven de bevoegdheid,
om over dit onderwerp to oordeelen, met veel kracht van,rede*en
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merken , dat de fchryftrant van den Heere DE VOLNEY
wat heel beflisfende is.
Van de tweede Vraag , welke zich de Schryver ter beantwoordinge voorftelt , zullen wy alleenlyk zeggen , dat,
naar zyne gedachten, Frankryks handel eercier voordeel
zoude trekken , dan nadeel lycien , by bet overgaan der
Turkfcbe bezittingen in Europa in de harden der Oostenrykers en Rnsfen. Hy fprecktt hier veel van de trotsheid,
waar mede de Europeaanen , zelfs Gezanten van groote.
Mogenclheden, in Turkye hehandeld worden, van de belemineringen , welke de Koophandel aldaar ondergaat
door de wyze, waar op by gedreven wordt, en van veele
andere'redenen , tot Welker onderzoek W r ons niet zullen
inlaaten. Wy erkennen, dat wy geene genoegzaame kundigheid van deeze ziaken hebben, om. over een onderwerp
van dat gewigt met ,grond te kunnen oordeelen. Of cI4
Heer DE VOLNEY 'er. toe in ftaat zy, willen wy niet be,
paalen. Maar gene aanmerking kunnen wy niet nalaaten
nog te melden , dat wy gaarne wat meer bewys en wat
minder beflisfende uitfpraak gezien hadden, dan de Schryver bezigt ten opzichtc van groote Staatsmannen, den.
Hertog DE CHOISEUL , en den Graaf DE VERGENNES (*).
Ook is by wel eens in de war met zyne tydrekeninge : ten minften, indien het waar is, dat de Vizier
KIOUPERLI, welken by in het jaar 1683 Weenen doet belegeren (t), reeds in 1661 geftorven was,, gelyk anderen
verzekeren ; doch het geene wy tegenswoordig niet kunnen nagaan.
Over het geheel is het Werkje in eenen leevendigen en
aangenaamen trant gefchreeven ; maar de Schryver had
wel wat meer tyd tot onderzoek mogen neemen, en met
meer bezadigdheid alles overweegen.
nen betwist te worden, in een Werk van den Heere DE PEYssoNEL, waarvan wy een bericht in een Fransch Tydic k rift ri'Efprit
de , IourPaloc; gelezen hebben, en waarvan wy ook onzen Leezeren hoopen vertlag te doen, indien het
voorichyn komt.
51.
(t)
(*) 81. 1 3 env.
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DE BEROERTEN
••■•••■■•

De Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd, gefchetst ter waarfchuwinge van derzelver tegenwoordige Burgers en Leden
van Regeering: het VII, PHI en IX Deel. Te "Ir./Vierdam, by P. Conradi, en te Harlingen, by V. van der
Plaats , 1783. In gr. octavo.
In agtervolginge van het verhaal, waar mede het zesde
1 Deel van dit Werk, (van welks aanleg en bedoelde wy
onlangs vertlag gegeeven hebben (*),) ten cinde HQ, beheist het zevende Deel een kort berigt van het voorgevallene te Vlaardingc , Hel/evoetiluis , Zutfen , Arnhem ,
Thiel, Leerdam en Middelburg, verder Gene uitvoeriger
befchryving van het gebcurde , by de verhinderde reize
van Haare Koninglyke Hoogheid , Mevrouwe de Gemaalinne van Nederlands Erfiladhouder; met de daarop gevolgde onderhandeling, tusfehen Zyne Pruisfifche Malefteit en Hunne Ed. Gr. Mug. deswegens. En voorts eene onderfeheiden melding van 't merl,vaardigfle dat Wyk
by Duurftede te beurte viel, zip s het in den jaare 1783
deel nam in de gefebillen , wegens de uitgebreidheid van
het gezag van den Heere Prince Erf-Stadhouder, en 't
geen daaraan wyders verknogt was, tot op den 6 July
1787, toen , met bet intrekken van Krygsvolk , alles weder op den voorigen voet gebragt wicrd. De twee overige Deelen, of het achtfte en negende, zyn gefchikt ter
ontvouwinge der Utrechtfche Gefchiedenisfe , met betrekkinge tot de Staats- en Stadsverfchillen , geduurende de
jaaren 1733 -1787; tot dat men , den 15 September des
laatstgenoemden jaars beiloot de Stad, gewillig en zonder
tegenfland, aan de tegen dezelvc aanrukkende krygsmagt
over te geeven. Het gevolg bier van was, dat ze 'cr
naastkomenden dag in trok; waarop alles, op eene dergelyke wyze als te Wyk, ook te Utrecht „ we-der op den
ouden voet herfteld werd. - De Opfteller van dit
Gefchrift gedraagt overeenkomftig met bet bedoelde
van zynen arbeid, alleenlyk . als Historiefehryver, zonder
zig in Staatkundige bedenkingen over het voorgevallene
uit te laaten; en by heeft dit, in 't geheele beloop, zo
wel in 't oog gehouden, dat zyn verhaal, een genoegzaam volledig verflag van het gebeurde behelzende , met
refit
(*) Zieboven 14. 350.
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regt onpartydig genoernd moge worden. Het gewigt hier
van by uitftek bezeffende, toen hy de Utrechtfche Gefchiedenife ftond te boeken , vond by het daarom geraaden , den Leezer zyn bedoelde nogmaals uitdrukkelyk te
verklaaren. „ Ik herhaale, (zegt hy ,) myne weer gedaa11 ne betuiging, dit ik in 't geheel Been oogmerk hebbe,
,1 om , onder de thans heerfchende befchreienswaardige
verdeeldheid, de eene of anderc Party in de hand te
3/
werken; maar alleen om in eenen bondel te verzame,5
,5 len de hier en daar verfpreide berigten wegens Utrecht:
. tydgenooten en naakomelingen te fchet55 deels , om voor
/I zen eene reeks van gebeurtenisfen, om dcrzelver by,1 zonaerheid, wel waardig , naauwkeurig geweeten en
in 't geheugen bewaard te worden; deels, om, volgens
91
het opfchrift myner Verzamelinge , naar myn vermogen,
,9
iets toe te brengen , 't welk kan dienen ter waarfchuwinge der thans leevende Burgers en Leden van Re,5
11 geering."

Een;ge Berichten otntrent Graoarittannien en lerland. 's Gravenhage , by J. van Kleef , 1787. Behalven de Voorreden en Inhoud, 460 bladz. in gr. 8vo.

behooren niet tot den Vriendenkring onzes Landgenoots,
die ons deeze &riven Engeland , Schotland en lerland
betreffende , heeft medegedeeld; zyn Naam, dien by in deezert
niet verbergt, is voor ons eene verborgenbeid; dan, heeft by,
zo in zyne Voorreden, als in zyn Opdragt , ons eenig licht gegeeven, wegens den Oorfprong en Aanleg zyns Werks. 't Een
en ander mogen wy onzen Leezeren niet onthouden; en zal ten
grond van verdere Aanpryzing ftrekken: als uitwyzende dat by
niet geteld moet worden onder de Reizigers , die in geflooten
Postchaizen hun weg vervolgen , en eenige Aneedoten wee-yen, die zy opgezameld hebben op de Postpleitlerplaatzen ,
nige Verhaalen van hunne Bankiers ontvangen, of uit den mond
van nog ongefchikter Perfoonen gehoord; welke zy dan willen
uitventen voor egte Berigten van een Land, van de Zeden der
Jnwoonderen , van de Staats- en Godsciienstgefieltenisien , en
verdere byzonderheden , tot de door hun zo vlugtig bereisde
Gewesten behoorende; noch ook tot de groote Bende van
fchryveren.
Twee herhaalde keeren heeft de Berigtfehrvver het Engelfelre
Ityk bezogt, eens in den jaare 1774, wanneer by dit Ryk byna geheel doorkruiste , en daarenboven nog een korten
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en eens in het jaar 1786 , toen hy zieh
weinig minder dan het ganfche Eiland van Grnotinitta,IAPn, en
een !Ink van Ierialo , bet Noordlykfle gedeelte naamlyk , liet
omvocren , telkens iets meer dan zes maanden aan die Reize
befleedende.
Op geene van heide dier Reizen , een der welken by met
zyne gelierde Reisgenoote , aan welke by deeze Bladeren toewydt „ bath afgeleb a-1n wier oordeel en doorzigt hy bekent
tileele der Opmerkingeb, in deeze Bcrigten ingevveeven, .verfeha,
digd te zyn, op green van feecie halt by naagelaaten, het
geen hy zag en opmerkte , voor zieh zelven aan re tekenef;
doch, zo als by niegtig betuigt, met mat bet flauwfte oogrnerk,
Om die Aantekeningen aan ieciers oordeel door der, firuk te
onderwerpen,t en du& ooketoncier die nauwkeuegneid 'or by in
agt . re-i . rieernewe *Oar litto= - 1*-zieb landerzins 'het verzu;rn nienEerst naa zyne
mer zou vergeeven he b ben.
Nan den Tweceien 'Focht fickle zieh bet cogmerk deezer Verht,ndelinge voor zynen geen , en hy vroeg zieh zelven al, of
hy de bewustheid van nuttig ,e kunnen worden aan gene ydel- heid moest opotferen ; of hy ziens- en wcetenswaardige in de
Drie Konineryken, door hem verzamcld, daarom alleen te rug
moest houden, om dat by bet niet zo volledig als hy wenschte, en zo oo7deelkundig als by het misfchien in anderen eilbhen
zou, kon mede deelen: of hy, om dat het hem onmogelyk was
alles te zeggen, ook alles verzwygen moest. - De weegfehaal floeg , naa eenige aarzeling , naa de zyde der Drukpers
over. Dit deedt zy zelfs met te fierker
toen by bee
dagt dat de meeste Sebryvers , die Grootbrictannlea tot het
voorwerp hunner onderzoekinge gekoozen hebben, zich of flegts
tot de Staatsgefleldheid van het Ryk en de Zeden der Natie
bepaalen, of ten minflen indien zy al, van 't geen Vreemdelingen gewoon zyn te bezigtigen, fpreeken, bun verhaal niet verder dan /en vie? en deszeifs omtrek , en , zo het veel is , tot
Oxfort , ultilrekken , daar eene dubbele reize door dit Eiland
hem in ftaat gefteld heeft , om byna van Graaffchap tot Graaffchap de merkwaardigheden, die ieder derzelver bevat, zynen
Leezeren aan te bieden.
Zo veel hem mogelyk was verklaart by de herhaalingen vet.inyd te hebben van dat alles, waar van hy, zonder een kundig
Publiek to verongelyken niet veronderfiellen mogt dat iemand
onweetenti- ware, en zich hoofdznaklyk met dat geen hezig g0.houden , 't geen men meer onmiddelyk , door cen verblyf
het foningryk zelve , ervaart. n eken van anderen heeft hy
onder het oefiellen byna niet ingezien , de weiniger. , die hy,
Nan tyd t tyd, inoe,t aanhaalen, nitgezenderd en heeft hy,
door dezelfde vrees van noodlooze herhaalingen gedreeven , uit

gee-

OMTRENT GROOTBRITTANNIEN EN IERLAND.

591

geene andere bron dan die zyner eigene Aantekeningen willen
fcheppen.
Ten opzigte van Engeland meende de Schryver , en op goaden grond , dat men het aangenaamer en belangryker zou yinden, alles, near de orde der Stoffen, byeen getrokken te zien,
dfh, indien by zich, volgens den gewoonen trent, door zyne
Leezeren van plaats tot pleats bath doen vergezellen : terwyl
egter een opzettelyk Register het verfpreide wederom byeen
verzamelt , en met een opflag vertoont , wat by van elke Provincie, en elke Stad, in verfchillende gedeelten van zyn Werk,
heeft aangetekend. Wat Schotland en lerland betreft,
omtrent die Ryken heeft by eenen anderen weg me,eten inflaan,
fchoon by de Berichtgetver blyve , en zich aan die teak zo vast
boude , dat geene alledaagsch voorkomende Reisonttnoetingen,
met welke men over 't algemeen Diets, te maaken heeft , den
draad des Berigts afbreeken.
Wat Engeland betreft, wordt aides in drie Hoofddcelen begreef
pen. Het eerfte Het Land; wear onder men een allerkeurigst
berigt aantreft van de Landsgefieltenisfe, zo uit- als inwendig;
de Vrugtbaarheid van den bodetn , de Steenkoolen, , de Zoutmynen , de Mineraale waterers , de 13uitenplaatzen in 't algemeen , en byzonder uitmuntende in grooten getale , breedvoerig , joist en tekenagtig befehreeven ; als mede du Kabinetten
der Natuurlyke Gefehiedenis.— Het tweede, De Inwoondert
betyteld, is zeer uitvoerig, al 1-et;weetenswaardige en door hem
waargenomen opgeevende , van de Leevenswyze , de Vermaa.
ken , de Uitfpanningen , de Hospitaalen , de Godsdienst , de
Weetenfchappen, de Alaatfehappyen, de Bibliotheeken, de Kurt.
lien, met de Merkwaardigheden, die zy opleveren, in Schilde.
ryen, Oudheden, Standbeelden , en Gebouwen alles met het
nog Bens Kenners beziende, en op eene bevallige wyze befebreeven. — Het derde, Het Staatsbellutir ten opfchrift voerende,
handelt over de Regeeringsgefleltenisfe niet alleen, en wet dear
toe onmiddelyk betrekking heeft , als de Landrnagt , de Zee_
niagt , en het Finantieweezen , voorgelleld op eene wyze die
geene vooringenomenheid met , of tegeningenomenheid tegen,
.Engeland dit zo zeer verfehillend beoordeeld Ryk . ten grand!lege heeft , maar ook ontmoeten wy bier zeer leezenswaardige
Berigten van de Maikten , de verbaazende uitgefproten Fabricken , van veelerlei aart , uit welke veel feelings to haalen is :
en ten Slot eene Berchryving van de voornaamfte Steden des
Engellchen Ryks.
In de meer doorloopende Beriven , zo van Schotland als van
ierland wordt niets overgeflaagen van 't geen de Nieuwsglerigheid des verlangt omtrent de tegenwoordige gefleltenisfe
Zulk een verflag meet onze Leezers begeerig doen worden van
het Wei* to neemen , en hunne Weetlust, die geene te/eut.
ilel-
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ftelling zal ontmoeten , te verzadigen : of hebben zy nog let§
ter verdere op.
meer noodig , de volgendc byzodberheda
wekkinge .van di graagte kunnen Byzonder bepaalde
befehryvingen , welker voorraad onteibaar is , daar laatende,
zullen wy , uit elk Ryk , jets algemeeners opgeeven : en oris
zetten tot het algemeen 'vernag van de Hoofdliad in ieder.
Drie dingen," fchryft onze Berigtgeever , zyn 'er die te
Londea de verwondering van een vreemdeling ten fierkfte na
zich trekken. Het eethe hetreft de geduarig aanhoudende vergrooting deezer Stad. Zedert twaalf jaaren vond ik eene menigte nieuwe ffraaten en pleinen , en miste daar tegen wandelingen en tuinen , die ik my met genoegen herinnerde , en die
nu tot Staci zyn aangelegd: men gaat geen eene flra . t ten dinde, of men ziet eene ganiche reeks nieuwe huizen, aan 't laatfie van Welke men altyd nog bezig is. Alle zyn het nette fatzoenlyke . wooningen , wel niet prachtig , maar in een goeden
finaak gcbouwd, veel aan elkander gelyk, van eene boogto
De firaaten, die 'cr door gevormd worden, zyn mede recht en
breed. De Voorflcden daarenboven ffrekken zich verl'theiden
inylen ver uit. Dorpen zyn zo voed als gedeeltens van Londe3
geworden: en men boort thans van Yswinkels, Bals en Come-.
dien daar men , zoo zeer fang niet geleden , nog karnde ett
dorschte. Over 't algemeen zou ik, zonder grootfpraak , (furven ftaande houden , dat de Hoofdflad van Engeltval , in deeze
laathe twaalf jaaren, weinig minder dan de uitgearektheid van
den Haag. heeft toegenomen. Wanneer men nu bedenkt , hoe
duur aldaar de Leevensmiddelen zyn, hoe meer lasten betaald
worden dan elder, hoe veel kostbaarder het valt, nieuwe huizen te bouwen, dan Dude te koopen; wanneer men het vergelykt met andere Steden , die insgelyks toeneemen , (gelyk de
Leezer in 't beloop deezes Werks bier van veele voorbeelden aantreft,'. en daar bevindt, dat de Landbouw in bet Koningryk
Diet minder bloeit dan weleer : zo dat de vergrooting van bet
boofd nict ten koste van bet overige ligehaam gefchiedt , maar
met hetzelve voortgroeit , dan kan men uit deeze vergrooting ook
'tot den aanwasch van Angelauts welvaart een wettig bef uit
trekken
,, Dc ys(elyke woeligheid van Lo Tien is een noodzaaklyk ge
wig van haare uitgeBrekt- en voikrykheid maar zy blyft niet te
rain voor vreemdeiingen iets zo verwonderlyks, dat men 'er ge•
tuigen van moet geweest zyn, om 'er de gewaarwording van te
kunnen bezeffen. Zekerlyk bepaalt zy zich incest tot fommige
gedeeltens der Stad inzonderheid tot die Straat, die paralel met
de Themfe loopt, en tot eenige quartieren der City, gelyk ook
van den dag en van bet jaar: men ziet Lowlen in dit opzigt ten
gunfliglie • wanneer men het in bleu, tusfchen twaalf en vyf uuren, cioorwandelt, Behalven de Huurkoetzen , die altyd ingefpan-
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fpannen achter elkander op {haat Baan, en waar van men 'er over
de 1000 , alle genommerd, en onder order wat zy voor elken
affiand in rekening mogen brengen, optelt ; behalven deeze, zeg
ik, maaken de geenen onder dezelve, die daadelyk ryden, de
Equipages van Particulieren, de Postchaifen , de Draagkoetsje,
de Fargons en Rypaarden , de lompe en zwaar belaadene Karren,
met een Paard of acht 'er voor gelpannen, gevoegd by een allotontzaggelykst getal voetgangers , zuik eene verwarring, y en-nenging en gedruisch, dater de oogen van fchemeren, dat men zich
niet verflaan kan , en dat men fomtyds gedrongen wordt .een
quartier en !anger in den trein van Koetzen te blyven flit flaan,
tot dat 'er ergens lucht komt, en men weder met de file kan
voortryden. Men kan begrypen , hoe dit by elke buitengevvoone
gelegenheid moet toeneemen.
„ Een derde voorwerp van verwondering zyn buiten twyfel
Winkels in deeze groote Stad, waar van het alle denkbeelden
overklimmend aantal , de rykheid van Goederitn, de aangcnaame
orde, waar in alles, inzonderheid tegen ecn half rond , of half
vierkant, na de Ilraat toe, uitffeekend Raam geplaatst is, en de
dagelykfche Illuminatie derzelver 's avonds veel met de nieuwe
Lamp, eene ongemeene uitwerking doet. Part' s verliest het in
alle drie de opzichten, van Vergrooting, Volkrykheid , en het
effect der Winkels, die daar fchier alle van buiten enzichtbaar
zyn , ver van Londen. Voorts behoef ik niet te herinneren , dat eerie Stad, gelyk Louden, alles in zich vereenigt wat
men tot de genoegens van bet leeven , tot nut en vermaak , zon
kunnen wenichen. Men kan 'er alles leeren , alles bekomen. rt
geest vindt 'er dagelyks nieuw voedzel. Een Hof, vreemde Mip ilfers, een Parlement, Gerichtshoven, Militie, egotie , en zo
goed als een Zeehaven , Collegien van Weetenfehappen en KonIlen, aliertei Godsdienffen , allerlei Ultfpanning, gebrek aan iverk
voor niemand , die werken veil. Met een woord , alles is to
Londcn by clkaar , flechts de duurte der Lcevensmiddelen ,
en de ysfelyke afflanel der Woorungen, mengen onaangenaamheden in deeze genoegens. In die woelige Volkryke Stad i8
de Police , ten opzichte van het fchoon houden en verliebten der
Straaten , en van de fehielyke toefpringing in geval van brand,
zeIfs van de Correrpondentie otnzrent Dieven en Misdaadigcrs ,
en bet vatten derzelven , voortreffelyk; doch , niettegenflaande
het aantal van flille en bekende Wachten , heeft men het omtrent
het voorkomen der misdaaden nog niet zeer ver gebragt ; wat de
Zeden betreft, is boven reeds afgehandeld, en 't is buiten dat
gemaklyk zich voor to flellen, hoe flerk in zulk een Wereldflad
de verleiding zyn moet."
Het Berigt van Schotland vangt de Schryver te regt in deezer
voege aan. lk zal een Koningryk fchetzen, dat, lehoon met
Engeland door de nauvvfte hamlet). vereenigd , in tallooze opzich.
REEL. N. ALG. LETT. NO. 1
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ten echter van 't zelve verfchilt, dat, van die Zusterlyke Natie
verongelykt en veracht, alles in 't werk ftelt , om zich aan een
hoon , zoo onbetaainelvk, als weinig verdiend te ontworflelen;
en dat in toeneemenden bloei het naar evenredigheid nog van
zyne onderdrukkeren wint , hoe zeer ook deeze door natuur en
door regeering beiden oneindig meer mogen begunfligd zyn."
De byzonderheden van EdinburgSehotlaods 14 fda d vermeld
hebbende, luidt de algemeene Plaatsbefchryving in deezer voege.
„ Edinburg is eene Stad van veele Negotie, fchoon zy meer dan
eene myl van het Water aflegt ; doch Leith een dicht gebouwd
en volkryk Plaatsje, aan de Forth, is hear Zeehaven ; een breede weg, fteeds afdaalende , geleidt daar heen, en deeze wordt
zoo by aanhoudenheid met Huizen betimmerd, dat Edinburg en
Leith welhaast alleen in naam ondericheicien zyn. Hier vindt
men Heeds eon tairyke Vloot Koopvaardyfehepen Under 't geen
in de Hoofdflad gefabriceerd wordt , munt thans voornaamlyk
het Linnen , voor TafelInkeos , ult. ':oorts maakt de toevloeci,
des Winters inzonderheid, van al den '.che .jchen Adel, behalven
zoo veel Amptenaaren aan de Collegien en Gerichten, benevens
de Univerfitelt, de Stad uitneemend luisterryk , en de uitipanningen, vooral de Bals, zyn 'er als dan ook under allerlei Stan.
den , geduurende een par maanden, talryk , tot uiterftens toe.
In Augustus lokken de Wedloopen , die op den weg na Leith
gefchieden , wederom zeer veel Lieden in de Eloofdflad
„ Het aantal der Studeerenden , op de Edinburgfche Univerif.
telt wordt tegenwoordig otntrent op [coo get -chat. Ver de
meesten daar van leggen zich op de Medicynen toe, gelyk men,
in dit opzicht, deeze Academie voor de eerfte in de Waereld
mag ichatten : een roem , die wel eer aan Leyden roekwam !
Het Koninglyk Hospitaal heeft alle aanfpraak op de opiettenheid
en bewondering der Reizigers : een uitgeftrekt, van butte!) prachtig , van binnen ruim en zindelyk, Gebouw. Nimmer bevinden
'er zich zoo veel Kranken in als 'er in kunnen toegelaaten wor-,
den. Byna niemand wordt dit, op zyne begeerte, geweigerd.
De inrichting deeze , Stichting , de opiettenheid op de Zieken en
Gekwettsten , van allerlei aart, verfchillende Vertrekken voor vet.fehillencie lborten van Patienten, kunnen tot een model voor
dere Hospitealen verftrekken. Alle Stads Doctoren, en alle Studenten in de Medicynen, hebben vryen toegang tot dit Gebouw,
en de laatften zwermen 'er als Bye!), in een foort van Niorsgewaad, des morgens door .een , en oefenen zich aan de bedden
der Patienten , en in het The Ater, waar de Operatien gefchieden,
met duizendmaal meer voureel dan zy in aile de Gehoorzaalen
der k Profesforen faamen genomen in that zouden zyn te
raapcn. Men vindt by dit Gebouw ook Baden, een Tuin voor
de geenen die aan de beterhand zyn , en geheel om hoot* eel;
Toorentje, van waar men do Slad en haaren otntrek overzien kan."
Van
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Van Dublin, Ierlands Hoofdilad, bet plaatslyke en de, wok:.
haamIle merkwaardigheden gerchetst hebbende, in beide welke
opzigten die Stad voor weinig Heofdlleden in ons Waerelddeel
behoeft te wyken zegt hy, „ verliest oneindig, wanneer men
het van de zyde der Inwoonderen befehouwt, die op 2,50000
Zielen gefehat worden. Ik durf het byna niet onderneemen de
flordigheid, de vuilheid, en de armoede, van de geringflen under dezelven , te befehryven, om dat ik beducht ben , dat men
zal weigeren my geloof te geeven. Want, om niet te fpreeken
van het grootlie gedeelte der VrouNiren en Kindemn , en zelfs
van niet weinig Mans, die barvoets loopen, wie zal zich kunnen voorflellen , onder het beftuur van cen Britsch Minifieriei
en in de eerfte Stad, na Louden, van des Konings Bezittingeni
ten minflen twee derde der Inwoonders als bedelaars te zien
gekleed gain met Rokken, die, doorboord gelyk cen zeef, gaten van allerlei grootte vertoonen fleehts van elkander afgezonderd door lappen van allerlei , kleur , Rokken , aan welke niets
sneer bewondering verdient dan de kunst des draagers , van ze
aan en nit te trekken, zonder dat ze in llukken op den bodem
vallen , indien de moeilykheid hier van hen al niet dwingt , van
ze tot zyn nacht• zo wel als tot zyn daggewaad te bezigen ?
Wie zal zich kunnen verbeelden , (want de decentie verhiedt
my op de onderkleederen, aan de , bovenkleederen volkomen gelyk , eenige aanmerkingen te maaken ,) dat zulk een dracht
meerdere of mindere trap van ellende zich bepaalt tot de heffe
des yolks, van beide Sexen, maar zelfs tot lieden is nitgefirekt,
die zich zeer gebelgd zoudeh rekenen daar onder geteld te worden, tot Burgers en Burgeresfen der Stad, tot Dienstboden
zo verre zy geen levery draagen, zelfs in de huizen van Lords,
tot perfoonen , dien men den naam van Gentebene en Gentelwomal niet weigert ; met een woord , dat voor een seder, die niet
volarekt de kleeding van een Meer of een Dame heeft aangenomen , een bode Rok en cen heele Japon-, ten minflen door
de week, sets buitengewoons is. Ik kan niet genoeg herhaalen
dat dit letterlyk moot opgevat worden , en dat ik niet by vergrooting fprceke. Fatibendelyke Lieden , die nooit of weinig
buiten bun Vaderland zich hebben opgehouden , zyn met dit
jammerlyk gezicht zo gemeenzaam geworden, dat de verwondering eons Vreemdelings oiler lets, waar van geen eene Landflreek, noch geen eene Stad , de wederga aanbiedt, him zelVed
tot verwondering flrekt. Indien men nu beclenkt, welke middelen van beftaan een plaats, gelyk daar ecn uitgebreide Handel gevoetd worth, daar, behalven de Linnenfabrieken3
nog Zyden , halve Zyden , en Katoenen Stollen , vervaardigd
worden , benevens Glas, en and ere Manufactuuren ; daar, .getyk te Londen. een Hof, een Parlement, allerlei Colle g ien ,
litie , en nog dv.renboven eon Lniverfituit , zich vereOnigeti 3 dOf
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al de Adel en de Rykdommen van het Koningryk een gedeelte
van het jaar reildentie houdt; indien men bedenkt, welke middelen van beftaan eon zulke Hoofdflad aanbiedt , dan kan men
ligt bezeffen , dat de bronnen , uit welken deeze haveluosheid
of luiheid zyn moeten , die liever alles verkiest door to ftaan,
dan te werken , of eene aangebooren en door trvoeding verflerkte enver echilligheid orntrent iets onbetaamelyks , dat men
met alle zynco Stadgenooten g...tneen heeft, of dartelheid en ongebondenheid , die oe clagelyklehe verdienilen liever aan vermaaken belleeden wit dan aan ae noodwendigheden van het Iceven. &lie de drie reden,zn vereenigen zich buiten twyfel , om
het ■Triehynzel, waar van ik fpreck, to bewerken. Sterker contrast is bet niet mogeiyk zich te verbeelden , dan wanneer men
in dit ovicht de term met de Inwoonders , en vooral met de
Inwoonderesfen, van Duit ch:,i ,A en i'vaqkry`,- , vergelykt, die
voor een fraai gewaad , al was het alleen bet bovenfte, hunnen
laatilen penning zouden veil hebben, en die zich hover, dan dit
te misfen , den halfien arbeid getruosten , en den nypendfien
!longer verdraagen zouden. Men kan ligtelyk bezeffen, dat de
onordentelykheid , die in een ftuk to Dybri zulk eene hoogte
bereikt heeft, zich by dat cone niet bcpaalt , en eene morsligheid , die in alles zichtbaar te weeg brengt, waar toe ongelukkig nog die nevel van ftof, in welke de Stad by droop; weder fchier altyd als begraaven ligt, hoe zeer dit door gietkarren
zou kunnen geholpen worden, medewerkt. Tegen cieezen droevigen toeftand van 't gemeen , fteekr de pracht der Grooten op
eene onbegrypelyke wyze af; niet zo zeer in de Kleeding : want
deeze is 'er volkomen EnvIsch als in de maaltyden en out, in welke de menigte , de uitgezogtheid en toebereiding
der Spyzen, het van L07(101. wint : waar toe evenwel de goedkoopheid der 'Leevensmiddelen het haare toebrengt Aan
goede Architecten en Beeldhouwers fchynt het bier niet to ontbreeken; doch in het Calk der Weetenfebappen en in den overvloed van Lieden, die zich door uitmuntende Werkcn heroemd
gemaakt hebben, moet Di/1)1bl, niettegenftaande haare Univerfiteit, ver achter Londr: en Edinbur to rug ftaan; ook treft men'er in de Buekwinkels cue armoede van Schryvers over de Stad
en het Koningryk aan, die onbegrypelyk is."
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Taal- en Dichrlievende Oefeningen van her Genootfchap , ten Spreuke voerende ; Kunst wordt door Arbeid verkreegen. En Prys-'
T orun.. Met fttrei van de Ed Gr. Illog. Beeren Staaten van
Holland eT, Te,rfries!and. VI Deets ifle Stuk. Te ilmflerdam,
by H. Keyzer, I7'q. In gr. octavo 124 bladz.
dit Stuk deelt het Leydseb Genootfchap eenige fchoone en
wel uitgewelkte erien mede ; en wider die de uitmuntende Prys . Verfen op twee , in de Gefchiedenis alOm beroetnde,
Holden , namenlyk ,• op den Hollandfchen Admiraal rvi. A. DE
RUTTF,R , en op GEORGE WASFILNGTOv , Generaal der Arnericaa.
nen, De twee eerfle Verien welken den lof van den Nederlandichen Zeeheld bevatten, zyn van den Heere Mr, R. Feith,
aan welken de uitgeloofde Gouden en Zilvercn Medaillen, den
i y den van Bloeymaand 1785 , waren toegewezen ; doch die
voor dezelve, op eene edelmoedige wyze, beciankt heeft. Het
Genootfchap echter, flier minder edelmoedig Wel:de handelen,
heeft door deszelfs Voorzitter, y. de .Kruysr, ; in eene buitenge.
woone groove Vergadering , (6 December 1786.) uit main der
Befiturderen , den Heere 1 ,140J plechtig doen overhandigen cen
Getuig(hrift op Pergament, waar by authentfecq verkinard word:
Dat gemelde Heer Mr. Rilynvis fejt!' in de laarlykiche Ver„ gadering van den I 1den van Bloeimaand, des jaars 1785, op
„ bet eerst geplaatfie Stuk, de gewoone Gouden Eerepenning,
„ en op het tweede Stuk, de gewoone Zilveren Eerepent,ing,
„ is toegewezen; maar dat zyn Ed van deeze beide hem toe„ gekende Medailjes edelmoediglyk heeft aflland gedaan. ' Ann
dit Getuigichrift was, met witte en roode zyden linter , bangende een afdruk des Stempels van den gewoonen Eerepctining,
in rooden wasfche, geplaatst in een Zilveren Doos, waarop gepri v-erd de Beelcitenis van den Admiraat IMF RUITER, en bet omfchrift : met deezen vereeuwig d. Zynde de Gich-erlyke AA-1fpraak van den Heer de - IC, uy/f. agzer gemelde Verret] van den
Heere
mede in deezen bandel te vinclen.
De twee daarop volgende Verien vertoonen den Veldheer
WASHINGToN ill eel bevallig en blinkend Licht. Ann het eerst
geplaatfle, zynde van den deer D. &k4e05 , is, den 6-ien n
Wntermaand 1786, den Gouden Medai!le toegewezeru nadien
het twcede geplantlie, zynde van den Heere Q. Proider d Brandis . ecnige Hagen te laat ingekoinen , vcfgens c'e Werten met
de overige Stukken , naar den uirgeloofden Eecprys niet heeft
kunnen mededingen ; maar om deszelfs vcrdienfte de uitgave
dubbelwaardig gekeurd is. Deze aankondiging , in het korte
Vonr;;ericht voorkomendc, rechtvaerdigt bet Genootfchap volkomen ; zelfs wanneer men bevondt , dat het onbckroonde Vers
treffender ware dan het bekroonde; zo als het zeker meer ken-
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merkende, en on WASHINGTON alleen, doelende, is. Agter dezePrys.
weer] volgen eenige weinigeMengeldichten, onder welken die dal
den Wellust, van J. K , als ook de volgende Ode aan God, by eel's
Onweder,, door G. J. L., met reden de eerfle plaats bekleeden.
Perbazing treft myn ziel, 8 eeuwige Ongemeeten!
't Is alles duisternis — 'k zie filets din enkel nacht,
.De flaaf in 't fof geknield — de Vorst ten throon gezeten,
't Beeft alles your uw macht.
Uw macht, geduchte God! ---- ya! waar uw donders fpreekenk
Uw blikfems heel het zwerk in jilngrend vuur doen fears,,
Zou daar de flerveling niet voor die ?nada verbleeken,
Niet aan het fiddren flaan. —
Dit uur , ontzaglyk God! kan ons uw arm verpletten,
Reeds voert een wervelwind de zwangre wolken a.zu
De hlikfem fchiet door 't ruin — 'k boor hagelfleenen klettren,
De donders raatlend flaart.
Len week, ee'n enklen wenk — de bHkfein fchiet ons neder,
De dander bonst hem na --- en wy , wy zyn tot asch —
De form
laid — en de aard keert tot den Galen weder
Waar in zy eertyds was.

Bran ! onpeilbre bran van millioenen !evens ! —
Zoo eindloos in de kalmte als 't loetien van den [form —

Gy wenkt — de bel flirt neer,, en de eigen oogwenk tevens
Schenkt leven aan den worm.
Len fl-raal ontfchiet uw oog — aan d'afgrond vast geklonken,
Beeft Satan voor diem firaal, vervloekt uw majejleit
Maar de englen zien dat licht, en in diem gioed verzonken,
Zyn ze enkel zaligheid.
van orde,
God! God in elken flraal die van uw aanichyn fchiet.
God!. — God in elk gewrogt, 't geen is, of nog zal warden,
't Verfand begrypt u niet.

4 Bran ! onpeilbre bran van almacht en

Tl din to rust, myn Geest,! zoudt gy auk de Almada weeten,
't oneindig Al verflaan!
G, y,, nog aan 't jlof geboeid
you myn beperkt vernuft U , d'Onafineetbren aneeten
peillooze Ofeaan!
.Neer zwakke menschheid zink „verzink your al die fralen,
ruk aan, 6 blyde dam
roof, toef op de eeurigheid.
verheeriykt fief diem glorietoon, herhaIen:
Flan
oneindig groot
God
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Het Genootfchap cieszcifs voorraad van Mengeldichten , door
de uitgave van net voorgaande Vde Deel , en dit VIde Deets
Eerfte Stuk, merkeiyk befiioeid vindende ; fchynt voor eerst niet
voorneemens een Tweede Sv.,k van dit Deel te Nate') volgen.
Doch wy wenfchen , l ot bevordering der Kunlle, het een geIukkiger Oogst van nieuwe Lettervruchten toe , dan het zich
zelven, uit den aart der tyden, fchynt te durven voorfpellen.
Haarlems Schilderlof; by gelegenheid van de uitdeeling der Eerepryzen in de Teken-dIcademie binnen Haarlem , uitgefproken in
het Princenhof, op den 23 July 1788, door A. LOOSJES P. z.,
Honorair Lid der Academie. Te Haarlem, by A. Loosjes, 1783.
In groot 8vo. 4o bladz.

naar de Dicht- en Schilderkunflen Zusters zyn , behoeft men

zich niet te verwonderen , dat zommige nichters den lof
der Schilderkunfte , op de Teken Academien der voornaamfle
plaatien in US Vaderland, nu en dan doen hooren. De yverige Loos:es , zyne Teken- en Schilderlievende Stadgenootei mede een fpoortlag ter aanmoediging willende geeven , fchetst in
dit Dichtfluk , na een gepaste Aanrpraak aan de Vergadaing,
eerst de gunftige en bekoorlyke Jigging van Haarlem ; als zeer
gerchikt zynde , om bekwaame Genien uitmuntende Tafereelen
aan te bieden. Zyne Zangfter zelf fchildert bier voortreffelyk.
Laat ik uwe aandacht vergezellen,
Haar leiden buiten Haarlem: vest:
Ziet dam. der Schepen zeilen zwellen,
Door goede winders voortgeprest;
Of fcherplaveerend , kart van gangen;
Ziet oak de zeilen flodd'rend hangen,
Daar naauw een koeltje piept door 't riet;
Terwyl de file en fombre Maartfchyn,
Met een . verteed'rend, vriendlyk aanfchyn,
Zich fplegelt in den Spaarnenvliet.
Wendt de oogen na de blaauwe duine
's Lands bolwerk, wear de zee op burnt
Die haare fchraalhewasfen kruinen
Ophebren na het foil gellarnt.
aa die natuur,, in woeste formen,
Gefladg herfchept, zoo grootsch van vormen,
Zo kunstloos fchoon, dat ay de hand
Der Jchepping in hear werk ontdekken ;
Het zandgebergt toont meestertrekken
Van '4 grootst, van 't Goddelyk verliand.
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Slaat van het zandgebergte de oogen
Na Haarlems groene velden, ryk
In darted vee, of 't oog onttoogen
Door 't gaaren, winterfneeuw gelyk
In witheid , die uitheemfchen pryzen:
Of ziet de Stad met 'ulster ryzen,
In 't midden van 't natuurlyk fchoon,
Daar fpreidt tie, door haar metzelwerken,
Haar trotsch cm hoog getrokken kerken,
As een' Vorfiin hoar magt ten teen.
Ziet verder 't Mout , die lustplantaadje,
Waarin natuur met kunst zich paart,
De adloude en roemryke boschaadje,
Die de eed'le Druk-kunst heeft gebaard.
Welke oogbetoov'rende Verfchieten
Doen 't hart daar kalmte en rust i'enic len
Tien kalmte die Genien fcherpt
Wyl daar de kunstnaar,, under 't lomin:r,
Ontheven van het Stads-beflommer,,
Zyn meesterflukken eerst ontwerpt.
Deez' ligging meet de koelfie zinnen ,
Gellernd op d'allerlaag [ten teen,
Tot de ortgewoone erkerzenis winnen
Van zigtbaar,, jaa van tastbaar choon.
Zou 't oog , voor Schittlerkunst ge chapen ,
In 't midden van die frhoonhettn, flaapen?
Elk Strom — elk Damn — elk Boschgezigt
Ontfluit de heerlijkfle tooneelen;
Natuur zelv' roept nit haar' tafreelen:
„ Kunstminnaars ! Schildren is hier pligt."

Van deze Tafreelfehildering gnat de Dichter tot het befehouwen der Kunst over. Beklaagt het verlies , dat de Beeldflorming, aan verfcheidene fchoone Altaarflukken , ook in Haarlem,
bewerkt heeft : noemt de voornaamfle Meesters op, die deeze
Stad, in die Kunst, heeft voortgebragt ; beichryft !lumen finaak
en tram van fchilderen , als rnede eenigen hunner Kunstflukken : welk een en ander dit Werkje veer den Lee= belangryk,
en bevallig tevens, doet worden.
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Treurfpel , door J. E. DE WITTE

Junior. In 's Gravenhage by J. v. Cleef 1787. Behalven de

Poorredon t badz, in gr. octavo.
ntia, eene anderz T ns cieugcizaame Maagd, was in haare
Coi2/la
Jeugd door een Zee-Kapitein Valleran de Rochefort overgehaald , om 't Vaderlyk hues te verlaaten, en zig aan hem, in
't geheim, als Egtgenoot te verbinden, onder de belofte dat
by haar plegtig zou buwen, zo dra by zulks ongelloord kon
verrigten. Maar de trouwlooze Valleran verzaakte haar eerlang
voor eene andere , en liet Conflantia , met haaren Zoon Alcar,
de vrugt van dien Minnehandel , aan haar noodlot over. Zy
fireeft hem, met eene vleiende hoop , ter Zee na; maar lydt
fchipbreuk; zy is 't behoud haares leevens grootlyks verfehuldigd aan een Zeeofficier La Brie ; en bevindt zig , benevens
haarcn Zoon, met hem op een onbewoond Eiland , daar ze
eene voor hun gunflige verblyfplaats vinden. De voorheen
reeds betoonde hulp, en de verdere aanhoudende zorg van La
Brie, begunfligde, na verloop van vier jaaren, 's Mans aanzoek,
um haar hand en hart, dermate, dat zy niet wel weigeren konde, zyne min met wedermin te beloonen; uit Welke huwelyksvereeniging vervolgens Sauvage gebooren werd. 'Er verliepen,
zedcrt hunne komst op dit Eiland, weer dan dertien jaarcn,
eer zig eenig Schip aan deszelfs kusten verroonde; eindelyk
naderde een Schip het flrand; en wel dra landde de Luitenant
Vauclair met den tweeden Luitenant Hainplan, en zyn Man.
fchap, om na te fpooren of men zig , daar het Schip drinkhaar
water ontbrak, alhier van goed water konde voorzien. En wie
waren deeze eerfie en tweede Luitenants? Hoinp,!an was een
teder Vriend van La Brie , wiens dood by befchreid had; en
Vauclair was de Broeder van Conflantia, die by reeds lang,
met droefheid, voor zig verlooren geagt . had. Op dccze treffende ontmoeting denkt men wel dra, om met elkanderen (cheep
te gaan; dan, by 't noemen van des Kapiteins naam , ontdekt
Conflantia dat Valleran, haar Verleider en Verraader,, het Scheepsbewind voert. Dit ontzet haar; en Vrotctair, als Vriend aan
hem verbonden, onkundig van zyn wanbedryf, fluift woedend
op, en befluit tot het neemen van wraak; doch Conflantia en
La Brie wederhouden hem. La Brie gaat voorts met zynen
Vriend Hainplan , vergezeld van beide de Kinderen , Alcar en
Sauvage na 't Schip; om Valleran die gevaarlyk ziek , en
wiens opkomst genoegzaam hoopeloos is , te fpreeken. Zulks
heeft ten gevolge, dat Valleran, hoe zwak ook, zig van boord
begeeft, op eene Coon van Draagbaar na de verblyfplaats van
Conflantia laat brengen, en vervolgens niet rust, voor dat zyn
Seheeps-Priester, onder aller toefiemming , hem met Conflantia
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getrouwd, bier door zyn Egtlyke verbintenis, en te gelyk
nen Zoon Akar, gewettigd heeft. Vaileran, die onder dat alles
den dood Reeds meerder zag naderen, gaf ook, na 't volvoeren der plegtigheid, wel dra den geest ; hebbende , in dit zyn
laatRe gedrag , aan alien de hem mogelyke voidoening gegeeyen , en tevens de uitdrukkelykfte blyken zyner boetvaardigheid
tot in den dood verleend. Voorts werden de noodige fchikkingen tot het vertrek gemaakt , om weder na 't Vaderland to.
keeren , alwaar Conaantia haare Ouders nog leevend hoopt te
ontmoeten, in de blyde verwagting dat zy haar haaren misilag
zullen vergeeven; en haar, benevens Kaaren Egtgenoot La Brie
en Kroost, met open armen zullen ontvangen , waar van Vauclair
haar ten kragtiglle durft verzekeren.
Deeze Gefehiedenis, zynde van eigen vinding. heeft de Heer
de Wive in den vorm van een Tooneelltuk gebragt; zy leverde
hem dus eene verfeheidenheid van 'i otmeelen , die genoegzaam
alien treffend in hunne loon zyn : in welker uitvoering by de
Natuur zeer wel in agt genomen heeft: fla?nde tevens eene zuivere Zedeleer naauwkeurig gade. Zulks ftraalt byzonder door
in zyne voordragt der wraakzugtige woede van l'auclair,, daar
de ongebreidelde Natuur voortholt ; en in de fruiting dier woede
door Cenflantia , waar in de Christelyke Zedeleer haare kragt
oefent. — By den aanvang•van 't derde Bedryf komen Conftantia en Vauclair voor, als bebbende reeds een youngen ern.
Rig gefprek over dit onderwerp gevoerd 't welk in dezer voege
agtcrvolgd wordt.
VAUCLAIR.

Dit is niet mooglyk; peen, tnyn Zuster! 11aak uw reden !
Zoude ik, als by verfcbYht , zyn wreede onmenschlykheden,
Zyn laag b'ellaan aan u, en aan ons Buis betoond,
Niet wreeken? Zoude een daad , zoo gruwelyk zyn verfchoond
Zou zulk een 9nonfier... Zulk een fchynvriend voor myne oogen
Nog op vergifnis voor zyn gruweldaaden boogen.
Conftantia! Laat of ! Vermeez myn geest niet weer...
Laat my uw Broeder zyn!
CONSTANTIA, met zachtheid.

Wees Breeder — Trees zelfs meer?
Woes Christen! Hoer 't
door hooger ons gegeven.
Hy is in ftervens need; wned dus nict op zyn leven.
Ik verfoei zyn fnood beftaan..
1k doem zyn wandaad.
Maar in dit haglyk uur zie 'k hem met deernis aan.
Dit vergt my myne plicht. — 1k meet bier voor hem fmeeken ,
, Nature,
Schoen de
Eer, en't Bleed my noopen tot het wreeken 1 —
Faan niet, dat eene min, reeds lang verfoeid , my leidt.
Waan niet , dat deeze drift bier als zyn voorfpraak
Neen 3 't is de Godsdienst , 't is e'en van zyne eerfte wetter,
Die
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Die my u fmeeken doen uw woede perk to zetten.
Ilerryst lay, geevt henz 'God zyn eerften welftand weer,
Spreek dan met hem van wraak; d:t bid ik ; dock niet eer.
VAUCLAIR,

met vuur.

Hoe! .. Uw hart pleit nog voor ziw verrazier?

IllynZuster !
Wat denkbeeld!

CONSTANTIA, met

nadruk.

ya , Vanclair !

Myn Kindftrekt by tot Vader•
Hy is myn evenmensch. — Hy worfielt met de dood.
Die trekken zyn to groat,
Hy grenst aan de Eeuwigheid.
Te ozztzettend voor myn hart. — 1k kan de wraak niet hooren.
1k mag zyn jongfienfnik , door geen verwyten, jtooren.
Hoe zwaar zyn misdryf is; - hoe zwaar myn fmaad oak fchyn,
De Godiseid eischt, dat wy leler Christnen moeten zyn.
jk zal 't ook weezen. Woes gy 't ook , nun waorde Brooder!
noch maak zyn "mart verwoeder.
Verzwaar zyn lyden niet ,
p it is myn bode. — En , zoo ik nog uw Zuster ben,
Toon my dan cone ziel , daar ik Vaztclair aan ken.

eenige oogenblikken een diep flilzwygeri
behoudende , waarin by beurteling zyne
Zuster en den Hemel aanziet , met, be.
daardheid.
y a , myn Waarde! laat by nadren -G'y zult my kennen.
VAUCLAIR,

Uw deugd uw Godsdienst fpreid de kalmte door myne adren,

'k Zell Rochefort doen zien, hoe fchoon, lase edle ziel ,
Door zyn verleiding, aan den trek der eer ontviel.
1k zal hem toonen, in het jongfie uur van zyn leven ,
Met hoe veel grootheid, gy zyn misdryf kunt vergeeven.
(Na een weinig flilzwygens.)
Herryst by , ja. — Dan, ja, zal ik myn plicht voldoe'i.
Hy wache zyn liraf uwe eer en myne wraak ten zoen.
Hy zwygt weder eenige oogenblikken , vat Conflantia by
haare hand, die by aan zyn hart brengt , en ,,,ervo!gt.

Fen Vrouw, myn Zuster! droeg ons beiden onder 't harte.
Wy hebben den belang. — Uiv fmart is myne fmarte;
Natuur gebied aan 't hart, dat in deez' boezem float,
Vat ik verpligt ben tot het wreeken van uw fmaad.
Maar ook gebied Natuur, dat ik uw gebeen zal hooren.
Wel aan : ik wil die item, zoo billyk niec verfmooren.
'k zal den onzach!gen zien,
1k real, ik volge uw wil
En hem Ws Christen , hem als mensch , myn byftand bien.
Vertrouw myn woord. 1k zal zyn uiterfte oogenblikken
Door goon verwyten , door geen dreigingen verfchrikken.
Godsvrueht beefy getoond A hoe veel ze obi ow vermag.
'k
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'k Voel my bewoogen. CONSTAN TIA met verrukking.

God! gezegend zy deer' slag!
(Hem omhelzende.)

Myn dierbre Broeder !
Steun in al myne ongelukken!
Hoe zeer doet uwe taal anyn teder hart verrukken
Ik zie door u, dot deugd nog op deeze aarde heft,
Dat deeze Godheid ons nog niet verlaaten heeft.
Geloof me; een groote Ziel zet aan hear wraakzucht paalcn,
Zy kan beer laakers met ftilzwygen best betaaien.
Bet Opperweezen, dat zoo fchoon een ziel bemint,
Draagt zorg, dat zy in hem een ftrengen wreeker vind.
Rommelzo 1471 invallende Gedachten , en-% enz. onder de Spreuk
6 Quantum est in rebus inane! 110RA-rm. Te Ainfierduln, by
J. Weege, 1788. In octavo 16o hcaa.z.
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e Verzamelaar van deeze Rommelzo behoort onder die bore
van befpiegel ;ars der menschlyke hedr-yven, welken 'cr voor
Er , 99 om 's Wacrchis- zotheid op zyn Heracliets te befchou„ wen , dat is te zeggcn, ze niet te belchre;jen, mar te be„ lachen 't geen ook mils men 'er eene behoorlyke maate
in houde , zyne nuttigheid kan hebben dewyl het belachen
zomtyds meer invloed heeft, dan een ernilig voorflel. Naar dit
bedoelde worden hier verfeheiden characters ontvouwd welken
het befpotlyke der ondeugd ten town ; en 't wangedrag
veeler menkhen quanswyze verdeedigen, maar op zodanig eene wyze, dat ze, gelyk men zegr , over 't Paard been gaolpen worden. De vo,,rnalme inhoud van "tweeBrieven, over de
Ormydigheid, mogen bier ten voorbeclde ftrekken.
Zeker Heer hegreep het aangenaame der 0i27:),!iecid zcer
wel , dan by was tevens overtuigd van 't moeilyke om altoos
onzydig te zyn; by kan zulks ook niet recht overecnbrengen
met 's Venbchen Natuur , en den pligt van ecn geed Burger of
braaf Man. Zyn Vriend , aan welken by daarover gefehreeven
had, brengt hem, in zyn antwoord, onder 't oog, dat men de
Natuur fchoon ze niet gemaklvk tot een hondsvot te maakcn
zy, egter, al zagtjes aan, nog wel tot bet een en ander wennen kan , dat ` . aar juist niet cigen is Hy ftaaft dit zyn dunk:..
beeld inzonderheid , door het voorheeld van een Engeh'ehen
Roover op de groote of 's Heeren wegen , en vervolgt daarop
indeezervoege.
„ Het is dus, zo het my voorkomt, een beweeze zaak, dat
men zyn natuurlyke neiging , ais men 'er zich op toelegt , de
can
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een minder de ander meer, dan nog wel wat kan verwennen ,
tot deeze of geei;e zaak , die ons , ten minfie zo men denkt,
het best in onze kraal)) te pas komt. En waarom zouden wy
dan dezelve niet kunnen wennen , om ons onzydig te houden,
en ons hoofd in 't geheel met een ander , of zyn zaaken, niet
te breeken ? Zeer wel — ten minften men kan zich gewen
nen. als of men zuiks deed.
„ Maar zal men zeggen, als men lets vertrouwd, dat inderdaad zo niet is , dat is bet werk niet van een rechtfchaapen
Mensch ; men kan in dezulken in 't geheel geen vertrouwen
fiellen, om dat zy vertoonen , het welk zy niet zyn.
„ Het is waar dat de ouwerwetfche Styfkoppen dus redeneeren , maar wy , lieden van deezen tyd , die onze Waereld
kennen, zyn to veel verlicht, om ons !anger aan zulk eene belachlyke en ouderwetiche mode te houden. — Neen, neen,
dan kennen zy ons flier! Zouden wy de beminnelyke
en voilcie)one Julia verachten, om dat zy by den dood van haar
taeleigjaregen Echtgenoot een Uijen drie vier in haar zak gefiousen heert , om dus to beetcr to kunnen weenen ?
Men dit lvkt 'er Diet. naar ! De gemaakte, ja, geforfeerde
traane r, welke langs de roozekoleurde wangen van deeze beroeirde Sc'exme biggclen maaken haar des te bekoorlyker, en
Zettun nog meer firikken nit, om de naar hour gunften haakende jonge Minnadren te verfebalken , welke thans bezig zyn, om
haar over het gemis van haaren afgeleefden Echtgenoot to vertrOoSten.
Dan moogiyk zal men zeggen: wie zegt u, dat Julia haar
Echtgenoot , ichoon oud en half gevoelloos , niet teder heeft
lief gehad? Hoe veele vuurige kusfchen hebben haare roodkoraale Upper'. in zyn leeftyd, niet op zyn reeds half verftorven
mond gedrukt? -- Hoe onaffeheidelyk was zy altoos aan
zI me zyde verknocht ? En met welk een teedere liefderykheid
bediende zy hem op zyn Ziekbed? Dit alles kan geen
gemauktheid geweest zyn, — in 't geheel niet. — Ms
Julia haaren Grysaard niet teder lief had gehad , dan zou zy
zuiks niet gedaan hebben, zal en moet men, in den cerflen opflag , zeggen ! — Maar als men dus reclenkavelt , dan be.
denkt men niet , dat de gryze Echtgenoot van Julia haar , nit
den Burgerfiaat, tot een Dame van den eerflen rang verlieeven
heeft; dat zy dien ouden minzieken , jaloerfchen Gryzaart dus
Preelen moest, om in 't bezit van alle zyne fchatten te kunnen
blyven, en zy, na zynen dood , bedroefd moest fchynen , om
haare gevoelige ziel en tederhartigheid te toonen; de welvoeglykheid, de ordinaire flenter, de mode van deezen tyd, vorder.
de zuiks.
,, De zo fterk op haare eigen Schoonheid verzotte doch echter
minzieke Julia, was immers niet gefchikt, om met de drooge
lief-
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liefkoozingen en rekkerige omhelzingen van eenen ouden
pelvoetenden fuffert te vreden, ja 'er hoogmoedig op te zyn.—
Neen gantsch niet — de omhelzingen van den jeugdigen Leunder gevielen haar veel beeter ; deeze ontving zy gantsch niet
zonder aandoening. --- Maar , helaas ! Leander miste dat
geen, het welk alleen in flaat Was , om haare begeerte tot grootheid te voldoen , en hierom moest hy voor den gryzen Aristus,
die geen andere bekoorlykheden of verdienflen , dan zyne klinkende Munt en verdere Schatten, had, den Vlag flryken.
ten fchielyke dood van deezen ouden Rykaart zal my wel haast
van hem verlosien , terwyl ik my van het bez:t zyner Schatten
verzekeren zal, dacht zy, toen Aristus, al flamelende, op eene zeer drooge wyze, om haare hand vroeg. — Leander was
raadeloos, toen hy hoorje, dat zy gerezolveerd was, cm den
ouden Haasjaager gehoor te geeven, en nog raadeloozer, won zy
beflooten had, om aan Bien reeds halfzuffenden Zuzanna-befpieder haare hand , tot een onderpand des Huwelyks , te geeven,
Zy zelve was met Leander, haaren getrouwen Minnaar , bewogen; haare ziel wend als een masteloos Schip, dat aan de woede der golven overgelaatcn is, geflingerd, toen zy hem zyn affcheid zou geeven ; dan zy bezat te veel Staatkunde , om niet
te zien , dat zy met Leander flegts een burgerlyk leeven kon
houden , terwyl zy met Aristus eene Vorflinne kon worden.
Leander moest dus, hoe teder hy haar minde , van haar afzien,
terwyl een nude Venusjanker met deezen buit ging flryken.
Dan, dit alles maakt Julia niet minder bekoorlyk, niet minder agtingswaardig. — 8 Neen heur waarde klimt bier
door , wyl zy in alle deeze omflandigheden getoond heeft , verfland en Waereldkennis te hebben, — dat zy in flaat is, haare drifter] te befiryden, en , is het nood , alles kan*opofferen,
wat haar dierbaar is , wanneer zy daardoor haare grootheid ,
waarop men thans het meeste let, kan bevorderen.
„ Men ziet dus bier uit , hoe voordeelig het is , voor hen ,
die met de groote Waerelcl meede willen , om hunne natuerlyke neiging zodanig te ieiden, als het, naar de tyclsomflandigheden , in hunne kraam te pas komt : ja , men ziet hier nit, hoe
volflrekt noodzaaklyk dit zy , voor lien die hun fortuin willen
bevorderen, ja, by de groote Waereld, in aanzien willen zyn.
„ 1k vermeen dus aangetoond te hebben, mvn Meer! dat 'er
veel gelegenheid is, om zyne natuuriyke gemoedsneiging te bui, gen , naar alle voorkomende voorvailen en gelegenheden wantom ik dan verwacht , dat gy my ook wel zult willen toefiern,
men, dat 'er gelegenheid is, cm dezelve zodanig te buigen, dat
men geheel onzydig , onpartydig, ja geheel neutraal, zyn kan.
En deeze gaave brengt , zells in de allerbachll kfle omflandigheden , het meeste voordeel, iu deeze verlichte Wifereld,

aan,"
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ilitgeleezen Fabels , Vertelfels en Merkwaardigheden uit de natvur-,
lyke Gefchiedenis in de Latynfche Taal, ten dienjle der eerstbeginnende 7eugd voorgefleld , door FREDERIK GEDIKE, Beflierder
van het Gymnaftunt to Berlin. Naar de vierde uitgave gevolgd.
Te Anfierdan 1, by P. den Hengst, 1788. In 8vo. 210 bladz.
Latynsch Schoolboekje voor de Jeugd, met een NederduitE enfchen
Tytel , is iets zonderlings , en niet minder vreemd is
het, dat men, in 't Werkje zelve, de hoofden der Latynfche
Fabelen enz. insgelyks in 't iNederduitsch gefteld heeft. Dan
vermoedelyk heeft men hierin de Hoogduitfche uitgave gevolgd,
en de Heer Gedike zal zyne rede voor deeze verkiezing gehad
hebben . veelligt betrekkelyk tot de Berlyniche School, in welke dit Stukje over 't geheel , zo wy vertronwen willen , zyn
byzonder nut kan hebben. Het behelst eene welingerigte verzameling van voorfleIlen van verfcheidenerleien aart , in 't Latyn opgegeeven ; die gefchikt zyn , in de eerfle plaatze , om ze
door de Jeugd in derzelver moedertaale te vertolken; en voorts
om aan dezelve eene nuttige cvderrigting van veele, zo zedelyke als natuurlyke en verdichtzelkundige, byzonderheden te verleenen, waarvan zy een aangenaarn leergebruik kunnen maaken,
en waarvan zig de Onderwyzers , in de leeroefeningen der jeugd,
mede met vrilgt kunnen bedienen. Tot het laatere bedoelde kan
dit Stukje ook bier te Lamle weezenlyk dienftig zyn ; maar met
opzigt tot bet eerfte, bet eigenlyk gezegde Schoolgebruik , kunnen wy , zo verre onze kundigheden van het Latynfche Schoolweezen onder ons gaan , tot nog niet zien , dat het een daadlyk voordeel, boven de gewoone onderwyzing der eerlie Jeugd,
in onze Latynfche Schoolen aan de hand gecft. Voor een huislyk onderwys , of eene byzondere oefening der jeugd aan huffs,
buiten het gewoone Schoolwerk , zou het, naar 't ons voorkomt,
van meer nuttigheid mogen zyn ; vooral onder het opzigt van
iemand • die de bekwaamheid had, om de opmerkzaamheid der
jeugd te vestigen , en haar te leeren nadenken.

Beknopt verhaal van den geweldigen Opfland , ontflaan en geiukkig
gedenint aan boord van het particulier 0. I. Comp. Schip de Jonge Frank, in den jaare 1786 ?mar de Indies gellevend. Uitgegeeven door den Kapitein JACOB VEER. Te Dordrecht , by
P. van Braam , 1788. In quarto 36 bladz.
berigt van den aanvang en voortgang van een complot
Eeninzonderheid
door Luxemburger Militairen gelmeed , om het
Schip of te loopen,

en die tegenfland booden om te brengen; met
obg..
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oogmerk , om , zig van alles meester gemaakt hebbende , het
Schip en alles , ter best gelegener plaatze , to vcrkoopen wet
Ice zamenzweering egter nog by tyds , hoewel that , ontdekt ,
gelukkig verydeld is geworden. Buiten het voldoen der nieuwsgierigheid in 't algemeen , kunnen verhaalen van die natuur,, gelyk de KapiTin niet ten onregte aanmerkt , hunne byzondere
nuttigheid hebben , voor Seheepsbevelhebbers , als dien dit vcrhaal op nieuw ten bewyze kan firekken, „ hoe men , met kloek„ moedigheid , door op zijn tijd cordaat toe te tasten , en . daar
„ de nood zulks vordert , prompte en gefirenge jultitie te oeffenen fomtijds het dreigendfie gevaar konne te boven koo,, men.”
.dangenaame Avondvertellingen voor Kinderen. Uit het 1-loogdititfch
vertaald. In 's Gravenhage , by J. da Mee en Z0013 1788.
In octavo 152 hladz.

Naar luid van het Voorbericht des Schryvers , bet-101st ditStukje
' Vertellingen, die hem in de dagen zyner jeugd , om hem op
eerie leerzaame wyze te vermaaken , gedaan zyn ; die by zig
herinnert, en ter Drukperfe overgeeft, om de klagten der Moeders voor te komen dien 't aan Vertellingen Onthreekt. Wy
kunnen dit bericht zeer wel laaten gelden , te meer , daar ze
een eenigermaate oud voorkomen hebben, als behoorende onder
de Toververtellingen , die in vroeger dagen zeer in zwang waren. Wat 'er van zy , ze kunnen zeer wel tot het beoogde
doelwit dienen , en den Kinderen verteld of ter leezinge gageyen worden, daar ze voor de Jeugd haare gevalligheid kunnen
hebben , en beflendig aanfpoorende lesfen tot een braaf gedrag
nitleveren, met aanduidinge van de fchaadlyke en nadeelige gevolgen der Ondeugd.

NIEUWE
A LGEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Aybel der Nauru,., ontworpan door J. J. SCHEUCHZER
in /even Hongleerattr to Zurich, enz. In 't IVederduitsch ovcrgezet en vermeerderd, door L. MEIJER, S.
Th. Dr. en Prof. Ord. aan 's Lands liooge ,':chool
Franeker,, enz. rylde Deel. Te zintfierdam, by M. de
Bruijn, 1738. Ili gr. Svo. 637 biadz.
et merkwaerdige in de Boeken der Koningcn voorH
komende , dat tot bet plan van (lit Werk behoort
word in dit vyfde Dccl nagega.en , en 't zelve behelst
dus ene opheldering van verfcheiden gevallen en omftandi oteden , welken ons nopeus de Gefcbiedenis van 't
oodfche Volk in die boeken aengetekend zyn. De HooaJleeraer
heeft zyncn arbeid, in de Nederduitfclie
uitgave naer gewoonte voortgezet , door niet alleen etlyke byzondere. aenmerkingen in bet Werk zelve in te
vlecluen, maer ook doze en gene flukken by manier van
TOegiften opzetlyk to verhamielen: des Bybelp nderzoekersAunnen zien, dat men in den voortgang- van den
arbeid beftendig werkzaem blyve , om de gegronde achting van dit Werk fcaende te bonden. Zic bier, tot
ene nieuwe proeve , bet boofdzacklyke van 't Been zyn
Hoogeerwaerde ons mededeelt , wegens de Stoetery van
Salomo, waeromtrent bet berigt i lion. IV. 26. ea
2 Cluon. IX. 2 5 aldus luidt. ,r1lt,mo had ook 4o,c©o
paardeliallen tot Lyle krygswagens , en 12, oco miters-.
. Of. Ook had Salomo 4,00.) paardeliallen, en 'raga's, en 12 , cco ruiters: , en by leideze in de wagenfieden, en by Lich in zyne Aoninglyke hollqaats to yerufakm.
Nopens dit bericht komt , in de cerlIc plaets in Overweging , hoe dit bedryl van Salomo to verennen zy ,
met de Godlykc Wet, Dent. XVII. 16, die reeds, by
voorraed, bet vertnenigvuldigen van paerden, en 't zenden van lieden na Egypte ten dien einde aen de KoninRr
DEEL. N. ALG. LETT. NO. IA.
gen
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gen van Israel verboden had? — Men vind 'er , die
Salomo iu dit geval vryfpreken van overtreding, of hem
ten minfte als ,verfchoonlyk belchouwen; doch , naer
des Hoogleeraers inzien, zyn hunne aengevoerde bedenkingen niet zo gewigtig , dat by 'er door overgehaeld
worde: Salomo overtrad . bier mede eue ait'rukkelyke
Wet van God, onder anderen, blykbaer, met dat oogmerk gegeven, om Israel te ineer van Egypte verwyderd
te houden , ten einde dat Volk ene gelegenheid of te
fnyden , om tot de afgodery der Egyptenaren over te
flaen.
Verder volt bier, ten tweede, de vraeg; Hoe ftrookt
bet getal der paer den , dat men ten minfte op 40, 000 rekenen mag, met het getal der wagens, die, volgens i
Kon. X. e6, een getal van 1400 uitmaekten , of wat
evenredigheid heeft het zelve, met het getal der ruitcren ,
die I2,000 fterk waren? ---- Dan eit lact zich , gelyk de
Hnogleeracr toont, op verichillende wvzen gemaklyk berekenen; vooral wanneer men, met Michailis , in aenmerking neemt, dot men oudtyds, gelyk ook nog wel
heden, altoos een voorraed van paerden in den kryg met
zich voerde. „ Indica men nu, (zegt hy) voor ieder
,9 miter drie paarden (de Filiftynfche ruiters hadden 'er
5, wel vyf,) rekent, dan heeft men 36,000 voor de rui„ tery; en wierden 'er voor elken wagen twee paarden
,5 gefpannen, dan vereischten die 1400 wagens 2800 paar,, den: dan bleeven 'er nog 1200 in voorraad overig, om
daaruit, des noods , bet gebrek, door onbruikbaar
wordende ontftaan, te kunnen aanvullen. Dan is het
,5 getal van 4o, 000 paarden, met het getal tier ruiteren
,9 en wagens, ten minflen naar die tiiden , zoo oneven3, redig niet."
Hierin is derhalven gcen zwarigheid, maer niet zo gereedlyk volt bet , ten derde, in de laetfle plaetze, op
te losfen : hoe de bepaling van 4 ,000 paerdefiallen , a
Chron. IX. 25. overeen te brengen zy met 1 Kon. IV.
26, daer 't getal der paerdeftallen op 40,000 begroot
word? — Bet gevoelen van hun , die menen dat het
Hebreeuwfche telwoord zo wel in de betekenis van
vier, als in die van veertig , genomen kan worden of
bier, in de benoeming van 40,000, om ene fchryfFeil
denken , is den Hoogleeraer Meijer niet aenneemlyk, het
eerst aengeduide is niet gegrond , en 't laetfte hakt den
kuoop
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knoop in ftukken , in films van bem te outhoopen.
Meer overwcging verchent , zyns achtens , het volgende.
5, De mceste Uitleggers zocken dit verfchil dus overten te brengen , dat ze 2 Chron. IX. 'loco geheele paardeflallen, bocdanigen wij ook gewoon zijn bij dat woord
te verilaan , aannemen; en van dezen zou ieder tien bijzondere , onderfchciden plaatfen , paardefteden of kribben , welken ook JOSEPHUS Antiq. L. c. 2. door
zijne oaT,zi uitdrukt, gehad bebben: deeze kleinere ftalplaatfen nu maakten dus bet getal van 40 ,000 uit, 't
(Teen i Kon. IV, word uitgedrukt.
,, De Heer LILIENTHAL , die in zijne Oordeelkundige
Bijbelverklaaring. III D. k. 7. S. 171. deeze oplosfing
made opgeeft, voegt 'er ook nog andere bij. Dog de
meest waarfchijnlijke is, zijns oordeels , dat Salomo, op
onderfchei ,len tijden , dan cans 40, 000, dan eons 4 ,000
wagenpaardcn gehad hebbe. Dc eerfle plaats behoort
bliikbaar merle tot de befchrijving van den luister, die
'er in 't begin der regering van Salomo , en aan deszelfs hof, eer no;:::, de tempel gebouwd was, plaats had.
Maar in de laatite word deszelfs hofftaatfie befchreven
zoo als ze, na het voleindigen van den tempelbouw en
andere grootc gebouwen , geweest is. In 't begin had
hij veellicht noodig om nicer paarden tot den oorlog
te houden, dewij1 ziin rijk nog zoo zeer niet bevestigd
was, dan wel in 't vervolg van tijd, toen hij voor geen
vifanden van buiten nicer te vreezen,had. - (Ook
konden hem die paarden, gelijk HEZEL hierover fchrijft,
wanneer men deeze woorden tot het begin der regering
van Salomo betreklide maakt , zeer tot dienst ftrekken ,
om de bouwfloan tot den tempel, en zijne andere gebouwen, van buiten 's lands aan te voeren: tot hoedanig een gebruik hij die menigte van 40 , 000 vervolgens
niet meer noodig had, terwiji hil ze toen ook, om zich
ontzaglijk te maaken , niet nicer behoefde , maar tot
4, 000 derzelver getal kon verminderen.) Veellicht was
hij nu ook meer oplettend .,Yeworden , op bet Godlijk
verbod , het welk Israels Koningen niet toeliet, om zoo
veel paarden te houden. Veellicht waren door zoo veel
kostbaare gebouwen zijne fchatten uitgeput , en hij
daardoor genoodzaakt, om zijne flaatfie te befnoeijen.
Langs deeze wegen laat zich deeze fchijnarijdigheid alLOOS wel oplosfen. Dus hebben ook PFEIFFER Dub.
Vex. Cent. III. Loc. 17. en BUDDEUS Hist. Ecci. V. T.
Rr2
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F. II p. 133, hunne bedenkingen daarover opgegeven:
gclijk mede FIAMELSVELD verdeedigd II. D. bI.
92. in 't korte de bovenflaande oplosfingen aangeeft.
„ Eindelijk moeten wij ook nog de gedagten van den
Meer MICHAELIS hier omtrend hooren. De eerf1e plants
vertaalt hij in zijne Overzetting dus : Salomo had flallen
voor veertigduizend paarden tot zipic ruiterij , en twaalf
duizend ruiters. En in zijne Aanmerkingen daarop verklaart hij ze dus: Stallen v,00r 40, 00o paarden zijn letterlijk 40 , 000 paarden kribben. Om dit beter te verHaan , moct men weeten, dat de Egiptenaaren, welken
Salomo in deezen naarvolgde , gelijk hij ook van hun
zijne paarden kreeg, hunne paarden niet ten platten lande, ook niet bij de burgerij in de fleden verftrooid liggende , maar bij elkander in de iteden hadden , in welken
eigene flallen voor de paardcn gebouwd waren. Dus had
b. v. Thebe in Opper - Egipte 100 flallen, elken van 9.00
paarden , en 20, 000 - man aan ruitcrij. Aldus maakte Salomo het ook; hij had oo's: bier en daar in zijn land,
zonder dat ik nader weet waar, zijne ruiterij waarfchijnlijk verdeeld, en Het (fallen voor 40,000 paardcn bouwen. Maar deezen worden naar de kribben , van welken
wel elk paard zijne bijzonderc gehad zal hebben , gerekend. Wij zouden veellicht eigenlijker 40,000 paardeplaatfin zeggen. Dc paarden waren 40, coo, maar de
ruiters flechts 000, want men hield Coen nicer paarden dan ruiters , welken de overige paarden nagevoerd
wierden, om, wanneer 'er een Ineuvelde , terflond weder
van een ander gebruik te kunnen maaken. Voorts wiist
hij zijne weetgraage Leezers na zijne Verhandcling over
de Stoeterijen in Palestina.
„ Dan hicr (bl. 162.) verfchilt de Bidder zcer van
zich zelven, het is juist niet veel, mar geheel [vat anders. „ In bet getal, zegt hij , van deeze
rnoet
eene groote fchrijliout begaan zijn. Want Kon. IV.
o6 vindt men 'er 40, 000, en 2 cur— IX. 25 niet meer
dan 4 , coo. Zekerlijk heeft men zich aan de kleinfte begrooting te houden; en waarlijk ik zoude wel te vrede
zijn, al wierd 'er nog een veel kleiner getal genoemd.
I-let getal van 4, 000 is bij mij bijkans even zeer verdacht
als dat van 40,000. En 400 [fallen, zoo als IIOMERUS
vertaalt, dat te Thebe waren ,. zouden your de ruitcrij
van Salomo genoeg geweest zip; al ware bet ook , dat
ieder van zijne 12 , 000 ruiters vijf paar,:en had gehad,
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gelijk wij voorheen van de Filiftijnen zagen. Het getal
is zekerlyk verkeerd afgefchreven , dan hoe het mocte
verbeterd worden kan ik niet zeggen. Ook komt my het
getal der krygswagens van Salomo en Sifak verdant
voor.
„ Hier is in eene note onder op de bladz. ook nog
aangcmerkt , dat de Stallen in 't Hebreeuwsch nrIN gcnoeind worden , door welken . naam ze ook in het Syriscli
en Arabisch betekend worden. Wyders , dat 'er
zijn , die , om de zwaarigheid te ontgaan , welke 'er in.
het buitenfpoorig getal van 40,00© Stallen gevonden
word, dezelven in even zo veel kribben, ieder voor eon
Paard , willen veranderen ; dan hier mede is de andcre
zwaarigheid nog niet weggenomen , dat 'er bet eerftemaal 40,000 en voor de tweede keer flechts 4,000 geteld
worden. Om niet to zeggen , dat het ene zonderlinge
manier van rekenen is , do kribben te tellen".
Van deeze zonderlinge mauler heeft zich echter de Heer
MICHAELIS in de bovenflaande Aanmcrking op zijne Overzetting bediend , en deeze is echter laater dan de Verk.
over de Stoeterijen gel'chreven , in welke hij de , door hemzelven zoo wel als van veele anderen cr egevene , oplosling van 40,000 kribben verwerpt. Heeft
hij dus gcen
b
oplosfing gcgeven ? Of zal bet gezegde in de Aanincrking, als het jongst gefchrevene , eene verbeetering van
het vroeger gefchrevene uitleveren ? Dan is het jammer,
dat dit niet met con woordje gemeld is : en de Bijbellezer met eene nietsbeduidencie aanmerking, wclker inhouci
van den Schryver zelven elders reeds afgekeurd was ,
word opgchouden ! Zoo veel zien wij bier nit , dat men
zich by die oplosfing wel kan houden , tot zoo long men
eerie betere heeft , en deeze belijdt de neer M. zelve
['het te kunnen bu even.
„ Men zal zich
bij zoo vecle zwaarigheden en gefchillen over deeze plaats , niet verwonderen , dot
Vijanden der Openbaaring ook bier nit zullen gepoogd
hebben hunne wapcnen tegen dezelven te fmceden. Meesterlij k heeft op zijne wijze , d. i. met verdraaijingen ,
onwaarheden en boerterijen , VOLTAIRE dit gedaan , en
Biciang. T. V. Ch. 1. 40,000 wagenhuizcn, van welken
de tekst g een 66n melds , aan SoComo toegefehreven : en
wederom Diction. Art Salomon, 40,000 paardeftallen voor de paarden van deszclfs wagons , iederen voor
o paarden. Hier nit nu maakt hij zijne rekening op,
Rr3
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en krijgt met de 12,000 ook van hem aan Salorno gegevene rijpaarden , een getal van 412,0o0 oorlogspaarden.
Dit , zegt by , is wat te veel voor col Joodfchen Melk
(Koning), die nooit oorlog voerde. Deeze pracht heeft
geen voorbeeld in een land, 't welk niet dan ezels voedt,
en alwaar heden ten dage geen andere rijbeesten zijn.
Dan hier op is hem, in de Brieven van eenige Portugee.
fche en Hoogduitfche yooden, i D. bl. 33o- order het oog
gebragt , dot hij, terwijl hij, fchimpend zijne boerterijen over de tegenflrijdigheden in den Biihel de ruime tengel viert , zich zelven joist ook aqn tegenftrijdigheden
fchuldig maakt. Naardemaal 'er,, volgens zijn plan, niet
de opgefomde flechts , maar wel 52o,coo paarden (*)
moesten uitkomen: dat hij onkundig omtrent den grondtekst , en dus onbevoegd is om daar tegen te twisten ,
het Latijn der Vulgata niet eens verflaat , dewijl hij de
preefepia equorttm currilium et duodecim millia eque,trium
vertaald door 40,000 wagenhuizen enz. : dat hij zijne onkunde verraadt nopens de gefieldheid van het land , 't
welk toen het tooneel deezer gebeurtenisfen was, en nopens de berichten der nieuwere tijden aangaande deszelfs
voortbrengzels".
CD VOLTAIRE fpreekt , namelyk , in zyne Welang. als boven ,
ook van Twaapuizend Paar,/e/tqlien, y our de Ruitery van Salomo. nu elk Stal , volgens zyne berekening in de Dict.
Phil. gefehikt was voor Lien paarden, dan had Salomo niet flechts ,
12,000, maar 120,000 rypaarden , welken , gevoegd by de voorge.
melde 400,000 , een aantal van Szo,coo Oorlogspaardenuittmaken.

flan de betrekking tusfchen het Geestelyke en het Stoflyke,
of de getneenfchap tusfchen de .Ziel en het Lichaam,
Door E. VAN SWEDENBORG. Benevens verfcheide andere Stukken. Uit , en door, vergelyking van het Oirfpronglyk Latyn, met de Franfche en Engel/he vertaalingen
van de Hecren PERMIT C8 IIARTLEy , in het Neder.
duits.ch overgebragt. In 's Gravenhage by J. du Mee
en Zoon , 1788. Behalven het Voariverk, dat xcpil
bladzyden beflaat , 102 bladz. in gr. octavo.
an de Brieheerfchende gevoelens, nopens de gemeenVfchap
tusfchen de Ziel en 't Lichaam , te weten
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dat van den na!tturlyken invloed, van den geestlyken (of
qelegenheid gevenden j invloed, en dat van de voorafvastovereenfiemintng, omhelst de Heer 11412 Swederiborg
het tweede opgenoemde ; en zyn Tractact is gefcbikt,
om dat gevoelen uit te leggen ; waertoc hy, zo by ons
bericht, de vereischte bekwaemheid heeft. „ De waar„ heid naamlyk _deezer itching worth ,” (gelyk by zich
uitdrukt,) „ baarblykelyk , wanneer men weet wat, en.
„ welk bet Geestelyke , met betrekking tot het Natuur„ tyke , en wat en welke de menfchelyke Ziel , eindelyk
„ welke deezen Invloed zy,, die in en door de Ziel, in.
,, het bevattende en denkende vermoogen, en van daar
,, het Lichaam aflaald. Maar dit kan niet onderweezen.
„ worden dan door hem, aan wien GOD heeft vergunet
,, in maatrchappy met de Engelen in de Geestelyke wae„ reld„ en ten gelyken tyde met de Menfchen in de Natuurlyke waereld te weezen; en dewy' ik dit geluk ge„ had hebbe , heb ik dit alles kunnen verklaaren'. Hiertoe h:hift by zyne Verhandeling over dit Stuk in zestien opmerkingen , waer van de ene ons genoegzaem zo
duister is als de andere; des wy, na derzelver overweging , niet in Ilaet zyn , om 's Mans zogenoemde verklaring
van dit gevoelen regelmatig en duidelyk te ontvouwen.
Zniks ontliaet , denken wy , grootlyks , uit de veelvuldige ,
zo als ze ons voorkomen , verbloemde voorfleilingen , en
die de Schryver eater nu en dan letterlyk fchynt verilaen
te willen hebben ; doch wanneer ze, naer ons inzien , geed
verflandlyken zin behelzen. En 't is niet vreemd, dat
wy ons hoofd hierover vergeefsch gebroken hebben , of
'er ongeiukkig in geflaegd zyn; want de I-leer van Swericii,
bong zelf zegt uitdrukkelyk , „ dat men, om volkoment„ lyk te weeten wat en welke de geestelyke Invloed zy ,
97 moct weeten wet het Geestelyke in zyn weezen wet bet
Natuurlyke en eindelyk wat de Itierfi:helyke Ziel zy : om
„ dcrhalven decze korteVerbandeling beeter te begrvpcn ,
„ zal bet noodig zyn eenige Afdeelingcn van bet `Vert:
„ van de Huwlyks-Liefde te raadpleegen, en wel voor het
Geestelyke No. 326 tot 329: voor de menpe/yke Ziel,
31
No. 315, en voor den Invloed van het Geestelyke in het
Natuurlyke , No. 38o, en breeder No. 415 tot 422”.
Dit zo zynde hadden de Vertalers deeze Stukken
insgelyks behooren over te zetten : dewyl bet nu vertolkte , by mange' hier . van , bet vereischte licht , ten rechten
ook
writande , blyft dffvon. Zie bier, intusfchen , wet
Rr 4
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verder van zy, voor hun die zich op het verhael van onzen Schryver durven verlaten , cen onwederleglyk bewys
voor de gcgrondheid van 't gevoclen der Voorftanderen
van den geestlyken invloed. 's Mans verhael deswegens,
op bet zo even aengehaelde volgende, lard aldus,
,. Na ik , het geene men gelcezen heeft , hadde gefchreeven , bad ik den Heere , dat bet my vergund
/9
mochte zyn met de Leerlingen van Zristoteles , van
„ Descartes en van Leibnitz te fpreeken , om hunne mee99 nin n
g en over den omgang van de Ziel en van bet Lichaam
te wecten. Onmiddelyk na myn gebed, zag ik rondl, fom my neegen Mannen, drie /1risioteliaanen, drie Cartefiaanen en drie Leibnitziaanen. De aanbidders van
9
Aristoteles waaren aan de flinke , de aanhangers van
39
Descartes
aan de reel-1w , en van agtcren de begun.
,/
ftigers van Leibnitz: van verre en op eenen zekeren
° fa Ind den eenen van den anderen , zag ik drie Man5 , nen die als Aenvocrers fcheenen , ik begreep dat bet
de Hoofden
'
of de Meesters zelfs waaren. Achter
Leibnitz was 'er iemand, die met zyne hand den sleep
,, van zynen Tahbaard hield, en men zeide my dat het
?Toll waare. Deeze neegen Perfoonen weederzydsch
ell anderen aanziende , groetten in den eertien elkander
welleevend en begaaven zich in gefprek. Maar op het
„ ooF.enblik verhief zich cen Geest nit del-Tel,houdende
,, in -'de rechte hand eene kleine toors die by voor hun
zicht bewoog, van toen aan wierden zy vyanden , drie
„ tegen (hie zy zagen elkander aan met cen dreigend ge„ laat: de drift van teegenipreeken en van twisten greep
„ bun nap.” -- Ten chide van dit twistgeding , bet
welt;, wy , om bier niet to uitvoerig te worden , zullen
overfiaen , gebenrde naer dit verhael, bet volgende.
Ais toen vcrfchcen dczelfde Geest met zyne kleene toors
„ op nieuw, maar in de ilinke hand, en bewoog die ach„ ter bun hood. Op hct oogenhlik waaren alle hunne
„ denkbeelden in de grootfle verwarring, en zybegonden
„ alien te roepen : onze Ziel noch ons Lichaam weet niet
„ nicer hoc het 'er by that. Eindigen wy dan deeze ge-.
„ fchillcn door bet lot, en voegen wy ons aan de zyde
„ der party voor wile het eerfte lot zal vallen. Zy namen drie kleene ftukjes papier, op het eene van pet
„ Welke zy ichreeven, Natuut lyken invloed; op bet ander Geptelyken invloed, en op bet derde Voorafvast,ge„ ficlde Uvereenkowst. Zy leiden ze alle drie in den bol
,, van
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van een hoed , en koozen 'er een uit hun , om 'er een
van to trekker. Deeze, de hand in den hoed gefloo,5 ken hebbende, trok 'er dat geen der Brietjes uit, waarop flond Geestelyken invloed. Allen het gezien en gelee.
zen hebbende, zeiden , de een nochtans met eene helde,P re en viotte , de anderen met eenc dolfe en bedeesde
,, fleet wy zyu alien van deeze parthy, terwyl het lot
95 het dus wil. Maar ecnsklaps verIcheen een-Engel, die
') zeide: geloofd niet slat het by geval zy, dat dit Brief57 je van den Geestelykcn Invloed bet eerst uitgekoomen
zy: het is door eene uitdrukkelyke toelaatino . Gods.
Want gy, die ecn wervelwind van verwarde ecnkbeel3, den zyt, gy ziet de waarheid van deezen invloed niet;
maar de waarheid hecit zelfs zich uwer hauden flangebooden , op dat gy haar zoudet volgen."
Zodanig een verhael van ene Godlyke beflisfing over een
Wysgeerig twistgeding , en dat nog wel op zo algemeen
ene manier, welke nicts doet ter opheidcringe van 't gevoelen zelve , zal zekerlyk het mecrendeel onzer Lezeren
ten uiterfie ongerymd voorkomen; dan zo is 't niet by
hen , die den liar van Swedenborg ene ongcmene agting
toedra g en , en hem in 't verhael van foortgelyke gcbcurtenisfen , of oi;erhandelingen in de Geestlyke Waereld,
die veclvuldig in zyp e fchriften voorkomen (*), ten hoogfie geloofwaerdig hamlet,.
Men moet zich in de dae6 tTerwonderen over den neer
van Swedenbor g, die by alien , w .,Jken enige verkering met
hem gehad hcbbcn , bekend (tact VG-orcen Man van een
goed zedclyk character, by uitilek belovaem , in nicer ha
Can tak van Wetealchap , en die , des niettegenfiaende ,
den
13
59

(*) Tot ecn ander voorbeeld hiervan zulien wy nog eene
korte gebeurtenis melden , die by zelf een der grout/le opmetEng
tier waardi T geval noemt. „ Zekeren tyd (zegt ,hy ) ging Ma.
„ ria Moeder des Heeren zccr nahy my voorby ; ik zag- haar
booven myn hooN . in 't wit gekleed en zich men ecn wei.
nig opgehouden hebbende , zeide zy my dat zy de Moeder
„ dzs Heeren waare gewccst , en dat by daadelyk wel van
haar waare gebooren geweest , doch dat by GOD zynde ge„ worden, menfchelykheid , die by van haar hadde ontvan„ gen , hadde afgelegd, en dat zy item OM die recde zelfs daa„ delyk als haaren GOD aanbad , en dat zy niet wilde , dat men
hom voor haaren Zoo!) erk.ende ,
om dat in hem allkis
lyk is.”
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den hoogften trap van dweepery heeft kunnen beftygen.
Dan nog meer is het, althans by ons, te verwonderen ,
dat hy zo veel aenhangs verkregen heeft, bet welk , inzonderheid na zynen dood , (zynde by te London overleden in 'tjaar 1772, in het 114fte jaar zynes ouderdoms ,)
grootlyks is toegenomen. 'Er zyn in Engeland , onder
den naem van Theofophisten, en in Frankryk , onder dien
van Martiniten, reeds talryke Socicteiten, welker Leden
hem voor eenen Godlyken Afgezant houden, en 'er zich
op toeleggen , om zyne fchriften , als van zodanig eenen ,
te onderzoeken. De Nederduitfche Vertaler verheft , in
zyn Voorbcricht , 's Mans fchriften zeer hoog; maer de
Franfche Vertaler Peraut drat zich , in zyne Voorreden , iterker nit , claer by ons hem voorflelt , „ als een
van de Heere zich bediend heeft . als
,
Schryverwaar
van
een
Werktuig
, om ons alle zyne Verborgenheden
91
te ontvouwen ; - en wiens Godgeleerde Waken
van eene al te verheevene Natuur zyn om ze met
eenig
rnenfchelyk faamentlelfel in vergelyking to doen
))
koomen " . Wyders levert ons bet Voorwerk nog ene
breedvoerige Voorreden , of inlichtende Redenvoerin g van
den Engelfehen Vertaler Hartley , die 'er zyn werk van
maektom te toonen , dat men zulke byzondcre Godly,
ke bedoelingen , als de Hcer van Swedenborg betuigt te
bezitten , ook nog heden kan en mag verwachtenals
Tnede dat men hem alleszins voor een volmaekt geloofwaerdig getuigen behoort to houden. Op dien voet ftelt
hy hem voor als een Ziender van den Heere gezonden,
die meer dan 25 jaaren lang door den Heere is beg=
naAdigd gewcest met een geduurig openbaar gezicht
der geestelyke waereld: -- die de buitengewoonfte
,9
Boodfchapper
is die GOD brinier aan d e n mensch ,
)1
tyden 'der Apostelen , gezonden heeft:
feederd
,9
9) en dien men met goed recht den Apostel onzer dagen
,,kan noemen " . Uit dien boofde is 't ook -dat
de Heer Peraut , welke hem insgelyks befchouwt als
'
een Schryver, dien het den Heere behaagd beeft de Leere der Waarheid in te geeven , in 't {lot zyner hyvoegzelen op de Voorreden van den Heer Hartley, alien Vertaleren der Schriften van den Heer van ,Swedenborg deze
waerfehouwing geeft. „ flat ze wel behooren toe te
9) zien den Schryver te geeven zo als by is , zonder
hem te veranderen , bet zy door 'cr by te voegen , bet
zy door hem bets te ontneemen , of zelfs door hem
9)
„ te

CIEMEENSCIIA! VAN ZIEL EN LICHAAM.

619

95 te doen zeggen het geen by nict gezegd heeft; want ik
51 geloof yastelyk, dat 'er even zoo vcel kwaad in zy, ,
5! vrywilliglyk de Godgeleerde Schriften van Swedenborg
5/ te veranderen, of 'er lets, wat bet ook zy, van achter
92 te laaten, als 'er zoude zyn in de Heilige Schriften of
5/ do Openbaaring te veranderen: in het 18 vaers van het
51 laatfte Hoofddeel van welk Boek 'or gezegd is : lk betuige aan een ygelyk , die de woorden der Prophetic dee..
$3 zes Boeks hoort , dat , indien iemand tot deeze dingen
5! toedoet , GOD over hem zal toedeen de plaagen, die in dit
91 Bock zyn gefehreeven. En in het 19 vaers voegt by 'er
37 by , indien iemand jets afdoet van de woorden des Backs
95 deezer Prophetic, GOD zal zyn deel afdoen nit het Bock
59 des leevens, en uit de heilige Stad , en nit alle de din,' gen , die in (lit Bock zyn gefehreeven. De Godgeleerde
Werken van Swedenborg zyn de LEERE ander deeze voor„ den benoemd: dat men zich des wel wachte lets 'er
• van te verwerpen , of by to voegen, of to veranderen.
:7 I-Iet is beeter , indien gy 'er Diet aan gelooft, die aan
plants te laaten, als nict tot ons gekoomen , dan
• ze ecnigzins verminkt of veranderd in It anden to geeven."
Wy hebben dit een en 't ander uit bet Voorwerk bygebragt , om te doen zien , welk ene hoogagting deze aenbang voor den Heer van .Swedenborg voed; nu Itaet ons
nog met een kort woord to melden, dat men by 's Mans
Verhandeling , over de gemeenfl.hap van dc Ziel en het
Lichaam, voorts gevoegd heeft etlyke kleine ftukjes, die
betrekking hebben tot 's Mans Leven en Schriften. En
hier by komt ten laetfte zyne voorftelling wegens het witte
Paard. Openb. xtx. 11 -- 16: ter welker plaetze , volgens zyne voor ons zeer duistere verklaring , geleerd word,
„ dat omareeks de laatfte tyden der Berke , de geestlyke
„ of innerlyke zin des woords, gcopenbaard zal worden:
„ zynde het Beene dat als dan most gefchieden, meede
„ vs. 17 -- 21 bcfchreeven".
Ongetwyfeld zien de
bovengemelde Aenhangers de aenvanglyke vervulling deezer voorfpellinge reeds in zyne Schriften, nademael ze dezelven dermate ongemeen verhetren, ook daerom, om dat
by den verborgen , den geestlyken zin des Godlyken Woords
voordracgt, daer by, gelyk de Heer Hartley zich undrukt ,
„ eene meenigte der moeilykfte plaatfen, en die zelfs tot
„ bier toe onbegrypelyk zyn gebleeven , door den regel der
,, overeenkomflen , uitlegd , ons doende zien , hoe de
,, Geestelyke zaaken door de natuurlyke worden vertoond
• en te kennen gegeeven".
Gen
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Geloofsbelydcnis van Z. K. H. Prins FR. WILLEM, Kroonprins van PraiVen, .bencvens dc ilanlpraaken en de
Leerreclen, by deeze g-elegenheid gedaan. Op hoogininbig bevel in het licla gegeeven , door FR. G. SACK,
Koninglyken Horprediker,, Upper Confistoriaal- en Ker.
keuraad. Uit het Hoogduitsch vertaald. In Gravenhage, by J. du Mee en Zoon, 1783. In gr. Svo. 70
blades,
N-Taer laid van-'t Voorbericht , beheist deze Geloofsbe±N lydenis cen volledig verflag van 't geen Z. K. II.
de Kroonprins op de acn hem , by zyne aenneming tot
Lidmaet der Berke , voorgeilelde Vragen geantwoord
heat, 't welk door den Eerwaerden Sack, ten groot!len deele met Prinfen cigen woorden , in den vorm
van ene achtervolgende en zamenhangende Geloofsbelydenis gebragt is. Dezelve bebelst een geregeld verband
van de voornaemile Godsdienftige waerheden , onder ene
uitdrukkelyke omhelzing der Euangclieleere , wel inzonderbeid zu als dezelve door de Proteffanten geleerd
word; verklarende de Vorst nog nailer, zo lang de bekende fchenring der twee Hoofdpartyen Eland bond, te
behooren tot de zich nonionic Gereformeerde Kerk,
als bevindende dezelve met de Heilige Schrift nicest
overeenflenimende: van waer by dan ook befluit in dezelve onwrikbaer te volharden. Met bet voordragen
bier van duet Z. K. H. , by gepaste aenleidingen , herhaelde ernilige betuigingen van zyne oprecbte • voornepiens urn in alles zync pligten , zo in 't al g emeen , als
in zync waerdigheid in 't byzonder, ter harte te nemen , cn zich dus te gedragen als een Christen ; het
welk by in dezen plechtig belooft , met het vernieuwen
en bevestigen zyner Doopgelofte. - De Gebeden
en Am-prat:en des Leeraers , Your en na het afleggen
dezer rielydenisfe, zyn bier bygevoegd; en zo ook 's
10Ians Leerreden , vier dap.;en later uitgefproken, by. de
mac tuenadering van Z. K. II. tot het Ileilige Avondniael: in welk alles cue manlyke ernsthaftigheid en nadruklyke wyze van voordragt by uitflek doorflraelt, met
ene gepaste gebruikmaking van alles , 't geen het pledtige hem , in dezen , aen de hand gaf..
, naer aenleiding
Het boofdonderwerp der Leerreden
der te.xtwoorden , Pied. XII. 1;, de algemene
tot
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Godsdienst; bet welk den Eerwaerden Sack eerst het
oog doet vestigen op den Godsdienst, en vervolgens op
de algemene verplichting tot denzelven. Zyne omfcbryving van den Godsdienst laid aldus. „ Dezelve is niets
anders dan eene oprechte en werkzaame Vercering van
God;
eene Kennis van het hoogfte Wezen , die in
91
„ bet leven en het doen of de daaden overgaat: hy is
derhalven een zcker Gevoelen en Gemoedsaart eene
' ge0. efteldheid van het Hart, die zich in het geheele
drag der Menfchen openhaart." Op de breedere ontvouwing dezer omfchryvinge, gaet de Leeraer over tot
het tweede gedeelte zyncr voorflellinge. „ Deeze le„ vendige (gelyk by zich uitdrukt ,) en in al ons doen
„ en laaten werkzaame gewaarwording van God, welke
de Hoofdzaak is in het character van een Mensch,
91
die in waarheid aanfpraak wil maaken op Godsdienst,”
'1
behoort , naemlyk, niet tot dezen of genera alleen , niet
Ilechts tot enige weini( ren , maer tot alle Menfchen zonder onderfcheid. „ Godsdienst, (zegt hy,) is en blyft
,51 de Plicht van ieder Mensch; de Ecre van ieder Men„ fche, en dan ook bet eigen waare Geluk van ieder
„ Mensch.” Elk dezer Stukken flelt zyn Eerwaerde
beknoptlyk in een treffend licht: men oordeele bier
over uit bet gecn hy, wcgens het laetfte , te weten het
zegt.
„ Dit verleent de Godsdienst den Mensch, door de
rust en te vredenheid van het Gemoed, die by, en wel
by alleen, geeft ; de vergeving, die by den geenen die
berouw behhen aankondigd, de kracht , die by de Vrienden der Deucht verleend, de troost , met welke by de
lydende en flervende te hulpe komt, de Hoope , met
welke by ieder Ziel, die zich aan hem overgeeft, verZiet allerwegen om , naar
vrolykt en verilerkt.
alles wat Geluk 7enaamt wend , en wat airderfints onze
wenfcben en naflreving waardig mochte zyn — zult niets haters en dat meer gel yk geeft aantreffen als
dit Inwendiger Vreede , Reclitmaatigheid van Geneig,tbeden
, en een Troost , die , by de nederploffing van
'
alle wereldfche Heerlykheid en Vreugde, onwankelhaar
vast that; dit blyft toch altyd dat Beene, waarnaar een
ieder moot trachten , die naar waarc Welvaart ftreeft.
Al het overige in de Wacreld kan men ontbeercn; maar
een goed Geweeten , de Vergeving en de Genade van
den Almagtigen , en de Hoope van door hem niet verwor-

pot
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worpen to zullen worden, dit kan men niet ontbeeren,
indien men zich niet, ter eeniger tyd, ten hoogflen ongelukkig wil bevinden. 't Is daarom dat een leder,, ook
om zichzelfs wille, den Godsdienst moet bevlytigen ;
want voor een ieder zyn zyne Wegen liefelyke wegen ,
en elle zyne Paden vreede. Hy is gelyk aan de Zonne
die aan alles een verheugend Licht en eene verkwikkende
Warmte geeft; die de Paleizen beftraald, maar in wier
glans ook de neederige Huge fleet; in wie de Jongeling
zich vervrolykt , maar waarin de afgeleefde Grysaart zich
ook nog in zyne laatfte uuren laaft. De Jeugd en de
hooge Ouderdom, de Gelukkige en de Lydende ; de
Hooge en de Lange, de Ryke en de Arme, ondervinden
zyne zegenryke invloeden; want by de eerfte intrede in
de Waereld is by het , die ons het beste de gevaaren
leert vermyden of doorilaan, welke als dan op ons loeren ; in den Midden- ouderdom helpt by de Plichten van
't Beroep getrouw vervullen , en de lasten van bet zelve
geduldig dragen; aan 't einde van de aardfcbe Loopbaan
veriterkt by den vermoelden Wandelaar, en toont eene
zekere nabyzynde rustplaats. In welvaaren en voorfpoed
bewaart by voor fchadelyken Hoogmoed, en voor berouwbearend misbruik van bet Geluk, en in de daeen
van Droefenisfen wapent by tegen de ontecrende Kleinmoedigheid, en brengt ons troost en flerkte van God
aan.• Zoodanig is by de 'Raadgever, de Vriend, de Medelydende Trooster,, niet van deezen of geenen Menscli
alleen maar van de geheele Menfchelyke Natuur. Die
den Godsdienst van zich afftoot handeld vyandig tegen
zich zelven; geen verlustiging en heerlykheid der Waereld kan hem ooit wegens zyn verlies fchadeloos

Regalis Medicorum Londinenfis , Ectitio nova.
Bat. aped
y. Howoop , 1788. Absque Przefat. et Indicibus, 116 p. p. in 8vo. f. m.
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Deze

nicuwe uitgave van bet Londonsch Apotheek-Boek
onderfcheidt zich van de voorige , en meest alle overige foortgelyke , Boeken , door eene verilandige Eenvoudigheld , gelukkige keuze van beproefde Geneesmicldelen ,
Ripte in achtneeming der nieuwfle en beste Scheikundige
regelen, en door zodanige treflyke Voorfchriften van famen-
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Thenftelling , welke, met de grootfte beknoptheid, tevens
de meeste werkzaamheid der hulpmiddelen famenpaaren.
Die bereidingen, welke tegen alle beginzelen van
famenmenging aanloopende, geen ander voorrecbt dan haare oudheid hebben , en daarom door eene blinde aankleeving , aan voorvaderlyke wanbegrippen , in meest alle
geflachten van dien cart, nog rykelyk worden toegelaaten , zal men vruchteloos in dit Werk zoeken; terwyl echter ook van den anderen kart nieuwere Gencesmiddelen , die ,
fchoon tot den hoogften top opgevyzeld , door geene genoegzaame en herhaalde beproevingen daadelyke blyken
hunner vermogens opgeleverd hebben , even zorgvuldig
uit het zclve geweerd zyn. — Men heeft , wy erkennen bet . in bet afkeuren der oude en toelaaten van nieuwe Geneesmiddelen , misfchien ten opzichte van fommige , wel eens met eene te groote geftrengheid te werk gegaan; ook ontveinzen wy niet, dat die aanmerkingen , welke men , zelfs in Engeland , omtrent de nieuwe
benaamingen , die de Opftellers van dit Werk aan eenige
bereidingen gegeven hebben, gemaakt heeft, niet ten eenemaale ongegrond zyn; — dock, behalven dat 'er tot
hunne verdediging hierin nog al het een en ander kondd
te berde gebragt worden, moet men erkennen, dat deeze
bedenkingen in vergelyking van al het fraaije en nuttige,
't welk in zo groot eenen overvloed in hetzelve voorkomt, zo gering zyn, dat men daarom niet kan weigeren
dit Werk een der eerfte plaatzen onder dit foort van gefchriften toe te wyzen, en hetzelve als een zeer gefchikt
voorbeeld aan te beveelen , naar het welk wen de zo gebrekkige en met eene tallooze menigte der grootfte feilen opgevulde Apotheek-Boeken van ons Vaderland, aan
welker verbetering men , zelfs in de aanzienlykfte Steden,
in geene Jaaren ling gedacht heeft, eens eindelyk in eel/
beteren ftaat behoorde te brengen , overeenkomftig met die
groote vorderingen , welke de Materies Medica en Scheikunde in de laatst verloopene Jaaren , ten beste des menschdoms , ze gelukkig hebben mogen afleggen. In deezen Leydfchen Nadruk welke wy thans voor ons hebben , heeft de
ongenoemde Uitgeever, eenige zo eenvoudige als famenge•
itelde Geneesmiddelen, uit andere Apotheeken ingelascht ;
deeze zvn echter zeer weinig in getal. Doch 'er zyn
daarentegen, in deeze Uitgave, zo veele Drukfeilen ingefloopen dat zy althans geene voorkeuze verdient voor de
Rate Uitgave in octavo to London tutgekomen.
His-
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Historic der Spartancn tot na den deed van den jongen
AGIS , den ongelukkigen Verdediger van de grondwettige
Regeringsvorm van :24;112 Vaderland. Door A. J. VER•
:g EEK. Te Dordrecht, by H. do Haas, 1788. &haven
het Voorbcrigt , 76
8vo.
Cparta, door haare Koningen ondcrdrukt , door Lycurgus tot een gcvcstigd Gemeenebest gevormd, maar
door de Weelde op den ocver van hoar verderf gebragt,
zag zig , als 't ware , op het punt haarer peril ellinge,
door 't beleid van /Igis; die eater voor de overmagt van
zyne tegenparty moest .bukken ; waarop Cleomenes , het
afgebroken plan van ilgts weder opvattende, befloot den
waggelenden Stoat, het kostte wat het Wilde, to herliellen; het welk ten gevolge had , dat dit Gemeenebest,
als nit eene large llaapziekte opgewekt , vcrvolgens de
wet voorfchreef aan geheel Peloponnefus. Zy, die
in de Gefchiedkunde min ervaaren zyn zullen deeze lotgevallen van dit Gemeencbest , die de Heer Verbeek in
deezen ontvouwt, met verwondering nagaan, en , zo ze
met behoorelyke oplettendheid leezen , gcnoegen vinden
in 's Mans 11,17Ze van verhaalen. Voor' omicron van nicer
oefcning, dies deeze Spartaanfcbe gefcbiedenis overbekend is , zal do manier , op welke de Scbryver dezelve
voordraagt , fchoon ze 'er voor zig niets nicuws in ontdekken, nogtans , by eene opmerkzaame leezing, haare
gevalligheid bebben. En men zal 'er op nicuws door op17,,Yeleid of verfterkt worden , in 't algemeene gevoelen,
dat bet Spartaansch Gemeenebest een van de voornaamfle
Leerfchoolen der Gemeenebesten is. Zulks is , in veelerleie opzigtcn, eene ontegenzeglyke waarheid, en tot een
byzonder blyk bier van diene de overweeging van bet verderf, dat Sparta zig op den p als baalde, door de weelde;
't welk ors de Heer Verbeck bier uitdruklyk onder oog
brengt.
„ De vermindering van de burgerlyke vrybeid der
Spartaanen is , (zegt hy ,) bovenal to vinden in bet diep
verval van hunne mien zelve voornamentlyk veroorzaakt door hunne overwmning op Athenen, van waar zy
vele fchatten van goud en zilver, tegen de wetten van
Lykurgus, naar Sparta hadden overgevoerd. Want,
zo dra hadt niet bet gond, door zyne betoverende kragt,
pie barten van Sparta's burgeren ingenonien , en zy, in
na-
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Uavolging van hunnen toenmaligen Koning Lyfatider,
geerte gekregen tot pragt en rykdommen , die zy te voren
niet kenden, of de nationale zugt en waakzame zorg
voor de vryheid begon in evenredigheid hand over hand
of te nemen.
Het yolk, dat te voren hunne fladsopzienders gekoren hadt , door vrye ftemmen nit de verflandigfte en
deugdzaamfte burgers, die te gelyk voor ieverige voorflanders en handhavers der vryheid bekend donden ,
wierdt allengs vatbaar voor kuiperyen , — zoo , dat de
Koningen invloed kregen op de verkiezing der Ephoren,
waardoor veroorzaakt wierdt, dat lage vleiers en flaven
van de Groten voorgetrokken wiercien , voor de
beste vooraanclers van het algemeen welvaren.
Deze lade onverfchilligheid in een vry yolk is altyct
een ulcer Wyk van de vermindering zyner vryheidsliefde,
en een gewis voortcken van zynen aannaderenden ondergang. — Het yolk Loch verlaat zich dan op zyne
gerneensmannen , als deszelfs onmiddelyke vertegenwoorcligers , en dezen deszelfs onverfchilligheid bernerkende,
vervallcn insgelyks tot ilaphartigheid, of fpannen famen
tot onderdrukking van de vryheid.
55 Dus wierdt het evenwigt in de Regering , dat Lykurgus zoo wyfelyk hadt vastgefteld, wel rasch verbroken, en zyne wetten , waar door Sparta zoo lang gebloeid hadt, verloren langzamerhand hare kragt , terwyl
daar en tegen bet zedenbederf hand over hand toenam.
„ Geen pen is in that, om de verbastering en het
diep verval der Spartaanfche zeden , die de Griekfche
Wysgeeren zoo vaak als in eene eerbiedige verwondering hadden doen verbaasd than , naar behoren te beUitgezogte fpyzen vervulden de tafels,
fchryven.
die voorheen een voorbeeld van matigheid en eenvoudiggeweest
waren. vriendfchap , welheid.
De
edele
ke zoo gelukkig tusfchen alle ftanden hadt plaats gehad,
wierdt door hoogmoed en lage ontrouw gefchonden. —
De blanke oprcchtheid moest voor fnodc geveinsdheid
en huichelary plaats waken.
De Spartaanfche jongelingen , waarop de hope des Vaderlands gevestigd
was, gaven zich over aan verkwisting en overdaad; eit
daar zy te voren bun genoegen gevonden hadden in
woraelen en lopen, in bet fchieten met pyi en boog,
maakten zy nu de beuzelachtige voortbrcngzels der weelde tot de voorwerpen hunner bewondering en hoogachSS
tin;
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ting; terwyl de liefde tot eer, de krachtigfte dryfveet,
om den mensch tot volbrenging der moejelykfte plichten
op te wekken , allengs hare veerkragt verloor, en ontaartede in eene nuttelooze begeerte, om door pracht en
weelde boven hunne tydgenoten nit te blinken, en de bewondering van bet Spartaanfche jufferfchap tot zich te
trekken. — De vrouwen, die geen anderen roem gekend hadden , dan om hare kinderen op te kweken tot
nuttige laden der maatichappy,, en vooral, om, door bet
welopvoeden van haar manneiyk kroost , mede te welken
tot welzyn van haar lieve Vaderlaud, waren nu bezig,
on) door haar verleidend voorbeeld het bederf van Sparta
te helpen bevoorderen, en fchaamden zich niet kleederen
aan te fchaffen , die te , vooren den ontuchtigen vrouwen
alleen zouden veroorlofd geweest zyn.
„ Met (:'n woord, Spana was Sparta niet rneer; —
en daar can wyze fpaarzaamheid en buitengewoonc vlyt
de middelen geweest waren , door welken de Spartaanfche Republiek den hoogilen trap van eer en aanzien
beidommen hadt zoo waren nu integendeel overdaad en
werkeloosheid de wegen langs welke zy gebragt wierdt
tot op .den oever van haren ondergang.
„ En het geen bet ongeluk voltooide , was , dat de
Boning Leonidas zelf, die taken de wetten van Lykurgus
reedts met eene vreemde Prinfes getrouwd was , en op
de Perfifche manier overbodig leefde , door zyn Koninglyk voorbeeld den fuellen voortgang de weelde bevoorderde , waardoor alle hope op hertIel byna geheel wierdt
weggenomen.
„ Nicts indedaad is nicer verderfelyk voor alle , maar
voornamentlyk voor vrye Staaten, dan de weelde:
bet is haar vernielende invlocd alleen , aan welken
vermaardfte Republieken der waereld haren gehelen ondergang of bet verlies hater vryheid te wyten hebben.
— Het roemrugtig ilthenen bloeide en was de fchrik
zyner naburen, zoo lang men de wetten van Solon eerbiedigde ; maar toen der burgeren moed, door weelde
verzwakt, en hunne rechten ongeftraft overtreden wierden , ging zyn roam te geiyk met zone vryheid verlooten. — Zoo lang de weelde geen invloed hadt op de
harten der fiere Romcincn , waren alle pogingen van binne:i en buitenlandfche belagers banner vryheid vrugteloos: luau roan met de fchatten van het Oosten , na de
overwinnin g op Antiochus , de overdaad en weelde de
poor-
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poorten van Romen waren ingedrongen , en de weg tot
ongebondenbeid en flaaffche onderwerping gebaand hadden, moest de Republikeinfche vryheid weldra plaats maken , voor de geweldige onderdrukking der heerschzugtige Cefars. --- Want daar andere ondeugden flegts een
.,gedeelte der burgery befinetten, worth door de weelde
integendeel de ganfche ftaat , zonder onderfcheid van ouderdom , fexe of vermogen bezoedeld; - en zy is des
te nadeliger, om dat zy altyd een reeks van gedugte onheilen ten ge yolge heeft ; als losbandigheid by de jeugd,
zedenbederf by de burgers, lafliartigheid by de krygslieden , oneerlykheid by de Regenten ontrouw by de
Staatsclienaars , en dicrgelyke mecr ; mike, zoo zy niet
by tvds kragtdadig warden te keel- gcgaan en uitgcrocid,
gewisfelvk den ondcrgang des Vadcrlands y oltooien mocten. ---- DaarcIlbo yen words in een vrycn , dGor
de weelde, de geftadig toencemende Heerschzugt merkelyk bevoorderd ; irnmers wanneer het y olk Bens fmaak gekregen heeft , om het WCZell aan den Pun op te offerer,
en de burgers gedreven warden door eene iedcle zugt,
om door buitenipoorige vevkwistingen boven malkanderen
uit te munten „ mocten de denkbeelden van vryheid en
de zugt voor dcrzelver behoud noodwendig verminderen,
en plaats makcn voor andere hartstochten , die de yrugtbare bronnen zyn van onheilen, waardoor de vryheid
verlorcn gnat.
„ Zodanige gevolgen hadt ook de weelde' in Sparta.
De nationale nayver voor Vaderland en Vryheid
veranderde in eene begcerte om fchatten to vergo.deren ,
en zich te baden in een zee van weliusten. - De
wetten wierden'gefchanden , het Vaderland verwaarloosd,
de huistucht verzuimd, en de Regeeringsvorm jammerlyk
verbasterd."
•MROMMINIMP..mmonv....eMew

Rei:'e door de Oostenrykfche Nederlanden , enz. gedaan
door een voornoam Hollandsch Vlugteling in den jaare
1788. Behelzenile veele (Axle byzonderheeden , zo van
Braband, als der Hollezndfche Vlugtelingen, derwaards
uitgeweeken. Te zinzflerdana, by de Bruin, enz. in
groot 8vo. 153 bladz.
door eenen hevigen brand een aantal buizen
W anneer
of een geheel dorp ,.in de asch words gelegd wanracer
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neer de zee, door eene onvoorziene dykbreuk inftuivende, uitgeftrekte velden met zout water bedekt, en den
Landman eensklaps van huis en have, van de hoope op
eenen volgenden oogst en van zyn vee , berooft; wanneer
de oorlog geheele Volken uitput , en, daar by gevoerd.
wordt , alles met vuur en zwaard verwoest: in alle deeze
en veele andere volksrampen zullen zich onder de waarlyk
ongelukkigen en beklaagenswaardigen, welken om hulp
hunne ellende fmeeken , altoos baatzuchtige bedriegers
verbergen, welken zich valfchelyk voordoen als door het
gebeurde onheil bedorven zynde , en dus niet zelden een
fchandelyk voordeel trekken nit den rampzaligen toeftand
hunner medemenfchen. Dit is op zichzelven befchouwd
reeds laag en verfoeijelyk. Maar hoe veel erger wordt
het nog, wanneer wy bedenken , hoe door elke aalmoes ,
aan diergelyken bedrieger gegeven , een braaf mensch
van eenigen onderftand beroofd wordt, hoe nit het ontdekken des bedrogs, in fommige voorvallen , dikwyls ecn
algemeen wantrouwen tegens de verzoekers om hulp ont!hat , waarvan ook de onfchuldigcn de uitwerkfels en gevolgen moeten draagen?
Zoude het ook wel zo niet pan met fommige Boeken?
Ilet is niet onmogelyk, dat iemand van de tegenwoordige omftandigheden des Vaderiands zich bediene om over
de gebeurtenisfen van onzen tyd , den toeftand der gevlugte Ingezetenen , het onthaal denzelven buitenslands
aangedaan, eenige Schriften in het licht te geeven, en
daarin zich te vertoonen, als of by zelve by alles ware
tegenwoordig geweest , in alle akelige lotgevallen gedeeld
had, fchoon by, misfchien , den hock van zynen haard
niet verlaaten zoude om den Stant te .behouden.
Of het Werkje, dat wy bier onzen Leezeren aankondigen , tot deeze foort van ftukken behoore, zullen
niet beflisfen , madr kunrien evenwel niet ontveinzen ,
dat bet by ons niet geheel buiten verdenking is. Na
zo veel gezegd te hebben , zyn wy verplicht ook de redenen van ons vermoeden te melden , zo op dat de Leezer zelve moge oordeelen , als om den Uitgeever gelegenheid te geeven, om zich te verdedigen , en onze dwaaling , indien bet eene is, arm aau te toonen.
Aan het hoofd van 't Stukje is een Voorberigt nem den
Van wien dit Voorbericht
Nederlandfchen Leezer.
koome , van den Drukker, of van eenigen ongenoernden
Uitgeever, wordt niet gemeld. Het eerfte zoude dus
he!.
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het aanneemelykfle fchynen. Maar het titelbla.d naziende
vinden wy daar de naamen van twintig Boekverkoopers ,
behalven nog een enz. en verder alomme in de meesten
Steden. Het Voorbericht fpreekt, evenwel, in den naam
van flechts amen perfoon. Die de perfoon fchynt, derbalven , zo veel te zyn als niemand. Dit geeft juist niet
de gunfligffe gedachten van de Echtheid des Werks.
DaarenboVen is dit Voorbericht kunfliglyk zodanig opgefteld, dat 'er eigenlyk , nopens de Echtheid der negentien Brieven, welke het Stukje uitmaaken, niets
zullen wy
verzekerd worde. Daar het flechts kort
het bier invoegen , en den Leezer laaten oordeelen. Dus
luidt bet: „ Deeze Reize, zo wel als de brieven , die 'er
„ de egte byzonderheeden van vervatten , zyn , buitert
alien twyffel , by de zonderlinga gebeurtenis, die Eu3/
ropa immer heugt, gedaan en opgeffeld, en verdienen
nit dien hoofde, een meer dan gewoone oplettenheid.
„ Ik, my in bet bezit dier brieven vindende , met de
„ vryheid, om ze door den druk gemeen te maaken ,
oo genblik in beraad, om ze der nienwsgie;.
59 flond Been
ripe wereld mede
b te deelen.
„ bIk vond my echter in de onvermydlyke verpligting,
om uit deeze brieven al dat geene agterwege te laaten,
wat , in deeze tegenwoordi cre tydsomflandigheeden
55
b flegts eenige de minfle
niet gezegd mac,- warden, of dat
„ ergernis zou kunnen geeven.
,, Nog had ik dringende redenen, om geene naamen
„ van Perzoonen, nog ook van eenige Plaatfen , te noel
„ men. lk ben 'er verre af, om iemand by zy wie by zy4„ eenig het geringfte nadeel, in wat opzigt dan ook, toe
„ te brengen.
„ Indien dit Work uwe betaamlyke nienwsgierigheid
35 voldoet, dan, liVaarde Leezers ! vind ik myne moeite
„ overvloe'dig beloond."
De zorg, in het verzwygen der naamen van Perfooneri
en Plaatzen , waarvan het Voorbericht fpreekt , is ook zeer
ver uitgeftrekt. In zommige gevallen kunnen hiervoor zekerlyk gewigti ge redenen zyn , maar niet in alle. De Schryver
behoefde , by voorbeeld, in den zesden Brief, bl. 35, niet
verzwegen te hebben, Wien by door den neer V * * * hedoelde. En wilde by al geene levende perfoonen noemen ,
waarom behoefde by de naamen bedekt te houden van.
reeds overledenen , welken van de vervolgingen nunner
vyanden niets meer te vreezen hebbek ? In net geval
Ss3
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van den ongelukkigen Tongeling , van welken op bl. S en
bl. zo. gefproken wordt , was eene reden te vinden in de
wyze des doods van dien rampzeligen , om een geval niet
v'erder waereldkundig to meaken , het Been , indien het
Aireatlyk gebettrd is', de Nabeftaanden en Vrienden des
omgekomenen met rouwe .moot overftelpen. M.aar
ten niinfien tnOgt men, op bladz. Si. den naam van den
Iundigen en waard1;gcn Colonel S***-r , wel voluit gefteld hebben. Iminers , indien hy te Bethune overleeden is
en tot 's Mans gedag;tenis op een .der StandsWerken .een ,Gral
haald zal woi'den onerigt , konde het gee' "kwaad den
naam, W1tarmede die Grafnaald gewisfelyk pronken moot,
iftdien ky tot 's Mans geda,venis zal dienen , ook in dit
Werkje 'te plaiitzen.
De befchryvingen yen het Kasteel in de nabu.nrCcitap van Si.
door den HeereV4 ** geliunrd (bladz; 35. eni.) ziLt 'er oak
yry 'romanesk. nit. kan echter wear zyn. Maar hoe
kent de . Schryver dat Kasteel met de ornliggende landen.
2a naanwkentig? floe weet hy , 'dat de berg ,- op Welken
diet ligt , „hckwaamlyk by -een fchuins nederhellend , of,
„. om digtcrlyk te !Preeken', by , een nit den Hemel, den;, lend Paradys kan vergeleeken wOrden? " ,
bet
zetel is van Vragtbaarbeid en Overvloe'd . , alles
voortbrengende wat het gezigt en de fmaak „ door elle
jaargetyden been , ftreelen 'ken , 'enz. ? " Zb fchryft
Iva iemand , die zyncr verbechlinge bot viett, inner Diet
bedeardlyk verbal:tit , wet anderen hem even ecleardiy.k. vertelden. Meer, misfchien , heeft de Schryter voor
eezen die Gewesteb geicisd , en de fchoonheid der
L anciftreeke hem toen zo ilerk getrolien , dat hy nu no.;
neauwelyks woorden weet tc via den am zyne denkbeel•. te drukken. Dit zoude 1T-Men germ , indien
en
nict 'bet tcgendecl reeds nit den ceMen Brief moest
loten , warden. 1)ear doer (lc KaplIcin B. aan onzen
f
otn'.774ainen flollandfillen een Vertlag van den
lOop '.der Schelde , welk hy r uit elke 'gOecie Kaart van die
de Schryver • Was hiervan
Itreeken konde ontlecnen
io,.oUkundig', dal' by het getnigenis van zynen
berigen. dsivegelis vry eg4
noodig had' am 's
en ,4 0ami.,T,:elltig te vinden.
144 'p oint Os , Vpor dat (Tit ys,Terkje veel' 'mars bevat ;
woade)lvilelvk heeft de Schrvver echte beriehten gebact,
We.AS voorvellen • maat om het Stuk den 'LeezeTen eangenaamer te maellen , dczelVen in den vorm van
Brie-
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rieven gegoten , en het ontbreekende aangevnld nit eenige befehryvingen van Landen , Steden, en gebeurde zaaken. Van dun cart komt ons voor het geen men
bladz. 32. leest van den Heer Ruinoldus en de Reliquien Van. denzelven , welke te Mechelen bewaard worden: zo ook het geese bladz. 38. enz. verhaald wordt
van het Jubild , in bet jaar 1775 ter eere van denzelfden
Heilig gevierd , en meer andere dingen van deezen cart.
Hoe gevallig zulk eene fchryfwyze ook fomtyds in het
leezen moge voorkomen , wy kunnen ze niet goedkeuren.
Men verwart dus waar en valsch , Gefchiedenis en Roman, met elkander; de Leezer weet niet wat by moet
gelooven of niet gelooven, en het gevolg is veeltyds eene
Clgemeene twytfeling can het geheele verhaal.
• Ondertusfchcn durven wy onze gisfing over deeze Brie,
y en niet als eene zekere waarheid opgeeven, Zy is nit
enkele byzondere trekkcu opgemaakt, en in ons oordeel
kunnen wy mistasten. Aan het einde vinden wy een A raberigt van den Ult,4eever,, waarin by zegt: „ Ik heb ge„ meend dit Wcrkje alhier gevoeglyk te kunnen fluiten,
ten chide eerst te zien , of foortgelyken arbeid (*) gree5,
tig genoeg ontvangen zal worden , om 'er mede te kunnen
„ vervolgen. Voorraad is 'er genocg, en wel voorraad,
„ die Diet misfen zal kunnen den N r erftandigen en nieuws„ Y ierigen Leezer te voldoen , enz.” Wy wenfchen van,
barte dat de Uitgeever , indien de aftrek van het Werkie
grout genoeg zy our het met cell tweede Deel te vervolgen,
Jan ook overtuigende blyken van de Echtbeid deezer Briey en mededeele , ten minfien daaromtrent zich duidelvk en
zonder omwegen verklaare. Want, waarlyk , het Bocktni
en terwyl fommi ge declen van het je is wel geichren,
zeive den gevoehgen Leezer moeten trelfen met leevendige andoeuingen van medelyden or verwonderinge, zva

andere geFchikt tot bet verwekken van vervrolykende
denkbeeldcn.
Van de laattle foort is bet geen in den Wider Brief
gezegd wordt van het character der S40-nors , of gcboreit
Antwerpenaars. Dit is over het gehecl vry fatyriek, en
.ver-

i

(*) Hoe komt her cr:mid te pas ? mien naam geeft men 1:1?_
niers niet am gemcenziame Brieven van den eenen \f riend an
den anderen. Of vergeet de Opfteller •van het Naberigt filer,
dat by n:et, nicer is data Uitgeever?
Ss 4
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vertoont de verflandlyke bekwaamheden en kundigheden der
goede Antwerpfche burgerye juist niet in het voordeeligite
licht. Het is te lang om het over te neemen. Ook kunnen wy niet alles plaatzen het geen in den Xden Brief
over de Masquerades in de gemelde Stad gezegd wordt,
maar een gedeelte daarvan zullen wy tot vermaak van onze Leezeren aanhaalen.
„ Des avonds was 'er Bal Masque, dit is niet anders
dan eerie groote verzaameling deezer Grappenmaakers
59
in den Schouwburg , waar men allerlei fnaa.keryen
93
5 , hooren en allerlei ververfchingen voor geld bekomen
kan. Men zit of ftaat , zo als men best kan om het
,9
„ minst vertrapt en verdrongen te worden. Zomtyds
„ word 'er ook gedanst, 1k heb eenige uuren hats over
„ kop in deeze Antwerpfche vermaaken gepakt gezeten.
Ile was , ja! vergenoegd , niet om dat ik voor my zel09
„ ven 'er reden toe had, maar om dat myne Signors bet
in den uiterften graad waren, Dc Wysgeer deelt
toos in het geluk zyner Medemenfchen , zonder angst„ vallig te onderzoeken , of het weezenlyk dan ingebeeld
„ zy: en waarlyk , wanneer men de moeite neemt om de
menschlyke gelukken onpartydig te berekenen, dan zal
59
• men bevinden , dat verre de meesten hun eenigen grond
„ in de inbeelding vinden , en hoe -tweed zou by Diet moe„ ten zyn, die byna een geheele Maatfchappy de teering
„ op 't lyf wilde jaagen.”
„ Hoe veel iemand ook zeggen moge op dergelyke Bals ,
„ mag by echter Diet gcrechtclyk geatacqueerd worden ,
alvorens het Bal geeindigd zy. Over eenigen tyd kwani
09
„ 'er een, in de gedaante van een Molen ; deeze plaatfte
„ zich op MI Bal, indiervoegen , dat alien hem hooren
konden. Hy fchold en fmaalde niet weinig op de booge Regeering en andere voornaame Perfonadien; zeggende
alles wat hem voor den mond kwam, Dit liep zo
,9
5 , verre, dat 'er order gegeeven wend, om deezen Knaap
„ te vatten , zo dra het Bal geeindigd zou zyn. De MoD , len ging intusfthen voort , en deedt elkeen vcrbaasd
„ ftaan , over die floutheid in bet fpreeken,
„ Na het eindigen van bet Bal vertrokken de Gemasquerden. De Molen maakte echter geen haast om been
„ te gaan. Hy bleef ter plaatze waar by zig ecrst geileld
„ had. De wagt die hem moest arresteeren, dit talmen
„ eindlyk moede wordende , ging naar hem toe, en grcep
of liever greet het bloote Masquer,, want de
o?
91 Pert,
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Perfoon, die 'er zig onder verborgen gehouden had,
was voorzigtig genoeg geweest, om zig flit vans zyn
2/
opperhuid te ontdoen, en met de heengaande menigte
35
te vertrekken; geevende dus gelegenheid om letterlyk
51
„ de gegeeven order ter uitvoer te doen brengen, dat is,
„ om de Molen te arresteeren.
In den XIden Brief hebben wy een kort verflag van den
tegenwoordigen {hat der Dichtkunde , onder de Antwerpenaars, en daarby eenig bericht van twee Tooneelflukken ; het mite „ behelzende de rampfpoedige veroverin„ ge van a) de voorfpoedige herfleltenisfe ofte verhef„ finge van het H. CRUYS CHRISTI. Als mede de ftoor25 nisfe , kerk-fcheuringe, de Woad en ongehoorde Trage,' di in Jerufalem en in de Ommelanden, onder den TyChosdroes , Koning van Perfen, bevragt met alle
95 ran
boosheid,
fynen gelukkigen opgang en rampzaligen.
11
,' ondergang, tot welitand gedaan gekregen door Herakele, Keizer der Romeinen , bernantelt met alle fchran55 derheid, enz.” De titel van het tweede is. „ DE
MAKTELIE VAN DEN H. PETRUS. Prince der Apostelen,
fyne gevangenis onder den Koning Herodes, fy11
15 nen flryd tegen Simon Magnus (s), en fyne glorieufe
15 dood onder den Alderwreedften en bloeddorftigen
95 Rooms-Keizer Domitius Nero. Verrykt met danfen en
„ gezang.” Van dit laatfle ftuk volgt hierop een breedvoeriger verflag, maar wy denken, dat de Leezer met
bet reeds aangetekende voldaan zal weezen. Gaarne Danden wy hem een pair Dichtftukjes van eenen Antwerpfchen Geestelyken mededeelen, het eene gemaakt ter eere
van Mr. HENDRIK VAN DER NOOT , (nu, gelyk wy hooren , een Brabandsch Vlugtcling in Engeland) en getiteld:
De welverdiende Vaderlandfflic iintwoord; het andere : De
verheerlykte Staaten van Braband. Doch ous Bericht zoude dus te fang worden. Wy zullen 'er daarom alleenlyk
vim zeggen, dat men in de beide verfen blyken vindt van
geest en vernuft, maar te wild en onbeftuurd, en vry
war van den trant van SWAANENBURG.
Wy zeiden , dat in dit Werkje aandoenlyke en verwondering - wekkende verhaalen voorkomen. Hiervan moeten

/I

Misfehien eene drukfeil in plaatze van en.
(§) De meeste Leezers zullen wel weeten, dat dit Mogul
Tnoet zyn.
(t)
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ten wy nog een flaaltje bybrengen. Spreekende Van de.'
leevenswyze en den toeftancl van veelen der ongelakkigen , welken, uit hoofde van het gebeurde in het jaar
1787, de Republiek, `hun Vaderland, hebben moeten verlaaten , zegt de Schryver: „ Het eenvoudige leeven is
op zig zelve ook niet onaangenaam. Integendeel het
,, heeft duizend zoetigheeden, die mm den overvloed volftrekt onbekend zyn. Ik ge zeer dikwils myrt
bezoeken. Gy weet hoe pregti a en overVriend *
vloedig hy in Z. leefde! well(' een Paleis hy bewoonde,
b
en hoe veele Dienftelingen 'er gerced. ftonden , om op
5/
den wenk zyner oogen - hem' de begeerte van zyn hart
te bezorgen ! Gy . weet \velk een aanzien en gezag hem
29 door zync waardigh.-2.eden werden bygezet, en hoe zyne verftandige Vriendc:i hem met recht gelukkig kon19
den heeten! — Die z(!ifde Man zit hier op een boyen Voorkamer (die meestal roode vloeren.hebben, en
1) veclal verre zyn van net en 7emaklyk,) hy haalt zelf
zyn takkebosch van de zolder, fleet .zelf vuur en
fteekt met zyn zolverftek de firoowisch aah brand, om
if
'er vuur •mede te mail en. Fly rookt twee , driemaalen nit dezelfde pyp, die hy aan een brandend takje
ontfteekt. Hy heeft een keuls kannetje met een tinnen
dekzel, waaruit hy zelf zyn Lenvensbier fchenkt; zyn
glas
!teat op Beenzilver fchenkbord neen ! hy plaatst
if
het op een Dude lyst van een fchoorfleen , zo groot en
,/ oudmodisch als men 'er met moeite een by de Holland, fehe Boeren zou kunnen vinden." Na eenige verdere
byzonderheden
van denzelfden aart vervolgt de Schryver:
'
„ En wat denkt gy, dat hy 'er ongelukki o. can toe is?
— 6 verre van dear! Nu ecrst (betuigt by my menigwerven,) outwear ik de zaligheden van een ftil en verI even! Hier bedien ik my zelve ! Hier rairn
genoegd
u
5, -:,
„ ik zelf alle hinderpaalen nit den weg, die elders van
alle zyden myti rust of geluk dceden firtikelen. Hier
if
eet ik myn brood zonder zorg, want men ken my nice
meer ontneemen den men gedaan heeft, en voortaan
is elk Land niyn Vaderland; en ale menfchen zyn myI) ne Vrienden
„ Deeze waarlyk groote Man vond ik onlangs bezig,
„ om met de kinderen zyner Huiswaardin op het Ganzen„ bond te fpeelen. I-Iy reikte my de hand en verzngt my
gian zittcn. Ik glimlachte. Ik yea\ u, zei hy,
„ maar gy had ruhu zo \reel redcn om my in
land
'
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land' te belachen, want dit Ganzenfpel is flegts de Co.
pie van' dat groote, waar wy byna op bet GevangenEn zie cells (vervolgde.
15 huffs 0-e &ooid hadden.
„ by, terwyl by VoOrttelde , en juist op den dood aan„ kwam,) well: cm' troost boezemt my deeze kinderlyke
bezigheid in! Dceze geltkkige,gooi kan, my nieinand
1k gun ecn ander de Pot', hier is myn
„ betwisten.
„ zalig rnstpunt ! De traanen. liepen.hem,in menigte over
g en. Zyn edele ziel verheft . zig boven alle
51 de wan
„ rampfpoeden
b
.”
men vraagen, waartoe den . naam van deeMaar,
zen edeen man, die een zo nuttig gebruik wist te maaken van zyne ongelukken, den Leezer verzwegen?
wisfelyk zien wy geene reden van voorzichtigheidwelke den Uitgeever daartoe verplichtten. leder braaeman,
tot welke party hy"ook behoore; moet zich bedroeven,
dat een zo edeldenkencl mensch voor zyn Vaderland onnut geworden is. Het zelfde molten wy zeggen van des
Schryvcrs Reisgenoot, wiens naam alleen door de let-.
ters V. S. worth aangeduid. Hy komt voor als eat
deugdzaam maar zwaarmoedig man, die, door het gewigt zyner rampen overfleipt, in eene kwynende ziekte
vervalt, en eindelyk den geest geeft, met den laattlen
adem nog vergifFenis uitboezemende over bun welken
hem in dien ftaat gebragt hadden.
Meer diergelyke voorbeelcien zoudcn wy kunnen bybrengen , aan welke niets meer ontbreekt , om ze recht
aandoenlyk en treffende te maaken dan een duidelyk blyk
van echtheid. Maar dit Uittrekfcl' is reeds larger gewor.
den dan wy ons voorgefleld hadden.
■■■•■•••■••■■■aa.averwtoromenow
,,

1111■••■••••■■•

Gefprekken ',net Emilia. Uit het Fransch rertaold. Naar den
D. wour. Twee DeeBEKKER
vierden Druk. Door
len.
's Gravenhaaz,Te, by I.. van Cleef, 1787. In gr. aye.
548 bladz.
deeden dit Werk te kort'tnet 'er de bynaamen van aanW yelartul
aan te
, owierh q uilende en . vermoakend leer
Wei-

men .; het verdient dezelve . dubbel. Het Charaeter van de Moeder, die de Gefprekken beleidt, en 'er cane verfebeidenbeid in
brengt, welke de aandagt NiTekt-, is uittleekenci ; de Lesien op
eene ongevoelige wyze ingeprent , zyn Zedebevorderende . , en
de r evallen en Gefehieclenisien, daar in gevlogten , zeer voor
een Kind gefchikt. — EMILIA komt, als ma Kind van .5,),f
jaa-
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jaaren, ons te jong voor, om eenige Gefprekken op dien tra'nt tilt

te houden : haar een jaar twee drie meer gegeeven, zou meer
waarfchynlykheids aan de verciering bijgezet hebben; dan, daar
deeze bedenking zo zeer in 't oogloopend is , zal de Franfche
Schryffier, die het in haare hand heeft, dit Kind te doen verouderen , haare reden gehad hebben , tot dit zeer klein getai
van jaaren. Men vindt enkele aartige Snapflertjes van dien
leeftyd , by ons; dock, fehoon , wy veel met Kinderen omgirtgen, troffen wy geen vyfjaarige EMILIA aan: en, met de beste
opvoeding hier te Pande op acht jaaren , enkele die deeze rol
zouden kunnen fpeelen. Veele Gefprekken, nogthans , zyn 'er
waar toe EMILIA wel is opgewasfen. 't Lust ons , een geieelte van een zodamg over te neemen , en voorts dit Werk der
cigene Leezinge aan te pryzen, voor alien, die met de Opvoeding van Kinderen lets te maaken hebben; verzekerd dat zy
veel in zullen vinden , 't welk hun te paste kan komen.
't Is HET DERDE GLSPREK, waar op ons oog vie!.
EMILIA.

Moeller daar heb ik
blinkt zy !

een

vlieg gevangen, o he , wat

MOEDER.

ja, zy is zeer fraay.
EMILIA.

Korn, nu as] ik haar eel) vleugeltje aftrekken, om dat het
niet heenen zou gaan : en dan zal ik haar wat eeten geeven.
MOEDER.

Zacht ecns, myne Lieve;: heeft die vlieg u gebeeten of gekwetst ?
EMILIA.

Neen , Maatje.
MO EDER.
Ell waarom haar dan kwaad doen?
EMILIA.

Maar dat doet haar immers geen kwaad.
MOEDER.

Dat zou haar zo veel kwaad doen als het u zou doen,
'anneer men u een arm of een hand affheedt. Gy gelooft
om dat gy haar niet hoort kermen, dat dit haar geen zeer
doet; bier in bedriegt gy u. Het is een gevoelig Schepzel; het
1ydt dan zo wei pyn, als gy, en gy moogt het des geen kwaad
doen.
M
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EMILIA.
Maar als de vlieg my nu evenwel eens gebeten had?
MO ED ER.

Men mag zig verweeren ; en zo zy u gekwetst hadt, dan
zoudt gy haar rnisfchien hebben rnogen dooden. Doch deeze
misdeed u niets.
EMILIA.

Wel. Maatje , ik wou haar ook niet dood doen ; ik wou
haar eaten geeven, en braaf op haar pasfen.
MOED E R.

Dat is omtrent als of de eerlie voorbyganger u opnam ,
om u eeten te geeven , en op te voeden , zo by een begin
maakte met u een voet of te fnyden, uit vrees , dat gy anders
buiten zyne toellemming zoudt gaan ; en hoe zoudt gy dit
vinden?
EMILIA.

Daar zou ik nook in toeflemmen.
M OE D E R.

Maar zo gy de zwakfle waart, dan moest gy u dat wet
getroosten. Zie nu, zo doet gy met het Vliegje; gy waart de
fierkfte , gy vangt het , en had ik 'er niet by geweest, dan
zoudt gy het een vlerkje hebben afgerukt, en zeer hebben Nan
lien, als gy het morgen dood hadt gevonden.
EMILIA.

Ach! Maatje, daar zou ik bitter bedroefd over zyn.
MO ED ER.

j4 ,

daar hadt bet arme Vliegje niets aan... Zie hoe het

Iydt !
EMILIA.
Zo

waar, het heeft pyn.
MO E D E R.

Zoet Diertje! Denk eons, EMILIA, hoe dat het u bedroeyen zou, zo men u dus eens by de armen hieldt opgeligt.
EMILIA.

Dit zou my ook heel zeer doen.
MOE D ER.

Kunt gy ongevoelig zyn over het vermaak, van het Diertje zyne vryheid weder te geeven Korn, laat het by zyne
makkertjes gaan, doe u zelf dit vermaak.
EMI-
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EMILIA.
1k evil wel... maar, ..
MOEDER.
Vcgeet niet EMILT
dat men zich nooit van zyne flerkte
mag bedienen, dan om zwakker Schepzels te helpen, niet on
die te onderdrukken. Zie
, aides maakt men zich be.
Find; zo vormt men zich een duurzaam geluk.
EMILIA.
Maar, Moeder , ik wil niemand kwaad doen: nu daar ,
Vliegje, gaa weer been... Ach! Maatje , kyk, hoe bly het is!
MOEDER.
En gy hebt het genoegen, van cone kielne goede dead gedaan te hebben Is dit nu niet borer voor a dan dat dit
mooije Vliegje, door uwe fchold , geflorven was ?
EMILIA.
ja zeker, ook Moeder ! wat zou my dit gemoeid hehben!

MOEDER.
Zie Bens , hoe zoo het met u gaan indien zy, die flerker
syn, dan gy, u een weinig kwaad deeden ! Ik ben fterker dan
gy; uwe Kindermeid is fierker, dan gy...
EMILIA.
Ach ja , iederEen is flerker , dan ik.
MO ED E R.
Wel nu, zo wy nu geen fmaak vonden, in wel te doen ,
maar, in plaats daar van , ons een tydverdryf maakten, door u
te knypen, by uw oortjes te trekken, uw hair nit te plukken, wat dan?
EMILIA.
Dan zou ik zeer te beklaagen zyn
moE p n R.
Ziet gy dan nu wel, dat het van veel bclang is , zich van
jongs of tot goeddoen te gewcnnen? Gy zult ook cens de freyk-.
fie zyn; en zo ow hart geen afkecr heeft van iernand to
den, dan zult gy everal gehaat worclee. 1\u zyt gy alleen,
maar flerker dan een Vlieg ; doe dan de Vliegen
EMILIA.
Dat zal ik wel onthouden. Maar , Moecier! ik wist zo wear
dat een Viieg zo wel pyre kon hebben, als ik. Is het no
zo kwaad, een Vlieg als een Mensch te doen lyden ?
M 0 Z.-
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MOEDER.

Neon : maar men moot zich gewennen om de aandoenlykheld, ook in de geringfle voortbrengzels der natuur, te eerbiedigen. Een Vlieg , een Tor , eon Hond eon Boom , is haar
Werkftuk.

Ben ik ook haar werkfluk?...
MOEDER.

ja zeker. Zo gy een been , een vlerkje van een Vlieg,
feheurt, dan zyt gy nooit in flaat , om het te herftellen: gy
kunt 'er ook onmogelyk eenig vermaak in vinden. Zo gy de
fchors van deezen boom doet, dan kunt gy hem voor den dood
niet bevryden , het is, of men u het vol of nam,
EMILIA.

Wel, dit is hem dan zeer nadeelig.
MOEDER.

Dat ziet gy zelf. Gy meet des noolt lets, zender noodzank,
of reden , befehadigen. Le Kinderen doen zonder oogmerk
veel kwaad , cm dat zy onbedagt en onkundig zyn. Maar nu
gy dit weet , moest gy een heel flout Meisje zyn , Gm colt
weer lets dergclyks to doen.
EMILIA.

Ja , dan zal men zeggen , dat ik wreed en boosaartig was,

niet zo, Maatje ?
MOEDER.

Men zou over u denken, Kind, als over Domitiaan.
EMILIA.

Wie is Domitiaan ?
MOEDER.

Een Roomsch Keizer, die , toen by een kleine jongen was ,
nergens vermaak in vondt, dan in Vliegen te dooden , en alle
ileesten kwaad te doen; men kon hem dit molt afleeren.
EMILIA.

$, lk zou heele fiegte gedagten hebben van een Kind, dat
Zich

niet wilde verbereren.
MOEDER.

Daar iiebt gy gelyk in. Dcmitiaan werd ook alle dagen boozer, en toen by Keizer was, deed by aan zo vcel menfchen
kwaad, als by , toen by een jongen was de Vliegen gedaan
lhadt. Hy bedreef affchuwelyke wreedheden. Eindelyk werd
by zelf vermoord , en zyn naam is nu nog in vervloeking.
EMI-
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EMILIA.

Dat geloof ik, by verdiende dit
zyne HiAorie leezen.

Moeder, ik zou gaarn

MOEDER.

Dit kunt gy vinden in de Romeinfche Historie. Wy zullen
die te (amen leezen, en vervolgens die van Titus, die de liefde en rosin des Menschdoms was , en klaagde , dat by een
dag verlooren hadt; wanneer by niets goeds verrigt hadt.
EMILIA.

Dien met men wel lief hebben. Was by ook een Roomsch
Keizer?
MOEDER.

Ja , by regeerdc voor Domitiaan. Wat denkt gy over deeze

beide Keizers ?
Ach , dat is makkelyk te ze gen. Ik hou heel veel van
Titus"...
De Sentimenteele Echtgenoot , of het Hucovlyk , 7,0 als 'er eenigen
zyn tail het Fransch vertaald. Te Dordrecht, by J. Krap,
A. Z. 1788. In octavo 204 bladz.

Myn Heer Bompri , in den flerkflen zin een fentimenteel Man,
laat zig door zyn aandoenlyk gellel overheerfchen 't wells
hem trapswyze ongelukkig tnaakt: waarvan by zynen Vriend St.
Thomin , by brieven , van tyd tot tyd berigt geeft, hem tevens
om zyn raad verzoekende, loch van wiens raad hy, uit hoofde
zyner fterke gevoeligheid , geen verflandig gebruik weet te maaken.
Naar zynen (bat in zyne foorr gelukktg, gevoelt by egter,
dat hem , ter volmaakinge van het zelve , eene Huisvrouw,
als een recht deelgenoot van zyn geluk , ontbreekt. Eerlang
voltrekt by een Huwelyk , 't wP1k by in de uiter(e volmaaktheld befchouwt, en waarin by zig, met de aerkfle aandoening,
het boogie genot van geluk voothelt. Dan by vindt zig in die
fireelende verwagting weldra te leur gefteld; te meer, daar zyne Huisvrouw, Met alleen van jonger jaaren, maar ook van eene gansch andere geestneiging is, dan by; en waaromtrent hy,
als te gevoelig, niet gefehikt is, om zich als een rechtfchapen
Man te gedraagen. Tedere liefde maakt hem al te infchiklyk;
in zyne toegeevendheid flaagt hy ongelukkig; dit treft zyn aandoenlyk geftel zeer hevig ; zyn gevoelig hart klopt egter nog
voor zyne waarlyk geliefde Egtgenoot; by hoopt fleeds op beter maar herhaalde te leurflellingen verydelen zyne hoop; eu
by is ten laatfte het Slagtoffer van zyne flerke j;evoeligheid.
Dow
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GEDAGTEN LIJ DE VERWISSELING DES JAARS.

jIli

anneer ik, met mijnc verbeeldingskragt, de vcrlooWitijden, en iii 't bijzondcr het laetst ge'adigd
aer , te rugge roepe, moat ik verwondcrd vraegen , waer
zijt gij heen gevloden, 8 ogenblikken ! die zig , te vooren , op zulk een verren affand vertoonclen? waer zijt
gij , weleer gewensehte of gevreesde tiiciftippen? wher
zijt gij ? op deeze vraeg verbeeld ik mii, op can zees
verren afftand , de flaeuwe ftem des afgeloopen tijds te
hooren antwoorden: Zij zijn voor altoos weggegleeden in den afgrond der vergeetelheid, om daer met
de te vooren geweest zijnde , en nog volgende tijden , itt
den Oceden der Ecuwigheid .wag te Alocien! 0 ! dat
laetfte treft mijne Ziele ! den Oceden der Eeuwigheid!ver
fehrikkelijk en tevens blijdfchapwekkende ! verfchrikke1ijk , wijl aldaer de eindpael van alle afwisfeling , van alle verandering is , daer het vonnis van de misbruikers
des tijds zal geveld, en him Lot ouhcrroepelijk zal bepaeld zijn; welke, te vergeefs, die ogenhlikken zullen te
rug wcnfchen , die bun naesten, niet zelden, in den tijd
gelukkiger, en bun voor de Ecuwigheid gelukzaelig
den kunnen maeken.
Blijdfchapwekkende , om dat
ook even daer, de eindpael van alle mocite en verdriet,
die de tijd oplecvert, zal gevonden worden; daer, waer
Been bulderende form, of verveclende ftilte, zal plaets
hebben, macr ecuwige Godlijkc gelaetenheid den Scepter zwaeijen zal.
Wie ftaert niet met verwondering die ogenblikken nae,
die als op fnelle vleugelen heenen vloogen ; die ogenblikken , welke ons , bij het afwisfelen tier daegen , nagten en uuren , als om ftrijd , bet gevoelig hart verrukt,
geroerd of bedroefd hebben;
die ogenblikken „ die ,
op 66n enkel punt des tijds , fomtijds ons Lot , voor
weeken , maenden en jaeren ja fours voor ons geheele
eeven , beflist hebben. Welke teedere aendoenlijke ziel e.
III.
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le hercienkt . niet geerne deeze voorbij gefnelde tijden,
die , hoe verre we g gegleeden , evenwel nog invloed op
het tegenwoordigelcunnen hebben.
Wien Mijner nieedellervelingen is niet iets aenmerkelijks in zijn Perfoon of de zijnen ontmoet; wie derzelven
heeft Beene aendoeningen van blijdfchap of droefheid,
in bet laetst verloopen Jaer, gevoeld? - Hot aengenaem kunnen die herdenkingen niet zijn
welke
leeringen , welke nuttigheeden kunnen -die ook voor het
toekomende verfpreiden? •
Hoe veele reedelijke weezens hebben , in dat Jaer, het
eerfle Licht gezien , en dus hunne loopbaen begonnen?
de loopbaen van hun leeven , die zij zelfs huiten de be..
wustheid van een aenzijn optraden ! Ja, die zig zelven
onbeivust zig op het toneel deezer wisfelvallige aerde
bevonden !
eu
Hoc veele reedelijkc weezens hebbei., in dit Jaer , hunne flerflijke oogen voor het Hein deezer waêreld geflooten; en hunne tijdlijke Loopbaen gaindigd, om die der
Eeuwigheid te beginnen ?
Geliik de alles in de Natuur ontwikkelende Lente, na
den onfluimigen en barren Winter, op het afgeloopene
J aer - Toned verfeheen; terwijl het kruid, uit de vrugtbaere baermoeder der aerde, te vodrfchijn kwam; gelijk
zij ons haere eerfte voortbrengfels nit haeren fchoot opkeverde , en het malfche groen , en lieflijk geurende
hloempje , met paerlen en diamanten beciaewci, aenbood;
gelijkzil dus gehuld, in alle haere bekoorlijkheeden ,
te. yogi-011in trad; zo zaegen wij nieuwe waereldbewooners op dit groote Toned treederi ; die , na dat hunne
Voortbrengfters de oniluirnige vlaegen , die de geboorte
vergezellen , doorgeworIteld haddendoor . de onweetenheid ongevoeligheid hunner eerfte
wor waeren
ding
doorgerold , ook de eerfte voortbrengfels van tedere
hichjes en onfchuldig geftreel aenbooden , hoewel doorxnengd met vloeibaere paerehjes , die te kennen gaeven ,
dat de onfchuld zelve , op dit beneeden rond, aen jammeren onderworpen is. - En gelijk Voorjaers ftormen en piasreegens den cierlijkften bloemhof, op het Onvoorzienst , verwoesten , zo zaegen wij ook teedere, opluikende , reedelijkc Bloempjes , door het alvernieiend geweld des doods , weggenoomen worden.
Gelijk de rijpende Zoomer, getooid in voile feestgewaed, de bekoorlijkfte vrugten des aerdrijks aenbood,
tow
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toen de Zonneftraelen 't aerdrijk zodanig befcheenen,

dat het zelve de vrugtbaermaekende reegendroppen Met
ontbeeren konde , zo zaegen wij in de rijpende Jaeren ,
bij de ontwikkeling; van de teederfle der aendoeningen ,
fommige in feestgewaed treeden, om haer,, die hem tot
zijne Gezellinne was toegefchikt, uit de hand der Voorzienigheid te ontvangen.
Gelijk de vrugtopleeverende Herfst, helaeden met de
fchoonfte vrugten , ons nacre voortbrengfels aenbood;
zo zaegen wij veeler verftandige vermoogens ontwikkeld; en de vrugten des vernufts van veele onzer Land.genooten ons , door de nuttig,e drukpers , aenbieden.
Gelijk de barre Winter , fomtijds, een akelig fibers
over 't aerdrijk verfpreidde , en het zelve , als het waere , met eerie dood.sverw teekende; zo zaegen wij fommige onzer N klurgenooten , door 't akelig fibers des
Doods bedekt h den bloei hunner jaeren iheeven; en
andere, door_ den ouderdom verzwakt , grafwaerts treeden, en hun leevm in eene voor den tijd altoosduurende werkeloos7heid eindigen.
Dan , Welk een onwaerdeerbaer voorrecht is het, dat, ons , die leeven , de
weg nog niet afgefneeden is , om tijdelijk en ' Eeuwig
geluk dcelachtig te worden ! - Dat ook de weg
Met afgefneeden mogte zijn. ter herftelling der ongelukken en rampen, die het dicrbaer Vaderland , bijzonder
in het af1;eloopen Jeer , troffer/ , en ook nu nog treffen !
— De God van Nederland redde het , zelve! Hij heritelle en waeke voor , Burgerliike en Godsdienftige voorrechten ! en hij doe vrcede, ecndracht en welvaert in ons
mid-aen wooue.7! op dat eeumael de gaufebe Natie, eensgezind rlet wacro Vaderlandsliefde bezield , dubbele
reeden v'nden, um de wierook hunner dankbaerbeid, als
een Gode aengenatm offer, tan Hemel op te doen ftijgen - en (lat ooze wcivaert, tot aen 't elude der Eeirwen , bevestigd zij en blijve!
P.
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LETTERSCHRIFT, NIET EERST AAN MOSES ONTDEKT
NOCH VAN EENE ONMIDDELYK GODLIKE
HERKOMSTE.

(Ontleend uit ASTLE ' 3 Origin and Progres of Writing.)
Veele Geleerden hebben veronderfleld, dat het Letter' fcbrift van cene Godlyke herkomst was , en verfcheide beweerd, dat GOD zelve de Letters eerst mededeelde ,
terwyl andere ftaandc hidden, dat de Wet der Tien Geboden het cerfle Letterfchrift geweest bebbe.
't Is zeer onze . zaak -te onderzoeken , in hoe verre
deeze gevoelens gegrond zyn; want kunnen ze naar eisch
beweezen worden , dan molten we alien verdcr onderzoek
ftaaken; doch blykt het dat ze geen I 'nzel in de Rediebben wy de
de of in de Ileilige Schrift hebben,
vryheid, om den Oorfprong der L ett),,eren elders te
zoeken: ter voldocniiig der zodanigen,die deeze begrippen omhelsd hebben, moeten wy naz;, at,t wat de Gewyde Gefchicdenis deswegen aan de hand geeft.
Het eerfte gewag van fchryven vinden wy-Exod. XVII.
14. De HEERE zeide tot MOSES, feltryft dit tot sedergteraisfe in een Boek, -en legs het in de-ooren van JOSUA
dat ik do gedagtenisfe van AMALEK -gehcel uitdclgen zal;
van onder -den Hemel. - Dit bevel werd gegeeven,
onmiddelyk naa de nederlaage der Amalekiten, by Horeb,
en eer de Kinderen Israels den Berg Sinai bereikten.
Merkwaardig is bet dat 'er geen de mina aanduiding
zy , om ons te doen denken , dat het fchryven toes
nieuwlings was uitgevonden ; integencleel molten wy befluiten , dat MOSES begreep vat bet was een Bock te
fehryven; anderzins zou GOD hem onderrigt hebben ,
lvk by NOACH deedt , by het houwen . van de Ark : was
liy in de Schryfkunst geheel onbedreeven geweest, zou
hem, zonder zulk eerie onderregting, dit bevel niet hebhen kunnen gegeeven worden: . MOSES brengt ook geen
de minfte zwaarigheid in, op het ontvangen van dit bevel. - Wy vinden desgelyks, dat MOSES alle deeze
woorden fchreef, en alle de oordeelen des HEF.REN bes,r reepen in bet een- en twintigfle , en de twee volgende ,
Hoofdflukken van bet Bock EXODUS , eer de twee befchreevene Steenen Tafels hem toegezegd waren. De
over.
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overlevering dier Tafelen wordt Diet gemeld voor het 18
vers van het XXXI Hoofdauk , naa dat GOD voleind
had met hem op den Berg te fpreeken, fchoon de Tien
Geboden, onmiddelyk naa zyne derde afdaaling , werden
afgekondigd.
'f Verdient onze opmcrking , dat- MOSES nergens bet
Letterfchrift opgeeft als jets nieuws ten zynen tyde ,
veel minder zieh zelven als den Uitvinder; in tegendeel
fpreekt by van de Schryfkunst als eene welbekende zaak,
en algemeen in gebruik. EXOD. XXVIII. 21. fchryft hy:
Deese Steenen zullen zyn met do twaalf naamen der Zop.
22C7? Israas , met Ronne naamen; zy zullen als zegelen gegravecrd 'warden, elk met zynen mare, vow- de twoalf
Stemma' zullen zy zyn, en wederom vets 26. Verder zult
gy eene plaate maaken van louterea goude, en gy zult claar
in graveeren , gelyk men zegelen graveert . DE HEILIGIIRID DES HERREN. Kan 'er iets uitdruklyker gezegd
worden Zou het nict ongerymd weezen te lochenen,
dat deeze Naamen en deeze Spreuk , in Woorden en Letterm , moesten vervaardigd worden ? Dan bet fehryvea
was , ten tyde van MOSES bekend, en by het Volk in
gebruik , naar uitwyzen van Dent. VI. 9. waar de Is7.
raeliten geboden worden, de woorden welke MOSES hun
geboodt op dc, posten van Ronne Huizen era aan bonne
roorten tc fif rpen; zie ook Dent. XT. 20. Dc Koning,
moest een dubbcl van de [Pet affehryven in een Bock,
Dent. XVII. 18. De Man
fehanikqyks in zyne Fromvc
qevonficn
-- hebbende, moest hair een Seheidbrief fchryven.
Dent. XXIV. I. Over de yordaane getrokken zynde,
moesten de Israélitea groote fteenen oprichten , dezelve
met kalk beftryken , en daar op alle de woorden der Wet
fehryven. Dent. XXVII. 3. 8. Eenige deezer plaatzen ,
dit verdient eene byzondere opmerking , hebben betrekking tot gevalicn vdOr de Wetgceving op den Berg Sinai„
Indien mosr.s de Uitvinder van het Letterfchrift goweest ware , of de Letters van GOD ontvangen hadt, welhe tot dien tyd toe onbekend waren by de hragiten,
zou het hem als een verflandig Man gevoegd, en zeer
overeenkomflig met zyn Character geweest hebben , dat
by hun den cart en 't gebruik deezer onfchatbaare Kunst,
door GOD hem ontdekt, mededeelde ; moeten wy Met natuurlyk veronderftellen , dat by den \Verklieden , die by
Steenen en de gouden Plaat, ter bcwerkinge , overgaf,
zou gezegd hebben „ In it graveeren zult gy de LetA3
„ tern
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ters , gebruiken, welke GOD my mededeelde, of die ik
nu ontdekt, en het gebruik daar van u geleerd,
Doch by wyst hun tot een voorbeeld algemeen in zwang ,
zy moesten te werk gaan als de Zegelgraveerders. De.
Oa& Oosterfi.he Volken fneeden hunne Naamen en Spreu-.
ken op hunne Zegels, gelyk dit nog de gewoonte is by
de groote LAMA van Tartarye, by de Vorllen in Indic,
by den Keizer van Conflantinopol e, en diens Onderregenten.
Was deeze Kunst , ten dage van Mons , eene nienwe
ontdekking geweest , by zou het zo wel opgetekend hebben, als andere Uitvindingen : by voorbeeld, de Muzyk , enz. En 'er is geen reden altoos om te veronderflellen, dat GOD de onmiddelyke Ontdekker der Sehryfkunst was: want MOSES ZOU niet hebben kunnen naalaaten eene byzonderbeid van dat aanbelang te vermelden:
de gedagtenis van welke een der flerkile bolwerken te(Yen de Afgodery zou opgeleverd hebben.
Verfchcide aanzienlyke ongewyde Schryvers kennen
de Ontdekking der Letteren aan de Goden, or door de
Goden verlichte Mannen , toe. PLATO drukt zich bier
omtrent flerk nit, en vermeldt de God THEUTH of MERCURIUS, als den Uitvinder der Letteren. DIODORUS stcuLus evil, dat MERCURIUS de Schryfletters uitvondt,
en de Menfchen de beginzels der . Starrekunde leerde.
CtenRo ftemt met PLATO in, en betuigt, dat HERMES
Of de vyfde MERCURIUS , door de Egyptcnaars ToTH gebeeten , de Letters eerst aan dat Volk mededeelde. De
Gentoos beweeren , dat hunne Voorouders de Letters ontvingen van bet Opperweezen, by bun Brahma geheeten.
Schoon wy, uit deeze getuigenisfcn, mogen oprnaaken,
dat de Schryfkunst tot eene hooge Oudheid opklimme,
ontdekken zy ons, nogthans, dat de Ouden zeer onvolkomene denkbeelden gehad hebben van de waare herkomst. PLATO zegt , dat eenigen , wanneer zy eene
z'vaarigheid niet nit den weg konden ruimen , eene Godbeid in 't fpel bragten, om den knoop door te hakken;,,
en de geleerde Bisfchop van Gloucester merkt op, dat
de Ouden Diets aan de Goden toefcbreeven , waar van
zy eenige befcheiden hadden ; doe]] , wanneer de heugenis
der uitvindinge verlooren was, eigenden zy die, onmiddelvk „ aan eene Godheid toe.
Naardemaal de Gewyde Gefchiedenis ons des niets bepaalds opgeeft, en de Ongewydc Schr yvers niets voldoenends
„
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vends daar over in 't midden brengen , Rant het ons vry
dien Oorfprong op te fpooren. Ken weinig nadenkens zal ons ontdekken , dat de Menfchen , in derzelver ruwen en onbefchaafden ftaat , noch tyd, noch
ging , noch aanfpooring , hadden , om hunne Zielsvermcgens te oefenen tot eene Innate, genoegzaam om Letterfchrift te vormen; doch , wanneer eon Volk zulk eon 'hat
van befchaafdheid bereikte , als vorderde , dat zy" de bevattingen der Ziele, welke geene Lichaamsgedaante
den , vertoonden , gaf noodzaaklykheid , de Moeder der
Kunflen gelegenheid tot eene verdere uitbreiding der
menschlyke bekwaamheden, en drong zodanig een Volk
tot bet uitvinden eencr vaardigcr wyze , om hunne zaaken te verrigten , en de gebeurtenisfen to bcwaaren , dan
door Schilderfchrift kon gefchieden : want de onmogelykheid , om eene verfcheidenheid van router verftandlyke
en afgetrokken denkbeelden en klanken , door eene zinnebeeldige voorftelling , uit te drukken , deedt zich natuurlyk op , en teWens de noodzaaklykheid, om eene andere wyze uit te vinden , die meer bevatte.
Dusdanige uitoefeningen van bet verflandlyk vermogen greepen plants wanneer eon Volk vorderingen begon to maaken in Kunflen , Handwerken en KoopLan,
del ; hoc meet vernufts zodanig een Volk bezat , hog
meer vorderingen 't zelve maakte in de uitdrukking zyner fpraake , terwyl Volken , min gevorderd in befchaafdheid en weetenfchap , een min volkomen zamenftel van
Characters badden ; en , eeuwen lang , niet verder in dip
Kunst vorderden dan de Chineezen in het maaken van
hunne merkcn. Hicruit fproot voort , dat de bezigheid
der Vorften , Kunftenaars en Koophandeldryvers , de
noodzaaklykheid deedt gebooren worden om bedagt te
zyn op de uitvindinge van eene vaardige wvze , om
rigt mede te deelen aan hunne Onderdaanen of Medea
handelaaren , op eenigen atfland van bun verwyderd. Zulk
eene verbetering was van de blvkbaarfte nuthcid niet alicon voor den Vorst, en den Staatsman „ maar voor allcn die eenen cenigzins uitgebreiden handel dreeven.
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WAARNEEMING VAN EENEN LYDER , DIE , NA HET GENEEZEN VAN VEROUDERDE GEBREKEN PYN IN DM
OOREN KREEG BENEVENS EEN GEDUURIG UITVLOEIJEN VAN ETTER UIT HET 0011 , EN EINDELYK HET GEHOOR VERLOOR. DOOr den

Hccre jAssER., Reelmeester van bet Regiment van Lengefeld.
.dan de Heeren Schryvers der Vaderlandfche Letteroefe.
ningen.
WELEDELE HEEREN !

a dat ik, in het tide Stuk, van het I-Ide Decl der
Nieuwe Algemeene Vaderlandfche Letteroeffeningen,
N
wegens eene
de AVaarneeming van den Heer
FIELITZ

gelukkig geneezene Doolheid, geleezen had, wicrd ik
nieuwsgierig , om te weeten , wat aanleiding tot zulk ecne byzondere konstbewerking gegeeven had. Op de door
den Heer FIELITZ aangehaalde pleats, uit de Bibliotheek
van den Heere RICHTER vond ik daar een zeer kort uittrekzel, uit eene Waarneeming van den Heere JASSER
te vinden in de Vermi:chte Chirurgifche Sehriften, herausgegeben von J. L. scHmuCKER , Dritter Band, pag.
113. Deeze Waarneeming ieezende, vond ik dezelve zo
veel leerzaams te bevatten, eu zulk een nieuw licht te
verfpreiden , over eela gebrek , daar de Heelkunde , hoe
verlicht tinders , tot hier toe, weinig, of liever geene ,
hulp , aan heeft kunnen toebrengen , dat ik my de moeite getroost heb , dezelve te vertaalen ; welke vertaaling
ik de Eer heb Uwe Ed. toe te zenden. Vinden Uwe Ed.
good, dezelve in uw geagt Maandwerk te plaatzen, het
zal zeer aangenaam zyn aan hem , die de Eer heeft zig
met alle egting te noemen ,
Uwe Ed. beflendigc
Leezer,,
Haarlem,
a3 Nov. 1787,
JOHANNES DAAMS,

* * *
Een SOldaat gcnaamd IIITTJ3ZRG 7 wierd, by het op,

reg.,
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regten van bet Regiment, nit bet Dragonder Regiment
van Apenburg , by ons als Recrut aangefteld. By het
befchouwen der Recruten , berigtte by, dat by reeds zedert veele jaaren Oorpyn had gehad , en dat 'er beftendig,
uit het regter Oar , eene etteragtige floffe vloeide , dat
by aan het 'linker Oor zyn gehoor geheel verlooren had,
en aan het regter ook zeer bezwaarlyk hoorde. Ik vroeg
hem, of hy anders altyd gezond was geweest? Hierop
antwoordde by, ja! behalven dat hy, voor omtrend vier
jaaren , ecnige gaatcn aan het regter Been' had gehad, en
hy herinnerde zig , dat hy , zedert dat deeze geneezen
waren, pyn in de Ooren had gekreegen , en dat bier op
het uitvloeijen des Etters gevolgd was. Ik onderzogt zyne Ooren , en vond , dat uit dezelven een zeer ftinkende
Etter vlocide. De Commandant van het Regiment, die
by dit onderzoek tegenwoordig was , ligtte zyn flak op ,
en verzeekcrde den Recrut, dat dit het waare hulpmiddel
was , om zyn verlooren Gehoor weder te herflellen , en
den Etter uit zyne Ooren te krygen. By deeze nienwe
aenceswyze dorst ik my niet onderwinden , den Lvder
voor eenen Invaliden te verklaaren. Hy wierd als Soldaat
gekleed , en mocst de Solciatenocifeningen leeren. Na
verloop van drie Weeken , wierd dit Mensch in het Hospitaal gebragt. Hy had eene hevige Koorts , en klaagde
fi ver ondraaglyke pyn in het regter Oor. In het (linker
Oor was de pyn , zedert dat hy het gehoor nit het zelve
verlooren had, zeer draaglyk, en 'cr vloeide zeer weinig
Etter uit. Ik liet den Lyder aderlaaten, het Bloed had.
een Ontfteekingskorst. Ik lict weekmaakende ftovingen
op bet Oor leggen , en in bet zelve Melk , waar in AlthTawortel gekookt was , fpuiten. De pyn en koortfige
beweegingen hielden geduurig aan. Den volgenden dag
wierd het aderlaaten berhaald, en voor inwendig gebruik
wierd hem een verzagtend Drankje gegeeven. Hem wierden zagte prikkelende Klisteeren gezet. Daar de pyn
nog geftadig aanhield, fchoon de Koorts op den zevenden dag verminderde wierden hem ook Spaanfevliegpleisters agter de Ooren en in den Nek gelegd. Daar ik in
deezen tyd ruim 36o Zieken in het Regiment had, en de
meeste myner Under-Heelmeesters ook ziek waren , kon
ik indedaad deezen Lyder zoo niet behandelen, als zyn
toefFand wel vorderde. De uitwendige hulpmiddelen konden ook niet behoorlyk aangewend warden , om dat 'er
te veel Zieken en te weinig Onder-Heelmeesters, waren.
.A
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Om dat de Lyder vty van Koorts was, liet ik hem weder
naar zyne Compagnie gaan. Naderhand heb ik deezen
Lyder nog zeer dikwils, met dezelfde toevallen, in het.
Hospitaal gehad, en daar zyn gebrek reeds zo oud was,
liet ik hem, zo "clikwils hy vry van Koorts was , weder
naar zyne Compagnie gaan. Hy klaagde wel altyd,
dat zyn gehoor,, aan het regter Oor, geduurig zwakker
wierd , maar dit alles hielp niets : hy was eens Soldaat
geworden en , moest het blyven. Deeze Mensch verdiende alle medelyden, dewyl by dikwils onder het Geweer geftraft wierd, om dat hy het Commando niet regt
verftond. Dewyl zeer veele Recruten uit Polen aan dit
Regiment bezorgd wierden , en deezen ook als doOve/
konden aangemerkt worden , om dat zy de Duitfche Taal
niet verftonden , wierd ,hy onder deeze Klasfe gebragt;
bet kort, by moest leeren exerceeren.
In het Jaar 1776, wierd by weder in het Hospitaal gebragt. Hy: had andermaal eene hevige Koorts , en de pyn
was zo verbaazend , dat de Lyder half raazend was. Ik
liet hem in twee dagen clriemaal aderlaaten , ik gal zagte
afvocrende middelen, ik liet weckmaakende infpuitingen 7
als ook Dampbaden , in het Oor gebruiken; ik liet, ag7
ter de Ooren en in den Nek, Spaanfevliegpleisters aanleggen , en Bloedzuigers aanzetten. Alle deeze middelen
wierden na elkander beproefd , maar alles was vergeefsch,
en verfchafte den Lyder zelfs de geringfte verzagting zy-L,
ner pynen niet. Hy liep dag en nagt in de Kamer road,
dewyl by nergens rust vond , zo , dat ik in de noodzaake
tykheid gebragt wierd, hem zomtyds , door eene gift van
het Heulfap , Opium, voor eenige uuren een weinig Chaps
te bezorgen. Uit het Oor vloeide zulk eene menigte
ftinkende Etter , dat hy langs de zyde van den Hals
neer liep. Als ik ,aan de uitwendige opening van het Oor
drukte, (deeze heevige pyn was ajleen aan het inter Oor)
vloeide 'er dikwils een dikke korlagtige Etter uit. Na
verloop van drie Weeken liet het zig aanzien , of 'er agter het Oor, op het mamwyze uitfteekzel , procofus rfrustoideus een gczwel zou komen. Ik had tot hier toe op
dit deel altoos blaartrekkende middelen gelegd. 'Er vertoonde zig eene kleine verheevenhcid, en ik dagt door
het geyoel eenige vogtgolving te ontdekken. Dit deel liet
ik nu met weckmaakende ftovingen heleggen. Den volgcnden dag was de kleine verheevenheid verdweenen , en ik
kon , door het gevoel , geene vogtgolving meer ontdekken.
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ken. Ik verwisfelde do weelcmaakende omfingen weder,
met prikkelende middelen , en de Bafilicum wierd, met
Spaanfevliegen vermengd, weder aangelegd. Na ecnige
dagen vertoonde zig weder eene verbeevenheid, en ook
Gene twyfelagtige vogtgolving. In deezen tyd, was de
Koorts des Lyders clan ecns heeviger, en dun Bens minder,
na dat de pyn meer of minder was. Het was niet mogelyk hem in het Bed te houden. Den meesten tyd liep hy,
zo wel by dag als by nagt, door de Kamer , en dikwils
verfeheurde by , door de felle pyn , wet by ann zyn
Lyf had. Ik nam cen Mesje , en maaktc , op deeze
plants, eene infnyding tot op het Been, van cen &din
Lang. Uit de opening kwairen ecnige droppds geelagtige , zeer donne en fcherpe Etter , doch ik kon
door de Sonde verder Diets ontdekken. Hicrop lint ik
dit deel weder met weekmnakende ftovingen beleggen.
Ik hoopte, dat de Lyder nu ecnige vcrligting van zyne pynen zoo ontwnar worden, doch zy bleeven altyd dezeifde. B y het Verhand ontdekte ik ecnc zwarte vlek can
het plukfel ; flit deed my opmerkzaam zyn , deivyl ik
dagt, dat order de Pees van de Borst-Sleutelbeens-licakfpier, ilInsculus SterPo-rdeido-ma goidetss, aan het tepelwyze uititeckzel van het Slaapbeen, Bcenbederf, Caries ,
plants had. Maar, am dat ik , door de Sonde niets ontdekken kon nam ik cen Bistourie , en ontblootte het tepelwyze uitticekzel meer van de Pecs en het Beenvlies.
Eindelyk vond ik deszcifs oppervlakte gehecl raauw, en
van bet Panvlics ontbloot. 1k voelde. met de Sonde , op
de oppervlakte van dit Been, been en weder, en ftak dezelve eindelyk in eene opening, die in bet Been was, en
toen ik dezelve dieper indrukte, bleef zy in de cellen van
dit uitlleekzel zo vast fteeken, dat ik moeitc had om ze
weder te ru o. te brengen. Ik ftelde my op dit oog-enblik.
de zorrelyktIC uitkomst van dit. gebrek voor; daar was
Beenbederf
tegenwoordig; als dit de cellen van het tepelb
wyze uitfteekzel aantastte, met welk een middel zoo ik
bet te keer gaan? Het was insgelyks ook mogelyk, dat
het Beenbederf de inwendige oppervlakte van dit Been
kon aangrypen , en ik zag in myne gedagtcn mynen Lyder , met de innerlykfte droefheid' , een langzaamen
flood, met de be yigftc pynen , te gemoet treeden. Ik
liet my eenc Spuit gec y cn , en , daar ik gecn ander fpuitmiddel by dc hand bad, nam ik cen aftrekz,e1 van Borstthee , en fpoot dezelve , een weinig laauw gemaakt, in
de
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de opening. De pyp der Spuit vulde de opening zo
naauwkeurig, dat zy als eene wigge daar in paste. .tht
de uitwendige Wonde vloeide niets van de infpuiting.
Terwyl ik op de uitwendige opening van bet Oor myne
aandagt gevestigd had, boog de Lyder het Hoofd near de
flinkerzyde, even als men,bet zelve te rug trela, als men
ons iets in de Ooren wil fleeken; ik wist niet wat by
doen wilde; hy riep: „ Myn God, wat komt my over!
„ daar loopt my iets door het Oor in het Hoofd;" hy begins
met den Neus te fnuiven , en de infpuiting loopt uit het
regter Neusgat. 1k fchrikte zelfs van dit verfchynzel,
en om my van deszelfs zekerbcid te overtuigen, herhaalde ik de infpuitingen dikwils. Uit de uitwendige opening
van het Oor kwam te gelyk veel Etter, maar ik kon niet
ontdekken , of 'er iets van de infpuiting onder gemengd
was. De. Lyder vertoonde- cen vrolyk gelaat. 1k vroeg
hem, hoe by gernoed was? en by antwoorde my: „God.
„ zy ecuwig gedankt , ik vocl dat myn Oorpyn opboud."
Ik.verbond de Wonde. droop; de Lyder begaf zig ter
rust en fliep ticn uuren na ell antler: by had op de aancredeane zyde gelegen, en 'er was zeer weinig Etter nit
de uitwendige opening gevloeid. Des avonds verbond
den Lyder weder, en fpoot met dezelfde infpuiting; ik
wilde hierin met opzet Beene verandering maaken, dewyl
by 'er zig zo wel by bevonden had. Ik vroeg den Lyder,
hoe hy zig be yond? en by antwoordde Met vreugde , dat
de pyn hem byna geheel verlaaten had, behalven dat by
zomtyds ecnige gevoelige ftecken in bet Oor gewaar
wierd. , De Etter, die uit de uitwendige opening van het
Oor vloeide, wierd dagelyks minder, by wierd van eene
goede kleur, en 'in a gt dagen verdween de,itank, en de
pyn, zo wel als het uitloopen des Etters , uit de uitwendige opening. Ik Meld op met de infpuiting , en verbond
de Wonde zeer cenvoudig , met droop plukfel. Het ontbloote Been kon men nog eenigen tyd voelen, en, daar
'er geen Etter uit deeze opening vloeide, bragt ik derzelver lippen tot elkander , en , na verloop van drie Weeken,
was de Wonde byna geflooten. In dit geval beken ik
myne onkunde, dear ik 'den loop , die de infpuiting door
de Gehoorbeendcren genomen hecft , volftrekt niet kon
vcrklaaren. Ik wist wcl , dat de cellen van het tepelwyze uitfteekzel des Slaapbeens in cenig verbond than met
bet Gehoor; maar hoe deeze vereeniging met de trompet
Tuba Euflachiana , geinied; dear van
van Env s"
had
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had ik, in de Been- en Natuurkundige Voorleezingen, niets
gehoord, maar wel , dat de holligheden van den nmstoideus het
Gehoor helper verfferken. 1)e trompet van EUSTACHIUS
word, van de Ontleedkundigen , tot de uitwendige werktuigen van het Gehoor gereekend to behooren , en het is
bekend, dat doove Menfehen , door Piunnen Mond te
openen, hun Gehoor eenigzints verfferken , en dat dit
gefchied door de trompet van EUSTACHIUS; maar dit alles word door de trillende beweeging der Lugt veroorzaakt , die reel fyner en vloeibaarder is , dan mync infpui'ring was. Naar myne gedagten , dringt cle inipuiting uit
de hollighcden van den maitraacus in het agterfte gedeelte van
de hoiligheid des Tromniels , en uit deeze in de buis van
EUSTACHIUS, My kwam ook in gedachten , of de gezonde that deezer deelen , door de ophouding des Etters ,
niet veranderd kon zyn. lk ram een droog Doodshoofd,
zaagde her tepelwyze ititffeekzel van het Slaapbeen door,
en in welk eene celie ik fpoot (*) , cle infpuiting kwain
aan het fteenagtig gedeelte van het Slaapbeen , pars parofic osfis temporum op die plants te voorfehyn , waar zig
het Kraakbeenige gedeelte van .de trompet van EUSTACHIUS
met het zelve vereenigt. Het fcheen my de mite waardig te zyn , dit verfehynzel nader te onderzoeken. Wy
hebben zeer veele vorderingen in de Konst, aan toevallige omffandigheden, te danker. Ik ffelde my de volgende
Vraagc voor: Zou het niet Mogelyk zyn, als men hv menfehen , die , door land aanhoudeucle Oorpynen , of door
andere ziekten , het Gehoor verlooren hadden , de Proeve , om het mamwyze uitffeekzel van het Slaapbeen,
Proceslig mammillaris ay's texporam, te doorbooren , en
door behoorlyke infpuitingen het Gehoor weder te herffellen?
(*) Deeze Proeve is volkomen wettig ; want ik Lel) er in
Slaapbeenderen de proef van genomen, en heb hier by het volgende nog waargenomm : I) Om het ingelpoten vogt door re
laaten, moet men zotmnigen, diep na de punt, en anderen nader by den wortel, doorbooren ; de reden hier van ligt in de
plaats, waar de Cellen groot genoeg zyn, om de Pyp der Spuit
te omvatten. 2) In twee gevallen ging deeze Proeve ongemeen
fchielyk, want, in plaats van veele Cellen, was by den eenen
;mar eene Cel, en by den anderen eene dubbelde. 3) in alle
deeze Proc yon , vloeide niets van het gckleurde vogt , uit de
beenige Gehoorbuis, by deszclfs Slaapbeenderen, terwyl zy bet

trommelvlies nog hadden; maar alles liep nit de Buis, waaraan
Pet Kraakbeenige gedeelte der Buis Vail SVSTACHIUS gehegt was.
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ten? 1k had can mynen Lyder de beste gelegenheid ,
orn dit te beproeven , dear hy, reeds zedert veele jaaren,
met het clinker Our , niets kon hooren. Ik ftelde het
hem voor ; in het begin was by bevreesd voor het fnyden ; maar .ik herinnerde hem, dat het hem Beene byzondere pyn veroorzaakt had , toen ik hem can het regter
Oor had gefneeden ; en na dat ik hem eene prefent
beloofd had, befloot by zig alles te zullen laaten welgevallen , wet ik met hem dagt te doen. Ik maakte dus
eene opening door de Fluid, tot op het Been , en ontblootte het Been in den omtrek van eene groote Erwt.
En terwyl ik tot de doorbooring gecn Werktuig had , en
ook alleen 'de uitwendige pleat , Lamina , van het Been
doorboord moest worden , bediende ik my bier toe van
een Troisquart. Deeze doorbooring gefchiedde in het
midden van dit uitfleekzel , een weinig bovenwaards ,
omtrend welke pleats de grootfte cellen hear.be
, bffin neemen. Dowyl deeze opening zo groot was, dat ik de Pyp
van een gewoone kleine tinne Spuit ,* (zo als dezelve
ons Hospitaal in . gebruik zyn) kon inbrengen , fpoot ik
wateragtibg afkookzel van Myrrhe in. De
'er een zeer
infpuiting liep uit het (linker Neusgat, en, na vier dagen,
verzeekerde my den Lyder;, dat hy met bet (linker Oor
wcder hooren kon. 1k voer nog eenige dagen voort met
myne infpuiting. 1k lict den Lyder het regter Oor toefloppen , en by vertIond alles wat ik hem zeicle, en gaf
my daar op behoorlyk antwoord, .nogtans zeide hy, dat
bet Gehoor aan bet regter Oor veel helderer was, en ik
nam de proeve , wanneer het regter Our toegeftopt was ,
met zeer zagt te fpreeken , wanneer by wel niet alle , maar
nogtans de meeste, woorden verflond. Ondertusfchen was
ik zeer wel te vreeden , dear ik zag , dat de Lyder aan
dit Oor zyn Gehoor weder gekreegen had , dat zedert
veele jaaren geheel verlooren was geweest. 1k lag op de
Wonde maar een eenvoudig verband, en verbond dezelve
meest met .droop plukfel; ik bragt derzelver lippen einclelyk te zamen , en in drie Weeken was zy volkomen
aeneezen zonder dat ik eenige affchilfering van het Been
ontdekt heb. 1k heb zedert , en zelfs tegenwoordig,
terwyl ik dit geval hefchryve , de Proeve met vcrfche
Doodshoofden genomen (t), en de infpuiting is beflendig
0) Onder zes Proeven is my dit maar tweemaalen geiukt.

De
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dig uit den Neus gevloeid. Terwyl ik dit fchryf, heb
ik een zeer versch Doodshoofd, waar in ik het infpuiten
door het tepelwyze uitfteekzel op nienw beproeve de
infpuiting dringt terilond uit de uitwendige opening van
het Oor naar buiten. Het fprcekt Van zelve, dat, als
het Doodshoofd niet loodregt geplaatst is, de infpuiting
in den Mond zal vloeijen.
De Lyder is, zedert dien tyd, altyd gezond geweest,
to heeft zyne Oorpynen summer weder gekreegen. Hy
ieeft tegenwoordig nog 7 en toen my de Regiments-Heelmeester,, CREUZWIESER , in den verloopen Herfst, een
bezoek gaf, verhaalde ik hem het geval, en liet den Soldaat by my komen , die hem het begin zyner ziekte, derzelver voortgang, en eindiging, verhaalde. 1k heb hem
drooge Gehoorbeenderen gegeeven, en by heeft zelfs de
proef met de infpuiting genomen. Elk , die de proef
bier van neemen wil, zal ,van de' waarheid van dit geval
overtuigd worden. indien zig een Lyder by my ve,r7
voegt, die zyn Gehoor verlooren heeft, en niet bevreesd
is voor het (nyden en booren , dat op deeze pints van
weinig belang, en zonder eenig geVaar, is , zal ik, zonder bedenken, deeze proef hervatten. Het geval, dat
ik bier belchreeven heb, is misfchien geene nieuwe ontdekking, fchoon het voor my geheel nieuw; is. 1k beken , dat de oude Heelkundigen veel gefchreeven hebben,
dat ik niet geleezen heb. Maar bet is your de Konst
ook reeds genoeg, als herhaalde Waarneemingen de waarheid in een helder licht zetten.
De eerfle heb ik met Therbentyngeest, maar de indere met een
groen geverfd vogt, beproefd. Hier vioeide het vogt, in eene
loodregte piaatzing, uit den Neus, maar voorwaards geboogen
zynde , lisp 'het uit den Mond , doch ik heb het niet uit het
Oor zien loopen. De grond van dit verfchynzel fchynt in de
kragt van het vogt to Ieggen, welks hevige vloeijing in de huis
en tegen den trommel toeneemt , door 'de haauwe buis , waar
sf nor het, door de kragt der Spuit, gedreeven word.
FALKE1VBERO.

liA.
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INTATIJURLYKE HISTORIE DER KEERKRINO-VOGELEN.

(Volgens den Heer de BUTTON.)
hebben Vogels gezien , die van het Noorden
Wy het Zuiden trokken , en , met cen vrye vlugt , alle
de Ltgtfleeeken te land en zee doorvlogen ; wy zagen
andere aan de Poolgewesten bepaald , en , als laatfte Kin.
deren , der ftervende Natuure , aan de bevroozene ftreeken
bepaald. De Keerkring- Vogel in tegendeel , fchynt een
weezen , aan de Zonnekar gehegt onder de brandende
Lugtitreek • , door de Keerkringen bepaald. 't Is uit
deezen hoofde dat LINNIEUS hem den Dichterlyken naant
van Phaitoi geeft. In 't hedendaags Latyn beet by Lepturus , by de Engelfchen Tropick Bird, by de Franfchen
Otftau Tropique of Paille en queue by de Spanjaarden.
Rabo di yunco, by de Hollanders Pylflaart.
Zonder ophouden in die brandende Lugtftreek vliegende , zonder ooit buiten de twee uiterilen van den Zonlieweg te gam , kondigt by 'den Zeelieden de nadering
aan der Keerkringen; een eigenaartige oorfprong van den
Imam daar aan gegeeven. Het .zien deezes Vogels firekt
ten ontwyfelbaaren tcken , dat men onder de Bxandende.
Lugtitreek -komt , 't zy melf van 't Noorden of 't 'Guider). nadert ; in die Zeeen cintmoet,men Keerkring-Voge/r.
't Is op de afgelegenfte en diepfte in Zee geplaatfte Eilanden in den Oceaan der beide Indien, als l'fifaenfion
St. Helene, Rodrigue, de France en Bourbon, dat deeze
Vogels , by troorkeuze been v:liegen , en hun verblyf houden. De groote ruimte der .Atlantilhe Zee, ten Noorden, fchynt hem tot de Rermudes gevoerd te hebben,
bykans negen Graaden buiten den Noorder Keerkring,
waar CATESBY ze zag komen nestelen , en broeden op
de hooge rOtzen , die deeze Eilanden omringen (*); dit
is de plaats des Aardkloots , waar zy zich bet verfte van
den Brandettden Wereldgordel verwyderd hebben : voorts
bewoonen zy , en zweeven heen , door de geheele breedte
van dien Wereldkring , en worden weder gevonden aan
de andere grenspaalen ten Zuiden waar zy de Eilanden
bevolken , door den Scheepsbevelhebber coox ontdekt ,
Or
CID CATESBY Carolin. Append. p. 14-

DER KEERKRING—VOGELEN.

t7

op het Parzsch-Eiland, de Societal- en de Vries&tyke Ei/ander'. De Heeren COOK en FORSTER hebben ook deeze
Vogels aangetroffen op verfcheide plaatzen in voile Zee,
omtrent op dezelfde Breedte: want fchoon derzelver verfehyning aangemerkt worth als een teken van ,de nabyheid des Lands , blykt bet onlochenbaar, uit de verhaalen.
der Zeelieden , dat zy zich zomtyds op verbaazende afft-Judea vcrwyderen , en verfcheide mylen ver vliegen.
„ Wy zagen" fehryft FEUILLEE, -„ een Keerkring-Vogel
op twintig Graaden Noorder Bre-eche, en dric bonder('
„ zes en dertig Graaden Langte. Ik Bond verfleld, dee79 zen Vogel, op zulk een grooten afftand van het Land,
als wy ons Coen bevouden, aan te treffen; ooze Capi„ tein , die vericheide rcizcn na de America:tnj-Mc Eilanriot gedaan bade , myne vrworidering bemerkende ,
n, verzekcrde my , dat deeze Vogels 's morgens van de
„ Eilanden afvloogen, om bun leevensonderhoud op Zee
„ te zocken , en 's avonds na hunne nesten wederkeer„ den , zo dat zy zich omtrent vyf honderd mylen vats
„ die Eilanden moeten verwyderen (t).”
Behalven dat de lieerkring-Vogels zeer fterk en vlug van
vlugt zyn, hebben zy om zuik een langen weg of te leggen, het vermogen , om op het water te rusten; LABAT
Ivil, dat zy 'er zelf op ilaapen , en daar een fleunpunt te
vinden, door middel hunner breede geheel gevliesde Pooten, Welker vingers gansch aaneen verbonden zyn door
ten vlies, geIyk die der Kormorans, Fregat-Vogelen, met
weaken de de,;-rkritig-Fogel in cart overeenkomt , als med.:: in de gewoonte, om op de boomen te roesten ; ondertusichen heeft by meerder overeenkomst met de Ze-ZwaluXell dan met ecn der gemelde Vogelen; naar dezelve
gelykende in de langte der vleugelen , die kruislings over
den Staart leggen, wanneer de Keerkring-Vogel zit ; ook
gelykt by naar dezelve, in de gedaante van den bek, die,
egter, veel fterker , veel dikker, en aan de kanten even
getand is.
De grootte van den Keentring-Vw1 is die van een gewoone Duif: en 't fielder wit zyner Pluimadie zou genoegzaam weezen om hem uit te doen munten; doch zyn in
't oogloopendst kenmerk is een dubbele lange veder,welke zich vertoont als een Stroohahn, in den Staart geftooken ,
(t) FEUILLEE, ObiervationS, p. 17o.
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ken , 't geen hem den naam van Paille en queue heeft
doer krygen. Deere dubbele hinge vcder beftaat nit
twee flukken, elk gevoegd can de ryde van een bykans
kaale pen, alleen bczct mct zeer korte baardjes; cleeze
zyn verlangingen van de twee middelfle Staartpennen, de
Staart is voor hat ovezige kort en bykans geen; here
dubbele lange veder is twee- of vierentwintig duimen
lang , clikwyls is de cm langer dan de andere , zonitvds
ziet men 'er flegts Can , 't Welk van tocval of den ruityd
afhangt: want decze Vogcls verliercn als dan die wydnitfieckende Staartpcnnen , 't is als dan , dat de Inwoonders van Ot2Zzi , en de daar orrilirceks liggende Eilanden ,
deeze lane pennen opzamelen in de bosfaen, werwaards
die Vogels rich ter nachtrust begeeven. Die Eilanders
Yervaantigen 'er vederhosfchen van voor hunne Oorlogshelden.; de (araibes van ilmerica flecken deeze zelfde
taartpennen door het middenfchot der neuze , om 'er
zich fraaijer of verfchriklyker door te maaken.
Ligt valt het te begrypen, dat can Vogel, die zo bong,
zo vry, zo ver vliegt, zich hezwaarlyk aan een gevangen
that konne gewennen. De Markgraaf DE QUER1(0I3i:.NT
op lile de France zynde, hadt langen tyd een jongen
Keerkring-Vogel gehad; doch hy moest, om hem te docn
eeten , fehoon reeds groot geworden, met gewJd den
bek openen om hem het vlecsch waar mede by hem
voedde, te docn nuttigen; nooit Wilde hy nit zich raven ecten , en flicp bykans den geheelen dag. De korte
en agterwaarcls fiaanue Pooten maaken deezen Vogel zo
log en loom van gang op den groat, als iigt en viug in
de Int. Zorntyds beeft men waargenomen , dat deeze
Vogels, afgemat , of door ftorm weggevoerd , het wand
der Schepen in Zee ter rustplaats nonen, ea rich met
de hand lieten grypen.
Men onderfcheidt de Keerkring-Vo;zelen in twee of cirie
Coorten , Welke my alleen als Verfcheidenheden voorkomen. De MarluTcaf DE qUEIIII0Ct:NT verklaart deeze
Brie , op het Eiland Acenlion , by elkander gezicn te
hebben. Het verfchil is meest in de grootte gelegen;
Erne foort of verfcheidenheid heeft de uitifeekendc Staartpennen rood. Meergemelde Markgraaf heeft de goedheid
gehad, my het volgende berigt, op Isle de Trance opqefleld, mede te deelen : „ de Ketrkrinq-rogel met roo„ de Penner), nestelt op dit Eiland zo wel als de gc.
lroone Kcerkring-Yogel; de laatstgemelden in de hat
„ boo-
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boomen , op bet groote Eiland, de eerfle in die op de
kleinc Eilanden, daar omftreeks. Men zict een
met roode Staartpennen, bykans nooit op 't
groote Eiland komcn , en buiten den l'aartyd verfchynt
'er de gewoOne Keel-kJ-iv-Vogel desgelyks zeldzaam;
zv bren gen bet lemon door met \; yd cn zyd te gaan
visfehen , en rusten op het klcine Coin-de-mize
geheeten, twee mylen van Isle de France gelcgen.
September en Oftober hcb ik de ncsten der KeerkringVo,o;elen gevonden , en in icdcr derzelven twee Eyercn,
geclagtig wit , met rosie plekken men verzekerde my,
dat'er dikwyls ilegts can was in het nest van de grootfie foort der Keerkrin,g-Vogelor: dos fchynt bet Metal
deezer Vogelfoort nict zeer groot te kunnen weezen."
ncan.ervamo=cnna

VERSLAG EENER REIZE VAN DEN DEER MARC THEODORE B0URR1T, DOOR DE YS-VALEI MONTANVERT,
DEN 28 AUGUSTUS MDCCLXXXVIL

(7ourmzi de Paris.)

,,- D e Naam des Bergbeklimmers , wiens Reize dit Opfchrift aanduidt , is wizen Laudgenooten bekend,
,,
„ door een Werkje , cenige jaaren geleden , by.den Druk„ ker deczes , YNTEMA , uitgegceven , behelzende het
/, Ferhaal eener R.eize lift de Ither,fren win het Hertogdonz
t) Savoye, In 't zelve fpreckt by breedvoerig van de Es” valet Montanvert; doch went , op zyn toenmaaligen
„ tocht , belet , dezcivc gcheel door te gaan. Thans een.
n, Bcrigt aantreffende van lien overtocht, Welke op zich,, zelven zeer merkwaardig is, en, tot opheldering van
,, het in dit dubbel lcezcnswaardig Werkje voorkomende,
,, kan dienen , twyfelden wy geen oogenblik, om het der
,1 Vertaalinge , en ccne plaats in ons Mengelwerk, waar„ dig te keuren. Het zal den geenen, die 't gemelde
„ Reisvcrhaal gcleczen hcbben , byzonder gevallen , in.
„ dien zy het thans ondervondene daar mede vergelyken,
„ en waarfchynlyk anderen opwckken , om het keurig
„ Verhaal, dier fchaars bezogte Oorden , zich eigen te
,, nraaken.”
411. *
*
Ecne gewigtige ontdekking voor de Liefhebbers van °I:
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Gebcrgte is die Bens doortochts van Cliamouni in Pie.
mow , door de Ys-vaiei van Montanvert , door twee Gidfen van Chantünni dit Jaar gevonden : deeze Gidfen ,
CACHAT LE GEANT CII ALEXIS TOURNIER hebben 'er onlangs den Neer Bour,RIT , cn diens tweeden Zoon, een
Jongeling van veertien Jaaren , doch afgerigt in het Bergbeklimmen gebragt.
Deeze Reisgenooten vertrokken van CIu
den ^7
Aug. , om opitioNzanv6r1 te overnagten , bet weer was
met Sneeuwjagt, en de Thermometer ftondt Graaden
boven o.
Den 28 trokken zy, met maanefchyn, voorby de Pontets , zeer moeilyk beklimbaare rotzcn, voor die 'er niet
aan ge.woon zyn , en kwamen met het aanbreeken van den
day by 't Ys. Ten zeven uurcn bereikten zy den voet
van Govasle , en begonnen ,ten acht uurcn de hoogtc der
Ysbedding- van Tocni te beklimmcn, Zy hadden een ladder, twaalf voeten bang, mede genomen, orn over de
fpleeten te komen waar van zy de noodzaaklheid wel
ras ondervonden; het water in de fpleeten was .bevroozen,
en de Ysbedding met tusfchcn de Brie en vier duiroLn
vcrsch gevallen Ineeuw bedekt. --- Ten negen uurcn
hadden zy veel moeite om voort te geraaken, en over de
gaapende fpleeten te komen: de weg wend verfchriklyk;
zy bevonden zich op hoogten , zo vcrvaarlyk en Heil ,
en ender nithoolingen zo fchrikbaarend overhangend, dat
zy niet wistcn hoc 'er nit te geraaken : zy moesten kruipen langs ramlen, omzet met eislyke fteilten, en deeze
randen , van ivelken het gezigt zo ontzettend was , hadden dikwyls fiegts een voct breedte. De byl , om brokken weg - te hakken, kwam bun niet min te [tide dan de
ladder en het touw, waar van zy zich by gelegenheid bedienden. Van ticn tot Lit uurcn hadden zy aeht en derde ladder moeten nederleggen.
tia
Vervolgens kwamen zy op zeer gladde plaatzen , doorfrecden van fpleeten, zo diep, dat men 'er geen grond
van kon zien, en zo wyd , dot de ladder nauwlvks van
den eenen tot den ondercn leant kon reiken; in de langte
firekten z4 zich meer dan eerie myl nit, en was het daarom ondoenlyk om ze om te loopen.
Omtrent 6611 uur benamen dikke Nevels het gezigt der
Bergtoppen , de Wind waaide tilt aile hoeken , en de
Koude nam toe. Ten twee uurcn zagen zy geen Gezigtcinder: de Yszee waar op zy hepen , fcheen onhegren6c1;
zy
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y bevonden zich els op het Ys onder de Poolen; de
Wolken fcheencn 'er een gedeelte van te maaken: een
vertoon , zo grootsch als fchriklyk.
De ongerustheid der Reizigers vermeerderde , door de
verbaezend groote fpleeten , door zeer dun thee= bedekt : zy zouden dear in oin g ekomen weezen , zonder
behalp van het touw , wear can zy zich vastbonden;_ de
Gids CACHAT 'er in , zou, zonder de ladder, dien
by droeg , 'er niet uit hebben kunnen komen , zyn hoofd
flak tusfchen de fporten door.
Ten drie unren werd hun toefland allerontrustendst:
neardemaal zy dagten den Doortocht, welken zy zogten,
om in Piemoat te komen , voorby gegaan te weezen, en
zy ftonden greed, om weder te keeren lens denzelfden
weg , fchoon wind en fneeuw de voetitappen half hadden
nitgedeigd. De Koude klom tot een ondraaglyken Greed,
de Thermometer ftondt 6 Graaden under o, hunne beiren , en zelfs de randen der fluiers , die zy voor hun cangezigt droegen , um 't zelve voor den aanval des fneeuws
te beveiligen , waren vercicrd met randen van ys; de
fluier van den longer nounarT hadt dusdanig een rand
van een half duim breed. I3eeze jonge Heer , die , als 't
ware , harden noel" voeten voelde droeg dit Teed met
cooed : toen de Thermometer tot 7 Graaden onder o dealde bevroozen hunne kleederen , en het overleer hunner
IChoenen.
De Gidfen , die zich verzekerd 'hidden , dat zy verder
den den beoogden Doortocht gegaan waren, liepen rondsom zwerveneven els lie pen , die, een fchipbreuk ontkomen zich aer baaren zoeken te onttrekken, met van
rots op rots te klimmen; zy zogten, om ergens een weg
te vinden, die hun redde uit deezen hachlyken frond;
terwyl de Heer BOURRIT en zyn Zoon , die hem freeds
bybleef, reeds het ontwerp beraamden, om liever den
nagt op die pleats door te brengen, den verder of te dwaalen ; zy overleidden den ladder aan frukken te breeken,
Char van een vuur te Rooker , de beenen te fteeken in
de voorraadzakkcn der Gidfen, en digt by elkander te
tvivven zitten; maar de Gidfen , die het onmogelyk ourdeelden koude des tarts en het ongunfrig weer uit
re hear , hadden beflooten, hoe veel moeite het hun mogt
kosten , (lien veegen tocliand te ontworftelen.
Aliddelerwyl earn men den Barometer waar, die op i8
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Duimen en 5 linien ftondt. De Thermometer was than;
Graad onder o.
By vlaagen fchecn het dat de lugt zou opklaaren , naa
de veelvuldige fileeuwontlastingen ; op andere tyden fchcen
de dikheid der nevelen den nagt te zullen vervroegen.
Zodanig was hun hachlyke toeftand, wanneer can fterke
vlaag wind, die de nevels verdreef, hun eenige Bergtoppen ontdekte , en zy ondcrfcheiden zagen , dat het
fneeuwveld, waar op zy zich bevonden, hellende afliep;
deeze omilandigheid gal hun weder moed; door een tweede vlaag wind kreegen zy 't voile gezigt der eerst ontdckte rotzen, en befpeurden zc ook aan hunne regterhand. Terftond kondigde een vreugdegeroep dit goede
nieuws aan de vast afgezworvene Gidfen : allan floegen
zy dien weg op, en betraden denzelven, en deeze Rotzen, die den rug uitmaaken van een Berg , walks voetftuk
tePiemont is , draagen den naam van les Rockers Sauveurs
of de Rotzen van Behoudenis. Zy waren het met de daad:
dewyl zy van daar onder hun oog hidden geheel Val
d' ost , en Cormaycur aan hunne voeten. De zon ft.heen
'er met helderen glans, de toppen van St. Bernard aan
den eenen, en die van Tarentaife aan den anderen leant;
veele Bergtoppen, met fneeuw en ys bezet , fehittertien,
door de zuiverfle zonneftraalen befcheenen.
In deczer voege kwamen zy , uit den verlegenften toeftand, fchielyk in den allergewenschten; zy wensehtea
elkander onderling geluk , en de jonge Deer BOURRIT
wien de moed niet ontzonken was, en gedeeld had in alle de ongerustheden en fmerten der Gidfen , zonder zich
nutlooze klagten te laaten ontvallen , ontving de theelendfle loftuitingen.
De fchoonheden van (fuze Reis evcnaarden de verfchriklykheden van dezelve; de heerlyke Rotzen van Ge',,
ant en van Charmos , die men omging, de Mont Blanc
zelve, en de onderfcheide Ys-beddingen, welke 'er van
afloopen, de Obelisquen en Pyramiden , zo van Ys als
van Granit , derzelver grootsch voorkomen, floute en
fcherpe afknottingen, de Ys-bedding van Tamil, derzelver wendingen , en fpitzen, tusfchen de drie en vier hondert voeten in de langte verheeven, derzelver boogen als
in de lug opgehangen , de vervaarlyke diepten daar under, zyn voorwerpen , die alle verbeelding, de rykile en
Vrugtbaarfte zelfs , te boven gaon.
Order den wag vernamen zy brokken Granit, welke
bun
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bun de fchoonfte Cryilalfchietingen, zonder eenige breuke of fpleet , vertoonden: zy ontmoetten geen Chamois ,or
Berggeiten ; doch Algol de voctitappen dcezer geruste
bewoonderen van het /11pilche Gebergte Versch in de
fneeuw gedrukt. Zy hebben cent Ysbedding waarg,enomen , die van cen der toppen van Mont Blanc alliep: deeze Ysbedding fchcen bun toe in 't opperfie gemeenfchap
te hebben met die van Chamowd: zy hoopten ; in ecn
volgend jaar,- deeze gemeeniehap under te onderzoeken ,
als welke den overgang ecn goede Mit zou verkorten.
By de .Rochers Sauvears lieten zy den ladder blvven ,
die denzelven drocg hadt 'er zich al eerder van willen
ontlast,::n ; doch zulks zou zeer onvoorzigtig geweest
zyn Llwyl de gevaarlykile ipleeten , door inceuw
overdekt , op de Ysbedding Facia gevonden worden. By
de Rochers ,Yauvcurs ontdekten zy ecne uitipring:ing van
de Ysbedding, welke zy overgeloopen hadden, cn waar
van zy waarl:hynlyk zouden algetuimeld weezen , indien
de nevels by aanboudenheid hunnen weg hadden blvven
bedekken; de Iteilte was verfchriklyk , zy gisten dezelve
op niet minder dan bonder(' voeten.
Hun tocht op bet Ys duurde twaalf uuren , het afdaalen na Corm qyear vyt uuren , en zy waren dicn dag zeventien en cen half uur op de been. In het nederklimmen
volgden zy de randen van Moat Truitier, welke vergeleeken molten worden met die der Naalden van, Goate, by
Chamowd: deeze bewceglyke rotzen ontalippen de handen, en rollen van ondcr de voeten weg; :mar, naa 't
geen zy dien dag reeds gedaan hadden , kwam, 't geen
bier te doen ftondt , hun kinderfpel voor, fchoon 'er zeer
itcile plaatzen waren ; ten half tien uuren bereikten zy
Cormayear,, ondcr de begunfliging van cen helderen maauefchyn.
Den negen en twintigfien floegen zv op weg na C116,
de Hoofdllad van Val d'A'ost. waar zy 's avonds aankwamen; de Klceding der Gidfen , hunne lange, met yzer
beflaagene , flokken, de bylen, welke zy op fchouder
droegen , en hunne leftis m zakken , maakten dat zy in 't
oog liepen , en gehouden worden voor Werkers in de
Cryftal-mynen.
Op den dertigften beklommcn zv den grooten St. Bernard in zeven uuren , en toogen van daar na 't Vick
Pierre, Brie mylcn laager dan de Herberg gelegen, waar
zy veel fueeuws en 't gezigt van den Winter hadden,
B4
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Eindelyk daalden zy af te Maniple , beklommen den Tre.
an, en den ingang van &dine, en bereikten Chamouni:
dit was ecn tocht van vyftien uuren.
Men wagtte aldaar de Reizigers reeds met ongerustheid, en bun wedcrkomst fchonk vreugde aan de Inwoonders. De Heer nOURRIT pryst allc zyne Gidfen, maar
geeft den grootfien lof aan CACHAT LE GEANT dien by
den bynaam van Sa:is Pear gegeeven heeft. — Twee
dagen linter vertrok by na Geneve, van deezen gedenkwaardigen 'Focht de zonderlingfle afbeeidingen merle
brengende, en de eer van in , da Dag na Pietirwit gereisd
te zyn , te midden van duizend gevaaren; doch die te
zyncr voldocning flrekten , door de bedenking , van 't
Been de menfchen kunnen doen , wanneer de nieuwFo,,ie
righeid tot zo vreemde voorwerpen, en de zugt na roem,
hun bezieien.

BREEDVOERTG VERSLAG VAN DE GEER LUKEN
DEN DER TEGENWOORDIGE INWOONDEREN
VAN SYRIE.
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Syrie is in de Oudheid zo beroemd geweest , bovcnal
de Heilige GefehiedeniSfen , en vervolgens als de
voornaamfte Zetel des Oorlogs, ten tyde der Kruistogten , dat ecn Verflag van de Gewoontcn en Zec:en
diens Lands, in den tegenwoordigen tyd, -niet dan
welgevallig kan weezen voor dat gedeelte onzer Leezeren, en dit is niet gcring, die fmaak vinden in yolksberigten , Welke wy bun gaarne, zo ras ene gunffige
gelegenheid zich aanbicdt, mededeelen. Deeze vonden
wy in 't voortreflyk , van den Heere c. F. vot,NEY getyteld, Voyag:e en Syrie et en Epypte, pendent
lei Annei-S MDCCLXXXIV en
MDCCLXXXV, en this van zeer hate jaartekening.
Meer behoeven wy het tegenwoordig Stukje , 't geen
voor zich zeiven zal fpreeken , niet aan to pryzen."
4.1. 3:: 41.

Syrie, zo wet als Egypte, fieeft , veele Eeuwen geleden , groote omwentelingen ondergaan, die de Stammen
van derzelver Inwoonderen in een gemengd hebben. Staande
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de het verloop van 2500 jaaren, kunnen wy vyf Invallen
tellen , die agtereenvolgend ccn vreemd Volk in dit Land
bragten (*). — De <4.V:yrier.c van Ntuevah omtrent
den Jaare DCCL , v6Or de Christelyke jaartelling-, den
Euphraat overgetoogen, bragten in zestig jaaren , bykans,
het geheele Land, ten Noorden van ';'n,lea, te onder.
De Chaldeen van Babylon dit Ryk, van 't well
zy afhangelyk gewcest waren , vcrwoest hebbende, volgden , als by erfregt, in de bezittingen op , en voltooiden
de vermeestering van ,'yrie ; het .Eland Tyre alleen uitgenomen. Op de Chair/cell volgden de Perfrn van
CYRUS en op deezen de Macedonicrs van ALEXANDER.
Men zou bier uit verwagt hebben, dat .\yrie niet
afhangelyk zou worden van eene vrcemde Megenheid,
en , volgcns bet natuurlyk Ryk van elk Land, een eigen
Ryksbeftuur gehad hebben: maar bet Volk , 't gun in de
(t) alleen cigendunklyk regeerendc Dwingelanden aantrof, zich genoodzaakt vindende esm juk te draagen, verkoos bet minst knellende, en Syrie werd, door
de wapenen van POMPLJUS een Wingewest des Aomeinfchen Ryks.
Vyf Leman laater, wannecr de twee Zoonen van 'm g
bun onmectelyk Vaderlyk Erfgoed verdcelden,-ODSIU
werd Sync aan het Ryk van Conflantinclolen gehegt. —
In 't jaar DCXXII, namen de zfralnlehe Stammen, onder
de banicren van MAHOMV.TII bezit van dat Land, en .veranderden 't zclvc in een tooneel van vcrwoesting.
'Lints dit Tydperk is bet van ecn gereeten door de Burger Oorlogen der Fathimiten en Orniiiaden; den Caliphen
onttrokken door hunne wederfpannige Plaatsbekleeders;
tie oorlogzugtige Turcomannen ontweldigden bet deezen;
de Europifehe Kruisvaarders hetwistten het hun ; de Mamaluken van Egypte hernamen het ; TAM-KLAN met zone Tartaaren verwoestten het, en viel het cindelyk in banden
(*) Swie, of Suriflon, is een Turk sch LandCehan, in A(ia,
ten Noorden bepaald door Diarbek en Natoiia; ten ()own door
D arbek en de Woestynen van Aral die ook met , ten
Zuiden , 't zelve beperken ; ten Wasten wordt bet door de
lliidcietandfche e( berpoeld.
CO Nal den dood van ALEXANDER wer -'en alle Landm, door
dien Werelddwinger veroverd , verdeeld onder zyne Veldheeren ; een hunner,, SELEUC_ s, maakte van sNrie een onafhange-
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den der Turken , die 'er twee honderd acht en zestig ja.a.
ren meester van bleeven.
Uit zo veelvuldige lotwisfelingen, is eene zeer groote
verfcheidenheid van Bevolking des Lands ontflaan; in zo
verre , dat de Inwoonders niet moeten aangemerkt wOrden als het zelfde Volk; maar als een mengzel van verfcheide Volken.
In drie hoofdfoorten kunnen ze onderfcheiden worden.
I. De Naakomelingen van het Volk, door de Arabieren
overwonnen, naamlyk de Grieken van het Oostersch Keizerryk.
II. De Naakomelingfchap der overwinnende Arabieren.
III. De Tegenwoordigc Mc-esters van het Land , de
Ottomannifche Turken.
't Is noodig, ter oorzaake van eenige volgende onderfcheidingen , de eerfle en tweede hoofdfoort nader te onderfcheiden. Pus moeten de Grieken gefplitst worden in
I. Eigenlyke Grieken, doorgaans schismatiken geheeten , of die verfchillen Van de Roomfche Kerkgenteenfchap.— 2. Latynfche Grieken , met die Kerkgemeen3. Maroniten, of Grieken, van
fchap vereenigd.
den Aanhang van den Monnik MARON, voorheen onafhangelyk van de twee gemelde Kerkgemeenfchappen ;
doch thins met de Latynfche vereenigd.
De Arabieren fcheiden zich nader in de vier volgende
foorten. t. De Afflammelingen der Overwinnaaren , die veele venvandfchappen hebbcn aangegaan , en
het grootfle gedeelte uitmaaken. — a. De Montualen , van de voorgenoemde onderfcheiden , door hunne
Godsdienftige Begrippen.
3. De Drufen , even
zeer afgezonderd door hunne dcnkbeelden in den Godsdienst. — 4. De Anfirrien , desgelyks van de Arabieren afflammende.
By deeze Volken, die de oudfle Inwoonders van Syrie ,
en de Bebouwers des Lands zyn , hebbe men drie andere
Stammen te voegen , beflaande uit Schaapherders , die
een zwervend leeven leiden te weeten , de Turcomannen,
de Kourden en de Arabifehe Reduuincn.
Dit zyn de Geflachten , verfpreid over het Land , tusfchcn de Zee en de Woestyne ingeflooten , van Gaza tot
In deeze optelling is het aanmerAlesandercita.
kenswaardig, dat het Oudc Volk geen zigtbaaren Vertegenwoordiger heeft: deszclfs Character is geheel en al
vcrmengd met dat der •Gricken: die, in de daad, zints
de
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de dagen van ALEXANDER , in zekeren voege, tyds genoeg gehad hebben, om zich den tytel van Oorfpronglyke Bewoonders toe te eigenen: het Land alleen, en cenige
trekken der Gewoonten en Gebruiken , bewaaren de voetflappen der vroegere Eeuwen.
daar in ongelyk can Egypte, heeft niet geweigerd vreemde Geflachten aan te neemen. Alle zyn ze
daar, gelykerhand, Landeigen geworden. De Kleur volgt,
in dit Land, dezeifde Wetten als in 't Zuiden van Europa, in de verfchiliendheden, uit den cart der Lugtftreeke
ontflaande. Dus zyn de Inwoonders der Vlakten in 't
Zuiden bruiner dan die in 't Noorden, en nog meer dan
etc Bergbewoonders. Op den Libation, en in het Land der
Drufen, verfchilt de kleur Diet van die der Franfehen,
in 't midden van dat Ryk. Men heeft hoog opgegeeven
van de fchoone kleur, en de geregeide weezenstrekken,
der Vrouwen te Danuiscus en te doch dit laatite
moeten wy op goed geloof aanneemen : want de fluier,
welke zy beftendig draagen, 'cat nieniand toe des algemeene waarneemingen te doers. — In vale ftreeken
deezes Lands zyn de Vrouwen , ten dien opzigte, min
fchroomvallig; fchoon niet min kuisch. In Palestine/ (C),
by voorbeeld, ziet men de Vrouwen met ontbloot gelaad
en hats ; doch armoede en zwaare arbcid hebben haar
geese perfoonlyke bevallighedon ovcrgelaaten. De oogen
alleen zyn over 't aigemeen fchoon. De kleeding, welke
zy over 't algemeen draagen , veroorzaakt, dat men de
lichaamsgeftalte b y ,elke beweeging kan zien. 't Ontbreekt zomtyds can Fraaiheid; doch can geene eyenredigheid. Ik herinner my nict , in Suric. of zelfs in Egypte,
zwaar gebochelde of mismaakte Perfoonen gezien te hebben. 't Is waar,, dat men die ranke geftalten , welke in
Frankryk zo zeer in den fmaak vallen, hier zelden ontmoet: men heeft 'er in 't Oosten niets mede op. De
jonge Dogters volgen haare Moeders , en gebruiken reeds
vroeg bygeloovige middelen , 0111 zwaarlyvig to worden.
De :.yriers zyn over 't gelled middeibaar van grootte:
en , gelyk in alle heete Gewcsten , fcbraaler dan de Inboorelingen van het Noorden. Niettegenflaande dit , treft
men in de Steden 'er cenigen aan , wier nitfteekende
ken
C) Palestina wordt thins in den algemeenen naam van Sy? ie

ingeflooten.
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ken toonen, dat de invloed der Leevenswyze, in zekere
rnaate, dien der Lugtftreeke kan opweegen.
Het Arabisch is de algemeene Taal in Syrie. De Heer
NIEBUHR verhaalt, van hooren zeggen, dat het Syrisch
nog -gefprooken wordt in zommige Dorpen, op het gebergte ; doch, fchoon ik hier over eenige Monniken, die
het Land zeer wel kenden, onderhouden beb, kon ik
niets daar van verneemen. Zy berigtten my, - 't is waar,
dat men in de Steden Malone' en Sidnaia niet verre van
Damascus , zulk een bedorven Taaleigen hadt , dat het
zeer bezwaarlyk -te verftaan was. Doch deeze bezwaarlykheid bewyst niets: want- in Syrie, even als in alle de
jirabiJche Gewesten , veranderen de Tongvallen op alle
plaatzen. Ten aanziene oleezer Streeken mag het 337-isch
als een doode taal worden aangemerkt. De 1Waroniten,
die dezelve in hun Kerkdienst behouden hebben, verftaan
nauwlyks iets van 't geen zy voorleezen.
Ten opzigte van de Grickfche Taal, mag men dezelfde
aanmerking maaken. Onder de Monniken , 't zy Schismatiken of Catholyken, zyn 'er weinigen die dezelve verNan. Om kennis van die Taal te krygen, zouden zy 'er
zich byzonder op moeten toeleggen op de Eilanden, in
den Archipel. Daarenboven is het bekend, dat bet hedendaagfche Grieksch in zulk eene maate bedorven is, dat
het iemand, daar in kundig, zo weinig in ftaat ftelt, om
DEMosTHENES te verftaan, als het Itallaansch hem cicERo zou doen begrypen.
De Turkfche Taal wordt in eyrie van niemand gefprooken dan van de Soldaaten , de Landheftuurders , en de
Turcomanfthe Horden. Eenige Inboorelingen leeren dezelve, om te geinaltlyker met de Turken om te gaan , gelyk de Turkcn mede het Arabifch zich cigen maaken.
Doch 'er is zo weinig overeenkomsts in de uitfpraak en
tongval deezer twee Taalen, dat geen derzelven ooit alaerneen kart worden. De . monden der Tin-ken gewend
aan een brommende uitfpraak, treffen zelden de feherpe
toonen en fterke blaazingen van de iirabieren. Deeze
taal beclient zich van zo veele Klinkers , en door de keel
gevormde Medeklinkefs, dat , wanneer men ze voor de
eerfte keen hoort, het met . anders gelykt dan . bet gegorgel
in de keel. Deeze eigenknap maakt dezelve alle
aanen lastig: doch zo v el vermag de gewoonte,
wanner wy by de Arableren des klaagen, zy ons befchuldigen van mangel aan gehoor, en heteeltde gchrek
:tan
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Zan onze Tongvallen wyten. Aan de ItaliaanfThe Taal

geeven zy den voorrang; en zy vergelyken, met eenigen
grond van reden, de FranAbe by het 7 urkich , en de Eligelfche by het Perliaansch. Tusichen deZelve vindt men
bykans dezelfde verfchillendheden.
Het iltabisch in Syrie is veel ruwer dan in Egypte: de
liitfpraak der Regtsgeleerden te Cairo wordt ten voorbeeld van vloeibaarheid en fraaiheid bygebragt; dan , volgens de waarneeming van NIEBUHR , is die der Inwoonderen
van Teinen . en van de Zuidkust, zeer veel aangenaamer,
en zet aan het Arabisch eene vloeibaarheid by, voor welke men die Taal ongefchikt zou agten. - Men }weft
het ondernomen , om overeenkomften te vinden , tusfchen
de Lugtftreeken en de Taaluitfpraaken : en , by voorbeeld, gezegd , dat de Bewoonders in bet Noorden meer
met de lippen en tanden fpreeken , dan die van het Zuiden. Zulks moge waarheid weezen, ten opzigte van eenige gecleelten vamons Vaste Land; dock, om eene algemeene toepasfing te maaken , moesten onze waarneemingen byzonderer en uitgefirekter weezen. In alle algemeene begrippen , de Taalen en derzelver aart betreffende,
behoort men veel oplettenheids aan te wenden : want zy
redenkavelen beitendig nit ooze eigene, en , bygevolge,
met een vooroordeel van hebbeiykheid, 't welk zeer veel
nadeels aan de juistheid der redenkavelingen toebrengt.
De Turcoinannen , de Kourdeti, en de Arabifihe Bedoui•
lien, bier boven vermeld, hebben geen vaste Woonfteden ; dock zwerven Reeds met hunne tenten en kudden
in bepaalde Lanciftreeken , van welken zy zich als Eigenaars aanmerken. De far( omaniall he Herderlegers flaan
zich, by Voorkeuze , neder in de Vlakte van zintiochie;
de Kourden in 't Gebergte , tusfchen Zlexanderetta en
den Euphraai ; en de Bedoulnen op de grenzen
van Syrie, naby hunne Woestynen , en zelfs in de Vlakten „ dieper landwaards in , als die in Palestina Weka en
Galilen. Laaten ivy van elk derzelven een byzonder verflag geeven, en wel eerst van de
TURCOMANNEN.

De Tureomannen behooren tot het aantal dier Tartaarfihe Volkplantingen, die , ten tyde der groote Ommewentelingen van bet Ryk der Caliphs, van het Oosten der
carp /Me Zee uittoogen , en de groote Vlakten van "Jrmeo
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menic en. Klein iga overftroomden. I i unne tail is dezelfde met de 7 urkli-he. Hunne Leevenswyze komt overeen
met die der ilrabilehe Bairwinen. Gelyk zy , zyn. ze
Sebaapherders , en gevolglyk genoodzaakt uitgearckte
Landen tc doorzwcrven , om ipyze te vinden voor hunne
talryke kudden. Doch 'er doet zich dit verfchil tusfchen
beidcn op , dat de Turcomannen , tyke weidianden hebbenxle, eene grootere menip.;te \Tee kunnen !louden , zonder
zich zo vette te vetftrooijen als de Stammen in de Woestynen. leder hunner Ordous . of Legcrplaatzen, erkent
een. Oppelhoold , Wiens magt Diet bepaald wordt door
vastgefielde Wetten; maar door Gebruiken en Omftandi?;lieden. Zeldzaam maakt by 'er misbruik van, de Maat-,
fchappy niet talryk zynde , en de aart der dingen eene genoegzaame gelykheid tusichen de Leden bewaarende. Elk
.Man is in itaat om de wapenen te draagen , en licit 'er
zyn eer in; dewyl niet alleen zyne veiligheid, maar de
ngting, op welke, by eisch kan maaken, van zyne perfoonlyke fierkte athangt. Al bun rykdom bellaat in Vee,
KameCen , Buffels, Geiten, dock bovenal Schaapcn.
Hun voedzel krygcn zy van de voortbrengzels der kudde
en derzelver vleesch, 't Been zy in grooten overvloed
hebben. \V at zy ten eigen gebruike niet behoeven, vetkoopen zy in de Steden aan het Volk op 't plane Land,
en is bykans alleen genoegzaam om de Slagters buizen te
voorzien. Vow- 't zelve koopen zy Wapens , Kleederen,
Zilver cn Koorn.
De Vrouwen houden zich onledig met fpinncn , en het
vervaardigen van Carpetten , Welker gebruik, zints onheugclyke tyden , in decze Landen heeft ftand gegreepen:
eene byzonderheid, die ten bewyze ftrekt van een Leevensflaat zonder verandcring. De eenige bezigheid der
Mannen is rooken, en het oppasfen van het Vee. Steeds
te paard zittende, met de lap s op den fchouder, met cen
krommen homer op zyde , en een pistool in den gordel,
zyn ze geweldige Ruiters en onvermoeide Krygslieden.
Menigvuldige twisten voeren zy met de Turken , voor
welken zy vreeslyk zyn: maar, dewyl zy, in afdeelingen,
van Legerplaats tot Legerplaats voorttrekken, verkrygen
zy die ovennagt niet, welke hunne kragten, in Un Lidam verzameld, zouden te_ wege brengen. Dertig duizend zwervende Turcomannen telt men in de Landfireeken
van Aleppo en Damascus, de cenige flreeken van Syrie,
wan to zy -zich onthouden. In den Zomer bezoelcotroeeent
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gedeelte deezer Stammen 4r;nenie en Caramanic,
waar zy de verfche Weidlanden eantreffen: in den Winter betrekken zy hunne gewoone Kwartieren.
Men noemt dit Volk Itiusfulmannen , van welken zy in
't algemeen het voornaamfte Teken , de Befnydenis, draagen. Maar zy bekommeren zich over den Godsdienst
-weinig , en hebben nosh de plegtigheden, noch de geestdrift, van een gezeeten Volk.
Wat hunne Zeden
betreft , 't zou noodig weezen, zich fang onder hun opgehouden te hebben, om dear over, met nauwkeurigheid,
te fpreeken. De eenige byzonderheid, welke ik , met
zekerheid, kan melden , is , dat zy het character van
Roovers niet hebben , gelyk de Arabicren , fchoon zy
noch min edelmoedig,noch min gastvry, zyn dan deezen:
en, wanneer wy in aanmerking neemen, dat by een genaegzeam deel van de goederen des leevens, hoewel geen
overvloed, bezitten, dat zy aan den oorlog gewoon, en
tegen alien leed gehard, zyn, kan men zich, gereed verbeelden dat deeze omftandigheden hun voor het zedebe,
der der Stadbewoonderen , en van de verlaaging der Landlieden , moet hewaaren. - Het tweede Volk, 't
geen wy, byzonderder,, in ovcrweeging zouden neemen,
zyn de
Mot

ROURDE1N.

De Kourcien vormen ecn ander Volkslichaam , wclks
verdeelde Stammen zich, op gelyke wvze als de Turcomannen, over Neck:T-4/1a verfpreid hebben. Zy befloegen,
bovenal, een honderd iaaren geleden, eene groote uitgefirektheid Lands. Ilun oorfpronglyk Gewest is die Bergketen , waar nit de onderfcheide tnkken van de Tigris
ontipringen. Deeze keten loopt Zuidwaards , tot de
grenzcn van een Land, door de hedendaagfehe Aardrykskundigen, onder de benaaming van Kourd-ellan, befchree.
y en. De oudfle Oosterfche Overleveringen en Gefchiede
nisfen gewaagen van dit Land, als het Tooneel van veele
Fabelgebeurtenisfen. Zy zyn de eigenfte 1Courden , door
xENor HON vermeld, onder den naam van Kardukes , die
zich tegen het wederkeeren der Tien Duizend verzetten.
Die Gefchiedfchryver tekent op, dat zy, fchoon van alle
kanten door het Perlisch Ryk omgeeven , altoos de mast
van den Grooten Koning, en wapens van diens Sutrapen,
uitgetart hebben. Hun Volkstoefland is nog bykans
tits.
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dezelf e; want, hocwel in fchyn fchattingfchuidig aan
tie Ottomannen , betoonen zy , weinig ontzags voor de
bevelen van den Grooten Ileei- en diens Pac:ia,;
Volgens 't berigt van NIEBUHR die deeze fireeken,
in den jaare MDCCLXIX, bezogt, hebben zy, in 't
gebergte, tem foort van Leenregeering, niet ongelyk aan
die by de Drulin gevonden wordt. Elk Dorp heeft zyn
Opperhoofd , en bet geheele Volk is verdeeld in drie
voornaaine en van elkander onafhangelykc Partyen. De
gefchillen , natuurlyk uit deeze regecringloosheid ontitaande , hebben een groat zantal Stammen en Gezinnen
van het•Volk afgezonderd, die het zwervend leeven der
Threomanntri en ilrabieren aannamen.
Dc Kous:drn zyn vcrfpreid in Diarbeck, in de Vlaktens van : A:Man, Erivan , Sivas , zileppo en Damnicus.
Alle hunne Volkplantingen vereenigd , warden gefcbat
op meer dan }4o,000 Tenten, dat is zo veel gewapende
Man= to bedraegen. Zy z-yn, even als de inrcomannen, zwervende Schaapherders , doch van bun in Zedei
verfchillende. De 'furcomannen gecven hunne Dogters
ten. Finwelk met eene Bruidfchat ; de Kourden verkoopen..ze tot Wyven voor eene geldfomme. De 7nrccmannen ficilen Beene waarde op de oudheid van afkomst,
met den naam van zldcl betyteld ; de Kourden agten dit
boven alles. De Turcomannen rooven nooit , de !Courwor\'cn overai voor Bandetti gehouden , en zyn, ondel, dim naam verfchriklyk in het Land van Aleppo en
Antioaiic, ;waar zy de Gebergten , ten Oosten van
Bedew", bezitten. Bier, en in het Pachafchap van Damascus .,beloopt hun oat meer dan eo,000 Tenten en Hutten: want zy hebbcrt ook hunne vaste Woonfteden.
De Kourekn draagen den naam van illinfulmannen , doch
zy bemoeijen zich weinig met befpiegelende begrippen
en - plegtigheden. Veelen hunner , onder den naam van
Taztlie, dienen den Chaitan of Satan dat is h(t Weezen • Gode vyandig. Dit denkbeeld, voornaamlyk. flanclgrypende in Diarbeck en op de grenzen van ,Syri, is
een' overblyfzel van het oude Stelzel der twee .Beginzelen , het een Kwaad en het ander Goed, 't welk , onder
verfcheide gedaanten, als Ferplhe, 9oodfthe. Christlyie
en Turkfche, altoos in deeze Gewesten geheerscht heeft.
Men heeft ZOROASTF_R aangezien voor den eeriten Uitvinder; doch , langen tyd vO6r dien Propheet , kende
Epptc , onder de naanien van 0/iris en Typhou , de
Wee-
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Weezens , Orsruzd en fOrrmaties geheeten. desgelyks eene dwaaling , te gelooVen , dat dit Stelzel niet
voortgeplant zou weezen, tot den tyd van DARIUS den
Zoon van DVSTASPES : Want ZOROASTER, cie,Leeraar van
zelve, leefde in llledla gelyktydig met Salorno.
De Taal, de voornaamile aanwyzing van de verwantfchap der Volken, is onder de Kourtien in drie .Uitfpraa*en, verdeeld. Dezelve hecft noch de blanzingen noch de
keelletters van de ./rabsTche , en men beweerr , dat dezelve niet naar do Pet:kern/chi': gelykt ; gevolglyk dat het eene oorfpronglyte Taal moet weezen. Indien wy nu_ de
oudheid van bet Volk, 't well: dezclve fpreekt, in nanmerting neemen , en de verbintenisfen , welke bet gehnd
hebbe laiet de Meden , Asl.Yriers, Peden , en £elfs met de
Portlier zon men mogen vermoeden dat de tennis (Tier
Taale cenig Licht zou kunnen verfpreiden op de oude GeiChiedenis deezes Lands.
('tVerrolg by de eer.fie * gelegettheid.)

LEEVENSBYZONDER IIEDEN VAN DEN DOOR ZYNE RED*
ZEN BEROEINIDEN JONAS HANWAY, Esq.

(Ult the Remarre.hle Ocrvrre,ves. r' f the 17,,fe nf JONAS
HANWAY

Esq., door den

ileer PUGN.)

(Vervolg van bladz. 597, des voorigen Deets.)

ebben wy thisverre den Heer HANWAY als keiziger
befchouwd, wy zullen hem thans in eenen geheel
anderen kring zien beweegeu. Hy bragt het overige zyner
dagen , bebalven twee korte tusfchenpoozen , in Engeland
door, in een aanhoudend volvoeren van braave bedryveti,
voortgezet met zulk eene onvermoeidheid, dat dit laatfle
gedeelte zyns leevens nauwlyks min werkzaam nag gebeeten worden, fchoon zeker min aan gevaaren blootgefield, dan bet voorgaande.
Wanneer by te I onden kwam , woonde by in, by zyne
Zuster, toen Mevrouw TOWNSEND , en zyne Koopzorgen vaaren lnatende, leefde by als een fli p Heer. Zyne
midclelen waren niet fchreeuwend groot , maar genoegzaam voor zyne behoeften, en om iets te Nan , tot
redding der ongelukkigen. Hy bragt zyn tyd door mg
111. DREL. MENGELW. NO. I.
het
C

34bet in,
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orde fchikken der Rolfe tot de Uitgave van zyne
Reis, in bet , waanicemen der zaaken voor zyn Broeder
THOMAS Xapitein van de Windfor,, en in daaden van weldaadigheid, geevenredigd aan zyn inkomen.
Hy verkobs zyne Reizen op zyne eigene kosten uit te
geeven, oni geen Boekhandelaar tot diens fchade het werk
te doen onderneemen; by verbond eenige der bekwaamRe Kunfienaaren om de Kaarten en Plaaten te vervaardien. Dit kostte bun 7000 Ponden Sterling. De eerfte
uitgave van 1200 Afdrukken, in vier deelen , in Quarto,
zag in January MDCCLIII het licht, en werd met alge=
meene toejuiching ontvangen. Wanneer bet eenftemmig
- getui baenis van. Mannen van fmaak en geleerdheid het zeGel van verdienfte op het werk gedrnkt bath, foot by
e hoop van het Copyregt , met . den Boekbandelaar
'INTILLAR , die eerie tweede Uitgave, m twee Deelen., in
groot Quarto , vervaardigde, en naderhand een derde en
vierde oplei en vcrkogt.
Het beflendig blokken op de Uitgave zyner Rcize , die
hem zo zecr ter harte ging, hadt zyne Gezondheid, die
veer zwak was, grootlyks gekrenkt , waarom by voor ccnige dc Wateren te Tunbridge Wells ging gcbruiken. De wateren en de verlustigingen dier plaatze deeden hem graoten dienst ; zyne gezondhcid zeer veel gebeterd zynde, reisde by met September na Parys , waar by
zich eerie maand onthield , en , op zyn gemak , uit Rysfil, Brusfel, Antwerpen en Amfierdam, weder na Lowden
kecrde.
Terwyl nANwAv 'dit reisje deed, was het geheele Ryk
in beweeging, over de - groote vraag , de Naturalifatie der
yooden betreffende. In Engeland gekomen, gebruikte by
andermaal de wateren te Tanbridge • Wells, en vervaardigde voor .de Drukpers een werkje, over de Naturalifiztie
der Yooden , waarin by, 'als mede in twee laater uitgeE, eevene Stukies, over dit onderwerp, zich daar tegen
kragtig verzette. — Het gefchil is nu bykans vergeeten ; doh bet is bet nadenken van alle bedagtzaamen
overwaardig, en een bewys voor de waarheid van onzen
allerheiligften Godsdienst , dat de yooden, in geen deel
der wereld, van zy verfirooid zyn, met de Inwoonderen
tot een lichaam ingelvft worden; maar , tot deezen dag
toe , een afgezonderd volk blyven. Het vonnis , -over
bun uitgefprooken „ dat zy verftrooid zouden worden
„ onder alle Koningryken der garde, en een fpreuke en
„ fmaad
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Cmaad onder de volken ," blyft nog in voile kragti
't Was deeze tegenkanting tegen een., ontiaatkun
dige Wet , die dc veritandiglien onder de lootku
onvoegelyk oordeelden mac den Heer HANWAY eerst
bekend deedt worden voor een Alan , die zich de belan,,
gen zyns Vaderlands aantrok. Zyne Schriften ,- over dit
onderwerp , werden gretig geleezen , door linden Van
beide de Partyen , en hy is altoos aangemerkt voor eat
der grootile werktuigen in- de wederroeping van een Actc,
reeds teni, voordeele der Joodea doorgegaan, te bewerken.
Wanneer, in den Jaare MDCCLIV, de Heer JOHN
SPRANGER zyn plan in 't licht gat, om .de Stad en Vryheid van 177estmh2fler te bearaaten , te verlichten en te
zuiveren, vereenigde zich de Heer HANWAY met hem,
en hunne poogingen hadden de gcwenschte uitwerking.
Toen, in den Jaare MDCCLV, het gehecle Koningryk in rep en rocre was, over cone gevreesde Lauding
der Fratili.hen, gaf HANWAY zyne Gedagten, over dit onderwerp , in 't licht ; arekkende , om de gemoedcren
rust te wat de waarlchynlykheid van zulk eene
gebeurtenisfe betrof, en onurnt de middelen, welke zy
hadden , indien het voorviel , om hunne vyanden by de
landing af te weeren.
't Naaste Voorwerp zyner algemeene Gocdwilligheid
was de aanmocdiging om Zeelieden aan te kweeken. De
Acte van Koningin ANNA , welke elk Schipper van. een
Vaartuig , 't Been dertig en nicer Listen voert , voor
fchryft , een of racer Leerlingen tc neemen , nit de Parochie , in welke by woonde , was zo zeer in onbrnik geraakt , dat zc luttel betekende, en de nu begonnen Oorlog toonde, dat cent nicer betekenende fehikking noodig
was. ‘13erst tragtte hy, door atzonderlyke gedrukte Brieven , aan de Schippers van Koopvaardyfchepen hun 't,overtuigen van hunne verpligting, om, overeenkomaig
met de voorfchriften van die Acte , te handelen ; loch
de Item van een byzonder Perfoon was te zwak om gehoord te worden, waar eigenbelang 'er tgen fehreenwde. Wanneer HANWAY nogthans, de hand eons
gen hadt jets, 't weik by regtmaatig oordecide', liet
by 'er nooit van af, voor dat by alles gedaan. hadt om
bet tot amid tc brcngen ; en zyn yver , om deeze verwaarloosde Acte van bet Parlement weder hand te doen
de illarIne Society ;
grypen , veroorzaakte, in 't
welke 2,:e ,211 wedergade heel's in weezenlyke
71C
C
6,
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nuttigheid, en volksbevoordeeling, in eenig land, of in
eenige,cenw. Toen deeze Marine Society, zints door
eerie Parlements Acte gewettigd, nog in haare kindschbeid was, (Dec.' MDCCLVII) fchonk dezelve een Zilveren Anker can den Heer IIANWAY „ als een teken ,"
gelyk de. Lecien zich uitdrukten, „ van bet hoog gevoewelk zy hadden van des Heeren HANWAY'S
„
/5 derlandliefde, in het voorttellen , en het onvermoeid
„ medewerken ; om bun oogmerk te volvoeren.”
In den Jaare MI)CCLVIII betaalde de Heer HANWAY
vvftig Ponder/ Sterlings, om daardoor, voor zyn Leeven,
Beftnurder te kunnen worden van bet Yodeling Hospitaal.
Met zyne gewoone a.rbeidzaamheid zette by zich , om
kennis te krygen van den ftaat der Inftellinge , en te overweegen, hoe zyn road en byftand het meeste voordeel
zou kunnen aanbrengen. Dit Hospitaal, weet men, werd
door het Parlement, tusfchen de Jaaren MDCCLV en
MDCCLXXI, zo ruim en rvklyk begiftigd, dat het dc
deuren open zette voor alle Kinderen onder zekere jaaren.
Welhaast bragt men verfcheide redenen in, tegen deeze
algemeene aanneeming. Eenigen begonnen te denken ,
dat dezelve firekte om losbandigheid voort te zetten
door het verzwakken van de kragt dier eerfte Natuurdrift,
de gehegtheid der Ouderen can hun -Kroost. Een der
Voorftanderen van dit Zedelyk bcginzel was de
Heer TIANWAY hy merkte op , dat de Kinderen in het
Meer
\Tondeling Hospita.,1, tegen alle venvagting, niet min ter
ondeugd overhelden , dan die opgevoed werden in de
volkryke Stad; en dat Kinderen van hunne Ouderen af te
neemen, en dan in eene wereld te zenden, in welke niernand gevonden werd, can weaken zy eerie byzondcre onderdaanigheid verfchuldigd waren, of om wien zy jets
gliven, de weg niet was om de Dcugd en 't Geluk der Maatfchappye te bevorderen. - In den jaare MDCCLIX
gaf by een Stukje nit, om can te toonen , welk eene beillooze ftrekking zulk eene handelwyze moest hebben, inzonderheid, wanneer de Kinderen niet beftemd wierden
om den Koning te dienen als Soldaat, of Zeelieden, gelyk in F. ankryk en eenige andere Landen. De fchatten,
nogthans , die , by elke zitting van bet Parlement „ inkwamen , vervdelden alle poogingen tot herftcl, en de toelaating van allerlei Kinderen bleef nog eenige jaaren duuten; dan de Heer HANWAY, door fchynglans niet te verblinden, liet van dit onderwerp niet af, voor dat hy zyn
duet
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doe! bereikt hadt; de tyd toonde dat by gelyk hadt. -Het Parlement , in den Jaare NIDCCLXXI, hcmerkende,
dat het Vondeling Hospitaal zulke groote • voordeelen het
Algemeen nict aenbragt als men verwagt . hadt, hield ellen onderfland te rugge, en de Beftucrders namen het beom alleen zulk een aantal Kinderen toe te 'eaten,
als hunne inkomften toelieten te onderhouden.
Toen de Neer DINGELEY , in den jaare MDCCLVIII,
zyn Voorflag in 't licht gaf, om eene Pleats op te rigten,
tot bet ontvangen van berouw hebbende Vrouwcn van
een openbaar flegt leeven , onderfleunde IIANWA V deezen
Voorflag door cen .Crefchrift en eenige Brieven. De nuttigheid deezer Liefdaadige Inrigting , wear aan HANWAt
zo veel toebragt , move van zommigen in twyfel getrokken worden. En this zal een kort berigt , van de goede
uitwerkzels , doer door to wege gebragt , bier niet te
onpas komen. -- Van den aanvang in bet Jaac
i\THCCLVIII , tot het Jeer MDCCLXXXVI , beloopt
het genii (kr Vrouwen , dear in toegelaatcn , n4n5, van
welken 'er 1571 met hunne Vrienden vezzoend ,
Dienften gegaan zyn; yule deezen trouwden naderband,
en werden Moeders van Huisgezinnen; de overige flieryen , bleeken onverbeterbaar to weezen, of wurdat, op
hair eigen verzoek , zich aan de bepaalingen van het Huis
niet kunnende onderwerpen, ontflaagen. Thans zyn 'er
zestig Vrouwsperfoonen in. ---- 't Is eene ongunftige
omflandigheid voor deeze Inflelling, dat, om alien in 't
oogloopende redenen , de Befluurders de byzondcre
wear in hunne poogingen eene gewenscbte nitwerking gehad hebben , niet kunnen openbaar maaken;
en zommige perfooncn , tot nog een zo groot aantal Vrouwen in de Stad, openbaare., Hoeren, ziende, denken meager van dit Hospitaal den het verdient. De Bellaurders
hcbben nooit kunnen boopen, dat zy in that zouden weezen om de Ondeugd nit te rocijen ; maar zy zyn middeloorzaaken geweest , om meenig een tot Deugd, Geluk
en Gezondheid te herftellen, buiten bun byftand,
verlooren zou geweest zyn. De Heer HANWAV meekte 'er veel werks van, om de Vrouwen, die het Hospitaal verlieten , en zich geregeld ergens nedergezet
badden, ten zynen huize te fpreeken; by moedigde hear
aan, om hem te bezoeken , vroeg na haare leevenswyzc ,
gaf hear goeden read, en voegde 'or ahoos, ten blyk van
zyne welmeenendheid, een klein gefchenk by.
C 3
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Heer HANWAY gaf, in 't Jaar MDCCLXIX, zpie
redenen- - in 't Befit , in Vredestyd , een aantal van
twaalf Duizend • Zcelieden ter Koopvaardy te gebruiken.
In 't Jaar to voOren, hadt hy , met het zelfde heerlyk oogpier]: , op de aanmocdigiiig der Zeeliedez, zyn Naam
de 'Stepney' ,■ octety, eene
tekend,
welke,
den Tare MDCLXXIV, ecnen aanvang nam, ingerigt ,
om de Zeevaarenden in ongelegenheid te redden , en
den Zeedienst aan te moedigcn.
In dat zetftle Jaar bevorderde by eene Infcbryving, om
dc,Britli;he Troepen , in aiitschland en //mcrica dienende , van Kleeding, en verdere noodivendigheden gefchikt
mar de Lugtftreeken , in Welke zy zich onthielden, te
vonrzien.
Met het Jaar MDCCLXXII zagen van hem bet licht ;
Eight Letters to the Duke of , over de ongetymde
gewoonte , om Fooytjes , of Steckpenningen , can de
Dienstbooden te gceven. Dc Edelman , bier bcdoeld,
was de Hertog van Newcastle. Dc Brieven waren gefclirecvcn , in, diem boertigen welken bet onderwcrp
cigenaartig vorderde. Dc Beer TIMOTHY WALDO verfchafte hem cerst bet plan. Deeze was ten maaltyde ge\west by den Hertog van Newcastle, en hadt , by het mt.
gaan,het zyne toegebragt, om de onbefchoftheid te.voeden
van cell Beep Kiicgten , die het Voorhuis bezetten; eindelyk flak by een Kroon in de hand van den Kok, die
dezeIve weder gaf, met bet onbefehaanid zeg g en : „ Myn.
„ neer ! ik ontfang gcen Zilver !" - 'poet
niet , fprak de -kidder , tic Kroon in zyn zak fleekende , ik geed Been Gored!
Onder
grappige Baal.
tjeS , in de Brieven Van HANWAY , is 6en geval , 't Welk
hem zelve over kwam. Fly gal zyne Stcekpcnning can de
DicnstbOoden van cm zyncr Vrienden , by Wien by het
middagmaal gehouden hadt : ecn voor eon, zo als zy tot
hem kwamen fprak : „ Myn 'Deer, uw Mantel." E,en Sehe l.
„'Myn neer, uw Hoed." ECll
„ Myn
Meer, uw Stok." Schelling. „ Myn (leer, uw
„ Parafol." Edit Schelling. „Myn I Ieer , uw Ilandfehoe.
, nen." (1, Kameraad, gy moogt ?lune Hantlji;hoencn Orel
hoiden ze . zyn geen Schelling sOuird!

Bet naastvolgend voorbeeld van des Heeren HANWAY'S
VoIllandigheid , in bet uitoefenen der Pligten van Menschhevenheid, het mocilykfle en in . 't oogloopendfle zyner
tizderneerningen, ten algemeenen nutte ,
, het beivac.
reit
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ten van bet Leeven der Kinderen van de Parochie:-Armen.
Alleen, niemand bygeftaan, bezogt by de tom ongezonde verblyfplaatzen der Parochie-Armen , in de yolkryke Staten in Welke de tedere Longen der , Kinderen
waren bl'ootgefteld, aan de verderflyke lugt der Ziekenkamers, in de Befteedelinghuizen , en gaf een voliedig verhaal, van het inwendig beftuur van elk Beiteedelinghuis,
in en by de Hoofdftad.
Op zyne reize na Pcirys, en door Holland, bait alle
Huizen, tot huisvesting der Armen gefehikt , bezogt, en
:Wes opgetekend wat by dagt , dat zou kunnen itrekken,
om die in Engeland te verbeteren. Van den Jaare
MDCCLVII tot . den Jaare MDCCLXII, bevlytigde by
zich voornaamlyk, om do \Verkhuizen in die Steden te
hezoeken; en daar by bet onmogelyk vondt, op dens, ee/le volkomene hervorming te wegc tc brengen, bepaald by
zyne aandagt tot de Befteedelingbuizen der Kinderen. Hy
gaf zyne waarneemingen, zo als by ze gedaan bait, in 't
Edit; dock zyne berigten waren van zo bedroevenden
aart, dat men 'er, in 't algemeen , geen geloof aan kon
ilaan; um geloof te krygen, voegde by 'er by ecnc opgave van alle de byzonderbeden , door hem waargenomen,
met de naamen der Perfoonen, onder wicr gebrekkig opzigt veele Kinderen verwaarloosd en geflorven waren.
De Heer HANWAY doorreisde het grootfte gedeeke van
Engelcind, um de Sterflysten , van de . Beftedelinghuizen
op 't Land, met die in de Hoofditad, te vergelyken, en
werd daar door overt aigd, dat het meerderdeel der dooden , in de Steden, daar uit ontflondt , dat de Lugt, in•
de eerstgemelde , tc onzuiver was voor de Longcn der
eerstgebooren Kinderen. Fly poogde vervolgens te bewerken , dat alle Parochie-Kinderen gezonden werden na
bet Vondeling-Hospitaal: een grout aantal werd daar onder opzigt genomen , en bicef behouden. In den Jaare
IVIDCCLXI hadt by eene Parlements-A etc verworven ,
welke ieder Parochie in Londcn verpligtte, een Jaarlyks
Register te houden van alle de Kinderen, die aangenomen , uitgeleverd, of geftorven jvaren ;• uit deeze Registers, 's jaarlyks uitgegeeven, verzamelde by, van tyd tot
tyd, het geen hem kon dienen , om alien van de noodzaaklykheid eener veranderinge in deezen tc overtuigen.
Eindelyk verwierf by, door zyne eigene onafiaatende poogingen , en geheel op zyne 'cigene kosten, eene Acre,
C4
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wake beva1: ,Dat alle de Parochie-Kinderen ,behooran-,
de Parochien, binnen de Sterflysten begrecpen,.
19 de tot,
„ niet zouden opgekweekt worden in de Beiteedelinghui„ zcn; maar gezonden aan. eene Is.dinnc , cenige •mylen
„ buiten de Stad, tot zy zes jaaren bereikt hadden, on.;
„ der de zorge gefteld van Oppasfers , die om de drie
„ jaaren zouden gekoozen worden, tot het waarneemen
van' die post." Deeze- Acte geregtigdc dcsgclyks de
Parochie-Officieren, in de gemelde uitgeftrektheid, om de
Jongens te houden tot hun an en twintigfie jaar , in Ilede van tot hun vier en twintigite, 't welk voorgaande
Wetten vorderden; cen voorregt, zints over gehccl het.
Koningryk uitgeftrekt.
Was het getal bekend der Kinderen, Wier leeven , vol.
gens de Registers der laatfte vyf jaaren, bewaard gebleeven is, ingevolge van deeze Acte, men zou bet nauwlyks gelooven. De Armen noemden deeze Acte : De ylcia
orn tie Kintkren in 't leeven te huuden. DLCzenden , nu
nog Icevenden , mogen hun Leevenscittur dank weel:en
de vcraandige tus:chenkomst van deezen braaven Man.
Men moge zich hem verbeelden , 's morgcns van het eene Werkhuis na het ander gaande, en 's naamiddags van
het eene Parlementslid na het ander; dag aan dag hier
in voortgaandc , met onverbeeldlyk geduld, verdraagende
alle afwyzin a , beantwoordcnde elks tegenwerping, en
zich naar elks geaartheid fchikkende, om, dus doende ,
zyne welmecnende goede inzigten ,tot Rand te breugen.
Onder verfcheide voorbeelden van verzuim , die
te zyner kennisfe kwamen , zag hy, dat zeker Opzigter
weigerde , aan de Moeder van cen eerstgebooren Kind
meet te gecven dan 66n Schelling en zes Stuivers in de
Week , tot opvoeding van 't zelve. Hy gaf deezen te
kenncn, dat die Gittc minder was dan hy aan vreemde
Voedfters gaf. „ 't Is wan," zeide de Opzigter, die
een zeer nauw gewecten moet gehad hebben; „ doCh gy
„ neemt niet in aanmerking , dat deeze Vrouw haar ei„ gcn Kin4 zal kwceken , en wy 'cr dus langen tyd
„ voor zullen moetcp zorgen, tcrwyl wy van dat tenet,
it4 vreemdc Minne mogelyk naderhand niet mcer hi:wen,”
fervor; by de 'axle sylegelihcid.)
am
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Voorbeeldlyk fchetzende het Geluk eens Mans van een Wren./ poorig en verkwistend leeven bekeerd.
een veeljaarig lierblyf in Engeland , dreef Koopbelang,
T aa
zich paarende met de natuurlyke begeerte om zyn Geboor.
teland te zicn , my aan, om eene Reis na Schotland te doen,
die ik, in 't begin van den laatst verareken Herfst, ondernam.
Ik rcisde te paard , van een Knegt flegts- vergezeld; dit gaf my
gelegenheid om menigmaal den gewoonen weg te verlaaten ,
en eenige dier romaneske tooneelen , welke het Noorden van
tweland zo veelvuldig oplevert , van nader by te befchonwenOp zekeren avond, by het ondergaan der zonne, cen gedeelte des Lands, 't Welk zcer fehoon was, doch een wild en on.
gehaavend voorkomen had , doorreisd hebbende, kwam ik onverwagt aan eene nauwe valei, waar alles blyk drocg van een
kweekendc hand. Cieraad, met nut oordeclkundig vermengd
ziende, was bat ligt to bevroecicn, dot Verliand, door Smaak
geleid, hier gewerkt halt.
Terwyl ik , op myn gemak, cen flingerend afgaande fleilte
afreedt , my toegeevende in die aangcnaame mymering, welke
een tooneel van deezen cart natuur/yk moest verwekken, dimde een kleine kolom van rcok, uit een digt Wog geboomte op.
gaande, my tot een verzekcrend blyk dat deeze plaats bewoond
was : kort daar op den hock van eene omtuining omrydende,
ontdekte ik een laag huis, met eon groot voorplein, bezet met
mocskruiden. Een langzaam opgaand grasperk omringde het
huis van de moestuin door een wit lakwerk afgefcheiden. Het
huis, zelve was van eene verdieping. i had twee kleine vleugels ; aan ieder einde van dezelve zag k eon vrugtboom om de
venders been geleid. Te wederzyden van de deur flondt een
groene tuinfloel.
Met veel genoegen deeze kleine fraaye Buitenplaats berchouwende, ging my op den weg voorby een Man, verbrand van
kleur , van middelbaaren ouderdom , in cen eenvoudig Land..
mans gewaad ; ik bad zyn aangezigt, zo my dagt, meermaalen gezien. Onzcker, nogthans , of (la lets moor mogt weezen
elan die dagelyks voorkomencie gelykvormigheden , (fehoon ik
teffens ontdekte, dat by met eenige aandagt het oog op my
Hoeg,) reed ik voort. Vervolgens eenige Werklieden,
die na huis gingen, aantreffende, vroeg ik hun na den naam
des Eigenaars dier kleine Landhoeve. Zy gaven my to verflaan, dat dezelve toebzhoorde aan den Hoer SAINTFORT. Die
r,c,f my, jk hcrinnerde my op de Academie calm
C5
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LIAM SAINTFORT gekend te hebben , teen een jongeling van
middelen, van een leevenden aart, niet misdeeld van bekwaambeden; doch los en buitenfpoorig van wandel. Ik kon my te
binnen brengen, zints gehoord to hebben dat hy eene Vrouw
naar de Mode, hem in losheid gclyk , getrouwd, en, binnen
weinig jaaren , alle zyne middelen veripild bath. Zou dit ,
fprak ik by my zelven, myn oude Kennis weezen ? Zeker, ik
dagt my zyn weezenstrekken te herinnerdn ; hy fcheen de myne
niet vergeeten. 't Is gewis zo. Maar welk eene gedaanteverwisfeling! Vervuld met deeze gedagten, reed ik langzaam voort, en ontmoette andermaal dien Hoer. Hy fprak my
aan : „ Indien ik niet mis heb,-zyt gy de Heer D****. —
„ a, en 0 heet SAINTFORT." Dezelfde: „ Hoe °fl y er„ wagt is deeze ontmocting?” Naa veel wederzydfche gelukvenfehiegen fprak by: „ Kom , ga deezen avond niet vercier;
• blyf bier eenige dagen. Gy moet het bedde en de tafel
„ van uwen ouden Vriend gebrulken , en zien hoe de Landman
• SAINTFORT leeft."
Lang verzocken was noodloos: want ik was verrukt over de
ontmoeting ,en volgde myn Vriend, die my na de flal geleidde,
en zelve hielp , om 'er onze paarden op to zetten : bier op
bragt hy my in huffs ,'t welk van binnen volkomen aan het uiterlyk vertoon beantwoordde. In bet fpreekvertrek flondt een Piano forte , waar op een Viool lag met eenig Muzyk; in een
hoek. flonden , op daar toe vervaardigde planken, eenige weinige
Boeken, over den Landbouw, de Tuinkunst, eenige Engeljche
Dichtwerken, HUTCHESON 'S Moral Philolophy,, HORATIUS , en eenige andere Latynfche Dichters.
Een oude knegt kwam binnen, en kreeg last om Mejuffrouw
SAINTFORT te verzoeken , dat zy een bed voor COD .vrecind
ECU en herAvondeeten vroeg wilde gereed maaken. Tusfchen
beiden deeden wy eene wandeling in 't veld, en fleeten den
tyd met praaten over onze oude Bekendem, tot wy, door een
Knaap van twaalf jaaren , eiLeen Meisje , drie jaaren jonger,
geroepen wierden, om aan tafel te kornen ; deeze twee waren
de eenige Kinderen van myn Vriend. — lie Heer SAINTFORT booth my zyne Egtgenoote aan , als een oud en dierbaar
Vriend. :k befpeurde In die juffrouw de uiterfle beleefdheid
en gerpraakzaarnheid , gepaard met die losheid van houding,
eigen aan de zodanigen, die in een hooger leevenskring zich
bewoogen hebben. Onze Avondmaaltyd was eenvoudig, doch zecr fmaaklyk; ons tafelgefprek belangryk en vrolyk.
Nooit fleet ik aangenaamer avond. INaa dat Mejuffrouw SAINTFORT been gegaan was , bleeven wy nog zitten, en Naar Man
vong dit gefprek aan: „ Deeze, myn Heer D****, is eon der
„ beste Vrouwen. Gy kende my voorheen; en ik heb de na„ tuurlyke verwondering , weike u aangreep, als gy my irt
59 dee-
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" deezen toefland zaagt , opgemerkt Ik zat u myne Gefchie.
„ denis verhaalen ; want , voor een oud Vriend en Medg-ezell,
„ kan dezelve, hoc cenvoudig ook, niet anders dan weetenswaardig weezen.
„ Myns Vaders dood , die voorviel weinig jaaren naa dat ik op
de Univerliteit kwam, deedt my, gelyk gy u misfchien nog wet
zult hcrinneren, een voorwerp worden van den nyd veeler onzer
bekenden : dewyl men in 't algemeen fprak, dat ik een jaarlyks
inkomen verkreegen hadt van 2000 Ponden Sterling. Reed's was
ik aan eenige buitenfpoorighecien overgegeeven : en de verfpillende leevenswyze , waarin ik my nu dieper en dieper inwikkelde,
gepaard met eene Onoplettenheid , niet oneigen aan die jaaren,
verhinderde my, voor een geruimen tyd . te ontdekken, dat de
vrye inkomflen myner goederen de helft niet beliepen van die
men veronderflelde dat my 's jaarlyks ten deele vielen. Zelfs
Laa decze ontdckking, vervoerde my de iinaak, dien ik verkreegen hadt in alle loorten van verkwistingen naar de Mode, en de
ongerymde trots , om het aanzien van can Man van middèlen te
bmaaren , tot het voortvaaren in die uitgaven , fchoon ik overtuigcl was, dat ze ten mynen verderve moesten uitloopen.
„ Myne ydelzinnigheid vondt zich niet weinig gefirecid door
de aandagt, die de Jufferichap op my floeg, die, gelyk zulks
gereed viel to ontdekken; my aanzagen als can Jong Heer,, in wien
te winnen eenige ear flak. - LUCINDA-N- was,
ten dien dage , ,het cieraad van de eerfle , g ezelfchappen in de
Stad. Hoe zy 'er Coen uitzag, kunt gy nagaan uit het vertoon,
't welk zy nog maakt. Met cen allerfehoonst gelaad, een welgevormde leest, met de voordeelen eener befehaafde opvoeding,
en vry ruime onafhanglyke middelen , hadt zy ontelbaare bewonderaaren. 't Was voor my Been kleine zegepraal, dat deeze
kleine Alleenheerfeheresie, die over alle anderen de grillige op.
permagt eener Coquette oefende, my op eeue zo gansch verlehillende wyze behandelde, als my moest overtuigen van haare
gevestigde ge:iegcnheid tnywaards. lk bediende my van de ontdekking , die even zeer myn Hoop-wed tireelde als myne Liefde
voldeedt: want ik beminde haar opregt. Ln , in myn Huwelylc
met LUCINDA , \vier aart en fmaak met de myne volmaakt flrookten, ftelde ik my voor, het aanhoudend genot van die Vermaa.
ken, cm Welke te verfehaffen, !Dyne middelen thans vermeer-.
derden.
Wanneer ik te rugge zie op de vier eerfle jaaren van myn
Huwelyk , is het even als de herinnering van een verwardert
Droom. In dien gednurig rondloopenden kring van Uitfpanning,
waar in wy ons begeeven hadden, en, om in welken voort re
gaan , de leevende en vrolyke gcaartheid myner Egtgenoote my
Per aanzette dan te rugge hieldt , bemerkte ik niet, dat haare
Middelen, hoe groat ook, geheel niet konderi toereiken, oni de
bres,
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bres, in myne eigene gernaaktn te heraellen. Bindelyk werd ik
door myn Bankier opgewekt uit myne fiaapziekte, door dien hy
weigerde meerder gelds te fchieren , of ik moest 'er andere
panden voor geeven ; toen ik my over deeze zaak by een Vriend
vervoegde, betuigde deeze my openlyk, dat men my over 't al-.
gerneen- aanzag als een Man, Wiens middelen waren uirgeput.
„ In ftede van door deeze tyding bedwelmd te worden, bragt
ze my tot myzelven, even gelyk pynlyke middelen de ylingen
van -een koorts doen overgaan. 1k zag de dwaasheid der
bedekking en teffens de hardheid , om den flaat onzer zaaken
door een ander aan myne Vrouw te laaten ontdekken. Maar die
fchrikbaarende ontdekking te doen, baarde zulk een heftige twdefiryd, dat ik geen woorden weet om denzelven to beichryven.
1k hragt twee nagten flaapeloos door, zonder moeds genoeg om
het geheim aan den dag te brengen. LUCINDA ' S onophoudelyk
-vraagen na myne ongefleltenisfe gal aanleiding tot de ontdekking.
De fchok was hevig, en voor een oogenblik gal zy zich toe aan
't Was maar voor een oogen.
Vrouwlyke aandoeningen:
Wannecr zy, als met eene nieuwe ziel begaafd, en cue
fterkte van geest, die my verbaasde, nay in de amen dam, zeggende: Kom WILLIAM,* ivy zyn beiden dw 'sas geweest , 't is niet
'neer den rest, dat wy voor onze dwaasheid hoeten ; doch dat wy
'er uit leeren wys te worden. Dank GOD , wy zyn gezond,
hellbent elkander lief , en ivy kunnen nog jaaren leeven.

„ Maar," was myne vraag, „ wat zullen wy doen?" —
Doen! fprak zy, Regtvaaraigheid in de eerge plaat's. Dat ivy
yeauwiteurig nagaan wat wy fchuldig zyn, en hoe veel ivy bezitten om to betaalen.

't Was een nog heviger worfleling, myn toefland aan de
waereld te ontdekken; van eene valfehe fetiaamte veel te lyden hebbende, wilde 1k, door nutloos uitfiel, den tyd verlan.
gen : doch de manlyke geest van myne LUCINDA ging inyne
zwakheid te keer. Bet klonk de wereld niet vreernd in 't oor ,
met zekerhoid te verneemen wat zy lang gegist hadt. Binnen
kort was de lyst onzer fehulden en goederen, naiiwketirig, opgemaakt, en een klein ge 'eelre van de goederen myner Vrouwe, 't Welk zy niet moogt vervreemden , 'er afgenomen zynde, kwam 'er 2000 Pond Sterling te. kort tot het betaalen onzer
fehulden. Dan cede zuirere opgave gedaan hebbende van my.
;le bezittingen , ging ik een verdrag met myne Schuldeifehers
aen, en ontving de noodige kwytbrieven.
Thans kwam het 'er op aan , one een Leevenspian voor het
toekomende te bepaalen. Een oud knegt van myn Vader hadt
zich, vet-fact& ja,ren geleden , in 't Noorden van /!:nerebeei
nedergezet. waar hy op een Landhoeve van den Gr 'al *****
woonde. Darivaards hello: gen wy voor eenige maanden te
hebben. — 1k voelde
gaan, tot wy alles zouden
my
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my getroffen door het wild en romanesk vertoon van dat fehoone dal , ,en afgemat door zorge en angst, kw an myn geest tot
kalmte , door de rust en eenzaamheid des landverblyfs. Dan,
ik moet u bekennen , myn Vriend, deeze bedaardheid van geese
hieldt geen fland De Man van de wereld kan Hier op &mad
de zeden en fmaak eons Kluizenaars aanneemen. De verattde.
ring van de woeling Inyns voorigen leevens tot de doodlyke
te, waar in ik thans myne dagen fleet, was te groat.
Naa eenige weeken verblyfs op het L::nd , was de nieuwig
keid wog. 1k zag rliet larger dezelfde fchoonheid in de velden,
bosfehen, rotzen, die in 't eerst myne aandagt trok. De zeden
des Landvolks waren my aanflootelyk, door derzelver hoersheid;
en in 't gezelfehap van eenige weinigen der Edelen, hier onffireeks,
vond ik niers dat my con frnaaten. 1k zag met hanker te rug.
.te op den glans en 't ge,woel myns voorigen leevens, en, hoe
onmogelyk het voor my sv,:s , dezelfde genietingen weder re er_
langen , zou ik gaarne na de Stad weder gekeerd zyn : enonisfehien, dezelfde vernedercnde rolle daar gefpeeld hebben, Welke daar vertoond words, door zo veele flachtoffers der Mode en
Vakwisters, als ik was, die als geesten omzwerven op de plaatzen van openbaare verrnaaklykheden ; zich te vrede houdende,
met aanfehouwors to weezen van die tooneelen , waar op zy
voorheen de eerile rollen uitvcerden.
zag, met hartzeer, myn aangroeienden VireCl2.111,
Myne L,
en Naar gezond vertland bedagt het gepaste hulpmiddel:
was haare taal , vcrveelen onszelven in een werkcoos leeven. lily
kwynen door gebrek aan een voorwerp , om ens bezii. heid te Terfchaffen. 1k heb op eene kleine Proeve gedagt; indien gy dezelve
goedkeurt, zulien wy ze neemen. Wet zoudt gy 'er van zeggen,
ovaoneer wy veer een tyd zelve Landhoevenaars wierden. Cy float
verzet over den vow:flag; doch vcrgun my , myne meening breeder
*pen to leggen. Veronderfiel dat onze goede Landman zyn Land
aan ons overdroeg ; dat by , veer een voegelyk loon, 't zelve 5ehottwde, terwyl de kens, van winst en verlies , voor onze rekening
Rep. 1k weet, by zal 'er in toeftemmen, ik heb hem daar over gepoist. Het arbeidzaam gedeelte des Landbouws zal voor hem Opkoznen , wy zzalen ens onledig hoiden , met deeze kleine plek gronds
op duizenderlei wyzen te verfraaijen, met cieraaden, Welke de Natlur aanbiedt , en waa>van uw goe4e finaak zich gereedlyk kan
hulienen. Denk dat het flegts een Proeve is. Ons boding, dat wy
maaken , meet voorwaardelyk weezen. Verveelt het ons, wy kunnen , als 't ons lust, van dit plan afzien. en een ander, 't geen
ons den beter behatze:t • opratten." — Om Iron re gatm, myri

Hoer, ik fchiep genoegen in het geopperde denkbeeld. Ons ontwerp was wefhaast in gereedheid, en ik werd, gelyk gy my
thans ziet, de Landhoevenaar SAINTFORT.
werk, om alias te verbe.
lic floeg met yver de handen
to.

46

DE CESCIIIEDENIC

term ; en Voortgaande, op het beginzel , om Fraayheid thet Nut
te paaren, had ik, in 't verloop van weinig maanden, de oattrekken volbragt van dat plan, met welks voltooijing ik my zints
beb bezig gehouden., In deeze bezigheid , waar in de geest veel
meer deels neemt dan men doorgaans denkt , vond ik een bron
van genoegen, veel ryker dan myne verwagting zich voortlelde.
Elke dag voegde iets toe aan de fehoontieden van myn kleine
Paradys, en ik had de voldoening, van te ondervinden, dat deeze werkzaamheden, eerst aangevangen om op tecieren, meertnaals
het weezenlykst voordeel aanbragten. De fchoone verfchetdenheld van den grond was bedekt door een verwarde hoop kreupelhout. Ik vergrootte de uitgeftrektheid van beploegbaaren grond,
door de velden bloat te leggen voor het fchynzel der zonne,
Welke daar op niet had kunnen doordringen , van wegen braamftruiken en distelen. Door het maaken van een Vischvyver, heb
ik een flinkenden poel gedempt, en een moeras in eon heerIyk weidland hervormd. Op het einde van bet eerfte jaar, gaf
myn Opzigter, over den Landbouw, My hoope dat de volgende
Oogst het dubbel zou opleveren, van 't geen de Landhoeve ooit
onder zyn 'opzigt hadt opgebragt. De uitkomst beantwoordde
aan zyne voorzcgging. Hoe genoeglyk was het voor my, myn
Vriend , te bemerken , dat de fmaak van myne LUCINDA zich
even als de myne fchikte, naar onze nieuw aangenomene Leevenswyze. Verre van behebt te zyn met het zwak van Onbefiendigheid , zo algemeen der Sexe toegefchreevm, verminderde
Naar lust tot het Landleeven niet; haare overleggingen liepen
zarnen in 41e zorae voor haar Huishouden, en de Opvoeding
haarer Kinderen. Geheel
b
was zy ingenomen met het .volbrengen
deezer huislyke Pligten , terwyl ik het oog liet gaan op den
Landbouw en het Tuinwerk; wy hadden geen andere zorg dan
die een taus kon geeven aan onze genietingen. In flede dat de
tyd ons lang viel, reezen wy met de Zon op, en vonden den
dag te kort tot de bezigheden.
Wy hadden nu; door ondervinding, geleerd , hoe zeer een maatig inkomen genoeg is , om alle de weezenlyke behoeften des
leevens te erlangen. Ten einde van het derde jaar, onze rekening
opmaakende, vonden wy een zuiver overfehot van 400 Ponden
Sterling. Deeze fom zouden wy, misfchien, zonder eenige inbreuk to maaken op 't geen de wer igld Eerlykleici ,noemt , als onze eigene hebben kunnen aanmerken. Maar, (dank zy GODE t)
hoe zeerwy aan de Wereld verthafd geweest waren, wy hadden beter denkbeelden van Zedelyke Regtheid. 't Was onvoegelyk, voor onszelven op te hapelen, zo lang 'er een Perfoon was,
die kon zeggen, dat wy hem te korr gedaan hadden. Wy lagers
clit geld op als het begin van eon Fonds, ter betaalinge van dien
billyken eisch, welken onze Schuldeilchers nog behouden hadden : en 't is thans eenige jaaren geleden, dat wy kunnen zeggen,
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'gen, den hatiten penning van onze fchuld afgedaan te_ hebben:
't Genoegen, uit deeze daad fpruitende , moogt gy bezeffen ; 't
zelve to belehryven is my onmogelyk. Hoe jammerhartig zyn,
in vergelyking daar van , de zelfzoekende voldoeningen van trots.
held, de laage inwilligingen .. van opgefiookte begeerlykheden, en
al die trein van wellustige geneugten wanneer ze , ten kostc
van 't Geweeten gekogt worden!
'Lints myn verblyf to deezer plaatze, ben 1k, meer dan Bens,
om het bevorderen myner zaaken, in de Stad geweest. 1k heb
'er dezelfde tooneelen, als voorheen, gezien, en anderen, even
als my zelven , bedwelmd door den zwymelwyn van duizeling
verwekkende vermaaken. Voor my is die toverkragt verdweenen , en ik verwonder my waar ten eenigen tyde het vermogen
huisvestte om my te beleezen. Maar ik 'heb in deeze bezoeken, ter Stede afgelegd, eene foort van Vormaak genooten,
't geen ik niet kan nalaaten to vermelelen ; to weeten, de hartlyke veewelkoming , die ik ontving van de besten onder myne
oude Bekenden. lk las op hun gelaad de goedkeuring van myn
gedrag, en in hunne vriendlyke bejegening, met agting gepaard,
genoot ik eene belooning , dierbaar naar evenredigheid van de
waarde der geenen, die my dezelve fchonken. Niet minder is het genoegen, 't geen ik fchep uit de hoogragting myner
Buuren op het Land. Hunne Charatiers had ik voorheen niet op
den rechten prys gefield , ik befchouwde dezelve door de misleidende iniddelfloffe van myn eigen verbysterd oordeel. En in
bun gezelfchap fmaak 1k, met myne LUCINDA , zo niet de verfynde vermaaken van eene hoogstbefehaafde verkeering, de hoogfchatbaarder geneugten van opregtheid, braafheid, en gezond
verfiand.
Zodanig , myn Hoer, is thans veertien jaaren lang myne leevenswyze geweest, en ik geloof nier, dat ik dezelve ooit voor
eene andere verwisfelen. in dien tyd is de Luidhoeve op
myn naam , en dien van myn Zoon , overgetekend. Vindt by
finaak in een woeliger leevep , by volge dien. 1k zal my re
vrede houden met de bedenking , van hem een beter Vaderlyk
Erfgoed naagelaaten to hebben , dan my te beurt viel ; eon Hart,
;net bedorven door het vooruitzigt van ruimen Overvloed , die
my to wagten llondt, en cone Gefleltenisfe, opgebragt tot de
tieugdzaame. hoedanigheden van Vlytbetoon en Maatigheid.

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

is niet ongemeen , menfehen te vinden , die zich de vry.
Petheld
aanmatigeo , om anderen alles te durven`zeggen , Shat
zy denken maar het is zeer ongemeen , dat zy zelven zulks
van
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van anderen kunnen verdragen ; even zo min, als Menfchen,
die .gewoon zyn anderen geduurig te berispen , verdragen kunnen dat hun van een ander eenige faal onder het oog gebragt
worde.
Men ziet al dikwi/s dat iemand tot dat geen vervalt, waar
voor by , buiten bet geval zynde , zich gem qkkelyk meent te
kunnen wagten. Het is dierhalven meer een geluk , dan eene
flerkte van geest, wanneer men Piet tot dezelfde feilen vervalt,
die men veelal in anderen zo zeer afkeurt , en aan lafhartigheld, of zwakheid van geest, toefchryft.
Wanneer onze zintuigen ons misleiden, komt zulks daar nit
voort, of dat de voorwerpen op ten verren affiand van ons geplaatst zyn ; of dat zy zich in eene geheel andere gedaante
vertoonen, dan zy wezentlyk bezitten. Maar, wanneer ons ver.ftand ons bedriegt , komt het bier uit voort, of dat ons de onderwerpen niet genoeg, bekend zyn, wwromtrentilet werkzaam
is; of, om dat wy over dezelve verkeerd redeneren.
Men zegt veel , de Rede is bedorven : dan dit is verkeerd;
Maar onze verkeerde redenering overdwarst de Rede.
De voortreffelykheid van den God:dien , t , en deszelfs noodzakclykheid, zyn beiden, in deszelfs cart en natuur, ze duidelyk
opgefloten , dat men den dienst van God , van een Almagtig
Wezen, dat alles heeft voortgebragt en onderhoud , flegts oppervlakkig behoeft te overweegen , om van deszelfs voortreffeJykheid en noodzakelykheid o vertuigd te werdeb.
De ongeoorlofde vermaken laten voor het gemoed niets over,
dan wroeging en knagend hartzeer; de lusten van den wellust
Nan den mensch. helaas! veel to duur. Dan het is doorgaans
het naberouw , dat 'er hem een gezigt van geeft : maar naberouw en klagten komen veelal te laat.
Pet hart van den mensch is zo veel als het Autaar, waar op
der Godheid geofl'erd word; dat zelfde hart zegt elk mensch, leder ogenblik, dat God gediend moet worden ; en, bedaard denkende , overtuigt het elk een van de volflrekte noodzakelykheid
dezer pligtOaetrachtinge! Dan, hoe veel vreemd vuur word 'er
niet op dezen Autaar•gebragt!
De fchoonheid is een zonderling gefchenk des Hemels: maar
hoe vol gevaar is dit gefchenk; en hoe veel mi;bruik word van
het zelve niet gemaakt ! aan hoe veele listige aanvallen is zy niet
bloot gefleld; en hoe bezwarelyk zyn deze te weerflaint
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VAN MOSES EN AARON.

(Mt het Engelsch van den Hoogieeraar

ROBERT JENKIN,

D. Dr,.)

"flat MOSES een Groot en Verflandig Man was, en een
zcer oud Wetgeevcr, wordt door veele uitfleekende Schryveren vermeld , en door geen bedagtzaamen in twyfel getrokken. Maar,, 't is niet min openbaar,, dat by onder de Braaven en Godvrugtigen moot
worden aangefchreeven.
De ecrile veertig jaaren zyns leevens , die by in Eerenfland fleet, gait by ililzwygend voorby,, nicts vcrmeldende van zyne Opvoeding , nog van zyne Geleerdheicl,
in al de Wysheid der Egyptenaaren , hoewel dit vermeld
wordt door den Heiligcn STEP HANUS , die ook zest, dat
by uitneeniend Moon was . en magtig in woorden en werken (*), of beroemd beide in de Kunflen des Vredes en
des Ooriogs. Van zyne Schoonheid en Wysheid gewaagt
ook TRO GUS POMPEJUS (t) als merle JOSEPHUS , die
optekent , dat MOSES eene groote overwinning behaalde
OD de Ethiopiers , die in Egypte gevallen waren (5). iiktTAPAISM's bcfchryft hem als een Veldheer over de Egyptifche Legermagt tegen de Ethiopiers , in ecn kryg, die tien
jaaren cinurde (**).
Hoe zeer wy ons mogen verzekerd houden , dat zyn
Leeven aan p uAR,Ao's Hof niet zodanig was, of by verrig-tte
jets van aanbelang , 't well: verdiende gemeld to worden,
is nogthans het cerfte bedryf, 't geen MOSES van zichzelven optekent, bet dooden van eenen EgYPtena or (Tt).

Ee

(*) HANDEL. VII: 2n, 21,
(t) Jusrt. \us, Lib. XXXVI. c. 2.
($) JOS EPHUS , Aatiq. Lib. II. C. S.
(**) Apud EESEB. Prop. Ettang. Lib. IL c 27.
(tt) EXOD. IT: 12.
II. DLEL. MEN'GELVT. NO. 20
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Eene daad , door zommigen , met weinig gronds van re.
den gewraakt : doch hy verdeedigt zyn gedrag niet ,
fchoon STEPHANUS zulks doet door op te merken , dat
hy meende dat zyne Broeders 'er uit zouden verflaan dat
GOD , door zyne hand , hun verlosfinge zou geeven (*).
Van de voigende veertig jaaren zegt hy weinig van
zichzelven , dan dat by woonde in Midian en daar de
Dogter van JETHRO trouwde, by Welke by twee Zoonen
verwekte. Naa dat Goo hem in den brandenden Braambosch verfcheenen was , leezen wy, dat de Heere hem
tegen kwam, zogt te dooden (t): dewyl hy verzuimd
hadt een zyner. Zoonen te befnyden. ---- Moses heeft
zulk een verflag van zichzelven naagelaaten , als na verfmaading zoo kunnen zweemen , indien een ander het hadt
opgefield ; zo veel is 'er bedekt , en zo weinig verhaald,
behalvcn 't geen of weezenlyk te wraaken was , of ligt
id lemon worden.
betuigt hy zyne eigene
misduid
misflagen en zwakheden , zie EXOD.
II. IV. I. DD.
13. NUM. XI. IO. XX. 12. XXVII. 14. Nooit zegt hy
iets tot eigen Lof, dan wanneer het voegelyk is , en noodig voor den zedigften Man zelve , bovenal voor een
Goclsgezant ; want , al de Lof van iemand , met dat character bekleed, komt niet aan hem, maar wordt GODE
toegefchreeven wiens Dienaar hy is; en, in zulke gevallen , waar het de Eer van GOD goldt, was by verpligt de
Gunst en Goedheid GODS , te hemwaards , te vermelden ,
fchoon deswegen eenige Eer op hem afftraalde.
Schryvers , die de Welvoegelykheid fchroomvalligst
in agt namen , hebben het niet altoos ongeoorlofd gekeurd, dat de Menfchen zich zelven aanpreezen; of, om
dat zy oordeelden , dat zommige omflandigheden het konden vorderen , of, om dat het gebruiklyker was in oude
tyden , toen de Menfchen meer volgens de natuur, en opregter,, leefden , en zy meer gewoon waren van zich zelven en van andeten te fpreeken , gelyk zy dagten. Nogthans vinden wy nergens, dat de Menfchen zo vry uit
verklaaren wat ten hunnen nadeele flrekt, als in de Heilige Schrift. 't Welk toont , dat MOSES, en de andere
He'ilige Schryvers , weinig agts floegen op eigen Lof of
Schande ; maar fchreeven wat GO wilde dat zy te boek
zouden ftellen; het eene onverfchillige zaak rekenende ,
(4)

HANDEL. VII: 25.

(t) EXOD. IV: 24.
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indien het GODS Eer bcvorderde, of zy,, wat eigen Lot
betrof, 'er by wonnen of verlooren.
Geen wy NUM. XII. 3. van MOSES leezen, dat hy
zeer zetgtmotdig was , weer dan alle Menfehen , die op den
aardbodem waren , de ehig aanpryzende Character-trek
die MOSES van zichzelven opgeeft, kan overgezet worden, dat by zeer bedroejd was; loch , fpreekt hy van
zyne zagtmoedighcid, by vcrmeldt desgelyks van de hitt&
zyns Thorns (*) dal lay zeer ontitoi (t). Maar, indien
MOSES de waarlleid niet meet dan zvn eigen Ecr op 't
Doge gehad hadt, by zou nooit hebben opgetekend, dat
by zo 'Ddikwyls de Boodfchap en de Bedicuing, tot welke
GOD hem fchikte, van de hand wees.(§), dat con , by
andere gelegenhedcn, op hem misnoegd was, en om die
reden, niet wade, dat by in 't Beloofde e,and zou ingam: by zou zcker BALAAM ' S Voorzcgging en JETHRO'S
Raad, aan zichzelven toegefchreven, althans Diet vetmeld hebben, dat by, op JETHRO ' S aanmaaning, cone betere wyze van Rcgrsbediening invoerde. Was Eerzugt
en Roembeta a zyn dryfveer geweest , by zou getragt heb‘
ben , door deeze
dingen, zyn eigen character op te
tercn; en 't zeive nooit verdonkerd hebben, door het
vermelden van zyne eigene zwakheden , op den zelfdentyd, dat by , tot v;2rkleining van zichzelven , de Voortreffelykheden van ander-en te bock flat. De Wonderdaaden , door de Egypzilehe Wyzen volvoerd, verheelt by
Diet; en een verilag zallende geeven van zyne cigene Afkomst van LEVI , plaatst by de Geflachten van RUBEN en
strnEoN, de twee ouder Broeders, vooraan , om niet te
veel
zichzelven en zyn eigen Stain toe te eigencn.
Eenigen hebben opgemerkt, dat MOSES zyne eigeneGeboorte opgeeft als fpruitcnde nit een Huwelyk, ftrydig
met de Wetten, vervolgens door hem vastgefteld: dit is
twyfelagtig, nit hoofde van de nitgeflrektbeid der betekemsfe van het woord Zuster, in de Ilebreeywi:he Taale,
't Welk bierdoor
, de genomen wordt voor zyn
Voile Nigt &*), uogthans is bet zeker,, dat by geene
zorg drocg, om te vermyden dat hy geoordeeld wicrd ge,
fprooten te zyn nit zudanig een Duwelyk , gelyk by zon
gc
(*) Exoa. XT: 8.
(t) NU% XVI: 15.

( 1) Exon. III I I.
el`4`)Exup. NT, 4o.

IV: I. Da.
D2
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gedaan hebben , indien zyne Wetten van zyn eigen opfte/
geweest waren , ten einde zyne eigen Schikking, of het
Gezag zyner Wetten , daar by niet mogt lyden (*).
MOSES ftelt in vollen dag , de Ondankbaarheid, de Afgodery,, de geduurige °pi-tandem, en Murmureeringen ,
des' geheelen Volks ; by tekent op, de Misllagen en Gebreken hunner Voorvaderen , de Patriarchen , en byzonder van LEVI , van wien by afftamde (t). Hy fpaart
noch zyn Volk, noch zyne Voorzaten , noch zichzelven,
in 't geen by verhaalt; deeze zyn alle Character-trekken
van een getrouw Gefchiedboeker,, van een opregt Man.
Gelyk INIOSES, niet na Roem hunkerde , zo dong by
ook niet na Magt en Heerichappy. Want, behalven dat
hy zulk een Taak op zich nam , als geen bedaard Mensch,
zonder Godlyke Openbaaring , aanvaard zou hebben , dewy! ze zonder dezelve niet te volvoeren was , toont zyn
geheele gedrag , dat by geen oogmerk hadt , om zyn eigen Belang of Heerschzugt te voldoen. Hadt Eer of
Heerschzugt hem aangeprikkeld , by hadt niet in de
Woestyne behoeven te gaan , om zyne * Bevordering te
zoeken , under een zwervend en halftarrig Volk, daar by
opgetoogen was in alle de Eerbetooningen en Vermaaken , die Egypten, of PHARAO ' S Hof, kon opleveren;
doch by weigerde , gelyk de HTilige Schryver aan de HEBREEN bet uiterukt , groat gewbrden zynde, eat Zoon van
PHARAO ' S Dogter genaamd te warden ; verkiezende liever
met-bet Volk Goy s kwalyk gehandeld te worden, dan voor
eenen tyd de genietingen der zonde te 'hebbetz ; agtende de
verfmaadheid van CHRISTUS meerderen rykdom te zyn dan
de fehatten in Egypte: want by zag op de vergeldinge des
loons. Door het Geloove heeft lzy Egypte verlaaten , niet
vreezende voor den Toorn des Konings: want by hieldt zich
vast, als ziende den Onzienlyken (§).
Hy ondernam 't , het Volk van Israel veertig jaaren door
eene dorre Woestyne te geleiden , waar hy zich geen ander
dan een zeer ongemakkelyke en luisterlooze Regeering kon
belooven; indien anders het Heerfchen zyn oogmerk geweest ware ; en , volgens den loop der Natuure , kon by
niet hoopen dat tydsbeftek uit te zullen leeven , en ,
fchoon by , in zynen ouden dag , de voile kragt der
man(*) ExoD. VI: 14 en 20.
(f) GEN. XXXEV: 3°. XLIX: 6.
CS) Hu. XI: 24, 25, 26.
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rnanbaare jaaren behieldt , gaf hy, nogthans, by 's Volks
intrede in het Beloofde Land, zich gewillig aan den dood
over, in 't gezigt der grenzen van Canaan; voor 's hands
weetende dat het hem niet zou vergund worden , den
voet te zetten in een Land, tot welks bezit by zo veele
jaaren , te midden van zo veel kommers en gevaars, 't
Volk van Israel hadt opgevoerd; fchoon hy niet verbergt,
hoe zeer hy verlangde de Yordaan over te trekken (*).
De Qefchiedenis zyns doods wordt , gelyk die zyns
Leevens, met eene byzondere foort van eenvoudigheid
geboekt. Wy vinden niet opgetekend, dat by ten Hemel
werd opgenomen , gelyk ENOCH eti EuAs, en gelyk de
Romeinen van ROMULUS verzonnen; maar dat by Ilierf,
en zyne Begraafplaats bleef verborgen, om alle bygeloovige en afgodifche Vereering, die men zou mogen toebrengen can de Overblyfzels van een zo groot Man, voor
te komen.
Sehoon Zoonen hadt , waren zy, nogthans, Amptlooze lieden , op Beene ander wyze te onzer kennisfe gekomen dan als Zoonen van mosEs : het Bevelhebberfchap
droeg hy op aan :IOWA iemand uit een anderen Stam.
MOSES was , derhalven, zo verre als iemand, of van Ydele Eer en Staatzugt; by kon zichzelven geen ander Voordeel belooVen, dan 't geen ontftondt uit bet volbrengen
van GODS wil, bet overleveren van diens bevelen aan het
Volk van Israel, en het volgen van diens voorfcbriften
in zyn Gedrag en Volksbeftuur.
AARON was van eene andere Geestgefteltenisfe dan moos,
en hem nydig; beiden AARON en miEJAm murmureerden
tegen deezen Leidsman Israels. 't Is openbaar, dat 'er
geen affpraak of zamenfpanning tusfchen deeze Broeders
kon zyn , om het Volk te bedriegen , dat de onmiddelyke
en zigtbaare Magt van GOD zo WC]. AARON als de rest
des Volks, in onderdaanigheid aan MOSES hieldt. In Moses afweezen 11011dt AARON bet Volk toe een Gouden
Kalf te maaken; zyne twee oudfte Zoonen bragten vreemd
vuur op het Altaar des Heeren, 't Welk by niet bevolen
hadt: waarom zy beiden vertcerd werden door een Vuur,
wonderdaadig uitgaande , in de tegenwoordigheid des Heereit, en AARON hieldt zich weetende, dat deeze Straffe door Goo zelve zvnen Zoonen was 'aangedaan, en hadt
niets tegen MOSES te antwoorden, wanneer deeze hem
de
(*) DEUT. III. 23. enZ.
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de Regtvaardigheid dier ftrarTe ontdekte. AARON en diens
twee andere Zoonen werden , op doodfiraffe , verboden
touw over hun te bedryven CO• — AARON toog, op
Godlyk bevel, na den Berg flor , om aldaar te fierven;
't hem 'niet vergund wordende in 't Beloofde Land te
trekken.
MOSES en AARON verfchilden dus zomtyds van elkander,
AARON benydde MOSES , AARON verloor twee zyner Zoonen , door een Oordeel des Hemels. MOSES bevorderde
gem zyner Zoonen ; en zo wed MOSES als AARON ftierven
door de byzondere Befchikking en het Bevel van Goo
wegens de Overtreedingen tegen Hem begaan ; nooit genietende , of zelfs geduurende eenigen tyd bet vooruitzigt hebbende op 't genot van het Beloofde Land (t).
En daar zy, clerhalven , nooit konden uitgevoerd
hebben , wat zy uitvoerden, dan door de Almagtige hand
van GOD zo konden zy geene Beweegreden of Dryfveer
hebben um het te onderneemen, dan het Bevel van GOD
en de Belofte van Bytiand, hun geopenbaard.
(*)LEv. X. 1-6.
(f) Nom., XX. 12. DEUT. I. 37.

AANMERKINGEN OVER • DE BEVRIEZING VAN MENSCHELYRE LEDEMAATEN EN LICHAAMEN ; MET RETREKKING TOT
TOT DERZELVER OORSPRONG KENMERKEN,
GEVOLGEN EN BEHANDELING.
DOOR

W. L E U R'S,

Chirurgyn enz. te 's Gravenhage.
'er in ons Nederland zelden eerie zodanige vorst
Seeriechoon
plaats heeft , dat men noch eerie gedeeltelyke, noch
algelneene, bevriezif2g van fnenlehelyke Lichaamen,

te
duchten heeft; zo is bet nogthans , aan den anderen leant,
eerie onwederfpreeklyke waarheid , dat flrenge Winters
ten genoeg-zaam aantal voorbeelclen, van bevroozen Ledemeaten en Lichaamen , opleveren.
En deeze
voorbeelden zyn voor my dryfvecren genoeg, om deeze
Alann2erkingen, of zy ook nog van eenig nut mogten zyn,
langs dezen weg, aan het publiek mede te deelen.
Het
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Het behoud van het leeven, en de herftelling der verlooren gezondheid van onzen Natuurgenoot , moet fleeds
den grootiten prikkel van iedcr menfchenvriend zyn.
uitvoerin
De
bo. van dit onderwerp is zeker aan veele en
gewichtige bedenkingen onderhevig; die meerendeels aan
de verfchillende Phyfiologifche begrippen hun beitaan verzal ether het een en ander , zo
fchuldigd zyn.
het my, volgens menigvuldige proeven, het aanneemelykfle toefchynt, kortelyk aanftippen.
Onze dampkring is met een menigte zoutdeelen voorzien , die , wannecr de lucht warm is, dun , zacht en
ongevoelig zyn. - — De koude vereenigt deeze zoutdeeltjes, en vormt hun in de gedaanten els /pies/n, py.
kwetzende lichaamen.
len , en andcre punti ae
Met hun natuurlyk doordringend,
''
en thans beledigend,
vermogen voorzien, werken zy tevens , en op de vaste,
en op de vloeibaare , deelen van het lichaam te gelyk;• de
eerften worden 'cr door ingetrokken,
meerder gefp annen ; de leatften i,vorden onbcweeglyk en stollen.
koude hevig is., words het beiedigend verNa mate
mogen, deem te zaamgepakte en fcherpe zoutdeeltjes,
vermeerderd; en, pe innate deeze vermeerdering is , zo zal
ook de trap der bevriezing meer of minder groot worden.
De koude is ;erne berooving van warmte, gelyk zommigen willen; mear een eigenaartig en natuurlyk *ezen
zelve. — 'Er ken te gelyk koude en warmte zyn ; zonder dat de een de andere vernietigt. — By een helderen zonnefchyn, by voorbeeld, gepaard met eene vriezende luck, zien wy dikwerf, dat de fneeuwvlokken in
hunnen zamenbang, zonder fmetting, blyven , dear eene
betrokken lucht , zonder vriescicelen, dezelve doet vernietigen.
Dat de koude en yricsdeelen eene op zich zelf befleanbaar wezen zyn, blykt wyders uit de door konst gemaakte bevriezingen. — In bet hectfte van den Zomcr
zelfs , kan men deeze deelen , als eerie eigenaartige
ftandigheid , zelfs in andere dcelen overbrengen.
Het is , dierhalven , niet vreemd, dat eerie - firenge vorst
leevende lichaamen , die een wyl tyds aan derzelver invloed worden bloot gegeeven, doet bevriezen on_
ze vochten , en wel voor cerst onze way- en weterachtige
voclaen , in het oppervlak der huid, worden , door de indrang en aanneeming van een menigte vriesdeelties, als 't
ware, verilyfd , waar door wel dra de omloop der vochD4
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ten belemmerd, en bet deel, of lichaam zeive, tot centVolkome bevriezing voorgefchikt wordt, en, zo de oorzaak aanhoud, werkelyk overgaat.
En bet is niet vreemd te veronderilellen, dat de hoedanigheid onzer vochten ook tot een aanleiding en vermeerdering geevende oorzaak van bevriezing zeive
werkt.
Wy weeten limners, een genoegzaam aantal van proeven heeft zulks beweezen, dat een gering getal ysdeelen , even gelyk eels vonkje vuurs, door het bybrengen van nieuwe brandftof, een groot vuur kan voort-.
brengen, dat, zeg ik , een klein getal yscleelen , door het
bymengen van -eenige Zouten, zelfs in den Zomer,, tot
een verhaazenden trap van koude en bevriezing kan vertneerderd worden.
De meer of mindere fpoedige overgang , van eene gedeeltelyke of geheele bevriezing, eindelyk, hangt hoof&
zaaklyk of van de meer- of mindere hevigheid eerier vriezende lucht, van de meer- of mindere gefchiktheid van
het onderwerit, en van de wyze , waar op bet am de
koude worth blootgefteld. Algerneen is bet waar,
tat eerie fpoedige overgang van warrnte in eerie fcrenge
koude , eene veel fpoediger gelegenheid geevende oorzaak
tot bevriezing
De ondervinding heeft van alle
t den bier van de ongelukkige voorbeelden opgeleverd;
loch ons beftek laat niet toe , de reden deezer rneermaalen beweezen waarhecten andermaal te betoOgen.
De kenmerken eerier beyriezing zyn onderfcheiden, na
dat zy of een gedeelte, of wel het geheele lichaam , inneemt.
ten deel, dat eenigen tyd aan de ftrengheid eerier vriezende lucht is bloorgeileld geweest , ondergaat trapsgewys , na maate de beleedigende oorzaak nicer of minder
hevig is, deeze volgende verfchynzelen : eerst befpeurt
men in het beleedigcie deel eene bleekheid , welke wel dra
in roodheici , met jeuking en tinteling overgaat ; bet
deel wordt flyf en gevoelloos; en, houdt de oorzaak aan,
of worth bet door verkeerde middelen behandeld, zo gaat
het, na weinig tyds, tot eerie purperkleur, en, eindelyk, tot eene doode zwarte korst , over, bet koud vuur
gen aam d.
Dan , eerie al,,Terneene bevriezing is bier van onderfcbeiden. - Men ontwaart in dezelve noch die bleekheid,
roodbeid, ieuking, of tinteling welke by de voorgaande gedeeltelyke bevriezing gcwisfe kentekenen zyn.
Slegts
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Slegts befpeurt men in den beginne eene algemeene dofen gevoelloosheid over het geheele lichaam , die van trap
tot trap voortgaat , en gevolgd wordt van eene onwederitaanbaare neiging , tot een zogenaamden flaap ; die wyders een volitrekte gcvoelloos-, fiyf- en onbeweeglykheid
van het gantfche lichaam ten gevolge heeft.
De waare redenen deezer verfehynzelen zyn , onzes bedunkens , Merin gelegen : de prikkelende aandoening,
en het doordringend vermogen der koude, doet de eaten
op de geheele oppervlakte van bet lichaam vernaauwen,
terwyl gelyktydig de vochten in deeze fyne buisjes 1101len ; van daar de dof- en gevoelloosheid , de te zamentrekking der huids-porien en ftolling der in de fynfte
buisjes omloopende vochten beletten de zo hoog noodige
uitwaazeming.
Het bloed en 'de andere vochten
worden nu , in eene meerdere hoeveelheid,.naar binnen
en naar het hart gedreeven ; en wyders door dit deel ,
daar de voortfluwing in de uitwendige deelen belemmerd
is , in eene meerdere hoeveelheid naar de hersfenen ge,
voerd , waar door eene drukking op de zenuwen wordt
voortgebragt : de voortduuring der aanperfing , en de daar
door vermeende drukking , belemmert derzelver werkzaamheden , en brengt eene fteeds toeneemende gevoelloosheid en verftomping van gewaarwordingen voort, die
te onregt voor eenen flaap wordt aangezien. - De
vermeerdering hier van doet eindelyk alle gewaarwordingen verliezen. - De omloop houdt op, het bloed
en de andere vochten ftollen , en het lichaam wordt flyf
en beweegloos.
De gedaante , in welke het lichaam op dat oogenblik,
wanneer de bevriezing aile gewaarwordingen wegneemt,
is , blyft , zo tang het lichaam in rust is , onveranderlyk
een en het zelfde. - Van daar, dat men zomwylen
de bevrozenen op den eenen tyd ftaande , op een ander
tyd zittende , en weder in andere tyden in verfchillende
gedaanten , heeft aangetroffen.
De gevolgen van dit gebrek zyn ligtelyk , uit de zoo
even opgegeeven kenmerken , op te maaken. Wy zullen
'er dit nog by voegen : dat Beene bevriezing, in welk eenen trap ook , immer van dien aart is , of dezelve kan , zoo
'er tydig de. noodige hulp wordt aangebragt , of geheel,
of ten deele , heriteld worden.
Zelfs zyn 'er voorbeelden voorhanden , dat bevrozenen, welken meer dan
eirie en vier dagen waren bevrozen geweest , door het
aanD5
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Itanwenden van bekwaame hulpmiddelen weder zyn herfteld geworden. — Doch , zo den beledigden , zonder
hulp gelaaten wordt, of dat 'er verkeerde en fchadelyke
iniddelen worden aangewend, zo zal, by eene gedeeltelyke bevriezing, volftrekt de verfterving der aangedaane
deelen, en by eene algemeene bevriezing, de dood onVermydbaar volgen.
Als eene byzonderheid , nogthans , kan men , in de
gevolgen eener bevriezing, aanmerken : dat, wanneer dit
toeval aan de Voeten voorkomt, de verfterving zelden
booger ,dan tot het onderfle gedeelte der kuiten , opklimt;
en aan de Handen , zich veelal alleeri tot de vingeren bepaalt.
De Geneezing , of in een ruimer zin , de Behandeling ,
bepaalt zich , of tot eene Voorbehoeding , of wel , wanneer het gebrek zelve aanwezig is, tot de herftelling van
bet bevroozene zelve.
Wat de VoOrbehoeding betreft, bier van vermeenen
wy, in de voorgaandc 'farmer kin n over de Wint erh anden en W intervoeten (*) , reeds omftandig genoeg gefprooken te hebben , en wyzen onze Leezers , ten dien
Doch , boven dit ap es, komt ,
einde derwaards.
tot de algemeene bevriezing , nog in aanmet be
rnerkin0; : dat daar men nimmer voor eene algemeene
bevriezing te dugten heeft , dan ten tyde men zich een
aryl tyds aan eene hevige vriezende lucht moet bloot
geeven , bet noodzaaklyk is , het lichaam voorilf maatig
warm te kleeden; g rove en fierke voedzelen gebruike;
en men, by tusfchenpoozing , een weinig Brandewyn
drinke; — edoch , men draage vooriil zor g , dit laatite
maatig te gebruiken, nadien iedere trap van bdronkenfchap
onze gewaarwordingen verzwakt , en tot den flaap geneigd maakt. — Het lichaam moet in eene geduurige beweeging gehouden worden: vooriil is de beweeging
van de uiterfte noodzaaklykheid, wanneer den, aan drenge vriezing blootgeftelden , eene zachte en aangenaarne
flaap fchynt te willen overvallen ; „ deeze flaap, (fchryft
ten beroemd Geneesheer) die zyn lyden fchynt te zullen
„ verzachten, zoude de laatfte flaap zyns levens zyn."
Eindelyk , komen wy tot de bethande ling van bevrooze
Ledemaat en of Lichaamen zelve. — In beiden toch
moet
('u ) Zie Nieuwe 411g. Vad. Lett. IL Deel No. i4. bladz.
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moet het oogmerk, de herftelling der uitgebluschte werkzaamheden van het beledigde, zyn. Edoch, het
is ligtelyk . op te maaken, dat die zich vry gemaklyker,
tot de hevriezing der uitwendige Ledemaaten, dan tot
de vernictiging van alle de werkingen des geheelen
zich nitilrekke.
Wy zullen ons eeritelyk
tot de eerfte bepaalen.
Nimmer met men, of beginnende , of geheel bevrooze
deelen, bet zy door plaatsmidclelen, het zy door vryven
in cene te fpoedig klimmende grand van warmte brengen; veel minder mocten zodanige declen, in dien ftaat,
by vuur,, of in eenige verwarmde plants, gebragt wordenwant wel dra zouden deeze deelen tot eene onherftelb'aare verfterving overgaan — bier van zyn menigvuldige ongelukkige voorbeelden voorhanden, en de redenen vim cen en ander, heb ik in myne voorige meergemelde A'ainnerkingen reeds aangeftipt.
In eene beginnende bcvriezing, die men kent nit eene
gevoelloos- en flyfheid der beledigde deelen, zo wel als
in eene meer gevorderde , en alio werkzaamheden van het
deel vernietigende, moet men aanftonds, en, voor alles ,
zyn toevlugt tot Smelly of koud Water neemen. En
daar mcde zo lang aanhouden, tot dat 'er gevoel en
warmte in het beledigde deel komt dan neemt
men Brandewyn of eenig ander geestryk vocht , waarmede
bet deel koud gevreeven wordt: wanneer men
wyders hetzelve, van trap tot trap, in eene verwarmende
plants kan overbrengen , en nog eenigen tyd herhaalde
vryvingen en warme aanlegzels, van de zo evengenoemde
middelen , bezigen.
Wafineer eenig bevrooze deel, onder het gebruik van
Snecuw of bond Water, geen teken van leven geeft,
dan zyn alle middelen, vender aangewend, doorgaans
vrugteloos. --- Het dec.(' zal, in dit laatfte geval,
wel dra tot verflerving overgaan; in welk cen geval eene
fpoedige cfzet:i7,7 van hetzelve, zo 'er geene belettende
redenen zvn, allecm in ftaat is , het voortloopen der Verfterving re voorkomen, en het /even van den Lyder te
beliouden. ---- In deezen toeftand moet men, onverwyld zync toevlugt tot een bekwaam Heelkundigen nee,.
men. --- De kortheid van myn befiek , noch het oogrnerk van deeze Aanmerkingen , Inaten niet toe, bier van
to fpreeken.
In de Leder?, die ecns bevroozen zyn geweest , dam.
in
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in wordt men , op dien tyd, wanneer de vorst aankomt
eene onlydelyke jeuking en pyn gewaar zy zwellen , worden rood en blaauw,, en wanneer men het niet
voorkomt, breeken zy open. --- De eenmaal, door
de worst veroorzaakte , verzwakking deezer deelen , en
misfchien eene byzondere gefchiktheid, zal als de oorzaak hier van moeten befchouwd worden. — Het gebruik der meermaalen genoemde Olien en geestryke vochten komt hier te pas.
Wanneer 'er eene algemeene bevriezing, dat is, eene
volkome gevoelloosheid en verftyving plaats heeft, dan
moet de ontdooijing der geftolde en bevrooze vochten,
en de toediening van bekwaame hulptniddelen tot de weclerOm-opwekking , in aanmerking komen. — Men
gnat, by voorbeeld , op .de volgende wyze te werk:
Men brengt dergelyke Lyders op een plaats, daar 't niet
vriest , doch koud is ; aldaar ontkleed men hem , en bevogtigt de geheele opperviakte van het Iichaam met doeken , in koud water bevochtigd — zo 'er Sneeuw te
bekomen is, zo zal het oneindig beter zyn, het geheele
lichaam daarmede eene poos te bedekken.
De heilzaame uitwerkzelen van koud water of fneeuw,
op bevrooze lichaamen , laaten zich gereedelyk verklaaren.
Men behoeft de proef daar van, flcgts in bevrooze appelen, peeren, knollen, enz. te neemen, en men zal oogenbiiklyk van den goeden uitflag overtuigd zyn.
Wanneer deeze bevrooze vruchten naamlyk, in zeer koud,
of byna vriezend, water gedompeld worden, zo bedekt
een yskorst dezelve rondOm; welke, korst afgenomen
zynde, worden iy op nieuw ingedompeld, uitgenomcn
en , afgeveegd; en dit wordt zo lang herhaald, tot dat
'er uit dezelve geen ys meer te voorfchyn komt
vervolgens afgeveegd en droog gehouden , zyn zy even ,
vO6r de bevriezing. — Even dit zelfde , en op
even dezelfde wyze, is het met bevrooze Lichaamen van
Menfchen geleegen.
Indien een bevrooze Lichaam , in koud Water of
Sneeuw ontdooit, zo zet 'er zich een yskorst om hetzelve ; zynde alleen die ysdeeltjes , welke door
eene meerdere graad van warmte , die in het koud Water
of Sneeuw is, near buiten wordt uitgetrokken.
Wanneer deeze yskorst, door een aanhoudend gebruik
van Sneeuw of koud Water , door hunne meerdere inhebbende warmte, weder ontdooit, dan heeft het Lichaam
reeds
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reeds zulk een trap van warmte aangenomen , dat het de
yskoude niet meer noodig heeft. Men vryft vervolgens het Lichaam met Water , dat niet volkomen koud
is , en mar in een weinig Wyn of Brandewyn gemengd
is. In dit tydftip kan men een weinig vuur in het vertrek
ontfteeken; of het Lichaam in een kamer,, die niet geheel koud ,is , .doen overbrengen; men bedekt het Lichaam met, drooge , doch koude, kleederen; men zet de
voeten in een weinig verwartnd water ; en de handen en
het aangezicht worden met dergelyk water met Azyn of
Wyn vermengd, gewasfchcn. ---- Dan `, het is zeer
wel mogelyk , dat men, door alle deeze middelen , flegts
niet meer dan de tegenwoordig zynde ysdeeltjes wegneemt , zonder de werkingen van het Lichaam , die door
de bevriezing volftrektlyk zyn geftremd geworden , weder
op te wekken. — In dit geval moet men zyne toevlugt tot zodanige middelen neemen , als welke , ter opwekking van verfiikten of drenkelitwea, in de Genees- en
Heelkundige Voorfchriften , worden aangepreezen.
Wanneer,, echter, onder het gebruik van dit alles Beene de minfte tekenen van leven komen, dan zullen alle
verdere poogingen meestiil vruchteloos zyn. — Men
kan , nogthans , zodanige Lichaamen , in Stroo , Mist,
warme Asch, of warmgemaakte Bedden , doen liggen; of
ook, foms'nog , door deezen trap van warme koestering,
de werkingen dier Lichaamen herbooren wierd.
Zo een bevrooze Lichaam door eene of meerder hovengenoemde hulpmiddelen wordt opgewekt, zo moet men
aan hetzelVe ver/larkende en zweetdryvencle middelen toe-.
dienen. — Hier toe komt een veelvuldig dfinken van
het aftrekzel van Sasfifrar flora , als een byzonder,, eenvoudig en onkostbaar middel, zeer in aanmerking. Men
geeft ook warm Bier, waar in Gember en Striker gemengd
is , te drinken , en andere daar toe gefchikte middelen.
-- Het is vooriil noodzaaklyk , dat in deeze gevallen
doorftraaling en uitwaazeming bevorderende middelen gebezigd worden, op dat niets van de koude flof in het
Lichaam zoude blyven , die anderszins, nog lang daarna,
pyn in de Spieren en Vliezen vertiorzaaken kan.
Hier mede zoude ik deeze ilamnerkingen , die reeds,
hoe bekort ook, boven tun voorgefteld oogmerk zyn uitgeloopen , eindigen kunnen; dan , ik oordeele het noodig,
bier ook iets kortelyk te zeggen van een verfchynzel ,
fchoon Been betrekking op de bevriezing hebbeficie,th
nog-
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thans door een uitwerkzel der koude, op onze Lichaal
men veroorzaakt. Ik meen de zogenaamde bevan,
ging van koude.
Een mensch , die zich een geruimen tyd in eene koude
lucht bevind, gevoelt zomtyds eene gewaarwording van
eene by trapper toeneemende benaauwdheid, , gevolgd
wordende van eene kragteloosheid en flaauwte; 't welk
men den naam van door koude bevangen fe worden geeft.
Dit, dierhalven is geene bevriezing. - Deszelfs oorzaak fchynt ons toe , alleen te beftaan in eene,
door de koude veroorzaakte , belemmering en flremming
der uitwaazeming , door de toetrekking der huids-porien
veroorzaakt; en aan de daar door belemmerde vrye werking der ademhaaling en omloop van het bloed. De
geduurige vermeerderde ophooping van bloed in het hart
en de long , maaken (daar de afvoer naar de buitenrce
deelen van het lichaam, meer en meet, door het -aanhou,
den der oorzaak, belet wordt ,) eene Reeds vermeerderde
benaauwdheid ; de hersfenen , eene meer date gewoone
hoeveelheid bloeds ontvangende , worden in hunne werkingen belemmerd, de zenuwen warden gedrukt , en dit
maakt eerst bedwelming , doch wel dra brengt het gevoelloosheid en liaauwte voort.
De kenmerken van dit gebrek zyn voornamentlyk bier
in van de bevriezing onderfcheiden, dat, daar by de be-.
vriezing Idle de deelen van bet lichaam verityfd en yskoud
zyn , bier alles flap , beweeglyk , en meer- .of minder
warm is; 'en boven dit , kan de polsflag en ademhaaling ,
hoe Bering dezelve ook zyn mogten, door een oplettend
befchouwer,, by decze laatflen,meestal, ontdckt worden ;
dat nogthans nimmer by cone bevrozenen is, noch kan
worden waargenomen.
By deeze Lyders komt noch fneetrw,, noch .koud water
te pas. - Zachte venvarmende , geestopwekkende ,
zweetdryvende en verflerkende middelen, moeten hier alles
en alleen uitwerken.
Aan dit toeval zyn zwakke en weeke menfchen , en zy,
die niet veel in de lucht komen, het meeste blootgefleld.
En deeze , dierhalven , dat ik dit ,hier nog byvoe.
qe zullen voor zich zelven het veiligfte doen , wanneer
zy eenigen tyd in de koude moeten doorbrengen , vooraf
(zo als wy reeds hier voor by de bevriezing gezegd hebben,) een weinig van eenige verwarmencle en geestige
drank te gebruiken.
Even zo veel, als het this,.
bruilc
•
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bruik van geestige dranken het lichaam fchadelyk is , even
zo veer kan deszelfs maatig en tydig gebruik voor de gezondheid en het leeven van nut zyn.

ZERIGT DER ONTDEKKINGE VAN TWEE SATELLITEN,
BY DE NIEUWE PLANEET URANUS, OF GEORGIUM S/DUS ; door den Heere WILLIAM HERSCHELL, L. L. D.
(Philofophical Transaftions of the Roval Society of London.
For the Jear 1787. P. I.

de Ontdekkinge der Planeet, die ons Zonneftelzei
Vzoan veel
vender uitbreidt, hebben wy voor een geraimen tyd onzen Leezeren berigt gegeeven (*); ecne zeer
aangelegene waarneeming , deeze Planeet betreffende , kunnen wy hun niet onthouden.
Aan den Heer HERSCHELL , die de eer tockomt van
deeze Dwaalftar het eerst ontdekt te hebben , zyn wy oak
deeze ontdekking verfchuldigd. Deeze onvermoeide Waarneemer der hemellichten , tot zyne waarneemingen voorzien met de beste Werktuigen van eigen maakzel , zag , op
den elfden January dcezes Jaars MDCCLXXXVII , twee
kleine Starren , digt by de Planeet, die zyn naam onfterflyk gemaakt heeft. Volgende waarneemingen verzekerden
hem, dat die twee Starren geen vaste plaats hielden , en
gevolglyk Satelliten waren. Lang genoeg heeft de Heer
HERSCHELL ze niet gezien , om den omlooptyd met nauwkeurigheid te bepaalcn : by veronderftelt, dat de eerfte
den omloop volbrengt in 8 en Dag, en de tweede in
omtrent 13 en z Dag. Derzelver Loopkringen , vermeldt
by , maaken een grooten hoek met de Ecliptica; doch de
nette hoegrootheid der Inclinatie , met veele andere byzonderheden , te bepaalen , zal veel oplettenheids en toeftels vereifchen. - Wy mogen , nogthans , vertrouwen , dat Dr. HERSCHELL ' S onvermoeide vlyt , om Ontdekkingen te doen en voort te zetten, hem eerlang in
flaat zal ftellen , om eene vollediger befchryving te geeyen van deeze Maanen, die, naar alle waarfchynlykheid,
on(*) Zie Aigeineen4 Fader?. Letteroe j , V. D4e1, 2de Stuk I
K. 489. enz.

4

ONTDEKKING VAN TWEE SATELLITEN.

onbekend zotiden gebleeven zyn aan de Inwoonderen van
onzen Aardkloot , indien het fcherpziend en flerk gewa.
pend oog van eenen HERSCHELL ze onopgemerkt hadt
laaten voorby gaan.

DE TEGENWERPING , DAT DE AARDE EENIGE DUIZEND
JAAREN OUDER MOET WEEZEN , DAN ZE VOLGENS
HET VERHAAL VAN I\ IOZES , IS , ONTLEEND UIT
DE LANGZAAM VRUGTBAARWORDING DER LAVAS, OPGELOST.

(Overgenomen uit

ROBERT MILN'S Courfe of Phyfico Theological Lellures on the Stale of the World , from the
Creation to the Deluge.)

vienige Geleerden hebben op zich genomen te bewyzen,
1 dat de Aarde veel duizend jaaren ouder is, dan de
Heilige Gefchiedenis den ouderdom .opgeeft.- Hunne redenkaveling komt bier op neder. In diepten , en
verfcheide fpleeten van den grond, in de nabuurfchap van
13randende Bergen , bovenal in die van den Berg Etna,
worden Beddingen van Lavas gevonden, tot eene zekere
diepte , met groeibaarde aarde overdckt. Uit verfcheide
berekeningen , gemaakt , van de hoeveelheid groeibaare
Aarde, op .eenige Lavas gevormd , de dagtekeningen,
van welker Uitbarflingen in de Gefchiedenis geboekt
f' aan , blykt , dat 'er geen min tydsverloop dan een van
duizend jaaren noodig is , om een deezer groeizaame overdekkingen te vormen. Naardemaal men nu tien of twaalf
Beddingen van zodanige Lava gevonden heeft, boven elkander liggende , met zulke tusfchen-beddingen van Aarde, moet de Wereld- tien of twaalf duizend jaaren oud
weezen.
Ten antwoord bier op dient , dat zommige Lavas glad
en vast zyn , en de eerfte beginzels van groei wel langer
wederftaan dan andere van een broozer cart, en met meer
openingen voorzien. Daarenboven gaan de Uitbarftingen der Vuurbergen dikwyls gepaard met groote
hoeveelheden van asch en modderig water, als of de Natuur ten oogmerke hadt, de barheid, door de Uitbarfting
veroorzaakt , fchielyk weder te vergoeden. Wanneer dit
laatstgemelde geval plants Inca, vinden de zaaden, door
de
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de winden verfpreid , cen' gereeden fchuilhoek in de ru.
we oppervlakte van zodanige Lavas , en vermeerderen
welhaast den groeizaamen grond. De Stad Herculaneum
werd verwoest door eene Uitbarfling, in het XCVII jaar
onzer gewoone Jaartelling. Vyf maalen is dczelve , zints
dien tyd, met Lava bedekt gewcest , en tusfchen elk deezer Lavas is eerie Bedding van groeibaarc Aarde. Indien
alle deeze gebeurtenisfen voorgevallen zyn , binnen het
tydsbeftek van zeventien honderd Jaaren, blykt het, dat
minder dan drie honderd Jaaren genoegzaam waren , om
ieder Bedding voort te brengen. De mond van een nieuwen Berg, door een onderaardsch Vuur, in den Jaare
MDXXXVIII , opgeworpen , is thans met kreupelhout
begroeid.
Ieder Aardbedding, door de Vuurbergen veroorzaakt,
is niets anders dan eene pooging van brandende Stolle en
vuurige Dampen, om zich nit de beperking, waar in zy
zich bevinden, te ontflaan. Indien clan de uitbreidende
kragt zo groot is, dat ze zich niet kan beperken binnen
de onderaardfche Nolen moet 'cr uitbarfling boven de
oppervlakte volgen; doch , wanneei- de drukking van haven zuiks wederhoudt , kan de Lava ter zyde of beneden
den grond loopen , en alle de holligheden en fpleeten ,
welke zy op den weg ontmoet , opvullen. 't Is , uit dien
hoofde , niet onwaarIchynlyk, dat 'er Beddingen van Lava gevonden worden , zeer diep onder den grond , fchoon
ze nimmer , zich boven 's aardryks oppervlakte vertoonden. -- Men mag 'er by voegen , dat Aardbeevingen , die veelvuldig, zyn in de nabuurfchap van Vuurbergen , dikwyls lancifIreeken , van eene vry groote uitgeftrektheid , in de diepte doen nederfiorten (*).
Maar de tegenwoordige Aarde draagt op cierzelver oppervlakte verfcheide doorflaande blyken , dat ze van eene
nicuwe vorming is , in vergelyking met die oudheid , welke veelen 'er aan willen tocfchryven. 't Is bekend, dat
de
(*) Dit vertaalende, reboot ons te binnen, ten aanziene van 't
onderwerp, bier behandeld , zeer leezenswaardige aanmerkingen
geleezen te hebben , in de Brieven totVerdeediging. van de 'Toon..
pLyittn7 des Chri ■ tlyken Godsdien.fts, door R. WATsoN, bl. ,64.
enz. Wy oordeelden ooze Leezers na dit alzins leezenswaardig , en omtrent dit auk zeer byzonder, Werkje te moeten wyzen.
III. OREL. MENCELW. NO. 2.
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de grand toeneemt door cfgevalle hladeren , en het Been
'ea; op leggen blyft van het bezakzel der ftoffe aanvoerende oorzaaken. De dikheid of dunheiki van den grond
duidt een linger of korter tyd van opeenhooping can.
Nu blykt bet uit waarneemingen, op verfeheide plaatzen
der Aarde gedaan , dat , waar de oppervlakte van den
grond van dezelfde Rolfe ik, de liggiug en lugtareek overecnkomen , de dikte van groeibaaren Grond dezelfde is.
Maar tot deezen dag toe heat dezeive zulk ecne maate
van aangroei Diet gekreegen , dat men den ooriProng \Terder kan te rug fchuiven din tot den Vloed , ten tyk'e van
overeenkomilig met bet Verhaal van mosEs.

LREEDVOERIG VERSLAG VAN EE GEERUM . EN EN ZEDEN DER TEGENWOORDIGE 1NWOONEEREN
VAN SiRIE.
(OVCrgell0MC11 nit C. F. VOLNEY ' S

Voyage en Sy)* en Egypte.)

(Vervolg van b!adz. 33.)
zyn, in ons Verflag van de,Gebru iken e Zeden der
V der t,g,nn ,uurdige Inwoovderen van Syrk, gevorderd
tot de Arabifeile Bedoulnen.
Dc Arabilehe Fedouinen maaken een derde zwervend
Volk in Syrie nit, in Egypte treft men ze reeds aan. Van
deezen kan ik thans met weer nauwkeurigheid en hvzondeider fpreeken; dewyl ik een rcisje na ecne hunner Legerplaatzen , niet vcrre van Gaza , gedaan , en ray ver,febeide dagen onder hun opgehouden heb.
Wanneer ivy van de 4rabirren handelen, moeten wv,
in 't algemeen , onderfcheid macken , of zy Landbouwers
din Veehoeders zyn : want decze' verfchillende Leevenswyze veroorzaakt zulk een groat onderfcheid in bun cart
en zeden , dat zy, met hctrekking tot elkander, om zo
te fpreeken, bykans verfchiilende Volken worden. - -De Arabkren, die waste Woonpinatzen hchben , en ondcrworpen zyn can een geregeld Staatsbeftuur, lecven
een Pcaat van Maatfchappy,, nict zeer vcel van den onzen
verfchillende. Zodanig zvn de inwoonders van Temen,
en de Afflammelingen van die oude Vermeesteraars, van
welken de Ingczetenen van .S'yrie, Egypt, en de Barb,'.rjche Staaten, nic est alien afflammen. Maar tie zwerveu-
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vende Veehoeders , alleen een voorbygaand belang by het
Land hebbende , verhuizen getbdig van de eene plants na
de andere , zyn aan geene wetten onderworpen , en beftaan op eene wyze , welke men niet aantreft by befchaafde of by wilde Volken. Deezen verdienen , overzulks ,
te meer onze oplettende aandagt. Tot die afdeeling behooren de Bedouinen, of de Inwoonders der wyduitgeItrekte Woestynen, welke van de Perfifi-he Grenzen tot
Marocco loop en.
Schoon verdeelde en van elkander onafhangelyke Stammen, dikwyls vyandig tegen elkander,, mogen zy, nogthans , als een Volk worden aangemerkt. De gelykheid
van Taal is een blykbaar bewys van deeze naaverwantfchap. Het eenige verfchil beflaat bier in , dat de oorfprong der drabifehe Stammen laatcr is dan de vermeestering deezer Gewesten , door de Caliphs, of Opvolgers
van MAHOMETH , en gevolglyk min oud , terwyl de Stammen in de Woestynen van 2.1rabie, eigenlyk zo geheeten,
door een onafgebrooke opvolging , van de vroegfte Eeuwen afilammen. Van deezen zal rk bepaald handelen. De
Oosterlingen zyn gewoon , aan bun den naam van Arabicren te geeven , als zynde zo wel het zuiverfte als oudfte
foort. Het woord Betthoui betekent zo veel als Inwoon.
ders der Woestyne ; en is het te eigenaartiger,, dewyl bet
woord Arab, in de oude Landtaal, eene Eenzaamheid,
©f 117oestyn, wil zeggen.
't Is. met reden , dat de Inwoonders der Woestyne ziclt
beroemen de zuiverfle van alle de Arabifehe Stammen te
weezen : want zy zyn nooit overwonnen , noch hebben
zich , door overmeesteringen te maaken , met eenig ander
Volk vermengd. De zodanigen , door welken de algemeene naam van Arabieren vermaard geworden is , behooren
weezenlyk alleen tot de Stammen van de HedjarenTemen;
doch de Inboorelingen van bet binnenfte des Lands zyn
nooit, ten tyde der omwentelingen, door MAHOMETH veroorzaakt, verhuisd, of, indien zy 'er eenig deel in gehad hebben, bepaalde het zich tot eenige weinigen, door
Eerzugt aangeprikkeld, om een ander gedrag dan hunne
Landgenooten te houden. Dus vinden wy, dat de Propheet in den Koran, de Arabieren der Woestyne, fteeds
den naam van Wederlpannelingen en Ongeloovigen geeft;
en heeft het lang verloop van tyd geene aanmerkenswaarverandering te wege gebragt. Integendeel fchynea
E2
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zy, in alle opzigten , hunne oude cenvoudigheid en onafhan,gelykheid bewaard te hebben.
Alles, wat wy, in de oude Gefchiedenisfen, vcrhaald
vinden van hunne Zeden , Gewoonten, Taal, zelfs van
hunne Vooroordcelen, is, ykans, tot de geringfte byzonderheid toe, waar , tot deezen dag: en wanneer men
daarenboven aanmerkt, dat deeze anigheid van Character,
zo veele jaaren oud, nog beltaat , zelfs op de grootite affianden, dat is , dat de Stammen , meest van elkander verwyderd , eene nauwkeurige gelykheid behouden , moct
men bekennen, dat de omitandigheden , die. een zo zon-dcrlingen Zedclyken Staat vergezellen , een zeer bczienswaardig voorwerp van befchouwing opleveren.
In Europa, en bovenal in dc befchaafdlic deelen daar
van, hebben wy geene voorbeelclen van zwcrvende Volken; en wy kunnen ons nauwlyies verbeelden , wat de
Menfchen kan aanzetten, om eene Lcevenswyze 2 zo flrydig met onze denkbeelden , aan te vangen. Zelfs begrypen wy bezwaarlyk wat een Wocstyn is , of hoe con
Land, geheel dor , Bewoonders kan hebben ; of waarom
het niet beter bebouwd is , als het . betel: bebo,uw- kan
worden. lk heb my met . deeze zwaarigheden verlegen gevonden, en zal daarom, de beiryven van (lit. Volk zelve„
die ze alleen kunnen oploslen.„ met meerder nauwlecurigheids , naagaan.
'Er zyn twee oorzaaken voor het zwervcnd en Herdersch Leeven , van verfcheide //fiat!'/He Volken. Dc
eerfle is de natuur van den grond, die , ongefchikt tot
den Landbouw zynde, de Menfchen noodzaakt de toevlugt te neemen tot zulk Gedierte , als zich vergenocgt
met de voortbrengzelen, in 't wilde groeiende. Naar
deeze gewasfen flegts fchaars voorkomen , zal an enkel
Dier, binnen korten tyd, het gegroeide eerier groote uitaeftrektheid van grond opeeten , en men het noodig
den wyde. Linden te doorzwerven. Dit is 't geval der
Arabieren in de eigenlyk zo geheeten Arabifehe Woestyn ,
en in die van Africa.
Nlaar, dewyl de grond overal zo fchaars niet is, inteoendeel, bearbeidbaar , ja zelts, op veele plaatzen , vrugtbaar, als op de grenzen van Syrie, Diarbeck , Natolia,
en het grootite gedeelte van de Streeken, bewoond en
doorzworven van de Turcomannen en liourden „ moeten
wy Hebbelykheid, of Gewoonte, voor eene tweede oorzaak ftelien. Doch deeze Gewoonte komt my voor, alIeets
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leen een uitwerkzel te weezen van de Staatkundige geileltenisfe des Lands: zo dat de eerfle oorzaak tot het Staatsb .Atuur zelve te rug gebragt moct worden. Dit
denkbeeld wordt , door de dagelykfche ervaarenis , ge.
Itaafil: want, zo dikwyls de onderfcheide zwervende Stammen , vrede, zekerheid, en de mogelykheid aantreffen ,
om genoegzaam onderhoud in eenige Streek te vinden,
neemen zy 'er hun verblyf, en, ongemerkt , een vast bepaald leeven aan ; zich op de kunften des Landbouws bevlvtigende. Integendcel, wanneer de Onderdrukking des LandbefInurs de Imvoonders van een Dorp tot
het uiterfte dryft , verlaaten zy hunne Huizen „ trekkers
na het Gebergte , of zwerven in de Vlakten ; zorg draagende , om van Verblyfplaats dikwyls te veranderen, ten
chide daar i n niet verrast en ontrust te worden.
't Gebeurt ook dikwyls , dat byzondere Perfoonen , die
Roovers geworden zyrt, om zich aan de Wetten te onttrekken , of de Dwinglandy te ontgaan , zich veré&igen,
kleine Legerplaatzen vormen , door de wapens in ftand
blyven, en, vermeerende, nieuwe Horden, en nienw`o
Stammen worden. Wy mogen, derhalven , als Gene vaste waarheid ter neder ftellen , dat , in bebouwbaare Landen , het zwervend Leeven ontflaat uit Onregt , of gebrek
in 't Staatsbewind; en dat de vastgezette Leevensfland
die is, waar toe de Nlenfcheil het incest natuurlyk neigen.
De zfrabieren fchynen , door den anrt hu-nner Woesty-nen zelve , tot een zwervend Leeven verweezen. Om
zich eenig denkbeeld van die Woestynen te vormen , moet
de Leezer voor zynen geest hmden een onhewolkte Lugt,
van hette als geduurig in brand flaande; onmeetlyke vlakten , zonder huizen , boomen, becken of heuvelen , waar
het oog doorgaans niets ontrnoet dan een eenzelvige gezigteinder, gelyk op Zee , fchoon, op zommige piaatzen, de
grond fleenagtig is en oneffen. De incest geheel barre
grond vertoont eenige weinige wilde Planten , fchaars verfpreid , en kreupelbosehjes , nooit gefloord dan door Antelopen , Haazen, Springhaanen en Rotten. Zodanig is
bykans de geileltenis des geheelen Lands , 't welk in langte boo, en in breedte 300, Mylen haalt ; zich van illeppo
tot de Arabi.fche Zee, en van Egypte tot de Golf van Per, zich nitarekkende.
In deeze verhaazende uitgebreidheid verandert , nogthnns
gond zeer veel Op onderfcheide plaatzen. Op
3
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de grenzen van Syrie , by voorbeeld, is de grond, over
't algemeen , ryk, en zelfs vrugtbaer: zodanig is dezelve
ook gefteld op de oevers van den Euphraat ; maar dieper
landwaards in, wordt de grond wit en kalkagtig, als omftreeks Damascus; rotzig, als in de Tih en de liedjar; en
enkel zand, als ten Oosten van Yemen. Deeze verfcheidenheid van grond veroorzaakt eenige kleine vcrfcheidenheden in de gefteltenis der Pedouinen. By voorbeeld, in
de onvrugtbaarfte Landers , als de Woestyn van Suez , die
van de R.00de Zee, en hat binnenfle'van de Groote Woesyn de Najd geheeten , zyii de Stammen niet alleen
zwak, maar fchaars over ''t Land verfpreid. Wanneer de
grond vrugtbaarder is, als tusfchen Damascus en den Eu.
phraat, zyn ze talryker, en min van elkandcr verwyderd;
en, eindelyk, in de bebouwbaare Streeken, als in bet
Pachafchap van Aleppo, de Hauran , en in de nabuurfchap
van Gaza, vindt men de Legerplaatzen veelvuldig en digt
by den anderen. Te eerstgemelder plaatzen zvn de Bc.
("wirier; vollirekte Veehoeders , en leeven van het voortb.rengzel hunner Kudden , en van een weinig Dade's, welken zy eeten, of versch geplukt, of in de zon gedroogd,
en tot meel geftooten. Op de laatften bezaaijen zy eenig
Land, en voegeri Koorn en Ryst by hun ander voedzel.
Onderzoeken wy na de oorzaaken van de dorbeid en
onbebouwden flaat der Woestyne , wy bevinden , dat
zulks voornaamlyk moet toegefchreeven worden aan 't gebrek van bronnen en rivieren, met 66n woord, aan mangel van water. Deeze fchaarshcid van water wordt veroorzaakt 'door den aart der Landsgefteltenisfe , die vlak ,
en van gebergte beroofd zynde , de wolken over de heete
oppervlakte, even als over Egypte , doer been dryven.
Zy toeven 'er simmer den in den Winter, wanneer de
koude des Dampkrings de wolken belet opwaards te flyontlasten. De blootheid van
p en en ze in regen doer
'
den grond is een tweede oorzaak van de droogte ; de
Lugt, daar door te ecrder hcet geworden, maakt dat de
wolken opklimmen. 't Is waarfchynlyk, dat 'er eene verandering van Lugtsgefteltenisfe zou kunnen te wege gebragt worden , als de geheele Woestyn met boomen, by
voorbeeld met Pynboomen , beplant werd.
Het gevolg van de Winterregens is , dat in die Stree.
ken, wear de grond good is, als op de grenzen van Syrie , CCITC bearbeiding van denzelven pleats ken hebben ,
vry gelyk can die van bet binnenfte des Lands : maar,
de-
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dewyl die Winterregens geen wellen , of f1andhoudende
tiroomen , veroorzaaken, zyn de Inwoonders onderworpen aan het ongemak, van den geheelen Zomer geen water tc hebnen. Oni dit te voorkomen , is bet noodig de
toevlugt te 'Icemen tot het aenleggen van Watcrbakken,
Avaar rn zy den voorraad voor een jeer verzamelen. Zodanige werken vorderen geld en arbeid, en !teen met dat
alles voor verfeheide toevallen bloot. De Oorlog ken ,
op. e.enLn deg, den arbeid van verfcheide maanden ver-woesten , en den voorrad van een geheel jeer wegneemen. Enc. Droogte , die maara1 tc dikwyis voorvalt,
ken een misgewas , en een volliaagen gebrek aan water ,
te wege brengen. 't Is wear , men kan, door van zes tot
twintig voeten te delvers , water vmden; doch dat water
is brak , gelyk in elk de Woo .fnen van drabie en /-1 fri •
-ea (*); het droogt ook menigneal nit , in welk geval
Dorst en 'longer elkarLier vergez,ellen , en worden , komt
de Regeering met . gene tusfchen beide , de
Dorpen verlaaten. 't Is, derheiven , blykbaar, dat de
Landbouw in dit Land zcer onzeker gear , en dat het,
under zulk een Landsoetinur als dat der Turkel', veel veitiger is , een zwervend lecven te leiden , den eerie-vaste
woonplaats te verkiezen , en , ten
des leevensof te hangen.
onderhouds , van den Landbouw at
In die Streeken , waar de grond tteenagtig en zandig is,
, en de .A'api , doen de Winterals in de I ih ,
regens de zaaden der wilde Planten , en het Kreupelhout,
groeijen. Zy vormen moerasfen in de leagtte Streeken,
die Riet en Gras hervoortbrengen , en de vtakte krygt een
ecnigzins groene gedaante. Dit.is het Saizoen des overvloeds , en voor de Kudde en voor de Meesters: man , met
het ‘vederkeeren der Hette , droogt elks op , en de aarde ,
in een fyn graauw ftof veranderd, vertoont niets den dorzo hard als bout , wear mede Pearden , Osfen., Hoch zelfs Geiten, zich kunnen vocden. In deezert
Vault zou de Woestyn unhewoonbear NVCCZC11, en ghee/
veriaaten mocten warden, bait de Natuur geen Dier gevormd,
(*) Deeze zoute hoedanigheid is den grond zo eigen, dat ze
zelfs in de Planten doordringt. Alle de Plante!) van de Woestyn
hebben veel Alkali en Glauber-tout in zich, maw. , 't is zeer:opmerkensweardig, dat dit tout vermindert, als men cruder ain't
Gebergte kornt, waar het nauwilyks ontdckt wordt.
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vormd , niet minder tegen alien leed gehard, en ryklyk opleverende , dan de grond dor en onvrugtbaar is; ik bedoel
de Kameel. Een Dier, 't welk ik, met betrekking tot
de zfrabieren , wat breeder moet befchryven.
Geen Dier fchynt zo byzonder gefchikt voor de Landen Lugtftreek zyner Geboorte. Wy worden onwederftandelyk gedrongen te erkennen, dat de natuur van het eene
zo zeer gepast is na de anderc , door eene wyze befchikkende Oorzaak. De Kameel, verordend om in een Land
le woollen , waar by weinig voedzel kan vinden , is
fpaarzaam geweest in den geheelen aanleg van dit Schepzel. Zy heeft de zwaarlyvigheid van den Os , van het
Paard, of van den Olyphant, 'er niet aan gefchonken ,
inaar zich bepaalende tot het volftrekt noodzaaklyke,heth
ecn kleincn Kop gegeeven, zonder uitfteekende ooren,
aan 't einde van een langen hals, bykans zonder vleesch;
aan de 'Dyen en Pooten geen meer fpieren toegevoegd dan
onvermydelyk ter beweeging noodig zyn, en , met een
woord, aan 't geheele lichaamsgeftel niets gefchonken,
dan 't geen vereischt word om 't zelve zamen te houden.
Zy verlcent den Kameel fterke kaakbeenen, 0111 het hardite voedzel te kauwen; maar, ten einde by niet te veel
zou gebruiken , de Maag zeer klein gernaakt, en heirs genbodzaakt te herkauwen. De Pooten zyn omrand met
een vleeschkorst, die op de klei uitglipt, en, gebeel niet
tot klimmen gevormd, hem alleen gefchikt doer zyn voor
een droogen, vlakken en zandigen grond, gclyk die van
Arable: desgelyks is dit Dier blykbaar tot flaaverny beflemd: dewyl het alle middelen van verdeediging tegen
de vyanden ontbreekt. Onvoorzien van Stieren hoornen ,
Paarden hoeven , Olyphants tancien, en de fnelheid van
-een Hart, kan de Kameel de aanvallen van den Leeuw,
den Tyger, of den Wolf , niet afweeren. Om deeze
Dierfoort te bewaarcn , heeft de Natuur dezelve verborg,en in de diepte deezer Woestynen, waar 't gebrek aan
Kruiden geen Wild kan lokken , en van waar 't mangel
aan Wild de R.00fdieren verwydert. ,- De Kameel ,
een Huisdier gcworden , heeft de dorfte grond des aardbodems bewoonhaar gemaakt. Hy alleen vervult alle de
behoeften zyns Meesters. De melk van het Wyfje voedt
de 4rabiereq leverende Melkfpyze , Kaas en Boter; ook
is bet Vleesch eetbaar. Van de Huid vervaardigen zy
Schoenen, en andere ledere. dekzels; Tenten en Kleederen van het Hair. Zy vervoeren , met deezer Dieren
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hulp, zwaare lasten, en , wanneer de grond voedzel weigert op te leveren aan de Paarden, den BedOttinen-zo noodig , vervult de Kameelcnmelk die behoefte , en geniet
dit Dier, voor zo veelvuldige dienften , niets tinders dan
eenige dorre itruiken en geftooten Dadels. Van zo veel
aangelegenheid voor de Woestynbewoonders is de Kameel, dat, waren zy verflooken van dit nuttig SchepZel , zy dezelve niet zouden kunnen bewoonen.
De gelegenheid, waar ill de Natuur dus de Betiouinen
geplaatst heeft, heeft bun tot een Geflacht van Menfchen
gevormd , even zonderling in hunne. Natuur]yke als in
hunne Zedelyke hoedanigheden. Deeze zonderlingheid
ioopt dermaate in 't ooge , dat hunne Nabuuren, de Syriers , zelve hun aanzien als buitengewoone weezens, in
't byzonder die Starnmen , Welke in het diepfle der Woestynen him verblyf houden , als te Anaza Kaibar,, Tai ,
en anderen , die nooit tot de Steden naderen. Wanneer,
ten tyde van SHAIK DAHER, eenige hunner Ruiteren, zo
verre als Acre, kwamen , verwekten zy daar zo veel
nieuwsgierigheids , als een bezoek der Wilden uit America by ons zou doen. Elk zag met verbaasdheid deeze
Lieden, kleinder, magerder,, en zwarter dan eenigen der
bekende iedouinen. Hunne fchraale beenen fcheenen alleen
uit fpieren te beflaan , zonder kuiten , de bulk fcheen
aan den rug vast, en bet hair was gekroesd, als dat der
Negeren. Deeze Bedouinen ftonden niet min verfteld,
over 't geen zy befchouwden; zy konden niet begrypen,
hoe het mogelyk was , dat de Ilnizen en Minarets overeinde bleeven ftaan, en hoe de Menfchen daar onder
durfden woonen, als mode , hoe zy altoos op dezelfde
plek gronds hun verhlyf hielden: bovenal werden zy in
verrukking opgetoogen , toen zy de Zee in 't oog kreegen ; 't was hun onbegrypelyk wat die fitoestyn van Water
mogt weezen. Wanneer men tot hun fprak van Mosques, van Gebeden , van AVasfehingen, vroegen zy, vat
die woorden betekenden; zy vroegen , wie MOSES , JESUS cnrusTus en MAIIOMETH waren; en waarom de Inwoonders , van geen onderfcheide Stammen zynde, verfchillende Leidslieden volgden?
Maar wy moeten ons niet verbeelden, dat de Arablefen op de grenzen zo onkundig zyn als deezen. Verfcheitle kleine Starnmen , die dieper in 't Land woollen,
als in de valei van P,eka , van de ,1'crelaaa , en in Palestina , homer' den Boerenftand nader; doch deezen worden
E5
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van de anderen veragt , die hun- aanzien als Bastaard.
4rabieren en Rayas, of Slaaven der Turken. Ik zal nu
de waare itrabifehe nedournen, in hunne Lecvenswyze „
breedfpraakiger befchryven.
('t Vervolg in een ander Stukje,)

LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN DEN DOOR ZYNE REIZEN SEROEMDEN JONAS HANW..kY , Esq.

(Uit the Rernarcable Occurrences of the Life of JONAS
HAN WAY Esq., door den Heer puGH.)
(Vervoig van bladz. 40.)

e veelvuldige nuttige , en het Vaderland heilzaame ,
plans , door .den' Heer HANwAv bevorderd, ten beste zyner Medemenfchen , hadden zyn Character, als een
agtbaar Volksvriend, hekend gemaakt. Zyne onbaatzoekenheid , en de opregtheid zyner voorneemens , waren
elk bckend. Zyn Naam las men by ieder Ontwerp , ten
beste des Menschdoms beraamd , en deeze bragt meer toe
dan zyn eigen getekende Giftc : elk was verzekerd , dat zyne gaave, uitgereikt onder zyn opzigt , getrouw zou wornen aangewend.
Zomtyds vervoegde by zich ten Hove , doch bet blykt
niet, dat by openlyk, of in 't gebeim , eenige belooning
zogt voor zyne gedaane dienften , fchoon by thans gemeenzaame kennis hadt aan lieden , wier hand Hofgunultdeelde. Men liet egter niet toe , dat by zyn gemaatigd inkomen geheel ten dienfte van anderen , zonder
eenige vergoeding , befteedde. Vyf Burgers uit Emden,
onder welken zich wylen Mr. HOARE, een Bankier,, bevondt, vervoegden zich te gader by Lord BuTE „ den
toenmaaligen Staatsdienaar ; verzoekende., uit hun eigen
naam , en uit meer hunner Medeburgeren , dat men bet
oog op hem mogt flaan , tot het bekleeden van eenige
post. Ingevolge bier van , wend by , in den Jaare
MDCCLXI, tot een der Commisfarisien benoemd,
Leevensmiddelen aan de Vloot te bezorgen.
Met deeze vermeerdering van zyn inkomen , betrok by
cen huis , in Red Lion Square; de voornaamfle vertrekkeit
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ken van 't zelve vercierde hy met Schilderyen en Zinnebeelden , in een fly', hem byzonder eigen. Wanneer ienand hem' vroeg over deeze zOnderlinge verkiezing , antwoordde hy, „ ik beyond dat nwne Landslicden, Hee„ ren en Dames, de kunst, van elkander genoeglyk te
„ onderhouden, niet vertionden , -dat welhaasC het ge„ fprek begon te verflattwen; de tusfchentyd van zamen
,
99 te komen,, en het zich fchikken aan de Speeltafels,
bragt men door , in eene verveelende flilte: want de ge„ fprekken hebben geen val , als de ziel 'er geen belang
,1 in licit. Om dit ledige in de zamenkomfien weg te
neemen, en voor te komen, dat de Kaarten de iiei
11 van myne Gasten niet - geheel innamen helm ik hua
voorwerpen onder 't ooge gebragt, zo aantrekkelyk als
ik ze kon uitvinden , en die niet wel befchouwd
nen worden , zonder een genoegelyk en verVrolykend
,5 gefprek te wege te brengen, — en als dit miste , kw!.
„ men de Kaarten opvatten.”
In den Jaare MDCCLXV, bevorderde deeze_ weldaadige Man eene Infchryving , voor de zodanigen;, die by
twee fchriklyke branden zeer veel geleeden hadden; de
een te Montreal, in Quebec, de ander te Bridge Town, te
Barbados.
De ongemakken en plaageryen , waar
aan de Jongens der Schoorfirenveegers bloot fionden ,
poogdc hy, in den Jaare MDCCLXXII, te verligten ,
door voegelyke fchikkingen met hunne Baazen.
Wanneer, in den Jaare AIDCCLXXVI , de Ileeren der Admiraliteit last gavel], om een der Commisfarisfen van de
Leeftocht na Hamburg' te zenden , om aldaar te handelen,
over het verzorgen van de Lcevensmiddelen der Troepen
in rimerica , nam de Meer HANWAY dit werk op zich, en
volvoerde het, fchoon nu vier en zestig jaaren bereikt
hebbende, met de wakkerheid eons Mans in 't best zyns
leevens.
De Heer HANWAY deedt het zyne , tot oprigting van
een nieuw Hospitaal , in 't oosteinde van de Stad , en van
een Zeefchool te Chelfi.a. Len Huis tot het eerite werd
daadlyk aanvaard, in Pretext Street Goodmatis Fields, (loch,
de infchryvingen binnen weinig jaaren afneemende , werd
bet plan ter zydc gelegd; en eenige ongelukkig ontflaane
verdeeldheden onder de Beftuurders der Zeefchool, verydelden geheel den voortgang.
Toen , met den Jaare MDCCLXXXIII , zyne gezondheid
zigtbaar afnam, bedankte by your de post van Commisfaris
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der Leevensmiddelen; doch ontving ternond de gunfte , dat zyne Jaarwedde hem als ten Jaargeld voor zyn
leeven gefchonken werd. Deeze was hy verfchuldigd
aan de hoogagting des Konings voor zyn Perfoon , die
zich zo zeer in werken van weldaadigheid, voor zyn Vaderland en bet Menschdom, bads doen kennen.
Thans had by de handen ruim , om, door alles wat
in zyn vermogen was, het vastftellen der Zondagsfchoolen te bevorderen, en eene Infchryving .voort te zetten,
ten behoeve van de veelvuldige arme Zwarten, die in
ten deerlyken ftaat door de Hoofdflad omzwierven.
in den Zorrier , des Jaars MDCCLXXXVI, nam zyne
-ff ezondheid dermaate af, dat by oordeeld.e, alleen op
herftelling te moeten bedagt weezen. Lang hadt hy
ontdelit, eene ongefteidheid in de blaas te hebben , die,
allengskens toeneemende , een Wateropflopping veroorzaakte , en , op den vyfden van Herfstmaand, een einde
aan zyn leeven maakte.
GeduUrcnde terse verdrietige , en by wylen pynlyke, ongefteltenisfe, liet by nooit eenig ongeduid blyken , maar
Tag zyne ontbincling zonder fmerte te gemoet. Toen hy
zo zwak werd , dat by het bedde moest houden verzogt by de Doctoren vryuit over zyn ongemak te fpree'
iten. Overtuigd dat 'er (rem herftel te verhoopen was,
zondt by om alien, die hem lets gcleverd, of voor hem
`gewerkt handen , en betaalde ze; nam affcheid van zyne
gemeenzaamfte Vrienden; gaf de Brieven op aan afwe,ezige bekenden ; liet zich het Nagtmaal toedienen, en fprak
met de grootite bedaardheid over zyn ftaat. Boveual betuigde by zyne voldoening dear over , dat , geduurende
zyne geheele ziekte, zyn Geest nooit verwilderd , of
verbysterd, geweest was. In den morgen v66r zyn dood,
betuigde by een Boezem yriend: „ 1k heb geen bekom„ merde denkbeelden over myn naderend einde; doch ik
dat ik deeze wereld, zo ik
„ vim” de Cis Vita; zo
, dent:, niet zal verlaaten , zonder zwaaren ftryde"
is egen zyn Chirurgyn zeide by: „ Indien gy denkt, dat
„ het u in uwe Praktyk, of voor iemand, van eenig nut
„ kan zyn , dat ik geopend worde , ik bid n doe het : ik
„ wil zo veel goeds doen als ik kan 1"
Den avond, toen hy 's lints liet by zich een
fyn geplooid hembd aan doen, gaf zyne fleutels over,
befchikte over ecidge kleinigiieden , en liet zich zyn triterften wil voorieezen. Omtrcnt middernagt gcvoelde by
Ceris
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eene koude aan het uiterfte zyner leden , deeze werd verfcheide k,Tren weggenomen , en de omloop des bloeds

weder bevorderd, door wryvingen , die by zelve belastte. Ten laatften verzogt by zyn Qppasfer zyn been te
wryven, 't welk zeer koud was ; by loosde een zugt,
die den Oppasfer ontzette , en eenige oogenblikken met
wryven ophieldt; de koude nam toe ; hy gevoelde de onniiddelyke aannadering des doods: zyne longen ademden
nog vry; de laatfie leevensadem ontglipte hem in 't midden van een gezegde , 't Welk begon met den naam
emusTus !
Dit waren de laatfle oogenblikken van JONAS HANWAY,
en zodanig zullen zy weezen van alien , die, gelyk hy, leeven , indien zy tot het uiterfte hunne Verftandsvermogens.
behouden. Hy bereidde zich tot flerven , met dezelfde
bedaardheid , als of by zich tot een reis toerustte.
Was fteeds zyne betragting , gereed te weezen tot die
gebeurtenis , wanneer dezelve mogt voorvallen , en onbezorgd wegens den tyd. Omtrent twaalf maanden v66r
zyn dood viol by, in zyn Boekvertrek een papier thande te leezen , neder , als of by, door een blixemftraal getroffen , op 't oogenblik bezweek. Zyn Klerk, digt by
hem zittende, beurde hem op , plaatfte hem in een ftoel.
Naa 't verloop van eenige minuuten bekwam hy, zeggende: „In de daad, dit is geen ongemaklyke weg, om
„ nit dit leeven te geraaken ; doch ik • mag wel oppas„ fen, om de lamp des leevens zo lang brandende te
houden als ik kan; althans ik zal myrfe in de Genees„ kunde crvaareh Vrienden vraagen , wegens de natuur
„ en oorzaak van dit toeval.”
De Herr IIANWAV was middelmaatig van grootte , rank,
doch welgemaakt. In de laatfie jaaren zyns leevens bate by vry veel_ voorover,, en vondt het onder het wandelen gernaklyk, zyn hoofd over eene zyde te laaten
hangen. Toen hy, dertig jaaren oud zynde , eerst na
ituvand vertrok , was zyn weezen vol en bevallig , en
by had den naam van den Fraayen Enplschman. Maar
de fchok , welke zyne gezondheid in Per fie kreeg , benam veel van dit bevallig voorkomen; en, fchoon by
zyne gezondheid weder kreeg, zo dat twintig jaaren
agtereen , zonder eenige merkwaardige ongefteldheid ,
leefde, miste hy die vaag van welvaarenheid.
Zyne weezenstrekken waren niet fterk doch hadden
Elie weinig beduidenheid niet , welke veeltyds zwakke
wee.
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weezenstrekken vergezelt. Zyn houding was rustig ,
gefchikt om eerbicd in te boezemen. 'Zyn blaauwe oogen
hadden nooit ichitterend geflaan; doch druktcn Menschlievenheid en Goedhartigheid op 't flerkile uit ; en , wan.,
neer by fprak, was de bezieldheid zyner houding, en' de
Loon van zyne item , zodanig ,• dat ze overtuiging met
zich bragten, zelfs by een Vreemdeling. Als by ongeJukkigen zogt te troosten , of een afgedwaaldcn de voordeelen van een deugdzaam leeven aanwees , fprak de nadruk zelve uit zyn mond; alles , wat by zeide , was opregt en belangryk.
In zyne Kleeding volgde by, zo verre het overeen kwam
Met zyne denkbeelden van gezondheid eu gemak, de heerfchende Mode. Dewyl by dikwyls , op 't onverwagtst,
in befchaafde gezelfchappen moest verfchynen, ging hy
doorgaans , welgckleed, met een Franfilie zakpruik; zyn
hoed , met een gouden knoop vercierd , was van die
grootte en gedaante , dat by denzelyen zo wel op 't hoofd
onder den arm kon -clraagen. Als het regende , bediende by zich altoos van e,en ?arapluie. In deezervoege was
by altoos toeg;:rust, om iu alle gezelfchappen te komen,
zonder onvoegelykheid, of eenig vertoon van flofheid.
Zyne Kleeding, by openbaare zamenkomilen, was donker bruin , en het kamifool met hermelyn gevoerd , 't well:
aan de zyden uitflak; en bath by een kleine houwer, met
ten gouden gevest , op zyde. Zeer vatbaar zynde voor
de koude, droeg hy fiend onder de voering van alle zyne
kleederen, en meest altoos drie paar kousfen. Hy was
de eerfle , die het te Leyden waagde met een Parafol over
itraat te gaan, en na dezelve omtrent dertig jaaren gedraagen te hebben , zag hy ze algemeen in 't gebruik
komen.
De zwakke ilaat zyner gezondheid, toen by uit Rusland in Engeland kwam, maakte dat by alle omzigtigheid
moest gebruiken: en zyne volftandigheid, in het opvolyen der voorfchriften van zyne Geneesheeren, was opt,
xnerKelyK. Naa dat Dr. LIEBERKUIIN Lyf-Arts des Korings van Prubfen , hem Melkfpyze voorgefchreeven had,
ais het besté middel om zyne kragten weder te krygen,
beilondt, dertig jaaren lang , zyne fpys voornaamlyk daar,
Schoon dit Melkvoedzel in 't eerst hem niet wel
beviel, volhardde hy, met hetzelve onder allerlei gedaanten te beproeven, tot zyne maag aan gewoon werd.
Hy be'hoorde niet cinder de zoda gigen , die liever een Ge-nees-
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neesmiddel dan eerie wandeling neemen ; Lichaamsbeweeging von it by noodzaaklyk , en 'er zyn lust in. Hoewel
hy doorgaans zyn Rydtuig by zich had als hy uitging,
nogthans wandelde by meer dan hy reed, en zette in 't
wandelen zulk een 11ap , dat by gewoon was te zeggen,
op ltraat altoos meer hinder te hebben van die by voorby
liep , dan van die hem inhaalden. Doch, door deeze ftrikte leevenswyze , herkreeg by zyne gezondheid, en 't is
waarfChynlyk, dat hy verfcheide jaaren langer zou geleefd
hebben, indien de ongefteldheid, welke ter onmiddelyke
oorzaak van zyn dood Itrekte , hem niet hadt weggerukt.
Zyn geest was de werkzaamile dien men zich Icon verbeelden : altoos bezig , en nooit afgemat. In den Zomer
itondt hy ten vier of vyf uuren , en 4s Winters ten zeven
uuren , op : en , altoos veel te doen hebbende , was hy den
geheelen dag , tot hy na bedde ging , onledig.
Schryven was zyne geliefde bezigheid, of liever uitfpanning; en , tot het laatst zyns leevens , fchreef hy eeti
fehoone hand, zouder brit. Altoos hadt,by een of twee
Klerken , hem ten dienst ftaande in zyn Post , of fchryvende voor de Liefderyke Inrigtingen , waar over by de
bezorging hadt ; deeze woonden by hem in. Maar hy
kon vaardiger opftellen clan iemand fchryven. Hy was
gewoon , als de tyd het toelict , vcrfcheide uuren agter
ecn voor te zeggen 't Welk nit zyn mond werd opgefchreeven ; clit zag by naderhand over, wanneer het weder werd gefchreeven, en eenige. keeren overgezien.
Vaardig een fchoone hand te fchryven , is eene bekwaarnheid , tike vcelen , fchoon niet misgedeeld van
vermogens , nooit verkrygen; doch wel te fchryven , en
de regels der taalkunde ftrikt waar te neemen, als een
ander het voorzegt, vait bezwaarlyk voor een ieder die
het beproeft. Dit, nogthans , vorderde de Heer HAN-.
WAY , en zulks met vaardigheid. Hierom moest by jonge
Klerken neemen , wier hand by naar zyn zin kon vormen , en ze zelfs onderwyzen. Hy hadt eene gelukkige
leertrant; maar de geftaadige arbeid, welke hy eischte ,
zyn ongeduldigbeid , en de moeilykheid om hem te voldoen , de knorrende \vyze , waar op by zyn ongenoegen
te kennen gaf, veroorzaakte dat zeer weinigen tler Jongelingen het lang by hem hielden. Indien zy, door oplettenheid, werkzaarnbeid en volftandigheid zyn vertrouwen
won-
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wonnen , miste by zelven , hun tot vaardige en nette
Schryvers , en braave Lieden , te maaken.
Door zyn werk te laaten leggen , en zyne gewoone
bezigheden te verrigten, en bet vervolgens, met nieuwe
denkbeelden vervuld, weder op te vatten, ontbreckt al
zyn Letterarbeid fchikking in de ftoffe, en heeft te veal
van mengelwerk in de wyze van zamenftelling. 't Oorfpronglyk denkbeeld worth zomwylen verlaaten , om een
nieuw opgekomen voort te zetten, en weder hervat, als
de Leezer bet reeds verlooren heeft , of blyft geheel agter wege. Zy, nogthans, die bevoegde Oordeelaars zyn
over Sehriften , betuigen , dat zyn taal wel gefchikt is,
om den begeerden indruk op de Leezers te wege te brengen, en te vervullen. met het denkbeeld, dat de SchryTer een Man was van eene onvcrzettelyke braafheid, en
die fchreef gclyk zyn hart opgaf. De fly1 is onopgefmukt , heeft niets kunfligs, of zonderlings. Het grootIle gebrck, zeggen zy, is mange' aan beknoptheid; de
grootfte fchoonheid eene ongemaakte eenvoudighcid. Hy
fprak Fransch en Portugeesch , by verflondt het Rujisch ,
het hedendaagsch Perfisch eenigzins. 't Latyn hadt by in
zyne vroege jcugd geleerd, doch die taalkennis niet aangekweekt.
Uit den aart was de Hear BANwAv vrolyk en genoeglyk. Hy bocrtte gaarne, en fchiep genoegen in de gcestigheden van anderen; doch nimmer liet by zekere ernsthaftigheid, walker bewaaring by noodig oordeelde , vaaren. Zyne veelvuldige ondervinding verfchafte .hem bet
een of ander voorval, toepasfelyk op den loop des gefPreks ; -en by was gereed om het te verhaalen. Indien ,
iu een vrolyk uur, het' onderhoud een keer nam, dat alles niet beftaanbaar was met de ftrikfte regelen van eerbaarheid , was by niet onder de eeriten, die zich des gebelgd toonde; maar alle gefprek, den Godsdienst aantastende , ontmoette, bovenal in 't byzyn van jonge lieden ,
terftond zyne fterkfte afkeuring. Hy liet zich gereed
vinden, om met hem te fpreeken, en flondt alien gaarne
te woord: doch van zich zelven niet praatagtig , kon by,
fchoon by bet veeltyds met ftilzwygen liet doorgaan , den
ftouten fnapper niet altoos met geduld verdraagen.
, Hoewel hy nooit wyn dronk dan met water aangelangd,
deelde hy gaarne in tafelgeneugten, en in die gulheid van
gefprekken, Welke doorgaans by lieden van verfland plaats
grypt, als zy in zekere maate gedronken hebben; doch
by
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by wist hoe verleidelyk de zugt tot gezelfchap voor
ge lieden was , en aan welke gevaaren dezelve hun bloat
itelde. Hy bleef niet in gebreke am hun den besten raad
te geeven, en hy bezat de bekwaamheid, om zulks te
doen zonder aanitoot.
In zyne handelingen met anderen was hy altoos open.
hartig, zuiver en opregt: op 't geen hy zeide kon men
volftrekt afgaan. Hy hieldt zich aan flrikte waarheid vast,.
zelfs in zyne vertellingen; geen fchitterende gedagte kon
hem beweegen van de waarheid af te wyken; dan , hoe
openhartig in zyne eigene gedraagingen, hadt hy te veel
wereldkennis, om zich ligt van anderen te laaten bedriegen; zeldzaam leende hy vertrouwen , waar by zich bedroogen vondt.
In het waarneemen van zyn post, als Commisfaris deg
Leevensvoorraads voor de Vloot, was by zeer yverig, en
hieldt geene gemeenfchap met de Leveranciers. Geen het
minfte gefchenk wilde by van hun ontvangen, zondt men
bet hem, hy zondt bet altoos te rug, niet op cene knorrende wyze , als of hy zich veel liet voorftaan op zyne
belangloosheid, Maar met eenig zagt antwoord, van deezen cart: ' ,Mr. HANWAY zegt dank can Mr. - voor
„ het Gefchenk , hem toegedagt: doch hy heeft zich ten
„ regel gefteld, nooit lets aan te neemen van iemand ,
„ die met het leVeren van voorraad te doen heeft; cen
5, Regcl, dien by, terwyl hy Mr. - bedankt voor
„ zyn goed oogmerk, met denkt, dat deeze zal willen
„ dat hy vaaren laate."
By al zyne goedheid hadt de Heer HANWAY zekere zonderlingheid in denk- en handelwyze,misfchien het gevolg,
van een groot gedeelte zyns leevens buiten 's Lands gefleeten , en nooit gehuwd geweest te hebben. Hy was
geenzins flof in het in agt neemen van de kleine beleefdheden ; doch , daar by dezelve in verfcheide Ryken hadt
waargenomen , koos by uit die hem best aanitonden , en
zyne beleefdheid verfchilde van die van anderen. Zyn
onderhoud hadt lets oorfpronglyks , en bet behaagde.
De Heer HANWAY fchynt altoos zyn leevenseinde op 't
ooge gehad te hebben. Hy onderzogt zyn eigen gedrag,
met dezelfde maate van geftrengheid, welke maar al te
veelen omtrent het gedrag van anderen te werk ftellen;
Reeds bedenkende , dat 'er een tyd te komen ftondt, en
die ligt niet verre af kon weezen, waarop by met wroe,
ging te rug zou zien op elk kwaad bedryf. 'Er zyn vee,,
le
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LZEVENSBYZONDERHEMN
le braave Lieden , die , weetende dat de dood onvermydN
lyk is, deeze ontzettende gedagten van zich tragten of te
weeren; doch de Heer HAN WAY fcheen een fomber vermaak te fcheppen, uit het leevendig }louden van het denkbeeld zyns doods. Ten bewyze hier van firekt het ge,
fchreevene ; op een groote geemalieerde koperen Plaat , in
welks bovenfte gedeelte by aan de (linker zyde gefchilderd ftondt , als een Kinct, en aan de rechter zyde op
zyn Doodbedde , en daar onder deeze Regels :
1k weet dat myn Verlo.Ver leeft:
En dat ik zal opgaan
uit het (,raf.
JONAS HANWAY Esq.
die, vertrouwende op de Gocde Voorzienigheid,
welke zo zigtbaar de wereld befluurt,
met gelaatenheid , veelerlei lotwisfel
doorging.
Leevende het groat& gedeelte zyner dagen
iid vreemde Landen , beheerscht door
eigendunkelyk gezag,
kreeg by een te dieper indruk
van de gelukkige gellelteniife zyns
eigen Lands;
Terwyl
de overtuigende Wetten , begreepen
in bet Nieuwe Testament,
en de bewustheid van zyne
eigene gebreklykheid,
zyn hart verzagtte tot een gevoel
van de veelvuldige behoef ten
zyner Medefchepzelen.
Leezers,
doe geen verder onderzoek.
De Heere zy zyne Ziele en de uwe
genadig.
Bewust van de al te partydige beoordeeling zyner Prientlen,
en eenvoudige waarheid boven de hoogklinkendjle loftuitingen van Graffleen-vieiery liellende , heeft hy,, den en
vyftig jaaren oud zynde , deeze Plaat en dit Gefchrift
doen vervaardigen.
Zyn Godsdienst was zuiver,, redelyk, vuurig, en opregt ; verre verwyderd van eene koele ziellooze kwyning ,
to de ziedende oploopenheid van geestdryvery. Deeze
diena
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diende hem ten troostmiddel, in de veelvuldige ongelegenheden zyns leevens. Hy geloofde de Waarheden , in
het Ettangelie geopenbaard, met een onwankelbaar vertrouwen ; doch betoonde geen afkeer van Perfoonen, die
het , in afzigte van de Openbaaring , alleen met den Natuurlyken Godsdienst bielden, indicn hun twyfel gepaard
ging met eene bereiclwilligheid, om zich te laaten overtuigen. Fly merkte den Godsdienst aan als de flerkile
beteugeling van flcgte claaden, en , in zyne Schriften over
dat onderwerp , tragt by Heeds de noodzaaklykheid aan
te dringen , om den openbaaren Godsdienst by te woonen , en byzonder om het Avondmaal te onderhouden.
Hy wist , hoe zeer het gcluk des Menschdoms afhangt
van eerlyk vlytbetoon, en fmaalte een onbefchryflyk groot
genoegen, wauncer cen der Voorwerpen zyner Liefdaadigheid voor hem verfcheen, om hem te bedanken , zindelyk gekleed, en met een vergenoegd gelaad. Hy bejegende hun als zyne Bekenden , nam, met eene vaderlyke toe0.enennhe
hunne belangen ; hun te verfloan
i d deel
0
0
geevende , dat zy , in eenigc weezenlyke verlegenbeid
zynde , zich weder tot hem konden vervoegen. Was
deeze hehandeling veeleer dan de ryklykheid zyner Giften , welke hem zo bemind maakte by het gemeen : nook
wandelde by door de Stad, of hem volgden de goede
wenfchen van eenigen , door hem uit den druk geholpen.
Nict gemaklyk volt het, van zyne Liefdaadigheid een
volkomen denkbecld te vormen, ze was van die voorzigtge en welberedeneerde foort , welke de weezenlykfte verli sting toebrengt. Ten opzigte van de zodanigen , die
h Lens , door eene voorgewende behoefte, hedroogen
hIdden , was by onverbidlyk: doch , wanneer hem doallyelende voorkwam, bet uitwerkzel van weezenlyk on0<roy al ,of onvermydhaar ongeluk, miste by nimmer, onverwylde hulpe toe te brengen, 't geen by altoos kon
doen : want hy hadt alle jaaren meer uit te deelen, dan
zyn eigen geheele inkomen bedroeg.
De Lieflie des Noasten vertoonde zich in elke daad
zyns leevens , gezegend met eene genoegzaamheid van inkomften , zonderde hy door van af, wat , Haar zyn denkbeeld, voor hem genoeg was, en zag het overige aan als
gefchikt om de eifchen der noodlydenden te voldoen.
Met 66n woord, by mogt , in voile waarheid, gezegd
worden , een der voornaamfle werktuigen te zyn der
Voorzienigheid, om de Behoeftigen to onderfteunen, de
F
On-

Set

LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN JONAS ITANIVAY.

Onkundigen te onderwyzen , de Schuldigen te regt te
brengen, en de Goeden met hun Leevensftand wel te vrede te doen zyn.

LOUISA D'ANTAIL.
gene

wuare Gefchiedenis.

het groote Werk , getyteld: Les Caufes Celebres , komen
Inveele
Gevallen voor van zulk een zeldzaamen aart en be.
loop, dat men ze voor Romans zou houden,terwyl ze, eg-''
ter, op daadlyke Gebeurtenisfen, regterlyk behandeld , !lennen. De volgende Gebeurtenis mag onder de vreemde en
leerzaame geteld worden. Meer zullen wy 'er voorroopig
niet van zeggen ; wy willen onzen Leezeren het vermaak,
van nieuwsgierig te blyven, niet ontneemen."

De Heer D'ANTAIL hadt, by zyne eerfle Vrouwe, twee Dogters LOUISA en HENRIETTA. Daar hy ruime middelen en eene
groote maate van Kinderliefde bezat, fpaarde by geene kosten,
om aan deeze Dogteren eene keurlyke opvoeding te geeven.
De Jonglie liadt niets byzonder merkwaardigs in haar Perfoon;
maar touisA, de Oudile, was zeer fchoon , en de bevalligheden
van haar uiterlyk '.00rkomen werden opgeluisterd door de bekwaamheden , welke zy , door een goed gebruik te maaken van
de beste lesfen , verkreegen hadt.
Schoonheid, zo vaak , heilloos voor de Bezitiler , was de
bron van rampfpoeden voor LOUISA. Zy verloor haare Moeder,
tusfchen de dertien en veertien jaaren oud zynde; haar Vader
trad welhaast in, een tweede Huwelyk. Madame DE vm.moRIN, die hy ter Vrouwe nam , hadt een Zoon, omtrent achttien jaaren oud , op welken zy zeer gelleld was. Die Jonge
Beer konde in 't zelfde huis met LOUISA niet leeven, zonder
de kragt haarer bekoorlykheden te gevoelen : by werd finoorlyk
op haar verliefd ; doch de veelvuldige Mededingers, die zyne
Beminde omringden, deeden hem wanhoopen eenig voordeel te
zullen trekken van de gelegenheden , die de Verbintenis zyner
Moeder met haaren Vader aan de hand gal. Bovenal, was hy
bezorgd over het flaagen van den Heer PARADELLE , een Luitenant van de Gardes, die hy, zich verbeeldde, dat door LOUISA
boven alle haare Minnaars gefleld werd. De Heer PARADELLE
zag , met gelyk ongermegen , den betiendigen toegang, welke
de Heer DE VALMORIN genoot, door zyn inwoonen in 't huis
van
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Van den Heer FANTAIL, en by vreesde, dat de gereedheid des
onderhouds , en zeffs het Gezag van Vader en Stiefmoeder,
LOUISA in diens armen zou werpen.
LOUISA betoonde egter aan DE VALMORIN geene voorkeuze
te geeven ; zy was niet vry van Coquettery, en kon het vermaak van zich gevleid te zien, door verfcheide Bewonderaas.
ren , ten zelfden tyde, niet wederflaan. PARADELLE fcheen de
voorkeus te hebben. Deeze, nogthansneeds in ongerustheid
over den voordeeligen hand zyns Mededingers, befloot Lows*
weg te voeren , eer DE VALMORIN een diepen invloed op haar
hart maakte. Hy nam daar toe de maatregels; doch zo geheim niet, of DE VALMORIN ontdekte ze, en vondt middel, om
dit beflaan te doen mislukken. Woede en wraak vervulden het
hart van PARADELLE, als by bemerkte dat zyn Mededinger
oorzaak was van de mislukking; by beledigde hem openlyk, en
daagde DE VALMORIN uit, die zulks aannam.
De Vader van LOUISA en diens Egtgenoote, verwittigd van
het gebeurde, en van het naderend Tweegevegt tusfchen hunnen Zoon en PARADELLE, droegen de noodige voorzorge om de
zamenkomst te beletten. Doch de Moeder bleef in de uiterIle
ongerustheid voor de veiligheid van haar Zoon; zy voorzag,
dat, fchoon zy hem ditmaal gered hadt uit het gevaar, waar
in by zich zou gefleld hebben , zy hem niet altoos kon bevelligen voor de wraak zyns Mededingers, die verklaarde , dat
Diets hem zou wederhouden van aan te vallen op den Man,
die eisch op LOUISA maakte. Reeds hadt zy haar Zoon onder
't oog gebragt, dat zelfs, indien zyne omflandigheden hem toelieten, het Voorwerp zyner genegenheid te trowel], lay egter
Been geluk kon verwagten van eene Vrouw, wier uitfleekende
Schoonheid tot een gecluurige bron van jalouzy en onrust zou
flrekken, en wier vrolykbeid van aart maar al to zeer gefehikt
fcheen , om de zodanigen, die zich door haare bekoorlykheden
getroffen voelden , aan te moedigen. DE VALMORIN , van een
driftig en onverzettelyk geflel , wilde Diet luisteren , wat
ook zyne Moeder mogt inbrengen , om hem LOUISA te on-rdaden. Zyn liefdedrift groeide aan , en ook het ongeluk zyner
Moeder.
Eindelyk befloot zy, als de eenige weg om haar Zoon te behoeden tegen de gevaarlyke ui rwerkzels dier bekoorlykheden,
woke by dag aan dag met nieuwe bewondering befchouwde,
LOUISA in een Klooster te bezorgen. Maar, op het eerfte vernielden van zulk een ontwerp, bevondt zy, dat het door LOUISA
met zo veel wederzin gehoord werd , dat zy zag al haar invloed te moeten gebruiken by haar Man, ten einde deeze de
afkeerigheid van zyne Dogter overwon. Zy toonde hem, dat
de eer en rust zyner Familie de opfluiting vorderde van LOUISA,
Wier Schoonheid, hoewel nog niet in vollen bloei, hem reeds
F3
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o veel onrusts en kwellings gebaard hadt: een onrust, waar
van by zich nimmer zoo ontheeven vindeti , zelfs, indien zyne
Dogter trouwde: dewy; 'er maar al to veel gropds was om te
vreezen , dat de Jalouzy eens Egtgenoots eener Vrouwe, zo
bovenmaate bevallig, haar leeven ongemaklyk voor ,haar zeive,
gn heilloos voor anderen zou doen worden : dat, indien 'er iets
kwaads uit ,voortkwam , by het nooit zichzelven zou kunnen
vergeeven , haar vier geplaatst te hebb,en waar de invloed
bekoorlykheden Diet larger de Rust zyns leevens kon ftooren , of de Eer van zyn Huis onbeimet laaten.
s t is waarfebynlyk, dat LOUISA, die van een driftigen aart
fcheen , en naastdenkelyk Diet wist wat vermogen Seboopheid
hadt ,haar Moeder eenigzins beledigde, 't geen, gevoegc.1 by
de vrees voor haaren Zoon haar deed befluiten , dit fluk, hoe
wreed en onregtvaardig , door te zetten. Haar Man, dien zy
gebeer beftuu . de, hadt, in dit tweede Huwelyk, de genegenheid voor de Kinderen van zyn eerfte bedde laaten verflauwen ,
en thins- ,geen wil dan die der . tegenwoordige Vrouwe. Hy
zag niers, dan 't geen zy zag. Het: gelukte haar hem zo zeer
wood& te neemen tegen zyne Oudfte Dog:er, dat by ,'tontnogolyk hevindende, om Kaaren afkeer van her Kloosterleevo te
overwinnen, haar op hel ernfligfte zyn belluit te kunnen gaf,
dat zy op zekeren beftemden dag, moest kiezen in een Klooster te gaan, met oogmerk, om een Non te worden, of dat by
haar in 't Huis der Magdalenettes zoo zetten, onder de ,ongelukkige Vrouwen , verweezen om haare dagen in traanen en
boetedoeningen te flyten , wegens begaane misdryven (*).
Verfchriklyk was deeze bedreiging , en LOUISA zag maar al
te duidlyk, dat haar lot bepaald was, dat zy tot het KloosterIeeven moest befluiten, als zy een erger ftaat wilde ontwyken. Zy ftemde derhalven toe , dat zy in het Klooster van
Sr. Claire zou gaan. Eene Vrouw, Madame DU FRESNE geheeten , werd gebruikt, om deeze zaak tusfchen haar en haare
Ouders of te doen. Vader CAUSSIN , die getuige was van den
afkeer met welken Loursti , het lot haar opgelegd , onderging,
zeide tegen Madame DU FRESNE : „ Gy zult de oorzaak zyn
„ van het verderf deezer jonge Dogter, door haar het Kloos,, terleeven , w tar van gy ziet, dat zy volftrekt afkeerig is ,
„ te doen aanneemeri." Zy antwoordde „ 't Is beter dat
„ zy het gevaar van verderf in een Klooster waage , dan; dat
„ zy, door in de wereld te blyven , de oorzaak worde van
„ bet verderf van veefe ande en , die haare Sehoonheid tot
„ de iboodfte o:isdryven zou vervoeren."
't Was uitgemaakt, dat LOUISA het flachtoffer moest worden
van
(*) 1)eeze bediciging kin in F ytn;cryk volvoerd wcrden , waar de Vaders,
mar wOgevaLu, ()ye,: bur= Kinderea kunnen befellikkecc

LOUISA D'ANTAIL.

van de opvattingen en haat haars Stiefmoeders , veroorzaakt
door die buitengemeene Schoonheid en Bevalligheden, welke
nyd en kwaadaartigheid kunnen te wege brengen in Vrouwen,
zelfs naa .dat de tyd voorby is, op welken zy op eigen uitwendige voordeelen eenigen prys kunnen flellen. Mevrouw
D ' ANTAIL zogt zelfs de verfehriklykheden van den opgeflooten
ftaat uiet te verzagten , dour haar Dogter de verligting,fen te
vergu n nen , die de Rykdom in 't Klooste leeven kaJ genieten
niet nicer dan zes honderd Livres by de Intrede betaalen : en de Nonnen weigerden haar in te neemen , als zy
niet nicer gat'. Te deezer gelegenheid fehreef het ongelukkig
Slachtofler aan Madame Cu FRES , die wecier rusichen 1-aar
en haare Ouders handelde. , k weer, Madam , dat zes bon„ decd Livres genoeg zyn voor de zodanigen , die de pligten
„ van het Kloosterleeven kunnen waarneemen: maar,dewyl het
„ my onmogelyk is zulks te doen , en de Kloosterzusters reeds
„ bemerk-en , dat ik niet kan volvoeren wat in 't algemeen
„ verwagt wordt, en des verrcheide uitzonderingen pla Lts heb,, ben , weigeren zy my aan te neenien , of ik moet meercler
„ gelds geeven. 1k verzoek u, derhaiven, Mdclam, by myn
„ Vader te gaan, en hem te fmeeken , dat hy eenig medelyden
„ met zyn Kiad hebbe, en voor my bet geeischte betaale.”
Naa fang aanhouden werd dit toegeflaan ; de Heer D'ANTAIL
liet het bedongen geld bezorgen ; en LOUISA, die geen redmiddel zag, nam de Iluier aan, en als haare Proefjaaren verfhceken waren , deceit zy, de gezindheid haarer Vervolgeren nog
dezelfde blyvende , de Kloostergelofte, met eene kloekmoedigheicl vo..zende aan haar grooten geest; doch met een hart, nog
gehegt aan de Werelci , voor welke zy gefehikt was om een
der fuoonfle cieraaden te weezen. Maar , hoe zeer zy uitwendig dit befluft genomen hadt, en welke moeite haar Stiefinoeder en dier Party nam , ow deezen flap, als vrywillig gedaan,
te doen voorkomen , LOUIS, hadt middel gevonden, om, op
eene Regterlyke wyze, Laar Afkeer te verklaaren. Eer zy de
Gelofte deed, liet zy eene Tegcnverklaaring opflellen, die zy
overleverde aan. Vader FAviEs , een Franctscaaner Monnik, Biegtvader en Opziender van het Klooster St. Claire ; en, onmiddelyk
naa de plegtigheid, herhaalde zy de Tegcnverklaaring anderwed, en gaf die aan clenzelfden Monnik.
Tusichen de drie en vier jaaren (Jeer LOUISA een droefgeestig
en tegen haare zinlykheid gehcel flrydig leeven , in het Klooster, zonder eenige pooping om ontflaagen te worden van eene
Verbintenis,, lot welke men filar genooddwangd ladt. Middelerwyl was haare Zuster HENRIETTA getrouwd aan den Heer
NICHOLAS LE NACHER ; en in de Hewelyksvoorwoarde hadt haar
Vader haar zone eenige Erfgenaam geheeten. Gierigheid was
de heerfehende hartstocht van den Heer Lk: VACHER , en hy zag
E4
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Met jaloury en Wantrouwen , de aatigroeiende overmagt van
Mevrouw D 'ANTAIL op zynen Schoonvader. Zy hadt eon eigen
Zoon, ten miens behoeve LE VACHER geloofde, dat zy den eigendom haars . Egtgenoots verkortte , diens Effeten wegzendende en verbergende onder haare Vrienden , om 'er zich van te
verzekeren voor haar zelve en haar Zoon , ten nadeele van
HENRIETTA. Met nicer nauwkeurigheids de waarheid zyner vetmoedens onderzoekende, ontdekte by, dat 'er aan Zilver acbt
en twintig duizend Livres zeker waren , verdonkerd. Hy oordeelde het tyd , een einde te maaken aan bedryven , zo zeer
grydig met zyn belang ; en leverde cen Verzoekfchrift in, bebeizende, dat de Vader zyner Vrouwe zyn gezigt verlooren halt,
en in 't verfiand dusdanig verzwakt was , dat by zyne eigene
zaaken niet !anger kon waarneemen , die gevolglyk geheel in de
war zouden loopen, als 'er geen zorge gedraagen werd , om ze
in andere handen te — Hy verwierf het verzogte ;
doch 't leedt niet lang, of de Heer D ' ANTAIL bewerkte dat het
herroepen vverd. LE VACHER, die zyn Sehoonvacier hoogst vertoorend vondt over die handelwyze , durfde zich tegen die herroeping niet to weer gegen : dan , fchoon de oude Heer weder
meester . was van zyne zaaken, kon by LE VACHER het gepleegde niet vergeeven : en betuigde plegtig, het nooit te zullen doen.
Zyne Vrouw kweekte die boosheid aan , tweedragt en onverzoenlyke haat woedden tusfehen de Familien.
Terwyl dit ages gebeurde , vondt LOUISA het Kloosterleeven,
van tyd tot tyd, verdrietiger; de hooploosheid van haar toefland
veranderde haar anders vrolyk geftel; in 't gezelfehap der Nonnen kon zy geen • genoegen altoos vinden ; de fteeds wederkeeyende Godsdienstverrigtingen verveelden: de eenige vertroosting,
welke zy vondt, was in 't Gezelfehap van den Heer COUSTURIER,
Len Raadsheer,, die, eene Bloeciverwante in het Klooster bezoekcnde , LOUISA gezien , en , getroffen door haare volkionke
fchoonheid, welke het Nonnegewaad niet kon verbergen , kennis
rnet Naar gemaakt ball. Dikwyls bezogt by haar voor de traben , waar zy hem verhaalde , welke ondra gelyke vervolgingen
zy hadt moeten lyden van haar Stiefmoeder ; met welk ecn tegenzin zy in 't Klooster bleef, en de voorzorgen, door haar genomen , om Verklaaringen to doen vervaardigen tegen. de Kloostergeloften , door haar gedwongen gedaan. COUSTURIER vertroostte
haar, door hoope to geeven, dat die Tegenverklaaring het middel zou kunnen weezen om haare vryheid to bezorgen : by raadde dezelfde koelbeid omtrent de Kloosterpligten , en denzelfden. of keer van 't gezelfchap der Nonnen , to blyven betoonen;
diets to doen ,''t welk zou kunnen opgenomen worde, als eene
-t,e,kragtiging; van haar afgeperlle Gelofte •' befluitende , dat zy,
ander bet :icemen dee= voorzorgen, geduldig wagtende, zich
trot
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met de hoop mogt flreelen , am ten eenigen tyde van die lastige
banden ontflaagen te worden.
Eenige maanden , naa dat zy kennis met den Heer COUSTURIER
hadt begonnen te maaken, werd bet Hospitaal te Lagny onder
het beliuur der Franciscaane , Monniken, gebragt. LOUISA verwierf, van den Overften dier Orde, derwaards te mogen gaan,
't welk zy met het grootfte genoegen deedt ; niet alleen , om
dat de ftrenge onderwerping aan de regelen van he Kloosterleeven hoar zeer tegen de borst ftiet; maar ook , om dat zy,
dit nieuwe verblyf, meet- vryheids, en nicer te hearer befchikkinge hadt. De Nonnen , die, wegens haaren afkeer van de
Kloosterdienften , en haare koele behandeling der Zusterfchap,
haar niet wel mogten zetten , zagen haar vertrek met genoegen.
Ter zy in dit nieuw verblyf trad, droeg zy de vourzorge, om
haare Verklaaring, tegen de eethe gedaane Gelofte, te vernieuwen , door een Gefchrift, waar in zy betuigde , dat zy dezelve
niet alleen aanmerkte als afgeperst , en van geener waarde ;
maar dat zy, met haare tegenwoordige verplaatzing, noch door
eenig daar op volgend bedryf , dezelve dagt te bevestigen, en
altoos aan haar behieldt, om gebruik te maaken van haare eerfte Tegenverklaaring, zo ras de gelegenheid zich aanboodt.
De nieuwe Inrigting te Lagny wilde aangemerkt worden, als
alleen onderworpen aan het gezag der Franciscaanen, en geheel
ontheven van het regtsgebied des Aartsbisfehops van Parys: de
Kerkvoogd beweerde zyn refit, en 'er flondt een Pleitgeding uit
te zullen ontflaan. - De Heer LE VACHER , Wiens gierigheld hem op de minfle omflandigheden agt deedt flaan , wist
genoeg van de geaartheid zyner Behuwd-zuster LOUISA , om te
vreezen , dat zy zich zou bedienen van de Tegenverklaaring,
door haar opgefleld , om haare Geloften te berroepen , als het
colt in haare magi ffondt. Haare gerneenzaamheid met den Heer
COUSTURIER veroorzaakte hem veel ongerustheids. Een 'jong
Heer kon haar niet wel zien , zonder gevoelig te zyn wegens
haare aanvalligheden. COUSTURIER was beminnelyk, fehoon van
getTalte , en bezat middelen , gelyk aan die LOUISA te wagten
hadt, indien zy uit bet Klooster geraakte.
't Geen zyn
dugten voor COUSTURIER vermeerderde , beflondt, daar in , dat
deeze Neer , in de Regtsgeleerdheid bedreeven, gegronde
kennis hadt van de Wetten , tot de Klooster-geloften betrekke•
lyk, en wist, in welke geVallen ze ontbonden konden worden.
Om de maat zyner ongerustheid vol te meeten , diende
de verplaatzing van LOUISA no Laany , waar zy , Diet /anger
flaande onder het befluur der Abtdisfe, noch wederhouden door
het toevoorzigt der menigte van Kloosterzusteren , niet /anger
verpligt zou weezen , eene zo flipte verantwoordirg van haar
gedrag te doen. Daar zou zy ZT dikwyls , en zo long als het
haar goeddagt , COUSTURIER kunnen opwagten , in het fpreekverFs
trek
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trek van het Hospitaal , alleen geho,uden zynde om op haar
beurt o te paslen.
LOUISA wist, .dat zy, niettegenflaande deeze maate van vryh2id , groote omz:igtigheid moest gebruiken , nm voor te komen.
dat de blaam eener onvoegelyke gemeenzaamheid met den deer
COUSTURIER haar niet aankleefde ; op het minPie vermoeden van
ict.zodanigs , voorzag zy, dat ze hem geheelenal niet zou
moon zien ; maar te rug gezonden worden na het Klooster,
onder een ,veel nauwer bepaaling ; en nooit_ eenigeh kans bobben, om lieden te zien, die, ter verkryging van haare vrybeid,
jets kondeu uitwerken.
Te deezer oorzaake was zy zeer omzigtig ; en dewyl COUSTUu/ER thans zes mylen moest reizen, oin bet . genoegen te hebben
van haar te zien , waren deeze ontmoetingen zeldzaamer dan
woorheen ,, en alles ging by dezelve met de Uiterfle voorzigtigheid en voeglykheid . toe. Maar E VACHER wiens belang het
was, "er geheel een einde aan te maaken, ftelde zendelingen te
werk, om gerugten te verfpreiden , ten nadeele van het characte , der Orde . en gelukte het hem zo wel , zyne fchandelyke
geichieden'sfen onder den man te brengen , dat de Overften der
Orde 'er het oor aan leenden ; by alle do valschheden, door hem
nitgeflrooid, voegde hy, dat het gefchil , tusfchen den Aambisfehop en de. Franciscatmen , betreffende het Regtsgebied des Hospitaals van . Lagny,, den oorfprong hadt , in den trotfehen , en
op onaf hangetykheid gefleiden , geest, van Mejuffrouw D'ANTAIL,
die dagt, dat zy, onder het beiluur der Frahciscaanen . op verre
pa de , arikttle niet , meet vrybeids zou hebben , om haare geneigdheden bot te vieren , dan onder dat des Aartsbisfchops.
AIle deeze kwaade gerugten een wyl verfpreid hebbende , en
verzekerd, I dat zy de bedoelde uitwerking zouden baaren, ver.
zogt en .verkreeg hy fchielyk een bevel , om LOUISA D'ANTAIL
van • /:.aviy of te haalen, en haar, met alle flriktheid, to bewaaren in het •Kloos:er,, waar zy den Geestlyken ftaat hadt aangenomen. Dit alles viel voor , onmiddelyk naa dat LE
vActl' , E verworven hadt, dat zyn Schoonvader ontzet wierd van
bet beauue zyner goederen.
De fchoone Non, hoorende, dat de Heer D'ANTAIL woedend
verfloord was, over het gedrag van LE VACHER oordeelde dit
eene allerichoonae gelegenheid , om te beproeven , of zy niet ontflaagen kon worden van het juk, uu zeven jaaren Lang gedraagen. Zy boopte , dat de Heer WANTAIL en zyne Egtgenoote,
verbitterd tegen HENRIETTE' S Man, haar weder zouden berfle/len in dat deel van toegenegenheid, 't gun zy nooit verdiend
hadt te verliezen • en dat zy, om in de omilandigheid te koomen , tot het herkrygen van dat gedeelte haarer middelen , 't
welk zy nu, zagen dat vervaHen zou in de harden van den gigrigen LE VACHER voor een Geregtshof moest bloot leggen de
mid-
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middeIen , te werk gefteld, om haar te verpligten tot Verbintenisfen , zo ftrydig met haare neiging. - In deeze hoope
vondt zy zich niet te leur gelleld. Zich tot haare Ouders vervoegende, en verklaarende, dat zy die verbintenisfen wilde verbreeken, welke zy nooit kon volbrengen , beloofde zy alle y wal
zy kon, te zullen toebrengen , tot bet ontbinden haarer Geloften , en het aangaan van eene Egtverbintenisfe met den Hcer
coos rusiEs. ; die , in alle opzigten , eene voor haar gete. , ikte party was , en aan hem op het tedertie verbonden.
Het medelyden, 't geen hy, in 't eerst, met haar ongelukken
betoonde, hadt haare dankbaarheid gaande gemaakt, zyne verdienfien en volflandigheid thans eene vuuriger drift ontftooken.
Hy was langen tyd haar eenige troost geweest , en her overige
haars leevens, met hem te flyten, zou, haars bedunkens , eene
nieuwe waarde byzetten aan het ontflag , 't geen zy zogt te
verwerven.
De [-leer D ' ANTAIL, en diens Egtgenoote, vervoegden zich by
haar in bet vertooE, t geen zy by 't Hof van Roane deedt, wegens den dwang , onder we]ken zy de Kloostergelofte gedaan
hadt. Terwyl zy antwoord verwaLttte, verliet zy het Klooster,
en kwam in 't Ouder,)1( Huis. 's Pau!'en antwoord was: „Dat
„ de Inieveraarfter van het Verzoekfarift na 't. Klooster zou
„ wederkeeren , om bet einde der zaake of te wagten; dewy!
„ aile de partyen, betrokken in haaren Affiand van het Kloos„ terleeven , moesten zamengeroepen worden : en indien 'er
„ door deezen niets werd bygebragt, 't welk het Hof te P'rys
„ van dien aart oordeelde , dat zy haare Godsdienst-geloften
„ moest volbrengen , dat ze dan ontbonden ware, en in de vry„ heid, om te mogen trouwen, gefield konde worden ”
De Perfoonen , wie dit aanging, waren haare Bloedverwanten,
en de Nonnen ,tot wier Klooster zy behoorde. De Nonnen verklaarden, by monde van de Abdisie, haare gereeoheid, om eene PerCoon te ontflaan , die nimmer de . verrigtingen , aan, het
Kloosterleeven verbonden, volbragr, en altoos den verregaandnen afkeer van het Klooster betoond hadt; en dat zy dus verlangden ont n aagen te worden van een Lid, 't geen met zo veel
wederzins onder haar leefde. - De Heer D ANTAIL leverde eene Verklaaring in, dat zyne Huisvrouw, door vrees voor
de behoudenis van haaren Zoon, hem overgehaald had, om zyne Dogter tot het Kloosterleeven te dwingen ; by beleedt, zelfs
haar gedreigd te hebben met fchande , gevangenis , en dood,
indien zy weigerde : doch dat by, in zynen hoogen onderdom ,
.niet Langer met draaglykheid kon denken , om het wceed bedwang, haar opgelegd, te doen volduuren, en daarotn haar ontflag verlangde. Zyne Vrouw vereenigde zich met hem in dit
Nerzoek.

Naa dit alley gehoord te hebben, was het befluit, dat alle

be-
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being hebbende Partyen overeenftemmende in het verlangen,
om de Kloostergeloften van LOUISA D'ANTAIL geflaakt te zien ,
tegen welke zy zelve v6Or en n is bet doen zich verklaard hadt,
deeze Geloften verbrooken wierden, en zy vryheid kreeg om te
trouwen.
LE VACHER verlangde gehoord te worden, en flelde zich party; dock de Heer D'ANTAIL verklaarde 'er zich tegen; en de
beweegreden van LE VACHER bleeken zo onedelmoedig, dat hy
geen veld won. Het befluit, 't walk LOUISA vryheid gaf van te
mogen trouwen , werd bevestigd door een nieuw vonnis, ingevolge van 't welke zy , niettegenftaande het ingebragte van LE
VACHER , tot het bezit haarer Middelen en vryheid herfteld werd.
Ingevolge bier van, werden de Huwelyksgeboden van FRANCIS
COUSTURIER en LOUISA D' ANTAIL, in de Kerk van St. Opportune,
afgekondigd , en de Huwelyksvoorwaarde hieldt in , dat de
Beer D ' ANTAIL haar deel gaf aan de goederen en bezittingen,
op welke zy, uit hoofde haarer geboorte , regt hadt. De Heer
LE VACHER alles wat mogelyk was aanwendende om het Huwelyk te beletten, fchutte de Huwelyks-geboden. De Priester
van St. Opportune , de toeflemming van den Vader hebbende,
verklaarde, dat het Huwelyk egter zou voltrokken worden , en
gaf daar toe verlof aan eenen anderen Priester. LE VACHER, in
deeze hoope te lour gefteld , vervoegde zich by den Groot-Viearls , die geen 't minfle gehoor aan zyne klagten /eende ; by
deedt ook aanzoek by den Aartsbisfchop: maar dewyl de tegenkanting van den Egtgenoot eener Zuster geen gewigts genoeg
fcheen to hebben , om de toefiernming en begeerte eens Vaders
op to weegen, werd het Huwelyk, naar eisch, voltrokken, en,
twaalf maanden naa de voltrekking, LOUISA Moeder van een
Zoon.
Te midden van dat genoegen , hadt LOUISA de fmert om te
moeten ondcrvinden , dat de vervolgingen van LE VACHER nog
gcen einde hadden. Hy hervatte een geding, waar in hy poogde te beweeren , dat men het ontflag van Loutsa's Geloften,
firydig met de wetten , verkreegen hadt. Hy beloofde zich een
gelukkigen uitflag , fleunende op eene Wet , welke inhoudt,
dat Klooster-geloften , Meer den vyf jaaren geleden gedaan , in
geen geval, of onder welk een voorwendzel ook, kunnen vernietigd worden : en het was by de zeven jaaren , zitts LOUISA
het Nonnenkleed aangetoogen hadt, eer zy zich by het Hof van
Rome vervoegde. Op deezen grond bragt men de zaak voor het
Parlement van Parys. Waar, niettegenflaande de welfpreeken.
heid van den Heer GUALTIER een uitfleekend Pleiter, het Parlement oordeelde, dat, indien 'er geen vastbepaalde tyd was,
naa welken de Godsdienftige Geloften onherroepelyk zouden
worden, de Middelen der Familien nooit zekerheid hadden; dat
zulks ['weds zelegenheid zou geeven aan Nonnen en Monniken,
orn
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den Wereldlyken ftaat weder te keeren, ter vernietiging
van goede Orde, zo in de Kloosters, als in de Huisgezinnen.
Het vonnis kwam dus neder , dat LoutsA D ' ANTAIL tegen de
Wet van haare Klooster-geloften ontflaagen was. Haar Huwelyk werd onwettig, haar Kind bastaard, verklaard, en zy gebo.
den, zich weder in 't Klooster te begeeven.
De verlegenheid en finerte, door dit onmenschlyk befluit veroorzaakt, kan men zich beter verbeelden dan befchryven. Nogthans bellooten hebbende , eene pooging-te doen, eer zy afgerukt werd van Verbintenisfen , haar zo dierbaar , en begraaven
in een ftaat , erger dan de dood , beriep zich LOUISA en haar
Egtgenoot van dit Vonnis op den Geheim-Raad. De Raad fielde
het nagaan van't geheele fluk in handen van bet Parlement van
Metz; waar, naa fang twisten, bet eindelyk befluit van zodanig
een aart was , als ieder Vriend des Mensehdoms met genoegen
moet verneemen. De Geloften, door LOUISA gedaan, werden voor
van geener waarde verklaard: haar Huwelyk wettig, haar Kind
egt. Naa deezen tyd fleet zy haar leeven , onder zo veel onaangenaamheids, onregts en vervolgings deels doorgebragt, met
een Egtgenoot, die al haar agting en liefde verdiende , in een
Kinderzalig Huisgezin ; terwyl LE VACHER de regtmaatige liraffen zyner medogenlooze gierigheid voelde.

0om tot
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TREFFENDE VERGELYKING, TUSSCHEN VOLTAIRE EN ADDISON,
BY ' T AANNADEREN VAN HUN LEEVENSEINDE.

ydelheid van Letterroem , wanneer men , in 't bejag van
denzelven, de hoofdbelangen des Menschdoms niet beflendig heeft geraadpleegd en in 't oog gebouden , blykt , op eene
doorfleekende wyze , uit eenige omflandigheden , in het laatile
tydperk van VOLTAIRE 'S Leeven. Eenige dagen voor zynen- dood , hieldt het voorgevoel van dit fchriklyk Tydflip hem
Heeds bezig. Maar nimmer voelde by den invloed van dien
droefg,eestigheid baarenden toelland flerker dan , men by een
bezoek hadt afgelegd by de Markgravinne van G***, met welke by in zyne jeugd eene seer nauwe vriendfchap onderhouden
hadt: „ ik ben, fprak hy, van den eenen oever van Styx tot den
De

anderen gekomen. Nooit voelde ik zo zeer de zwakheden van mynen
Ottderdom ats tegenwoordig. Kort voor den aanval der
Ziekte, welke eeta einde aan zyn leeven maakte, bezogt by den

Markgraaf van VILLETTE ; terwyl by aan tafel zat, voerde by,
naa eenige oogenblikken diep peinzens, met cell betrokken geIaad, den Markgraaf te gemoete: Gy bevindt u in de omaandigheden der oude Koningen van Egypte, die, als zy aan tafel Eaten,
een Doodshoofd voor zich haddeli.
Te Parys komende
be-
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betuigde by, 1k ben bier on Them te zoeken, en 701 den Deed
vmden! Toen een Kunstfchilder hem eene Schildery bragt, zyn
Letterzegepraat verbeeldende, was zyn woord, Myra Gralnaaid
noodig; niet in n Zegepraal!
Hoe veel verfehilden hier van de laatfte Leevensnogenblikken
van den deugdzaamen ADDISON, wiens Schrifrcn gehecl gewyd
waren aan de bevordering der hoogfie belangen zyner Medemenfchen ; die ch2 Deugd in have aantrekkelykfle bekoorelyk.
heden afichilderde, op de edelfte beginZelen , en door de beste
drangredenen , derzelver betragting aanprees ; de beginzels en
Toen deeze waarlyk bedrangreden : n van het C;riste; u
roemde Man, wien bet aan geene Lettel • eere mangelde, op zyn
doodbedde lag , ontboodt by by zich zyn Schoonzoon, den Graaf
van WARWICK : deeze vraagende , wat van zyn Schoonvaders
dienst was, voegde hy, zyn hand zagtlyk drukk_nde, hem toe:
Zie myn Beer, vie, bee vreedzaain een CHRISTEN ken flerven!

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

bedagtzame mensch is yoorzigtig in alle zyne daden, in at
D e zyn
fpreken. Wanneer by fpreck-, heeft by zyne woorden
overwogen, en bedagt, of zy zynen Schepper niet onteeren, of
zynen evenmensch beledigen zouden ; indien ze dit konden te
weeg brengen laat hy dezelve zorgvuldig agter. Zyne bedryy en en daden worden ingerigt volgens de naukeuriAe regelen
van verpligting. Hy overweegt wat geoorloft is , en war hem
verboden word. Maar de onbedagtzame mensch Ipreekt,
zonder wys overleg , en breidelt nimmer zyne tong. Hy zoodigt met zyne woorden tegen God , en beledigt met dezelve
zynen naasten. • A11e zyne bedryven zyn hardelingen der dwaas.
held, zy beledigen den grooten, den oneindigen God, zy benadeelen zynen evenmensch , en, dat voor hem nog bet ergst
van alien is, zy ftrekken hem ten eeuwigen verderve.
Wanneer de mensch zich zelven regt befehouwde , en lette
op zyne vermogens , als hy zyne onvermogcns zyne onmagt en
beboeftigheden gadefloeg, en opmerkte, hoe men elkanders hulp
nodig heeft , dan zou hy eerst regt zyne verpl7g,ingen leeren,
en eene ware erkentenis beftierde alle zyne daden.
Een man , die dikwils berouw h eft, is een man, die menig_
vuldige overtredingen en zonde pleegt. Hy is een man , die
niet naar vaste grondbeginzels werkt , een man , die menigvuldige malen kwalyk handeit ; want hy , die regt doet , heeft
geene reden van berouw.
Schande houd vele menfehen to rug van kwaad te doen; want
alle kwaad heeft fchande ten gevolge inaar is men door de
fehan
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thande been, dan is 'er ook geen mi daad , die men niet zou
durven plegen, ten ware men de flraf flier vreesde. Schande is
dierbalven het lierkfte bolwerk , tegen het plegen van wanbedryven.
Wanneer iemand van eenen goeden aart is , en by word gedwongen , lets firydigs met denzelven te verrigten, dan ondergaat zulk een het geen hem bet 'moejelykst en bezwaarlykst valt
uit te voeren. Nogthans gebeurt het dikwils aan de gcedwilligile
menfchen, vobral, wanneer dezulken bo en het gemeen vel heyen zyn; dan worden zy zo vaak genoodzaakt tot' het verrigten
van zaken, die firydig zyn met het geen zy gaarn wilden doen,
en regelre gt aanloopen tegen hunnen goeden aart.
Alle menfchen moeten zyn, en gaarn goed doen: .aan
vele menfchen, die geen bekrou pen hart hebben , zyn al dikwils
bekrompen in middelen, en kunnen niet altoos , als zy wel wil.
len , goed doen. Maar zy, die verhevcn zyn boven het gemeen,
moeten gaarne geed doen, naardien zy kunneu : want niets zet
den grooten meer luister by, dan goed re doen.
Her rs het kenmerk van eenen grooten en verhevcn geest, in
alle omflandigheden dezelfde te zyn. Bekflompen geesten latert
zich door de geriugfie oinflandigheden bewegen en omzetten;
men k n geen ogenblik vertronwen, dat zy dezelfde zullen
yen: ze zyn doorgaans zo veranderlyk als de wind.
Vertrouwt den zulken geene zaken van gewigt, geene posten
van aangelegenheid toe, die ointrent zyne eigene zaken onagtzaam en flordig is; want hoe zal by eens anders belangcn rest
kunnen aantrekken, daar by zyne eigene verwaarloost ? Indies
zodanige menfchen posten van aanbelang bekleeden ziet men
vroeg of laat de grootile verwarring in dezelve, door hunne kwade befliering, voorvallen. Veele zaken worden niet door hen
afgeda .:n, op den behoorelyken tyd; hoewel ze op anderen vcel
re zeggen hcbben, en 'er zelden naar hunnen zin lets goeds verrigt
worde. JanInerlyk is de toeutand van een land, wiens beflierders grootlyks van zulk eenen aart zyn.
De misflIgen van den eenen dienen veelal tot eene ba-k voor
anderen, en het fpreekwoord is waaragtig, „ men fpiegelr zich
zagt, wanneer men zich aan anderen fpiegelr. — Zo zyn de
fouten en misbruiken, van zekere volken, het rigtIhoer, naar 't
welke anderen hunne wetten maker) en inrigten. Men zoekt de
rnisbruiken, welke men ontwaar word , te verbeteren , vooral,
wanneer de vertlandigde der natie verkozen worden, om wetten
te maken.
Het is te verwonderen, dat volken zich aan gebruiken kunnen
"louden, welken zy zien dat ten uiteruten fchadelyk voor hun zyn.
Het is echter Diet zeer zelcizaam, dit te zien geheuren. Dan,
indica men aan her veranderen ging, ik ben wel verzekerd, dat
gem
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geen Staat, of Gemeenebest, op de wereld zyne oude gedaan.
te zou blyven behouden.
Hoe dikmalen bedriegt de fchyn ons niet? Vaak zien wy vet.
keerd , het geen goed is, voor kwaad, en het geen kwaad is,
voor goed ,aan. Deze verkeerdheid heeft menig een- in jammerlyke ongevallen gellortzulk eene verkeerde aordeelvela
ling veroorzaakt niet zelden , dat wy ons zelven in den kring,
waar in wy ons geplaatst vinden , jammerlyk onge/ukkig maken.
Dikwils belchouwt men den that van zynen evenmensch
met een wangunilig gezigt; — dikwils ziet men de aanzienelyken des yolks met nydige ogen aan. Dan. kon men eens
doordringen tot in het hart, dan zou men dikwils ontwaar worden , hoe vaak de boezem der grooten door verdriet verteerd
word; en hoe veele dagen van moeite en onrust 'er by hen zyn.
Dikwils hebben zy al dien luister, die hunne grootheid
verzelt, en alle de kragt van hunnen geest van nooden , willen
zy niet onder het gewigte hunner kwelling bezwyken, ja van
hartzeer, van verdriet, ilerven.
Niets is bedriegeiyker dan de vermakerr; niets kan den mensch
meer trekken dan dezelve , en men waant vaak , om dat de
mensch voor vermaken fchynt geboren te zyn, dat men hier in
niet kan mistasten. — Dan , waren de vermaken alle van
een en dezelfde natuur , waren het alle geoorloofde vermaken,
of zulke, die voor 's mentthen aart en belangens gefchikt zyn ,
dan kon men zich nooit bedriegen. Maar 'er zyn vermaken,
die ons in jammeren ftorten, die ons geluk om ver flooten ; en
dezen zyn het juist , die de mensch veelal verkiest boven die,
welke hem hell en geluk aanbrengen ; of men maakt een zeer
verkeerd gebruik der dingen , die ons voorkomen; of men redoneert verkeerd, en misbruikt de vermaken, waar aan men zich
geheel overgeeft, en flaafagtig dienstbaar word.
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GEDAGTEN OVER 'T LEEZEN VAN VERCIERDE GESCHIE.
DENISSEN EN ROMANS.

hebben onlangs ons woord den Leezer van ons
Mengelwerk gegceven , by het plaatzen eener
Proeve uit het Engelsch , wegens den Oorfprong en Voort.
gang der , Vercierde Gefchiedenisfen en Romans (*) beloofd, over het Lcezen van dergelyke Schriften , onze
Gedagten mede te deelen; te meer , daar de Schryver
dies Proeve het daar by laat fteeken , en den Hoogleeraar
BEATTI , in zyne keurlyke Verhandeling over de Fabelen
en Romans (t), dit ondcrwerp , in 't Plot , met den vinger,
flegts even aanroert , en toont geen groot voorflander
van het Roman - leezen te zyn.
Ons nederzettende om onze belofte geftand te doen,
herinnerden wy oils , dat , in eene en andere Voorreden
van den Eerwaardigen JOANNES STINSTRA, Door zyne
Vertaaling van de Claris/a geplaatst , dit Stuk , min of
meer opzettelyk , verhandeld wicrd; dit naageflaagen , en,
met een verdubbeld genoegen , naageleezen hebbende,
ontzonk my de cooed ter Opftellinge. lk werd te raade bet te laaten zitten , en by gelegenheid den Leezer
derwaards been te wyzen. Ecn Hader overleg, nogtbans,
bragt my op het denkbeeld , hoe ik , met veel yrugts„
uit die Voorredens, eenigc Gedagten zou kunnen ontleenen en zodanig fchikken, dat ze aan myn oogmerk beantwoordden , en my myne Belofte deeden vervullen.
- Het moge eenigzins weemd -fchynen , dus te werk
te gaan met eenen nog leevenden Schryver ; doch hoe
ongebruiklyk het by ons ook zy , niet ongewoon is het by
de Franfchen , en bovenal by de Engelfehen in hunne
Gem
(*) Zie Irde D deems Meng. bl. 512
(t)
Wysgeerige-, Oordeel. en ZedekundigeVerhandelingen, Ilde D. bl. los.
III. DEEL. MENGELW. NO. 3.
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Geleerde Tydfchriften ; die , niet alleen nit Werken ,
weike voor een geruimen tyd het licht zagen , maar ook
uit nieuwe , op zichzelven flaande , Stukken neemen , en
ter leezinge aanbieden , gelyk wy zeer dikwyls , hun voetfpoor volgende, daar door den fchat van ons Mengelwerk
verrykten. Zodanig eene handeiwyze brengt het Gemeen
ftoffen onder 't ooge , anders voor veelen , wier omflandigheden het leezen van eenigzins uitgebreide Werken niet
dulden , verborgen. En zal deeze misfchien , ten opzigte van eenigzins uitgeftrekte Voorredens , te meer nuttig zyn, daar veelen , door drift , tot het Werk gedreeven, ze flegts inzien , zo niet geheel overflaan.
Wat hier van zyn rnoge , ik waag het de Gedagten over
ha Leezen der R0172a715 uit die bron te putten , niet twyfelende , of de Eerwaardige Grysaart , vallen hem deeze
bladen onder 't ooge , zal het ons niet euvel duiden , dat
wy , in diervoege , gebruik gemaakt hebben van zynen
arbeid, en aan denzelven , door middel van ons Maandwerk , een algemeener en uitgebreider nuttigheid geeven :
terwyl wy ons verzekerd houden, by veelen onzer Leezeren , hier mede geenen ondank te zullen behaalen hoe
groot is derzelver aantal die de Clarisfa niet bezitten ,
en 's Mans onderregtingen wel zeer behoeven ! Wy bepaalen ons , overeenkomflig met het opfchrift deezes
Vertoogs , tot het geen het Leezen der Romans betreft,
en zullen de vryheid neemen , om , wat by bepaald, met
betrekking tot de CLARISSA zegt , in eenen meer algemeenen zin , op alle Romans van dien flempel, fchoon derzelver getal, in vergelyking met de groote menigte van Romans, klein zy, toe te pasfen: en voorts het breeder van
dien Schryver beredeneerde , overeenkomflig met ons
oogmerk , bekorten.
Van de Romans is zeer veel misbruiks gemaakt, ter voedinge van geile lusten en vuile begeerlykheden. Veele
houden zich op met vertellingen van allerlei woestheid en
ongebondenheid , van veelerhande fielteryen en guitenflukken ; deeze , door eene grappige of fnaakfche vertooning
aangenaam en fmaaklyk te maaken , kan niets dan kwaad,
in de gemoederen en in de menschlyke zamenleevinge , veroorzaaken. - Veele kunnen geen amiere uitwerking
hebben, dan, dat zy de harsfens der je agd met ydele inbeeldingen verwilderen , de natuurlyke zaaden der mimelust aankweeken , de tedere Sexe dies te meer voor verleidinge blootftellen , of, op het best genomen , de verflan.
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den van nutter en zaaklyker oefeningen aflokken.
ilet geen van zelve avast behoeft, of behoort, men
zelfs niet te zaaijen, dewyl het dan , al te weelig opgroeiende, het edeler =Id verftikt , het geen, om wel te wasfen, onze zorg en vlyt vereischt. — Doch van de beste zaaken ziet men dat misbruik gemaakt wordt, en dat
zy dan tot de ergfte , (zevaarlykfte en fchadelykfle , veelal
ontaarten. Zeker is het eene dwaasheid , om dat eene
goede zaak misbruikt wordt van veelen , therm het nuttig en voortreffelyk gebruik derzelver verdagt te gun
maaken , of zich dear van te laaten wederhouden.
'Er is een ander foort van Romans, vol geestigheid,
die de leevenswyze en overleggingen van veelen eartig affchilderen , en dearom de toejuiching van de meestcn -wegdraagen ; doch die uit veele koddige en fnaakfte vertellingen zamcnhangen , dear de aanmerkingen van den Schryver zelve de proeve van het zedelyke niet houden kunnen , maar eerbaare en deugdzaame gernoederen flooten
moeten_, dear de ernftigfle gevallen op een lugtigen trent
voorgefteld, de krytendfle zonden en ondeugden , flegts
els feel en boert, behandeld worden; Welke, in hun geheel , inzonderheid een heimlyk oogmerk laaten doorblinken, om de Menschlyke Natuur leelyk of te mealen, als
niet vett:mar voor mare en zedelyke Deugd, maar wear
in dat geen, 't welk men doorgaans dear voor houdt,
flegts een uitwerkzel zy van natuurlyke getteldheid of
Zodanige Schriften zyn nevermomde hartstogten.
tuurlyk gefchikt, om der Menfchen gebreken en ondeugden te kittelende handen der Deugd te verflappen , de
kragt der Confcientie te verdooven , de fchaamte , en
het onderling vertrouwen te verminderen, en zyn zeer
gevaarlyk in de handen der losfe en broofche Jeugd;
derzelver verbeelding dies te geweldiger inneemende ,
hoe lugtiger en geestiger zy zyn opgefteld.
Het oogmerk, 't welk men zIch in 't leezen van welgefchreevene Romans , die van eenen Zedelyken cart, en
op den vorm van eene gebeurde Gefchiedenis gefchoeid
zyn , heeft voor te ftellen , is tweeledig; doch ken zeer
wel teffens bedoeld worden. Men heeft dusdanige Romans
in handen te neemen tot Vermeak en Uitfpanninge; doch
te- gelyk , om 'er weezenlyk Nut en Voordeel uit te
trekken.
De Rotnans worden in 't algemeen met bet oogmerk
van Vermeak en Uitfpanning geleezen ; ten minften
Men
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men wends voor , ze daar toe te gebruiken. Ook zyn.
dusdanige Gefchriften daarto-e V004: de meeste Menfchen
zekerlyk gefchikt; en wanneer ze met verftand zyn opgefteld , by uitflek in flaat , om onzen geest met eene
eerlyke verlustiging te vermaaken. Eene aaneengefchakelke reeks van ingewikkelde en bekommerlyke gevallen
houdt onze. verbeelding fteeds bezig en .leevendig , en
trekt onze nieuwsgierigheld voort , door eene aangenaame
verwisfeling van voorwerpen. Kan eene fchoone Schildery van lichaamlyke voorwerpen van menfchen dieren ,
bloemen , land- en water - gezigten , en wat dies meer is ,
onze oogen tot zich trekken , en ons behaagen ; ons
delyk verftand kan ook niet anders dan geneugte vinden
in 't befpiegelen van een natuurlyk en welgetrofFen tafereel van het leeven der wereld , van der Menfchen gewoone gemoedsbeweegingen , zeden en handelingen van
de verfchillende Characters, die deeze al zo zeer van elkanderen onderfcheiden als de uitwendige trekken van
hunne aangezigten ; van de eigenaartige werkingen der
veelerleie hartstogten ; van de lieflyke opdaaginge eener veel
beloovende hoope en vrolykheid ; van de ongeftuime fchokkingen der woeste en raazende driften , die als de baaren
der zee. alles verbryfelen , en geftaadig flyk en modder
opwerpen. Eene geestige en welgezoute boert , aartige
kwinkflagen en klugtige invallen , fchoon zy geenzins voor
proeven van waarheid of valschheid zyn te fchatten ,
dienen , egter , ongetwyfeld , om onzen geest te vervrolyken , en de ilyfgezette plooijen van een ingefpannen ernst
te ontbinden. Zy leeven en groeijen in eene ongemeene
verfcheidenheid van denkbeelden , en derzelver ongewoone en grappige zamenvoegingen , en zyn natuurlyk gefchikt
om ons de lever te doen fchudden , gelyk men zegt ,
en de fchadclyke verftoppingen derzelver te verhoeden.
Is 'er, onder alle defeningen , uit eigen aart meer gefchikt om het hoofd op hol te helpen , dan het geftadig
leezen van gemeene Romans ; de naar eisch oPgeftelde
zullen een zeer geneuglyke Uitfpanning en aangenaame
befchouwing opleveren. Want, wat kan onzen redelyken
Geest meer verkwikken , dan het befpiegelen van de zuiverfte en verheevenfte Deugd , met de rechtfchaapenfle trekken , met de leevendigite verwen , in een keurlyk
Tafereel gemaald ? Om daar van regt verrukkelyk te
worden aangedaan wordt 'er wel in den Mensch eene
zekere inwendige Deugdfmaak vereischt , op (fat ik het
za
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zo noerne , of eene hoedanigheid van onze Verbeeldingskragt , welke dezelve voor deeze voorwerpen regt aandoenlyk maakt, even als een muficaal-gehoor, en fchilder - gezigt alle de fraaiheden van item, fnaaren en fchoone gezigten alleen regt bezeffen kan. Voor een redelyk
verftand, egter , op zich zelve , moet de geneugte uit de
befpiegeling van zodanige deugdzaame bedryven en redekavelingen , met alle de fraaiheden vercierd, welke Vernuft en GeeSt daar aan kunnen byzetten , zo veel zuiverder verheevner en doordringender zyn, dan alle uitwendige ,vermaaken , als de zuivere en gezonde Rede
waardiger en voortreffelyker hovel] alle uiterlyke of inncrlyke gewaarwordinge is te fchatten. En kan de naare
vertooning van eene ftervende NiosE , als derzelver doodfche trekken en verfteende gedaante maar wet. getroffen
zyn, een keurig oog nict min behaagen, dan de fchildery van eene boeren -bruitoft, zo zal ook een welgefleld
gemoed een redelyk genoegen en welgevallen fcheppen,
in de natuurlyke befehryvinge eener treurige gefchiedenisfe; en kunnen dus de rampfpoeden en wederwaardigheden , die niet zelden den inflag van beste Romans uitmaaken , daar aan den cart en kragt van een redelyke uitfpanning nict ontnecmen. Deernis en nredelyden zelve, zich
naar de Rede fchikkende, is voor eene regtfchaapene Ziel
geene onaangenaame hartstogt, en kan een bron zyn van.
verfcheidenerleije geneuglyke overleggingen en aandoeningen. Om nu niet te zeggen, dat de Deugd, in zodanige
umftandigheden , op het heerlykst uitblinkt, en haare edelfte en zielroerendfle kragt vertoont.
Het tweede en voornaame Oogmerk 't geen men in 't
leezen van Zedelyke Romans behoort te bedoelen, is , om
'er weezenlvk Nut en Voordeel van te trekken, ter verbetering van zyne gemoedsgefteldheid , van zyne zeden
en handelingen. Zy ftaan bier in met andere Zedekundige
$chriften gelyk ; loch zyn die Vercierde Gebeurtenisfen
voornaamlyk gefchreeven, met inzigt , mil de geftrengfte
Deugd en een nauwgezette Godsvru gt , op de aangenaamIte en bevalfigfte wyze , in te boezemen. Weshalven zy, die
dit oogmerk in het leezen over 't hoofd zien en verwaarloozen , noodwendig van bet regt gebruik verftooken moeten blyven. Die dusdanige Romans enkel in do hand neemen tot eene vermaaklyke tydkortinge , of om eenen
te vervrolyken , en de dampen funnier hatsmelyken
fenen te vcrdryven, zonder te bedoelen in waare Wysheld
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heid te vorderen, en aanleiding te vinden tot verbeteringe
van hun eigen hart en wandel; geen wonder is het, dat
zy denzulken niet behaagen kunneri , dat zy derzelver
edelaartige fchoonheid niet ontdekken , en die boeken uit
de hand gooijen , voor dat zy eens weeten wat het te beduiden . heeft, 't geen zy leezen. Zonder een deugdlievende gefteldheid , zal men nauwlyks de helft van die genoeglykheden fmaaken , welke zy aelfs ter Uitfpanninge
verfchaffen , men zal de bedoeling van ireele gevallen ,
gefprekken en gezegden , niet gewaar worden , dezelve laf
en fmaakloos vinden , en natuurlyk tot klagten , over langwyligheid , vervallen.
Zedelyke Romans hebben een Verftand opfchranderend en Deugd. bevorderencl. Nut. Alles loopt danrin
zamen, om ons liefde en zugt ter Deugd in te t boezemen :
om ons van de Ondeugd, fchoon zomwylen voordeelige omflandigheden gefteld , een gruwel en afgryzen te
docn krygen , en om ons de verfcheide Piigten en de
voornaamfie omftandighcden des leevens , in bet kragtigst
licht ,te doen befchouwen.
Len opmerkend Leezer
zict, als in een fpiegel, de maatregeis , welke van vetfcheide Menfchen , in de gemeenfte en gewigtigfte leevensgevallen , gehouden worden ; als mede de beginzels en
overleggingen, welke hunne harten daar in beftuuren en
zwaaijen , en wat onder dezelve goed of kwaad te keuren.
zy.
Men vindt 'er naar 't leeven in afgethaald , de
voortreffelykfte bedenkingen , de zoetfte vertroostingen
van een gerust geweeten onder de zwaarfte wederwaardigheden; de felle tegenworftelingen van een onderdrukt
geweeten; de ydele verleidingen en fnoode bedriegeryen ,
waar mede een ondeugend gemoed zichzelven zotlyk
paait en in flaap wiegt. - En hoe leevendig ook
de verbeelding in zodanige Vercierde Gefchiedenisfen
werke, zy is geregeld, en houdt zich in alle opzigten binnen de paalen van het natuurlyke, van het waarfchynly.
ke, van bet zedelyke. De zuivere Rede en eene gezonde
Zedekunde befluuren overal den teugel. - Het vermogen , om de Hartstoglen , op de bcweeglykfte wyze , te
roeren en pan& te maakcn, wordt 'er in 't werk gefteld.
Alles ondertusfchen , zelfs geestige boert en grappige kwinkflagen , die 'er wel te Inede in voorkomen , is
gerigt tot dat oogmerk , waar toe het Opperweezen zelve
ons de Verbeeldingskragt en Hartstogten hecft ingefchaapen , ter bevorderinge van goede Zeden, om ons de flerk.
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fie liefcle tot nine Deugd, de felfte haat tegen Zonde en
Godloosheid , in te boezemen. Meende weleer PLATO ,
dat, zo de verftandige Deugd, zich aan ons gezigt, in eene
lichaamlyke gedaante , vertoonen kon , zy eene onweerftaanbaare liefde , tot zich, by alien verwekken zou; zy
vertoont zich in Zedelyke Iihmalas aan 's Menfchen Verbeeldinge , die het weezenlyk Gezigt allernaast komt, met
haare eigenaartige en glansryke fchoonheid, en zal alle
gemoederen , in welke eenige zugt tot het goede gevonden wordt , op de berninnelykfte wyze bekooren en geheel en al op zich doen verlieven.
Maar zullen wy ,het tweederley aangeweezen Oogmerk
Van Vermaak en Nut , uit Werken van dien aart , trekken, bet is Diet onverfchillig hoe wy dezelve leezen: men
behoort te weeten waarop men bovenal heeft agt te geeven. Dit alles wordt vervangen in het voldoen aan
den eisch , welken ieder lcezenswaardig Werk op ons
heeft, dat wy eene naanwkeurige Aaudagt en Opmerking
verleenen aan alles, wat ons voorkomt.
Leezen , zonder Aanclagt, is cleats eene ydele bezigheid
van Menfchen, die met hunnen tyd verlegen zyn, het
werk van eene enkele Machine, waar door het verftand
over de voorkomende denkbeelden heen loopt, gelyk de
wyzer van een Horologie over de uuren ronddraait, of,
is dit nog eene al te werklyke verbeelding voor deeze
tydverkorters, de voorkomende zaaken gaan , de een voor,
de ander naa , door hunne harsfens , gelyk , in eene donkere kamer,, de beelden der voorbygangeren op den Witten
wand of papier gefchilderd worden , zonder eenige merktekens van zich over te laaten. Met het fluiten van het
bock, weeten zy nict mecr wat zy geleezen hebben, even
gelyk deeze beelden alle te zamen yerdwynen, zo draa
het glas, waar door zy invallen , wordt toegefchooven.
Willen wy van ons leezen eene redelyke , geneuglyke en
nuttige , oefening maaken , dan moeten wy , buiten twyfel,
letter op 't geen \yy leezen , onze gedagten d:tarop vestigen , ons oordeel daarover laaten gam, bet heilzaame
van het onnutte fehiften, en op 't geen van veel aanhelangs is , inzonclerheid, blyven Itilitaan.
Ann Romans, in 't algemeen,behoeft zeer weinig Aandagts befteed te worden ; zy verdienen dezelve meestal
zeer weinig. Zo zy van geen erger invlocd zyn , behooren de meeste zeker tot die Uitfpanningen , welker
kragt voornaamlylt beftaat in den tyd te dooden en van
!cant
G4

104

GEDAATEN OVER LEEZEN

kant te brengen : zy kuimen doorgaans van ons wel halfflaapend geleezen worden, zonder dat men by zulk eene
fleurige agtloosheid veel van belting verliezen zal. De
meeste Roman-leezers zyn ook' tot Infpanninge en nauwkeurige Aandagt niet gefchikt. Hunnc zicl is dennaate_
gewoon• aan gemak en werkloosheid , dat alle haare kragten verflapt en onbruikbaar zyn geworden. Waarlyk, 't
is van hun niet te vergen Romans te leezen , waartoe
eenige moeite , eenige nauwkeurigheid, moet worden aangewend. ---- Het verfchil van goede en kwaade , of
nutlooze , Romans komt bier wel zeer in aanmerkinge: en
men behoort aan de zodanige , die ons allenthalven nuttige denkbeelden. en verftandige aanmerkingen opleveren ,
zyne oplettenheid niet te weigeren , om dat men dezelve
niet noodig heeft omtrent Jaffe en uitgerekte vertellingen , waar aan ons niets ter wer gild gelegen legt. De
beste Romans, nogthans , vereifchen zulk eene geweldige
inipanning van geest niet , welke denzelven grootlyks vermoeije en affloove: maar eerie Infpanning , geevenrecligd
aan den aart des Onderwerps , en met de bedoelde Uitfpanning- zeer wel beftaanbaar. 't Is 'er zo -verre of dat
Oplettenheid en Aandagt met Vermaak en Verlustiging
itryden , dat ze daar in zeer veel te pas komen , en tot
het regt genot daar van volftrekt vereischt worden.
Dan laaten wy eenigzins bepaalder aanwyzen op welke byzonderheden , in Zedelyke Romans, onze opmerking
zich voornaamlyk moet vestigen.
In dusdanige Romans wordt een min of nicer aaneengefchakeld verhaal gcgeeven van eene merkwaardige Ge-fchiedenis , onder Welke het voornaam oogmerk van Leeringe en Aanfpooringe tot het goede is omwonden. Deeze windzels, den draad der Gefchiedenisle hebbe men
nauwkeurig na te gain , te letten op de byzondere gebeurtenisfen , waar uit het geheel is zamengeweeven , en
door welke bindzels , toevallen of raadflagen , de een aan
de andere verknogt zy. Deeze is in een Roman, die wel
is opgefteld, zeer vennaaklyk; door verfcheiderleie en
onverwagte invallen onze aandagt telkens opwekkende ,
en onze nieuwsgierigheid, door veele ingewikkelde. omwegen en hachlvke omftandigheden , steeds leevendig hot:dende. Deeze aandagt is het eileen , die ons ken in
flaat om de bedociingen dos Verhaals te \Tanen ,
•m te bezeifen , welke kern in de meldinge van de minRe omitandighzid van het gcringst gezag ligt opgefIoo,
ten
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ten; daar wy anders veelal misfen, waarop iets flaat of
t' huis to brengen is, door bet leezen ons verveelt , en wy 't zelve , as laf en beuzelagtig, gaan verwerpen. Het verfchilt immers zeer val in welke , oniftandighe,ien iets gczegd of bedreeven wordt , naar welke de
fpreeker of Baader altoos zyn oormerk rigt : en Bus kunnen wy, zo wy zyner Gebemtenisfe niet refit kundig
zyn , over zyne meening niet naar waarheid oordeelen.
Deeze a'anmerking geldt byzonder ten opzigte van
Romans , die ons Tooneclen des dagelykfcben Leevens
fchetzen , cigenaartig veele kleinigheden en gemeenzaame
ontmoetingen behelzen , en niet opgevuld zyn met wonderbaare vertooningen , vreemde en zeldzaame gevallen.
— Tot de Gefchiedenis behoort niet flcgts -bet geplcegde en uitgevoerde maar ook de raadflagen en voorneemens der voornaamfte Perfoonen , die in de Gefchiedenis trunne rol fpeelen.
De menigvuldige en verfcheide Charataers der Perfoonadien , welke in een Vercierde Gefchiedenis voorkomen ,
moeten een hoofdvoorwerp zyn van der Leezeren Oplettenheid. Door de Characters der Perfoonen verflaat men
clerzelver verfchillende Zedelyke Gefleldheid , naar welke
hunne overleggingen , gefprekken , onderneemingen en
handelingen zo zeer van elkander onderfcheiden zyn als
het onderfcheid van weezen , trekken, geftalte en houding onder duizenden van Menfehen , elk eenen van alle
de anderen duidelyk doet onderkennen : en welke niet
alleen worden zamengefteld uit coke] zedelyk goede of
kwaade hoedanigbedenmaar waar onder ook verfchillende natuurlyke eigenfcCiappen g emengd worden , bet zy
dezelve der ziele oorfpronglykzyn
aangebooren , het zy
°
ze door opvoedinge, verkeeringe, en hebbelykheid ongevoeli g worden aan t,g ewend. een dengdzaam Character
is niet altoos eenerlei, maar verfchillende in vcrfcheide
Perfoonen , naar maate de een van ten leevendiger en
vlugger,, de ander van een doffcr en zwaarmoediger, geftel is ; naar innate de hartstogten in den eenen feller en
opfluivender,, in den ander bezadigder en aan een kl-aar
verftand nicer ondcrworpen zyn ; naar maate neigin ge ,
beroep leevenswyze , en gelegenbeden erne onderfcheidene Deugdsbetragting , en de oefeuinge van deeze en
Beene byzcndere Pligten , medebrengen. En deeze verlcheidenheid gJdt insgelyks niet alleen in zodanige Characters , waar in de Ondeugd bovcndryft; maar deeze
G5
kan
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kan ook nog , ongelyk veel of weinig de overhand hellben ; en daar de Deugd eenpaarig en naar een vastgeftelden regel gefchikt is , zyn de Gebreken weinig verfchillende, welke onder de Menfchen heerfchen , worden door eene oneindig verfchillende vermenginge zamengekoppeld, en kunnen , door eene wispeltuurige grilligheid ,
in oneindig verfchillende gedaanten zich vertoonen.
Dusdanige onderfcheidene Characters, komen in Zedelyke Romans in groote menigte voor ; worden, heeft het
werk zyn eisch , alle naar 't leeven gefchilderd , en elk
bewaart , zo lang de Perfoonen op het Tooneel verfchynen , van den beginne tot het einde toe, zyn eigen aart.
Deeze komen , in werken van dit flag , gefchikt om de.
Leevenswyze der Menfchen of te beelden , en die beeldtenisfen of aanloklyk , of affchuwelyk , te vertoonen ,
incest in aahmerkinge. Zy maaken de ziel nit van de
Gebeurtenis , die verhaald wordt , en , zonder dezelve
wel in agt te neemen , kunnen wy het groat Nut waar
toe alles ingerigt is, la het leezen van dusdanige Schriften niet behoorelyk trekken, noch daar van een verftandig gebruik maaken.
Om nu deeze verfcheidene Characters nauwkeurig te
leeren kennen , heeft men te letten , .door welke beginzelen ,of hartstogten dezelve meest beftuurd of gezwaaid
worden , en Ilan welke lusten , begeerlykheden , en beweegingen , zy meest onderhevig zyn ; langs welke wegen zy zich openbaarst vertoonen, hoe zy gemeenlyk ,
en in byzondere voorvallen , werken, welke bedenkingen
en overleggingen doorgaans in dezelve vallen ; en , mn.
het alles in den Woord te befluiten , welke derzelver eigenaartige en onderfcheidende blyken en kenmerken zyn.
Deeze nu vertoonen zich dikwyls in kleinigheden ,
woorden en uitdrukkingen niet alleen , maar zelfs in de
gehaaren , de houdinge , den toon waarmede zy gefprooken worden. Spreek, op dat ik u zie en kennel was al
een oud zeggen van een verftandig Kenner der Menschlyke Natuure. De gemeenzaamfte gefprekken aangaande dingen , zo men denkt van weinig aanbelang , in alle
derzelver omftandigheden voorgedraagen , zyn in !hat, om
ons verfcheide Characters of te maalen , met derzelver
f),,m Ile trekken en kenbaarfle kleuren.
Voor die geenen , welke gezind zyn de Menschlvke
Natuur regt te doorgronden , en daarmede hun voordeel
te toen , leveren dusdanige Schilderyen cle hekoorlykfte
ver-
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vertooningen uit , waarin men zich met den grootften
fmaak kan verlustigen. Zyn de Proefneemingen van zeer
veel nuts in de Natuurkunde, om ons den aart en de eigenfchappen der Lichaamlyke Wcreld wel te leeren keninen, en van die kennis , tot voordeel des Menschlyken
y ens, een voorzigt : g ge1.-ernik to maaken; in deeze Schilderflukken , waar in ens de ondervinding der Zedelyke
Wereld wordt opgegeeven,zyn als zo veele Proeven omtrent 's Menfchen Geest en Gemoed genomen welker
nette 'aantekenmge en befchouwinge niet min heilzaam is
ter regelinge van onze eigenc Gemoedsgefteldheid, en van
onze verkecringe in de zarnenleevinge. Ondertusfchen is
bet dap blykbaar , dat deeze kleinigheden , deeze fyne
trekken , deeze keurlyke en door elkander dikwyls gemengde kentekens, wel eene aandagtige oplettenheid vereifchen , om dezelve wel en naauwkeurig te vatten, en
dat zc niet te beuzelagtig en van te geringe waarde zyn,
om , by vcrftandige en oordeelkundige Leezers , dezelve te
verdienen.
Zodanige Leezers zullen ook de Zedelyke Gezegden
of Spreuken, menigvuldig in Werken van deezen aart
voorkomende, met opmerking gadeilaan; zy dienen tot
waarfchuwinge voor gebreken en misflagen, en ter handleidinge, om, in de voornaame gevallen des leevens, on4
gedrag omzigtig te befluuren.
Eindelyk heeft men , onder het leezen deezer Ra,
mans, het Zedelyk Oogmerk der Schryveren met alle aandagt na te gaan , en te overweegen wat zy ons ten aarizien van der Menfchen gedrag en handelwyze over 't
aigemeen , en in 't byzonder,, hebben willen voorftellen en
vertoonen ; en wat zy ons , met die vertooningen , ten aanzien van onze Zeden en Handelingen , hebben willen
ren. Dit Zedelyk Oogmerk der Schryveren moet wel onderfcheiden worden van het oogmerk der Perfoonen,
ke zy, fpreekende of werkende, invocren.
Wat bet gebruik betreft, 't welk men van Zedekundige
Romans naa dezcive behoo.relyk gelcezen en overwogen to
hebben, maaken kan , en , naar alle reden , maaken moet ,
't zclvc is drievoudig.
Vooreerst heeft men van de Characters , welke daar in
voorkomen , van het gedrag der Peribonen , die als ten
tooneele treeden , zich te bedienen , om , gelyk men zegt,
de trere?d te /,'crew kezinen , en , zo veel mogelvk, den
tint, hoedanigheden en inzizten. zyner Medemenfchen te
door-
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doorgronden, en, daar over, zo verre bet ons geoorlofd
is ,.een juist en regtmaatig oordeel te vellen. Men vergelyke de tekeningen , welke daar in worden opgegeeVen , met de leevendige voorbeelden ons dagelyks in de
Zamenleevin g e ontmoetende , om door die vergelykinge
in ftaat geffeld te worden , tot het verkrygen van nog
nauwkeuriger kundigheden van zodanige Menfchen , welker of beading wy aantroffen. Men vergelyke het uitwendige gedrag , de redenen en bedryven der Perfoonen
met hunne overleggingen en raadflagen in die Romans blootgelegd. En zal ditaanleidin
ons bg geeven, om, met meer
gronds , uit den handel en gefprekken onzer Medemenfchen , over buns harten grond, inwendige gemoedsgefteldheid en bovendryvende inzigten , te oordeelen. Na
dusdanige kundigheden van het Hart, de Gefteldheid en.
Neigingen'der Menfchen , te tragten, is het werk eener
pryslyke Voorzigtigheid, en kan van zeer veel nut zyn in
de Zamenleeving. Niemand immers kan lochenen , dat
'er grootlyks aangele gen is de zodanigen te kennen , met
b
welken wy te doen hebben
, met welken wy dagelyks
moeten omgaan en handelen , en in welken wy altoos
meer of min vertrouwen moeten ftellen. Deeze kundigbeid maakt ons bekwaam in doorgaans de beste en nutfte
verkeering voor ons te kiezen , en dezelve op de heilzaamfte en , voordeeligae wyze te beoefenen , om den
meesten invloed te hebben op onze Medemenfchen , om
hunne gebreken te verhelpen, bun misnoegen te vermy.
den ; en om ons voor de kwaadaartigheid en fnoode listen
van anderen tee leeren wagten.
Doch van hoe veel voordeels dit gcbruik ook zy
de Zamenleevinge, wy hebben wyders van het geleezene
en welbedagte een gebruik te maaken , 't welk nag) van
ongelyk grooter en uitgeftrekter nut voor ons zyn 'kan,
waar door wy niet alleen hier een gerust en veilig leeven verkrygen , maar zelfs ons gelid: tot in eene eindlooze Eeuwigheid verzekeren kunnen. Terwyl wy, naamlyk , tragten om onze Medemenfchen te leeren kennen ,
moeten wy, inzonderheid, ons zelven niet voorby zien en
vergeeten ; maar tragten regt kundig te worden van ons ei.
A.vaar in een voornaame
gen Hart en Gemoedu.
grondfla g der waare \Vvsheid gelegen is , om op deeze
kundighelli de verbetering van onze gebreken en
misflagen , de heiliging van ons Hart , en de wclgcfchikte regeling van ons Gedrag en Zeden te vestigen. Hier
toe
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toe dienen rechtftreeks de Zedelyke maatregels , Aanmerkingen en Lesfen , in Werken van dies ftempel overvloedig
verfpreid ; deeze hebbe men . diep in zyn geheugen te
prenten , en zich eigen te maaken , als regels , gefchikt
voor onze eigene overleggingen erz handelingen. De vermaningen en aanfpooringen ten goede, de waarfchouwingen en afmaanin g en van feilen en zonden , behoort de
Leezer aan te me tileenals hem betreffende, en op zyn eigen hart te laaten gelden. Men keere dan deezen fpiegel
van goed en kwaad zichzelven toe, en tragtte , door het
opregt gebruik daar van, zyn eigene gedaante naauwkeurig te leeren kennen , zyne wangeftalten te verbeteren , en
zich aan rechtfchapene Deugden gewennen. Valt
het dikwyls moeilyk de inwendige fchuilhoeken van onze
harten zelve door te kyken , het oplettend befchouwen
der Characters, de vergelyking van derzelver gefprekken
en bedryven , met hunne innerlyke gedagten en gemoedsbeweegingen , moet ons ook aanleiding geeven om te
letten op onze redenen en daaden , en om, volgens deezen leiddraad, te bevroeden ,wat binnen in ons verhorgen
ligt.
Een derde gebruik is, dat wy gelegenheid uit ontleenen om zelve verder to denken, en onze overleggingen;
over de voorkomende zaaken , uit te breiden. Vecle gewigtiF.e lesfen , fpreuken, en gedagten , vinden wy, in
die Werken , flegts met weinig woorden , kort en beknopt,
voorgefteld. Deeze gaan zwanger met eenen ryken overvloed van waardige gedagten , welke , als men ze behoorelyk koestert, daar nit voor den dan g ehaald wyd en
breed kunnen uitgebreid worden. Gelykh een klein zaadkorreltie , in eenen vrugtbaaren grond, zyne tedere deelen
allengskens ontwindende , tot een groote plant uitdydt ,
breede bladen , fterke ftengen uitfchiet, en eene vrugt
voortbrengt van wet grooter omtrek dan het eerst beginzel van dit alles ; zo is het ook het werk van eenen
bedagtzaamen geest om tot in het hart van dusdanige
fpreuken en korte g ezegden te dringen , daarin werkzaam te zyn , de ryke ftoffe , daarin opgeflooten , aan alle kanten uit te zetten , en veele andere gelykaartige en
heilzaame bedenkingen vrugtbaar daaruit voort te teelen.
Deeze oefening is, by uitneemenheid gefchikt, om ons
Verflancl uit te breiden, ons Vernuft te verleevendigen ,
ons Oordeel te fcherpen. Wanneer wy alleen berusten by
bet aeleezene 2 is het voornaamlyk ons G-eheugen 2 dat wy
oe-
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oefenen, met ons de voorgeftelde zaaken eigen te maaken ; maar die Gedagten en Overleggingen , welke wy
dus zelve door onzen vlyt voortkweeken , zullen ons hierom zelf dies te, aangenatimer bevallen, en onzen redelyken
°Test een nieuwen moed en leeven byzetten. 't Verb
ftand van alle Menfchen, ik beken het, is hier toe niet
even zeer in ftaat. Zommigen zyn veel bekwaamer om op
eigene 'wieken te dryven , dan anderan, en zullen, zich
66ns van land begeeven hebbende , veel hooger en verder vliegen. Doch alien niet te min, die eenige maate
van Oordeel en Vernuft bezitten, kunnen van deeze oefeninge meer of min hun werk maaken; en hoe meer zy zich
daar op bevlytigen , hoe vaardiger zy daar in zullen worden , hoe verder zy hunne vermogens zullen uitbreiden.

AANMERKTNGEN OVER HET VOOROORDEEL DAT DE IN-*
BEELDING DER MOLDERS 1NVLOED KAN HEBBEN OP
HEUR VRUCHT, DERWYZE , DAT DAAR DOOR. OP,
OF AAN , HUN LICHAAM KUNNEN VOORTGI,BRAGT
WORDEN VLEKKEN 5 OF ANDERE WANGESTALTENS.

Door den Heer
3 E N N E T,

Geneesheer te Sirod, ha het Fransch Comte' (*)

agelyks hoort men van menfchen, die anders in alD le opzichten zeer kundig zyn , noch halftarrig verdedigen, dat de inbeelding der Moeders , op eene byzondere wyze, invloed kan hebben op het lichaam van heur
Vrucht. Men verhaalt , , om zulks te bewyzen, malkanderen, zulke zaaken , die , meer of minder , verwonderlyk zyn ,
en welken ik my wel wagten zal van te herhaalen. II
zal alleenlyk maar aanmerken dat dit gevoelen van een
alleroudflen datum is , en dat de*Schryver van het boek ,
over de Overbevruchting, (t) verzekert fchynt te zyn
geJOURNAL
DR
mEnEetNE , de Juin , t787.
(*) Overgenomen uit ha
(+) Dit Beek is in 't geheel niet van HIPPOCRATES, aihoewel
then het in de verzameling van zyne Werken heeft ingelast: De
eudfle Schryvers hebben het zelve in 't geheel niet gekent; EROTP.
EN
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geweest van den Invloed der inbeelding van de moeders
op heur vrucht. „ Eene zwangere vrouw, zegt hy,
die eene dolle trek heeft tot het eeten van aarde en koolen , en zoo zy deezen vreemden lust kan voldoen, 10
een kind ter waerelt brengen dat aan het hoofd de , tekens draagt van deeze zelfftandigheden Prxgnantibus
terra aut carbones in cibum expetantum , eaque edant , in
foetus capite ubi in lucem editus fuerit, horum ligmern apparet. (*)"
Ongetwyfelt zoude het zeer moeijelyk zyn , om , met
voile zekerheid, de oorzaaken te kunnen aanwyzen welken den grond tot dit gevoelen gelegt hebben. Alles wat
men dus ten deezen opzichte , met de meeste waarfchynelykheid , van dit gevoelen kan zeggen , is , dat 'er van
alle tyden vrouwen zyn geweest, welken heur belang
daar ingefteld hebben , om die geenen , welke heur omringden , te bedriegen. Dus om heur buitenfporigheden
te bedekken, en zich van de gelykheid te ontfchuldigen ,
die Incline kinderen hadden met zekere perzoonen, misfchien zelf om een fluijer te fpreiden over den oorfprong
van wanftaltige of gebrekkelyke voortbrengzels , (j-) zullen zy wellicht doortrapt en listig genoeg zyn geweest
OM volftrekt ftaande te houden , als dat deeze voortbrengzeis hun beftaan hadden aan ongefchikte begeertens , aan wonderlyke aandoeningen , aan hevige fchrikken , of fchrikbaarlyke ontroeringen. Die heufche verzeekering , welke zoo natuurlyk uit den mond der vrouwen voortvloeit , en het vermogen dat zy op de Iigtgeloovigheid en toegeevenheid der mannen hebben , heeft
veel geholpen om dit gevoelen onder het vOlk te verfpreiden. Het gemeen, dat, over het algemeen , toch altoos dom is, dat het wonderbaare bemind, en dat zich
zonder erg verbeeld iets verwonderlyks te vinden , in
al
EN, die eene lyst heeft gegeeven van de Verhandelingen van HIPPOCRATES ,

heeft geen de minfte melding gemaakt van die over de

OVERBEVRUCHT I NG.

(*) Lib. de Superfoetatione, Cap. 6. edit. HALLER.

(t) Men zal niet behoeven te twyfelen, dat 'er reeds by de

Oudheid vreemde vermengingen plaats hadden. Het fchynt dat
dit gebrek, het Welk den mensch ontluisterd , al onder het yodel?,
dam heeft plaats gehad , naardien mozes de doodftraf heeft geflelt tegen den geenen die zich aan dusdaanig een lvarabedryf
fehuldig maakte, LEVITICUS Cap. 20; Is en 16.
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al dat geen dat zy niet gewoon zyn te zien , heeft vastelyk gelooft, dat do vrucht de fpeelbal is van de inbeading eer Moeder, en het flagtoffer van heur vreeinde
kuuren of eigenzinnigheid. De Geneeskundigen , die ook,
Irelaas ! maar al te zeer zich laaten misleiden door de
beerfchende vooroordeelen , en de dwaalinaen van bunne eeuw, zyn ook door de meenigte in dit gevoelen
medegefleept geworden , en hebben dus het zelve , op bun
beurt gezag bygezct ; maar heden ten dage , nu de Natuurkundiger Geneeskunde zulke zigtbaare vorderingen
gemaakt heeft, is 't niet moeijelyk om de Natuur wederom in heure rechten te herftellen, de inbee1,3ing te
zuiveren van heur clwaalingen waar toe zy niet bekwaam
is , en aan de Women eene gerustheid te bezorgen,
naar dewelke zy met reeden verlangen.
Inderdaad de vrucht moot, in den fchoot der Moeder,
een op zich zelf ftaande leevend fchepzel befchouwt
worden: zy heeft met de Baarmoeder geen gemeenfchap
als door buitengemeen zagte vliezen, welken geen het
minfte verband met dezelve hebben, dan door eenige vaten van hunne nitwendige oppervlakte. Even eens als
bet kieken in bet Ey, heeft de Vrucht, in den fchoot zyne
Moeder , heur eigene Hersfenen , Zenuwen , Vaten,
Werktuigen , en byzonderen Blocdsomloop; en heeft in
't geheel geene wezenlyke aanraaking plaats , tusfchen de
vaten der yrucht , en die , welke eigen zyn aan de Moeder; zoo, 'er dan aandoeningen in de vrucht mogten
plaats hebben, worden Zy in deszelfs eigene werktuigen
gebooren; zo zy denkt, gefchied zulks door middel van
heur cigcne zicl: in een woord; deszelfs leeven is zo
onderfcheiden van het leeven der Moeder, dat, na de
dood van deezen, den omloop van het bloed in de vrucht
noch aanhoud, tot dat de koude tot eene hoogte is geklommen boven bet punt van de flremming der vogten , en
bet ophouden der beweeging. Weshalven het dan onmo.
gelyk is, dat de inbeelding van de moeder onmiddelyk op
het lichaam van het kind zoude kunnen werken.
Daarenboven, indien de Moeders zo veel vermogen op
heure inbeelding hebben , hoe komt het dan toch dat zy
zo veel meer macht op heur Vrucht, dan op haar eigen
zelve, hebben? Waarom, by - voorbeeld, zal eene oude
vrouw, die zich zelve op het allerkragtigst zo fchoon verbeelt te zyn als Venus, daar door de rimpels van heur
aangezigt niet zien verdwynen, om plaats te maaken voor
een
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vel zoo blank en zo fchoon als Lelien en Roozen ?
-En waarom ontdoen zy zich als clan ook niet van Naar
oude huid gelyk de Slang , om zich wederom te verrieren met alle de bevalligheden en aanlokzelen van de
jeugd.
Kau men ,00k niet insgelyks vraagen, waarom deeze inbalding Van de Moeders byna nooit anders voortbrengt
den vrcemde en fchadelyke zaaken ? Ook zoude men zeggen , dat het heur ook even gemakkelyk moest zyn,
zo wel zeer fchoone als gebrekkelyke kinderen te krygen; ook zoo wel cen Zoon als een Dotter, en eindeiyk, dat het heur maar weinig heeft te kosten , om aan
bet kind alle de voordeclen te gceven van lichaam en
van geest.
Eindelyk: eene laatfle reds die ontegenzeggelyk bewyst , dat de Moedcr teen indrukzel kan maaken van
tenige merkbaare tekenen van allerley zinnelykheden , is
clit , dat men alle dagen , door capricieuze of zotte Moeders , Kinderen ter waereld ziet brengen , die geen de
minite tekenen van deeze vlekken op heur lichaam draagen , Welke men zo oncigentlyk den naam van lusten toeeigent. Maar,, zal men zeggen, van waar komen dan
die vlekken 4 welken men op de huid van zekere perzoonen vind? Oth dear van de wezenlyke oorzaaken te
ontdekken , zal bet genocgzaam zyn , van zich te binnen
te brengen 5 dat de Vrucht aan een aantal van Ziekten is
onderworpen , geduurende den tyd dat die in den fchoot
der moeder is opgellooten. De weekheid der deelen , ik
zoude by na zeggen de vloeibaarhcid , waarin het fchcpzel
zich bevindt ,inzonderheid geduarende de eerfte dagen die
na de ontvangenis volgen 5 maaken bet volfirekt ondergefchikt aan eene menigte van vrcemde modzficatien ,'die , zeer
ligt , bet werk van de Natanr kunnen verandereri , en daardoor gelcgenheid geeven tot die uitwerkzelen die zoo vreemd
fchynen , en welke men dwaalingcn van de Natuur noemt,
Derwyze is het dat wy zomtyds by de Kinderen
Huidskoleurcu , Vlekken , huitehgemcene forilvitien , en iri
fchyn gebrokene of wel vernietigde Ledemaaten aantreffen , welken het domme Gemeen aan de inbeelding van
de Moeder toefehryft, en in welken het eene ideate
of denkbeeldige gelykenis meent te vinden, bet zy met
vruchten , met clieren , of wel met andere onderwerpen.
De Natuurkundigen zullen in deeze verfcheidene verfchynfelen , niets vinden dan zuiver natturrlyke uitwerkEL DEM,. MENGELW. NO. 3.
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zelen , die kunnen voortkomen uit een oneindig getal
van byzondere oorzaaken; zo als , onder anderen , het gebrek , of een overvloed , van voedende fappen ; eene vertraaging in den omloop der vogten ; eene verflapping of
flyf heid in bet weefzel van zekere deelen ; eene onregelmaatige wasdom; de zaaden van onderfcheidene ziektens ; eene val van den kant der moeder; de drukking
on de vernaauwing van de Baarmoeder.
De Schryver van het Boek, genaamt De genitura (*),
Vestigt inzonderheid zyne aandagt op de twee laatfte oorZaaken , waarvan wy thans fpreeken : zie hier hoe
by zich , by deeze gelegenheid , uitdrukt (in het VI.
Hoofcifluk): „ Wanneer de Lyfmoeder bovcnmaate vernauwd . is, moet 'er noodzaakelyk uit volgen , dat het
Lichaam , 't welk in deeze enge plaats zich moet bewee0-enaldaar verminkt word.
Het zelve ziet men
in de' Boomen , die, in de aarde geplant zynde, en geen
trenoecrzaame ruimte hebbende, het zy door fteenen , of
lets antlers , in hunne groeijing belet wordende, wanneer
zy boven de aarde komen , krom gedraaid , of aan de eene
zyde dik, of aan de andere dun, uitfchieten: dit
zelve zien wy waarlyk in een kind gebeuren, wanneer
de Baarmoeder op verfcheidene plaatzen , of geheel, te
naauw zynde, de formeering van dit Lichaamtje geheel of
ten decle belet.
Deete plaats is zeer ophelderend: inderdaad hoe diktnaals ziet men, niet , in de Planten , een gebrek van Organ1fatie , van monfters , bet zy in een buitenfpoorigen
of gebrekkelyken wasdom , of byzondere veranderingen
In de koleur; de gezonde Natuurkunde leert ons ook ,
dat deeze verfchillende gebreken van confoirnatien eeniglyk afhangen , van den inviaed der lucht die deeze planten omringt; van de zon , door welken zy groeijen ; door
gebrek van doorftraaling ; door de te nabyheid van te
barde lichaamen; door te geweldige aandoeningen , welken
moeten ondergaan; van kwetzingen en verfcheuringen
V or welken zy zyn blootgefteld; van den kant van infecdieren. Om reden te geeven van deeten en van andere
ze verfchynzelen , moet men geen toevlucht neemen tot
vreeze of fchrikken , of buitenfpoorige driften , noch tot
onregelmaatige wenfchen , die op eene geweldige wyze
de
EROTIEN fpreekt in 't geheel niet van dit Boek , het well:
verfcheiden CRITICI 7aiet gelooven van HIPPOCRATES te zyn.
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.de inbeelding van deeze planten kuniien aandoen. Waarom dan zal men aan de inbeelding dezelfde g.ebreken van
organifiztie toaigenen, welke men zomtyds, hoewel zeer
zeldzaam , by de dieren aantreft ? Het kind flaat in een
en denzelfden rang met de laagkruipende Heester,, gelykelyk blootgefteld aan zoo veele toe vallen , aan zoo veele
onderfcheiden ziekten in den fchoot van zyne moeder,
dat wy ons wel geluk mogen wenfchen , dat, van zoo
een uitgebreid getal van kinderen die ter waercld komen,
zelf in de allerongunftigfle omfiandigheden , 'er noch
zoo weinigen zyn gefchonden of verminkt.
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Geneve, 19 Augustus, 1787.
MYN HEEREN!

weet , buiten twyfel, myne Heeren , dat AngusG
‘J tus des laatstverftreeken jaars , twee Inwoonders van
Chamonni , de Heer PACCARD , Doctor in de Medicynen , en de Gids JAQUES BALMAT , den top van MontBlanc, tot nog toe als onbcklimbaar aangezien , beklornmen (*).
Ik kreeg 'er 's anderen daags de weet van, en vertrok
terftond om hunne voetftappen te volgen; dock 'er vie!.
zo veel regen en fneeuw, dat ik my genoodzaakt vond
'er voor dat Saifoen van af te zien. Ik fprak met J. BAt.NAT, af om den Berg in 't begin van Juni te bezoeken ,
en my te berigten van het tydperk , wanneer het fmelten
der fneeuw den Berg beklimbaar maakte. In dien tusfchen tyd ging ilk op 't land , aan den oever van het
Weir , de Proeven necmen , die tot vergelyking tnoesten
die(*) Het berigt bier van, Briefswyze gegeeven door den Heer
/SODIUM , hebben onze Leezers , met een fchrikbaarend genue-

gen, geleezen, in het Ilde Deel !de Stuk onzer Nieuwe
gemeeue Vaderl. Letternefeninvit, bl. 635. Wy twyfelden geen
oogenblik om de nadere Beklimming van dien hoogfien Bergtop
in Europa, door den onvermoeicien Walrneemer, u.c sAussuRE,
tier mede te deelen,
H
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dienen van dc Proem

ik my voorftelde op Mont.
Blanc te doen.
JAQuEs nALmAT deedt in de maand Juni twee vergeeffche poogingen; ondertusfchen fchreef hy my niet te
twyfelen, of het zou in de eerfle' dagen van July gelukken.
1k ging toen im Chamouni. 1k ontmoette te
Sallenche den moedigen EALMAT , die na Geneve kwam
om my zyn nieuw gelukkig llaagen te vcrmelder y ; hy
halt den top van Nont-Blanc .beklommen op den vyfden
van . July, met twee andere Gidfen , JOAN MICHAEL CACHAT en ALEXIS TOURNIER. Het regende, toen ik te
Ghamouni kwam, en bet flegte weer duurde omtrent vier
waken. Maar ik had heflooten liever tot het einde des
bergbeklinibaaren Saifoens te wagten , dan een gunftig
oogenblik te laatcn voorby glippen.
Het verlangde en verbeide tydftip verfcheen eindelyk,
en ik tong den ecrflcn van Augustus op weg, vergezeld
van an Knegt, en achttien Gidfen , die myne benoodigWcrktuigen droegen , en al den voorde
rand tot den tocht. Myn oudfle Zoon begeerde met g
-lenrstmyvgz;(lochikresdatbyng
niet 11&k genoeg was , en te ongewoon aan beklimmingen van dien cart. 1k frond 'cr op dat hy 'cr van afzagc. Hy bleef tePrieure , en deed met veel nauwkeurigbeids de marncemingen, zamenftemmende met die ik op
den top zou dOCil.
SC110011 de top van Mow-Blanc flegts twee en een vierde myl lynrecht van CI, amouni afligt, heeft men 'er altoos
achttien uuren aan befteedt, nit hoof& van den flegtcn
weg, van de onvermydelyke omwegen , en het opklimmen van 1920 Roeden.
Om 't volkomcn vry en aan myne keuze te hebben
itvaar ik den nagt wilde doorbrengen, liet ik cen tent mede draagen , en um 'er, voor de eerile keer, myn rust
order, op den kant van Mont43lanc , 779 Roederi boven
Prieure; de reis tot zo verre valt niet moeilyk , en is
zondcr gevaar; men kan dien weg in vyf of zes uuren afleggen.
De reis wordt vervolgens veel gevaarlyker. Men moet
eerst een Ysbedding aan de zyde overtrekken, om den
voet te bereiken van een kleine keten rotzen, die aan het
befneeuwde gedeelte van Mont-Blanc vast gehegt zyn.
Deeze Ysbedding valt zwaar over te trekken, en is vol
gevaars. Breede, diepe en ongeregelde fpleeteu treft
men
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men aan, waar over men dikwyls niet been kan komen,
dan over fneeuwbruggen, welke zomtyds zeer dun zyn ,
ea over onpeilbaare diepten hangen. Den myner Gidfen
liet 'er bykans bet leeven. Hy was in den avond, met
twee anderen, uitgegaan om den weg te onderzoeken.
Gelukkig hadden zy de voorzorge gebruikt om met een
touw aan elkander vast te gaan; de fneeuw zonk weg
van oncier zyne voeten , op 't midden van een breede en
diepe fpleet, en by bleef tusfchen zyne twee makkers
hangen. Wy trokken digt by de opening heen, die zich
onder hem gcvormd had, en ik beefde op 't gezigt des
gevaars 't welk by geloopen badt. Het overtrekken van
deeze Ysbedding is zo bezwaarlyk, en gnat toe met zo
veele bogten en wendingen, dat wy drie uuren noodig
hadden om van de hoogte op de zyde tot de rotsketen te
komen, fchoon dezelve, in een rechte lyn , nauwlyks
nicer dan een vierde myls daar van of
Naa deeze rotzen bereikt te hebben, klimt men langs
een flingerenden weg op in eerie \raki, met fneeuw vervuld, die van 't Noorden na 't Zuiden loopt, tot aan
den voet van den hoogften Bergtop. Deeze fneeuwhoopcn
zyn, van afftand tot affrand,afgelneeden door verbaazende en grootfebe fpleeten. De nette affnydinaen
e% vertoonen de fnccuw in borizontaale beddingen gefchikt , en
elk deezer beddingen beantwoordt aan een jaar. Hoe
groot ook de breedte deezer Sneenwiaagen weezen moge,
men kan nergens den frond ontdekken.
Myne Gidfen wilder dat wy den -nagt zouden doorbrengen titer een der rotzen , welke men op dien weg
ontdekt; inaar, dcwyl do hoogfie nog tusfchen de 6 en
70o Roeden laager zyn clan de Bergtop, begeerde ik hooc, er te klimmen. Ten dien einde moo: men in 't midden
van de fneeuw zyn verblyf neemcn, en ik had veel werks
om myne Reisgenooten bier toe over te haalen. Zy verbeeldden zich , dat , geduurende den nagt , op deeze fneeuwhoogten een,: volftrekt ondraat2,-elyke kende
hcerschtc, en vreesden , met de daad, daar hun leevensdinde te zullen vinden. Eindelyk verklaarde ik hun voluit, dat ik beflooten had daar been te gaan , met de zodan igen banner op welken ik my verlaaten kon: dat wy
diep in de fneeuw zouden delven , dit hol met het dekkleed van de tent bedekken , te gader daar in gam, ous
vpfluiten , en dat wy dan teen koade, hoe ftreng ze ook
11 .3
mogt
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mogt weeZen, te vreezen hadden. Deeze voorzorg behaagde hun , ftelde hun gerust , en wy toogen voort.
's Naamiddags , ten vier uuren , bereikten wy de twee•
de van de drie groote Sneeuwvlakten , welke wy moesten overtrekken. Hier namen wy ons nagtverbiyf , op
1455 Roeden boven Prieure, en 1995 Roeden boven het
waterpas der zee , 90 Roeden hoover dan de Pick van
Teneriffe. Wy gingen niet tot de laatfte Sneeuwviakte:
demtyl Men zich daar aan Sneeuwftortingen blootgefteld
vindt. De eerfte Sneeuwvlakte, door ons overgegaan,
is 'er niet geheel vry van: wy trokken over twee diet
Sneenwftortingen been , zints de laatfte Reize van mt.14AT gebeurd, en welker overblyfzels de valei in de geheele breedte overdekten.
Myne Gidfen gingen terftond aan 't werk om de plaatg
uit te hoOlen , waar in wy den nagt zouden doorbrengen;
doch zy bcmerkten welhatst de uitwerking van de dun-of
ylheid der Lugt , (de Barometer ftondt op 17 Duimen
io Linien 39 ). Deeze fterkc Karels , voor welken zeven
of acht uuren gaans , welke Wy afgelegd hadden, niets
betekenen, hadden geen vyf of zes fchoppen vol fneeuw
verwerkt , of zy vonden zich buiten flaat iets meer td
doen , en moesten alle oogenblikken verpoozen. Een
hunner, die zich agteraf begeeven hadt , om in een vat
Water te haalen , door ons in eene fpleet gezien , bevondt zich in het derwaards gaan ongefteld, kwam zonder water te rug , en bragt den avond in doodsbenaauwd-,
heden door. II( zelve , hoe zeer ook gewoon de lugt
Op het gebergte in te ademen , en fchoon my in die
lugt beter dan in die der vlakte bevindendc , voelde eene
afge atheid onder bet waarneemen van myne Weerkundige Werktuigen. Decze ongefteldheid verwekte by ons
grooten dorst ; en wy konden geen water krygen dan
van gcfmolten fneeuw ; want bet water, door ons in 't
opklimmen gezien , vonden wy by onze wederkomst beVroozen ; en het kleine vuurtuig, door my medegenomen,
verfchafte zeer langwylig drinkbaar waters genoeg voor
twintig dorftende en ongefielde Perfoonen.
Van het midden deezer vlakte , Wooten in den laatften top van Mont-Blanc , en zyne hooge toppen ten
oosten , en die van GOUETE ten westcn „ ziet men
bykans niets dan Sneeuw. Deeze is geheel zuiver,, fchit=
terend verblindend wit, en op de hoogfle randen fteekt
dezelve ten fterkite of by het bykans zwarte uitfpanzei
in
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in deeze hooge gewesten. Men ziet 'er geen leevend
fchepzel, geen het minfte blyk van groeibaarheid , het
is 't verblyf van koude en ftilte. Wanneer ik my
Doctor PACCARD en JAQUES siA MAT verbeeldde , de eerften , by het vallen van den avond , in deeze woeste
plaats zich bevindende , zonder befchutzel, zonder hulp ,
zonder te weeten waar zy den nagt zouden doorbrengen ,
zonder zelfs zekerheid te hebben of 'er Menfchen konden
leeven op de plaats werwaards zy heen gingen , en nogthans onverfchrokken hunnen weg vervolgende , kan ik
niet nalaaten grootlyks hunne fterkte van geest en moed
te bewonderen.
Myne Gidfen , altoos vooringenomen met vreeze voor
de koude, flooten deeds de Tent zo digt, dat ik veel ongemaks Teed van dc hette , en de door onze uitwaasfcming
bedorven lugt. Ifc moest in den nagt 'er buiten gaan om
adem to fcheppen. De Illaan fcheen , met den grootften
glans aan cen Hemel zo zwart als ebbenhout ; yupiter
vertoonde zich geheel fchitterende van licht, van agteren de hoogfie oostpunt van iWont-Blanc, en bet licht,
wedergekaatst door deeze groote Sneeuwvlakte , was zo
fterk , dat men alleen de Starren van de eerfte en tweede
grootte kon onderfchciden. Wy fliepen eindelyk, wanneer wy ons welhaast hoorden opwekken door het geraas
eener zwaare Snecuwftorting , welke een gedeelte bedek.,
te van de fteilte die wy 's anderen daags moesten
men. Met het aanbreeken van den dab ftondt de Thermometer drie Graden beneden o.
't Was laat , eer wy de reis weder aanvingen: want itt
moest fueenw doen finelten tot het ontbyt en voor do
reis; het was niet gcfmolten of het was uitgedronken ;
en die lieden , welke den wyn , door my medegenomen,
bewaarden , zonder een drop te proeven, beroofden my
deeds van het water, 't welk ik afzoncierde om rnede le
ncemen op onzen tocht.
Wy begonnen te klimmen om de derde en laatite fneenwvlakte te bereiken , en floegen ter ilinke hand of om op
de hoogite rots te komen , ten oosten van deli Bergtop.
D fteilte is groat, op zommige plaatzen van 39 Graaden
overal zvn 'er uithoelcen , en de opperviakte van de
fneeuw was zo hard, dat de vooruitgaanden hunne fchr,den niet vast konden Man ZONder het met een byl
vooraf te vermorfelen.
Wy bedeeciden twee Innen
't bcklimmen van de e ze Ichninte , oaitrent 25'.) Roeden
oog
h„
II 4
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hoog. — Op de laatfte rots gekomen , floegen wy
rcchts af na 't westen, om do laatfte fleilte to heklimmen,
die, rechtftandig gemceten , 15o Roeden hoogte beeft.
Dezelve heeft eene belling van 2$ en 29 Graaden, en is
zonder gevaar; doch de }ugt is 'er zo dun dat de krag,
ten zeer fchielyk warden uitgeput. By den top kon ik
geen vyftien of zestien fchreden doer zonder adorn to
moeten haalen ; ik gevoelde zelf, van tyd tot tyd . de
beginzels van bezwyming, 't welk my noodzaakte, nu
en dan te gaan zitten: dais, naar gelange ademhaaling
berftelde , voelde ik myne kragten wederkomen, en hei
fcheen my, als ik my ecrst weder op wog begaf, dat ik
kragts genoeg bezat, om, zondcr verder rusten, in eens
den top te bereiken. Alle myne Gidfen bevonden zich,
naar evenredigheid bunner kragten, in denzelfden that,
Wy bragten twee uuren zoek van de laatfte rots af, en
't was elf uuren toen wy den Top van Mont-Olane be,
reikten.
Myn eerfte oogflag weudde zich na Chantouni , waar i1
wist dat myne Vrouw en haare twee Zusters, met het
oog voor een Telescoop , alle myne fchreden nagingen,
vervuld met eene al te groote maate van ongerustheid,
doch daarom niet te min kwellencle; ik fmaakte een zagt
en zonderling genoegen , als ik de vlag zag waaijen,welke zy beloofd hadden op te zullen hysfen , op 't oogenblik dat zy my op den Bergtop zagen; dit voorzekei
moest hunne vrees de belft verminderen.
Thans kon ik onbelemmerd het grootTooneel,'t welk
ik voor oogen had , befchouwen. Eon ligte novel, in
de benedenfie deelen des Lugtgewests hangende, beroof=,
de my, 't is waar, van 't gezigt der laagfte en afgelegenfie voorwerpen , als de vlakten van - Frankryk
Lonbardye dan ik bekreuude my dat verlies weinig
't geen ik zag, en met de grootfte duidelykheid zag,
vérgoedde het ruim ; de verzameling naamlyk van alle
die hooge Bergtoppen , welker fchikking ik , zints zo
Iangen tyd, verlangd had to kennen. 1k geloofde myne
oogen niet , het fcheen my een droom , wanneer ik de
majeftieufe Berghoogtcn , die ontzaglyke Naalden , le
Midi , l'Argentiere , le Gewzt , welker voetftukken zelve
my voorheen zo bezwaarlyk en gevaarlyk to beklimmen
feheenen , onder myne voeten aanfchouwde. 1k begYrecp
verbintenis, maakzel ,
flerzelver betrekkelyken
&a,
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46n enkele opflag van het oog nam twyfclingen weg, die
jaaren arbeids niet zouden hebben kunnen opklaaren.
Terwyl myn oog over dit alles weidde, floegen myne
Gidien myn 'cent op , en Belden 'er eene kleine tafel in ,
op welke myne proeven van het kooken des waters
zou doen. Maar toen ik aanving met myne werktuig6n
to ftellen en waar te neemen, vond ik my alle oogenblikken genoodzaakt myn arbeid of to breeken , om my alleen
met ademhaalen bezig te houden. Wanneer men in aanmerking neemt , dat de Barometer op 16 Duimen en r
Lyn ftondt , en dus de Lugt nauwlyks iet meer dan de
helft van haarc gewoone zwaarte hadt , begrypt men ligt ,
dat ik dit gebrek van digtheid, door de veelvuldigheid
der ademhaa'fingen , moest vergoeden. Deeze veelvuldigheid der ademhaalingen verfnelde de beweeging des
bloeds zo veel te meer , daar de adcren van buiten niet
0- edrukt werien door de gewoone drukking; ivy hadden
allen
b
, derhalven , de koorts.
Wanneer ik my volmaakt Teed ik niets, of
althans ik voelde niets meer dan een geringe ongemaklykheid-en ligte ongefteltenisfe aan 't hart. Maar, wanneer
ik eenige moeite nam , of myne aandagt eenige oocrenblik,
ken agtereen infpande , bovenal wanneer ik bukkende de
borst drukte, moest ik uitrusten en twee of drie minuuten ling adem haalen. Myne Gidfen
' beproefden foortgelyke aandoeningen. Zy hadden geen honger; en, waarlyk, onze medegenomene fpyzen, onder den weg alle bevroozen , waren niet gefchikt om dezelven op to zetten;
zy fasten zelfs geen wyn of brandewyn , als die de ongefIeltenis vermeerderde , door den omloop des bloeds
nog te verfnellen. Twee hunner konden het op. den Bergtop niet houden , en moesten afdaalen. 'Er was niets.
dan fris water, 't welk ons fmaakte en good deedt , en
'er was tyd en moeite noodig om vuur to maaken, en
fneeuw to finelten , zonder 't welke wy die verkwikkingniet konden bekomen.
Nogthans bleef ik op den Bergtop tot half vier uuren;
en, fchoon ik geen oogenblik, 't geen ik kon gebruiken,
onnut liet voorbyglippen , kon ik in den tyd van vier
en een half uur alle de Proeven niet neemen, welke ik,
in minder dan drie uuren , aan den oever des Meirs ge,
nomen had. Egter deed ik de voornaamfte met alio
beh oe dzaamh eid.
Het uederdaalen ging gemaklyker too dau ik had durven
H5
boo-
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hoopen. Dewyl de beweeging , in het nedergaan gemaakt,
het middelrif niet drukt of de aclemhaaling niet belemmert, is men niet genoodzaakt ten dien einde 1E1 te houden. De afdaaling van den Top tot op de eerfte Sneeuwvlakte was ondertusfchen vry lastig door de fteilte, en
de Zon verlichte zo fterk de hoogten , welke wy onder
de voeten hadden , dat men wel fterk van hoofd moest
weezen om niet duizelig te worden.
Ons nagtverblyf namen wy weder in eene Sneeuwvlakte
noo Roeden Iaager dan den voorgaanden nagt. Hier begon ik my verzekerd te houden, dat niets anders dan de
fynheid der Lugt ons ongemak gebaard had op den Bergtop : want, was het zelve ontftaan uit vermoeijenisfe ,
wy zouden ons nu nog ongeftelder bevonden moeten hebben , naa eene zo lange, en in alle deelen geen gemaklyke,
nederklimming'. In tegendeel wy aaten met grooten fmaak
ons avondmaal , en ik deed myne waarneemingen , zonder
eenigen hinder. Ik geloof zelfs dat de hoogte , waar deeze ongefieltenisfe begint , voor elk in 't byzonder beftemd
is. Ik be yond my zeer wel tot 19oo Roeden boven 't
Waterpas der Zee ; doch hooger komende , voelde ik
overlast.
's Anderen daags vonden wy de Ysbedding op de zyde veranderd door de warmte in die twee dagen , en nog
ongemaklyker over te trekken dan by het opklimmen.
Wy waren genoodzaakt eene fchuinte van fneeuw met
eene helling van 5o Graaden af te klimmen , om eene
fpleet te ontwyken , geduurende onze Reis ontftaan.
Eindelyk bevonden wy ons ten half tien op de zyde van
Mont-Blanc, zeer wel te vrede, een grond onder de voeten te hebben , dien wy niet vreesden dat ons zou ontzinken.
Ik ontmoette den Heer BOURRIT , die eenigen myner
Gidfen wilde overhaalen , om terftond met hem weder op
te klimmen; doch zy waren te zeer vertnoeid en wilden
te thamouni uitrusten. Wy daalden volvrolyk met elkantier af tot Prieure , waar wy het middagmaal hidden. Het ftrekte my tot een zonderling genoegen, dat
wy 'er alien gezond, en zonder eenigen hinder aan oogen
of gelazd , afkwamen. Het zwarte krip, waarvan ik
voorraad had medegenomen en waar mede wy alien bet
gezigt omwonden hadden , diende ten behoedmiddel;
onze \Toorgangers op dien Tocht waren te rug gekomen, bykans blind, met een verbrand aangezigt, en tot
bloc-
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bloedens toe opgeborften, door de wederkaatzing van
de fneeuw.
Een nader verfiag myner Waarneen:ingen op dien
hoogften Bergtop in Eurupa, in eel: volgenden.
Ik blyf, enz.

BRIEF VAN DEN HEER BENJAMIN FRANKLIN, AAN
DEN HEERE DAVID LE ROY ; BEHELZENDE VERSCHEIDE WAARNEEMINCEN , TOT DE SCHEEPSVAART BEHOORENDE.

purnal Phyfique.
MYN HEER-

Schriften, over (,-ie Scheepsvaart der OuU wegeleerde
den , Welke een groot aantal zeer gewigtige Kundigheden bevatten , en vernuftig uitgedagte middelen
de Tuigadie der Schepen te verbeteren, waar van ik de
gelukkig geflaagde Proeven op de Rivier de Seine met
zo veel genoegen gezien heb , bewoogen my om eenige
gedagten, over dit, en eenige daar aan grfnzende, on.
derwerpen, u mede te deelen : en voor cerst handelen.
Over de Zeilen der Schepen. (*)
De Wiskundigen, die gezogt hebben de Snelheid of
Welbezeildheid der Schepen te vermeerderen, poogden
dit te vinden door de berekening van de gedaante, weIke den minften wederfland boodt; dan zy fchynen een
Schip aangemerkt te hebben als een Lichaam , 't welk
zich alleen in 't water bewoog, of alleen door eerie
kele vloeiftoffe ging; zy hebben, diensvolgens , weinig
ngt geilaagen op de uitwcrkzelen ontilaande uit de be..
weeging door de Lugt eene andere vloeiftoffe waarin
het zich heweegt. 't Is waar, dat een Schip voor den
Wind
(*) Wy hebben de vryheid gebruikt, em, tot meerder klaar.
held , deeze afdeelingcn te maaken in den Brief, door den
(leer FRANKL I N aan Boord van den Paketboot gefehreeven,
en geleezen in de .4in,ricqan. P7:e Phil nrnphi. lc I:c . S6rictrit tp
detiqiia; gedrukt coder de Verhandelingen Bier Maatfehappye.
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Wind afzeilende, deeze oinftandigheid weinig te beduiden hebbe: dewyl de Wind als dan mede gaat; maar zo
ras de Wind die ftreek verlaat , won-it de wederftand der
Lugtftroom zeer merkbaar, en neemt meer en meer toe,
naar gelange de Tegenwind vermeerdert. Dan , voor
een oogenblik, alle bedenking over den tegenftand welke
de Lugt biedt aan de beweeging van het gedeelte des
Schips , boven 't water, daar laatende, zal ik my alleen
bepaalen tot den wederftand, uit de Zeilen ontftaande:
want deeze ontmoeten van de Lugt een wederftand ,
zich beweegende door die vloeifloffe , even gelyk het Hol
des Schips dien ondergaat , zich door 't Water beweegende , fchoon de eerfle veel minder zy dan de laatfte , uit
hoofde van de geringe digtheid der Lugt.
Om dit onderzoek zo eenvoudig te maaken als my
mogelyk is, zal ik my bepaalen tot erne enkele ligging
van het Schip , te weeten die , waarin , het met een Zydwind zeile , en veronderftellen dat de Zeilen eery hock
van vyf- en veertig Graaden met bet Schip maaken , als
in de PLAAT , I. In deeze Figuur verbeeld AB het
&chip , CD den ftand der Zeilen, EEE de Windftreek ,
MM den Koers , dien het Schip houdt.
Uit de
minfte opmerking, op deeze Figuur, zal men zien , dat
het gedeelte van het Schip under water, al het water , 't
wells zich bevindt tusfchen de geftippelde Lynen FF ,
moet voortftuiven; en dat de Zeilen,orn zich voorwaards
te beweegen„ desgelyks alle Lunt, welke op derzeiveii
oppervlakte aanwaait , en zich tusfchen de geftippelde Lynen CG en DG bevindt , moet verplaatzen. Op deeze wYze
bieden en Water en Lugt een wederftand aan de beweeging van het Schip „. geevenredigd aan de hoeveelheid der
floffe begreepen in de afmeetingen dier verzamelingen van
yloeiftoffen , welke weggeweerd moeten worden. En
fchoon de Lugt, veel ligter zynde dan het Wate r , in gevolge daar van veel ligter bewoogen wordt , zal nogthans
de hoeveelheid, hier vry aanmerkelyk zynde, een wederftand baaren , welke al onze opmerking verdient. 't Is
waar , dat , in de gemaakte veronderftelling , de wederftand ,
welke de Lugt tusfchen de geftippelde Lynen biedt aan
de beweeging der Zeilen, voor 't oog Diet zigtbaar is:
dewyl de Wind in de rigting EEE waaijende , die wegneemt door een kragt dien wederftand overtreffende, en
eene kromte aan de Zeilen geeft , aangeweezen door de,
letteren a a a a; maar indien wy your een oogenblik veron-
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anderftellen , dat de Wind leggen gaande, het ,Schip zich
in (Elie bevindt , en bewoogen wordt in . dezelfde rigting,
en met dezelfde fnelheid, alleen door roeijen, als dart
zullen de Zeilen , in een tegenovergeftelden ftand uitgefpannen , de kromme lyn b b b b b vormen. Als dan ontdekt men terflond den wederftand, welke zy bieden,
en elk bedreeven Zeeman zal last geeven dczelve in te
haalen.
Maar,, is 'er eenig middel oin dien wederftand te verminderen , en teffens dezelfde hoeveelheid van Doek aan
de werking des Winds bloot te ftellen, op eene wyze
dat men 'er altoos dezelfde uitwerking van hebbe? 1.,1c
hel zees over om te gelooven , en denk dat men 'er
toe zou kunnen komen, door, de Zeilen te verdeelen,
en deeze gedeelten agter elkander te plaatzen; dus
men , in ftede van an Zeil, zich uitftrekkende van C tot
D , als in Fig. 2, 'er vier hebben , dezelfde hoeveelheid
van Doek bevattende, gefchikt als in Fig. 3. Elk deezer
Zeilen, de vierde der breedte hebbende van het groote
Zeil , en een vierde van de Opperviakte aan den Wind
blootitellende , zal een vierde van de kragt behouden: derwyze dat de kragt, door de werking des Winds verkreegen , dezelfde zy , fchoon de wederftand van de Lugt
vermindert, en gebragt is tot de ruimte a, c, by het
Voorzeil.
Misfchien zal men twyfelen of de wederfland der Loge
in die evenredigheid verminderd worde; dewyl het zich
laat aanzien als of de kleine:Zeilen , ieder den lugtftroom
voor zich hebbende, die weggeweerd moet worden, de
wederftand dezelfde zou blyven.
Dit een onderwerp zynde, 't welk de Ondervinding
moet bellisfen, lierinner ik my eene Proeve,- langen tyd
geleden, met een goeden uitflag genomen; en zal ik eene andere voorftellen in 't Mein gemaklyk na te doen.
Indien. deeze laatfte gelukt , zou het nuttig weezen die
in 't groot te neemen op een Vaartuig, fchoon dit al
eenige kosten moot baaren: de tyd, en de volmaa.king ,
welke deeze met zich brengt, zou bet met vrugt te
werk kunnen ftellen op groote Schepen.
'Er was in den Schoorfteen myner Keuken een groot
rond gat van acht duimen over 't kruis, door 't zelve
ging een geduurige Lugtftroom, welke af- of toenam
naar gelange van het geftookte vuur. Ik werd bedagt
myn braadfpit indiervoege te plaatzen, dat het dien lugt(frown
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ftroom ontving; de wieken wegneemende, Nide ik in
derzelver pleats , en op dezelfde fpil, eene groote blikken
pleat bykans over 't kruis even groot als het gat: ik
Ineed dezelve , vervolgens , near lynen uit het middelpunt na den omtrek getrokken , zo dat 'er zes gelyke
wieken kwamen , welker as ik ftelde op vyf- en veertig
Graaden. Zy begonnen zeer merkbear in beweeging te
cereaken , door de enkele werking van den Lugtftroom;
loch 't was niet genoeg om het fpit te doen dreeijen.
Ile verbeeldde my dat de lugt , door het agterfte der wieken gefleagen , door den wederfland , de beweeging kon
vertraagen; om bier van verzekering te krygen , verdeelcle elk deezer wieken in twee deelen , en plaatfte
deeze twaalf wieken agter elkander; denzelfden fchuinrchen (fend in 't oog houdende, en bemerkte welhaast
dat de fnelheid zeer toenam; dit rnoedigde my aan om
ze nog Bens te verdeelen, altoos dezelfde fehuinte be%mien& ; deeze vier- en twintig wieken ftonden dus
agter den anderen; toen bewoogen zy de kragt van den
Wind , de oppervlakte der wieken dezelfde zynde ,
met eene zeer groote fnelheid , en voldeeden volkomen
aan myn oogmerk.
De tweede Proeve, welke ik als nog te neemen voorftel , beftaat bier in. Neem twee Speclkaarten van dezelfde grootte , en fny een derzelven in acht gelyke deelen , hegt vervolgens elk deezer deelen met twee draaden
vast , in diervoege 'dat de eene door het eene , en de
ander door het andere pat , en dat zy elle, opgehangen
zYnde , de acht Stukies, zich boven elkander bevinden ,
op een amend gelyk aan derzelver breedte , en elle in
denzelfden horizontaalen {land: men hegtte dear nee een
kleine zwaarte boven deeze byeenverzamelde ftukken van
de gefneede kaart, zo dat dezelve, los gelaaten , loodrecht neder konnen vallen. Men hange desgelyks de
beelgelaatene kaart aan de vier boeken , door middel van
vier draaden, en hegtte dear op een gewigt van gelyke
zwaarte els boven de verdeelde, ten einde dezelve bier
door ne beneden gedrukt worde , by 't laaten vallen,
ondanks den wederfland der geheele oppervlakte. Men
binde deeze kleine verzameling , als merle de geheele
kaart , ieder aan de uiteinden van een draad een elle
Tang; men fpanne, vervolgens, beneden de zoldering van
een vertrek , een zweepkoord , en doet 'er, op dertig
dnimen afftands van den anderen , twee haakswyze gekrom-
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kromde fpelden in; am deeze twee heaken (panne men,
evenwydig met den zweepkoord , den dread , die de
flukken gefneeden en de heelgelaatene kaart dreagt. Deezen dread, doorgefneeden zynde, zullen zy ten zelfden
oogenblikke vallen ; komen ze gelyktydig op den vloer,
dan is beweezen , dat de wederfland der Lugt in beide
de gevallen gelyk is; indien, dear en tegen , de geheele
kaart meer tyds tot vallen behoeft , zal zulks uitwyzen,
dat de foul des wederftands van de deelen der doorgefneede kaart niet gelyk is aan die van de geheele (*).
Dit beginzel, door deeze Proeve bevestigd zynde, zou
ik overgaan tot een veel grooter,, met een Sloep, welke ik op de volgende wyze wilde toetakelen , AB, Fig.
4 , zy een Rae wear aan ik zeven fokken , A, B , C , D,
E , F , G , ophys: aan elk derzelve geeve men het zevende gedeelte van de geheele langte , en zo veel 'er boven
dien noodig is, om , wanneer de fokken op de fchuinte
van vyf- en veertig Graaden ftaan , de .ganfche ruimte te
vullen. Hier door zullen zy een weinig over elkander
komen, els men voor den wind zeilt , en meer winds vatten als men ruimfchoots afgaat.
Deeze Sloep , dus toegetakeld , zal men , met voor den
wind, de roede dwars fcheeps haalen , door behulp der
fchooten , C. D. en elle de fokken byzetten. Men begrypt ligt dat de nand van de Raa en der Zeilen moet
veranderen , near de flreek van den wind; mar wanneer
het Zydwind is, of wanneer men door den wind wil draaijen , zal men de Raa langs het Schip haalen , en de Zeilen fchikken near den wind en den koers dien men het
Schip wil doen neemen.
My dunkt , dat een Sloep , op deeze wyze getuigd,
van zeer veel dienst , en gemaklyk te befluuren , zal weezen ; want de Zeilen kunnen afzonderlyk opgeheezen en
geftreeken worden , en men ken 'er, near welgevallen,
Meer of minder byzetten. Deeze Sloep nu, door dit middel , zo veel Zeils aan den wind blootgefteld hebbende ,
als of het flegts e6n Zeil ware, en de wederfland der
ftille lugt aan den voorkant der Zeilen verminderd zynde,
derik
(40 De beweeging van de Paketboot, een hinderpaal zynde
om deeze Proeve, onmiddelyk naa dit vooricbrift te necrnen heb
ik, aan land komende , dezelve terflond te werk gefteld, en zy
thagde even zeer als die van bet Braadfpit.
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denk ik dat de voordcelen van deeze Sloep , wat de zerlathe betreft zeer groot zullen weezen , zonder te fpreeken van het byzonder voordeel, om fcherper by dent
wind te kunnen zeilen.
Over de kluizem e;i Ankertouwen.
Op een myner Reizen be yond ik my ten anker in de
Baai van Tor , in Engeland , benevens tien Koopvaardyfchepen , dear ingebragt door een Konings Fregat wy
lagen te wagten op een goeden wind, om onze Leis te
Vervorderen • het weer, dat.zeer ontluimig geweeSt was
bedaarde • (loch de zee bleef verbaazend hol gaande. Het
Fregat gaf Fein om anker te winded : wy maakten alien te
gelyk ons gereed; mar drie der Koopvaardyfchepen moes.,
ten hun Anker laaten zitten ; het Kabeltouw by het ligten op 't laatst gebrooken zynde. Het onze hieldt het
gelukkig; maar de vervaarlyke fchokken , welke het Schip
te lyden bads eer bet Anker uit den grond was , deeden
my eenige bedenkingen maaken over de oorzaak , die ,
near alien fchyn , de Ankertouwen der Koopvaardyfchepen hadt doen bracken. My kwain in den zin , dat zulks
zeer gemaklyk kon gebeurd zyn door de wyze op welku
de Ankertouwen gekneld waren op de randen der KluiZen , uit den bykans horizontaalen in een verticaalen
Land overgaande , en zelfs door de uitwerking van den
geweldigen en fchielyken fchok ; welken zy in dien {land
ontvangen , door de opheffing van 't voorfchip , en de
werking van het Anker. Men veronderftelle , by voorbeeld , ecn Schip zodanig voor Anker, dat het Anker
recht op fleet, en nog vast zit in een misfchien zeer ongelyken„grond ; de zee 'ail zynde, zal het nog uitflaande gedeelte des Kabeltouws een bykans perpendiculaire
lyn vormen , van den rand der Kluizen tot bet Anker
getrokken • maar , wannecr men een hone zee neemt, zal
het voorfchip duiken en ver beneden het waterpas tot
bet 'Anker naderen, en vervolgens wecier zo hoog dear
boven opfpringen. In het eerfte geval is het Kabeltouw
los en met bogtcn , omtrent als in Fig 5 ftaat afgebeeld ;
en het tweede , daarentegen , gefpannen en fterk gekneld
door den fchok, als in Fig 6. Als dan al de kragt vercluurende met welke het Schip zich opheft , moet, of
bet Anker los gerukt worden , of de werking van het
Schip
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Schip wederflaan , of bet Ankertouw breeken. Doch
men zal vraagen waarom breekt het in de Kluizen ?
Laaten wy een Kabeltouw veronderftellen van drie duimen over 't kruis , en dit verbeeld agten in Fig. 7.
Indien dit Kabeltouw zich moet buigen op den rand van
de Kluis Ais het blykbaar , dat, of de deelen des
Driehoeks , begreepen tusfehen de Letters a, b, c zich
zcer zullen intrekken , of dat de declen tusfchen d, e, f,
zamengedrukt zullen worden , of, eindelyk , dat, gelyk
waarfehyntyk is, een en antler zal plants grypen.
In dit geval, zal de benedenhelft van het Kabeltbuw,,
't welk niet uitgeflrekt is , geene kragt altoos oefenen om
den fchok to wederftaan ; waar uit volgt dat de bovenhelft alles zal moeten lyden ; de draaden van het bovenile , meest gerekt zynde, zullen eerst , eh vervolgens de andere , breeken ; want in dien geboogen hand
des Kabeltouws kan het geheel nict te gelyk Iverken ,
noch elk deel in 't byzonder bet zyne toebrengen , gelyk
zy doen wanneer het Kabeltouw uitftaat.
Om dit ongemak te voorkomen , zoo bet zeer goed
zyn , voor de Kluizcn uit , eene foort van rol of fchyf te
plaatzen , van twee voeten over 't kruis , waar over het
Kabeltouw liep : want allengskens daar om geboogen, en
overzulks meer gelykerhand ungeftrekt zynde , zou het meer
in that weezen om de fchokken en ilingeringen te verdraagen ; 't welk bet Ankcr zoo kunnen behouden en , door
dit middel , op den loop der Reize , het geheele
' Schip.
De Broedcr van den Heer n ROY, die de Franfche
Vertaaling van deezen Brief bezorgdedesgelyks zyne
Ivaarneerningen gedaan hebbende op dit laatfle litth, door
FRANKLIN behandeld, welke by aan den Uitgeever van het.
journal Phyfique inededeelde, =lien nsy dezelve hier ne.
wens voegen.
„ Alles wat de Heer FRANKLIN zegt , wegens de voor„ deelen , welke men zou kunnen trekken van rollen of
„ fchyven op de kanten der Kluizen , om ha breeken der
„ Kabeltouwen by 't ligten van het Anker te voorkomen ,
„ is zeer regtmaatig ; doch deeze rollen of fchyven zou„ den niet alleen dat voordecl aanbrengen , maar ook het
„ Ankerwinden gemaklyker maaken , de fchuuring ver„ minderen , en -dus ook het flyten der Kabels. Men
„ heeft, ook, zints lang , dit tragten te beproeven
„ gelyk, ik te Brest vernam , toen, ik , in den jaare
,,KIDCCLXXXIV derwaards vertrokken was , om
DEEL. INIENGELW. NO. 3.
I
,, oP
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op last van den Marfchalk DE CASTRIES aldaar
Paratonnerres te plaatzen.
9 Getroffen door het grootsch en heerlyk vertoon van
de
Haven en Reede dier Stad , befteedde ik alle ledige
'
99
oogenblikken om de onderfcheide Scheepsverrigtingen ,
welke 'er da g elyks gefchiedden, te befchouwen. Eene
19
der algemeenfte, het Ankerligten, trok boven al my19
ne aandagt. Ik' ftond verwonderd over de bezwaarlyk91
heid waar mede zulks toeging , bovenal wanneer het
,,
het loshaalen der Ankers aankwam, of wanneer het
9, op.
voorfchip bykans rechtftandig boven het Anker geko53
men was. Op 't eigen oogenblik begreep it de nut// heid, welke men zou kunnen trekken , van rollen of
/7 fchyven aan de Kluizen geplaatst om deeze werkzaam19 heid gemaklyker te maaken , en dat men, door dcrzelver
59 behul; , nier alleen zou voorkomen de geweldige kreuk
,, des Kabeltduws , wanneer het Schip in den gemelden
1/ ftand komt; maar ook de fterke fchuuring op den rand
der Kluizen, en de reeds gemelde flytagie der Kabel11 touwen.
, Met deeze denkbeelden vervuld, bleef ik niet in gebreke om ze mede te deelen aan zeer kundige Zee51 Officieren ; zy betuigden my dat ik reeds lair' was
,, voorgekomen deeze bedenkingen , dat zy m;Sche,, pen zouden toonen y waar op dusdanige hulprollen ge31 plaatst waren. Zy hielden hun woord , my by het
laaten zien teffens verklaarende , dat men 'er niet veel
baat by gevonden hadt. Doch naa ze naauwkeuriger
1,
bezigtigd te hebben , kon ik my, niet wederhouden van
5,
te betuigen dat ik my geenzins verwonderde over de
/,
geringe uitwerking , dat ze geheel ongefchikt waren
5,
om het oogmerk te bereiken. In de daad, ze waren
9,
11 van een zo kleinen Diameter , naar gelange dezelve
,, zouden moeten geweest zyn , en daarenboven zo flegt
1/ aan 't Schip vastgehegt , dat ik my verzekerd
dat zy geen dienst altoos deeden , of, in gevalle van
eenigen dienst, het niet konden houden by de zwaare
drukkin a onder het ankerligten. Ik ontdekte, vervolb myne gisfing zeer gegrond, en dit afbreeken
5, gens • dat
meer
dan
eens gebeurd , was. Maar bet _weinig nut
1,
deezer rollen alleen , gelyk ik gezegd heb , ontftaande nit derzelver gebrekki & maakzel, en wyze van vast/9
9 dat zulks niet moest
// begten bleef ik in 't bregrip
beletten om 'er beter fchikking op te maaken.
5,

/I

1,

P,

1k
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1k item toe , dat het zo gemaklyk niet Yalt , als men
in den eerften opilag wel zou gelooven: want, om aan
deeze Rollen of Schyven alle noodige flevigheid te
, moesten ze vervaardigd worden te yelyk met
geeven,
tl
het Voorfchip , waar toe zy behoorden ; en de zwaare
werking, waar aan dat gedeelte der Schepen is bloot59
gelteld , vordert dat 'er veel houts ingebragt , en niets
,9 aan toegevoegd worde , welk de vastheid van 't verband des geheels eenigermaate vermindert. Daarenboy en moeten die Rollen of Schyven zich fchikken naar
alle de beweegingen van het Schip , wanneer, 't zelve
,1 voor Anker /igt , en niet beletten , dat men , by hood
olande zee , de Kluizen kan ftoppen. Doch , fchoon
b`
„ het my niet gemaklyk voorkwam , alle deeze zwaarig9/ heden te overwinncn, begaf ik my, overtuigd van de
19 nuttigheden, welke die Rollen, wel aangelegd zynde,
• zouden kunnen aanbrengen , by den Graaf D'HECTOR,
Commandant te Brest , die , door zyne kunde in de
• Zeezaaken , en zyn onvermoeiden vlyt, aan alles in die
• Haven ziel en lecven byzet. Hy vondt myne redenen
„ wel gegrond, en wilde gaarne bekwaame Scheepstim„ merlieden aanmoedigen , om te beproeven wat zy ten
„ deezen opzigte zouden kunnen doen. Ik weet den
„ uitflag niet; dock kan niet naalaaten, te deezer gele„ genheid, dit fink te herhaalen, 't welk my van groote
„ aangelegenheid voorkomt : dewyl het eene bewerking
„ betreft, van welke menigmaal de veiligheid en 't be„ /loud tens Schips afhangt.”
,43

(1-let Vervolg des Briefs van FRANKLIN bier naa.)
aillINNIMMININIIMI■11101011=11011MINI.,

.ADRES VAN DEN HEERE BENJAMIN FRANKLIN AAN DEN
GENERAAL WASHINGTON , BY GELEGENHIA13 VAN HET
TEXENEN DER NIEUWE CONSTITUTE, OP DEN 13
DEC. 1787, TE PHILADELPHIA.

(Overgenomen uit een geagt Nieuwspapier.)

”

igens een eerwaardig getuigenis gaf de gryze BEN-,
V
JAMIN FRANKLIN , aan wien ilmerica ZO veel verfchuldigd is, onmiddelyk voor dat by de voorgeftelde
„ nieume Conititutie tekende , aan zynen beroemden
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ADRES VAN B. FRANKLIN

Vrientt den Getreraal WASHINGTON, als Prefident der
Conventie welke de nieuwe Contlitutie heeft ont
„ wDrpen, het volgend Adres over."
15
„

DIYN HEER PRESIDENT!

Ik bcken dat ik voor .bet tegenwoordige deze Conftita
tie Diet geheel ,goedkeure; doch myn Heer, ik ben niet
zeker dat ik bet nooit doen zal. Want , lang geleefd
hebbende, heb ik meenig geval ondervoncien , in 't welk
ik, by beter onderric'nting of. Bader overweeging , verplicht ben geweest van gevoelen te veranderen, zelf over
gewio.ti ce zqaken , die ik eerst recht oordeelde , doch
anders beyond. Daarom, hoe ouder ik worde, hoe meer
ik gefehikt ben om aan myn eigen oordeel te twyfFelen ,
en meer achting voor dat van anderen te betoonen. Inderdaad , de meeste Menfchen , zo- wel als de meeste
Secten in den Godsdienst , oordeelen zig in 't bezit van
alle waarheid, en dat, waar ook anderen van hun verfchillen , zulks zo verre eene doolmg STFELE een
Protelleart, vertelt den Pans, in zekeren Opdragt, dat
het eenig verfchil tusfchen hunne twee Kerken , en- hun
gevoelen wcgens de vastheid hunner Leere, daar in befond, dat de Roomfche Kerk onfeilbaar is, en de Engelfche Kerk nooit ongelyk heeft. Edoch, fchoon Menig
Particulier , bykans even hoog van zyn eigen onfeilbaarbeid gevoelt , als vanz. die zyner Geloofsgezindheid, drukken wciriige zulks o natuurlyk uit als zekere FranfcheDame, die, in een klein krakeel met hair Zuster, zeide:
hoe bet komt , weet ik Diet , Zuster , maar ik ontmoette
niemant, die altoos gelyk heeft, buiten my zelf.
In die gevoelens , myn Heer , geef ik myne bewilliging
tot deze Conilitutie met al haare gebreken, indien dezelve
zodanig zyn; vermits ik denk, dat een algemeene Regeering noodzaaklyk voor ons is; en 'er is geene Regeering
form , of zy kan een zegen wezen voor 't Volk, inthen
zy wel word bediend; ik geloove verder, dat deze waarfehvnlyk voor een aantal Jaaren wel bediend zal worden,
en clan alleenlyk in een tUespotionus zal eindigen, zo als
andere Regeeringsformen voor het zelve hebben gedaan ,
wanncer bet Volk zo bedorven zal worden. dat bet eenedwpotieke Regeering nodig heeft, onbekwatan zynde tot eentfi andere.
Ik twyffel ook, of eenige andere Conventie, die wy
er-
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crlangen mogten, in ftaat zyn zon eene betere Conftitutie
te maaken;. want wanneer Ge een aantal Menfchen verzamelt, om het voordeel hunner vcreenigde- fchranderheid
te genieten, vcrgadcrt Ge met die Menfchen ook al hunne vooroordeelen , hunne verdoolde meeningen , hunne
plaitfelYke belangen , hunne zelfzoekende oogmerken.
Kan 'er uit zulk eenc Vergadcring een volmaakt Werk
verwagt worden? Het verwondert my; derhalven , Myn
,Neer, dit Syftema zo zeer aan de volkomeuheid te zien
naderen als het doet. Het zal ook, denk ik, onze Vyanden verbaazen, die in vertroulAren verwagten te booren , dat onze Raads-V:rgaderingen even zo verward zyn
als die der Babelbouwers; en dat onze Statuten op het
punt zyn van losbreeken , enkel om vervolgens weder by
den anderen te komen, met het oogmerk om onderling
den flrot te doorkerven.
Ik geef dan , Myn Heer, myne toeftemming tot doze
Conftitutie, om dat ik niet zeker ben, dat ze niet de
beste zy. Een groot deel der fterkte en kragtdaadigheid
van eenigerlei Regeering , in het verfchaffen en verzekeren
van 's Volks geluk, hangt of van het gevoelen , van het
.algemeen gevoelen, over de goedheid van, zodanige
zo wel als van de wysheid en oprechtheid van derzelver Regeerders. Ik hoop , derhalven , dat wy, om ons
zelfswille als een deel des Volks, en om de wille van ons
Nageflacht , hartelyk en cenftemmig/yk handelen zullen
Om deze Conftitutie te recommandceren , waar onze invloed zig uititrekke , en onze toekomende denkbeelden
en poogingcn wenden tot de middelen om dezelve wel
beftuurd te hebben.
Over het geheel , Myn 1Ieer , kan ik niet nalaaten
nen wcnsch tiit te boezemen, dat elk Lid der Conventic,
die 'er nog zwaarighedeu tegen mogte hebben',met my
een wcinig aan zyn cigene onfeilbaarheid
twyffelen,
en, om onze famenfletnming te doen blyken , zynen naam
under dit Stuk believe te ftellen.
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gEBILTIKEN EN MEN
Arrossuermell

ZREEDVOERIG VERSLAG VAN DE GEBRITIKEN EN ZEJYEN
DER TEGENWOORDIGE INWOONDERS VAN SYRIE.
(Overgenomen nit C. F. VOLLEY ' S Voyage en Syrie & en Egypte.)

(Very°lg van bl. 74.)
Bee/arsine/I zyn, over 't algemeerr, mager, klein en
D etaanverwig
van kleur ; doch meer dusdanig in 't
diepst der Woeflyne dan op de grenzen van het bebouwde Land; doch altoos van een bruiner verwe dan de nabuurige Boeren. Zy verfchillen ook van elkander in dezelfde Legerplaatze, en ik heb opgemerkt dat de Shaiks ,
dat zyn de Ryken en hunne Huis crenoO ten , altoos grooter van geftalte en dikker zyn , dan de gemeene Lieden.
Eenigen hunner haalden meer dan vyf voeten en zes duimen , fchoon zy doorgaans bezwaarlyk over de vyf voeteft
kunnen meeten.
Dit verfchil kan alleen toegefchreeven worden aan hun voedzel, 't welk de eerstgemelden in
(*rooter overvloed erlangen , dan de laatstgenoemden. De
uitwerkzels hirer van zyn desgelyks blykbaar in de Arabifehe en Tureomannifehe Kameclen :want de laatften, in Ianden vol weelige weidlanden zich onthoudende, worden
fterker en vleefchiger dan de anderen.
Men mag ook verzekeren , dat de laagere rangen onder
de Beclouinen in een ftaat van geduurige behoeften en
Mende leeven. 't Zal ons bykans ongelooflyk voorkomen,
fchoon het eene ontwyfelbaare waarheid is, dat de hoeveelheid van voedzel doorgaans, by 't meerendeel gebruikt ,
Been zes °nun op ben dag te boven gaat. Deeze ontbonding ziet men meest onder de Stammen van de Najo
en de Hedjaz. Zes of zeven Dadels in gefmolten Boter geweekt, een weinig verfche of dikke melk , zyn genoeg
voor een Man, den geheelen dag; en by rekent zich gelukkig, als by 'er eene klcine hoeveelheid grof meet of
een kleine klomp cyst by mag hebben. Vleesch wordt
alleen voor groote Feesten bewaard; en nimmer dooden
zy eenig jong beest , dan by een Huwelyk of BeoTaafenisfe. Eenige weinip;e ryke , en het 'er van neemende
b Shaiks ,
alleen, dooden jonge Kameelen , en ectcn gebakken Ryst
by hunne fpyze. In tyden van fchaarsheid, want deeze
kinmen by am Volk met zo weinig te vrede nog ontaaan ,
naft bet gemeene yolk bykans van gebrek , en flingert de
ge.
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gemeenite foorten van voedzel in, als Springhaanen, Ratten , Hagedisfen en Slangen op doornen gebraaden.
Door nood gedrongen , worden zy plunderaars der bebouwde Landitreeken en Roovers op den weg. Uit deeze fchaarschheid van voedzel , volgt de tederheid hunner
gefteltenisfe , de kleinheid en magerheid hunner lichaamen , die eer vlugheid dan fterkte hebben. 't Is, optekenenswaardig, dat hunne ontlastingen van allerlei foort , tot
de doorwaasfeming toe , zeer gering zyn ; hun blood is
zo weinig van weiagtig vogt voorzien , dat niets , dan eat
fterke hette , de vloeibaarheid kan bewaaren. Doch dit belet niet, dat zy, in andere opzigten, zeer gezond zyn;
minder ziekten treft men by hun aan, clan onder de Inwoonders van het bebouwde Land.
Uit het gezegde moeten wy niet befluiten , dat de fpaarzaamheid der &double/a, in 't neemen van voedzel , enkel
eene daad van Verkiezing, of zelfs van de LugtsgefteItenisfe is. De groote Hette , waar in zy leeven , maakt ongetwyfeld hunne Spysonthouding gemaklyker , door die
werkzaamheid , welke de konde aan de maag byzet , weg
te neemen. Zy,, gewoon zynde aan zulk eene fchraale
leevenswyze , komen daar door de uitzetting der Mane
voor, en flat zulks hun in ftaat tot eene zo verre gaande
Spysonthouding: dan , het eerfte en voornaamfte drangmiddel tot het verkrygen deezer hebbelykheid, is by hun,
gelyk by 't geheel Menschdom , de noodzaaklykheid ,
welke zy zich gefleld vinden , of uit den aart der grondsgefieltenisfe , te vooren vermeld, of uit den ftaat der zamenleevinge , waar in zy verkeeren , en door ons nu
nauwkeuriger moet worden naagegaan.
Reeds heb ik gezegd dat de Bedouin/cl:e Arabieren verdeeld zyn in Stammen, welke zo veele onderfcheide Volken uitleveren. Elk deezer Stammen eigent zich een
ftreek lands toe , welke zyn grondgebied uitmaakt ; en
hier verfchillcn zy niet van befchaafde Volken , dan alleeit
daar in, dat hun grondgebied een grooter uitgeftrektheid
meet hebben, tot het verfchaffen van voedzel aan hull.
vee , een geheel jaar door. leder deezer Stammen , is verzameld in een of meer kampen , over 't land veriPreid, en
die 't geheel doortrekken , naar gelange het door, de kudden wordt afgeeeten. 'Fe deezer oorzaake zyn , in eene
groote uitgeftrektheid, alleen cenige weinige plekken bewoond, 't welk van dag tot .dag verandert; maar,, dewyl
de geheele uitgeftrektheid vereischt wordt tot het jaarlyks
onI4
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onderhoud van den Stam, worth een leder,, die 'er-inbrenk
op maakt , voor een fchender des eigendoms gehouden:
en dit is hun Volksregt.
Indien, derhalven, een Stem, of eenigen der dear aan
onderhoorigen, op vreemden grond_kome , worden zy behandeld als Vyandcn en Itoovers , en 'er ontflaat kryg.
En, naardemaal elle de Stammen aan elkander verbanden
zyn, door Bloedverwantfchappen of andere Verdraagen ,
worden 'er Verbindtenisfen gevortnd , welke aan deeze
Oorlogen meer of min nitgebreidheids geeven. , De wyze ,
op welke zy, te dies gelegenheden , te werk -gaan , is
zcer eenvoudig. Berigt ontvangende van de belediging ,
flygen zy te paard, en zoekcn den vyand op: deezen
ontmoetende , treeden zy in gefprek, en wordt by Monde
het verfchil dikwyls afgedaan; zo niet , dan vollen zy in
kleine partyen, of man voor man, op elkander aan. Zy
ryden op elkander in, met vollen ren, met gevelde fpeesen , die zy zomtyds, niettegenflaande derzelver lengte ,
op den wykenden vyand werpen. Zeldzaam twist men
ling om de overwinning ; de eerfte aanval beflist doorgaans, en de ovcrwonnenen vlieden , met alien fpoed , over
de dorre woeftyn. De nagt begunftigt veelal hunnc Ontkorning. De overwonnen Stem neemt de tenten weder,
wykt op een afftand., met fiielle fareden, en zoekt eene
fchuilplaats by de, Bondgcnooten. De vyand, te vrede
met de overwinning, dryft het vee verder op, en de gevlugten neemen welhaast de oade pleats weder in.
Maar de flachting , in deeze gevegten voorgevallen,
zaait menigmaal de zaaden van voortduurenden haat.
Overweegingcn van algemeene veiligheid hebben , van
voor veele eeuwen , eene wet onder,hun vastgefteld, in
gevolge van welke het Bloed van elk verflaagenen moet
gewrooken worden, door dat van den Man , die hem
doodde. Deeze wreak wordt Tar, gredervergelding ,
geheeten; en het refit , om die te eifchen, komt voor den
naasten Bloedverwant des gefneuvelden. Zo kiesch en
teder zyn de .4rabieren op dit punt van Eer,, dat iemend, die verzuirnt deeze Wedervergelding te zocken,
ne onuitwischbaare fchandvlekke aankleeft. Hy fpeurt,
derhalven, elke gelegcnheid , om zich te wrceken , op.
Indien zyn vyand, door eenige anderie oorzaak, omkomt ,
is by niet voldaan ; maar zyn wreak wendt zich op-den
naastcn Bloedverwain die een zyn wrack ontfnapte. Deeze wraakneemingen gain, als een erfgocd, van Vader op
Zooa
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Zoon over, en houden nooit op dan met het uitfterven
van. een der Gezinnen; of zy moeten overeenkomen om
den fchuldigen op te offerers , of het bloed te koopen
voor een vastgeftelden prys in Geld of in Vee. Buiten
detze . voldoening , is 'er noch vrede , noch beftand ,
verbintenisfe tusfchen hun , en dikwyls niet tusfchen geheele Stammen. Daar is Bloed tusfchen ons , zeggen zy,
by elke voorkomende gelegenheid , en dit zeggen is eene
onwegweerbaare hinderpaal tegen alle vriendlvke verbintenis. toevallen noodwendig veelvuldig zynde
in een lang tydverloop, heeft het grootfle gedeelte der
Stammen oude gefchillen , en leeven zy in een geduurigen
flaat van kryg. Deeze, gevoegd by hunne doorgaande
Leevenswyze, vormt de Bedouinen tot een Krygsvolk,
fehoon zy; in den Oorlog , als eene kunst aangemerkt,
Beene groote vorderingen gemaakt hebben.
De Kampen der Bedouinen vormen een ongeregelden
kring , beftaandc uit een enkele ry Tenten , met grooter
of kleinder tusfchenruimten. Deeze Tentcn, van Geiten
of Kameelshair gemaakt, zyn zwart of bruin, waar in zy
verfchillen van die der Turcoinannen, die zich wit vertoonen : zy rusten op drie of vier ftaaken , niet nicer dan vyf
of zes voeten lang , 't welke 'cr een zeer plat voorkomen
aan geeft. Zodanig een Kamp doet zich van verre op als
eene menigte zwarte plekken; doch het fcherpziend °or,
der Bedouinen words 'er niet door misleid. leder Tent is
bewoond door eene Familie, en door een gordyn verdeeld
in twee vertrekken, een derzelven is voor de Vrouwen
gefchikt. De tus1chenruimte in den grooten kring diem,
om alle avonden bet derwaards gedreeven Vice te bergen.
Zy hebben geene verfchansfingen ; en de eenige buitenposten zyn honden. Hunne paarden houden zy gezadeld , gereed om by 't eerfte alarmtcken op te zitten:
maar, dewyl 'er noch orcle , noch regel, is in deeze kampen , kunnen ze altoos gcmaklyk overrompeld worden, en,
aangevallen , Been wederfland bieden. Die aanvallen gebeuren menigvuldig, en daaglyks wordt 'er vee weggevoerd. In deeze foort van ftroopenden Kryg zyn dc zirabieren zeer afgerigt.
De Stammen , in de Nabuurfchap der Turken , zyn nog
meer gewoon ontrust en overvallen te worden: want . deeze Vreemdelingen , zich , volgens het regt der Overmeesteting , den eigendom des geheelen lands aanmaatigende,
behandelen de Zrabieren als wederfpannigc Onderdaanen,
5
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of Os onrustige en gevaarlyke Vyanden. Van hier laaten
zy nooit af, heimlyk of in 't openbaar,, tegen hun te oorlogen. De Turkfche Paellas zoeken hun, by alle gelegenheden , te plaagen. Zorntyds twisten zy met hun over een
ftreek lands welke zy hun hadden afgeftaan ; zomtyds
fchen zy eene (chatting door de andere nooit beloofd te
betaalen. Indien eene Familie van Shaiks verfchil heeft,
ontftaande uit belang of eerzugt , komen zy beurtlings nu
de eene dan de andere party te hulp, 't welk op beider
bederf uitloopt. Dikwyls brengen zy de Opperhoofden,
wier dapperheid of krygsbekwaamheid zy vreezen, fchOon
ze met hun in een verbond ftaan , door vergift , of moorddaadig , om 't leeven. Arabieren van den anderen
kant, de Turkey aanziende als overweldigers en verraadelyke vyanden verzuimen geene gelegenheid om hun afbreuk te doen; doch ongelukkig treft hun wraak, dikmaaler,, den onfchuldigen dan den fchuldigen; de onfchadelyke
Boer moet dikwyls voor de beledigingen , door den. Soldaat aangedaan , boeten. Op den minften onraad- fnyden
de ifrabieren hun te veld ftaand koorn af, voeren hun Vee
weg, en fluiten alle gemeenfchap en koophandel. De Boe,ren noemen hurt ., met regt , Roovers ; doch de Bedouin' en
beroepen zich op het Regt des Oorlogs, en misfchien
hebben zy ook gelyk. Deeze beroovingen brengen, cgter, misverfland te wege tusfchen de Bedouinen en de Inwoonders der hebouwde Landen , die hun in vyandfchap
met elkander doen leeven.
Zodanig is de uitwendige geffeltenis der Arabieren, en
deeze onderhevig aan groote omwentelingen , in gevolge
van het goed of flegt gedrag hunner Opperhoofden. 't
Gebeurt zomwylen , dat eene zwakke Stam vergroot,
terwyl eene magtige vervalt , of geheel te niet geraakt:
niet dat alle de Leden omkomen , maar dat zy by eenen
anderen Stam worden ingelyfd; 't welk ontftaat uit ,de
inwendige gefteltenis der Stammen. Elke Stam beftaat
nit een of meer voornaame Familien , welker Leden den
naam van ,c haiks , dat wil zeggen , Hoofden of fleeren ,
draagen. Deeze Familien hebben veel overeenkomsts met
de Patrieen van Rome, en de Edelen van het hedendaagsch
Europa. Een der Shaiks heeft het oppergezag. Hy is
de Ve1dheer van hun klein Leger, en neemt zomtyds den
tytel v'm Emir , zo veel betekenende als Bevelhebbar, of
Prins, aan. Zyne mast is .gcevenredigd aan 't getal zyner Bloedverwanten, Kinderen , en Bondgenooten. By
dee-
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deezen voegt hy byzondere Afhangelingen,, die hy aan
zich verbindt door het verzorgen van alle hunne noodwendighedeu. Een aantal kleine Gezinnen , daarenboven, die
befcherming en verbintenis noodig hebben , laaten zich.
onder de banieren van dit Opperhoofd aanfchryven. Zulk
eene vereeniging wordt Kabia , of 6tam, geheeten. Deeze Stamen zyn van elkander onderfcheiden , door den
naam van elks Opperheeren, of door dien van de regeerende Familie; en, wanneer zy fpreeken van de byzondere
Leden eens Stains, noemen zy hun Kinderen van zulk eeu
Opperhoofd, fchoon ze ailen niet van zynen bloede zyn,
en by zelve voorlang geftorven is. Dus zeggen zy, Beni
Temin uulad Tai, de Kinderen van Temin en van Tai.
Deeze wyze van uitdrukking wordt ook overdragtlyk gebezigd om Landen te benoemen: de gewoone wyze , out
de Inwoonders aan te duiden , is hun Kinderen van zulk
een Land te heeten. Zo zyn de Zrabieren gewoon, door
Oulad Mafr de Egyptenaars , door Oulad ; ham de Syfieri te betekenen; zy zouden ook door Oulad Franfia , en
Oulad MoJkou , ons de Ff anfthen en Rusfen befchryven.
Deeze kleine aanmerking is in de beoefening der Gefchiedenisfe van aangelegenheid.
(Het Vervolg hierna.)

GEDAGTEN OVER DE OPSTANDING VAN DEN HEERE
JESUS CHRISTUS.

T

riumph! — de Banden des vcrderfs , de Keetenea
riumph
der duisternisfe zijn verbrooken! — de Vorst der
Helle geboeid! — zyn Macht t' ondergebragt! — de
Dood overwonnen! en bet Eeuwige leeven te weege gebragt! — door Hem , die de Koning der overwinninge
is!
de Heer van leeven en dood! — de Vorst
der heijren des Hemels ! — de Alleenheerfcher der
Aarde! de Opftanding en het Leevcn! verrijst uit den Kerker der verderffenisfe ! Graf nog Dood kunnen Hem niet
in haere Mack houden ! Neen! Hij verbreekt haer geweld ! — en Zeegepraeld over zijne, en zijns Volks ,vija.nden!
Gij zuijvere Seraphijnen , die deezen men Koning op
de vlekkelooste wijze diem! aenfchouwers zijner opftanding
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ding en heerlijkheid, voor mijne gedachten op vlugge
wiekei Hemelwaerts , leer mij deg Verlosfer der Waereld
aenbidden , leer mij de Eeuwige Godheid, voor zulk
gefchenk op Engelen - toonen danken !
ja aenbidlijke Verlosfer ! Eeuwige God! van alle Eeuwigheid, hebt gij U aangebooden, om die geene uit het
menschdom , uit het recht gefchaepene , maar moedwillig,
ellendig gevallene menschdom, die, van y our de bouwing
deezer Aerde , door u zelven als uw eigendom, waeren
voorbefchikt, nit den rampzaeligfien fact der Zonde , in
die van iloorelooze vreugd, in uwe Zalige nabijheid over to
brengen ! Gij, onbevlekt , onfchuldig, fteldet U in
hunne plants , om hunne fchuld to draegen , en hen van
ftraf te bevrijden!
Hier bezwykt de reede, bier is het fcherpfle vernuft
bot, en 'onvatbaar! de Heerlyke, Eeuwige, Zelfweezige
Zoon des Vaders , verlaat de Hcmelfche gewesten , om op
de vervloekte Aarde, met fterflyk vleesch omkleed
eene Vrouw, eene zuivere maagd, gebooren te worden.
Maar gij Godgewyde blaaderen , gy leerd my, door
voorzegging en vervulling , dat gadelooze menfchenliefde
bier van de Godlyke dryfveer was !
Hij , wien duizende dienen , en voor wiens throon
tienduizende gereed . flaen , om', op de eerfte wenk zijner
Goclheid,'s Heeren wil te volbrengen , Hij , voor Wien het
vlekkeloos Engelen Heir zig nederbuigt , en voor den
Gloed zijner Godlijke Majesteit , Heilige Cherubs de aengezichten bedekken , -- word op een behoeftige wijze gebooren „ nedrig opgevoed , bij een. omzwervend leeven,
vervolgd, gelasterd en gehoond, eindclijk van zijn cigen
Leerling fchandelijk verraeden , door onrechtvaerdige Rechters veroordeeld en mishandeld , om een gevloekten dood
te iterven, — de neer van lee yen en dood in het ftof des
doods!
Dan — hier is de Rechter der gantfcher aerde voldaen ,
de Verlosfer heeft afgeftreeden , en yerrijst luisterrijk uit
het graf, dat zijne 'vijanden tzidderen , — en deeze verrijzenis , deeze opftanding, voltooid het groote work der
verzoening , en in dezel ye heeft het menschdom het grootIle belting.
ja, Godliike Verlosfer, zo gij nict waerd opgeflaen , ijclet
was onze Godsdienst , ijdel onze hope , en geloof; mace
Baer door is het Godlijk zcgcl op alle uwe yerdieniten gefield,
_
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fteld, en, door uwe te weeg gebragte geregtigheid, een
rechtvaerdig vertoornd Rechter verzoend!
6 Dwaelend jodendom , offchoon gij, Hem, die naer
den vleefche uw broeder was, Hem die uw God en Rechter, Hem die de Bonclgod uwer vaderen was., fmadelijk
behandelde , befpotte en . verachtte , en zelfs door ulieder
fchuid, tot in den dood vervolgd is, fchoon gijlieden de
voorzegging door den mond der waerheid zelve, aengaende zijne eigene Opftanding , wildet kragteloos maeken , Hij
verrijst luisterrijk, zo dat de wagt door uwe verkeerde
zorg bij het graf gefteld, van fchrik als dooden ter aerde
ja, Hij is waerlijk . opgeflaen, Heword geflaegen.
melfche en Aerdfche getuigen bevestigen zulks op onwedcrfpreekelijke gronden ,ja Hij . is ook opgeftaen
ulieder wil, die uit het ongelukkig nakroost van Abraham , eons tot Hun God, en David hunnen Koning, bekeert zullen worden.
Hier bezwijkt het Ongeloof, en moet befchaenrd te rugge
deinzen , nu de waerheid van Jefus Opflanding onwederfpreeklijk bevestigd word, -- en gij Deist, gij die
de Godheid van den Verlosfer lochend., hier ziet gij u
overwonnen , hier zwigten alle uwe geleerde zamenftelfels,
en verdwijnen als rook voor de cenvoudige leere des Enangeliums , nu de groote Infteller van dezelve daer aen
de allerflerkfte kragt bijzet.
En eenmaal zal de Leere des Christendoms , de Leere
der Opflanding, nog nicer bevestigd worden , en , daerdoor
algemeen geeerbiedigd, zulke voortgangen maeken, die 't
allermeeste nun het plan der eeuWige Goedheid kunnen beantwoorden , en tot de meeste verheerlijking zijner Majesteit verftrekken , dan , wannecr de leere der ,verzoening in
alle oorden uitgebreid zal worden, de volheid, der Heide-,
nen ingaen , en ook israid zal zalig worden.
O Opgedaene en verheerlijkte Heiland! breid uw Koningrijk uit ! werk door uwen Geest onder het gantfche
menschdom! ter bevestiging uwer leere , en roem uwer
ceuwig heerlijke verdienften , en tot Heerlijkheid uwes
Vaders , om daer door van uw waere Volk de roem, eer
en hecrlijkheid toegebragt te worden, tot in alle Eeuwigheid!
P.

14 2DE VERAGTER VAN DEN GODSDIENST.

DE VERAGTER VAN DEN GODSDIENST KRYGT ZYINt VERDIENDE
STRAFFE.

Eene ware Gefchiedenis mit ha Hoogduitsch.

F en aanzienlyk Edelman , fchoon een fchendig Veragter en

Verfmaader van chn Godsdienst, beval nu en dan den Leer_
meester zyner Zoonen, bun den Godsdienst, met alien ernst,
in te fcherpen , en op de betragting daar van aan te dringen.
„ 1k zie ," was onder anderen zyn taal, ter drangreden van dit
bevel, „ dat door het weelderig leeven der jonge Heeren, en
„ de vroegtydige verkwisring der goederen, daar uit gebooren,
„ geheele Farnilien- te gronde gaan; op dat dit niet gebeure ,
moet de leugd beteugeld worden , en geen beter teugel is 'er
dan de Godsdienst !"
Dwa;Ishartige, als by was, by
verbeeldde zich valschlyk , d t den Gernoecieren zyner Zoonen
eerbied en ontzag voor den Godsdienst kon ingefiort worden,
van welker fchennis de Vaderlyke voorbeelden hun gelladig
voor oogen zweefden. Zyne Zoonen waren fcherpziender dan
by dagt : want, wel haast bemerkende, dat hun eene zaak als
ernftig ter betragtinge werd voorgefleld , die niemand in geheele Huisgezin, en de Huisvader nog minst van alien, ter
harm nam , wierpen zy den Teugel , dien de Leermeester tot
hun bedwang zogt to gebrulken, ten eenemaal of ; zy gaven
zich vroegtyds aan alle buitenfpoorigheoen van Weelde en Verkwisting over, en werden, de Vaderlyke Goederen doorgehsagt
hebbende, in de diepfte armoede gedompeld; de Vader zelve
decide, eenen hoogen ouderdom bereikt hebbende, in dat deerlyk lot. Zo veel weer vermogt zyn fehandelyk en fchaadelyk
voorbeeld dan de beste Lesfen! Hoe veele Ouders, fchoon het
altoos tot dat uiterfle niet loope, haalen zich, door eigen wangedrag, en het verfinaaden der Godsdienstwetten, een dergelyken ramp op den halze , waar over zy zich te laat en vrugtloos beklaagen Mogten veelen, uit dit voorval, eene Lesfe
haalen, en zorge draagen, ow, de Opvoeding hunner Kinderen
beharti ,:ende , de goede Leeringen, hun ingeboezemd, door een
ilegt voorbeeld, niet geheel om verre te flooten!

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

7,0 min als het een m-n van oordeel , van kundigheden ; zo
min als het een verfiandig man, past, de gevoelens aan te
kleveR, de Zaire gevoelens van net driest en onkundig gemeen;
even
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even zo min past het oak alles te verwerpen, wat men maar,
door eene dwaze opgeblazenheid , oordeelt beneden de verhevenheid van Zynen geest te zyn.— Hy, die niets gelooft,
is niet minder dwaas dan hy, die ligt gelooft. Hy, die de
baarh lykelykfte waarheid tegenfpreekt, heeft geen minder lage
en kruipende ziel dan hy, die alles t,anneemt, die alles gelooft.
'Er word een zeker flag van menfchen in de zamenleving ge.vonden, voor welke nimmer iets, goeds, lets degelyks, kan
rigt worden; die, of alles tegen/preken, of op alles wat te be.
dillen hebben; die altoos hervormen; die altoos nieuwe planS
hebben; die altoos lets beters weten voort te brelgen , dan van
de beroemdfign , van de ve r ftandigften, gefchied is ; die httne
eigen bedryven , als ze jets uitvoerden , en het konden verge.
ten, zelfs zouden afkeuren en berispen,
ja die hunne eigen gevoelens en flellingen tegenfpreken , zo dra zy dezelve
maar uit het geheugen kwyt zyn. — Dan, ik heb duizendmalen opgemerkt , dat deb , gebreken doorgaans va/len in furden, die ballasten aan de Maatfchappy zyn; in zulken, die geen
ander nut aan de zamenleving toebrengen , dan alleen dat zy
derzelver aantal van leden vermeerderen. Die volftrekt
niefO , doen dan Leven; of, laat ik liever zeggen, die , niets meer
'ti dan Machinen , welke dagelyks worden opgewonden ,
altoos het zelve te verrigten; die zelfs hunne eigen zaken, hoe
gel kkelyk ook waar te nemen , door anderen laten bedienen.
Ziet daar het karakter dier lastige bedillers, die nook jets goed
verrigt vinden.
Wat vertoont ons de wereld niet eene menigte van voorwerpen, welken by velen voor zo fraai gehouden, by veten zo
hoog gefchat worden , dat ze door hun eveneens gehouden
worden, als of zy 'er altoos by moesten blyven, ten minften
dezelve ooit wenschten te verlaten? Wat ontmoeten,
wat zien wy tog, in deze fraaije wereld, al vele onderfcheiden en verfchillende toneelen. Men ziet 'er vrolyke en treuri,
ge, aannname en akelige, belaggelyke en bejammerenswa• rdige rollen fpelen. — Dan , de laatfle van alle de rollen,
welke de mensch bier op aarde fpeelt , heeft , by mange/ van
een deugdzaam hart, een treurig einde
nadien ze gefpeeld
word, als de dood op het toneel verfchynt.
Het is ontwyfelbaar zeker , dat voorbeelden oneindig meer
invloeds hebben op 's menfchen gemoed , dan de allerheilzaamfte voorfchriften, dan de fierkfte wetten. Kwade voorbeelden vinden aanftonds ieverige navo/gers en de geftrengfte
wetten worden veelal in die gevallen kragteloos bevonden, om
de menfchen by hunnen pligt te houden. — Dan, de loffelyke voorbeelden hebben dezelfde gevolgen; zy worden opgevolgd , zonder dat 'er gefirenge wetten noodig zyn, om de
menfchen by hunnen pligt te /louden. . Elk is overtuigd ,
wat
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hem te doen that ; en volgt des met yver loffelyke voorbeelden na,
Onze groote Leermeester, Wiens naam Wy ons niet fehamenl
Maar het tot onze groo'fie eer rekenen ttaar Hem Kristenen, genoemd te worden, leert ons in zyn Euangeiy, dat de ziel zy,
net. leer What in de. Liefde tot God, en tot onzen Naasten;
Welke beide voortVloeijen uit die eene bron, welke alle der
inenfehen (laden in beweging brengt , namentlyk , in de liefde
tot ons zelvcn. Zegt niet onze groote Leermeester:
„ dat het eerfle en grootfle Gebod is , God boven alles: lief to
hebbel, — en bet tweede., bier aan gelyk , zyn naasten als
zich Zelven ?" — En hierin is de ganiche Euangelieleer beflotcn. Is lit zo, gelyk het waaragtig is, om dat de mond der
waarheid niet falen kan ; dan moeten ook alle ooze begeer,
ten, ten einde dat loffelyk doel to treffen , daar naar uitgaan,
dat wy allen, die . ons omringen, alle onze medefchepzelen,
gelukkig vvenichen: — want wy kunnen denzulken, die wy
beminnen,:niets anders dan al le geluk en voorfpoed toebidden.
Ons, eigen ;geluk tog is ten naauwfie verknogt aan het geluk
der genet); die wy betninnen.
Vele.menfchen vend men in alle rnaatfchappyen welke moeite zy ook mogen aanwenden , hoe zy zich gedragen , hoe vlytig, en arbeidzaam zy ook mogen wezen , dien het
in arlen opzigte tegenloopt ; die als voor het ongeluk geboren
fchynen. Aan den anderen kant worden ter zeer vele gevonden, die, zonder moeite , alles van zelve als in den fchoot
vloeit. — 'Er zyn z Afs velen , die , hoewel ver of van
detigdzaam te zyn, nogthans van de fortuin rykelylf bedeeld
worden , .en dien het alles zonder moeite mceloopt , wat zy
endernemen. 6 Onvolmaaktheid doch ongetwyfeld volmaakt
beantwoordende aan 't plan der opperfle Wysheid I
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Wy verzoeken geexcufeerd te zyn, wegens het niet plaatzen
van eenige ons toegezonden Gedachten; van welker ontvangst,
zo ze niet geplaitst mogten worden, de Schryver eon weak
verzogt heeft.

MENGELWER
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BEDENKINGEN OVER DE VERWANTSCHAP TUSSCHEN
DE ZEDE- EN STAATKUNDE , door den Baron

op de Academie der
Ireetenfchappen to Erfurt voorgeleezen.

CAREL VAN DAHLBERG ,

.flan de Heeren Schryveren der N. 11. Varier/. Letteroef.
DUNE HEEREN,

et lierhaald en daar door verdubbeld genoegen ,

M heb ik meermaalen geleezen de uitileekende Ant', woorden
, op het voorftel der Beftuurderen van het
, tolpiaansch Legaat: Dat 'er in de Christlyke Zedektin.
„ de geen gebod zy,,wczar door of elk byz,oncler Burger in
,, de bchartiging van zyne welvaart; of de Hoof den des
„-volkt in de befinuringe van het . Gemeenebest , yolgens de
„ Regelen der Staatkunde, verizinderd worden. Bovenal
die van den Hoogleeraar Mr. H. C. GRAS , en van den
Heer P. VERST.AP JUNIOR, met zo veel regts om den
91
door 't lot beflisten Eerprys dingende.
Het
hoofdoogmerk van dit Voorftel was : buiten bedenking
te flclleza , dat de Kant , die men ,taatkunde noenzt ,
Bier benoeminge waardig is . dat is de Kunst van waare
1,
en zuivere voorzigtigheid, het zy in het Ilizisizoudelyke,
het zy in het Burgerlyke., molt tegen den Codsdienst
1,
aanloope. Die Befluurders verlangden aangetoond te
hebben , dat do hoog/le Voorzigtigheid, en do hoogite
9,
Christlyke Deugdzaazuheid, zanzengingen ; en dat zy,
die dceze, door haaren aart zcer nauw verbonden, van
een fcheiden , door Gene verderflyke dwaaling Voorzigtig..
heid verlvarren met arglistige Kwaadaartigheid , en met
eene
booze of geweldige najaging van eon voor het tegen1,
woordige vermakelyk voordeel, dcwelke eindclyk niet min.
„ der voor den Cindeugenden zclve, dun voor de algetnee.
„ tz , ,zo Burgerlykc als Menschlyke ,111Czat iiidzappy nadeelig
K.
DEEL. MENGE LW. N0. 4.
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Deeze Hoofdzaak , gelyk zy in hunme
Voorreden verklaaren, is in de gezondene Antwoorden
5/ niet volkomen uitgewerkt, terwyl de juiste en volko„ mene ontwikkeling van dit gedeelte des Onderwexps
„ van bet grootst en algemeenst belang was. - Den
tytel leezende van het Stukje des Barons van DAHL91 BERG, in den jaare 1786, te Erfurt, in 't Hoogduitsch
gedrukt, dagt ik dit ontbreekende aangevuld te zullen
5/ vinden; niet geheel voldeed het aan deeze myne ver95 wagting, fchoon in eene zo groote maate , dat my de
19 lust bekroop om 't zelve te vertaalen , en UL. toe te
99 fchikken. Het behaagde ons , door den verlichten yver
„ en vuurige Deugdgezindheid des edelen Schryvers ,
v, wiens hooge Geboorte vercierd is met'alle Deugdein, die
,1 aan zyn hooge Geboorte den waaren luister byzetten.
>1 Hy is Coadjutor van den ilardsbi.cfchop van Mentz , en
heeft , gevolglyk , maar Can flap te doen , om ter Op>9 permdgenheid te geraaken , en , in een verhee-ven kring,
„ blyk te geeven van de Verwandrehap =rater; de Zede„ en Staatkunde, hier zo meesterlyk aan den dag gelegd.
„ 1k blyf enz."

99 Z.Y.

4- 4:1. .1* * * *
Moet men in een Staatsman eerbieden , waar van
men in een Burger een dfkeer heeft? Indien het een pligt
is billyk te handelen tegens een ieder, hoe zou het dan
billyk kunnen weezen , geheele Volken te mishandelen ?
Welk is de uitflag van dusdanig een Staatkunde? Leest
zulks in de Gefchiedenisfen; uitgeputte Schatkisten , verwoeste Landen, waggelende Throonen , Kunftenaaryen
tegen Kunftenaaryen worftelende, Wraak der Bedroogenen , het geheel verval van ter helft gebragte Kunften en
Weetenfchappen , en eindelyk de Jammerklagten der Verdrukten , onnoemelyk groot in aantal, in vergelyking van
het klein getal Gelukkigen.
Waar toe ondertusfchen deeze oude Waarheden opgebaald ? De Verftandige heeft zulks niet noodig ; de
Dwaaze lacht 'er merle; doch het is een Onderzoek , 't
welk de Vriend der Waarheid begeert. Ik zal,
daarom, vooraf de gronddenkbeelden bepaalen; wat is
Zedekunde, wat is Staatkunde? De ontwikkeling bier
van zal niet overtollig weezen. Meer dan een jong Heer,
die zich tot bet bedryf van zaaken fchikt , wankelt in

zy-
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dyne beginzelen; alles dunkt hem geoorlofd, wanneer het
ten voordeele zyns Lands kan ftrekken. De hoop , om
de toejuiching zyner Vrienden te verwerven , de voorbeelden uit de Gefchiedenisfen , ftreelen hem ; de loop
der zaaken , de roem , alles ileept hem \Vv..
Indien dit Gefchrift , in handen van ditZfla
flago. van Lee•
zeren komende , hun aftrekt van het valfche licht, 't
welk hun doet afdwaalen, langer te volgen , en hun de
Waarheid ontdekt zal ik myn hoofddoel befchooten
hebben.
De Zedekunde, nit een algemeen oogpunt befehouivd,.
is de Kunst om zyn Leevenskoers zodanig te regelen ,
dat men voldoet aim zyne Pligten omtrent zynen Schepper , zyn Naasten , en zichzelven, en ter volmaaking
voortftreeft.
De Staatkunde leeraart , in 't webiVeaen van den Staat
to voorzien. — De Staatkunde 'is een gedeelte der
Zedekunde , die bet goed bepaalt in de Maatfchappy
den Staat geheeten. Waar uit Volgt , dat de Staatkunde
niet in tweefiryd is met de algemeene Zedekunde :
wyl de Staatkunde een gedeelte van de Zedekunde uitmaakt.
Maar de Staatkunde heeft haare waarhecien, welke niet
opgeflooten zyn in andere deelen der Zedekunde dewy/
zy byzondere betrekkingen vormt. Bygevolge kan 't
geen flrydig is met de algemeene Zedekunde, geen Staat,
Itimde weezen , en de Staatsman heeft zyne byzondere
Pligten , onderfcheiden van die eens Huisvaders eens
Bur g ers , eens Vriends:
Deeze waare grondbeginzels zyn dikwyls, ten grooten
nadecle des Nlenschdomsmiskend. Volgens de
algemeene wyze van fpreelen noemt men Zedekunde de
Beginzels , near waken ieder Menschleevens(Yedrag
zyn °
thoet regelen. In dim zin is de Staatkunde geen Zedekunde. Maar , volgens wysgeerige begrippen , is het
lichaarnlyke van het geestlyke onclerfcheiden. Tot bet
lichaanidyke brengt men de hoedanigheden van Weezeils,
waar in men Beene kennis van 't goede befpeurt, en tot
bet geestlyke , den Wil en de Daaden van verftandige
Weezens. Men beet het een Natuarlyk , het ander Zedelyk.
II p oem algemeene Zedekunde de Beginzels, die waar
21t11 in alle Zedekundige Betrekkingen ; derhalven_ behooKa
rerl
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ren de Staatkundige Betrekkingen tot het Ryk der ZeN
dekunde.
De Algemeene Zedekunde heeft het welweezen des
Menschdoms op 't ooge. 't Geen iets toebrengt aan 't
vvelzyn van alien , , onder alle betrekkingen , werkt ook,
tot welzyn van 't geheel. Dit is een beginzel der algemune Zedekunde. In dien zin is de Staatkunde onder.
worpen aan de Beginzelen der Algemeene Zedekunde.
Nu vraag ik, of 'er Beginzels zyn der Algemeene Zedekunde , 'die even zeer Beginzels der Staatkunde mogen
beeten , die kortlyk uitdrukken, en als een zaadbeginzet
in zich vervatten , alles wat men te doen hebbe?
Ik hou my des verzekerd , en zie hier het bewys opgemaakt.
De Algemeene Beginzels der Zedekunde zyn,
i. Alles te doen wat de Dienst en de Liefde des Scheppers , de Eeuwige Oorfprong van ons beflaan , van ons
afvorderen.
Anderen te behandelen gelyk wy wenfchen Behan.
dell te worden.
3. Op zyne eigene Behoudenisfe bedagt te zyn.
4. Na de Volmaaktheid te ftreeven.
Het eerfte Beginzel fchryft de Pligten des Staatsmans,
ten opzigte van den Godsdienst, voor.
Het tweede leert hem , wat by zynen Medevaderlanderen. en Vreemden verfchuldigd is.
Het derde geeft hem maatregeien van Voorzigtigheid en
Standvastigheid aan de hand.
Het vierde toont hem het groote, het verheevene
't weak men ontdekt in de Meesterftukken der Staatkunde.
Indien de Staatkunde den Godsdienst verwoest, ondermynt dezelve den grondflag van den Staat.
Indien de Staatkunde bedrog en onregt toeftaat, brengt
zy haat en rampen voort , die het oogmerk der Staatkunde niet kunnen weezen.
Indien zy verwaarloost den Staat te bewaaren , zal het
Staatsgebouw inftorten.
Indien de Staat niet na Volmaaktheid ftreeft , zal zy alboos in een middelftand hangen blyven , en nooit het Geluk erlangen , waar voor de Menschlyke Maatfchappy,
Wanneer dezelve haare kragten infpant, vatbaar is.
Het gnat desgelyks vast , dat eerie bedrieglyke Staat.
kuri.

TUSSCHEN bE ZEDE- EN STAATKUNDE.

17'9

kiln& den naam van Staatkunde niet verdient. Zy werkt
aan tegen bet duurzaam welweezen van den Staat.
'Er tiyn misclryven , die den misdaadiger gelukkig fchp,
nen te tnaaken, en die voor Meesterftukken in 't Staattundige doorgaan, in 't oog der misleide menigte; maar
dat men de moeilykheden bcrekene, welke zy kosten, eet
ze gelukken ; de menigte van Menfchen , die daarom
den, en de weinig wenschbaare gevolgen ! Die berekening
zal uitwyzen, hoe veel de fchyn van het weezen verfchilt.
Het kan bejammerenswaardig fchynen , een beeriyk
vooruitzigt van 't welzyn eens Staats op te offerers. Verbeeld u een Man van vernuft, die, ten welzyn van , den
Staat , leeft. Het goed geluk biedt hem een zamenloop
van omftandigheden aan, die in den afloop van eene Eeuw
tdet weder keeren. Door dent daad van Geweld, door
!sane Bedriegery, door eene Onregtvaardigheid, kan by
den Staat een groot voordeel aanbrengen. Met hoe veel
fchoonfchynende dekmantels kan men 'die flinksheid niet
bedekken? Hoe veel vermag bet vindingryk vernuft niet?
Welke Staat heeft zich geheel niets te verwyten? Het
overwigt des vom'deels is zo groot; deeze gelegenheid,
tens verzuimd, komt niet weder. Men moet zich van
de omftandigheden bedienen. Ben dab wagtens , en 'er
valt niet Meer aan te docn. Nu of nooit. Elk handelt
naar zyne overtuiging. Het fchaadt niet het te beproeten. — Men heeft dikwyls myne twyfelingcn bewonderd , en Hagen in de Staatkunde zoeken te regtvaardi(Yen.
Dat men de gevolgen overweege, wanneer zelfs alles
naar wensch gelukke. Is men verzeterd, dat men Naakomelingen en Tydgenooten zal bedriegen ? Een Staat,
van welken men weet, dat dezelve zich alles veroorloft,
laadt zich den haat , de jaloezy , de wraak, bet mistrouwen , van andere Staaten, op den baize. Deeze gevoeligheden , als onder de asfche verborgen, bntvlammen in
't vervolg. Wie kan borg ,weezen , slat het verworven
voordeel, teffens met veele andere , niet zal verlooren
gaan?
Een Staat, die Tangs alle wegen zich alles veroorloft,
ontmoet ook den grootften tegenftand. Zo ras deszelfs
maatregels bekend worclen, fpant 'er alles tegen zamen.
't Vernat vermag veel; doch wat vermag het, zonder
K3
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gelukkig flaagen in den uitvoer? Het geluk en ongelut
bejegent den Onfchuldigen en den Schuldigen. Indiett
het t'de Ontwerper /an eene rechtmaltige onderneeming
ynislukt , blyft de lot der onderneeminge zelve hem over.
Maar flegt flaagende Onregtvaardigheden laaten eene
uitwischbaare vlek naa.
Kan het welzyn van den Staat door Onregtvaardighederi
bevorderd, worden? Men kan zich voor elken Staat tydperken verbeelden , die voordeelen belooven , overeenIcomftig met de grOndreaelen der nauwstgezette Zedekunde, Welk een voordea, welk een magt, welk een geluk , kan als dan albezielend Vernuft daar aan met
rcheraten, door gepaste Wetten , door liefde tot het Ryk,
door eene verftandige Huishouding, door goede Schikkingen , door belooningen aan Verdienften te fchenken ,
en hun kragtigwerkend voorbeeld van Vaderlandlievenden
yver
Wat betekent de Rykdom van 66n enkelen Staat, in
vergelyking met de Waarheid , en het welweezen des Geheels ; is de beftemming des Menschdoms, dat de Volken elkander bedriegen, elkander verdelgen? De Staat,
kunde kant zich aan tegen de overheerfchende en vermetele Staatzugt der Vreemden; dan , hoe zeer vermenicrvuldigen laage driften de onheilen der Wereld, zonder
eenige noodzaake ? Kan dit het doel weezen van Menfchen,
(rrevormd,
,
om hun onderling geluk te vormen door KensDwee.
gezindheid, en de Kennis der Waa theid?
very! zal men tegenwerpen; maar tegenwerpen is
geen wederleggen. Is eene gedagte valsch , of belachlyk,
om dat dezelve verheeven is , en veelen die niet weeten
te vatten Is men niet gewoon te zien , dat het Vooroordeel met de Waarheid den drank fteekt? De eerae
(tap alleen kost eenige moeite. Zeldzaam laat men het
by den eerften berusten. Wat wint een Staatsman , de
twee fteunzels , de Waarheid en de Regtvaardigheid, verwerpende? Vol bezorgdheids bewandelt by, al tastende, het duister fpoor der veinzerye zoekende zyn gangrid voor alter oog te verbergen, Dc vrede der ziele en
het geluk zyn voor hem veriboren. In 't einde komt hy
:nevi gwerf ter plaatze, waar hy zyn bogtigen weg opgedolven vindt, door een flouten Mededinger; en daar deer
ze Mededinger den kortflen weg infant bereikt by veel
ea: zyn cogmerk, en de Bedrieger zinkt hoe bugs hoe
die-
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dieper in den verfchriklyk gaapenden afgrond , die den
Regtvaardigen Man van den Misdaadigen afftheurt, in
welks diepte by niet vindt dan hartknaagend berouw, 't
welk hem duizend verwyten doet.
Zodanig waren mync overleggingen. Wat zullen ze te
wege brengen ? Zo weinig als de redenen , die men nunvoert by een NIensch , dronken van Eigenliefde , om hem
te betoogen, dat zyn drift buiten 't fpoor holt. De EerZugt is zo wel de bron der grootfte Deugden , als der
fhoodfle Ondeugden. Zy zou het geluk des Menschdoms
nitmanken , indien de denkbeelden van Eer over 't algeineen welgeregeld en gezuiverd waren, zo dat de Menfchen hun wierook niet ontftaken voor de valfche Goden, wicr
Onreotvaardigheid
b
hunne Voorouders verdrukte , indien zy het grootebet buitengewoone , niet bewonderden , dan wanneer fiet ten openbaaren Nut ftrekte.
't Is eene beweeze zaak , dat de Staatkunde wel zatnenftemt met de Grondregelen der Algemeene Zedekunde.
Men vraagt , wyders , waar in zy verfchilt van de Byzondere Zedekunde?
Elke Betrekking under de Menfchen heeft haare eigene
Zedekunde. Vergeleeken met andere Betrekkhwen , verdeelt zich die byzondere Zedekunde , en heeft haare perken ; doch niets tegenftrydigs. De Ouderdom , de Rang,
de Geboorte, de Bekwaamheid, de Ornaandigheden , bepaalen dit verfchil van Pligten. De bepaaling worth noodzaaklyk , wanneer men tusfchen onderfcheidene Pligten
eene keuze moet doen. Hy, die zich in 't geval bevindt,
am verfcheide Pligten waar te neemen , moet zyne vermogens en zyn tyd tusfchen dezelve verdeelen , en zulks
in vereischte evenredigheid. Staat hem te kiezen , by
vervulle
meestergewigtigflen.
den
De oude BRUTUS is BurgeBurgeeester en Vader.
gewigtigffen. Kinderen zyn Stantsmisdandi-:
gers. Blyft het misdryf ongeftraft , Rome is in gevaar.
le Burgemeester doet zyn Pligt, de Vaderliefde zwygt.
Alles is in de Natuur en in de Zedekunde bepaald.
Deugd is Been Deugd meer, als zy de grenzen overfchreedt.
De Deugd wandelt fangs eenen engen weg, met rotzen
amgeeven. Ann wederzyden wykt men af, nu door te
weinig, dan door te veel te doen. Dikwyls blyft een
Pligt onvolbragt, of men begnat door overmaat eene onregtvaardigheid.
De Pligten ftryden niet. De Staatkunde vordert Been
K4
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Onregt. Van hier de Wet, dat elk zyn eigehdom moet
opofferen, wanneer. bet Algemeen Welzyn zulks vardert;
maar dat hem eerie vergoeding toekomt.
Even zeer hebbe men zich te hoeden van flapheid
overmaat. Deeze- beide verwyderen zich van de Deugd.
De Billykheid is de fcheidslinie , zo in de Staatkunde , als
in de Zedekunde.
In de orde der weldaadigheid hebben de Staatkundc,
de Vaderliefde , de Pligten van een Burger , van een Broeder, van een Vriend, verfchillende voorwerpen.
De Staatkundige neemt het geluk der grootfte menigte
in aanrnerking; -de Amptlooze denkt om het heil der geencn, die hem naast beftaan. De Staatkunde is,
in andere opzigten, een Amptloos Man. Hy is Zoon,
Vriend, Broeder. Indien by beurtlings deeze Betrekkin.Ten opoffert., of indien hy ze alleen verwart, is hy niet
ranger de waardige Man. Hy vervulle elken Pligt met
alle mogelyke zni;rheid, en doe alles zamenftenamen.
. 't Is in de zuiverheid der daaden, dat de fchoonheid.
van Character beltaat. Wanncer de Staatkunclige zyne
byzondere inzigten, zyne zinnelykheden , in Staatszaaken mengt, zullen zyne befluiten veranderlyk worden,
en zal zyn taal zonder klem weezen. Hy denkt op middelweoren, en loopt den kortften weg mis, dien de nazaake en de waarheid hem afbaakenen. De misb
tunr . der
flappen vermenigvuldigen. Hy heeft 'infchiklykheid voor
de misflagen van anderen: dewyl hy zelve infchiklykheid
behoeft. Het gezigt van zyne eigene zwakheden is hem
haatlyk, en de wierook der vleiers, die hem omringen,
verhindert hem zulks fpoedig te bemerken. Hy verbeeldt
zich regtrnaatig te handelen, dewyl hy gelooft twee zaaken te doen zamenflemmen , het Welzyn van den Staat,
en zyn eigen Voordeel. In den grond der zaaken gedraagt
by zich als een kleinmoedige, even als of het ftof der
vergetelnisfe zyne daaden zou bedekken , als die van zo
veele anderen. Doch veeler oogen zyn op een Staatsman
gevestigd. Zync misflagen worden welhaast ontdekt.
Schoon woorden , en eenige op zich zelven ftaande trefUlyke daaden, behoeden riem niet voor minagting : dewyl de zaaken van Staat beter konden gaan.
Het middel mu deeze klippen te vermyden , is het
fcbuwen van elke gedagre , die geen trek lieeft van het
wclweczen cks Staats, zich zelven te wantrouwen, en
te
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e ontdoen van alles, wat naar bezonder belang zweemt.
Deeze pooging verfterkt de ziel ., de loop der zaakeri
wordt eenvoudiger , de hebbelykheid van arbeid baart
efemak De aanhoudende ondervinding fchenkt zekerheict
van het voorgeftelde oogmerk te zullen bereiken en ver.:
meerdert het fchrander doorzigt. 'Er is fiegts een
flag van bet oog noadig , om alle magelykheden te ont,
dekken. Niets belet het volvoeren. Perfoonlyke
ten, die, beletzels voor laage zielen, liggen voor hera
verbrooken.
De Staatsman laat ,ondertusfehen , niet na, Egtgenoot,
Hitfpannin
Vader en Vriend te weezen. Rust
en ''g zyn
voor hem te begeerlyker , daar ze een verheevenerfmaak
ontvan gen, door den voorgaanden arbeid, en infpanning.
Datbhy zyn tyd befpaare , en zync uuren verdeele,
niet naar grillige invallen, maar volgens een vasten Tegel. Dit ftuk is van weezenlyk aanbelang in een werkzaam ieeven, voor hun , die bet niet genoeg is, fchoone ontwerpen te vormen , zonder dezelve te volbrengen.
Eene goede befchikking op den tyd, laat hem genoeg
over , tot bet betragtcn der Huislyke Pligten. Dat by
als dan geheel een Vader des Gezins, een Egtgenoot,
een Vriend zy! Ten alien tyde hebben rechtfchaape
Staatsmannen Perfoonlyke Pligten , met die van bunnen
Rang, weeten te vereenigen, en nog fchooten bun un.
Ten over, om dezelve der Weetenfchappen te wyen, —
der Weetenfchappen , die getrouwe Gezellinnen van alle
b
welgevormde en groote Zielen.
Hoe fchitterend het lot Bens Staatsmans 'Doge weezen,
zal dit een bezwaar voor hem zyn, wanneer hy, van
eenen verpligtenden aart, g,enoodzaakt, is, met.eene onverwinnelyke ftandvastigheid , wederftand te bieden aan
de driften van anderen; indien by, met een teder hart,
de opgevatte hoop moet vernietigen van eerlyke Lieden,
door een altoos hard Neen; indien by, ondanks de zuiyerfte inzigten, niets dan ondank en blaam bebaale. De
Deugd heeft egter haat. ftrycl. Wie vordert bet onmogdyke? Hoe zeldzaam zyn de gevallen , waar in men
ftren g moet weezen omtrent Bloedverwanten en Vrienden? En wie han het den Staatsman euvel duiden , dat
by door anderen een pligt laat uitvoeren , tegen welken
de Menschlykheid zou opkomen.
Eindelyk , dat een ieder zich zelven onderzoeke. Hy,
wiens
K5
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wiens geest niet in that is , om bedaard en met fchranderheid te oordeelen; wiens hart geene gevoelens van Menschliefde koestert; wiens traagheid tegen eenen middelmaatigen arbeid opziet, die zyne driften niet weet te betedboelen 7 of met beftendigheid tegen het kwaad te verzetten , die met geene ftoutmoedigheid en onvermoeidheid
onderhandelingen kan aanvaarden , moet zich in eene
dere loopbaane begeeven. Elke Leevensitand -is agtenswaardig ; doch men moet de Pligten , daar aan vast, volbrengen.
(Het Vervolg hierna.)

WAARNEEMING WEGENS HET NUTTIG GEBRUIK VAN
HET LICHEN ISLANDICUS IN DEN KINKHOEST
DOOR ** * M. D.

D

e beroemdfte Geneesheeren zyn het ciaarin volkomen
eens , dat de zachte Braakmiddelen uit de Ijoecacuanha , en de bereiclingen van het Spiesglas , de beste en zekerite Geneesmiddelen zyn, in deeze Ziekte, en de ondervincling heeft reeds lange deeze Geneeswyze bevestigd.
Ondertusfchen gebeurt het niet zelden , dat, naa het gebruik der zachte Braakmiddelen, de Hoest blyft aanhouden,
to in dit geval moet men op andere middelen bedagt zyn;
op middelen , welke , door eene zachte zamentrekking , de
Maag en andere ,verflapte deelen verfterken, en te gelyk
de aanweezige fcherpte verzachten. Tot dit oogmerk heb
ik geen bekwaamer middel gevonden , dan een afkookfel
van het Lichen Islandicus: herhaalde Waarneemingen hebben my.geleerd, dat , by een aanhoudend gebruik van dit
middel , de hardnekkigfte Kinkhoest geneezen is , en ik
zoude aan het gevoel van mynen pligt te kort doen , inthen ik niet , door de mededeeling van myne ondervinding,
de aandacht myner Konstgenooten , tot het heilzaam gebruik van dit middel, in deeze Ziekte meer bepaalde.

WAARNEEMINGEN, OVER HET DIERTJE .1E12130. its

WAARNEEM I NGEN OP HET VIERVOETIG EGYPTISCH
PIERTJE JERBO. Door den Heer SONNINI DE
MANONCOURT.

(journal Phyfique.)

u

nder de veelvuldige Waarneemingen over de Natuurlyke Historie gedaan op myne Reizen , dunken my
die over de Gerboifes van Africa zeer gefchikt , om het
licht te zien , te meer, om dat de Heer DE BUFFON geen
deezer Viervoetige Dierties heeft kunnen krygen , en 'er
alleen, volgens onvolkomene naarigten , van fpreekt.
Het eerfie , welk ik bevonden heb , naa eene aandagtige
waarneeming, en zorgvuldige befchryving van veele deezer Dieren , was de voile verzekering, dat 'er geene verfcheidenheden van dit Dierenfoort in Egypte beflondt;
col land, egter, waar in zy fterker dan in eenig ander
vermenigvuldigen : een groot aantal , op verfchillende
plaatzen en onderfcheide tyden waargenomen , heeft my
;eene veranderin bu in gedaante
of kleur vertoond.
"
Om 't gemak der uitfpraake , zal ik den naam van yea-bo , door BUFFON aan dit Dier gegeeven ,behouden,fchoon
zyn waare Arabifche naam yerboa zy. Het is de Y erbo
van CORNELIS DE BRUIN , (p. 406. T. p. 410.) de
Gerboife van PAUL LUCAS, (Tom. II. p. 73. T. p. 74
de yerboa van Dr. SHAW , (p. 248. T. p. 249;) de
Illus yam/is perlibus pollicis , cauda extrenti villofa van HASSELOUITZ ; de Gcrbua van EDWARDS ; de Berg
mit met twee Pooten , door de ilrabieren jerbo geheeten
yan IvIICHAELIS (Qumft. 92,) en , zo als ik vervolgens
zal aantoonen , ook de Zlavaga der Mangan/ilk Tartaaren , door den Heer GMELIN .omfchreeven , Caniculus
milio , faliens , cauda longisfima , (N. Comm. Aeadem,
Petrol,. vol. V.) en eindelyk de Caniculus, feu Lepus Indiet's Utias diaus , van ALDROVANDUS ,
Quadr. p. s95.
Dat Reizigers, zonder denkbeelden van de Natuurlyke
Historic, en, bygevolge zonder fmaak voor waarneemin<Yen van lien aart, op het eerfle gezigt , en, zonder verder
onderzoek, verkeerde naamen aan vreemde Dieren gegee.
ven hebben, ontleend van cenige overeenkomflen , 't zy
:in de gedaante ,'t zy in de leevenswyze ,met hun bekende
Dieren , kan geene bevreemding baaren. Hunne wyze van
be.
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befchouwen was oppetvlakkig , ett gelyk aan die des gemeens; gebreklyke naarigten moesten onvermydelyk daar
ttit gebooren worden. Dan , wy hebben teden om out" te
verwanderen , dat Mannen , die men Natuurkundigen van
Beroep zou molten noemen , dat een HASSELQUITZ by
voorbeeld , de Kweekeling van een beroemd Man, tot dezelfde dwaalinge is vervallen. Hy is des te minder te
verontfehuldigen , dewyl by zich tot het. noemen niet bepaalde , dan naa een lang en tot kleinigheden afdaalend
onderzoek ; doch by had , gelyk zyn Leesmeester,, de Ridder
LINNxus , de dwaasheid, om Weezens , door de Natuut
op een grooten afftpd van elkander verwyderd, in het zelfde Geflacht te brengen. Deeze vereeniging , van zo wyd van
een gefcheidene voorwerpen , was alleen gegrond op eertige nabykomingen in de uiterlyke gedaante; - naby7
komingen , die op zich zelven flonden , Onvast waren en
by geval werden opgevat , en zo weinig beftendig, dat
'men ze kon laatcn vaaren , en -met de daad dikwyls vaaren
liet, om andere , nict min onwis , in fleck to neemen :
waar door het zelfde Dier , naar 't welbehaagen des Naam7
lystmaakers , van plaats in de Rangfchikking en van GeRacht verwisfelde.
Like gedaante in 't byzonder op te noemen , ze met
elkander te vergelyken, de geaartheden en leevenswyze
naa te gaan , in de waarneemingen geene vooringenomen-7
held of 'Stelzelliefde mede te brengen, de zaaken te zien
gelyk ze zyn, en niet, zo als men ze gaarne zou zien, it
het Character van een rechtfchaapen Natuurkundigen: het
Character integendeel van een Naamlystmaaker i8 , alley
te verwarren. - De yerbo verfchaft ons een
beeld van deeze verwarring in de kennis der Natuur :cenirfro e gelykvormigheden elk op ziebzelven genomen , hebben
dit Dier doen vergelyken met een Haas, een Konyn , een
Rat, een Muis , enz. hoewel het zo hlykbaar van deeze
2110 verfchilt, dat een ieder, fchoon niet bedreeven in de
Nat uurlyke Historic, doch met gezond verftand begaafd,
ze nooit zou verwarren. Ondertusfchen zyn die ongepaste naamen van Haas , Konyn , Rat, Mai. enz. alle am
de yerbo gegeeven , zo door de Natuurkundigen Os door
onkundige Reizigeren 't is der opmerking waardlg , dat
Geleerdheid, zonder verfland, zomtyds dezelfde uitwerkzels te wege brengt, als Onkunde.
't Is bovenal in de brandende Lugtflreeken van Africa,
lat. de Natuur vermaak fohynt gefehept te• hebbert, urn
de

OVER. MET DIERTJE JERBO.

127

gedaante der Dieren daar beftemd, op eene geheel zong erlinge wyze, te veranderen, en of te wyken van de regelen en evenredigheden , die zy elders volgt , indien men
anders de blyken van eene onuitputbaare rykheid afwy..
kingen mag noemen. In die heete Gewesten, vindt men
de Girafe of filmed - Pardel , opmerkelyk door de oneVenredige hoogte der Voorpooten; dezelfde onevenredigheicl
der Pooten vindt men in den Jerbo; doch is bet tegenbeeld van de Kameel-Pardel: dewyl de Achterpooten overthing fang en de Voorpooten naauwlyks zigtbaar zyn;
deeze Achterpooten dienen den "erbo alleen, om zich te
beweegen , terwyl de Voorpooten , die men als kleine
bandies zou kunnen aanmerken, hem in 't , loopen in 't geheel niet te ftade komen. Hy fpringt op de wyze der
Vogelen; en deeze wyze van fpringen , welke allerlastigst
zou weezen voor alle andere Viervoetige Dieren, is den
,erbo zo eigen , dat by zeer vlug en vaardig loopt, of
Bever huppelende weg fpoedt.
Ziet daar, derhalven , een Dier, 't welk met Vier Pooten , zich een weinig van den rang der Viervoetige Dieren verwydert , om lets van de Vogelen over te neemen.
Geplaatst op den eerften trap des overgangs van de eene
tot de andere , maakt de Jerbo de eerfle afwyking van de
Viervoetige Dieren , en de eerfle nadcring tot de Vogelen. De beroemde Man, wiens vernuft de Fakkel der
Wysbegeerte overbragt in het heiligdom der Natuure ,
heeft de eerfle die verheevene en gewigtige waarheid aan
den dag gebragt , dat het werk der Natuure niet afgebrooken is door afgemerkte tusfchenflanden , nosh door fchielyk ontftaane overfprongen; maar dat lines zamenhangt:
dat de overgang van Rang tot Rang , van Geflacht tot
Geflacht , van Soort tot Soort, allengskens toegaat , en
dat die Rangen , die Geflachten ,die Soorten , voor 't oog
des Wysgeers , niets meer waren , dan tekens , gefchikt
om den geest te hulp te komen , en verdeelingen , om bet
geheugen te onderfchraagen , en geenzints afbaeldzels van
onderfcheide werken der Natuure.
Schoon de overgang van de Viervoetige Dieren tot de
Vogelen nog niet volkomen ontdekt is , fchoon men alle
de punten daar van niet kenne hebben wy, niettemin ,
grond , om dat verband , als daadlyk beftaande , aan te merken : wy vinden het beginzel in de Y erbo , en den niterOen overgang in de Vleddermuis. 'Er is alle reden om
te gelooven , dat de reeks der rangfchakeeringon zich volko-
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komener zal ontdekken, naar gelarige goede Waarneemen
zich verledigen , tot het doen van Reizen , in Landen,
nog nieuw voor de Natuurlyke Historic. Ik hou my verzekerd, 'dat het binnenfle van Africa, een Land, ten
aanziene der ontdekkingen nog ongegonnen , eene menig.
te van nieuwe voorwerpen , allerweetenswaardigfte voorwer en , bevat , welker kennis den helderiten dag zal
ve preiden over alle de deelen der Natuurkunde in 't algemeen. Het ftaa my hier vry, te fpreeken van het ontwerp , door my, eenige jaaren geleden , gemaakt, ont
door te dringen in die Gewesten, tot nog als ontoeganglyk befchouwd. Myn oogmerk was , geheel Africa in
langte, in 't midden te doortrekken, van de weinig bekende Golf van Siberie af, tot aan de Kaap de Goede
Hoop. Ik durf my beroemen , dit Ontwerp , op 't welk
de verbeelding beeft, gevormd, en moeds genoeg bezeten te hebben , otn het te volvoeren , indien de omftan.
digheden myne oogmerken hadden willen begunftigen.
Doch het words tyd , om tot de befchryving van den
ferbo over te gaan.
De grootte van den 7erbo is als die van een groote Rat
,(*), by heeft een breeden kop , naar evenredigheid van
het Lyf, van boven plat, en helder geel, met zwarte
vlekjes ; den Smoel kort, breed en ftomp , het boven
kaakbeen fteekt fangs het beneden Kaakbeen uit; beide
zyn ze alleen voorzien van twee Snytanden , die in het
boven Kaakbeen breed , vierkant , plat, in de langte doorfneeden met een groef, die ze midden door deelt; die in
bet beneden Kaakbeen zyn linger , aan de buitenzyde
rond uitfteekend , aan de punten fcherp , en na binnen
hol. Men merkt op , dat deeze Tanden , in 'land en maakzel , bykans overeenkomen met die van de Haas , het Konyn, de Rat en de Muis , en 't is die gelykvormigheid,
welke aan den 7erbo alle die naamen, van deeze Dierfoorten ontleend , gegeeven heeft. Men zou , ondertusfchen , met even wet -gronds , den yerbo voor een Bever,
of Egelvarken , hebben kunnen neemen , als die desgelyks gun Hondstanden , en alleen vier Snytanden , hebben. De Neus is Kaal, wit en kraakbeenagtig. De 0ogen zyn groot , uitpuilende„ en hebben een donkere Iris ;
de Ooren zyn fang, breed, en bedekt met zulk kort hair,
dat
(*) Van den Snoet tot den wortel van den Staart gemeeten,
is de langte 5 en een halve duim.
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eenigen afftand bezien , kaal fchynen. Van
buiten zyn ze wit aan het benedenfte gedeelte, en voor.
't overige graauw, en binnen , gelyk ook de zyden van
den Kop , zyn ze helder geel , met graauw en zwart doormengd , omtrent op een derde van de langte krommen zy
zich om, zo dat ze ijuist de gedaante van een muts aanneemen. Deeze , fchikking der Ooren moet in deeze
ren het vermogen om te hooren vermeerderen , en boven4
al het gehoor befell atten tegen vreemde lichaamen , die
'er iri zouden kunnen komen.
Het Lyf is eenigermaate langwerpig, breeder van achteren dan van vooren , en wel voorzien van zeer lange
zagte zydeiigtige hairen3 Die het Bovenlyf en de zyden
bedekken zyn bykans in derzelver geheele langte aschgraauw,, en helder geel na de punt, die zwart is; maar,
dewyl het aschgraauwe gedeelte zich niet vertoont , kan
men zeggen , dat de huid helder geel is , met zwarte
plekjes , zigezaagswyze loopende. Deeze eenigszins donkere tinten fteeken fchoon of by het fchitterend wit van
het geheele Onderlyf.
De Voorpooten zyn zo kort , dat ze nauwlyks buiten
de huid uitfteeken, wit , en hebben vyf vingeren , waar
van de duim, of de binnenfte vinger,, zeer kort aan 't
einde afgerond , en zonder nagel is. De vier andere \lingers,5 van welken de tweede van buiten de grootfte is,
r,
zyn Lang , alle gewapend met groote kromme nagelen.
De Hid fteekt hoop uit , het binnenfle van den voet is
kaal en vleeschkleurig. Ik heb reeds aangemerkt , dat
men de Voorpooten voor hander kan houden; in de daad,
ze dienen den yerbo niet om mede te loopen ; maar al,
leen om fpyze te neemen , welke by daar mede aan den
ek b rengt ; ook bedient by 'er zich van om te graaben
(t)
y.
De Achterpooten zyn bedekt met lange geele en wine
hairen , die lange Pooten (§) zyn bykans geheel kaal,
bovenal aan den buitenkant ,'t welk niet anders zyn kan,
dewyl het Dier,, in beweeging of rust zynde , altoos zich
van die Pooten bedient. Deeze Achterpooten hebben drie
vingeren , welker middellie de grootfte is ; alle drie zyn
ze gewapend , met korte , doch breede en ftompe , nagelen. Aan den Hiel hebben zy daarenboven eene foort van
fpoor ,

dat ze, crp

De geheele langte der Voorpooten is r Duim en 7 Lynen.
(5) Dc Achterpooten zyn 6 Duimen en 2 Lynen lang.

(f)
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flavor, of liever het eerfte beginzel van een vierden vin4
ger,, 't welk de yJrbo van Egypte naby brengt aan de
,Alagtoga van Tartarye , door den Heer GMELIN befchreeven ; en waarfchynlyk aan EDWARDS en HASSELQUITZ
ontglipt is. Voor het overige zyn de Vingers en de Hiel
van onderen voorzien met lange gramme hairen , na 't
geete trekkende , behalven die, welke men by den wortel der vingeren vindt , die eene zwarte kleur hebben.
Alle de Nagels zyn vuil wit.
De Staart , dien ik , met EDWARDS en HASSELQUITZ,
niet driemaal langer dan het Lyf, maar alleen wat meer
clan de belft langer gevonden heb , is niet dikker dan een
zwaare fchryffchagt; doch dezelve is vierkant ; donker
en graauw van kleur, van boven naa beneden , en voorzien net hair tot aan het einde , 't welk uitloopt in een
bosch lange zydeiigtige hairen , half zwart , half graauw.
Deeze berchryving vergelykende met die , welke de
Heer GMELIN egeeven heeft van de Alagtagas , zullen
wy zien , dat de yerbo met de Alagtaga veel overeenkomsts heeft. Zy hebben beide het zelfde getal van vingeren aan de Voorpooten , fpooren aan de Achterpooten ,
en dezelfde langte van Staart, enz. Hier uit worden twee
zaaken beweezen ; de eerfte , dat de yerbo en de Alagtaga een en het zelfde Dier zyn , gelyk de Heer DE BUFFON
veronderflelde ; en de tweede , dat de Berchryvingen , tot
nog toe van den yerbo gegeeven , niet zeer nauwkeurig
waren. 't Geen de Beer DE BUFFON deedt twyfelen,
om de yerbo en de Alagtaga tot d6n Dier to maaken ,
naar het verfchil der Lugtftreeken door den een en den
ander bewoond. Maar dit zou het eenigst voorbeeld
van dien aart niet weezen. Verfcheide foorten van Dieren zvn verfpreid in de bevroozene Noordfche , en de
door hette gefchroeide Zuidlyke , Landen. De Ratten
leeven zeer wel in heete Gewesten , en men vindt ze in
't Noorden van Zweeden; de Haazen bewoonen desgelyks
de brandende Zanden van Africa , en de befneeuwde oorden van Lapland, Siberie en Groenland.
De Wyfjes hebben atilt prammen , welker plaatzing
zeer zonderling is. Zy ftaan veel meer buitenwaards dan
by andere Viervoetige Dieren. Het eerfte paar doet zich
op boven de kreuk der fchouderen ; het laatfte paar that
meer aan 't been dan aan den buik ; de twee overige paaren , op een zelfde ry geplaatst, komen eer aan de zyden
clan aan 't underlyf. De Scheede dex 13aarmoeder ftcekt
zeer
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zeer uit, en heeft eene wyde opening. --. De Mannetjes zyn. eenigzins kleinder dan de • Wyfjes doCh-dit
yerfchil is van weinig becluidenis ; de kleur van db fluid
der Mannetjes is ook meer donker. De balletjes vertoonen zich niet buitenwaards. De roede, in den gewoonen
ftaat, is verborgen in een vry dikke fcheede :, dock- is,
gefpannen , vry groot ; de opening van het .hoofd der
roede wordt gevormcl door twee kraakbeenige• ktingen.
De voorhuid heeft in het bovenfie gedeelte' twee kleine
kraakbeenige haakjes, die, zich voorwaards krominende,
byna den kant des voorhuids bereiken: deeze haakjes,
vry groat by derzelve-r inpianting, loopen in een punt
uit , boven 't welk een klein geel knopje komt , niet ono
gelyk aan de Stampertjes , in eenige Bloemen. De gee
heele voorhuid is, daarenboven, bezet met kleine Witte
kraakbeenige panties, na den wortel der roede gekeerd.
Ingevolge van dit zonderling maakzel, is 'et mile reden ,
om te gelooven, dat de paaring deezer Dieren, even als
die der Katten haare finertlyke oogenblikken hebbe ,-ja,
dat zelfs het hoofd der roede, in de fcheede geklemd,
'er niet, dan naa zekeren tyd, kan uitgehaald worden,
gelyk by de Honden. Dc laden, ter paaringe gefchikt ,
zo kioek in evenredigheid met de geflalte der jerbos
geeft alien grond van vermoeden , dat ze zeer paarziek
zyn. Derzelver vrogthaarheid blykt : want zy komen
zeer veelvuldig V001: in Arabia, in Syria, in ,:gypte, en
Parbaryen. 't Is waarlchynlyk, dat in het Noorden die
paardrift verzwakt. 1k gis zelfs, dat zy in die wereldItreeken geduurende bet arengfte van het Winterfaizoen,
11aapen„ en dos veel min flerk vermenigvuldigen dan in
de Zuidelyke Gewesten.
Het onderzoek der Inwendige Deelen heeft my filets
zonderlings opgeleverd; alleen heeft het gediend, om my
te verzekeren van cone byzonderheid, waar van ik bykans reeds verzekerd was, door het waarnecmen der Le&
venswyze : naamlyk , dat de Jerbos niet herkauwen, gelyk de Geleerden overhelden , om te gelooven (4.), de
zaak is uitgemaakt , do yerbos hebben maar' g ene Mang.
De jerbos onthoucien zich doorgaans in Nader-Eopte,
bovenal in Balfirc, of het Westlykfte gedeelte. De naam
van
Zie les Tablettes in Ilrzietives des Virvazenrs. , vie le Rol de
Danne:nark a envoys en Orient , -par M, MICHAELIS, Qumil, 02.
III. DEEL. INIENGELW. NO. 4.
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van Berg-Rattai l , of Berg-Muizen, is zeer verkeerdlyk
earl deeze Dieren toegevoegd: naardemaal het geheele benedendeel van Egypte nit eene eenpaarige vlakte beftaat.
BASSELQUITZ geeft voor, dat deeze benaaming uitgedagt
is door de Franfchen; doch deeze &feed tast mis, zo
menigmag, by kwaad heeft willen fpreeken van de Fraufelien.- Het klein aantal Franfelien, die in Egypte Juindel
drYven; kennen dien Berg-Rat nict. 't Zyn buitenlanth
fiche Geteerden , die den yerbo dus genaamd hebben; en;
't geen byzonder, ten aanzien van dit onderwerp , den
beroemden Gottingfchen Hoogleeraar, MICHAELIS, tot
dwaaling gebragt iieeft , is eene dubbelzinnigheid van de
Natuutlyke,Historie. Men heeft den `erbb genomen voor
eel]. .S'citalceu der Schriftuure, en aan den eeriten toegevoegd alles, wat de iltabil;he Schryvers van den laatften
evezead hebben. 1k' bedoel de Taalgelcerde Verhandelingen, welke allen, die den yerbo kennen , in verlegenheitt
bragten: want' men vindt in dit Diertle noch de leevenswyze, nosh de geriartheid, noch de fchrancierheicl. van
Initinet , welke in SALOMO'S Sprenkenboek , .Hoofdft.
XXX. ,24-f26, zo ihoog verhecven worth. Opatuer flint
volgens de Fulgata)minitna terra ,& ipre funt fispientiora
ppientibus . . . LePusculus Plebs invalida , qui coliocat
.peter. cubikfuunt (").
Maar,, naa een nauwlettend nagaan, houd ik my verzekerd , dat alles , wat °nittvds gefchreeven is, ten aanziene van Dieren met lane
Pooten , alledn veritaan moet worden van de Scliataa ,
Avelken men ook genoemd heeft 'Daman Israel, of bet
,s'cliaap van Israel; nogthans erkennende, dat een Natuurkundige met' cede zich mag beklaagen , over eenige vergtootingen , onaffeheidelyk van den 11y1 der Oosterlingen.
Deeze Sehrtfau heeft, behalven de langte tier Achterpooten , eenige , trekken van overeenkomst met den yerbo ;
(loch verfcbilt 'er bok van in verfcheide zeer tekenende
characters. Daarenboven bewoont by de Rotzcn van den
Berg 1.ibanon , en andere Bergen in 't Oosten , waar op
men nooit den erbo ziet. Ik heh .dit Diertjc ook in Opper-kyple met aangetroffen, doch beweer daat nit geenzips ,
.(**) Onzc Nederd. Overz. heeft, Deeze vier zyn van de kleinfte
der aarde ; dock dezelve zyn wys , met wysiieid welverfien . . . De
Konynen zyn een magthos voik, nngthans Thiten zy haar . hvis in
cl;_nz . retsjieen. Konynen , laezen wy, words door anderen
Berg-Muizen overgezet.
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dat bet 'er niet beflaat. Nogthans hel ik zeer
over om zulks te gelooven : dewyl de jerbo niet verbeeld
wordt in het onnoemelyk getal van Beeldfpraakige 'Characters, daar bewaard. 't Is, in de dead, boogstwear•
fchynlyk, dat de Priesters van het Ota Egypte, wear in,
gelyk bekend is, toen niet begreepen was 't geen beneden Memphis ligt , niet zouden pagelaaten hebben, zich
te bedienen in hunne Beeldfpraaken, of in hunne Verboroenheidvolle lesfen, van een Dier, zo zonderling, wan
neer het by bun beflaan hadt; en dit te 'neer,, om dat
zy geen beter Zinnebeeld zouden hebben lumen kiezen
voor de Zamenleevings-deugden.
De zanden en . rdinen , rondsom het hedendaagsch
Alexandrie , worden fterk bewoond door de lerbes. Zy
leaven by benden, en maaken te Bader holen, Welke zy
met de.nagelen en tanden graaven: zy weeten zelfs • door
die middelen heen te werkeu door den Tuffteen , die onder de zandbedding gevonden wordt. Zonder volftrekt
verfcheurend genaamd te molten worden, zyn ze van een
onrustigen aarr. Het minfle geraas, of ecnig nieuw voorwarp , doet ze met !ilea veart naa hunne holen fpoeden.
Niet dan by verrasfing, ken men ze dooden. De Ziabieren weeten ze leevend te vangen; door de onderfeheide toegangen tot de holen, op een na, toe te
en ze dan te dwingen daar uit te komen. Het Volk in
Egypte eat het vleesch der jerbos ; dock het worth geenzins voor de baste fpyze gehouden. De Huiden dienen
tot gemeen Bontwerk.
Ik heb in Egypte eenigen tyd zes van deeze Diertjes in
een yzerdraaden Kooy gehouden. In den eeriten nagt
hadden zy de houte ftyltjes zeer afgeknaagd,en ik moest
de verblyfplaats van binnen met blik laaten beflaan. zy
aten koorn , ryst , nooten , en allerlei foort van vrugren.
Veel vermaaks fchiepen zy in den zonnefchyn; zo ras
men ze dear nit nem , kroopen zy digt by elkander, en
fcheenen de berooving der koesterende warmte noode te
lyden. De Reizigers hebben opgetekend, dat de yerbos
over dag, en nooit by nagt, fliepen ; wet my belangt,
ik heb volflaagen het tegendeel gezien. In den flaat tier
vryheid ontmoet •men ze menigmaal , op vollen dag,
rondsom hunne ontieraarcilche wooningen; die ik voedde,
waren nooit wakkerder, nonit vlugger, den by helderen
zonnefchyn. Schoon zy veel vaardigheids in hunne beweegingen hebben , fchynt zegtaartigheid en gerustheid
,
hal
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hun character nit te maaken. Zy keven vreedzaam , in
talryke gezinnen, in algemeene wykplaatzen. De myne
lieten zich gemaklyk aangrypen. Men hoorde onder hun
gem germs , of twist zelfs, als het op een eeten ging.
Voor 't overige betoonden zy noch blydfchap , noch
vrees , noch erkentlykheid. Hunne zagtaartigheid hadt
niets beminnelyks , niets inneemends; dczelve fcheen het
nitwerkzel van eene koele en volflaagene onverfchillighcid , zeer naby grenzende aan ongevoeligheid.
Drie deezer yerbos ftierven kort op elkander,, v66r myn
vertrek van Alexandrie; twee andere verloor ik in het
niet gemaklyk overvaaren na het Eiland Rhodes, waar de
laatfle , door de agtloosheid van den knegt , die 'er op
moest pasfen , uit ha kooytje en weg geraakte. By het
losfen van het Schip liet ik nauwkeurig zoeken; doch
vrugtloos; de Katten hadden hem waarfehynlyk opgeeeten.
Deeze kleine Viervoetige Diertjes fchynen bezwaarlyk in
een gevangen ftaat te houden te zyn, en nog moeilyker na
onzc Gewesten over te voeren. Voor 't overige is bet
niet ondienffig , de zoodanigen , die ze na Europa willen
overbrengen te waarfchuwen , dat zy dezelfde voorzorgen moeteti draagen , als men neemt , om Dieren , met
fcherpe tanden , uit America herwaards te zenden. Zy
moetcn gedaan worden in hokken , waar zy niet uit kunnen komen; uit den aart knaagen zy aan alles , en zouden dus, op eene reis, veel nadeels kunnen doen, ja , in
ftaat zynde om bet hardfte flout te doorknaagen , een
Schip in gevaar kunnen brengen.

BRIEF VAN DEN TIBER BENJAMIN FRANKLIN AAN
DEN HEERE DAVID LE ROY; BEHELZENDE VER.SCHEIDE WAARNEEMINGEN, TOT DE S CHEEPVAART BEHOORENDE.

(Vervelg van bladz.

T 3 I.)

Over de Middelen, ora de Sehepen te behoeden voor ver.
lchcide toevallen, die derzelver verlies veroorzaaken.'
't Is omtrent zeventig jaaren , dat ik beflendig de
Nitaiwspapieren geleezen heb : weinig jaaren kan ik
my
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my herinneren , of ik las 'er in , het verhoal van een of
meer Schepen, in Zee aangetroffen, met water onder in
't zelve , zonder eenig Man. Ondertusfchen keren die
zelfde berigten ons , dat ,deeze Schepen niet te min behouden gebleeven, ergens in eene Haven binnen gebragt,
of, zo zy geene andere Vaartnigen ontmoetten , niet zelden in dien flaat op ftrand gefmeeten zyn.
De Manfchap , die deeze Schepen verliet, om zich met
de Boots tvredden , wordt zomtyds ontmoet en behouden door andere Schepen , zomtyds bereiken zy' de kust,
zomtyds hoort men 'er geen taal of teken van.
De • zodanigen, die de reden opgeeven , waarom zy
hunne Schepen verlaaten hebben , zeggen, in 't algemeen , dat zy groote lekken gekreegen hadden , dat zy,
naa long pompen, het water zagen toeneemcn , en „wanhoopende het Schip voor zinken te beWaarcn , het befluit namen , om 'er zich van af te begeeven , tot redding van hun leeven. Dc uitkomst, nogthans, leert ,
dat deeze vices niet altoos gegrond was. 1k he6 na de
oorzaaken onderzogt , welke eene zo fchielvke moedopgeeving te wege brengen, en zic hier, welke my de algemecnfte voorkwam.
Wanneer een Schip een Lek krygt digt by de kid,
komt 'er het water in met al het geweld, ontitaande nit
het gewigt der kolom waters van buiten , en die kragt is
,gavenredigd aan 't verfchil, tusfchen de oppervlakte
van het water`buiten bet Schip, en die van het water in
't hol. Te deezer oorzaake komt het eerst met de meeste vaart , en in de grootite hoeveelheid, binnen ftorten,
dan dit necmt af, wauncer bet water binnen boord eene
grootere hoogte beklommen heeft. Daarenboven is bet
Schip van onderen nauwst, zo dat dezelfde lioeveelheid
van water , in dit nauwer gedeelte komende , veel fchielyker aanwast , dan wannecr het eene grootere ruimte
ontmoet ; dit , verfchynzel diem om den fchrik tc ver=
meerderen. Maar, dewyl het inkomend water allengskens
afneemt , naar maate de buiten en binnen oppervlakteft
meer en meer gelyke hoogte krygen, zullen de pompen,
in den beginne nict in ftaat om het kunnen klimmen te
beletten , zulks vcrvolgens zeer wel kunnen weeren , iii
Welk geval de Scheepslieden veilig aan boord zouden
hebben kunnen blyven , zonder bet leeven in een boot ,
on den wyden Oceaan, te waagen. Zie Fig, 8.
'Er kunnen andere oorzaaken zyn , onafhangelvk van
L
w
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le opgenoemde, wclke to wege brcngen , dat een Schip,
een lek gekreegen hebbende, niet tell gronde gaat. Het
water, binnen in 't Schip klimmcnde , kan op ecne hOogte komen, waar 't zelve eene grooter menigte ligte zaaken aantreft, van bout gemaakt, als de kisten , en bovenal ledige vaten, die mede kunnen werken , bin bet
Schip boven te houden, als ze wel vastgemaakt warden,
zo dat ze in bet binnen komend water niet . kunnen dryven, Daarenboven kan de Laading van een Schip beftaan
nit verfchillende goederen, foortlyk ligter dan water, en
die buiten deeze vloeiftoffe cen murder gewigt geeven;
loch in dezelve, als ze vastgemaakt zyn, dienen, om
het Schip voor zinken te behoeden,riaar gelange ze foortlyk minder dan water weegen. Men moet niet vergeeten,
dat het hol van bet groottle Schip zodanig in evenwigt
kan liggen met het water , als in Fig. 2, dat ecne zecr
kleine hoeveelheid waters nicer of min kan dienen, om
het te doers zinken, of te laaten dryven : voegen 'er
nog bv, dat 'er zekere gedeelten van Scheepslaadingen
zyn, die, nat wordende, zich allengskens ontbinden als
zout en zuiker. Wat de watervaten betreft , waar
van ik zo even gefprooken heb, derzelver aantal moet
zeer groot weezen op de Oorlogfchepen, waar eeh tairyke Manfchap dagelyks eene verbaazende boeveelheid waters gebruikt; wanneer men het ten regel ftelde, die ledige vaten wel te bezorgen, vast te maaken , en op ecne.
voeglyke wyze te fchikken, hou ik my ten vollen verzekerd, dat veele Oorlogfchepen nu, in 't gcvegt , of kort
daar naa, gezonken' , bewaard zouden gebleeven zyn,
met de nu ongelukkig omgekomene Manfchap; deSgelyks
zou men eene menigte hebben kunnen behouden , van die
in den laatstgevoerden oorlog in de dicpte verzonken, of
van welken men zints gem woord vernomen hceft.
Dan, fpreekencfe over zinkendc Schepen, kan ik niet
:ualaaten te reppen van eene bouwwyze, by de Chitieezen iii gebrnik, om deezen ramp te voorkomen. Zy verdeelen het benedenite van het Schip in verfcheide vakken,
valiant gefcheiden door affchutzeis , wel waterdigt gemaakt: wanneer 'er dan een lek komt in ecn dicr vakken,
hlyvcn de overige daar van geheel vry, in dier voege,
dat het water 'cr in konne opkiimmen, bvkans tot gelyke
hoogte met het buiteuwater, zonder dat bet Vaartuig ccoigermaate gevaar loopt van ten gronde to gaan.
Wy hebben die bouwwyze niet gevcilgcl; misfchien om
de
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de beiemmering in het laaden, Welke dttar uit zou ontthaan; ondertusfchen denk ik , dat dit nadeel' zou ver(toed worden door de vermindering van het geld, tot verzekering noodig, en door den meerderen prys , Welke de.
Pasiagiers zouden geeven , die zich liefst op , een zo bezorgd Schip zouden inichepcn ; maar onze Zeelieden zyn
Itoutmoedig , en verwerpen dergelyke voorzorgen te hunner behoudenisfe; zy zyn alleen Poltrons in dien zin.,
dat zy vreezert voor lieden door te gaan , die' eenige vrees
hebben.
Behalven het verlies der Schepen door zwaare Lekken,
kunnen zy in Zee omkomcn
door te zwaaren Wind,
of .meer Zeil te hebben dan het Schip kan voeren,
door Brand , veroorzaakt by toeval, of door verzuim,
door den Blixem, — door overzeild to warden van een
ander Schip by nagt, — door in den nagt 17sfchotzen
aan te treffen. Staa my toe, van elk • deezer Toevallen
iets te zeggen.
Wat het Omverzeilen aanbelangt; aan dit ongeluk zyn,
naar myne ontvangene berigten , geene Schepen nicer
blootgelteld dan de Kaapers , als zy eerst in Zee fteeken.
De dubbele begccrte , om cen zwAtker vyand, dien zy
vervolgen, in te haalen, en een fterker vyand, die hun
naazet , te ontzeilen, bewcegt hun, om hooge masten op
te zetten , en zo veel zeils te voeren als mogelyk is: daarenboven met een groot aantal Manfchap voorzien , welks
meerendcel nooit op zee geweest is, gebeurt ligt,
dat zy, zich op 't dek bevinclende, wanneer het Schip
fchielyk over den lykant geworpen worth, alien na lyboord gain, en door dit bcdryf de zwaarte am die zyde
aanmerkelyk docn toencemen, waar uit het °Inver:It/len
ontftaat.
Men behoort, derhalven, zeer te letten op de oorzaaken van een zo verfchrik/yk toeval , en des te nicer; dewy/ het voordeel der zccr hooge Masten nog grootlyks
in twyfel hangt. Men weet , dat hooge Zeilen de macste werking doen , om cen S chip te doen hellen, ondertusfehen is die vcr over zyde hangende fland de gefehikttie nict om fnel to zcilen. Hicrom gebeurt het . , dat
Schepen, de Bramfiengen verlooren hebbende„ en geene
andere dan de laagere Zeilen kunncndc voercn, onverfchillig met voor- of tegenwind, zo gelukkig weg fpoedden , dat de Scheepslieden des verfteld ftonden.
Doch men ntoet toeftemmen, tat in bet hedendaagfche
L ..
maak-
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maakzel der Schepen iets plaats heeft , 't welk volfIrekt
gcfchikt fchynt, om ze ligter te doen omvallen. In de
daad, de' zyden van het Schip, in ftede van uit te
len , gelyk,ze- voorheen in de bovenflukkeri, deeden , zvn
dermaate-ingetrokken , dat ze cen rolrowie gedaante aanneemen',,en naar een Ton gelyken. Ik weet niet , welk
voordeel men bedoele met deeze hedendaagfche gedaante
aim de Schepen te- geeven; of het moest weezen om het
entereezo veel moeielyker te maaken: wat my betreft,
't fchynt my toe , dat het een middel is om de ruimte
in-de Schepen te verminderen , feboon ze even veel kosten ; want het is, blykbaar dat dezelfde Planken , gehruikt om de zyden van a tot .b, en van d tot c, ,op
te timmeren, zouden hebben kunnen dienen, om ze van
a tot e , en van d tot f nit te breiden; zie Fig. 9;
bier door zou men de ruimten tusfchen e, a, ben c,
d, f gewonnen , en het dek wyder gekreegen hebben ,
waar op nreer yolks de handen lion reppen , zonder .in
elkander gedrongen , en daar door te meer voor bet tryandlyk .vuur in een drain bloot te flaan.
Voorts
zou bet Schip , over zyde hellende , meer fleuns vinden,
en zo veel te meer, daar die fteun verder van het middelpunt verwyderd was , terwyl , volgens de tegenwoordige wyze van timmeren , in den Ballast de grootfle
kragt van een Schip beflaat om weder op te komen :
zonder deezen zou bet bykans als een Ton in zee roller' ; van bier is men genoodzaakt deezen Ballast te
vermeerderen , 't welk het Schip te dieper doet zinken,
en den wederftand, dien 't zelve in de Zeilaadie ontmoet ,
vergroot. De Bermudiers houden in het maakzel hunner Barken den _ouden tram.
De Bewoonders der Eilanden , in den Stillen Oceaan,
hebben geen groote Schepen : doch , 't zy deeze Volken,
die de grootfte bedreevenheid van alle Volken des Aar&
bodems betoonen in bet vervaardigen van hunne Canoes , op bunne Zeeen in glIc gerustheid vaarende met
hunne Pror, Welke zy voor het omtuimelgn op onderCcheide wyzen be waaren. Ifunne Pros, "wan . mode zy
zeilen hebben , ten dien chide , cen foort van uitfleekonde raam op water, aim de zyde van waar de wind
komt , waar op zy den of meer Matinen laaten zitten , die
het Vaartuig naderen of 'or van afwyken , naar gelange
wind flapper of fierker blaaze. Andere hebben die
).:-Jurt yen raem benedens wind; doch , op het water rusten,.

OVER DE SCHEEPVAART.

139

tende , onderfeunt dezelve de Canoe op eene wyze, dat
ze bykans altoos recht blyve , hoe groot ook de kragt des
winds moge weezen. Wanneer zy ten ooginerk hebben
eene verre reize te doen met hunne Pros, welke zy roeijen, hegten zy 'er twee zamen met dwarshotiten, die ze
op eenigen afftand van den anderen honden , 't geen het
omvallen bykans onmogelyk maakt.
De Ondervinding ontbreekt ons , hoe verre deeze-handelwyze om twee Schepen zamen te voegen, volvoerbaar
zou weezen. Ik weet flegts van eene Proeve , ten deezen opzigte in Europa, omtrent honderd jatren 'geleeden,
genoonien door den Ridder GUILLAUME PETTY. Hy vervaardigde een dubbel Vaartuig van deeze foort, om tot
een Paketboot te dienen van Ierland op Engeland. Het
Model van die Schepen , dus vereenigd, is nog in weezen,
en te zien in het Mule= van de Koninglyke Societeit , te
London. Uit de berigten , ons medegedeeld, blykt het,
dat dit Dubbel Schip. volmaakt beantwoordde aan 't gem.
men van deszelfs maakzel wagtte , dat :het vetfcheide zeer
gelukkige overtochten deedt; het verging eindelyk ; naar
alle waatfchynlykheid ontflondt deeze ramp niet nit een
gebrek van zamenftelling, maar door den form waar in
het zich bevondt , van zulk eene heftigheid , dat ten
zelfden tyde een groot aantal Schepen, van 't gewoone
maakzel, ten gronde ging. De voordeelen van zulk een
Dubbel Schip beftaan bier in , dat het geen Ballast noodig
hebbe , waar door het to fneller zeilt , en grooter Landing
kan bergen, als mode , dat de Reizigers zich dermaate niet
belemmerd vinden met het flingeren. Waar by men
zou kunnen voegen , dat een Vaartuig, op die wyze toegefteld en met kanon voorzien , een veel gevaarlyker vuur
zou maaken: naardemaal het veel beftendiger in een horizontaalen land zou leggcn , dan de gewoone Schepen.
Voor 't overige geloof ik , dat men het Model, waar van
ik gefprooken heb , meer volkomenheids zou geeven , door
de binnenzyden der twee Schepen beide vial: te maaken, en
de twee buitenzyden alleen naar den gewoonen trant to
boeijen , gelyk Fig. uitwyst. Wat bier van zyn moge : dewyl het zamenftellen van znlk`een Dubbel Schip ,
vecl meer zou kosten , met betrekking tot de Landing,
welke bet zou kunnen voeren , dan de op de gewoone wyze gebouwden , kan die meerderheid van die kosten alleen
bet in zwang brengen kunnen verhinderen.
Het vergaan der Schepen, door Brand, wordt in 't algeL5
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gemeen voorgekomen door de ftrenge bevelen -der ,Scheeps»
vongde P tegen .het Tabakrooken .tusfchendeks ,. en bet .ge..;
bruiken van Kaar4fen , zonder Lantaarns: doch .'er heft
eene zeer gevaarlyke gewoonte plaats, die de gevolgen
hoe . Verfehriklyk ze ook Mogen weezen „ nog niet heat
doen affchaffen, te weeten dat men Brandbaare Vogten
in Tonnen laadt. Twee groote Schepen , het eene .een
Fregat le Duc het andere de Serapi s, een Schip
van .de Engelfate 0o,stitylifehe Comptgrgie, zyn , in deeze
twee Intik jaaren , afgebrand, en hebben zeer veele Ongelukkigen het leeven . verlooren , door de jammerlyke onvoorzigtigheid, dat men vogt uit deeze,Va.ten tapte, met
een kaars digt by.. 't Is hoog tyd, om op de Schepen
tot een wet te alien om nooft Brandbaare Vogten , dan
in vlesfen, te laaden.
Om de fchadelyke uitwerkzels des Blixems te voorko.
men , heb ik voorheen het gebruik aangeweezen van eenen
Afleider,, beftaande nit cell punt, nlet een keten van het
bovenne van de mast tot in zee loopende. Men vindt
•tleeze Paratonneres vpor een maatigen prys by den Heer
. 'Er zyn veele voorbeelNARINE . en Comp. te Louden .
den van de goede uitwcrkze-ls deezes behoedmiddels op
zee. Men heeft al den toeftel in een doos, en, in minder
dan vyf minuuten , kan dezelve , by een opkomend Onweer, geplaatst worden (*).
Wat het overzeilen in voile Zee by nagt betreft , tit
tweet 'er twee voorbeelden van op de tochten van Londen na America, in het cen bereikten de beide Schepen
de plaatzen hunner beflemminge , hoewel zeer befchadigd , elk zich ten vollen verzekerd houdende , dat het
aangezeilde Schip ten gronde gegaan was ; in bet andere bereikte ilegts den der Schepen eene Haven, en men
hoorde taal noch teken van het andere. Deeze voorbeelden zyn reeds oud en dit overzeilen gebeurde op een tyd,
dat de Zeevaard , tusfchen Europa en America , het dentie
(*) De Heer LE ROY , in zyne poogingen , geduurende zyn ver.
blyf te Brest, geflaagd zynde , om alLoes blyvende Afleiders op
de Schcpen te plaatzen , hceft de Marrehalk DE CASTRIES bevel
gegeeven , dat ze gezet zouden worden Schepen , die
lange reizen ftonden to doen ; waarom ze ook toegevoegd zyn
aan de la Bousjole en 1 Aitfoiabe, die , ender 't Beveihebberlehap
van den Beer DF. LA PETROUSE, thans, op last des Konings, eene
Reis rondsom de wergild doen.
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de gedeelte niet haalde van de tegenwoordige; ten dien
tyde waren de Schepen op den Ocean!, veel minder in
getal, en by gevolge min bl9otgefteld aan 't overzeiien-..
Zints lang heeft men in 't Kanaal de gewoonte gehad,
om een Licht op 't voorfchip te branden; maarmuen
fchynt in voile Zee dit gebruik nict te hebben. Men kan
nict naalaaten die voorzorge in den tegenwoordigen ffaat
der Zeevaardye voor van aanbelang te rekenen ; het,getal
der . Schepen die den Oceaan overfteeken, Reeds vermeerderende , zal ook dit middel van verkenning -daar volftrekt nodig worden. Deels kan men dit onheil ook vookkomen,door,in donkere nagten , dikwyls te trommclen'of
een zwanre klok tc luijen.
Eindelyk ziet men, op de bank van Terre Neuvo,_ dikwyls Eilanden van Ys, en de Schepen, die nit NoordAmerica na Europa flevenen , outmoeten ze dikwyls:
over dag outgaat men ,ze gernaklyk , uitgcnornen by zeer
dik mistig weer. 1k herinner my twee voorbeelden van
Schepen op deeze Ys-eilanden een ongeluk beloopende;
het eerfte verloor zyn Boegfpriet, zonder eenige andere
noemenswaardige fchade : het ander flootte op het gedeelte van een Ys - ciland , door de warmte der zee beneden de oppervlakte gefinolten , een ander gedeelte flak 'er
boven nit, 't waarfchynlyk het Schip, reeds verre
op 't Ys gefchooven , redde : tegen dit laatfte gedeelte
ftiet de Bezaansmast , en fchoon deeze daar door viel,
werd de vaart van het Schip gebrooken: met veel moeite
kwam het 'er af, en, zonder vcel hinders, ter . bcftemde
plaatzc. Dit voorval toont , hoe zeer mogelyk bet is, dat
andere , tegen deeze vervaarlyke Ysklompen aanzeilende,
'er by nederzinken. 1k heb eene (Her Ys - eilanden gezien , 't weak , Haar onft gisfing , zeventig voeten boven
het water nitilak , en , by gevolge , achtmaalen zo veel
onder 't water. Daar is , overzulks, alle reden om op
zyne hoede te weezen , en nit te zien , fchoon op mien
merklyken afitand van die kusten, waar men een clergclyk
gevaar,, waarfchynlyk, te dugten heeft.
Over de Reel - Vaartuigen.
't Is der opmerkinge waardig, dat Volken , door ons
voor Wilden gehouden , de Zeil-, en Rocikunst, in
veele opzigten, verder dan wy gebragt hebben. Wy hebben nog geene Zeilvaartnigen, die in fneTheid kunnen haalen by de Pros van de Zuidr&; wy hebben ,een Roeivaar-
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vaartuigen,welke, in zekerheid en fnelheib., die van Gf0C71*
/arid overtreffen. De dennenhouten Canoes der Indiaanen
-Van Noord-ilineriea hebben desgelyks eenige voordeelige
hoedanigheden; ze zyn zo ligt , dat twee . Mannen een
clteztr. •Vaartuigen over land kunnen clraagen , nogthans
kunrien 'er in 't water twaalf in zitten; in holle zee zyn
ze niet zo onderhevig om water te fcheppen , als onze
Sloepen en Boots, wier boorden in 't 'Midden het laagst
zyn; en dus juist- ter plaatze waar het water gereedst
over komt: die der Indiaanen zyn daar het hoogst, gelyk
Fig. Ir. uitwyst.
De Chineelén , dat Volk zo verlicht, het oudfte befchaafde van alle Volken die beftaan , wier Kunften,
tot eene zo hooge oudheid opklimmende,ons . ten hunnen
voo.rdeele moest voorinneemen , plaatzen de Riemen in
hunne Vaartuigen, en beweegen dezelve , op eene wyze,
geheel van de onze verfchillende.. Onze Riemen liggen
vlak op•-'t boord, , de hunne ftaan 'er gclykwydig mede ,
en , in ftede van in rust horizontaal te zyn , hangen ze petpendiculair. Nu Bens plaatzen zy 'er twee agter op , dan
ecns een veel grooter getal op de boorden , waar ze onderfteund worden door zeker foort van roosterwerk. Wanneer zy roeijen , doen zy nict anders dan die Riemen van
den cenen kant na den anderen beweegen , eveneens als
by ons- de Matroozen met een Boot , de Riemen op de
agtertleeven hebbende , in de havens wrikken : de Rie.
men. der Chineefen blyven dus geduurig in 't water, en
komen 'er niet uit by elken flag, als by ons : dus verliezen zy geen -tyd onnut , in welken het Vaartuig niet
-wordt voortgeftuwd. Wy zien hunne wyze van roeijen
by de onze; ondertusfchen zyn wy even min genegen
orn van elkander te leeren.
Over bet' doen voortgaan van Vaartuigen zonder Zeiten
era zonder Riernen.
By de verfehillende wyzen om de Vaartuigen weg te
doen fpwden , van welke ik gefprooken heb,, kan men
eenc nieuwe voegen, die ik onlangs te javelle, aan de
zag- te werk ftellen. Het weer was zeer ik
tag een vry kloek Vaartuig de Rivier , in drie minnuten , rocijcnd overkornen; ilia in 't Water, maar in de
Lugt, roeijende: te weeten.door ecne foort 'van Moolenwieken, voor op' het Vaartuig geplaatst , te doen draaijen,
ale= ftondcn aan een dwarsfen boom in de kid gezet,
aan
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aan denzelven was een kruk , waar door . mensch in
ftaat was de wieken te doen draaijen. Ik heb dit werktuig niet dan op eenigen afftand gezien , en kan dus de
afmeetingen niet naauwkeurig opgeeven : dan de Wiekert
fchcenen my toe meer dan vyf voeten langte, en,anttrent
twee en een halve voet breedte , te hebben. De twee.
Mannen , die beurtlings deeze Wieken in beweeging bragten, verpoosden elkander dikwyls , waaruit ik befloot
dat dit werk een enkel Man zeer zwaar moest vallen;
ondertusfchen moet de werking van de Lugt op de
fchuinfche oppervlakte der AVieken vry groot geweest
zyn : want het over- en wedervaaren des Vaartuigs
fcheen my toe, zeer vaardig te gaan ; en ftaat hier by
aan te merken , dat , ondanks den ftroom, 't zelve aankwam te zelfder plaatze waar bet was afgevaaren.
Veele ontwerpmaakers, in 't werktuiglyke , hebben verfcheide keeren voorgefteld, Vaartuigen en zelfs Schepett
te doen beweegen door draaijende Riemen, of liever door
Schepraden aan een Rad geplaatst , en geftadigd rond•
gedraaid ;. deeze Schepraden aan wederzyden van het
Vaartuig geplaatst zynde; doch deeze wyze om voortgang
te geeven , fchoon menigmaalen beproefd , heeft nooit
eenen uitflag gehad , gelukkig genoeg , mu dezelve te
doen aanneemen. Ondertusichen herinner ik my niet,
dat men 'er ooit reden van gegeeven hebbe. 1k weet niet
of ik het regt heb ; dan het fchynt my toe, dan de waare
reden hier in gelegen is , dat een groot gedeelte van de beiteedde kragt zeer weinig aan de beweeging des Vaartuigs toebrengt. Dus zullen, by voorbeeld, in Fig.. 12,
van de vier fcheppers A, B , C ,D , die zich alle onder
bet water bevinden , en draaijen op eene wyze om het
Vaartuig van X eri Y te doen voortgaan , C de grootfte
werking doen, B bykans zo veel, fchoon minder, de beweeging van de eene en andere omtrent horizontaal zynde; maar de kragt, befteed om A in beweeging te brengen , wordt grootendeels gefpild, het water rechtftandig
drukkende , tot dat dezelve in B komt ; en de kragt , aangewend om het water op te /lean, wordt desgelyks gefpild
tot dat D de oppervlakte des waters bereikt: waar door
seen gering gedeelte der werking verlooren gnat. 't Is
waar , dat men, deeze Scheppers min diep in 't water laatende komen , in ftil Water , dit verlies van kragt zou verminderen ; doch , wanneer het water hol ftaat zullen de
Raderen onvermydelyk dikwyls diep in de baaren gedompeld,
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peld, debeweeging daar door veel bezwaarlyker worden,
en weinig iiitwerkings baaren.
Van alle verfchillende middelen om . de Vaartuigen
beweeging te helpen, is , dat door den Heer DANIEL BERNourw voorgefteld , een der zeldzaamite „. het beftaat
daar dat men in het Vaartuig een pyp plaatze, van
gedaante als een L , aan welks bovenfle gedeelte men, de
gedaante van een tregter geeve, gefchikt om de pyp met
water te vullen; dit water, nu nederdaaTende en heenloopen& door het horizontaale gedeelte van die , pyp, moet
bet Vaartuig voortftuwen, in 't midden van het achter.fchip zich uitftootende op de oppervlakte des waters. Het
lydt, geen twyfel, of het water oefent , door de kragt welke het in 't nederdaalen krygt, eene aanmerkelyke werking, en eene zo veel grootere , naar gelange het van
eene rneerdere hoogte valt; doch men hebbe telfeiis in 't
dog te houden, dat het de vertraaging moet overwinnen
van elke fehep waters ter zyde van het Schip, of van onderen opgepompt; zo dat van de beweegende kragt 'zo
vicel moet afgetrokken worden, als dat van dor voortgang
des Vaartuigs afneemt , cer het door neder te vallen daar
aan beweeging kan mededeelen. Om dit ongernak te voorkomen , zou ik 'er een andere pyp .byvoegen , desgelyks
van gedaante als een L, die men desgelyks in het Schip
zou plaatzen, maar- in eene tegenovergeftelde rigting , gclyk in Fig. 13. • n de daad, de pyp, na vooren geplaatst,
in werking gebragt zynde, en het water als een pomp in
dat gedeelte des Vaartuigs brengende, zou het 't Vaartuig
in bewecging helpen van dien kant , terwyl het in dezelfde rigting werd voorgefluwd door de kragt van achteren
geoefend. Voorts , zou dan nog te onderzoeken than, of
die arbeid van pompen minder zou zytt, dan die van roeijen. Men zou ook, in eenige omflandigheden , met voordeel de, Vuurmachine kunnen gebruiken.
Duch , zou 'er geen rniddel weezen , • om al dien arbeid.,
van Water op te pompen, te fpaaren, en 'er Lugt in flede te Belden, de kragt van een mensch gebruikende, oat
cen Vaartuig , door middcl van die vloeiftoffe , te doer
voortgaan ? Dat wy 'er een veronderflellen, 't welk de
gedaante heeft in Fig. 14. afgebeeld. A is een pyp van
twee voeten over 't kruis, waar in een zuiger gnat; deeze zuiger heeft van binnen een klep , die zich opent
by het op-, en fluit by 't neder-gain. Deeze twee beweegingen aan den zuiger medegedeeld zynde , door deq
bef-
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B, het middelpunt C draagende, heat de pyp
desgelyks een klep D , welke zich opent wanneerie,kragt
van den zuiger beneden werkt, en de Lugt in t_ ultlaat:
deeze Lugt, nu met geweld op het water van achterea
werkende, moet het Schip voortzetten, indien" min- by
deeze toerusting een Lugtontvanger F voegt, naar eisch
gepla ptst , en van kleppen voorzien; deeze ontvanget,de
werking van een Lugtvergaderbak verrigtende, zat eene
beftendige kragt oefenen , die geftadig werkt , terwyl melt
den hefboom in beweeging brengt, om den zuiger flagea
te laaten doen. De Pomper zou met den rug na 't achterfchip kunnen ftaan , en met de handers , achterwaards
boogen , 'de zuiger in beweeging brengen, door middel
van het dwarsyzer 13, terwyl ecn ander ftuurtle; of, indien men twee pompen hadt, beide in-'t achterfchip Chartde , met een befboom voor elke hand , zou de Pomper
zelve den koers kunnen rigten , nu met de , eene hand
fterker dan met de andere pompende, even cis een Roeijer, naar welgevallen , met de eene riem'flerker trekt dart
met de andere. Voor 't overige is 'er geen Rand , waar
in een mcnsch meer kragts kan doen, dan wanneer hy op
en neder werkt.

hefboom

Over het befineeren der Schepen van onderen met Vet.

Men fmccrt dikwyls de Schepen van onderen met Vet,
om 'er meer firelheicis can te geeven , en flaagt in dit
oogmerk : dan , hoe algemeen dit in gebruik is, weet ik
niet , dat iemand zich vcrledigd hebbc om de , oorzaak
uit te leggen. Men verbeeld zich , in. den eerften optlag,
dat, fchoon men de wryving van een hard lichaam , 't
welk over een ander hard lichaam heen gaat , vermindere , door het zelve met Vet te heftryken , zulks geen
plaats zal vinden , als bet een lichaam betreft, 't geen
zich in cen als het water, beweegt. Nogthans
is 'er nicts zekerder, dan dat dit doorgaat omtrent de Schepen , en overzulks een ftuk door Proeven beweezen , ea
van niemand in twyfel getrokken wordt.— Ziet trier misfebien de wcare reden. De waterdeeltjes trekken elkander can , deeze aantrekking oefent ook haare kragt tusfchen het W:iter en het Hout, en verfcheide andere zelfftandigheden ; doch heeft geen plaats omtrent het vet:
het blvkt zelfs, integendeel, dat de Water- en Vetdeeltjes elkander afttooten: zo dat men zelfs in twyfel zou
kun-
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kunnen trekken , of de deeltjes van Olie , op water geftort, weetenlyk elkander aanraaken : want wel vorre ,
dat een druppel Olie , op het water valJende , te zelfder
plaatze blyft, gelyk dezelve doen zou, op gins komende , r§7 het zeker , dat ze zich op 't oogenblik verdeelt,
en Op eenen verbaazenden afftand verfpreidt , onder
gedaante van een zeer dunnen damp , 't welk zeer bezwaarlyk zou kunnen gefchieden , indien die Oliedrup de
pppervlakte des waters aanraa.kte , en 'er iets in 't minite
aan kleefde. - Nu kan men nagaan, met welk eene
kragt de waterdeeltjes aan elkander kleoven , en aan andere lichaamen , door het gewigt van water noodzaaklyk 'om cen druppel of te fcheiden , die aan een lichaam
kleeft, en vergroot, tot dezelve in 't einde eene zwaarte krygt, genoegzaam om de fcheiding te bewerken , en
de nedervalling to veroorzaaken. Laaten wy eens veronderftellen , dat die druppel de grootte van een ert
hebbe , als dan zal men zo veele aankleevingen hebben
als, 'er druppelen zyn , die het gedeelte des Schips onder water raaken ; en deeze moeten overwonnen worden
door een beweegkragt , in elke beweeging van den voortgang , gelyk aan de fom deezer druppelen : doch dewyl
'er geene aankleeving van dien anal te boven te komen
is, tusfchen het water, en het met Vet betmeerde gedeelte des Schips , moet hier uit eene aanmerkelyk onderfcheid ontftaan in den wederftand , welke het in den
voortgang ondervindt.
1k biyf, enz.
(Het Vervolg in het eerstkownd Strikje.)
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RERICHT, WEGENS DEN KUNDIGEN WEER- EN LUGTSle
GESTELTENIS WAARNEEMER , DEN HEERE J. C.
MOHR ; door den Heer* * *** **

eeft niet .kunnen rnisfen veelen onzer Leezeren tt
p
1 verwonderen , met de ;hand Mei ,..des.voorled.es
Jaars 1787, onze Maandlykfche opgave der Lugtsgefieldheld
te Limfterdam , zo plotsling , afgebrooken te zien. Een
ons zeer fmertend overlyden van den keurigen Waarnev;finer; die 'ei ons mede verpligtte , en ; van tyd tot fyrr,' in
ons. Mengelwerk; zyne breedere Befpiegelingen :daar over
rutdedeelde; is de ooriaak; de Heer J. c: ontviei
Om door den Blood. Wy hoopten• een ander te •vindeni
die deeze Taak.zou opvatten; zyn wedergadeaan te treg
fen , konden wy ons niet belooven; met minder zouden
wy ons niet' vergenneg± hebben; en daar zulks ons niei
heeft mogen gebeuren , verkozen wy ,igevolglyk , van die
voor veelen zo gevallige Maandlykfche Waarneemingen*
of te zien.
Gelukkig rekenden wy ons , in dit ongeluk, dat
za langen tyd de Waarneemingen, voor _een grootgedeek
te, van die juiste hand mogten plaatzen; dat wy meets
danNegentien jaziren , welke eene Maanskarnmende Knoop.
keer maa.ken , waar in de Liefhebbers .der WeerwaarneeQ
vol hadden..
min cren cenig belang
Eert
b Scihryver , wiens Naam het ons . fpyt niet te. mogen
melden„ als welke aan dit Bericht . , wegens den Heer
Minx als . ten Weerwaarneemer, in veeler oog :eene • clubbele waarde ,zon. byzetten, heeft de Gedagtenisfe van dies
Her,: in dit
b wel willen vereerei4 en zal elk,
opziat,
eenigzins dier zaaken.kundig„, nit dit Bericht zelve kunne.n. :opmaaken , dat de Lof, bier den Heer !mom gegee,
yen,. uit de penne komt eons. bevoegden oordeelaars van
waare verdienften.
Als zulk een•Waarneemer heeft
hyvoornairnlyk betrckking tot ons , en verdient zyrt Naam daar in der vergotelnis. onttrokken te
warden; aithans zo veel onze Letterarbeid • daar aan kan
toebrengen.
Wie den Heer MOHR , in verfeheide betrekkingen , nader wil leeren -kennen , kan zynen lust voldoen, in de
Lykzanger , te zyner Gedagtenisfe gemaakt, door' de Leden van zyn Dichtgezelfehap , in fl mflerdam ter Sprell
III. DELL. MENGELW. NO. 4.
M
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ire voerende; Hier na volmaakter; die hunnC- gevoelens
van ,hoogagting, Liefde en Verkleefdheid aan Hem, daar
in ten toone gefpreid hebben : deeze Lykzangen zyn uitgegeevep by de Boekhandelaaren D. en y. Tod.
Zie bier" den Heer MOHR als Weerwaarneemer befcliciuwd , naar verdienften befchouwd, zo anders
dezelve, overeenkomftig met derzelver waarde, kunnen
gewaardeerd worden.

Onder de veelvuldige takken van fraaije Letteren , of
nuttige .Weetenfchappen welke den kundigen MOHR
bene aangenaame uitfpanning verfchaften, bekleedt: zekerjyk de Maeorologie , of leere der .Verheevelingen en wel
byzonder de kunst om Weerkundige Waarneemingen te
doen, en te vergelyken, eene aanmerkelyke plaats. Men
kan te recht zeggen, dat by in dien tak heeft uitgemunt,
en dat roar' zeer weinigen , zo binnen als buiten's Lands,
met hem daar omtrend gelyk ftaan. Hoewel reeds , zederd
eenige jaaren , de aanmerkelyke orde der Saifoenen , en
het buitengewoone, dat in dezelve ,zotntyds voorkomt,
zyne aandacht niet ontglipt was, en by, door de gewoonte , die hem, uit hoofde zyner diepe eerbied voor bet
Opperweezen , eigen geworden was , van namelyk , overal de
geduchte , doch weldoende , hand van God te erkennen,
ook den loop der Jaargetyden, de fchikkingen , de orde,
de afwisfelingen en zeldzaamheden ; die daar in plaats
hebben , meer bepaaldelyk dan andere menfchen, halt Bade geflagen, en her opmerkelykfte daar van -aangetekend,
was het echter eerst de ftrenge. Winter van 1776, die
hem'gelegenheid gaf, zyne verbaazende vermogens op-dit
ituk aan. den dag ,te leggen.• ..Hy gaf zyne doorwrochte
Aanmerkingen , op den loop van din Winter, en zyne
vergelyking van denzelven met eenige voorgaande..ftrenge
Winters, vooral met die van 1740, 176o, 1763 enz:,
't Licht.. Het is, in dergelyke foorten van ftukken, dat
zich de waare geest ontdekt , en dat men gewaar.wordt;
wat 'er tot een goed Meteorologist behoort: goede 'Waarneemingen, die by zelfs neemt: befeezenheid., om die,
welke in voorgaande tyden gedaan zyn, te kennen: odrdeel, om alien onderling te vergelyken : eene vergelyking,
die niet flechts beftaat in het bepaalen der grootfte trappen van koude of hitte zo als men voorheen plagt te
doeu:
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doen: maar in het nagaan van alle die omflandighedeft
van koude van achtereenvolgende vorSt , Van \Olden ,
van fneeuw enz. 9 die te- zamen loopen, om eenen Winter den naam van ftreng te doen draagen : en den mien te
recht ftreager dan den ander te doen noemen. NiMiner
hadt men , vO6r MOHR , die zaaken in dien trant behandeld.
Kort daar na nam by de taak op zich , zyne
Weerkundige Waarneemingen in de Vaderlandfche Lettereeffeningen , Maand voor Maand, nit te geeven.
Hier in ,vond men reeds het gunfiig oordeel, dat men van
fionden aan over 's Mans kundigheden geveld haft ,
nader bevestigd door de fchrandere Aanmerkingen,
welke hy dikwerf by die Waarneemingen voegde: maar
meh hadt ook boven dien gelegenheid, van nog andere
vermogens in den Man te leeren kennen : alien naamlyk,
welken een goeden Waarneemer vercieren. Veelen, die
zich met Weerkundige Waarneemingen betnoeljen denken dat het genoeg is , den Thermometer , Barometer enz.
waar te neemen, en zorgvuldig aan te tekenen: van daar
zo veele gebrekkige Waarneemingen , door welke men over.
laaden is , en die de Meteorologic zeer veel ondienst doen,
om dat zy onnauwkeurig , en dos, ten dien opzichte , onwaar zynde , niet dan tot valfche befluiten aanleiding kunnen geeven. — MOHR 9 in 't tegendeel, ging zelve
zyne werktuigen met veel oplettenheid na; en alien, die
hem gekend hebben weeten , met hoe veel zorg hy zich,
tot ,het einde van zyn leeven , met het nagaan van MeteorolOgifche Werktuigen bezig gehouden heeft. Hy gebruikte noch Barometer, noch Thermometer, dan na dat
dezelven eerst door hem beproefd waren. ---- Ten
anderen zag hy naar eene goede plaatfing voor dezelven
om: weetende , dat de Waarneemingen niets waardig zyn,
zo de werktuigen niet derwyze geplaatst zyn , dat zy in
de daad de veranderingen , en vooral de fpoedige, en zom.
tyds kortftondige , veranderingen, die in het Weder voorvallen aanduiden.
Meermaalen hebbende moeten
verhuizen , was by hem een der noodzaakelyke vereischten eener wooning, eene goede plaatfing voor den Thermometer : hy liet liever eenige andere gerieflykheden vaa.ren , als hy dit maar in een huffs kon Verkrygen; en in
de daad , 'er kan geen plicht behoorlyk Waargenomen worden, (en , zich als een Meteorologist by het Publiek aankondigende , en bet zelve Waarneemingen aanbiedende
achte by de nauwkeurigheid deezer als een plicht, die
hem
Ma

ISO

IERICH.T

hem Opgelegd was,) pen plichz , zeg ik ,kan'er behoorlyk
waarmoinen-worden, of men moet tot opofferingen ge,
reed - Ten derden was bet voor hem nietgenoeg
Weerkundige Waarneemingen te doen; by nam..- nog de
taak op zich,, om , dezelve behoorlykna gaan ; naamlyk
de reirikele kennis' der uiterften van warmte en ,komie,.of
van de' -my:lane der lucht , voldeed hem niet; by oordeelwarmte', en Are
dc ' te recht; dat (4c, gemiddelde koude
gemiddelde zwaarte der lucht, of hoogte van den Baro-:
meter ,tot regte ketiniS der Saifoepen behoorert:hy getroostie zicfi dan het lastig werk , om de;nodige-additien
eri divifith ter :Open ten einde tot die kennis te geraaloin:.
insgelYkkting hy- met de winden , enz. to .werk ; en..nien
kan met :waatheid ,zeggen , dat men aan den yver van den
freer- MOHR 5 .en. van de -Heercn HOLD en VAN SWINDEN
eene aanrnerk e lyke verbetering in de Meteorologic Verfchuldigd is.
't Geen , eindelyk , de kroon fpant van.- alle de Meteorologifche' verrichtingen van MOHR hoewel .by
zyn' ' loopbaan met -dit fluk begonnen bebbe ,.. is . zyne
Veerzig jaarige !"afel van de Gliarve,' den gevallen
gen, en de krach-t-de,r Minden, nit de Waarneemingen,
den Hi Z1Tnenbarg opgetnaatct ,en „met eene goede 'Verklairing , in de • Natuurkundige.Verkandelingen,
gedrukt. J Het is jammer, dat dit meesterfluk.-uitverkogt
is. Men ftaat verbaasd . over. 's :Mans ,arbeid, oOrdeel,
en fcheipzifinigheid., beeze laatfte , firaalt vooral,
hier in' door, dalhy nit den loop zelvcn -der Waarneemingen zien. kon , of zy: goed," dan niet goed , echt , dan
niet echt , 'zyn. Hier -van geeft by in deeze-Verhandeling'
een duidelyk bewys. : daar enkel uit het nagaan der
Waarneemingen ,`111 , 1764 en 1765, befroot,, ,..dat.dezelve ,
hoewel tusfchen die ,;:welke op den Huize Zwanenburg
genomen zyn , nitgegetven , echter ;elders .moesten: genomen p of aan onbegrypelyke verfcheidenheden blootgefteld
geweest zyn: eenig nayrziag veranderdc zyn befluit in -zekerheid. rnsgelyks heeft by meer dan cells, op
dezelfde-- . wyze, Zeer aanmerkelyke drukfeilen verbeterd.
Het is ons geoorloofd , een onbekend ft:large daar van Fby
to brengen: Prolesfor VAN SWIND E N vond die Veeptig
jaarige Tafel zo uitneemend, dat by wel ras befloot , dat
'er Diets' goeds, voor de kennis. der luchtsgefteldheid van
ons Land te doen was , ten zy men 'et eene dergelyke
voor den Barometer vervaardigde : by deed zulks in Zen
Zo-

WEGENS DEN MEER J. C. MOHR.

151

Zomer vat 1 7 81, en voegde ' er eene volledige Verklaaring by , ,waar to hy , op het voetfpoor van, .monn
te werk gaande , eenige , of in 't oog tOopende ,
waarfcliyplyke , drukfeilen verbeterd
— Met
den neer MOHR in briefwisfeling zynde , zond by:de,nzely en zytie Tafel en de Verklaaring: de Heer ntomi • in
dezelve , op verzoek van zyn Vriend , met de vcrcisehte.,
en wy durven zeggen, met die onbegrypelyke namaen•
righeid , die hem eigen was , na: en vond nog veele feilen , die zynen Vriend ontglipt waren, en voor welke hy
de nodige verbeteringen daaritelde; die ook , zo dra zy
den opt -teller overgehriefd waren , greetig door hem aang enomen wierden. Het is jammer, dat
Tafelniet
•
'fit Licht gegeeven is. De Heeren MOIIR en VAN HER WEY-,
DE 9 de laatfle toen in 's Hage woonagtig , doch zederd , nit
hoofde zyner kundigheden , door de Keizerin van Rtes.
land , op zeer voordcelige voorwaarden , naar. Rusland
vertrokken , en thans te Riga, ten minften voor eenigen
tyd, gevestigd , zyn de eenigen, aan wien die Tafel is
medegedeeld geworden.
Het verlies van MOHR zal den verderen opbouw der waare Meteorologie , in ons Land, merkelyk vertraagen , welke reeds door het niet verder uitgeeven, der keurige Waartteemingen van den Heer nom, , thans Kapitein der Artillerie, ten dienfte ,deezer Landen ,. en het vertrek van
den Hccr VAN DER AVEYDE naar zeer veel geleeden heeft.
Wanneer men all', \vat MOHR gedaan heeft.,, nagaat,
zal men zich verwonderen , hoe by den tyd tot alles
heeft kunnen vinden : dan , daar by zich alle de
ydele vermaaken , en die tydverkwisting, welke veelal
den naam van uitfpanning draagt , hoewel geenzitns aan
de aangenaamheden van het gezellig leeven onttrok, had
hy meer tyd dan vecle anderen overig. Hy kende den
waren prys van den tyd. Zyn tydelyk beroep waar to neemen: zich toe te leggen op fraaije Letteren en nuttige
Weetenfchappen : den Godsdienst , in een uitgeflrekten
tin te beoeffenen: verdeclde zyn leeven in drie vakketi,
in geen van welken een oogenblik verlooren was. -Door het eerfte vervulde by zyne plichte.n als burger, als
mensch , als EcIngenoot: door het ander verfchafte hy
zich eene aangenaame uitfpanning, waar van de vruchten niet alleen hem; maar ook nog daarenboven anderen,
fen nutte verthekten : door het laatfie bereidde hy zich
tot
M3
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tot die Godzaligheid waar van hy de bezitting als het
waare doel , en de betrachting als de voornaanifte bezigheid van's menfchen leeven, befchouwde. Hy itrekte tot een
duidelyk bewys, dat waare Godsdienitigheid, eene nauwe
gezetheid op alle de plichten , die men daar onder betrekken kan , en het befteeden van veel tyds , in het
waarneemen derzelver, geenzints den mensch tot het tydelyk beroep , of het verftand, ter beoeffening van fraate Letteren of 'Weetenfchappen , minder vatbaar en gejfchikt maaken; zo als het ongeloof, .en dartele waereldlingen , het maar al te veel , doch zonder grond , verfpreiden.

PE DEUGDZAAME MAN.
In den Smaak van GESNER.
(Overgenomen nit Le Confervateur.)
een fchoonen Herfstavond zag de gryze LYSANDItR,
Op
aan zyne deur , na 't westen uitziende , de ondergaande Zon, gelyk hy, langs hoe zwakker , en min brandende.
Van tyd tot tyd hief by de oogen Hemelwaards , fmeekende , dat by eenen zo vreedzaamen uitgang mogt bebben , by het afneemen zyner dagen. Eenige oogenblikken daar naa deed het Schouwtooneel der Natuure heir
het groot aantal zyner jaaren vergeeten. Voor de negen•
tigfte reize aanfchouwde hy de verwisfeling derJaarfaizoenen. LYSANDER hadt ze altoos met bewondering aanfchouwd; hy bewonderde ze nog, en riep nit: „ Hoe
0, fcboon is de Natuur !"
Voorgevoelende , dat by ze thans voor de laatfte mail
zag , bleef, hy langen tyd in eene Godsdienftige verrukking opgetoogen. Stil , en zonder gemerkt te worden ,
bath PHILANDER, zyn oudfte Zoon, zich agter hem vervoegd. Hy bemerkte terflond, vol eerbied, het welfpreekencl Itilzwygen des Grysaarts ; doch het ontzag week
welhaast voor den drang der liefde hy wierp zich in de
Armen zyns Vaders , die uitriep : „ Indien ik dit oogen09 bilk myn leeven eindigde : myn laatfie dag zou een
0, pliikkige dag weezen
Zy omh.elsden elkander,, en
by
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hy hervatte. „ Myn Zoon , zints Lang heb ik u een
Gezan t,cr beloofd, een Zang, den Deugdzaamen Man
ter e-ere. De uure , tot welke ik 't zelve bewaarde ,
19
rr eloof ik , gekomen" .. .. en hy zong op dee,' is
, 2,,
zen trant.
„ Wat is het aangenaam Deugdzaam te leeven!
„ Het leeven des Deugdzaamen Mans loopt zo vreed„ min voort als de bedaarde golfjes van eene water„ beekje , door een grasveld ftroomende; gelyk deeze,
„ laat de Deugdzaame overvloed en geluk agter. Gelyk
„ deeze wordt by begeerd , bemind en betreurd.
„ Wat is het aangenaam Deugdzaam te leeven!
„ De Natuur waakt altoos over den Deugdzaamen
„ Man. Zy is by hem als by gebooren wordt, en geeft
„ hem , Ouders, zo wys als teeder, die voor zyne ontluikende kindsheid zorgen , en hem ter deugd vormen.
„ Binnen kort wordt hy groot , gelyk zy. Het eerfte
„ gebruik zyner kragten is zyne verzwakkende Ouders
„ te onderfteunen. Hy zou hun gaarne willen weder„ geeven wat zy hem verleenden. Dan , welhaast fpreekt
„ de Natuur in zyn hart. Hy gevoelt de noodzaaklyk„ heid van eene Wederhelft. Een waardig Voorwerp
„ biedt zich zyner onfchuldige begeerten aan. De te„ derfte liefde neemt hem , welhaast , in de zagtfte ban„ 'den gevangen. Eene beminnelyke en talryke Naako„ melingfchap is de vrugt van eene zo heilige Egtver„ bintenis. Het geluk hunner Kinderen maakt hun ge„ luk Zy kunnen op eene regtmaatige wederver„ gelding hoopen. De jaaren vermenigvuldigen : het
„ Deugdzaam Paar kromt zich allengskens onder dien
„ last. Het bezwykt eindelyk , beweend van de hun„ nen; en over deezen te vrede , fterven zy , gelyk zy
„ geleefd hebben.
„ Wat is het aangenaam Deugdzaam te leeven!
, De Ongelukkigen zegenen den Deugdzaamen Man !
„ 'Hy wordt door zyne Landgenooten bemind, door den
„ Buitenlander geagt. De ftreelendfte vermaaken verza„ melen zich rondsom zyn nederig dak. Vrolyke ge„ Cprekken , onfchuldige fpelen , vullen zyne ledige uu„ ren aan , gieten een faus over zyne maaltyden , en
0, rusten hem toe tot nieuwen arbeid. Tot voltooijing
M4
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van zyn geluk, zit de Vriendfchap , de trOnwhartige
„ Vriendfchap , aan zyn tafel.
„ Wat is het aangenaam Deugdzaam te leeven!
„ Voor den Deugdzaamen Man is de da!Y eraaft altoos
„ fchoon, de dag fielder, en de natuur :steeds in haar
• Lentekleed. Het ontwaaken van den Deugdzaamen is
„ het hervatten zyns gelukftaats: zyn. dae. .is. .reeds by
1, overdenking befteed; de ongelukkige telt voor hem de
„ voorby gaande oogenblikken. De nagt verrast den
Deugdzaamen niet, voor dat hy den dag wel befteed
„ hebbe. ten zagte flaap flnit als dan zyne, oogleden
„ hy ,flaapt , niet vreezende door knaagIngen van binnen
„ wakker-gemaakt te zullen worden. Vrede is de gezel•
„ linne der Onfchnld. De- ftilte des mid'dernagts is Ilia
„ grooter dan die van zyn hart.
Wat is het aangenaam Deugdzaam te leeven!
„ De-Snoodaart deelt , wel is waar, met den Deugd„ zaamen in bet genot des Daglichts. De Nagt: ftrekt
„ over beiden de donkere vleugels nit. De Natuurfchenkt
St den eenen zo wel als den anderen haare- weldaaden.
„ Dan, welk een ., groot onderfcheid maakt -zy-tusfchen
„ Deugd ,en Ondeugd! Die zelfde, gefehenken , welke
,, het geluk uitleveren van den Deugdzaamen, welke ze
„ weet te crenieten, dienen ten bran van rampen voor
„ den misbruikenden BOozen. . De Wyn , die de kragten
„ der Maatigen verfterkt, beneemt . ze den Onmaatigen.
„ Wat is het aangenaam Deugdzaam te,-leeven!
„ Zomtyds verdonkeren dikke, wolken. de inders .heldere
„ dagen des Deugdzaamen : zyne vermaaken worden door
„ fmerten overdwarst ; doch zulks- is eene verftandige
„ voorzorge van de Natuur ,,om,here de waardye des Ge„ Inks- te beter te leeren kennen. Welk een tegenfpoed
,, hem bejegcne , hy bcwaart . altoos.. cen goed Hart; een
,, opregten 'Geest; een znivere Ziel; eerie troostflemme
• preckt
f
fteeds in zyn .binnenfte. Vrees niet, gy zyt
• Dcugdzaam!
„ Wat is' het aangenaam Deugdzaam'. te.leeven!
De Natuur bemint den Deugdzaamen. Zv fchenkt
T eene gelukkige Kindschheid„;tene bevallige jonig„iem
„ /ingfchap., gerusto Ouderdom. Zy geeft hem ver„ ftandige 6uders, eene kulkhe Egtgenoote , liefheb„ ben„
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„ -betide Kinderen , waare Vrientlen , eene volmaakte ge„ zondheid , een vrugtbaaren akker, een gelukkig,leeven ,
„ en zagten dood. De Deugdzaame is een gelukkige Zoon,
• een gelukkig Egtgenoot , een gelukkig \friend!
„ Wat is het aangenaam Deugdzaatn te leeven !
„ Maar de traanen biggelen u ten ooge uit," fprak de
Grysaart; zyn Zoon weder ornhelzende. „ 't Is my, een
• wellust f u zo aangedaan te zien op dit gefchetfte beeld
• eens Deugdzaamen Mans. Wees altoos Deugdzaam , en
„ gy zult altoos gelukkig zyn !"
Dit waren de laatfte woorden van LYSANDER. Hy wilt
niet, dat de dood, die reeds eenige oogenblikken agter
hem geftaan hadt, een tooneel zo teder niet hadt
ftooren door 'er op te verfchynen. Dan nauwlyks hadt de
oude LYSANDER voleindigd , of hy vertoont zieh. Hy ziet
hem zonder fchrik , en wagtte den flag zonder vreeze. Hy
omarmde PHILANDER nogmaals. De Dood bediende zich
van dat oogenblik... en hy gaf den geest in de armen eens
Zoons , in wien hy herleefde.

AANMERKINGEN OVER DE TOONEELLIEFHEBBERYEN
BUITEN DEN SCHOUWBURG , ONDER BYZONDERE
PERSOONEN.

(Uit het Engelsch.)
de veelvuldige nabootzingen des Leevens en der
V an
Zeden , door de Kunst vertoond , is 'ergeen de natuur zo
naby komende als een Tooneelituk , verfraaid door de nitfpraak en gebaaren des Acteurs , en door alle de fraayheden
van het tooneel. Schoon in de daad zyn de denkbeelden
door het penfeel verwekt ; de kleur, de rvaarheid der - afbeeldinge , zetten het dock als 't ware leeven by. Maar welk
een PARRHASIUS of APELLLS kan beweeging fehilderen ?
Hier fchiet hunne verwonderenswaardige kunst te kort
loch het, Tooneeldicht , met Tooneelbedryf gepaard , vergoedt dit gebrek ten vollen , en zet aan de navolging de
houding, van 't weezen by.
Kunften , zo, veel vermaaks verfehafrende , moat men ,
met alien {grond van reden wagten , dat een algemeen gunftig onthaal zouden ontmoeten. De Ondervinding bcantM5
woordt
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woordt bier aan volkomen. Men leest nauwlyks win cenige EeuW, of de befchryving van eenig Volk, of men
oritdekt 'er de voetftappen van Tooneelvertooning; doch
in geen land heeft men bet Tooneel driftiger gezogt dan
in England; daar het Tooneeldicht, am van pen anderen te gewaag,en , zyn SHAKESPEAR , en het Tooneel zyn
GARRICK vondt.
Zo groat zyn de bekoorelykheden van het Tooneel geweest , dat veelen in den hoogften leevenskring, niet te
vrede met alleen Aanfchouwers te zyn, eene blaakende
drift gevaelden , om het Treurtooneel. te betreeden of een
Blyfpel uit te voeren , en de toejuichingen van een brzonder daar toe gefchikt gezelfchap te behaalen. Voortyds heeft men het beroep eens Tooneelfpeelers al) eene
gansch onredelyke wyze verlaagd. 't Was een ortheusch
begrip, de zodanigen, die de fynfte en kieschfte aandoeningen der menschlyke natuure wisten nit te drukken,
under bet uitvaagzel der Maatfchappye te rangfchikken.
GARRICK wend eens, zo my voorftaat, op het land aangezien voor een Acteur, en, in gevolge van dat denkbeeld, niet zcer beleefd behandeld. Hy bragt veel toe
om waardigheid by te zetten aan een beroep , welk.,
indien het waargenomen worth op eene wyze als by het
bckleedde, dezelve ongetwyfeld verdient. De gewoonte
om Tooneelftukjes te fpeelen, Welke ingang t3;evonden
heeft by aanzienlyke en tyke Familien , zet het Acteurfchap agting by, en doet Lieden , door de Wetten hier te
Laude eertyds weinig beter dan Landloopers befchouwd,
voorwerpen van bewondering en naavolging worden. De
fchoonfle Dames leggen zich toe om de bevalligheden ea
kragt van voorftellcn van een ABINGDON en een SIDDONS
rift te flreeven; Lords en Baronnen hebben zich vernederd
din Leerlingen te worden van hedendaagfche ROSCIUSSEN.
Niets kan het landverblyf meer veraangenaamen dan de
beerfchende fmaak om Tooneelftukken te vertoonen ,
der Vrienclen , Kennisfen en Bloedverwanten. Muzyk,
Dichtkunst ,Scbilderkunst , Kleeding, perfoonlyke fchoonheid, en befchaafde uitfpraak , vereenigen zich am alien te
behaagen , die toegelaaten worden om deel te neemen aan
dit verlustigend onthaal. Geene ruwheid en boerfche onbefchoftheid.verhindcrt de Acteurs. De Toekykers en Aan
hoarders brengen met zich het befluit om vermaak te
fcheppen: gebeurt het dat zy 't zelve niet in alien deele
vinden, zy hebben te veel dankbaarheid voor de uitnoodi-
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diging , te veel vriendfchap voor den Eigenaar des,Tooneels te veel natuurlyke of verkreegene beleefdheid om
dit ongenoegen te ontdekken. Dus verre gaat .rules
zeer goed. Men is wel in zyn fchik : en, wenscht eerzugt
OM voldoening , waarom Z011 zy dezelve weigeren , daar
zy die zo fchadeloos en onbeledigend kan bekomen.
Doch 'er treedt een ernftig Opmerker binnen , en waagt
het , met een lompe houding , de Onfchuldigheid Bier Vermaakneemingen in twyfel te trekken. „ 49," Roept de
zamenvergaderde menigte uit, „ by is een Methodist,
„ een Puritein , en Pylaarbyter. Dryf hem uit. Dat wy
„ de deur fluiten , om , zonder zulke beletzels , ongeftoord ,
„ vreugd te yaapen!" Ik fhoet bekennen dat de
aanmerkingen van den Indringer zeer te ontyde zouden komen , en zper ongepast zyn in een Tooneelgezelfchap onder
het fpeelen : doch laat ons hooren of die de Oufchuld deezer Vermaakneemingen in twyfel trekkende Man ook iets
te zeggen hebbe , waar aan iemand een kwartier uurs het
oor zou willen leenen terwyl by onder de handen van
den Kapper zit, of bezig is de wangen te blanketten om
zich gereed te maaken tot het Spel , dat dien avond zal
vertoond worden.
Naardemaal 'er openbaare Schouwburgen zyn , heerlyk
onderhouden ten algemeenen dienfte , is het zeker,, dat
het Vcrmaak en de Leering , uit het Tooneelfpel te haalen , daar kan verkreegen worden , zonder de moeite en de
kosten van een byzonder Tooneel aan te leggen en te onderhouden;; Gene moeite , welke menigmaal zo veel tyds
wegneemt , dat zulks inbreuk doet op aangelegene Pligten
deezes leevens; en kosten veroorzaakt , die aanleiding geeven tot het pleegen van onregt, tot verlegenheid , en verderf. .De zodanigen , die anderzins hun tyd en geld in
nutte verrigtingen zouden befleed of tot werken van Haddaadigheid bekeerd hebben, vinden zich buiten ftaat en
ongenegen, om een van beide te doen, wanneer zy hunne
gedagten gevestigd en hunne inkomften gefchikt hebben
tot de kostbaare yclelheden des Tooneels , en oin met glans ,
de veelvuldige benoodigdheden van een iyyzonder Tooneel
te verfchaffen.
Men mag misfchien in twyfel trekken, of verfcheide
ftanden der houdingen, waar in door drift 'verwierde Gelieven op het Tooneel onvermydelyk komcn, wel gunflig
zyn voor die Deugden , welke (trekken om de rust des
Buislyken Leevens te bewaaren. S.choone Kleeding , verruh-
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rukkende gefprelacen tedere Onfhelzingen , boczemen
beelden . van Lief& in -Harten , die .deidIve gender misdaidniet kunnen huisvesten.
Eene. aadere ongunflige omitandigheid s*oor'de Zeden
hettaat .hier in , dat de meestd onter Efigeifthe tlyfpelen
die men 't hoogSt fchat , zo Ichaamt/OOS ''onzedig zyn
dat,,ze de Ondeugd aanpryzen met alit de Verftaaijingen
van ivernuft en fchitterende hoedariigheden; en ale belang*kite Deugden ten toon te ftellen door de Betragters
derZelven,::als belachlyke Voorwerpen ten t6oneele
vocren'. Zulks te hooren is hoonend ;genoeg niaar het
van buiten te : leercn 2 en het aan te dringen; door belt:14=de .bevalligheden van tooneelvertoort tan geen geede nitwerking doen pp de Zeden Vati den- Aaeitr: Zulke
rollen te leeren , en uit te voeren , zal , waarfcliynlyk , by
Tooneelfpeclers van hun beroep , minder nadeelige uitwerking baanen : dewyl zy, om den broode fpeelende , dikwyls hun rol fpeelen met wederzin , en als- een lastige
tank vo/brengen : maar de Heeren en Dimes; die
tears en Actrices zyn , moet men aanmerken als vrywiP
ligers , en men mag veronderftellen dat zy -het 'Character
of de Gevoelens , welke zy vertoonen, uit eigen beweeging en naar eigen keuze , aanneemen.
De zugt tot het Tooneei is in geenen deeze bepaald
tot de bevalligheden der Dichtkunfle , of de belcwaa-inheid van bet wel uitvoeren. •Veelen worden op het Too.p eel gelokt , om Bevalligheden van 'half PerfoOn ,
in Tooneelkleeding , en in verrukkende - houdingen , te
vertoonen. Blanketzel en eeri lOs gewaad by 't kaarslicht
hebben iets zonderling fchitterends. De bogen van een
t-alryke menigte op zich geVestigd te hebben , ten tyde
dat men ten voordeeligst, uitgedoschi- moet aller vcr-'
rtikkends weezen voor hun, die enkel leeven om zich te
vertoonen en bewondering te bejaagen. - Ik vrecs
eene ftellige waarheid te zullen fpreeken , wanneer ik very'
zeker,, dat de fmaak voor de Tooneelliefhebbery veel
toebrengt om trotsheid en praalzugt te kweeken ; en de
overgang van deeze tot ondeugd en elende is maar al te
gereed.
Wat zal ik zeggen van de eeuvoudige pligten des Huis7
lyken Leevens ? Zy komen laag , gemeen , en lieuzelagtig
voor • aan Ouders , met de Tooneeldwaasheid bevangen. . Zy, die op het Tooneel in traanen wegfmelt op
gezigt van ingebeeld Leed , Lan haare Kindercn verwaarloo-
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dewyt, de bezorging deezer Wichten gefchieden
moet in de Kinderkamer , waar Beene menigte vergaderd.
is om. de traanen bgrer Aandoenlykheid te zien :erf/tnet
toejuiching te beloonen. De tyd, zo wel als,de oplettetvbeid belteed in_ de . voorbereiding tot de volvoeringitsm
het:Tooneelfpel, flaan het behoorelyke Ouderlyke toevoob- .
eigr op de Familie in den weg. Ongevoelige. .Ouderi
die geveinsdlyk weent om uw• eigen trots voldoetting, te
fchenken, en ,uwe lieve Zuigelingen uwe.borst onttrekt.,
zo :Oat zy het knellen•van weezenlyk iced gevoelen; onder de losfe of harde behandeling van gehuurde .Vreemden! Terwyl gy Inedetknielt in al •de geinaaktt vervoering
des Tooneels , is 'er een , door u ter Wereld gebragt , die
tot u roept in de taal• der fmerte; ,,tnaar gy hoo,
ren.' De bekwaamften om eene, aandoenlyke rol te ••fpeelett
zyn niet Izelden meest; van mare aandoenlykkeid verit000,
Laat ons niet meer zien uw lange fluweele fleep;
uw hangend ,hair, umv van en aan 't oog gehouden;zalt,
dock. Toon u niet meer begeerig om de bedroefde Moen
der op het Tooneel te• verbeelden; maar keer huiSwaards
wegg . ,-de i goede Moeller
uwe Kinderkamet, en in uw
kluishouden.
Mat niet alleen worden de kleine Kinderen verwaar.
loosd. :;• •ntaar , de tedere liefdehanden In gfchen Man en
Vixmaw 1popen, gevaar van verrekking, van ftukken bree-:
lien,., deet beerfchende zugt tot byzondere.Tooneellief,
bebberye*. Bent Dame fpeelt de rol eener: Vrouwe of
geliefde Heldinne met een Ligtrnis , die nit verzuimt
zich zelyen aan_te:pryzen , door. de bekoorelykheden van
Kleeding , Howling en Uitfpraak: een Heer fpeelt de rol
etne:NexiiefdettAv._iteet-_Voorwerp .10. hewing darket.Lbai
zwaarlyk valle eene Lieidedrift voor te wenden , zonder dezelve te voelen. Wie moet niet toettenimen , dat zodanige omflandigheden gevaarlyk zyn ? en ,de diep vervalleu
(hat waar toe Huislyk-Geluk en Huwelyks-Tronwe tegett
woordig' , vervallen is , billykt het in de Vrienden van
Deugd en goede . Orde , hunne poogingen :tan
wenderi
oin alle bedryven; in de minfte maate gefchilit om dezel,
Ve te verminderen , of te
zaf my nietnederzetten om myne befcbryving van
de onhei,len , Welke uit den heerfebendgn frnaak,voor by.
zondere Tooneelvertooningen , kunnen voortkomen , bree,
der uit te haalen. Myne fchroom en vrees migfchien
ongegrond en ingebeeld. Zdne waarfghuwint, nogthans;
kart
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kan geen kwaael doen, en zal mogelyk ftrekken om de ge:.
dugte onhellen to voorkomen.
Niardemaal de fchoonfte Tooneelftukken, op de volkda
mendeiwyze, vertoond worden op de.openbaare.Schouw.;
burgem, ware het te wenfchen, dat• de Liefhebbers van
dezelve, zieh 'vertmegden met het vermaak 't welk dezela,
ve,kutmen oplevera. Zyn zy, in de 'daid, LiefhebbetS:
van Tooneelfpelen, bezitten zy fmaaks en verftands gea
noeg, om wellust re kunnen feheppen uit een fchoon ftuk,
afgefeheiden van Kleeding, Tooneelbetovering ;- waarom
Inten,zy het dun niet berusten by het leezen der bete
Teroneelwerken , in hun kamer, of dien kring huns HnisgezinS 2 Vermaal& en .:Leering zouden de zekere gevOlgen
zyn van:een -Tydverdryf,i zonder de mogelykheid van
eenig gevaar, mits de Stukken met oordeel en kieschheid
worden uitgekoozen.: Kosten , en duizende ydel- en dwaashedert, Waar toe de byzondere Tooneelliefhebheryen maar
al te :veel aanleidinge geeven, zou men, fangs dien we;,
vermyden.
De Schrytrers en Uitfpreekets van Voor- en Naaredenen
naar de Mode, en de:geheele ftoet van Heeren en Dames,
Actours en Actrices , worden , wat zy ook mogen . zeggen
van ,fmaak voor Dichtlainst , fen zugt tot fehiadloos Vera
nmak waarfchynlyk gedreeven door eerie heimlyke grootsheid°, dat _veel -vermOgend roerzel . van het menschlyk
hart: Zy flaan :ougelukkig een weg fchyn
ineet .fgefchikt om . een zwak docn toeneemen clan om 't
zelv,e_te verininderen, 't welk zo geen Ondeugdl op zicha
zelTer;zefchikt is om 'er de Moeder :van te .worden.
•
ZEDELYKE BEDENKINGEN.

Men vind zeer vele menfchen , Welke een .flegt gebruik ma.
' ken van den openbaren GodsdienSt. — Het is te beklagen, dat dezelve ft-mar al te veel by de meeste menfchen op
eenen' zeer lagen prys flaat. Wanneer men: naar 'de reden
vraagt krygt- men veelaf een ander antWoord ; dan men zou
I o ook , als men vraagt , of ze van de, noodzavcrwaren. Z
kelykheid.; om Getf:Obenbaar te dienen, niet oVertuigd,zyn.
Op: de laatfte vraag zyn 'er maar zeer weinigen, die 'el' ontkerN
nend op zullen antwoorddti -- Die de Vraag dan toeflenimend b.eautwoorden ; hoe zullen deze het ftellen met hunnen
pligt? Want is de, openbare Godsdienst.noodzakelyk; dan is de
waar.,
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waarneming van denzelven een onvermydelyke pligt.
Dan , de eerfle vraag zal men a/ veel op deze manier beantwoord krygen : „ Ik kan t'huis God zo wel dienen als in de
Dat is zo: maar tusfehen iets te kunnen doen, en
kerk."
het waarlyk te doen, is een hemelsbreed verfchil. Indien
men het nagaat, zal men doorgaans bevinden, dat zy, die zulk
een ahtwoord geven, dat voor een aflegger gebruiken, en veelal ongodsdienflige menfchen zyn. Zy, die praten, van God
even zo wel t'huis als in de , kerk te kunnen dienen, denken
niet eens aan God , veel minder dat ze Hem zouden dienen.
Zy houden zich veelal bezig , met geheel andere ,zaken , met
beuzelingen , of ook wel met 'zulke , die hen ,van God geheel
aftrekken. — Dan, cell ieder bedenke ‘vry, of de groote
Maker aan zyn Maakzel ten goede kan. gedenken , dat nimmer aan Hem gedenkt ; dat niet eenen enkelen eclag van de
week wil afzonderen , om zynI Maker , -Onderhooder , en getrouwen Weldoener , die zo vele ongehoudene weldaden bewyst, opzettelyk in het openbaar te dienen
Wanneer mete wel let op het oogmerk en het einde , .waar
toe de openbare Godsdienst is ingerigt, — waarom men eigentlyk openbaren Godsdienst , viert ; dan zal men bevinden,
dat zulks met geen ander oogmerk gefehied , dan :om met de
zaamvergaderde Gemeinte , als. eel), eenig man , •eenparig en
gemeenfehappelyk, God te dienen, te verheerlyken , en gezamentlyk de nooden der vergaderde Gemeinte, in een gemeen.
fehappelyk Gebed, ten Hemel op te zenden.. — Om dezerr
Godsdienst in eene gefehikte orde te verrigten, MOCt de Leer-.
aar dienen als de mond der Gemeinte , door welken zy tot
God fpreekt.— Dan, let men nu verder op de daad , het
bedryf van den Godsdienst zelven , dan zal men bevinden, dat
die vooral, zo niet geheel, gelegen zy in het Plalrngezang, en
in het Gebed , om den Oneindigen met Gezang en Gebeden te verheerlyken , zynen naam groot te maken , en voor
zich alles of te fmeeken, war men voor zich noodig heeft, —
hietom komt de Gemeinte zatnen , dear= vergadert men byeen. Maar tot deze Godsdienflige verrigting is alleen gefehikt
het Gebed met het Pailmgezang. — Dan, loopt het nu niet
lynregt tegen deze Godsdienstverrigtingen aan; wanneer men
die gemeenfchappelykheid uit het oog verliest Dit doer
men nochtans gewisfelyk , met zo onderfeheiden in den openbaren Godsdienst, en niet algemeen , te bidden; met voor zo
vele byzondere zoorten te bidden, gelyk men thans veelal doet;
terwyl de Gemeinte niets voor zich zelven , maar alles voor
menfehen buiten de Vergadering, bidt. — Word men niet
op- en zaamgeroepen , om zynen Godsdienst gezamentlyk te
vieren? Wat is 'er dan ongerymd“, em geene dan nooden
van
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van anderen, en niet.om.zyne eigen, aan God ,voor . to dram
om niet te doen dan. voorbidding, — en zich zelven voorby
te zien.. — Men komt by2en om voor zich zelven te bidden; ondertusfehen zal men zulks voor anderen doen , en zyn
1)at is , als of ik een verzoek by
eigen, zelven vergeten
zuiks deed. voor een
iemand your my zelven .moetende
anderen. Zo is nochtans het geval van die ouderfeheiden
wyze van .hidden ; .terwyl 'er dikwils zoorten van menichen
God-in .de Gebeden. worden voorgedragen , die in:hetlgeheel
in de Vergadering hiet eens tegenwoordig zyn';• in welk geval
zulke Gebeden, als ieddle woorden als ledige . klanken, onnut
gefproken , in de lugt -verdwynen.
Hoe noodzakelyk , hoe ten uiterflen noodzakelyk is het niet
voor een .Gemenebest , deugdzame Ingezetenen te hebbent
Dan, om die le verkrygen * mom de Jeugd wel opgeleid wo den ; ,de opvoeding mag.dan vdoral niet .verwaarloosd worden:
By, de. goede opvoeding de inbeezeming der vreeze 'Gods., en
de liefde des naasten, welke twee pligten men gevoegelyk Iran
zeggen 'data de' geheele opvoeding der Jeugd, alle de.pligten
van 's menfehen leven, intluiten, behookt men ook' nog te voer
gen de liefde voor het Vaderland. Hy tog, die zyn Vaderland
rnin-gt -, die onverlehillig omment hetzelve word , of deszelfs
welvaart aan zyne eigen letangens gaat opofferen, die zet zyne
voeten ver bezyden het ,pad der deugd , en .zal wel dra niet
ontzien, de)geheiligfie.pligten, •.aan God en•zynen eveninensch
verfehuldigd, na• te latent — - De liefde tot het Vaderland is
een zo edeLe. cleugd * 'dat ze de opoffering onzer allerdierbaai..
belangens vordert.
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BEDENKINGEN OVER DE VERWANTSCHAP TUSSCHEN
DE ZEDE- EN STAATKUNDE , door den Baron
CAREL VAN DAHLBERG , op de ilcademie der
Weetenfehappen te Erfurt voorgeleezen.
(Vervolg van bladz. 12+)
hebben , voorheen , beweezen , dat de Staatkunde
Wyniet alleen ftrookt met de Algemeene Beginzelen der

Zedekunde; maar dat ze ook zamenftemt met de byzon,
't Zal , nogthans, van
dere takken van dezelve.
aanbelang weezen , de vraa g te beantwoorden , van waar
b
het korne , dat deeze waarhedcn
niet algemeen zyn aangenomen ?
De Gefchiedenis toont ten klaarflen, dat de Betrekkingen , tusfchen de Zede- en Staatkunde, niet dan zeer
gebrekkig gekend zyn.
Men kan over de daadlyke vorderingen der Zede- en
Staatkunde niet oordeelen , volgens de Godfpraaken van
eenige Wys g eeren. De geest van eenige Wyzen zweeft
dikmaals veel hooger dan de kundigheden hunner Eeuwe.
De Wetten, de Gefchiedenisfen, de Vredehandelingen,
zyn de Gedenkftukken, nit welken men den trapswyzen
voortgang , der daadlyll. bewerkftelligde Algemeene Zedekunde , moet beoordeelen. Die voortgang, onbetwistbur in deszelfs uitwerkingen , is onmerkbaar in zynen
loop, gelyk de meeste veranderingen der natuure. 's Menfchen geest is derwyze gefteld, dat dezelve in 't eerst
toegang verleent aan veritandlyke indrukken; doch nietwys wordt , dan door ondervinding. Dezelve begint met
het ontdekken van verfpreide waarhedcn , en gaat van
dezelve voort tot algemeene. Deeze gangftreek duidelyk uitgemerkt in de Gefchiedenis der Algemeene Zedekunde.
De Wilde Volken waardecren de Lichaamskragten boyen alle y , gelyk de Wilden van Zaterica, de Gricken in
III. DEEL. MENGELW. NO. 5.
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de fielcien-Eeuwen, en de oude Noordfche Volken. ---Wanneer- de kundigheden eenigzins by him begonnen door
te breeken , bewonderden zy de zodanigen, die de hachlyleftet onderneemingen volvoerden, als de Heiden by HOMAUS. De waare Betrekkingen, die Menfchen tot elkander hebben , zyn veel laater bekend geworden , en
nog veel hater door Wetten vastgefteld.
't Vaderlyk Gezag is, door 't Romeitifche Regt , eerst
in de behoorelyke paal-en gebragt.
De Slaaverny is , met het- in,voeren van den Christlyken
Godstlienst , vernietigd.
De Dieustbaarheid der- Bezoldigden is veel laater gemaatigd.
Nog laater heeft men zich toegelegd.op de beginzelen
van het gedrag der Staaten, jegens elkander, het Volksregt. .DE GROUT en PUFFENDORF hebben, over dit onderwerp , cen nienw licht verfpreid , en MONTESQUIEU
zette 'et- nog nicer klaarheids can by.
Ondertusfehen zyn de volgende Grondregels nog niet
by al de wereld doorgedrongen en aangenomen; dat de
eeue Steat zich jegens den anderen te gedraagen hebbe,
wat hat Regt bctrcit, als de eene Mensch jeg.,ens ,den anderen , der men genie agting; Beene bewondering, veredenedigd is dal can hem, die het zone toebrengt , tot
bet pink der Menfchen ,
dat alles , wat daar toe
Been \vaare Staatkunde mag hecten.
niet
Tot nog (telt men nicer in de Grootheid van cen Staat,
den in de Goedbeid des Befluurs , of der Gefteltenisfe.
Men vindt nog Stnatslieden, in andere opzigten agtenswaardige Staatsiiedcn , die zich kunitenaaryen veroorlooyen , ialouly en wanreouwen verwekken , en voorwendzels gebruiken. Veelen houden bet nog voOr enkelee.rootfprank , wet men tegen zuik een gedrag inbrenge.
D c waerlicid baart haare uitwerking niet, clan wanneer
zc ten behoorelyken tyde gefpn yoken wordt. De goede
Abbt`2 u p: ST. PIRRR -P, dies men In zone Eenw belnchte,
zal de loil-prnaken der volgende Eeuwen wegdraagen.
De kenuis van alle bondige waarlieden heeft haar zaadbeginzel in 's Menfchen Ziel. De Godlyke Openbearing
ont\vikkit het , en zet 'er iiaar zegol op : ondertusfchen
verloopen 'er ecuwen by ccuwen , eer deeze waarheden
in zwang gebragt wordcn. 't is met andere W :reetenfehappen zo niet gelegen , racer de driften , de gebruiken , de
vooroordeelen , van. clic Menfchen , verzetten zich tegen
het

TUSSCHEN DE ZEDE- EN STAATKUNDE.

165

het daadlyk aanneemen der Algemeene Zedekunie. Oni
het llenschdom te verlichten en te yormen , zyrr .Etuwen
even zo te agten als jaaren, voor hyzondere
Naardemaal men waargenomen heeft dat de veran 'deringen, zo in 't Natuurlyke als . in 't Zedelyke , ong-e=
merkt toegaan, vraagt men , of in dit . flak vorderingen
gemaakt zyn ? Dit kan men Diet wel lochenen.
Te verwonderen is bet niet , dat men langen tyd.noo•
dig gehad heeft, om de Verwantfehap tusfchen de Zedeen Staatkunde te leeren kennen : die betrekking is- yeelai
beneden den gezigteinder, waar toe der Menfchen oog
reikt.
De eerfte Aandrift doct elk op zyn eigen welweczert
bedagt zyn.. Een Mensch , met edele beghizelen veryuld, zockt daarenboven good te doen aan zyne Wen-,
den , en aan zyn Vaderiand: maar wie is 'er Op bedagt ,
om ook hetVoordcel van Vreemden te willen behartigen ?
Hy, die de welvaard zyns Vaderlands beperkt ziet, door
den blocienden ftaat van een vreemd Gcwest, koestert
deswegen veclligt Volkshaat. Indien deeze haat losbarst,
en een itryd veroorzaakt, benadeelen die beide Staaten
elkander, en , naa uitgeput te zyn, fluiten zy den Vrede, om, geduurende denzelven, nieuwe kragten te verza=
melen , met wells zy eerlang den Oorlog op nieuw beginnen. Hoe zeldzaam is het, dat de Staatkundige de gevolgen van lien wrok ziet en geVoelt ! Hoe zeldzaam
vindt by zich in 't geval, dat de Oorlogsvlam'zyn huis
verteert , zyne goederen verflindt of C
' hit by 'er zyne
Kinderen aan opoffert! Maar , indien de Staatkundige
zyne eigene en perfoonlyke belangen voorby, en alleen
op bet 1,velzyn van den Staat, ziet, is de ondervinding
zyne beste Leermeestresfe. Floe weinig jaaren , kan men.
bell:cede:1 in een nowt werkzaam Tceven! Dikwyls loopt
'er veel tyds voorby, eer de heillooze gevolgc.n der gepleegde onregtvaardigheden zich doen gevoelen en de
verouderde Staatkundige ziet vecityds waarheid, voor
de eerfte keer - op 't cinde zyns 'covens.
't Valt my bezwaarlyt
er, do grensperken te onderfcheiden , waar de Mgt-en van een Staatsman, en die van e'en
Burger, elkander ontmocten. De luister, die den Staatsman omringt , en zyn vermogen, liebben bckoorelykheden , die onbemerkbaar indringen in bet Beroep van den
jongen Staatsdienaar; by wenscht wel te doen, doch by
ftreelt zich heimlyk wk met de gedagten, dat by de ITVN2
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delen heeft, om, in een ' zo verbeeven Band, voldoening*,
te khertken aan zyn fmaak. Wanneer hy , door Eerzugt aangeprikkeld , veele zwaarigheden te boven geworiteld , en dikwyls, door laage kuipery, tot het voorwerp van zyn verlangen gekomen is , valt het hem dan
oo emaklylf, het welzyn van den Staat alleen meer te agten dan' zyne Vrienden , dan het genoegdoen aan zyne
geliefde neigingen? Kan hy , die voorheen zo gaarne
zyne lusten botvierde , die een vrolyk leeven zogt te
leiden, die alleen bedagt was op 't geen een klein getal
Vrienden welgelegen kwam , zich bedaard nederzetten ,
61T1 zich met het welweezen der menigte te bemoeijen ?
Kan by daar aan zyne geliefkoosde lusten opolferen? 't
Is alleen in voorbyfnellende oogenblikken , dat hy troost
en uitfpanning kan vinden, in 't vervullen der Pligten
van Vader, van Egtgenoot, van Vriend.
Weinigen zeggen dit zich zelven met kloek beraadenheid; weinigen zyn in ftaat, het algemeen welweezen te
befchouwen met cen albevattend oog. De aangeboore
kortzigtigheid is oorzaak, dat de Menfchen niet gemaklyk de waare Betrekkingen zien, tusfchen de Staat- en
Zedekunde. Doch elk kan tot deeze kennis geraaken : de bron list in de kuncle van de Gefchiedenis der
Wereld.* Daar leert de Staatsman meer voordeelen trekken van de ondervinding veeler duizenden van jaaren,
clan van zyne eigene ; daar ziet by Steden en Vorftendommen opkomen en te gronde gaan , de dengd, de
ftandvastigheid en voorzigtigheid, zegepraalen over grootheid, magt en list; daar ontdekt hy, dat het blind geluk nu Bens de dwaasheid en bet fraay vernuft begunfligen , of den nek toekeeren ; doch wordt tevens gewaar ,
dat de wysheid, en rechtfchaapenbeid van inborst , bet
blinde lot tart , zich naar deszelfs nukken niet fchikt,
eu zich te vrede houdt, met inwendig genoegen, in die
omftandigheden, wanneer de Snoode niets heeft dan fchande en fmerte. De Staatsman leert nit de Gefchiedenis,
dat by, die anderen regeeren, vooraf moet weeten
zich zelven en zyne lusten te regelen. Hy vindt in het
leeven van eenen sum.' , van eenen XIMENES , en van zo
veele groote Mannen in alle eeuwen , voorbeelden , die
de ziel verheffen. Zyn gezigt wordt uitgebreid, by houdt
zish overtuigd, dat de waare Staatkunde met de Zedekunde overeenflemt.
In alle tyden zulien 'er SEJANtN en ALBAS gevonden
wo r-
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worden; doch, in verlichte Eeuwen, zullen zy fchaatfcher, en hun woede zal minder blind, zyn.
Men bemerkt , ovcrzulks, dat de Zede- en Staxkunde
allengskens zich gevestigd hebben. Doch .dat wy
het oog op onze tyden vestigen , eens naa gain , welke
denkbeelden men in dezelve vomit van de VerwantiChap,
tusfchen de Zede- en Staatkunde.
In het Tafereel onzer dagen zyn de fchaduwen flerk.
De Gouddorst , de verfmaading van goede Zeden „ de
Monopolien , de Slaavenhandel , de Zeeroveryen , de zugt
om zich boven anderen te verheffen , misvormen 't zelve ; doch dergelyke fchaduwen zien wy in de Tafereelen
van alle Eeuwen ; zonder dat ze verzagt worden door
een in 't verfchiet opdaagend licht , 't welk wy thans
molten zien aanbreeken. Uit verfcheide oogpunten doet
zich een dageraad op, die een algemeen Licht belooft.
Men begint te gevoelen , hoe fchadelyk het is, zonder
noodzaaklykheid , paalen te flellen aan de Vryheid; dat
de waare Kragt en het Geluk beflaan in de goede verflandhouding van menigvuldige Staaten ; dat de Oorlog
de Landen ontvolkt , en de Schatkisten nutloos nitput ;
dat de Matt en het Heil van een Staat niet gezogt
moet worden in de hoelfeelheici van vierkante mylen
gronds ; maar in de Volkrykheid en de goede Orde; dat
nutte Inrigtingen een Land meet voordeels toebrengeu
dan Vermeesteringen ; dat de Aanmoediging meer weezenlyk inkomen bezorgt dan Dwangmiddelen.
De Verdraagzaamheid , het Licht der Onderwyzinge ,
de Weldaadigheid , de Orde , verfpreiden zich van alle
kanten in de Staaten van Europa; onze Eeuw mag roemen op Monarchen , Prinfen en Staatsmannen , die de
Naakomelingfchap zal bewonderen.
Roem en VooriPoed zy het deel des Staatstnans , wiens
Staatkundige Gevoelens en Daaden ingerigt zyn , overeenkomilig met de Grondbeginzelen der Algemeene Zedekunde ; die , te vrede binnen de juiste perken van zynen flaat , fleeds wederfland biedt aan 't Onregt , die van
bedriegen , noch bedreigen , weet , die billyk is jegens
Vreemden , en yverig in het handhaaven der Vryheid
en bet bevorderen des Voorfpoecis , een.Vader des Volks,
die GOD en de Deugd eerbiedigt I
Zodanig een
Staatsman is , misfchien , veel grooter dan de Overwinnaar , zeker veel grooter dan de Vcrmeesteraar. Indien
de Voorzienigheid hem gebruikt als een Werktuig in de
N3
hand

in
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hand arts mag,tigen Vorsts, iti cone zo T p voor

y Gebet goede als de onze, kan by een Tydperk in de
fchiedenis ftellen , een Voorbeeld geeven , Naavnlgers
lokken. Maar wie durft zich belooven, zich gelyk aan
dit verheeven Character te zullen gedraagon ? Eene
zamenloop van omftandigheden werpt, als 't ware, onoverkomelyke hindcrpaalen op.
In den" "loop der Wereldfche zaaken verheffen zich dikwyls wolken, die jaaren lung de zuiverae inzigten verdonkeren. De noeste wetkzaamheid van den - grootften
Man is niet genoegzaam, oin het' licht .aan alle kanten
te verfpreiden, en de klaarheid" van 't zelve te bewaaren.
Sterfgevallen , Staatsgistiugen , Misverflanden , Tegenwrytingen, - Boosaartigheid, Halitarrigheid en Vooroordeel, 'kunnen de besce ooginerken verydelen. TL deezer
oorzaake most de Staatsman, zonder zich te laaten verfchrikken ., of van 't (poor te laaten brengen , met kloek
beraadenheid zyn befluit volvoeren. Proeven, tot nog
mislukt , kunnen tot voorbereidende middelen dienen,
om, in een gunftigcr tydsgewrichte:, eon gelukkig flaagen
te wege te brengen. Dat de luister van den Stand,
welken hy bekleedt , hem niet vcrblinde dat by be.
denk, hoe die luister . niet nicer zal beflaan voor 't oog
der Naakomelingfchap, 't weik alleen zich zal gevestigd
houden .op de poogingen , door hem aangewend, oni bet
Algemeen Nut een daadlyk beftaan te geeven. Dat de
om die poogingen to work to ftellen , hem
geleffenhedea
0. .
att006 -.cherbnar zyn. Indien alle mogelykheid ten lien
opzigte verdwyrie , komt hy- in den zonderlingen toO.Chad', waar in hem geene andere keuze overblyft , 'dan
een Medepligtige in fnoodc . flukken te weezen, of zyne
Bediening neder to leggen. Dat liy geen oogeribilk in twyfol hange ! Hy zal zyn troast, zyn gcluk
vinden in een Amptloos leeven , en het getrouxv volbrengen van Burgerlyke Deugden. Het vooraceld van zyn
befluit zal een laatfte Weldaad voor den Staat weezen.
Dat hy zich aanmerke als -eon Middel in de hand der
Voorzienigheid, gefchikt om her ryk der Deugd en der
%Vaarheid' nit to breiden. — De Deugd en Waarheid zullen zegepraalen en het Geluk des Menschdoms
bloeien , wannecr de Ondervinding al de Wereld over=
tuigt , dat de Zede. en Staatkundc in den grond dot
zaake, dozelfde zyn.
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WAARNEEMING WEGENS HET NUT VAN DE KOUDE
BADEN, IN DE ZOGENOEMDE ENGELSCTTE

(Rachytis). Door * * * M. D.
en vind weinige Landftreeken , waarin deeze Ziekte
A/
l
der Kinderen menigvuldiger voorkomt dan in ons
Land; en het vereischt dus dubbeld de aandaeht der Geneeshceren , om op middelen bedacht te zyri, waar door
deeze Ziekte of voorgeboomen , of geneezen kan worden.
Het ontbreekt ons, wel is waar, aan geene Geneesburfdige Voorfchriften daaromtrent; doch zal men ons moeten toeilemmen, dat deeze Geneesmiddelen, in zees vicele geyallen , of onvoldoende zvn , of ten minflen langen
tyd vorderen, y our dat zy aan onze verwachting
woorden.
\\rammer men ondertusfchen den aart deezer Zickte een
weinig naadenkt, wanneer men o yerweegt , wcike -yer,
flapping deeze Ziekte in de nitwendig: Coeltn van bet
Lichaam voortbrengt ; en tevens in .aanmerking necmt ,
Welk een heilzaamc uitwerking het koude water, V:11
buiten aangebragt, bezit , dan moet men zich indedaad
verwomicren , dat men , vooral in ons Land, meerder gebruik maakt van de Koude Baden in /uze Lekte.
tk wect zcc we] , dat eene kwalyk geplaatfle bevrees(7.heid aan de zyde der Gencesheeren , en eene te verre
gamic tecrhartighcid, aan de zyde der Ouders, zich teens bet gebruik van dit heilzaam Gencesmiddel aankanten ; dan , het ware to wenlchen dat men het voorbeeld
van andere Nation volgde, die .ons bet zelve zo zeer 'canpryzen : en ik kan lupe Kunstgenooten , nit eigen ondervinding , zeggen, dat ik daar van de uitmuntendfle
dienften befpeurd hell; en ik bell nog onlangs, door een
ailerovertuigendst v000rbceld , in dit myn gevoelen verfterkt geworden. Een Meisje, van maim twee jaaren ,
laboreerde dcrmaate aan deeze Ziekte, met alle derzelver
verfchynzelen , dat bet zelve Diet in /hat was het mintle
te kunnen loopen. , Men bait verfcheiden der beste Genecsmiddc]en tuegediend doch zonder eenig nut : ik
raadde, dcrhalven , bet Kind eene zeer verfFerkende
te laaten houden,
tevens alle avonden hetzeive geheel
met cell pons met bond water to wasfethen, en , na verN4
local;
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loop van eenige dagen, geheel in koud water te dompelen.
Dit middel hadt zulk eene gewenschte uitwerking, dat
het Kind, in een Maand, byna alleen konde loopen, en.
vervolgens , door 't annhoudend gebruik van dit middel ,
volkoomen herfteld is.

WYZE OM MELKWYN TE MAAKEN.

Voor eenigen tyd Proeven en Waarneemingen , over
de Gisting , medegedeeld hebbende -(*) , kwam
„ ons het volgend Berigt , in de Gazette de Sante , voor,
„ waardig om mede geplaatst te worden."
/5

/9

't Is zeker, zegt de Heer MACQUER, dat de Tartaaren
van Melk een geestigen Drank , eene foort van Wyn ,
maaken. De Heer D 'ARCET hadt iemand , die na Rusland reisde , verzogt , eeni g e ophelderingen dit auk betreffende , zo 't hem mogelyk was, mede tebrengen.
'
Hy
ontdekte , dat het middel, door de Tartaaren gebruikt,
beftondt in de Melk in groote zakken te doen , deeze
fterk te fchudden, 'er Gist by te voegen, wanneer de
Melk eene gisting onderging , welke aan dezelve eene
Wynagtige hoedanigheid gaf. Overgehaald zynde, kreeg
men een geest-van Wyn , die tot Brandewyn , van de
beste foort, kon gemaakt worden. De Heer JOSSE , bekwaam Artzenybereider te Parys , nam 'er de proef vervolgens van. Hy deedt vyftig Pinten Melk in een klein
vat, fchudde 't zelve , en behandelde het op de wyze der
Tartaaren. ' Doch om te onderzoeken , of 'er Vaste
Lugt verwekt werd,
' gelyk in alle Wynagtige Gisting,
voegde by een koperen pyp aan bet bomgat des vats , om
die Lugt te ontvangen , en het barilen des vats voor te
komen. 't Geen. by vermoed hadt, greep met de daad
plants. Het vogt was binnen de veertien dagen aan 't
gisten , en toen 'er eene maand om was, hadt by wee-.
zenlyken Melkivyn. De Heer D 'ARCET heeft onlangs
eene vies van denzelven vcrtoond, op een zyner openbane Lesfen , over de Chymie, in het Koninglyk Collegic. - Hier flaat aan te merken , dat de Melk voor
deerad. Leacroeff. H Deel.
(1`) Zie
bl. 341.
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deeze Wynagtige Gisting alleen vatbaar is , door dat gedeelte , 't welk men de Zuiker der Melk noemt. Deeze
nu is in de Melk in eene zeer geringe hoeveelheid; acht
Ponden Melks leveren nauwlyks een Once op; terwyl
twee Ponden Most, of Zap van Druiven , zes of zeven
Oncen bevat van eene Zuikeragtige ftoffe , het eenig beginzel van alle Wynuitleverende Gisting. Men moet, derhalven , eene groote hoeveelheid Melks hel, ben, om 'er
Wyn uit te haalen : de Heer jossE droeg daarom zorg ,
dat by tot zyne Proeve vyftig Pinter: nam. Uit
deeze Proeve blykt de overeenkomst van de Melk met andere fappen, nit het groeiend Ryk, en dient dezelve ten
bewyze, dat de Melk, om zo te ipreeken , den overgang
maakt tusfchen het Planten- en het Dierenryk.
't
Is ook, uit lien hoofde , dat de Hecr D 'ARCET, in zyne
overheerlyke Lesien, over de Chymie , de onderzoeking,en op de Melk op die der Planter: laat volgen, en voorts
overgaat tot de Scheikundige nafpeuringen, die de Natuur der Dierlyke Zelfftandigheden ten voorwerp hebben.

I
NATUURLYICE HISTORIE DER GEKKEN.

(Volgens den Heer DE BUFFON.)
In alle wel bezintuigde weezens ontdekt zich hetInflinct
door ftandhoudende werkzaamheden , die alle tot hun
behoud ftrekken; dit gevocl waarfchuwt hun , cu leert
hun vlieden , 't geen kan fehaaden , en zoeken , 't welk
firekt tot hun behoud en gemak. De Vogels , van welken
wy thans zullen handelen , fchynen van de Natuur flegts
de helft van dat Inftinct ontvangen te hebben , groat en
kloek, gewapend met een fterken Bek, voorzicn met lanc Vleugels , en Pooten, geheel en breed gevliesd, bezitten zy alle eigenfchappen, noodig tot het uitoefenen van
hunne bekwaamheden, 't zy in de lugs 't zv in 't water; zy hebben dus al. het noodige , om te werken en te
leeven , en ondertusi chen fchynen zy onkundig van 't
geen zy moeten doen , of laaten , om den dood te ontwvken. Van het eene einde des werelds tot het andere verfpreid, in de Noorder- en Zuider-Zeeen , nerger-n; hebben
2y hun gedugtflen vyand leeren.kennen; bet zien van een
N5
Mensch
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Mensch Yerfchrikt nosh vervaart hun; zy raven zich niet
alleen vatten Op het rondhout der Schepen; Maar .op 't
Land, op de Eiianden, op de Kusten, doodt men ze
met itoktlagen in grooten getale, zonder .dat de domme
hoop van vlugten of vliegen weer , of 'zelfs om zich van
de Vogelvangers .af te wenden , die ze den een voor, den
ander naa, tot den laatflen wegneernen.
Deeze onverfchilligheid., orntrent gevaar, ()natant niet
uit koenheid of moed; dewyl zy geen wederfland weeten
te bieden, nosh zich te verdeedigen 5, yeti min aan_ te
vallen, fchoon zy 'er alle middelen toe bezitten, zo door
de kragt buns lichaarns,.als .door de wapenen, hun van
de Natuur gefcbonken. .'t Is, derhalven, alleen door onbekwaamhcid , dat zy zich niet verdeedigen , en, uit
welk ten oorzaalt het ook voortkome',' deeze Vogels zyn
ear dom dan gek: , want men kan , aan de zohderlingfte berooving van Inftinct , niet wel een naam geeven , :die
meet voegt aan het misbruik, daar van •geinaakt.
Doch , daar wile inwendige bekwaamheden en hoedanig.
heden der Dieren nit derzelver gefteltenisfe ontftaan
moet men, aan zekere natuurlyke oorzaak, die onbefchryflyke traaglieid. toefchryven , _mike het deeze -overgifte
van zich zelven veroorzaakt , en het fchynt, dat men die
oorzaak te zoeken hebbe in de bezwaarlykbeid,-waar mede dit flag van Vogelen de zeer lange vleugels in bewee.ging brengt: een onvermogen , misfchien grout genoeg ,
urn die logheid te wage te brengen, Welke hun bcweegloos iaat, zelfs in bet tydflip des drei-gendflen gevn.ars-;
en tot dat de doodlyke flag hun-treft.
Wanneer zy, , de hand der Menfchen
onfkomen, fehynt hun de moed te ontbreeken , orn zich
te onttlaan van eenen anderen vyand , die niet aflnat huts
te plaagen; deeze vyand is de Fregat-Vogel, deeze vale
op de Gekken aan, zo ras by ze ontdekt, vervolgt ze
zonc'er ophouden, en dwingt ze , door 't-flaan der Vlen-;
gelen , en pikken met •den I3ek , um den gevangen prooi
over te geeven , welken zy terftond optlikken: want de
lafhartie Gekke,-2. doen , op ,den eeriten aanval, des aftiand,
en gain terflond een anderen prooi zoeken , welken zy
p
aan dezeilde roovers overgeeven.
De Gekkin. visfchen op hunne vleugelen. bykans zonder bev.-ec7ing ciryvemle, en Mien op den ,visch aan, op
't oogenblik dat deeze zich aan de oppervlakte des war.
tp-f s vertocnen; z yn Vingt , fchoon sfuel es, lang,
Yea
111111—
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minder dan die des Fregat-Vogels, dus gaan zy Mill verre
of dan deezen; en dezelve te ontmoeten verzekert den
Zeeman vry gewis, dat by zich niet zeer ven-e van Land
bevindt.
Niettemin zyn 'er Vogels Van dit graflacht , die onze
Noorelfehe Kusten bezoeken , en 'gevonden zyn op verfte
en eenzaamst gelegene Eilanden, in 't midden van den
Oceaan. Zy woonen daar to midden van illeamet2, Neer.
ki-ing-i7ogelen ,Fregeit-Vogelen en dergelyken; de la.atstgemelden, die seer opt naazetten der Gekken gefteld zyn,
laaten niet na ze derwaards te volgen.
DAmPisn. geeft ons een keurlyk verhaal van de vyandlykheden, tusfchen een Fregat.i/bgel, door hem le Guer.
rier geheeten, tegen de Gekken, welken by Boubre"s (*)
hoe= voorgevallen op het Eiland illcranes, op de Kust
van Tue:atan: „ De menigte der Boubre's is aldaar zo
groot, dat ik door de plants , waar zy zich onthielden,
9/ niet been kon kothen , zonder last te lyden van hun
pikken met den bek; ik merkte op , dat ze by paaren
99
flonden, - 't ,geen 'my dezelve voor Alannetje en Wylie
99
„ deedt houden. Naa deeze Vogels geflaagen hebbende,
99 vloogen 'er eenige weg; doch do meeste bleeven
„ ten , en maakten niet been te komen , fchoon ik ze
„ daar toe wilde noodzaaken.
markte ook op , dat de
Guerries en de Boufr6s altoos watts lieten by hunne
99
,1 Jongen; bovenal wanneer de Ouden zich na Zee bega99 Ven, om voedzel te haalen. W ry zagen een vry groat
(3nel-ries , die buiten float
99 getal ziekc of verminktc
„ fcheenen om hnn voedzel te gaan zoeken ; zy ontbiel91 den zich niet by de Vogels van 'hunne toort, en 't zy
99 ze uit die maatfchappy uitgeflooten waren , of vrywil„ lig 'er zich van afgefcheiden hidden zy waren op
onderfcheide plaatzen verfpreid , one 'er , mar alien
lchyn, gelegenheid, tot bet maaken van bait, te zoe,5 ken. Op• zekeren dog zag lb 'cc me-er dan twinti g op
99 een der Eilanden, die van tyd tot tyd op 't veld: nit,' gingen , om ietS te bejaagen; doch zy keerden fchielyk
11 weder; een homier, die een jonge &Ore zonder wag
95 verrastte, gal hem terflond een zw)a-ren flag met den
99 bek op den rug , om hem tot h.;t uitil-nawen van 11,2t
19

(*) Naar bet Engel lche woord &by, zo veel als Gck co Dori
bewkenende.
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,/ gevangene te noodzaaken , Been oogenbliklyk volgde, en door den ouden Guerrier nog fchielyker werd
21
,9 opgeflokt. -- De gezonde en fterke Guerriers fpee,./ len den zelfden trek aan de oude Boubretes , Welke zy in
Zee aantreffen. 1k heb gezien, dat 'er een rechtftreeks
,9
1, op een Boubre aany loog, en met een flag van den bek
99 dwong, den gevangen Visch of te ftaan ; terwyl hy
n, deezen liet vallen, was de Guerrier gereed om denzel„ yen op te vangen, cer hy het water bereikte (-J-)."
Met de Kormorans hebben deeze Vogels de meeste overeenkomst , uitgenomen dat zy den Bek niet haakswyze,
flegts een weinig gekromd hebben ook verfchillen
zy dear in , dat hunne Vleugels niet buiten den Staart
nitlieeken: zy hebben vier Vingers, door een en het zelfde vlies vereenigd, de Nagel van den middelften is van
tinnen als een zaag getand; rondsom de oogen is een
kaale plek; de rechte, kegelswyze gevormde , Bek is aan
't einde een weinig gekromd, en de kanten zyn even getend ; de Neusgaten vertoonen zich Diet; maar in derzelver plaats twee Mange groeven in de bovenkaak : 't byzonder merkwaardige in den Bek is, dat bet bovenfte gedeel7
te als uit drie ftukken beflaat, door twee geledingen verbondcn : de eerfte is naby de punt, en vertoont zich als
een losfe nagel, de andere is by den kop aan 't grondfluk
des Beks, en geeft aan dit gedeelte van het bovenfte des
fnavels de bekwaamheid, om zich te fplyten en na omhoog
te °pencil; de punt meer dan twee duimen van den on:
derkaak opligtendc.
Deeze Vogels flaan een fterk geluid, 't welk tusfchen
het krasfen der Raaven, en het fchreeuwen der Ganzen ,
lnkomt, inzonderheid laaten zy zich hooren, als zy vervolgd worden door hun Erfvyand , den Fregas-Vogel,
wanneer een fchielyke fchrik hun treft. Voor het
overige hofiden zy vliegende den Hals uitgeftrekt, en den
Staart opgewipt: zy kunnen niet wcl de vlugt 'neemen
dan van zekere hoogte , waarom zy, even als de Kormo.
rages, roesten. DAMPIER merkt zelfs op, dat zy op bet
Eiland 'Ives op de boonien nestelen, feboon hy op andere
plaatzen zag, dat zy het op 't Land deeden (§), en altoos
in
(1) DAMPIER, Nouveau Voyage autour de Monde, Tom.
p. 256.

(§) De Neer

VALMONT DE BOMARE

de reden narpeurende
waar-
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in groote menigte op dezelfde plaats. Zwakheid , veeleer
dan gezelligheid fchynt ze zamen te brengen : zy leggen
niet meer dan twee Eyeren , dikwyls flegts an ; de Jongen blyven langen tyd met een zeer zagt dons , by de
meesten zeer wit , bedekt.
Van den Gek in ons Werelddeel, zullen wv een byzonderer verflag geeven. Hy wordt door de Engelfchen
Soland Goofe, en op de Feroe Eilanden Scala, by de Franfchen le Fou ode Baslan, by de Hollanders yan van Gera,
geheeten , in 't Latyn /Infer Basra= , of Sala Basfiina.
Het Eiland of Basfan, in de Golf van Edenburg„
is niets meer dan een zeer groote Rots , welke ter verblyfplaats dient aan dit groot en fchoon geflacht.van Vogelen ; men heeft 'er den naam van Gekken van Basfan
aan toegevoegd: dewyl men meende , dat ze alleen te
dier plaatze voorkwamen; ondertusfchen weet men uit
het getuigenis van cLustus en SIBBALD dat men ze even
zeer aantreft op de Feroe Eilanden, op het Eiland /Rife,
en andere der Hebrides (1.).
Deeze Vogel heeft de grootte van een Gans , bykans
drie voeten langte , en meer dan vyf voeten vlugts: hy is
geheel wit, uitgenomen de grootfle vleugelpennen , die
bruin of zwart zyn , en bet achterhoofd, 't welk na den
geele trekt , en van verfcheidenen voor een teken van onderdom gehouden wordt; de kaale huid, rondsom de oogen , is fchoon blaauw, als mede de Bek , die zes duimen in de langte haalt, en zich kan openfplyten , om
aan een visch , als groote Makereel, den doortocht te
geeven: deeze is altoos niet genoeg om zyn vraatzugt te
voldoen. De Heer BAILLON heeft ons een dier (yekken
gezonden , in voile zee gevangen, en hadt zich zelven
verwaarom deeze Vogel den naam van Gek draagt , bedriegt z;ch
grootlyks , als hy zegt , dat dezelve de eenigfie is onder deVogelen met geheel gevliesde Pooten , die op de boomen roest naardemaal niet alleen de Kormoran, maar oak de Pelikaab, de Anhinga en de Keerkrilg-Vogel zulks doen ; en 't zeldzaamile van.,
alien is, dat deeze Vogels de volkomenfle gevliesde Pooten hebben ; zynde de vier Nagelen door een Vlies verbonden.
(.0 Eenigen hebben ons verzekerd , dat zomtyds eenigcn dier
Gekken , door de winden heen gemerd , op de Kasten van
Bretagne, dieper Landwaards ingaande, onffireeks P4rys, zich
vertoond hebben,
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veraikt , door een te grooten visch te v illen infiak.
ken (**).
De visch, waar op zy must jagt maaken , is de Haring: en het vleesch van deezen Vogel heett een Flaringfrnaak; nogthans is dat der Jongen , die-,altoos zeer vet
zyn, lekker genoeg , om de moeite te neemen dat men ze
gnat vernestelcn , met zich aan huge touwen- by de rotzen neder te laaten : de jongen kunnen. op Beene andere
wyze gekrecgen warden; gemaklyk gaat het de- Ouden
met flokken damd te Haan , of met fteefien dood te. fmyten; dock clerzelver vleesch is niets waardig. Voor bet
overige zyn ze zo onvermogend als de andere Gekken..
Zy nestelen op het Eland Basfan, in de. holen der rotzen , waar in zy an Ey leggen: bet Volk vertelt elkander,, dat zy het uitbroeden met 'er een hi/liner Pooten op
te zetten : dit Volks denkbeeld kan hervoortkomen nit
de breedte van de Pooten deezer Vagelen. Deeze zyn
breed gevliesd en de middelfte , als mede de buitenfte ,
Vinger,, zyn ieder vier duimen lang; en alle vier door
een zelfde vlies aaneen gehegt. De huid zit niet aan de
fpicren vast, noel/. op . 't lyf geplakt, alleen is dezelve
daar aan gehegt door kleine vezeltjes , op ongelyke afftanden geplaatst , omtrent twee duimen vaa elkander, en in
ftaat um zich zo veel te verlangen : zo dat de Vogel de
huid vlak trekkende, deeze zich als een vlies uitftrekte;
doei dezelve als een blaas zich liet opzetten. Van dit
vermogen bediende zich deeze Vogel , om zyne -uitgebreidheid te vergrooten , en dus in de vlugt ligter te doer
-worden; nogthans ontdekt men de buizen niet, die de
gemeenfchap uitmaaken tu:sfchen de lugtpyp en de huid;
(loch 't is zeer mogelyk- , dat de lugt daar komt door het
celagtig weefzel been , gelyk in verfcheide andere Vogelen. Deeze waarneeming , die buiten twvfcl door zal
gnu omtrent alle foorten van Gekken, is gednan 'door den.
Beer DAUBENTON den :lenges?, op Celle Gek van basin,.
hem fris Vall de Bust van Picardie gezonden.
Deeze Vogels , die in 't Voorjaar komen , em op de
Noordfche Eilanden te nestelen , verlaaten ze in den
Herfst ,
(**) Men vertekie GESNER , doeh. 't is niet meet dan eene
verteiling, dat de lick een nieuwen Viseh ziende, dien,
ken by gereed flondt op te flokken, weder liet, vallen , en dus
nooit nicer dan den laatfien visch van zyn vangst opal.
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lierfst ; rn meer Zuk1waards aftrekkende , Icomen ze ongetwyfeld nailer aan 't gros van hunne foort, die in de
zelfs zou men,
Zuidlyker Gewesten blyven;; misfchien
rm
indien de verhuizing-en deezer in Europa voorkomende
Gekken, beter hekend waren , bevinden , dat zy zich veridnigen met andere foorten , op de Kasten van Florida,
de algemoene Verzamelplaats der Vogelen , die nit ons
Nootden afkomen , en kragts genoeg bezitten , om
Zeeen van Europa na America over te vliegen.
.
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BRIEF. VAN DEN HEM BENJAMIN FRANKLIN, AAN
DEN DEERE DAVID LE - ROY; BEHELZENDE VERSCHEIDE WAARNEEMINGEN , TOT DE SCIIEEPVAART BE-HOORENDE.

(Vervolg van bladz. 146-)
Over de middelen, orn, zo veel mogelyk is, de Schepen,
in voile Zee, rp gene pleats te 'louden , of ten mingen
ongunflige beweegingen , door de Linden en
Baaren aan dezelve gegeeven 1, te vertraagen.
II Zean , die niet zeer diep zyn , valt bet gemaklyk
A . het Schip vast te leggen : men heeft niets anders te
doen dan het Anker nit te werpen; doch dit middel kan
niet baaten waar men geen grond. vinclt. Ondertusfehen
non het, in veelvuldige gevallen , nuttig.weezen , dit te
kunnen doen, als by form en flegt weer; loch men
heeft, in dergelyke onillandi gheden , geen ander middel
dan een bylegger te maaken , .en dit doende , legt men
altoos meer of m;n welts a! , en ten minften twee mylen
in an uur. Derhalven zal in een florin die vyftig
uuren aanhoudt, 't welk niet zelden gebeurt, een Schip
misfchien meer dan honderd mylen van den bedoelden
koers verwyderd worden , en kan 't zelve daar door, op.
ten Plaat gevoerd, fchipbreuk lyclen.
Om voor te komen , dat men , in diepe ZeeZ-:n , op die
wyze niet ten fpeelbal van den wind ftrekke, heeft men een
Anker noodig , 't welk de volgende eigenfchappen bezit.
y our i. moet 't zelve het Schip in den .wind
doen opdraaijen : een ftand , waar in het min& noOct
heeft om of te dcinzen. Ten dien einde moet de °pervlak-
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vlakth van dit Anker groot genoeg weezen , om , in 't
water zyncle, en aan 't einde van een Touw wederftand
biedende , deeze uitwerking te wege te brengen.
Ten 2. moet het een genoegzaamen wederftand veroorzaaken , om het Schip te beletten , te veel welts of te
leggen. — Ten 3. Wet dit Anker, door zyne zwaarte en gedaante , in diervoege zinken , dat het beneden
de golven kome , -zonder te diep te gaan. —
Ten
4. Men moet het gemaklyk in Zee kunnen werpen , en
den noodigen Rand , tot het te wege brengen dyer
-vVerkzelen , doen aanneemen.
Ten 5. Behdort
men bet gemaklyk te kunnen op, en in, 't Schip haalen.
Ten 6. Moet bet aan boord niet te veel plaats
wegneemen , of hindernis veroorzaaken.
Ik heb , in vroegeren tyde , een oud, kundig en fchrander Zeeman gekend , die tot een vlottend Anker , van
deeze foort , het volgend Werktuig voorftelde.
Een foort van kleine vierkante Mast, vyf en twintig
voeten lang, en vier duimen aan elken kant dik , moest
voorzien worden van vier plankjes, alle een voet breed;
bet een achttien , het ander zestien , het derde veertien,
en het laatfle twaalf duimen lang. Deeze plankjes moesten in 't midden een gat hebben , aan alle kanten van
vier duimen , en glad afgefireeken , ten einde zy,, naar
eisch , gemaklyk langs den Rok konden fchuiven , en oneen perpendiculaaren ftand blyven.
dertusfchen altoos
'Ly moesten aan den flok geftooken worden , op eene wyze , dat ze zich op zekeren afftand van elkander verwyderd vonden. — Men ziet uit deeze opgave , dat dit Werktuig zeer veel gelykheids heeft met het oude in de Scheepvaart gebruikt en , uit hoofde van de gedaante , de
Hamer, of 'Irbil/Or/Ile, geheeten.
Hy dagt , dat dit vlottend Anker, in Zee geworpen ,
gcnoegzaam zou weezen om het Schip op te houden , by
den wind te doen draaijen , en voor afdryven te behoeden ; als mede , dat men, de plankjes verwyderende , het
gemaklyk zou kunnen ophaalen. Zie 't zelve afgebeeld
op III. Fig. 15. Ik geloof gaarne met den Uitvinder , dat dit Anker , voor een gedeelte , aan bet oogmerk zou. beantwoorden ; doch ik kan niet nalaaten te
denken dat het, in Zee gelaaten , door elken golf onvermvdelyk zou gefchokt , en dus het Schip bykans even
driftig gelaaten worden.
Ik heb twee Werktuigen tot het zelfde elude beclagt ,
min
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min eenvoudig dan het gemelde ; doch mvns bedunkens
beter gefchikt , -om het vertangde uitwerkzel . ,te 'wege_ te
brengen., Beide zal ik ze befehryven , om ze .aan uw oordeel te onderwerpen; ten einde gy kunt beflisfen •;, of ze
van dienst kunnen weezen , cn welke van de , twee de
vuorkeuze verdient.
Het eerfie moet eveneens gemaakt worden als de. Papieren Vliegers en in het water gebruikt naar dezelfde beginzels als de Vliegers iii de Jugt. Men geeve 'er eene
grootte_ aau naar evenredigheid der Schepen die "er,zich
vanzullen bedienen.' Om 'er, by voorbeeld, een te
ken van ,vyftien voeten , nee= men een hont van: die
laugte; zie AB , Fib 16, voor het middelfte gedeelte ,
en een ander, CD ; halt zo :lang , tot een dwarshout.
Men vereenige dczelve door een fchroef in E deiwyze,
dat zy daar op kunuen -draaben, tn,. naar, de- zaak het
eischt , een kruis maaken , of in een zelfde richting-loopen. Men neeme - , vervolgens c tot bekleedzeL, flerk
Zeildoek, van gedaante als r7 bplevert. Om dit bekleedzel te vervaardigen , zonder het Zeildoek verkeerd te
fnycien , moet men de itukken van eene voeglyke langte,
aan elkander naaijen , als in Fig. 18 , als dan • -alles volgens de diagoimal-lynen , a, 1 c, fnvden , en het ftuk
keeren, dat het breede gedeelte tegen over G 'komt ; en
desgelyks het ftuk H tegen over het ftuk I, en ze,zamengedaante van Fig. 1 .7 vertoonen. Dit bekleedt,otmaid 5
zei, -in . diervocge vervaardigd, moet gefpannen worden
over het kruis, Fig. 16. Het boven en beneden einde
aan den hmgen flok wet vastgemaakt zynde,-moet men
aan de,twee zydpunten, d en e, twee touwen..doen, die,
uit den hock van den ring kornende, (welke-gelyik moet
weezen aan die' van een Vlieger,) dwars door twee . tingen gain, aan de twee einden van het dwarshout, zo
dat, men daar aan trekkende , het dock zich uitfpreide.
Het geheele Werktuiginoet, in Zee geworpen -zynde ,
zich gefchikt vinden , als in Fig. In is afgebeeid. 'Men
ziet een touw , , 't weak voortkomt uit het breede gedeelte
des Werktuigs, Avaar aan een zak is met zwaarte, om 't
zelve te ,doen, zinken , en aan 't andere einde: `een klein
ledig vaatje , desgelyks met een touw vast, om het'op de
oppervlakte te doen dtyven. Dit touw inoet lang genoeg
weezen ,,.om den Vlieger ter noodige diepte te doen daalen : bet moet vast weezen van een under touw.;'gefchiktom het gentaklykop te haalen. -Men . kan. een klein
DEEL. AIENGELW. NO. 5.
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pend toutir, van genoegzaame 1,angte , aan het bOvendryvend vaatje doen; daar aan trekkende, zal men den Vlieger met weinig kragta kunnen inhaalen; de wederftand
Diet. groot kunnende weezen , daar 'er aan een der einden. getrokken wordt.
Het dunkt my hoogstwaarfchynlyk, dat een dergelyke
Vlieger, aan 't einde van een lang 'touw vast gemaakt,
een Schip in den wind op zou houden, en, wederftand
biedende aan elken fchok -, geletten dat het niet zo fchielyk afdreef , als :of het 'ten. bylegger maakte , en niets
hadt om de vaart • te beleinmeren. Of, ind-ien men door
dit micidel zo verre kwara', om de helft van bet afdryy en: te beletten , zo dat het in een
als boven- vermeld vyftig, in ftede van honderd myten , afdreef,
zou dit zelfs een groot voordeel weezen , en kunnen
voorkomen, dat een Schip zo ras niet aan laager wal geraakte , en daar een ongeluk beliep. • Indien het
enkel Zeildoek iemand te zwak mogt clenken, om de werking des Schips zonder fcheuren tegen te houden , men
kan bet. verdubbelen , of verfterken , door een netwerk
van agteren „als in Fig. 20.
Het .andere. Werktuig ,, ten zelfden einde ftrekkende ,
moet vervaardigd worden op 'eerie wyze , dat het meet
naar teen Parafol gelyke , zo als het afgebeeid is in Fig.
cr. D,e flok van. de Parafol moet een vierkant hout weezen., van gene gepaste langte ., met vier beweeglyke armen; twee deezer zyn afgebeeld by C C , in Fig. n.
Deeze amen' moeten vastgemaakt worden in vier geledingen , als in D D, ieder op een zyde des ftoks; doch
op, g ene wyze, dat de, vier armen zich kunnen openen;
op een bout draaijende in 't . punt der zamenvoeginge.
-wami eer ze geopend zyn , .vormen zy een kruis , waar
over men een vierkant zeildoek uitfpreidt welks hoeken
aan de uiteinden Van ieder ,der ,armen vast zyn. Deeze
uiteinden moeten ook ,gehegt weezen door touwen aan
den Middelflok , zodanig , dat ze zich niet verder clan
rechthoekig kunnen Verwyderen ; men maakt aan een deezer armen een zak vast , • gevuld met zwaarte , en aan den
tegetiovergftelden arm een ledig vaatje. Deeze toeflet,
in Zee geworpen , zal zich terflond openen, en tot het
bedoelde. oogmerk ftrekken. Den ftorm bedaalki zynde ,
trekt men denzelven op met een touw , aan 'het andere
einde vast y-'t welk , door zyne werking, den Parafolomkeert- en opvouwt: waar door 't gemaklyk valt dien aan
boord
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boord te ,krygen. Dit Werktuig , welks goede. werking
my zekerder,toefchynt dan die van de eerst befchreevene,
komt my eenvoudiger en ook gemaklyker voor (*).
Over de madden ,ona de ;7troomen op Zee te mderkennen;
en over eene zetak die invloed fchynt te hebber2 op
den voortgang der Schepcn.
De voortgang der Schepen worth zomtyds vertraagd,
en zonityds,verineld, door de Stroomen in die zich
dikwyls niet vertoonen. De Tolkamer, te Boston , _zondt,
in den Jane MDCCLXIX en AIDCCLXX, een Vertoog
aan de Lieeren der Thefaurie , waar in dezelve , zich bekittagde, dat de Pakethoots, die van Falmouth na
Tork voeren , doorgaans veertieg dagen langer onder weg
waren dan de Koopvaarders, die van Londcn op Rhode
Eiland vocren , en ftelde teifens voor, dat , in 't vervQ1g,
deeze Paketboots na Rhode Liland , in ftede van na /V;einrTork , zouden ftevenen. Ik had toen bet befluur over de
Posteryen in America, en werd , ingevolge daar van ,
over dit ftuk -geraadpleegd; dewyl het my vreemd voorkwam, dat 'er zulk e'en verfchil was tusfchen den tyd,
beiteed, om zich na die twee Steden te begeeven , die
nauwlyks een dag reizens van eikander liggen , kon ik
niet naleaten te denken , fiat 'er jets verkeerds verftaan,
of verkeerd voorgeftelds onderliep.. In de daad, ik kon
zo veel to bezwaarlyker dit verfchil toeitaan; dewyl de
Koopvaardyfchepen doorgaans zwaarder belaaden, en .min
Berk bemand zyn dan de Paketboots: ik had, daarenboven, nog eene andere retie om des te twyfelen.: natndemeal de eerstgemelden de Rivier de Theemr moeten afzeitlen , en een gedeelte van het Canaal overfteeken„ eer zy
de ii.;ngelfilie:Ku g veriaaten, terwyl de Paketboots rechtftreeks van Fahnonth alvaaren. Toevallig bevondt zich
de Capitein van ecn Koopvaardyfchip van Nantucket, ten
dies tyde, te Louden; ik decide hem mede, wet ik, ten
dee(*) TIF<TQN Capitein van het Sehip, aan welks boord ik deezen Brief fehreei, heeft het Werktuig voorgerteld , doer
snaaken doeh by heeft zyn Parafol z. es, in ftede -van H vier , armen gegeeven , om ze op yzeren hengzeis te doer draaijen aan den
ilok der Machine: ook hat Zeildoek: verdubbelci , om 'er re /neer
kragts aan to: geetzen. Uitgevaaren op eene Reis na China' ,
bee& by dekelve mede genornen , in den Jaare _178C.
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deezen aanziene , verflaan bath. Hy gaf my ten antwoord, wel te gelooven , 'dal het vermelde waarheid was;
doch dat bet daar uit ontliondt, dat, de Capiteins van
Rhode 4iland den Golf-Stroom, of den Stroom van het
Canaal van Bahama, kenden , en deeze den Capiteinen
der Paketboots onbekend was: Wy, vervolgde , kennen dien Strom waar al -te wel, want, in het naazetten
der Walvisfchen , die zich daar omfireeks onthouden,
doch nooit in den Stroom lcomen, naderen wy dikwyls
op den kant, en zomtyds zeilen wy 'er in by het oplaveeren. Meer dan eens hebben wy die En gelfehe Paketboots in 't midden gezien, alle poogingen doende om 'er
door te geraaken: wy onderrigtten dat zy tegen een
Stroom opvoeren ., die hun met eene fnelheid van drie
mylen in' 66.11 uur wegvoerde , hun aanraadende te wenden, en' 'er uit te zeilen: doch zy waren te wys , om
zich door eenvoudige Americaankhe Visfchers te laaten
onderrigten. Hy voegde 'er by, dat, wanneer de Wind
flap'was* de Stroom de Schepen meer agteruit zette dan
de Wind' ze voorwaards deedt gaan: en dat, wanneer de
Wind eenigzins doorblies, zy ten miniten zeventig mylen
daags van hun koers verlooren , eerie zaak, die van eenig
gewigt moest gerekerid worden. Ik merkte op,
line 't jammer ware , dat deeze Stroom op de Zeekaarten
niet. uitgemerkt ftondt, en verzogt hem zulks te doen op
eene Kaart , die voor de hand lag , by deedt het terflond,
en 'gaf 'er zyne raadgeevingen nevens , om dien Stroom te
vermyden, van 'Europa na Noord-America zeilende. Ik
liet denzelven fnyden op last van de Postery, op de oude Kaarten van den laniifchen 0 ceaan , by MOUNTAIN en
PAGE , te Louden. Men zondt 'er afdrukken van na Falmouth: doch de Capiteins der Paketbooten rekenden bet
niet ; naderhand heeft men dien Stroom op de Franfthe
Kaarten aangeweezen.
Deeze Stroom wordt waarfchynlyk gebooren uit de. onmeetlyke hoeveelheid waters, de Winden aanvoeren
op de Oostkust van America, tusfchen de Keerkringen.
Men weet. , dat in een grooten Poel , van tien mylen
lang, en waar in het water niet meer dan drie voeten
diepte heeft, het water,.door een geweldigen wind,
danig -kan verdreeven worden, dat het in een geeeite
zes voeten hoo cr ftaat, terwyl het in het tegenovergefielde , van waar t'de wind komt, weggeloopen, de grond
droog ligt. Dit nu kan ons een denkbeeld geeven, van
de
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de groote boeveelbeid waters , op de Bust van America

opgezet , en van de oorzaak , dat het vervolgens ,
door een geweldigen Stroom, door de Eilanden been, na
de Golf van Mexico gcvocrd wordt, en oils teifens leeren,.
hoe, door diezelfde oorzaak , Stroom, uit die Golf
komende, die van Florida mede neernt, en langs de Kusten loopt tot de Bank van Terre-Neuve , waar dezelve
zich wendt , en vervolgens voorby de Westerfche Eilanden den koers neemt.
Naderhand verfcheide keeren deezen Stroom °verge-,
zeild zynde, in het vaaren van 4merica na Europa, heb
ik myne aandagt gevcstigd op verfchcidc omftandigheden,
die 'er betrekking op kunnen hebben, en door welke middelen ik iton onderkennen , of wv in den Stroom of buiten- denzelven waren. Want, hehalven de Zeegewasfen
uit de Golf vv Mexico, die 'cr overal in gevonden worden , be y ond ik dat bet water in den Stroom altoos veel
warmer was, dan het zecwater ter wederzyde : als mede ,
dat dit water nooit by nagt vonkte, gelyk ander zeewater.
Op drie Reizen , door deezen Stroom, deed
ik waarneemingcn met den Thermometer: welke my uitweezen, dat een Thermometer eenen Zeeman zeer te flade kan komen : dewyl men zeer waarfchynlyk zal ondervinden , dat bet water der Stroomen , uit bet Nonrden
aangevoerd, en in de Zuidelyker Zecen geflort, veellouder is dan dat dies Zeeen; gelyk bet duidelyk is , dat de
Stroomen uit bet Zuiden veel warmer water medebrengen dan de Noordfche Zecen, waar in ze doorbreeken :
men hebbe zich, derhalven, niet te verwonderen , dat
bet water., van de Keerkringen komende, en nit de Golf
gaande , om in de Noordzeeen te florten , eene groote
hoeveeibeid warm waters , van zulk eene verbaazende
diepte en ontzaglyke brcedte, -- men hebbe zich niet
te verwonderen , zeg ik , dat dit water de warmte behoudt „ meer dan twintig of dertig dagen lang , wells het
noodig heeft, um de Bank van Terre-Naive te hereiken.
In de daad, do hoeveelheid is te grout , de diepte te
aanmerkelyk, am fchielyk te bekoclen , in cell \Teel kouder lust overgaande. Ondertusfchen zal de Iugt zelve,
die 'er onmiddelyk haven is , 'er zulk eerie ma ate van
warmte dour ontvangen dat ze 'er door verdund, en
overzulks gelchikt wordt om zich te verheffen , door die
hette ligter geworden zvnde dan die zich ter wederzvden
van dien Stroom bcvindt. Nu moot men 'er onvermyde03
lyk
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Jvk eene beweeging in de .lugt hebben ), firekkende Otn
de pleats Bier higt . te vervullen, welke zich , door haare wermte i heett moeten ophelfen : deeze verfchillende
lugtftroomen kunnen zeer wel oorzaak weezen van de
draaiwinden en hoozen , zo veelvuldig op die Zech :
want de damp van een gifts vol beet waters, en de adem
van eels Bier , nauwlyks zigtbaar een heete kamer,
worden ztilks iii een veel kouder : de damp des Strooms,
nauwiyks merkbaar by de Keerkring.en , moet degelyks
zich verclikken, als dezelve op de Noorder Breedte komt,
novels veroorzaaken , welke in die Zeten zo open
e rit elyk zy:).
Die kragt des Winds,, om bet Zeewater op te zetten,
is ors in ,imerica teri vollcn bekend, door de hoogte
der Vloeden , welke.dezelve -:veroorzaakt in elle onze Havens, wanncer . een fterke Nodrd-Ooste wind tegen dien
Stroom van de Golf van Bahama aanwaait.
LTit deeze eanmerkingen blykt , dat een Schip , uit
Europa ne Woord- iimrica zeilende , een derde van zvn
w2g i en bekorten , als het vermydt in ,een Stroom van
die Golf te geraeken en dat, in zulk ecn geval, een
Thermometer van grooten dienst kan weezen. Desgelyks volgt "er nit , dat een Schip, uit Noord-iftnerica na
1,:yropa . ftevenende, zyne reis kan verfnellen , door zich
van dien, Stroom te bedienen. 't Is wear , dot toeval dikwyls den tyd des overtochts zeer bekort heeft ,
de Schepen voerende op dien koers, dat ze voordecl
trokken van die omftendigheden: doch 't is nuttig dezelom,'er zich van te bedienen, zonder van
ve
't geval af te hangen.
Men kan niet lochenen , dat deeze oorzaak den overtocht van Noord.inerica . m. Europa beguniftigt; doch
zou 'er nog geene andere weezen, onafhangelyk van Winden en Stroomen , die denzelven korter maakt? — 1k
heb 'cr eens het volgende over ontworpen.
Om dit vraagftuk wel te onderzoeken, veronderflel ik,
dat een Schip Oostweards zeilt , en afvaart van eene
pleats, op veertig Graaden Noorder Breedte gelegen,
OM zich te be2;eeven na eene andere , op vyftig Graaden,
van dezelfde Breedte; in Lengte van de eerfte vyf en zeventi g, Greaden alliggende.
Wanneer men van veertig Greaden Breedte na de vyftig
zeilt , gait men van eene pleats , wear de Greed van
Lengte omtrent acht mylen grooter is dan die wear men
komt

OVER DR SCHEEPVAART.

komt , nu is een Graad
gelyk aan vier minutei tyds ,
b
bycievoln zal een Schip,, deelende in de dagelokfche heweeboin o.van de Haven, welke het verlaat , daan. door Voortolan met eene fiielheid, van twee mylen moer in een minuut , dan hetzelve zal doen , als het zich weder na de
plaats zyner beftemming hegeeft , 't welk honderd twintig mylen in een uur maakt.
De beweeging van een belaaden Schip is zecr Berk ,
en indien men het fchiclyk kon opligtcn , en van de
Haven , waar het 1E1 ligt , op 't oogenblik overbrengen op de Breedte van de Haven, werwaards bet been
met, zou het, fchoon met ftilte , eens in beweeging gebragt , een groote ruimte met eene verbaazende fnelheid
afleggen; doch in het vaaren neemt die kragt allengskens
:If, door den flag des waters, en hier door wordt waarfehynlyk de reis verkort; doch weder keerende , gebeurt
dan bet tegen overgeftelde , en wordt dan daar door de
Reis vertraagd en verlengd ? (-I-)
(Het Vervolg en Slot hierna.)
Deeze waarneetning fchreef de Heer FRANKLIN, den g
April 1775, op Zee , aan boord van de Paketboot v Peibryivanie, gevoerd door Capt. OSBORNE : dan , naa dat by dezelve
in de Societeit geleezen hadt heeft de Heer PATTERSON , Me.
delid van die Societeit, den Schryver overtuigd, dat deeze oorzaak het wederkeeren niet vertraagt.

BREEDVOERIG VERSLAG VAN DE GEBRUIKEN EN ZEDEN
DER TEGENWOORDIGE INWOONDERS VAN SYRTE•

(17rvolg van N. 139.)
et Staatsbefluur deezer Maatfchappye is teffens
I^ meenebestisch, iirillocratisch, en upper/op/Wig, zonder flipt met een deezer Rcgeeringsvormen overeen to komen. Het is Gemeenebestisch , voor zo verre het Volk
een grooten in yloed heeft op alle zaaken , en 'er niets
kan verrigt worden , zonder toeftemming der meerderheid.
Het is Arittocratisch : dewyl de Familien der Shaiks eenige yoorregten bezitten , welke overal de magt vergezellen.
En , eindelyk , is bet Opperhoofdig , vermids de OpperShaik cen onbepaald en bykans volftrekt Gezag bezit , 't
04
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well: by, een Perfoon van agtbaarbeid en invloed zynde,
kan misbruikiin ; doch de toefland deezer Stammen- beperkt zelfs mishruik binnen zeer nauwe paalen: want,
indien een Opperhoofd een daad van onregtvaardigheid
ping*, indien by, by voorbeeld, een Arabier doodde ,
zou het hem bykans onmogelyk weezen , de ftrafFe te
ontkomen. De wrack der beledigde Party zou Been ontzag betoonen voor zyne waardigheid; de Wet der wedervergading in voile kragt weezen; en, wanneer by het
Bloed niet betaalde, zyn dood zeker.
Indien de Upper-Shaik zyne Onderdaanen met ftrengbeid behandelt , verlaaten zy hem, en gaan over tot een
anderen Stam. Zyne eigene Bloedverwanten bedienen zich
van zyn wangedrag , om hem af te zetten , en zyne Waardigheid te verwerven. Hy kan geen Nun vinden in
vreemde Hnlpbenden; en zyne Onderdaanen kunnen te
gereed met elkander overeen komen, om bet voor hem
mogelyk te maaken , dat by verdeeldheden onder hun verweleke , en een Aanhang, ten zynen voordeele, vorme.
Daarenboven, boo- kan _by bun betaalen , dewyl by geen
fchatting van de Stammen ontvangt; de rykdom van 't
meerendeel zyner Onderdaanen beftaat in niets meer dan
de volarekte kevensnoodwendighecien; en zyne eigene is
bepaald tot zeer middelmaatige bezittingen, en deeze zyn
belast met zwaare uitgaven.
De Oppe,--Shaik, in elken Stam, betaalt de onkosten
van alien die in het Kamp komen, of 't zelve verlaaten.
Hy ontvangt de bezoeken tier Bondgenooten , en van een
ieder, die met den Stam jets te doen heeft. Naast zyn
Tent is een groot Pavillion , om 'er Vreemdelingen en
Reizigers in te ontvangen. Veelvuldige Vergaderingen
der Shaiks en Aanzienlyken worden 'er gehouden, om het
vestigen of opbreeken der Kampen te bepaalen , en wegens Vrede of Oorlog te beflisfen , en de verfchillen met
de Turkfche Landvoogden en de Dorpen te bepaalen , als
mede de twisten der hyzondere Leden af te doen. Aan
de zodanigen , die ter Vergaderinge komen , moet by
Koffy , Brood onder asch gebakken, Ryst, en zomwyIen Vleesch, geeven : met an woord, by moet
open tafel bouden ; en 't is voor hem van te meer aanbelangs , edelmoedig en rvklyk te weezen daar zulks met
gevolgen van de grootf'cc aangelegenheid vergezeld gnat.
d yne magt en invlocd hangt 'er van af. De uitgehongeris zeer gefteld op g ene ruimgiftigheid , welke
eie
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by voor een beginzel van alle deugd houdt; en dit vooroordeel is niet ongegrond: want de ondervinding heeft
hun gelceraard , dot gierige Shaiks nooit Mannen waren
van wyd ftrekkende uitzigten; van hier by hun het juist
en Laconisch Spreekwoord: Een Gellooten Fitist , ten Lekrompen Hart.
Om deeze kosten goed te maaken , heeft de Shaik niet
dan zyn kudde , eenige plekken bearbeiden grond , de
inkomst van den buit en de fchatting van de openbaare
wegen geheeven: bet gelicele beloop betekent wcinig. De,
Shaik, by welken ik my in bet Land van Gaza beyond,
omtrent bet einde des jaars MDCCLXXXIV, werd voor
een der vermogendfle in deeze ftreeken gebouden , en nogthans gingen zone bezittingen, die van een welgezeten
Boer by ons , niet te boven. Zyne goederen , beftaande in
eenige Pelterven , Carpetten , Wapenen , Paarden , en
Kameelen, konden met elkander geen 50,000 Livres haaWy moeten , derhalven , van de Bedoulnen
len.
fpreekende, aan de woordcn Prim , of Opperhcer,, de
denkbeelden niet hegten , welke deeze woordcn doorgaans
mede brengen. Zy gelyken weer naar de Bocren , in bergagtige Landftreeken zo in de eenvoudigheid hunner Kledinge , als in bun Huislyk Leeven en Zeden. Een Shaik,
die het bevel voert over 5o0 Paarden , rekent bet niet beneden zich , zyn eigen Paard te zadelen en op te toomen,
'er haver en gekapt ftroo aan te gceven. In zyn Tent
maakt zone Vrouw de Koify gereed, kneedt bet deeg,
en heeft het opzigt op het toebereiden der Spyze. Zyne
Dogters en Vrouwlyke Bloedverwanten wasfehen hetLinnen , en ;aan , met kruiken op 't hoofd, en ilciiers voor
bet aangezigt , om water te putten. Deeze Huislyke
Zeden komen volmaakt overeen met de befehryvingen van
die der Heiden , welke wy by HOMERUS , en die der
Aardsvaderen, welke wy by mosEs , aantreffen.
De eenvoudigheid, of liever de armoede der laagere rangen , under de Bedaninen, is gavenredigd aan 't geen wy
in derzelver Hoofden hebben waargenomen. Al de rykdom van een Gezin beftaat in tilbaare have , en nit de
volgende goederen: eenige weinige Kameelen , eenige Geiten en Hoenders; een Morrie , met Toom en Zadel; een
Tent, ,Pen Lans, van zestien voeten lan g , een kromme
Sahel, een roestig Musket met een vuurflot of lontflok,
cen Pyp , een Handmolen , een Kookpot , een Ledcren
Zak, cell Vieille Koffybrander, een Mat, eenige Klcederen,
0 5
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ran, eon zwarte wollen Mantel, en eeaige glazen of zilArena Bingen , die de Vrouwen om de armen en beenen
draagen. Incllen 'er niets van dit alles ontbreekt, is de
Huislyke toeftel . volkomen. Doch 't geen de armen meest
behoeft, en waar in by het grootfle belang ftelt , is de
Merrie: want dit Dier ftrekt ten fterkften fteun des Huisgezins. De Bedouin trekt met zyn Merrie tegen de vyandlyke Stammen te velde, of gnat op buit uit, in land
en langs .de wegen. Zy geeven de voorkeuze aan een
Merrie boven een Paard; dewyl zy niet hinnikt, beftuurbaarder is, en melk geeft, die , nu en dan , den dorst en
zelfs den honger des Meesters (tilt.
In deezer voege , tot de volftrektfte noodwendigheden
des leevens bepaald, vindt men by de Arabieren zo weinig vlytbetoons als hunne behoeften weinig zyn : alle
hunne Kunften beftaan in het weeven van grof doek, en
het maaken van mitten, en boter. Hunne geheele Koophandel bepaalt zich tot bet verruilen van Kameelen , eenig Vee en Melk , voor Wapenen , Kleederen , een
weinig Ryst of Kooren , en Geld, 't welk zy begraaven.
Zy zyn van alle kennis der Weetenfchappen ontbloot , en hebben geen het minfle denkbeeld van Starrekunde, Wiskunde , of Geneeskunde. Zy bezitten geen
enkel Boek, en niets is ongemeener onder de Shaiks, dan
eat zy kunnen leezen. Al hunne Letterkunde (mag ze
dien naam ,draagen,) beftaat in het ophaalen van Vertellingen ea Historien, op de wyze der Arabifthe Nachtvertellingen, (op deeze zyn ze zeer gefteld, en befteedeg
hunne meeste ledige uuren ,en die hebben zy veelvuldig,)
in dezelve op te haalen. 's Avonds zitten zy neder aan
de deur hunner tenten, of daar in by 't vuur , met de
beenen kruislings, en de pypen in den mond , eenigen
tyd in een diep flilzwygen , tot dat een hunner die ftilte
fchielyk afbreekt, met aan te vangen, Op zckeren tyd
Het begin eener vertelling der Lotgevallen van een jongen Shaik, en een lief Bedouintje.
Hy .verhaalt, dit is het doorgaande beloop dier Vertellingen, op welk een wyze de jongeling , eerst fteclswyze,
het gezigt kreeg van zyne Zielsvoogdes , hoe by fmoorlyk
op haar verliefd werd; tot de minfte byzonderheid befchryft by' de Schoone , roemt haar zwarte oogen , zo
grout en zagt als die van eene Gazelle, haar kwynende
en kwetzende lonken, haar net geboogde wenkbraauwen,
gelykende haar twee ebbenhouten boogjes ; haar middel,
recht
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recht en buigzaam als een lans ; by vergeet Naar gang
niet , vlug als die van een Veulen; noch haare bIaanW gefchilderde lippen , noch haare nagelen , geverfd met gondkleurige henna , noch haare borften , twee granaatappelen gelykende , noch haare woorden, zoet als honig.
Hy vermeldt het lyden van den jeugdigen Minnaar, dermaate uitgemergeld, door minverlangen en liefdedrift, dat
zyn lichaam Been fchaduw meer geeft. Eindelyk,
naa het ophaalen van de veelvuldige poogingen, te werk
crefteld om zyne Zielsvoogdesfe te zien, de hindernisfen
door de Ouders in den weg gelegd, de invallen van deli
vyand, en het gevangen neemen der twee Gelieven, enz.
befluit hy,, tot groot genoegen der luisterenden, met bet
Paar, vereenigd en gelukkig, na de Vaderlyke Tent te
brengen, en ontvangt de fchatting, aan zyne welfpreekenheid verfchuldigd; zy roepen uit: Macaw-a/lab, of
by heeft lof verdicnd.
De Bedouinen hebben ocik hunne Minnezangen, waar
in meer gevoels en natuur is dan in die der Turken en
der Stedelingen ; ongetwyfeld, om dat de eerflen, wier
Zeden zuiver zyn , weeten wat Liefde is ; terwyl de laatften ongebondenheid overgegeeven , alleen de voldoed
ning van Dierlyken lust kennen.
Wanneer wy in opmerking necrnen, hoe zeer de toeihnd der Bedouinen, bovenal in 't diepfte der Woestyne
in veele opzigten, gelykt naar dien der Wilden in timerica , moeten wy ons verwonderen, waarom zy dezeifde
woestheid niet hebben ; waarom , fchoon dikwyls het
prangen des nypendften hongers lydende, men nooit gehoord beeft , dat bet ecten van Menfebenvleesch by hun
plaats greep ; en waarorn, met an woord, hune Zeden
zo veel zagter en gezelligcr zyn. Deeze kwaarigheid
wordt, myns bedunkens, door de volgende bedenkingen,
volkomen opgelost.
Het fchynt , in den eerften opflag „ dat America, ryk
zynde in Weidlanden , Meiren en Bosfchen , meer dan
eenig ander Land, gefchikt is tot het Herders leeven.
Maar, indien wy opmerken, dat deeze Bosfchen , der
Dieren eene gereede fchuilplaats verleenende , hun te veiliger befchutten tegen den Mensch, mogen 1V,v befluiten ,
dat de ilmericgaulche uit den cart zyner Landsgefteltenisfe , aangezet werd, om eer een Jaager, dan een Veeboeder te worden. In deezen ftaat loopen alle hebbelykbecten zamen, om eene wreedheid van character te vormen.
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men. De zwaare vermoeienisfen van de Jagt harden zyn
lichaam , veelvuldige en langduurige honger , gevolgd
door overvlOcd van gevangen Wild, math hem vraatagtig. De gewoonte om bloed te {torten , zyn prooy te
verfcheuren , maakt hem gemeenzaam met bet gezigt van
lyden. ei dood. Door honger gepraamd, verlangt by na
vleesch , en het gereed te verkrygen vindende , door zyn
Medemensch te flachten, kan by niet lang in twyfel hangen om hem te dooden , en de begeerte des raazenden
hongers voldoen. De eerfte proeve genomen zynde,
verandert deeze wreedheid in hebbelykheid ; by wordt
een bloedgierig en verflindend Menfcheneeter , en zyne
Ziel krygt al de ongevoeligheid zyns Lichaams.
Veel bier van verfchilt de gelieldheid des Arabiers.
Te midden van wyd uitgeftrekte naaktc vlakten leevende , zonder water , zonder bosfchen, kan by , door gebrek aan visch en wild, geen Jaager of Visfcher worden.
De Kameel bepaalt hem tot het Herderlyk Leeven , en
de Zeden daar van hebben invloed op zyn gelled character. Ecn ligt, maar beftendig en genoegzaam, voedzel by de hand vindende , verkrygt by eene hebbelykheid
om zich foher te behelpen. Te vrede met zyn melk en
dadels , voelt by geen trek tot vleesch , by !Ion geen
bloed, zyne handed zyn het flachten niet gewoon, noch
zyne ooren aan het gefchreeuw van lydende Dieren, by
bewaard eemmenschlyk en aandoenlyk hart.
Dan, de wilde Veehoeder hadt zo ras geen kennis aan
het Paard. gekreegen , of die kunde moest eene groote
verandering in zyne leevenswyze baaren. De gemaklykheld , om fchielyk over groote vlakten Lands been te
fnellen , deedt hem een Zwerver worden. Behoeften
maakte hem greetig , en de gretigheid vormde hem tot
een Roover, en dit , in de daad , is zyn tegenwoordig
character. De Arabier , eer een Plunderaar dan een
Krygshcld , heeft geen bloedgierigen moed; by valt alleen aan om te rooven, en, indien hy wederfland ontmoet,
agt by nooit een kleine buit zo veel waardig om zyn leeven in gevaar te flellen. Tergt men hem, moot men zyn
Pied Borten , als dan is by zo dol in zyne wraake , als
hy zich voorzigtig toonde in gevaar te ontvlieden.
Men heeft dikwyls de Arabiers deeze Roofzugt vet.
weeten ; doch , zonder my tot een verdeediger van dczelve op te werpen , mag bier wel in 't oog gehouden
worden, dat men op eene omaandigheid niet gcnoeg gclet
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let heeft, naamlyk , dat dezelve alleen pleats grypt outtrent de zodanigen , die zy voor vyanden houden , en
gevolglyk gegrond is op de erkende Wetten van bykans
alle Volken. Onderling fteeken zy zo zeer nit in goede: trau
we , onbaatzoekenheid en edelmoedigheid, dat het de befchaafdfte Volken eere zou aandoen. - Wat ken
edeler zyn , dan het rest van Vryplaatzen , zo geeerbied
onder elle Stammen. Een Vreemdeling , ja zelfs _een
Vyand, bereikt de Tent van een Bedouin , en van dit
oogenblik of is zyn Perfoon heilig. .Het zou voor eene
allerveragtlykfte laagheid en onuitwischbaare fchande
houden worden , ten koste der Herbergzaamheid, zelfs
eene regtmaatige wreak voldoening te verfchaffen. Indien een Bedouin toegeftemd heeft , om brood en zout
met zyn Gast te eeten , ken niets op de wereld hem ver-T
voeren dien te verraaden. De magt van den Su4ecrLzel4
ye zou niet in fleet xveezen , een Vlugteling aan de befcherming van een Stem te ontrukken , dan door de geheele uitdelging van den Stain.
De Bedouin, buiten zyne Legerplaatze zo roofzugtig,,
heeft 'er den voet niet in gezet , of . hy words gunstryk
en edelmoedig. 't Weinige, 't geen by bezit, is 113/ gereed met een ander te deelen. Hy heeft zelfs de kicschheid , om niet te wagten tot het hem verzogt words.
Wanneer hy den maaltyd neemt , gnat by can . de deur zyner tent zitten , om de voorbygangers te noodigen , dat
zy 'er deel can neemen; zyne edelmoedigheid is zo opregt , dat hy dit bedryf niet befchouwt als eene verdien=
fie; maar louter als een pligt: waarom hy ook gereedlyk
dezelfde vryheid by anderen gebruikt.
Wanneer men het gedrag der Zrabieren onderling jegens elkanderen befchouwt, zou men zich veelligt vet."
beelden , dat zy alle goederen in 't gemeen bezaten. Nogthans zyn zy geene vreemde4ingen , ten aanziene van den
eigendom; doch dezelve gnat niet gepaard met de zelfzoekenheid , welke de ingebeelde behoeften der weelde
dear aan onder befchaafde Volken heeft bygezet.. Men.
moge in 't midden brengen , dat zy deeze gemaatigdheid
hebben dank te weeten aan de onmogelykheid, om hunne genietingen grootlyks te vermenigvuldigen; doch ,-indien men toeftemt , dat de deugden van het gr6s- des
Menschdoms alleen moeten toegefchreeven worden aan de
noodzaaklykheid der omftandigheden, zyn de Arableren
Juisfchien uit deezen hoofde , nie; min agtehswandig.
Zy
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Zy zyn ten minflen gelukkig , dat die noodzaaklykheid
onder hun een fland der dingen heeft ingevoerd, die de
verftandigite Wetgeevers als de volamaking der Mensallyke Staatkunde hebben aangezien : ik meen eene foort
van 'gelykheid in de verdeeling des Eigendoms, en eene
verfcheidenheid van Leevensilanden. VerflookeT van eene menigte van genietingen , Welke de Natuur met eene
ruime..hand over andere ,Landen heeft uitgefIrooid, vinden zy zich minder blootgeffeld aan verzoekingen , die
bun kunnen bederven en verlaageu. 't Valt te bezwaarlyker voor hunne , een Aanhang te vormen, Qin
het lidiaam des Yolks te verflaaven, en te verarmen. Elk
Lid, in ftaat om in zyne eigene behoeften te voorzien,
is daar door te bekl,vaarner om _zyn character en onaf,
hangelykheid te, beWaaren;- en byzondere Eigendom wordt
sevens de grondflag en het bolwerk van. algerneene Vryheid.
DeezeVryheid itrekt zich zelfs tot den Godsdienst nit.
wy ontdekken een opmerkenswaardig onderfcheid tus,
fchen de ifrabieren der Steden en die van de Woestyne :
want daar de eerstgenoemcien zich krommen onder bet
dubbel juk van Burgerlyke en Godsdienftige eigendunk,
lyke Heerfchappye, 'zyn de laatstgemelden van beide mitheeven. - Op de grenzen van het Turkfche Gebied, 't is
waar, neemen de Zedouinen, uit Staatkunde , het vertoon van Mabtanedaanen aan; dock zy gaan zo weinig
fchroomvallig te 'werk met het onderhoudan der Plegtigheden, dat ze doorgaans van de Turkcn aangezien worden als Ongeloovigen , die noch Wet , noch Propheet,
erkennen. Zy zyn openhartig genoeg om te zeggen:
95 dat de Godsdienst van MAHOMETH niet voor hun gefchikt is: want'," voegen zy 'er by, hoe zullen wy
,9 de Wasfchingen volbrengen, daar wy geen water hebben? Hoe kunnen wy, arm zynde , Aalmoesfen gee„ ven? IWaarom-zonclen wy in den Ramadan Vasten
daar het geheel' Jaar voor ons een Vasten is? En
„ welk eene noodzaaklykheid zou 'er zyn, om Bede„ vaartgangen na Mecca_ te doen , als GOD overaltegen,
woordig is ?” --,-- In kort , elk denkt en duet
omtrent den Godsdienst zo als het hem behaagt, en 'er
heerscht onder hun. de volkomenfte Verdraagzaamheid.
Niets kan bier van een; beter denkbeeld.geeven of _tot
ten Voldingendst;bewyS WO van flrekken; dan 'een” Zarnetifpralk,.door :my; tact .edn intaiter
gehocidun4
„ Waar-
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Waarorn ," vroeg hy my., wenscht gy onder de Franken weder te keeren ? daar gy geen afkeer hebt van
onze Zeden; daar gy den fpicts weet te . zivaatjen en
99
het paard te beryden als een gebooren Bedouin :blyf
99
by ons. Wy zullen n Vellen, een Tent, een. braaf en
5/
„ jong Bedouinsch Meisje geeven , en een beste Merrie :
gy zult onder ons Iluisgezin leeven. " — Weet
niet, was myn antwoord, dat ik onder de Franken,gcbtioren, in hun Godsdienst ben opgevoed? Met welk een ooh'
zullen de Arabieren een Ongeloovigen, of die zy Ivor een
Afvalligen houden, aanzien?
„ Bemerkt gy zet„ ve dan niet, ” gaf my de Shaik te verilaan, th y d'e
iltabieren leeven, zouder zieb met den Propheet, of
59
„ het Boek (de Koran) te bcmoeijen ? Elk orizer volgt
de infpraaken van zyn Geweeten. De Menfchen heb,5
„ ben regt om over daaden te oordeelen . ; doch het bor„ deel over den Godsdienst moet GOD alleen Overgetaaten
Een andere Shaik, met my in gefprek
„ worden."
treedende, fprak my aan , met gewoone pligtpleeging':
, Luister,, en bid den Propheet." In ilede van het ge,
bluiklyk antwoord, Ik heb gebeden , antwoordde ik ,glimlachende , 1k luister. Hy bemerkte zyne misvatting, en
Iachte op zyn beurt. Een Turk van jerufalem, by (lit
vatte de zaak ernftiger op , zeg,
voorvalte(renwoordig,
b
gende: „ 6 Shaik! hoe kunt gy de woorderr der' waare
Geloovigen een Ongeloovigen te gemoet voeren?"
:13e Tong" antwoordde de Shaik, vergrypt zich' ligt, laat
het Hart maar zuiver weezen; doch gy, die de Zeden der
Arabieren kept, hoe kunt gy een Preemdeling beledigen',
Met Wien wy Brood en Zout geeeten hebben? Zich daar
op tot my veryoegende , vroeg hy: „ Zyn age die Stain„ men van Frankeflam„ van welken gy my verhaald hebt,
„ dat de Wet des Prophets niet volgen, talryker dan
de Altifulniannen ? — Men het.:ft" antwoordde ,
gerekend, dat ze vyf- of zesmaal talryker zyn,. de: ArabieZyn eeniv .zeggen daar
ren zelfs rizede gerekend.
z4l . zebin gy0.weeg-op was , GOD is Regtvaardig ,
fchaale opweegen (t)!
vt it/9

(f) De Beer NIEBp1112. verhaalt, in 2yne Deferiptien de 1'44bie . Torn. II. p. 208., dat in de la.alle dgrtig jaaroi een,
we Godsdienst oppilaap is in de Najd, Welke begfnzeis zeer
pvereenkomflig zyn met de gemoeclageftelteni gkny bier Lubven
be-
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VERSLAG VAN DE BOEKDRUKKUNST- BY DE TUREEN.

(Overgenomen uit de Lftterature Turchesca, van du Abba
GIAMBATISTA TODERINI.)

D

e Baron DE TOTT in zyne dubbel leezenswaardige
Oedenkfchriftnt de Tur,,,en en Tartaaren betreffende , onlangs in 't Nederduitsch uitgekomen, en door ons
aangepreezen ('`), van de Letterkunde en Boekdrukkeryen,
in- . u.rkyen, fpreekende , merkt . op , dat de Drukkunst de
bekrompen paalen , waar in -dezelve bepaald blyft, zou
hebben 'kunnen uitbreiden dat zeker iBRAHIM Effendi
detbelchreeven. , Die beginzels zyn," fchryft deeze Reiziger,,
„ dat GOD alleen , als de Oorzaak aller dingen moot aaugeroc!, pen en aangebeden worden: dat men in het Gebed geen go„ wag - moer maaken van eenig Propheet : dewyl zulks to na
aan Afgodery grenst • dat MOSES , JESUS CHRISTUS en mAno,.
aan
METH enz., in' de daaci, groote Mannen waren , van eenftig,
„ tend gedrag ;' doch dat nooit eenig Bock ingegeeven was door
„ den Engel GABRIEL , of eenigen anderen Hemelfehen Geest.
„ In 't, kort, dat Geloften in een tyd van dreigend gevaar ge„ dawn, noch verdienstlyk, noch verpligtend zyn."
, „ 1k
weet niet," voegt 'er de Heer NIEBUHR by, „ hoe verre ik
„ of mag op de goede trouwe van den Bedouin die my dit
„ berigtte. Mislchicn was het zyne eigene byzondere denkwy„ ze: want de Bedouinen , ichoon zy zich voor ila4ozrethaal.en
uitgeeven , bekommeren zich , in 't algemeen, weinig met
mmiomorn, of met den Farah."
De Oprigters Van- cieezen . nieuwen Aanhang 'waren .twee Arahieren .,1 die; uit hoofde van eenig handelbedryf , gereisd hebbende, door Perfie en Malabar; over de verfcheidenheid der
Godsdienften, door hun waargenomen, geredeneerd hebbende,
deeze algemeene Verdraagzaamheid 'er uit afleidder. Een hunnet, Arnei, zwAN:gg geheeten, richtte, in den Jaare 176o, een
onathangelyken Staat in de Najd op; -de ander, MEKRAMI ge
naamd, Shaik van Nadjeran, heeft dezelfde begrippen omhelsd,
cm, door zyne dapperheid, eene groote magi in deeze Landers
verkreegen. Deeze twee voorbeelden geeven vry Yee/ waarfchynlykheids aan eene gisfing, door my gemaakt, dat 'er piers
gemaklyker Valle, dan eene groote Staats- en Godsdienst-OrnWenteling in Aire re'Wege to brengen.
(*) N. 4figem, Aided, Lettecoef. III D. Ifle St. bl, 126.
1,
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deeze Kunst, zo nuttig om de Affchriften te vermenigvuidigen, hadt opgericht , dat by zelfs verfcheide Werken deedt drukken; dock die niet dan een geringen aftrek hadden , alhoewcl by dezulken hadt uitgekoozen,
die den grootiten aftrek moesten belooven. Doch wat
voorfpoed kon men zich in de daad van eene Kunst belooven , die de bekwaamheid van hun , die men als Geleerden
aanmerkte, met den eeritcn opflag van het oog, tot niet
maakte? Zy waren rechter en party. De Boekdrukkunst
kon de voimaaktheid der Lettertrekken niet bereikeu
men verachtte ZC , en IBRAHIM (loot zyn Winkel. (*))
De Abba GIAMBATISTA TODERINI , die, in den voorleden Jaare , in 't haliaausch een Werk heeft uitgegeey en over de Letterkunde der Turken , verleent ons van
het beloop der Boekdrukkunst in dat Ryk , en van derzelver tegenwoordigen toeftand, bet volgend verflag, 't weak
ter opheldering , vcrbetering en aanvulling van DE TUT'S
Berigt kan dienen , en waaruit wy voor onze Leezeren het ,gewigtigfte en weetenswaardiglie zullen trekken.
Men heeft in Conflantinopole voorheen iloeken in verfcheide Taalcn, als het Cluildeeuwsch, Perfisch, Zfrilbisch , flebrceuwsch , Grieksch en Armenisch gedvikt:
verfcheide deezcr I3oeken zyn ocer zcldzaam. Het Tvdperk der Drukkunst in Turkyen is bet Jaar MCXXXIX
hunner Hegira, 't Welk met het jaar MDCCXXVI onzer gewoone Jaartellinge overeenkomt.
SAID Efend',
een
Man
van
veel
vernufts
,
twee
kecren
te
Pa;:ps
f
'geweest zynde , om Staatszaaken te behandelen , was de
Oprigter, hy werd daar in geholpen door IBRAmm
feudi , een Ilungaarsch Renegaat , can Groot Legerhoofd
en uitfteekend Letterkundige , die, op 't voorbeeld van
de , ALDUSSEN en STEP HANUSSEN teffens Schryver was
Drukkcr; by liet Land- Zee- en Sterrekundige Kaarten
thyden , en -boot de. Drukletters : hy was de ziel der
Drukkunst by de Ottomannen.
Het eerfle Werk was een allernuttigst, en waar in
men veel fickle , een Turksch en Arrabisch Woordcnboek
van WANCULI ;1 en bet laatftc , 't walk , in dit eerito
Tydperk der Turk/ Drukk.n7e te Congantinopola het
licht zag, in den Jaare MDCCXLII gedrukt , was desgelyks een Perfisch en Turksch Woordenboek in twee
flukken in Folio.
Die Drukkery geraakte in verval en onbruik: men
heeft,
Celenkfchripen Val den P,aron DE TOTT. I D. bl. 185.
HI. DEEL.
NGELW. NO. 5.
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beeft, wegens de oorzaak daar van, veele vertellingen
doen loopen, bezyden . de waarheid. Volflrekt valsch is
het, dat ha Drukken by de "1 urken verbooden werd, op
't verzoek der Copiisten of Affehryveren.'t,Is waar,, een
groot aantal Perfoonen leeft 'er te Conflantinopole enkel
van bet Boeken uitfchrYven: doch deeze lieden zyn metrendeels bezig met het overfchryven van de Coran, met
de Verklaaringen , de Gebeden en andere Godsdienftige
Boeken, die zeer veelvuldig in gebruik zyn ; deeze te
drukken werd verboden. Wanneer men hier by
voegt de verbaazendc hoeveelheid van Handfchriften,
welke de Turken onophoudelyk laaten overichryven tot
voldoening aan hun fmaak, tot hun bedryf en noodwendigheden, kan men gereed begrypen dat eene enkele
Drukkery, in eene zo groote Hoofdflad, Been nadeel van
eene noemenswaardige aangelegenheid kon baaren. Daarenboven zyn de Turken zeer gefteld op gcfchreeven Boeken : dewyl de iltabifthe en 7 tirkfche Letters altoos veel
fchooner gcfchreeven dan gedrukt zyn. Men heeft gefchreeven Corans die vyf honderd Piasters kosten; zelfs
vindt men 'er die voor duizend Sequinen verkogt worden; zo veel netheids en cieraads weeten de Boekenfchryvers daar aan by te zetten.
Even valsch is het, dat de Affchryvers te Conflantinapole eenen opfland verwekt , en eene Drukpapiermaakery zouden verwoest hebben. De waarheid der zaake is , dat de Oorlog tegen den Keizer , toen ten tyde-,
alle de zorgen des Staatsbeftuurs tot zich trok; de Bedienden en Werklieden der Drukkerye geraakten verftrooid; CAZI IBRAIM , de Opvolger van IBRAHIM Effendi , van aanmoediging verftooken, en beroofd van de
middelen om de Drukkery voort te zetten, verliet ze, en
werd dezelve welhaast vergeeten.
De Regeerende Sultan, den Vrede met de Alleenheerfcheresfe aller Rusfen geflooten hebbende, befloot te Conlaniinopole den Smaak in de Letteren te doen herleeven,
f
en 1.1;evolglyk ook de Drukkunst. Hy gaf, ten dien einde,
een Bevelfchrift uit,gedagtekend elf Maart MDCCLXXXIV,
weike cere doct aan het tegenwoordig Staatsbewind.
Fly gaf 'er vryheid in , om, onder de vereischte goedkeuring , alle foorten van Boeken te drukken , /nits ze niet
over den Godsdienst handelden. De meeste, die tints dat
Tyilperk in 't Licht kwamen , betretfen de Gefehiedenis;
(loch ze zyn weinig in getal en de Druk zelve is veel
Deg-
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flegter dan die van IBRAHIM Effendi, wiens Werken op
fraayheid molten boogen. Maar,, wat hier van ook zyn
moge , de Drukkunst is in Turkyen weder verleevendigd,
en zal dezelve waarfchynlyk aan dat Volk gewigtige dienften doen : deeze Kunst alleen kan de Volken befchaaven
en verlichten , door de vooroordeelen , welken dezelve
verblinden , weg te vaagen.

PROEVE , OVER DEN

OORSPRONG , DE V PLIA' , EN IIET

AANBELANG

DER OORDEELKUNDE.

(Uit het Engelsch.)
p eebtfchaape Oordeelkunde is de Toepasfing van Smaak en
' Gezond Verfiand ip de fraaije Kunflen. Haar voorwerp in
het fchoone en gebrekkige in elk voortbrengzel te onderfcheiden ; van byzondere voorbeelden tot algemeene beginmt.ls op te
klimmen , en dus regels of befluiten te vormen, betreffende de
ondericheide foortcn van Schoonheid, in de Werken van .Ver-

nat.
Regels der Oordeelkunde worden Diet opgemaakt, door
eene aaneenfchakeling van afgetrokke redenkavelingeo , onafhangelyk van voorbeclden en waarneemingen. Dezelve is een
Kunst, geheel op de Onervinding gegrond; op de ontdekking
van zoodanige fchoonheden als de maatftok van Smaak het naasc
by komcn , dat wil zeggen van zodanige fchoonheclen , als mere
bevouden heeft dat de Menfehen algemeenst behaagden. By
voorbeeld, de Regels van ARISTOTELES, wegens de Eenheid var.)
Bedryf in het Treurfpel en het Heldendicht , waren geen Regels
eerst ontdekt door redenkaveling en dan Op de Diebtkunst toegepast ; maar ontleend uit bet geen nomracus en SOPHOCLES gedaan hadden ; zy waren gegrond op het waarneemen van het
grooter vermaak, 't gecn wy fehe ,. apen uit het verhaal van een
bedryf 't welk een en geheel is, dan 't welk wy ontvangen
van het ophaalen eeniger Met aaneen hangende gebeurtenisfen.
Dusdanige waarneemingen , den oorfprong eerst ontleenende uit
gevoel en ondervinding, bevondt men , by onderzoek, za eenliemmig met. de Redo, co de beginzclen der, Menfehelyke I\ aInure, dat men ze in vaste Regels vcrandercie, en 'er gebruik,
van maakte in het beoordeelen van de waarde eens Opftcls.
Dit is het natuurlyk verflag van den oorfprong der Oor-

fieelkunde.
Hen meesterlyk Vernurt ,'t is waa r , zal van zich7elven , 700 der aanieeren , lets in diervoege dan het met de wee.
zenlykfte regelen der Oordcelkmade overcennemt : want daar
P2
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deeze Regels op . de Natuur gegrond zyn, zal de Natuur, in de
beoefening , ze dikwyls opleveren. Meer dan waarfcbynlyk
hedt nomEttlls geen kennis aan ecnige Stelzels in de Dicbtkunst. Door 't Vernuft alleen geleid , aelde by eene geregelde
Gelehiedenis in verzen op, welke de -geheele Naakornelinglehap
be wonderde.
Maar dit Levert geen bewys tegen de Nutheid der Ootdeelkundc op, als een Kunst befchouwd. Want, dewyl geen Menschlyk Vernuft volmaakt is , wordt 'er geen Schryver gevonclen ,
of by kan byftanci ontvangen uit de oordeelkundige waarneemingen .over de Gebrekon en Sehoonheden zynei Voorgangeren.
Cecile Waarneenungen of Regcls, in de dead, kunnen de pleats
van Vernuft bekleeden, of 't zelve, waar bet ontbreckt ,
ten. Maar zy dienen rnenigmaal om zelve in een behoorelyk
kanaal te leiden ; zy kunnen de buitenfpoorigheden verbetercn ,
de regtmeatigfie en eigenaariiglle navolging der Natuur aanwyzen. Oordeelkundige Regcls zyn hoofdzaaklyk gefchikt, om de
misaagen, die vermyd moeten worden, am re wyzen. De vocrtbrengzels van uitfleekende fchoonheden zyn wy aan de Natuur
veriehuldigd.
De bygebragte aanmerkingen zullen ons in fleat om
te ourdeelen over de klagten, die &Acre Schryvertjes , zints
Lang , gewoon zyn , tegen de Oordcelkundigen en de Gordeelkuncle uit te Morten. Men beeft de Cordeelkundigen afgcbeeld
als de grootae bedwingers van de aangeboore Vryheid des herunits, als de frneeciers van onnatuurlyke kluisters voor de Schry.
vers, tegens wicr geweldaadige vervolging zy de beicherming
des Gemeens inroepen. Dusdanige fineekende Voorredens zynf
niet gefchikt , om guntlige denkbeelden in te boezernen , wegens het Vet-fiend der Schryveren: want elk goed Schryvcr zal
game zyn. Werk , near de Regelen van Gezond Verftand en
Qoeden Smaak , laaten beoordeclen. De verklaaringen, tegen de
Oordeelkunde, fleuncn meestat op de verenderaelling, dat 'er
Oordealkundige Menichen zyn , die, volgens de Regels, Met naar
Gevoel, oordeelen: 't welk zo verre van de waarheid verwyderd is, dat zy, die in deezervoege vonnisfen , voo,- Pecianten
of Schoolvoslen , en geen Oordeelkundigen, mocren gehouden
worden; want alle Regels van rcehtlehcape Oordeelkunde zyn
corrprongiyk gegrond op Gevoel; en Smaak en Cevocl zyn noodig , our ons te geleiden in de toepasling van deeze Regels. op
elk byzonder geval. Naardemaal 'er nic;s is, wear in elle fOorten
van Per:oonen zich gerceder laaten voorRean, bevocgde Regters
le weezen, den in Werken van Smack, valt 'er ;teen twyfel can ,
a:toos ze..7 grout
of het getrl van orlbevoegdc, Kunstregters
weezen. Maar dit 'evert geen meet grunds op, en;, :
van
meen , •xgen de Oordeelkunde nit te \wren, c:;,n, net se;
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fiegte Phitorophen of Redenkundigen, tegen de Wysbegeerte of
de Red.
Len fehynketarder tegenwerping kan tegen de Oordeelictinde
worden ingebragt nit de toejuiching, welke zommige Werken
ontvangen hebben van het Gemeen die, nauwkeurig bezien,
bevonden worden, tegen alie Regelen, door de Oordeelkuride
vastgefteld, aan to loopen. — Het Gemeen, in de daad, is de
Gpperfte Regter, op welken men zich ten laatflen, in elk Wei*
van Smaak, meet beroepen; de maattlaf van den Smack gevormd
zynde op de Gevoelens, natuurlyk eigen cte gemeen aanallen.
Maar dikwyls oordcelt men te fehielyk, over dit begrip des Gemeens. Dc egte Smack des Gemeens blykt niet altoos in de
eerite toejniching verleend, op het in 't Licht komen van eenig
nieuw Werk. Zo de groote als kleine Getneente kan him°.
men en verblind worden door oppervlakkige feboonheid , welker bewondering , binnen kort , verdwynt ; zomtyds kan een
Schryver , voor eene wyl, eene groote agting verwerven, enkel
door dien by zich fchikt naar de Driften , de Vooroercieelen,
de Partyfchappen , de Bygeloovige Begrippen , die , voor eon
tyd , bykans een geheel Volk kunnen beheerichen. Hoewel,
in zulke gevallen , het Gemeen moge ichynen te pryZeti , mag
waare Oordeelkunde met rede . wraaken ; en zal deeze eerlang
de overhand krygen en bebouden want het vont-Us der waare
Oordeelkunde , ert de item des Gemeens eons onbevooroorcieeld en zonder drift wordende, zullen, in 't einde, zarnen.
fleinmen.
'Er zyn, 't is. waar,, eenige Werken, vol van groove Ovee•
troedingen der Voorfehriften , door de Oordeelkunde opgegeeven , en die, niet to min , cone algemeene en zelfs fiandhouden,
de bewondering weg draagen. Van dien flempel zyn de Spelen
yen SHAKESPEARE , die , als Tooneelfpelen aangemerkt , in dee
hoogilen graad, ongeregeld zyn. Doch bier Nat to letten, dat
zy de algemeene bewondering verworven hebben , niet door
dien ze ongeregeld waren, niet oin dat zc de Regels der Kunfie overtraden ; maar dat men ze, ondanks deeze overtredin
gen, bewondcrde. Zy bezitten, in andere opzigten, fehoonhe.
den , overeenkomflig met de nauwkeurig q e Kunstregelen; en
de kraut van deeze Schoonheden is zo groot geweest, dat ze
alle berisping deeden zwygcn , en het Gemeen eerie maate van
voldoening fehoniten , greener dan het ongenoegen, uit' de ge-;
broken ontaaande. SHAKESPEARE behatigt' niet , om dat by de
y e rigtingen van vet-lei:6de jaaren in een en bet zelfde Spel
brcngt , niet door de wanvoegelyke zamenmenging van het
Trete- en Blyfpel in Ceti Stuk , niet door de gemaakte geestigheden , zomtyds te paste gebragt ; deeze zien wy als gebre.
ken aan , en. lehryven ze toe aan de ruwheid der Ecuwe, in
welke by leefde. Haar by behaagt ons door zyne bezielde ell
P3
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meesterlyke Chara&ertrekken, door zyne befchryvingen vol leey en, door de kragt zyner gevoelens , en de natuurlyke wyze,
waar op hy, boven alle andere Schryvers , de taal der Driften
weet te fpteeken. En deeze zyn fchoonheden, welke rechtfchaape Oordeelkunde ons zo zeer leers in den eerflen rang te
plaatzen, als de Natuur ons leert, dezelve te voelen.
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niets te lachen, en van huis tot huis een beuzeling om
O 111
te draagen, noernt men zyne Wereld ierflaan; en men zou
vreezen die Kennis te yerliezen, indien men zich op eene andere bevlytigde.
Ik herinner my , dat 1k, ten eenigen tyde, de nieuwsgierig_
held had om op te letten hoe veel keeren ik een klein Voorval, 't geen zeker niet verdiende vermeld of onthouden te
wordcn, hoorde verhaalen: in drie weeken dat het de Befehaafde Wereld bezig hieldt, telde ik de herhaaling tweehonderd vyf
en twintig maal, ik had 'er te over genoeg van.
1k erken myn finaak voor de Ouden; die Oudheid neemt
sly in, en ik ben altoos gereed, om met PLINIUS te zeggen;
't is te Athene waar gy de coden gaat eerbiedigen.
Het Godlyk Werk van deeze Eeuw, de Telemachus, waarin

rowans fchynt to herleeven, is een onwederfpreekbaar bewys
van de voortreflykheid diens ouden Dichters.
SOPHOCLEs , EURIPIDES , en ESCHYLUS hebben terflond die
foort van Uitvinding tot eon punt van volkomenheid gebragt,
dat wy niets veranderd hebben in de regelen door hun naageIaaten: dat zouden zy niet hebben kunnen doen zonder eene
volkomene kennis van de Menschlyke .Natuur en Driften.
De Waarneemingen zyn de Historic van de Natuurkunde, en
de Stelzels zyn 'er de Fabels van.
lemand van myne kennis zeide eons. Ik ga de zotfie zaak
van de Wereld doen; ik laat myn Portrait fcliilderen.

In myne jeugd ben ik gelukkig genoeg geweest om my te
verbinden aan Vrouwen, die ik geloofde dat my beminden: zo
ras ik ophield dit to gclooven, heb ik "er my van ontilaagen.
De Letteroefeningen zyn voor my een volkomen hulpmiddel
ge(4 ) Toegerchresven , fchryven wy : dewy/ de tegcnwoordige Baron aft
it oNresotnEu , in eenen Brieve , aan de Scin.yvers van bet yournal de Paris, derzelver egtheid ontk en t ; doch toeltaat dat men den ftyl van zynen
Cmotvader gevolgd heeft ; hoewal op verre na zyne denkwyze is alle gevalien niet uitdrukkende.

GEDAGTEN, AAist DE MONTESQWIEU TOEGESCHREVEN.

20,1

geweest tegen de onaangenaamheden des Levens: nooit heb ik
een hartzeer gehad of een uur Leezens kon het verdryven.
In den loop myns leevens heb ik geene Menfchen doorgaande veragt gevonden , dan die in flegt Gezelfchap op den duur
verkeerden.
Ik ben omtrent zo Wel te vrede by Gekken als by Lieden
van Vernuft; 'er zyn weinig_ Menfchen zo verveelend, of zy
hebben my dikwyls vermaakt. Daar is niets zo verlustigend
als een die zich be/achlyk aanfielt.
't Is my aangenaam my by myzelven te vennaaken met de
IVIenfehen die ik zie, en ik vergun hun, op hunne beurt, van
my te maaken wat zy willen.
In myn vroegen leeftyd gevoelde ik voor de moeste Grooten
eene kinderagtige Vrees; doch zedert ik ze leerde kennen, is
die vrees , bykans zonder eenigen tusfchenfland, tot Veragting
overgeflaagen.
Ik ben 'er genoeg op gefleld geweest van de Vrouwen aar.
tigheden te zeggen, en hun dienfien te doen welke zo weinig
kosten.
Natuurlyk heb ik Liefde gehad voor het Welweezen en de
Eer van myn Vaderland, en weinig voor 't geen men den Roem
van 't zelve noemt: altoos heb ik een heimlyk vermaak gevoeld, wanneer men eene fchikking gemaakt hadt, die ten algemeenen beste ftrekte.
Wanneer ik in vreemde Landen reisde, heb ik my aan dezelve als aan myn eigen verbonden; veel belangs gefleld in
derzelver welvaart, en gewenscht dat zy mogten bloeijen.
1k heb niet ontzien voor een Man te gaan die afgetrokken
was; dit heeft my veele onagtzaamheden doen waagen, die my
in ongelegenheid hielpen.
Niets vermaakt my meer dan dat een langwylig Verteller een
Gefchiedenis, met alle omflandigheden, ophaalt, en zonder iloorenis voortvaart: ik let niet op de Getchiedenis; maar op de
wyze van vertellen. — Het meerendeel der Menfchen wil
ik liever goedkeuren dan uithooren.
Als ik iemand myn vertrouwen geef,, doe ik het onbepaaid;
maar ik vertrouw zeer weinigen.
't Geen my altoos geen voordeelig denkbeeld van myzelven
gegeeven heeft, is dat 'er weinig Staaten in het Gemeenebest
zyn tot welke ik recht gefchikt was.
Wat myne bediening van Prefident aanbelangt, ik heb bet
hart regt geplaatst. Ik begreep genoegzaam de voorgeflelde
Gefchilflukken zelve ; doch wat bet pleitgeding betreft, ik verftond 'er niets van; ik had er my nogthans op toegelegd;doch,
't geen my meest mishaagcle , was, dat ik in de beesten 't zelfde talent zag, die my, vtn zo te fpreeken, Qntvlooden.
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Nook heb ik traanen zien florten zonder myn haft verteederd
te voelen.
lit verged gereedlyk, om reden dat ik niet weet te haaten.
Net &mkt my dat haaten, fmartlyk valt: warmer iemand zich
met my wilde verzoenen, voelde ik myn hoogmoed gefireeki,
en ik hield op, een Menseh, die my eta dienst deedt om my
een goed gevoelen van inyzeiven te geeven, voor een vyand
re hoyden.
Op myn Landgoed, met rayne Afhangelingen, heb, ik nooit
gedongd, dat men my tegen ietnand vertoorende, Wanneer
men , my influisterde: indien . gy wist Wat , men van u zeide....1
Was myn antwoord. Ik wit het niet weeten. Als , 't geen men
my wilde'verhaalen valsch was, wilde 1k geen gevaar loopen
van het ,te gelooven ; indien het waar mogt Weezen, wilde 1k
de mocite Met neetnen van cen fchurk te haaten.
Wanneer ik my in de groote Wereld be yond, heb ik die be.,
mind als of ik de ANoridering niet ken verdraagen : als ik op
myn Landgoed was, bob ik om de Gtoote Wereld niet meet
gedagt.
Ik ben, eeloof 1k, de eenige Man geweest; die Boeken ge.!
fchreeven heeft, in de gedturige vrees om veor een fraai Ver.
rat gehouden te worden. Wie my . gekend hebben, weeten,
dat 'ik in de verkeering nooit mogt re'lehitteren, en altoos de
taal wist can te neemen der geenen met . welken ik omging.
Wat myne Vrienden betreft; ik heb ze alien, uitgezonderd
hehouden.
Altoos heb ik voor eon vasten grondregel gehouden , door
geen ik zeIve kon doer;
een ander niets te laaten verrigten,
dit heeft my in flaat on, myn Fortuin te maaken door
middelen, Welke ik in myne hand had, door Maatigheid en
Spaarzaambeid, en niet door vreemde middelen , altoos laag en
onregtvaardig-.
Warmccr men verwagtto dat ik in de verkeering zou nitmunten , heb ik het nooit ge,laan. Liever wilde ik een Man
van geest hebben, om my te onderilutten , dan een Zot, om
my roe te juichen.
Nirnmer heb ik grooter veragting toegedraagen dan ;,an,
re traage Vernuften , en groote , die her aan braafheid mangeldc.
't Geen my 't incest gefinert heeft, is , dat ik altoos de zoo..
danigcn, die ik niet agtte. te zeer veragtte.
Lieden, van weinig bedryf, 2yn groote Spreekers, hoe minder men denkt, hoe meer men praat: van bier, vallen de 17roti-.
wen veel finpagtiger dan de Mannen: door ledigheid, bobber}
zy geen voorwerpen om. op te denken. Een Volk , by 't welk
de Vrouwen de ne geeven, is een praatkaokig Volk.
HORATIUS en ARISTOTLLES heb/9011 reeds gefprooken van de
Deng-
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Deugden hunner Voorouderen, en de Ondeugden hunner Tydgenooten. De Schryvers, van Eeuw tot Eeuw, hebben 't zelfde
gedann. Indien zy alien de waarheid gefprooken . hadden, ZQUden de Menfellen tegenwoordig reeds in Beesten moeten veranderd weezen. Het fchynt my toe, dat de Menfehen des geredenkaveld hebben , om dat zy onze alders en onzc Meesters
kenden, die ons bearaften. Dit is 't niet al. De Menfehea
hebben van hunne Tydgenooten zulke flegto denkbeelden , dat
ze niet alleen hun aangemerkt hebben, als naar 't Verfiand en 't
Hart verflimmerd, maar ook naar den Lichaame, zo ciat ze min
kloek van geflalte zyn ; dit denkbecld firekken ze ook tot de
Beesten uit. — Men vindt, in de Gerchiedenisfen , de 1°,1enfcben op 't fchoonst geichilderd, die men ontmoet, ti eft men
zocianig niet aan.
Altoos was ik gefleld op eenvoudigheid van Zeden, om zo
min dientlen, als mogelyk, to ontvangen , en, zo vccl my mogelyk was, anderen toe te brengen.
De ongelykheden tusfehen de Menfehen zyn to goring, om
zich, zo zeer als veelen, te verheffen : deeze heat de jicht,
geene den Steen ; deezen flerven, anderen zullen het welhaast
doen. In de Eeuwigheid hebben zy dezelfde Ziel. Zy verfchillen alleen een kwartier uurs, dat is te zeggen , zo lang zy
aan een Lichaam verbondon zyn.
Het grootfte gedeelte der Menfehen is cer bekwaam tot
groote, dan tot goede, daaden.
De Grysaarts , die , in hunne jeugd, zich op de Letteren hebben
toegelegd, hebben niets meer noodig, dan z;ch het opgezamei_
de te herinneren , en niet meer aan te leeren. Dat is zeer gelukkig.
De rede, waarom de Gekken zo dikwyls in hunne onderneemingen flaagen , is, om dat zy niet weeteu of voorzien wanneer
zy dol te werk gaan, en het viol 'louden.
Ik heb den Cardinaal IMPERIALI hooren zeggen: 'Er leeft Been
Mensch , of 't Fortuna komt heat eens in zyn, leien hezoeken :
maar , wanneer dezelve hem niet gereed vindt cm haar te onn angen, kont ze de deur in, et ,g aat het V enaer uit.

In de meeste Auteurs zie ik den Man, die lehryft; ill MONden Man, die denkt.
1k ben op geene kleine Eerbetooningen geflelcl. Voor (in
men deeze u toefellikte, kende men uwe verdieeihm fl ier: dig:
Eerbetooningen ivaaken cone bepaaling, en bellisien hoe veol
men u waardig keurt.
Men heeft grouter Liefde voor zyne Klein Ninderen , den
voor zyne eigene: dit onulaat , bier nit, dat men , ten naasten
by, weet wat men van zy ;e Kinderen te wagten heeft; welke
verdienften zy hebben ; terwyl men zieh van z)nc-, Idein-Kincleren nog sneer verhougt, en ejell daar male firceit.
TAGNE
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leder mensch blyft den Godsdienaigen aanhang, ander welken
by geboren is, natuurlyk toegedaan. Met de opvoeding krygen de eens gevatte grondbeginzels der jeugd, trapswyze ,
nicer kragt en flerkte; zy wortelen zich vast in het hart; en
dit doet elk warren, dat die wyze van Godsdienst, welken by
belyd, de ware en gevolgelyk de beste zy. Weinigen.hebben
moeds, en nog minder vermogens genoeg, om de onderfcheiden Godsdienflige denkwyzen te onderzoeken; verre de meesten .vertrouwcti, dat de Waarheid, door de kundiglie hunner
Geloofsgenoten, al lang ontdekt is; en dat ze zich dus veilig
bier op verlaten mogen. • En zou dat ook de oorzaak
Diet wezen, waarom doorgaans elk mensch zo gerust in zyne
tvyze van denken over den Godsdienst fterft?
Wat vermag de gewoonte niet ! Hy, die dagelyks kranken
bezoekt, word niet eens door hun fienen, of kermen aangedaan : de gevocliele (marten kan hy den lyder zien uithan ,
zonder die aandoenelykheid ontwaar to worden, wclke menfchen gevoelen, die daar niet aan gcwoon zyn. — Hy, die
dagelyks menfchen ziet flerven, of dezulken behandeld , die
aan het flof worden overgegeevcn, gevoelt weinig nicer aandoening daar van, dan dat hy affcheid van een Vriend neemt,
die een klein fpeelreisje zal gaan doen. De Krygs- en OorlogsMan fielt al zingende het doodlyk en verfchrikkelyk moordtuig
voor zynen Vyand toe; waar op deeze hem ook op zynen tyd
meent te onthalen ; gehard in den kryg, ziet by, zonder aandoening, duizenden zyner natuurgenoten fneuvelen, en duizend
duizenden gefneuvelden voor zyne oogen. Hy ziet allerwegen
niets anders dan eon fchouwtoneel van erberming , en, in de
woelingen van den kryg, befchouwt by het zonder aandoening
het is veel, zo het verlies van eel] vriend hem een traan uit
de ogen perst. Een Krygman ziet, in die omfiandigheden, het ilagveld aan, met even veel aandoening, als wy dagelyks gewoon zyn onze doodlysten te beichouwen. — Men
heat plaatzen , waar het aardryk op zyne fundamenten kan
fchudden, zonder dat deszelfs inwoners 'er van fchrikken;
om dat ze door cone dagelykfche gewoonte, of ten minile
veelvuldige gebeurtenisfen van dien aart, 'er in verhard warden. — Zy moet zich by wylen zelfs volflrekt opener,
en een gedeelte der inwoneren verzwelgen, zal ze de ongevoeligheid dier thenfchen overwinnen. Zo veel werkt de
gewoonte uit op 's menfchen hart; en zo weinig indruk waken
de grootfie rampen op hct gemoed der flervelingen, als men 'er
aan gewoon word.
Het
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Met is te bejammeren , dat Oorlogzugtige Vorften, en hunne
Raadsmannen, te laat zien, hoe gruwelyk zy hot Mensehdom
Zy zien het doorgaans eerst op hun
verwoegt hebben.
doodbedde, en dan verteert hen het naberouw. Zy geyen doorgaans fchoone lesfen aan hunne opvolgers, hunne monden zyn vdl van Vrede , en zy wilden wel , dat, na hunnen
dood , nooit geoorloogd wierd. — Dan, waar vloeien-deze
vreedzame lesfen uit voort ? Het is uit eene magteloosheid; en
dat, in het tydflip van fierven, de zaken ons in haren regten
aart en- gedaante vcwkomen Voeg bier by, dat de
Vorfien dan eerst regt ontwaar worden, dat zy niet tneN- dan
menfchen zyn; en o op het punt flaan, om rekenrchap te geyen van al bet menichenbloed, het geen op de Wereld door
hunne heerschzugt is geflort geworden.
De wreedaardigheid is eene ondeugd, waarvan de natuur gruwen meet, - Kan een waar Kristen deze ondeugd piegen,
daar onze ganfche God iciienst niet dan LiefJe ademt ? — Geloof niet, dat hy een waar Kristen is, die 'er zich opzettelyk
aan fchuldig maakt. — De Wreedaart moet zidderen, om
voor zynen God te verfchynen want hy zal zeker gefiraft worden.
Eon ontrouw mensch is bet gevaarlykst ichepzol op garde.
Eon ontrouw Veins Lard ligt altoos te boron otn anderen te
verfirikken. — Van de opregtheid van zynen.evenmensch
maakt hy bet fnoodst inishruik, tot deszelfs verderf. Hy ontziet niet de ongeoorloofdfie middelen daar toe by de band te
grypen, mits by maar flagon kan in zyne gevloekte oogtnerken.
Het hart van eenen ontrouwen is een diepe afgrond
die men niet peilen kan.
Zyne redenen fchynen opregt
en zuiver; dan ze dienen nergens anders toe , dan om .zynen
naasteb te vangen. Bedrog is zyn hoofcloogmerk, zyn
voornaam doel, en daartoe wend by woorden aan, die vermomd zyn met den febyn van waarheld en opregtheid, en heeft
by zynen evenmensch hedrogen, dan trompet by de Leugcn
allerwege uit, en maakt hem by al de Wereld zwart.
Als hy van zyne oprechtheid zwetsr, a's hy voor een getrouw
man wil doorgaan; dan heeft by alrceds ontrouw aan u getoond , maak 'er vast that op , en zyn voornemen is, om het
nog verder voort to zetten. Hy lagt om de onnozelheid dier
menfchen, die zich aan hem vertrouwen , en roemt zichzelven
over zyne loosheid, en doortraptheid. ondertuslchen fchroomt
hy niet , een kwaad gebruik te maken van het vertronwen
van zynen evenmensch. — Eon ontrouw man zal u met
raad, en met vriendichap, voorkornen duizend fchoone beloften zal by doer — Dan zyn raad zal van agteren blyken, dat een valfirik is , zyne vriendichap in beloften looter
bedrog
Met een woord, geen febadeIyker Schepzel,
dan eel) Ontrouw Mensch.
De
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De wegtheid ,is eene fchoone en fierelyke Deugd, sty blinkt
boven allet uit, is beminnelyk by alien , en blyft altyd, zonder ee.
nige Kunftenaryen , grout in zichzelven. Zonder Luister van el.
clers, is zy glansryk in zichzelven. Len opregt man blyft
zichzelven altoos gelyk, en doet zyn woord gelland, al is het
tot zyne eigen fchade. De waarheid that altoos aan zyne regte
zyde,. en verlaat hem nimmer. Pe flandvastigheid is zyne beRendige gezellinne; deze beiden beffieren alle zyne daden, en
maken dat zyne gangers beflendig zyn op de paden des regts.
— Hy is nimmer lafhartig, om de leugen in te roepen als by
wanen zou, dat ze hem kan helpen, of nit'ongelegenheden redo
den. Maar fpreekt befiendig de waarheid , zelfs in den uiterfieu
Hood. — Zo handelt een opregt man , en hier doer dwingt by
zelfs zyne Vyanden, om hem te ecren.
Indien men vcle menfeben, afgefcheiden van hunne waardigheld en eer afgeCcheiden van hunne Schatt yn en Rykdomrnen ,
buiten hunne trotfche vertocmingen , waarmede zy in de Wereld
fchitteren, buitcn hunne geboorte en den roem hunner voorvaderen, beichouwt ; indien men ze dit allcs uittrekt, dan zal 'er
eene groote menigte gevonden worden , die niets luisterryks
van zichzelven over behoud.
Wat is 'er billyker, dan , in alle flanden, in welke men door de
goede Voorzienigheid geplaatst is, regt en geregtigheid te oefenen?
Geen (hat zo hoog, die een mensch boven deze verpligting
verheft ; ook geed 'hat zo laag, die 'er hem van bevryd.
Elk mensch , wie by ook zyn moge, moet zich wapenen tegen
alle zondige verleidingen, ten einde zich te veiligen voar alle
derzelver beftrydingen en aanvallen.
Alle daden, alle bedryven•der menfehen, meet men wegen in
de Ichaal van een zuiver oordeel, dan zal men niemand in zyn
regt benadeelen.
Alle brave, alle deugdzarne menfchen hebben dit vooruit, dat
bun door de gchecle Wereld achting en eerbied worden toegedragen ; de ondeugd zelfs moot bun hulde doen.

N A B E R I C H T.

'Er is ons een Norjaerszanz wat laat te hand gekomen; en
dezelve kon niet terliond op de ontvangst geplaatst worden wy
zullen dion tot een volgend Voorjaer laata liggen.

MENGELWERK,
TOT FRARYE LETTEREN, KONSTVN EN vvEETENscHAPPENI,
RETKEEKELitc.

PRoEVE ovErt. DE WELDADIGHEID.
Wat eischt de Heere van u, als recht to doen, en welda.
digheid lief te hebben.
mictIA , VI: 8.

D

eugd alleen brengt wacr geluk te wege , Deugd
alleen doet Stervelingen naer Ware grootheid {treey en, — en verfchaft aen hare beoefrenaers het hoogfle
genoegen. De hefchouwing der Weldadigheid ,
die groote cicrdeugd van een mensch , van een Christen ,
zal zulks ten duidelijkfte ten toon (preiden.
be Weldadigheid doet , door haer beminlijk vermogen ,
den mensch bet naest mogelijk aen zijnen Schepper geo
lijkvormig worden , wanneer die uit de regte brunnen
Zij is voortvloeiende uit de iiefde,
hervoortkomt.
vervullin
de
bo. der wet, om dat zij als 't Ware de Godlijke liefde nabootst , en de pligten , aen zijn naesten fchuldig , volbrengt , en dus aen den wil van God, den opperflen Wetgeever,, voldoet.
De Eeuwige Godheid geeft aen het menschdorn het
trcffendst voorbeeld van Weldadigheid, door de zending
zijns Zoons , uit het Paleis zijner heerlijitheid, naer de
rampwoestijne der aerde ; alleen om elendig gevallene
Adams Kinderen tot het hoogfte geluk te brengen , en
hen de grootile fchatten nit genade te doen deelagtig worden ,,zonder eenig belang of pligt.
De gezegende en zegenende jefus heeft, bij zijn vetkeer op deeze Waereld met woorden en daden beves.
tigd dat Weldadigheid een der hoofdpunten zijner EuanHerrinneren wij otis het gee, ieleer uitmake.
val van .den jongeling (*) , Welke de wet meende onderhouden te hebben ; maer jefus alweetenheid zag hem tot
in het diepile des harte en wist dat hij de voornaemlie
deugd
(*) MATTHEUS XIX: 16 - 21.
ft. DELL. NgN GRLW. NO.
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deugd niet deelagtig was; hij zegt , verkoopt al wat gij
het, en geeft het den armen; Waer op de Jongeling bedroefd weg .ging. Hij was te veel aen 'het aerdfe verkleefd,. en miste daer door dat Beene, dat God van den
mensch voornamelijk vordert , namelijk tie deugd van
Onk levert ons elke bladzijde van
Weldadigheid.
het Heilig Bijbelwoord blijken van Gods Weldadigheid,
over 't Menschlijk geflacht; en 't leert ons te gelijk, dat
hij aen de volbrenging van ,dezen pligt zijnen milden
zegen liegt.
liloost gierigaerts,fchandvlekken des menschdoms, ontcenters der d-- dheid ..... maer, wanneer men de lieve
Weldadigheid befchouwt , tuna gij lieden dat tafereel niet
ontluisteren; uit uwe verachtelijke gierigheid komen
gij dooft de menschheid nit en
ionden voort ;
plaegt hen ondraeglijk, zelfs dezulken die u aenbidderf.
'
Gij Rijke die alleen uwe onmeetbare fchatten voor
zelven bezit, wie heeft u daer mede bedeeld? immers
Gods vrijmagtig Opperheftuur; gij zijt alleen Rentineesters over de goederen; hoe kunt gij uwen lijdenden Natuurgenoot in gebrek zien? God gaf u vermogen om die
te re-dden, beantwoord gij -daer niet aen,zijt•deZeive
onwae.rdig; gij neenit niets mede bij u d'ervea; na nw
tlood zijt gij . met den bedelaer gelijk, en gij zult rekcnfcliap van uw Rentmeesrerfchap moeten geeven:
' •
AVat weet gij of die goederen,
-1,1 zoo angstvallig
vergaerd, mogelijk niet na. od in lialiden-zullen koBien van lien , die zig fehuldig maken , aen het tegensovergetlelde kwaed der gierigheid,nariielijk het God onteerend
zijner gaven, de'•fchandelijke Verkwisting. -Het
is tell hoogilen prijslijk voor zijne nakomelingen te zor-;
gen; God vordert gun Weidaden• böven lemandS' vetmogen „.deze grenspalen zal de ware Weldadige zig zelyen ras tunnen aeliwijzenl dezelve moeten naer ieniands
fleet gen.-2geld zijn ; den is 'or de zegen ten verbOnden.
;we' Weldael word vergoldervin u of uwe naerkomel?ngen...
Gevoelt gij geen aendoeninge als
i-euiaud in lijden-:•is oin hem •te helper? of 2 finbOrt 'gij
die? dam dc„,ft .gij
nieuscmwid nit ; en de weinige
trckken van Gods
, na den val overgebleeven, zoekt,
g.ii.n•og . Uri Uwe ziele te w;sfen.
' Nr eelen • nv,,er gecven, jag, inner van hunn.e.n• overvibea
(clog zecr weinig ' ) oni (tat zij het niet durven Jaten:
andere nog al nit cen lieginfel van mensehliethheid
en
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en weldadigheid; maer hebben dezulken wel immer dat
genoegen gefinnekt, om te kunnen zeggen , „ Bien heb
„ ik gered, of dezen lieb ik den grondilag van zijn voort7 fpoed als een middel in de hand der Voorzienigheid
gelegt"? wat weerhoud u bier van? veeltyils een benijding , dat zoo iemand u niet in goederen gelijk mogte
worden , of te boven gaan : neen ; hij moet klein blijy en ; of gij keurt hem zulks onwaerdig ,om dat hij in ecn
rang verre beneden u geplaatst is. — Gij hebt veelerhande voorwenfels waerom gij den Naeften volgens uwen
pligt , en zelfs buiten uwe fchade , niet helpt : maer
intusfchen ziet gij uwe beftemming voorbij , en merkt
niet op de wegen der Voorzienigheid.
1k bedoele om zo maer ieder te helpen, 't zij waerdig ofte
niet, neen ik bedocle de geenen , daer gij betrekking op
hebt, die 't waerdig zijn ; — die daer door fomcijds de
maetfchappije der t' zamenleevinge nuttig zouden kunnen zijn ; daer voor uwen en hunnen Schepper verhecriijken , en u , als een middel , dankbaerheid bewijzen ,
dat genoegen, dat daer uit voortvloeit, hebben de zul-;
ke nimmer gefinackt ! zijt verzekerd , dat 'er gevonden.
worden , die, fchaers bedeeld, wenschten goederen te
bezitten , om in fillet te zijn ongelukkigen te kunnen
redden ; en die God bidden , hen die denkbeelden te doen
behouden , wanneer zij 't eeniger tijd tot dat vermogen
kwarnen. — De rechte Weldadigheid fpruit voort
een bezef van plicht; niet om 'er zig verdienftelijk
door to waken , (neen , de beste mensch doet niet meer
dan hij verplicht is ;) maer uit een innig gevoel van genoegen , dat men zoude fmaken , als men konde zeggen
„' de Voorzienigheid gebruikte mij als een middel , om
, mijn medemensch, te redden , hem ter
55 mijn broeder,
„ eere." — En, gij Rijke , die uw. intrest zo fijn
Weet! te berekenen , gij kunt veelc helpen zonder u zel*en eenigzints te benadeelen; gij kunt daer toe wegen en
tniddelen genoeg vinden , als het . 0 waerlijk ernst is ;
het gevoel van zijn pligt gedaen , en zijn naesten van ramen deezes leevens bevrijd te hebben , vergoed daer en
boven in deezen alles. --- Dan hoe weinige Rijken worden 'er gevonden , die uit het regte grondbeginfel , en
tot het rechte einde , waerlijk milddadig zijn Gij ,
die oncler die weinige recht weldadigen behoort , volgt
de Godheid nae; die , uit zijne onfchatbare rijkdommen ;
mine zondaren, alleert uit genade, gelukkig maekt.
God
Q2
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God leende daerom aen den Rijken goederen , am deft
geenen die gebrek heeft niet te laten vergaen, meet die
tot middelen ter redding te gebruiken.
Slaen gade het beffaen van een waerlijk weldadi.
gen Menfchenvriend, zo zullen wij bevinden, dat in den
zodanigen eene ziele woont- , waer in de Weldadigheid
zelve haren zetel gevestigd heeft. Hij doet reeds
in zijne vroege jeugd bier van blijken zien; hij deelt al
fpeelende zijne makkers mede ; hij is niet wangunftig
als een van bun meer heeft dan hij; — de giften-, die
hij kriigt, bcgint hij, bij het meerder aenwasfen zijner
vermoecns , al , tot weldadige einden te befteeden , in
plaets van dezelve aen vodderijen op te offeren. Bij bet
vermeerderen zijner jaren en vermov.sens, vind hij fmaek
in het leezen van die fchriften, waer in de Weldadigheid
acngeprezen word, als een Gode behagende Dewed ; hij
fluit de lesfen en voorbeelden -dienaangaende , die de
Ileilige Bijbel opleeverr, ezijn geheugen; hij zockt gelegenheden
om aelMoefen te'geeven ; daer hij ooraeelt dat weNsefleed zijn ; vind hij dies hij kwijt
zig neer zijn vermogen , en naer de omftandigheden ,
die hem vourkomen , van zijnen plicht. — Dan, met
dit alles , tragt hij ook der menschheid eere aen te
doen, en- den laeggezielden Sterveling , zijne waerde, als
redelijk weezen, te doen gevoelen. Ontmoet hij een onbe.
fehaemden, die enkel uit luiheid, op het gegeef zoetelt,
dien fpoort hij aen, om met eere, en door naerfligheid,
zijn eigen brood te eeten ; ook is hij ten zijnen opzigte
fpaerzaem , om deezen door mime giften niet tot den.
bedelzak aen te moedigen. Is zulk een tot de
uitoeffening der \Veldadigheid gefchikt mensch zelve in
bckrompene omftandigheden , hij is te eerlijk , am van
iemand giften te vergen, neen , hij fpant elle zijne_ vermogens in, am zig op eene geoorlonfde mauler onderhoud
te verfchaffen. Kann hij in een gevestigden fleet
op deeze Waereld , begunftigt de zegenende God hem
met Goederen, zo dat hij kan weldoen , 61 den, gevoelt
hij- het vuur der Weldadigheid, in zijnen hoezem , wel
bust in vollen vlam
en hij zoekt, als een waerdig
kind van den liefderijkflen vader , overeenkomftig zijnebeftemming te lceven. Hij zoekt zijn evenmensch
tot nut te zijn , in alle die betrekkingen , waer in hij zig
geplaetst vind, en naer mate de gelegenheden zig, daer
tee aenbieclen.
Yerheeld u zodanig een Weldadigene

als
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tils hij verneemt , dat een ongelukkig huisgezin zig, buiten fchuld , in eerlijke armoede bevind ; hij onderzockt
aenftonfis , naer den waren toefland .. van het zelve ; en
bevind hij dat het zijne weldaden wwaerdig is , dat 'er
brood gebrek is , dat 'er de noodige dekking ontbreekt
dat een minzaem echtgenoot moet zien , hoe zeer 't zijne lieve Vrouwe aen het noodige tot eerie" geregelde
huishouding ontbreekt , hoe hare tedere leden niet genciegzaem tegens de koude en ongemakken der lugt gedekt zijn ; hoe lieve kinderen , kleine wigtjes , de traenties , van bonger , nit de oogen geperst worden , terwijl
ze hunne handjes te vergeefs naer hunne Ouders om levensonderhoud uitftrekken , zonder dat de huisvader ,
hoe bereicivaerdig ook, gelegenheid kan vinden , om den
zijnen , door naerlligheid , dit gebrek te vergoeden , ontdekt hij , dat zulk een huisgezin zo geheel , zonder de
toereikende hand der menfchenliefde en weldadigheid ,
door armoede zoude omkomen ; dam is hij , van
aonden aen bedagt , op middelen , om dit gczin , zo
veel mogelijk , zonder zig bekend te doen worden , ondel-thud te bezorgen ; want zijn oogmerk is triet , om
loftuiting of eerbcwijzingen daer voor te ontvangcn. "Dan hier bij laet hij bet niet ; hij bezorgt den huisvader zo 't hem doenlijk zij , een middel van beflaen , 't zij
door zig zelven , of door zijne kragtige voorfpraek bij
anderen ; zells bezorgt hij hem , is 't nood , gereede
Penningen zonder daer mede ziin eigen belting in \'t
oog te hebben; neen ! zijn oogmerk is alleen om dat genoegen tc kunnen hebben , weer voor alleen weldadige
en gevoelige harten vatbaer zijn , van ongelukkigen gered
tc hebben, en van een middel in de hand der zegenende
Voorzienigheid geweest te zijn , ter redding van zijn natuurge-noot ; van de zulken die naer den vleesfche zijne
broeders en zusters zijn , maer alleen , door een alwijs
befluur,, in bekrompene omflandigheden geplaetst waren.
zijn genoegen fpruit daerenboven ook wort, nit
een befef van zijn plicht gedaen , van den wii van de
hoogfte wijsheid en gocdheid volbra gt hebben , die aen
hem de treffendfle blijken van menfchenliefde ten toon
1Preide ; en dat hij, fchonn van verre , de Godheid heeft
mogen nacrvolgen. En welke uitneemende genoegens
fmaekt hij , als hij ziet , dat zijne aengewende poogingen
wel gelukken ; dat die door de beweldadigden ten nutte
worden gebruikt , tot hun en hunner kroost wacr belting,
en
Q3
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en tot verheerlijking van den eerflen Oorfpronk aller goede
gaven. -- Welke blijdfchap words hij gewaer , als
hij die voormaels arme fchepzels nu welvaerend en gezegend ziet; zo dat hen 't nodige niet ontbreeke, om als
waerdige leden der groote maatfchappij te leeven ; wan-.
neer hij de. dankbaerheid uit de oogen des gantIchen gezins ziet fchitteren , als zij haren weldoender leeren kennen. De huisvadcr ziet in hem de middeloorzaek van
den tijdelijken voorfpoed .van alle de zijnen; de moeder
wenscht hem duizende zegeningen toe , daer hij haer
lieve kroost van ellendige behoefte verloste; zij kusfen
beide de hand hunnes weldoeners ; terwiji deeze hen opwekt om Gode de eere te geeven, overeenkomilig zijne
hoogwijze oogmerken te leeven, en zig hunnen welvarenden flaet ten Wezenlijken nutte te maken..— Hunne
kinderen , door de ouders tot dankbaerheid aengefpoord,
omhelzen zijne knie0 ; hij ontvangt , met het uiterfle
gcnoegen , hunne lieve lachjes en ftamerende woordjes ,
tcrwijl de oudfle derzelve hem een eenvoudig lofdicht
toezingt.
6 ! Dan komen vreugdetranen in zijne
oogen; dan befproeit hij daer mede de harden der dankbare ouders , en de lieve koontjes der tedere wichtjes;
dan dankt hij God dat die hem zulk eene gelegenheid
gaf, om floffe te vinden, tot ecn died, waerdoor hij,
zijn pligt bctragtende , aen 't einde der Voorzienigheid
beantwoord: — en zijne heimelijke en geduurige z nthten , tot zijn Godlijken weldoender, komen hier op uit;
terwijl hij fteeds vergeuoegd en tot Godes eere leeft.
6 Bron en Oorfpronk van alles goedsl, eeuwige God!
die, van den beginne der Schepping aen, u als de weldadige en de liefdenrijkfle majefteit en menfchenvriend
betoond hebt , ik dank u , dat gij mij boven duizende
mijner medemenfchen beweldadigd hebt, en dat gij mijn
hart niet gheel voor ongelukkigen hebt tocgeflootcn. 6
Barmhartige, geef mij verder cen weldadig harte , dat ik
niemand uwer fehepzelen zondcr ontferming kan zien Eiden ; en dat ik dezelve reddc als 't in mijn vermogen
is : gecf mij Heeds de gels:goalie:id te ontmoeten oin ongelukkigen te heipen; en fchenk mij geene goederen , zonder een hart dat Lercidvaerdig is cm lien gcdeelte van
dezelve te befteeden ,. tot nu, van mi j n evenmensch.
Heerc ! doe mij ook in dat opzigt naer uwe lesfen en
voorfchriften handeien, en den gezegenden Heiland naervolgen ; doch dat dan daer door mijn hart niet op cenige
ver-
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verdienflen mooge roemen, maer u alleen de eere werde
toegebragt in alle Eeuwigheid !

WAARNEEMING WEGENS EENE AANHOUDENDE DUIZELING UIT EENE BEDORVEN SPYSVERTEERING
VOORTKOMENDE , EN DOOR ZAGT VERSTERKENDE MIDDELEN GENEEZEN.

Door * * * 11I D.

lean een Geneesheer, in de beoefenening zyner
N immer
Konst, zyne aandacht genoeg bepaalen tot de ge-

fteldheid der eerftc Wegen, —het zy dat deeze de waare
zitplaats der Ziektc nitmaaken; bet zy dat de Ziekte op
menigvuldigerlei wyze de Spysverteering bcderft, en daar
door eene nieuwe oorzaak, tot vermeerdering der Ziekte ,
gebooren wordt.
Dit heeft niet flegts plants in beete Ziekten , maar dit vind -men vooral in langdnurige
Ziekten, gelyk ik hiervan nog onlangs cen zecr overtui(rend voorbeeld gezien hcb. Len Heer, van eene
vry gezonde ligchaamsgefteldheid, klaagde over eene aanhoudende duizeling, die dan cells heviger, dan eens minder hevig, hem niet zelden belette zyne bezigheden te
verrichten. Zyne eetlust was , zo by nide, zeer wel,
de floeigang ongeregeld, doch daar by de pols zeer opgezet. Myne eerfle gedachten viclen op eene verkoclende
geneeswyze, en raadde hem zig eene adcrlaating te laaten
doen. Deeze genecswyze fcheen in den beginne veel verligting nan te brengen , doch de uitkomst ovcrtuigde my
van myne dwaaling; de duizelingen wierden heviger, en
de tong wierd meer en meer beflagen, nogthans bleef de
eetlust zecr Zagtc buikzuiverende middelen gavel
fiegts eene kortflondige verligting; ondertusfehen wierd
ik hoe langs hoe meer overtuigd, dat de waare oorzaak
van het ongemak in de eerfie wegen moest gezocht wor.
den. -- • 1k fchreef derhalven den Lyder eene gebeel
andere dieet voor ; raadde hem alie onrype zuuren, en gistende fpyzen , te vermyden , veel ligehaams beweeging te
neemen, en wet byzonder bet paard ryLn. — En bier
VI/eel-ale HOFMANby fchreef ik hem voor het
NI ; naa dal: de Lyder omtrent een maand deeze voorfchrifQ4
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fchriften had opgevolgd, wierden de duizelingen merkelyk minder, en by gevoelde zig, In alien opzichte, veep
beter, waarom ik hem dan ook verzocht , nog, eenigen
tvd daar mede aan te houden. Eenige dagen geleeden heeft hy- my verzekerd , dat by volkomen heriteld
was, en gene aanvallen van duizelingen meer befpeurde.

NATUURLYEE HISTORIE VAN DEN fREGAT-VOGEL.

(Volgens den Heer

D

DE

BUFFON.)

e Fregat-Vogel, door de Engelfchen Pregate Bird,
door die van Jamaica Man of War Bird, door de
Franfchen Fregam , door de Spaanfchen Rabihoreado
door de Portugeefen Raboforcado, op de Societeit Eilanden Otta'ha, op Brafil Caripira, geheeten.
De naam , door de Engelfchen , Franfchen en Hollaneleren, :tan deezcn Vogel gegeeven , is ontleend van de
flicist zeilende der Schepen diet Volken , en voegt zcer
wel aan een Vogel, die fneller en befiendiger dan eenige
anclere op Zee vliegt. Van alle gevlengelde Zeebewoo,
ners is de Fregat-Vogel de floutfte , de fterkfte en verfte
vlieger: dryvende op wieken van eene verbaazende long.
te , houdt by zich in de lugt op, zoncier eene merkhaare
beweeging deeze Vogel fchynt vreedzaam in de ftille
lugt te zwemmen, om bet oogenblik of te wagten, dat
by, met de fnelheid van een pyl nit een boob, op zyn
prooi aanvalt : en wanneer de lugt door onweersbuien
woest en wild is, verheft zich de Fregat-Vogel, ligt als
de wind, tot in de wolken , zoekt een bedaarder lugtgewest op , hoven bet ongeftuime heen fnellende. Hy ryst
in alle rigtingen, zo in de hoogte als in de uitgeftrekt
heid , ct1 vliegt veele bonderd mylen verre. LABAT
fehryft , „ 'Er is geen Vogel, die hooger, linger, ge„ reaklylter vliegt, of zich vender van 't Land venvyciert, dan de Fregat-Vogel. Men vindt rem midden in
„ Zee , tusfchen de drie- en vierbonderd mylen van 't
„ Land, dit duidt in dien Vogel eene verbaazende kragt
„ en verwonderlyke ligtbeid aan : want men heb.he zich
„ Diet te verbeelden , dat by op 't water rust, gelyk 4
Water-Vogel; waagde by dit anmaal, by zou moeten
,? ornkomen : want , behalven dat by Beene P oaten heeft
„ tot
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tot zwemmen gefchikt, zyn zyne Wieken zo groot,
en hebben eene zo groote uitgeftrektheid noodig, om
nitgeflaagen te kunnen worden, tot het neemen van de
2/
19 noodige beweeging, om zich op te beuren , dat by
niets doen zou dan vrugtloos bet water flaan, indien
29
„ by op 't zelve was nedergefireeken: p ier nit 'mag men
,' befluiten , dat, als men den Fregat-Vogel drie- of vierhonderd mylen van 't Land af vindt , zy zeven- of
achthonderd mylen moeten vliegen , eer zy weder
„ nen rusten (*)." Is de dag niet lang genoeg, om deeze verre tochten af te leggen, de Fregat- ogel zet de
reis voort in den nagt, en houdt zich in Zee niet op,
dan ter plaatze van overvloedige vangst. Ten bewyze
van dit vliegen des nagts , dienen de getuigenisfen der
Zeevaarenden , die ze 's avonds gezien, 's nagts omtrent
het Schip gehoord, en 's morgens ontdekt, hebben (t).
Visfchen , die by benden aan de oppervlakte der
Zee zwemmen , als de Vliegencle Ili fclten , begceven zich
in menigte nn boven, en flygen in de lugt , om de vyanden , die hun in Zee belaagen en vervolgen, te ontgaan;
dOch zy vliegen daar door de Fregat-Vogels in den mond,
die ! er fterk op =en. Zy zien zeer van verre de plantzen , waar die Vischfchoolen zwemmen, welke zomwylen
zo zeer opeengepakt zyn , dat ze het water als doen kooken, en de oppervlakte der Zee doen Ichuimen. De Fregat-Vogels ftryken dan uit het hooge lugtgewelf , door
hun beileegen, neder , en rigten de vlugt in dier voege
in , dat ze fangs het water fchecren, zonder 't zelve aan
te raaken; in het overvliegen vatten ze, met den bek , de
klaauwen, 'en zomtyds met beide teffens , hun prooy ,
naar dat dezelve hun voorkomt , of by de oppervlaktc des
waters zwemmende , of zich daar boven verheffende.
't Is niet dan tusfchen de Keerkringen, of daar omtrent , dat men, naar het zamenitemmend getuigenis Teeter Zeevaarenden , de Fregat-Vogcls aantreft in de Zean
der beide Werelddeelen. De Fregat-Vogel oefent , in de
verzengde Lugtftreek, eene foort van heerfchappy, en
dwingt veele Vogels, bovena4 de Gekken , om hem ten
y oorraadbezorger te dienen ; deezen met ecn flag van de
vleugel, of een pik met den bek, dwingende , om de in-

19

95

°T.

Nouveaux Vovaces aur, Isles de 1' Arne, ique. Tom. VI.
Voyage du Cap. w Aurs. Premier Voyage du coax, Tom.

(*) LAVAT ,

(t)

p
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gezwolgen visch uit te braaken , dien opvan aende-, eer
dezelve op den grand nedervalt. Deeze vyandlykheden,
die den Zeevaarenden zomtyds een aartig fchouwfpel op.
leveren (s), doen hem den naam van Guerrier,, of Krygsman , krygen; hy, verdient denzelven in meer dan an opzigt ; zyne Itoutheid braveert zelf den Mensch. „ Op
„ het Eiland Pilscenlion aan Land flappende," zegt de
Burggraaf DE Quttr.Hoeyr , „ vonden wy ons omringd
„ door eene vlugt Freg,fat-Vogelen , ik floeg 'er een ter
„ aarde , die my een visch, welken ik in de hand Weld,
„ wilde ontweldigen; ten zelfden tyde vloogerr'er veele
„ eenige voeten boven een ketel, waar in vleesch gekookt
„ werd, om 'er hetzelve uit te haalen, fchoon een ge/5 deelte des Scheepsvolks 'er om heen flondt."
.Deeze verregaande floutmoedigheid van den Fregat-Vogcl fleunt zo wel op de kragt zyner wapenen , als op de
ihelheid van zyn vlugt en vraatagtighcid. Hy is in de
daad , tot den iryg toegerust , door zyne fcherpe Klaa.awen , door zyn Bek, met een fchcrpeu haak voorzien ;
doe* zyn korte en fierke Pooten , met vederen bedekt als
die der Roofvogelen, door zyn fnelle Vlugt en vetreziend
Oog ; alle deeze hoedanigheden fchynen hem eenige overeenkomst te geeven met den //rend, en tot een Dwingeland te vormen in de lugt, boven de waterer der Zee :
dan , voor het overige, heeft de Fregat-Vogel in zyn maakzel veel meer van de Water-Voge,kn , en,, fchoon men hem
bykans nooit ziet zwemmen , zyn de vier Vingeren zyner
Pooten door een getand vlies aan een verbonden, en komt
hy, door deeze zamenvoeging van alle de Vingeren, naby aan de Kormorans , de Gekken , en de Pelikaanen , die
als volflaage Palmpooten mooten wovlen aangemerkt :
daarenboven is de Bek van den Fregat—'ogel zeer gcfchikt
tot het vatten van den prooi , daar dezelve eindigt in een
fcherpe en omgebooge punt, nogthans verfchilt deeze Belt
met de daad van den Bek tier Lawdroofvogelen : dewy/ dezelve zeer lang is , en een weinig hol in het bovenfte gedeelte , en dat de haak, aan 't cinde geplaatst, een afgefcheiden duel fchynt te maaken , als in den Bek der Gekken , naar welken die der Fregat-Vogelen gelykt , door de
groeven en het mangel van zigtbaare neusgaten.
De Fregat-Vogel is niet veel grooter van lyf dan een
110en , maar, de vlerken uitgebreid , hebben acht , den,
ja
(5) Ilifi. des iivanturiers Boucaniers, Tom. I. p. r 18.
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ja zomtyds veertien,voeten vlugts:'t is door middel deezer verbaazende vieugelen , dat by den gemelden verren
weg aflegt , en zich zo diep in Zee begeeft , dat by menigmaal het , denig voorwerp is ,'t welk zich tusfchen de lugt
en den Oceaan , aan bet van eenzelvigheid vmnoeide oog
des Zeereizigers , aanbiedt. Maar die ontzaglyke langte
der Vleuaelen belemmert den Krygshaftigen Vogel, en
belet denlFregat-Vogel zo wel als den Gek, om, als zy
zich hebben nedergezet , de vlugt weder aan te neemen:
in zo verre, dat.ze, in ftede van op te vliegen, zich dikwyls laaten doOd flaan. " Op Guadeloupe ," fchryft nuTERTRE, ,, ging ik op de jagt der Fregat-ProLqe,i,,
„ waren drie of vier Perfoonen fterk, en in minder dan
„ twee uuren kreegen wy 'er tusfchen de drie- en vier„ honderd ; wy verrasten de grooten op de takken of in
„ hun nest en , daar zy met veel moeite opviiegcn , had„ den wy tyd om hun tusfchen de vleugelen met een flak
„ te flaan (4).” De Fregat-Vogels verlaaten niet dan noode hunne eijeren , en zy laaten zich, daar op zittende,
met een ftok afmaaken; de Heel- _DE LA BORDE was bier
van meer dan eens ooggetuigen en aan. ” die flachtinghanddaadig geweest (**). Een
' punt van cell rots,
de kant van een boom, hurt de Fregat-//crel noodig om
de vlugt op te neemen, en dan nog gcfchicdt het met
moeite. Men ma` zelfs gelooven, dat alle Vogeis met
gepalmde Pooten , die roesten , milks niet doer dan om te
gemaklyker op te vliegen : want deeze gewoonte flrydt met
het maakzel hunner Pooten , en 't is de vervaarlyke langte hunner Vleugelen, Welke hun noodzaakt niet te g2.an
zitten dan op verheeven punten , van waar zy die vleagels in voile werking kunnen brengen.
Overzulks begeeven zich de Fregat-Vo:zelcdoorgaans na,
en onthouden zich op , hooge rotten, of met flout het, meide Eilanden, om daar te rusten en te ncstelen. DAmniErt.
merkt op, dat zy de nesten vervaardigen in de boomen,
op eenzaame Eilanden , digt aan Zee Zy Lggen
niet meer dan Un of twee eijeren; deeze zvn wit , eenizins vleeschkleurig, met kleine hoogroode
do 'Jongen zyn in 't eerst bedekt met een Meek graauw dons : de
PooDUTERTRE, Hifi. Gen. des /Inti:Ies, Torn. II. p. :69.
(**) Extrais des Obferrations coninan;;:ques, par M. LA IIGRNE
Median do Roi a Cayenne.
an DAMPIER, Nov, Voyage autour de Monde, Torn. I. p. 66.
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Pooten zyn van dezelfde kleur , en de Bek bykans wit ,
volgens de waarneeming van den Burggraaf DE QUERHOENT,
op het Eiland vervolgens verandetrt de kleur
van den Bek, en wordt rood of zwart, en blaauwagtig in
't midden , de kleurverandering heeft ook plants omtrent
de Vingeren: de Kop is vry klein , en plat van boven;
de Oogen zyn groot, zwart, helder ; en omringd met een
blaauwagtige huid (§§). Het bejaarde Mannetje heeft aan
den hals een groot vleelig vlies , van eene heldere roode
kleur, meer of min opgezet , of afhangende: niemand
heeft die deelen nauwkeurig befchreeven ; doch, indien
geene dan de Mannetjes met dit vlies voorzien zyn , kan
het wel eenige overeenkcimst hebben met de lellen van
den Kalkoertichen Haan, die zich opzetten en rooder worden in den -paartyd, en wanneer de Vogel in drift ontllooken wordt.
Op Zee kent men de Fregat-Fogels van verre, niet alleen aan de. ovennaafige langte der Vleugelen; maar ook
aan den diep gevorkten Staart, van welken de Portugeezen
den naam van Rabo Forcado ontleenen. De geheele Vuimadie is doorgaans zwart, met een blaauwen weerfchyn ,
althans by de Mannetjes: die bruin zyn, aely11. de kleine
Fregat-Vogel,, by EDWARD ' S afgebeeld , fchynen jongen ,
en die een witten buik hebben , Wyfjes te weezen. Onder het groot aantal Fregat-Vogelen, door den Burggraaf
DE QUERHOeNT, op het Eiland gezien, die
alle van gelyke grootte waren , fcheenen eenige geheel
zwart , en andere boven op het lyf donker bruin , en allen wit van Kop en Buik; de Halsvederen zyn lang genoeg voor de bewoonderen der Zuidzee Eilanden, om 'er
hunne mutzen mede te vercieren (44). Het Vet of de.
Olie , uit deeze Vogelen gchaald, wordt in beide de Inwaarde gehouden, en aan 't zelve een groo
dien in
te kragt toeuefchreeven , tegen Rheumatike pynen en verdoovingen dcr Ledemaaten (***). Voor het avenge
is de Oogkring des Fregat-Vogels, even als die der Gekken, kcal, en heeft by desgelyks den nao.el van den midb
delvinger van binnen getand; en dus hebben
de FregatVogels, fchoon gebooren vyanden der Gekken , met deze14.
VC
(§§) FEUILLeE, gfervations, p. 107.
(.,4) Second Voyage du Cap. COOK, Tom. II. r. 194.
(***) DUTERTRE, Hifi. Gen. des Antilles, Torn. II p.
Extrait des ilemoires communiques, par M. LA' BORDE.
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ye veele overeenkomilen. Een droevig voorbeeld in de
Natuur van eene foort van Weezens , die , gelyk wy,
dikwyls hunne grootfte vyanden vinden in die hun naastbeitaan.

WAARNEEMINGEN DOOR DEN HOOGLEERAAR DE
SAUSSURE OP DEN TOP VAN MONT BLANC ,
GEDAAN.

99
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Moen wy onlangs het Verfiag mededee1den , van het
beklimmen des hoogflen Bergtops in Europa, of
van Mont Blanc door den Hoogleeraar DE SAUSSURE
(*), hebben wy, in 't Slot, beloofd, de Waarneemin..
(Ten door dien welafgerichten Waarneemer op die ont-,
zettende Hoogte gedaan , vervolgens te zullen mededeelen: wy kwyten ons van dit gegeeven woord; alleen
aanmerkende, dat het een Dort Berigt is, 't geen by
belooft , breeder uitgewerkt, in het Derde Deel zyner
Reizen , te zullen geeven."

* * *
Gedaante bran den Top. Deeze is een fcherpe rug, van
't Oosten tot het Wester flrekkende , de helling aan den
Zuidkant is langzaam , tasfehen de 15 en 20 Graaden;
doch aan de Noordzyde , tusichen de 45 en 5o Graaden.
De rand van diem rug is aan den Top zeer final, aan de
Oostzyde afgerond , en aan den Westkant gelyk een nititeekencl dak. Die rug is geheel bedekt met Sneeuw, en
men ziet 'er geen Rots door been iteeken wanneer men
op 6o of 7o Roeden beneden den Top is.
Sneeuw op den To!). De Oppervlakte van de Sneeml
op den Top is oneffen , op eenige plaatzen met een vernis van ys overdekt: de Snectiw zelve vast, nogthans
kan men 'er, met nmeite , een ftok in iteeken. In de
fchuinte van den Top beitaat de Sneeuw nit een bevrooze
korst, die yeelmaalen afbreekt, en onder de voeten wykt:
onder deeze korst vindt men zagte Sneeuw en los liggende Sneeuw.
Rotzen. De hoogile Rotzen zyn alle van Granit , aan
den Oostkant vermengd met een weinig
; de Zuiden
{4)
bier
boven , bl.
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en de Westkant heeft veel Schorl, en een weinig vat/lienLapis corneus. Een tier hoogfte Rotzen, aan de Oostzyde, haft blykbaar bykans verticaale Beddingen. De Heer
PACCARD hadt reeds deeze Waarneeming gedaau. De.
twee hoogile . Rotzen, die men aantreft , zyn twee kleine
van Granit, zeer digt by etkander liggende ten Oosten
van den Top, tusfchen de 6o en 7o Roeden beneden denzelven. 'Er wilt geen twyfel aan , of de hoogge van beiden is kortelings door den Blixem getroffen geweest:
want wy vonden de brokken'rondsom verfpreid, op versch
(rerillen Sneeuw , vcrfcheiden voeten van de Rots af.
Nogthans kon ik 'er niets glasagtigs Ontdekken ongetwyfeld, dewyl de deelen, waar uit dezelve beflondt,
zeer hard waren. -De laagere Rots f levert de ge-daante op van een horizontaale tafel, vlak van boven,
die in de Sneeuw fteekt, aan den hoogen kant van de
hoogte des Bergs; doch 'er zich boven verheft aan den
beneden kant, of aan bet _Oosten, en . wel 4 Voeten', 8
Daimen, en 6 Lynen. Deeze nauwkeurige afmeeting
kunnen dienen , om in 't vervoig te beflisfen , of deeze.
Sneeutiw toeneemt , dan vermindert.
Dieren. Wy hebben geen andere Schepzels van 'het
Diercnryk gezien dan twee Kapellen, de een was eene
kleine graauwe Nagt-Kapel , die over- de eerfte vlakte
1,4pog de andere een Dag-Kapel, dien. ik. vaor de Mirtil
hield deeze ging Otis ' -toorby, by de la:atfle affielling
van Mow Blanc, ointrent too Roeden beneden den Top.
Naar alien fchyn wareb. ze door de Winden tot die ontzaglvite hoogte opgevOerd.
Plawcu. Een volkomen Plant, door my ter grootfte.
hoogte waargenomen , was de Sikne 4caulis ; van DE LA
INTARCK : ook vond ile een bloeiende Plant op de Rots, by
weike ik op myn terugreize myn rustplaats koos, Omtrent
1 .786 Roeden boven het Oppervlak der Zee. Maar tot
op de hoogfte Rotzen zag ik kleine Moschplanten, onder,
anderen, de Sulphurous- en de Rupefiris, van HOFFMAN.
Baum. Liclicnum.
Baron2ete'r. Op deeze Reis had ik drie , Barometers mede genomen , ik lict 'er een te Chamouni ,,. by .tnyn Zoon ,
ten chicle by Waarneeniingen zou doen, oirereenkomflig,
met de myne , en met die.de Heer SENEBLELt wel op zich
hadt willen neemen te Geneve te doen.„ Ik liet de twee,
andere op Mont Blanc brengen. Den 3 Augustus , op
den middag, drie voeten beneden den;Top van Mont Blanc,
Nu-
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flonden ze by 16 Duimen , o Linien , en 4-U van eene
Linie , de noodige verbetering gemaakt zynde , wegens
de verftyving van de Kwik door de Koude, en het kl4n
verfchil tusfchen de twee Barometers. Ten zelfden tyde
ftondt .d Barometer van den Heer SENEBIER,, te Geneve,
alle noodige verbetering gemaakt zynde , op 27 Duimen,
a Linien, en 4- 76 ff gedeelte. De Thermometer in de Schaduw 'was , op Mont Blanc, x Graaden, beneden
het Vriespunt, en te Geneve 22 en 6 daar boven.
De Berekening gemaakt zynde , volgens den regel van
'den Heer LE LUC , geeft 2218 Roeden boven de Kamer
van den Heer SENEBIER volgens dien van den Heer
TREMBLEY 2272. Men moet hier byvoegen de hoogte
tier Kamer van den Heer SENEBIER boven het Meir
van Geneve, omtrent 1 3 Roeden. Derhalven zou de hoogte van Mont Blanc boven het Meir 2231 Roeden weezen,
volgens den eerflen, en 2285 volgens den tweeden.
Trigonometrifche Meeting van den Ridder scHucKBURGH , meet dan 19 Roeden hooger dan die van den
Heer PICTET, geeft aan Mont Blanc eene hoogte, tusfchen deeze beiden inkomende , naamlyk die van 2257
Roeden boven het Meir. Hier, derhaiven , gelyk doorgaans , vermindert de Rebel van den Heer LE LUC al te
zeer cle hoogte, die de Logatithmes ge.even ; indien die
van den.Heer TREMBLEY dezelve niet genoeg vermindert:
de cede hier van is, in dit geval, zeer baarblyklyk, de
boven Lugtbedding is veel kOuder rondsom Mont Blanc,
dan roildsoin andere Bergen, ter oorzaake van de Sneemv
en het Ys , die denzclven als 't ware van den voet of
omringen. 'Er is , overzulks , ten aanziene van Mont
Lianc , eene grootere verbetering , dan ten opzigte van
andere Bergen, noodig
Voor het overige heeft de
RidVeele Wysgeeren hebben , in de laatfie honderd jaaren,
zieh bevlytigct, om de hoogten der Bergen, door Waarneemin,
gen.met den Barometer, te meeten. Dr: raLLEY heeft , in de
Philofophical Transactions , van de Koninglyke,:Societeit , ge:.
toond , dat de hoogte van een Kwikkolom Atom geevenredigd
is aan.de digtheid der Lugt, en dat de Logirritbrnes
heid'tot etkander ftaan als de Afitanden van de Oppervlakte-der
Aarde. Deeze Leer veronderflelde de digtheid te weezen a1s
de . zamendrukking , en dat de Dampkring hoogten de24fide. Hone hndt. De Heer cAssiNt en diens . Medegenooten,
in bet afrut.ten van den Meridiaan in FrankrAi. wonder) dat
deo.
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Kidder suHuckBuRGH Mont Blanc, volgens bafisfen, afa
gemeeten , en de grootfte dier bafisfen zelfs geeft aart
Aiwa 2261 Roeden , 't welk de misrekening van
den Heer LE LUC vergroot , en die van den Heer TREM■
BLEY verkleint. De Waarneeming van myn Zoon te
Charnouni komt ook nader aan de Meeting des Kidders;
wanneer men rekent volgens den Heer TREMBLEY. Bene
tweede Waarneeming, door my
my op Mont Blanc gedaan,
ten twee uuren, verfchilde in
weezen der zaake niets
van de eerfte. Men mag hier uit belluiten , dat Mont
Blanc niet verre of is van de hoogte , welke de Ridder
SCHUCKDURGH aan denzelven, toefchryft naamlyk 2450
Roeden boven het Oppervlak der Zee.
hermometer. De KWik-Thermometer van REALYMUR
vier voeten hoog boven den Bergtop , tegen het Zuiden
in de Zon, , 3 Graaden beneden 't Vriespunt, op dezclfde hoogte , maar in de Schaduw van den ftok, aan
welken dezelve hing, 2, 3. - Ten twee uuren,
op
deeze Theorie aan de Proeven niet beantwoordde.
Het
onderwerp hiefdt de aandagt vector Wysgeeren gaande , die,
aan de Waarz;nts dien tyd, eene Theorie zogren op te
neemingen beantwoordende. De Heel- DE the is beter, dan
zyner Voorgangeren, genaagd in het nafpeuren en oplos•
fen van dit auk: en heeft een uitmuntenden repel opgegeeven ,
om de Floogte 'eens Bergs te bepaalen , door vier Waarneemingen : naamlyk, een van den Barometer, en een van den Therrhometer beneden , en ook cen met leder deezer Werktuigen
op den top. De Proeven, op Schehaltien genomen, weezen uit;
dat de Berg een Pluim aantrok. Zal dan een Berg de Lugt niet
aantrekken? en zal de Lugt, rondsom den Top eens Bergs, by.
kans drie Engelfche Mylen hoog niet digter zyn. dan de Lugt
op .dezelfde hoogte boven eene viaLte zoa weezal? Indien dit
bet geval is , en 'er duet zich alle reden op , om 'te denken
dat hKit zich flier anders toedraage , dan zulten de Regels van
DE LUC niet algemeen zyn. En , fchoon dezelve doorgaan in
tat mecum van Hoogten , by welke geen groote Bergklompen
-in aanmerking komen, geeven nogthans de S Izehall : efrhe Proeven
reden om te liennoeden , dat de heeveelheid van IloiTe in de
Bergen uitwerking heeft op de digtheid der Lugt in den omtrek. Deeze Aanmerking, welke wy aantroffen in The
Monthly Review t A ppcndix van het LXXVII Vol. p. 537 9 waar
die Schryvers een vernag geeven van de Reize eu Proeven des
Hoogleeraars DE sAtTsuits , oordeeldeu wy , ter ophelderinge,

plaatzens . waardig.
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up dezelfde plats i , 3, beneden 't Vr:espunt in de Zon;
en in de Schaduw 2, 5.
Hygrometer. Twee Hygrometers had ik medegenomen,
Ik deed ze in een vogtige doos , zy kwamen, even als
op den vlakken grond, tot het uiterfle punt van vogtigheid. Vcrvolgens ping ik dezelve even als 'de' Thermometers , de een in de Zon , de ander in de Schaduw van
den flok. Tegen het Zuiden in de Zon 44, in de Schaduw 51. Dit verfchil is bier veel grooter dan het doorgaans op den vlakken grond gezien worth. Ten drie
uuren in de Zon 46 , in de Schaduw 52. Te Geneve
nondt de Hygrometer op den middag 76, 7; en to Okamouni 73, 4.
Electrometer. De Balletjes weeken 3 Linien v'm eikander ; de Electriciteit was pofitief. Ik verwonderde my
dezelve niet flerker te vinden : waarIchynlyk ondlondt
zulks nit de droogheid der Lugt.
Het kooken des Waters. Het Water kookte op 68 Graft-,
den en 993 duizendfle gedeelte van een Thermometer,
met een Micrometer voorzien , waar in de Kwik tot 8o
Graaden , als de Barometer op 27 Duimen float.
Het Water is heflooten in een Betel, beet gemaakt door
een Lamp met Voorloop, gemaakt naar de beginzels van
den Heer ARGANn. Op Mont Blanc hadt men een half
uur werks, om het Water aan 't kooken te krygen, terwyl zulks te Geneve in 15 of i6 Minttuten gefchiedt
en aan den ocver der Zee in 12 of 13 Minuuten. In denzelfden toeflel nam het Water, den 22 April deezes Jaars,
Gene Hate aan van 81 Graaden en 29 9 duizendfte deelen,
de Barometer verbeterd tot 28 Duimen , 7 Linien 't welk
12 Graaden en 3o6 duizendfle deelen onderfcheids geeft.
Eteur des UWanzels. IL had firooken papier, hemels
blaauw geverfdvan zcstien onderfcheide kleuren; van
het donkerfte, No. i iretekend, tot No. 16, het ligtfte.
Deeze firooken had ik in drie deelen gefneeden , en agtereenvolgende gelegd : een diet ik aan den Heer SENEBIER , een aan myn Zoon , en het derde nam ik mede.
Op den 3 Augustus , op den middag, was het Vitfpanzel in het toppunt te Geneve als No. 7 , te ChamonnE
tuslchen No. 5 en 6 , en op Mont Blanc tusfclien No.
en 2, en dus zeer naby aan het donkerfie Konings
biaauw.
Wild. Op den Top van Mont Blanc kwam dezelve
recht uit het Noorden , en was hinderlyk door de fnyIII.
t\IENGELW. NO. 6.
den-
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dende koude, toen wy ons op het feherpfie van den rug
des Bergs bevox:len : maar als wy lets aan den Zuidkant
afdaalden, voeldcn -wy dien anders hinderlyken wind in 't
geLeel niet, en vonden de Lugtsgefleldheid gemaatigd,
de meesten myner Gidfen gingen leggen, om te rusten
op de Snecuw.
te Prieure.
ilfwyking der Kompasnaalde. Dezelfde
Kallorator. 1k had Kalkwater gemengd met gelyke deelen van gedisteleerd water, ten chide men , indien 'er een
zetzel van Falk kwanie, nict zua twylelen , of dezelve
onttloa,it door Vaste Lugt of door Uitdamping. 1k wade twee klcine glazen , die ik op den Bergtop zette; wel
zorg draagende dat myn adem 'er niet over ging. Naa
't verloop van Ln en dric vierde uurs , vond ik in ieder
deezer glazer' cen vliesjc , van kleur als de regenboug,
cn drvv,:nde op de oppervlakte des waters, 't \\relik aan
dete bevriezen. Digt by de Zee vormde
zich, in 't zelide
op,
tydsverlo
een veel dikker korst.
(aa,"Li!rn‘.. 1k maaktc ffrookeu papier nat in Alkali , door niyn Zoon leer omzigtig vervaarriigd: decze itrooken papicrs uit do vies komende, veroorz,nakten gem opbruisfing in de Zuuren ; (loch men ze
op den Top des Bergs ddn en cen half uur aan de lugt blootgelleld geweest waren , vond ik ze droop , en ze veroorzaakten toen cone. geweldige opbruisling. Men lean, derhniven , niet twylelen , of de Damukring Lugt is, op die
huogtc met Vastc Lugt vcrmcngd.
Schaduwen. Dc Schaduwen hadden geen kleur.
Rea en Smaak. Deeze beide Aandoeningen waren volmaakt.
Een Piflool ,op den Bergtop afgefchooten ,
ucen
zwaarder
flag dm an klein Chineesch Klapperttje in een Kamer.
Snelheid van de Pols. Nan vier uurcn vcrblyfs en rusts
op den Bergtop, llocg de Pols van o. EALMAT 98 Hagen
ill den minuut ; die van TET myn Kuegt, 1'52, en de
mvne too. 're Chamouni dezelihe Polfen , in dezelfde
orde, 49, 6o, 72.
Barekkelyke Hove van den Top van Mont Blanc. De
grootfle hoogten wclkc ik kon ontdekken , waren die
van Seheckhorn, in GrindeAraM, en van Mont Roth, in
P:emont. 1k zag de cm en de ander order eel) hock ,
van so Min. beneden den horizon; nu Lint, ondanks de
verla4n2; van het waare Watcrpas , beneden het fchyubaa-
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baare , deeze hock aan Mont Blanc een uitgemaakte meer,.
dcrhei d.
Ik bragt vlesfen met Lugt, op den Bergtop gevuld,
medc : maar ik heb dezelve nog niet kunnen beproeven;
ook heb ik, ten zelfden eincle -,Sneenw van daar mode gebragt.
Met veel genoegen zon ik de fehoone Proeven herhaald
hebben van den Heer BERTIIOLLET , over de ontbinding
Van Gedephlogisteerd Zce-Zuur door het licht, wy hadden het gerced gemaakt, en in vlesfen mode genomen;
doch , met hoe veel zorgvuldigheids ook geflooten, liadt
bet Gaz zich can uitkomst weeten te baanen , en het
blaauw papier, met welke de vlesfen omwonden waren,
van kleur doen veranderen. — Ik kon ook geene
Proeven doen wegens de Uitdamping des Waters: dewyl
bet zelfs in de Zon bevroor. En de Proeven op
de Ether vorderen aanhondende oplettenheden , niet mogelyk voor die ze met my zouden neemen , en kon ik dear
Om dezelfde reden moest ik atin niet flaagcn.
zien van de n:enwe Proeven, welke ik my had Voorge11.-eld , over de dooriehynendheid der Lugt; doch ik hoop
al (lit overgeilaagene xe vergoeden.
De I-leer EXCIIAQUEC beefs aan 't Oosten Van Mont
Pianc ceile groote viahte ontdekt , op de hoogte tusfchen
18 en 1900 Roeden , en , op Cene plants , zeer gefchikt tot
bet doen van Wacrucemingen. Men vindt op de =den
cenige rotzen , wear men zich een affehutzel zal kthnien
vervaarcii-_;:m; en , dewy] ik, op die hoogte, Been
zal hebben van de dunheid der Lug, zal ik my, met
myn Zoori derwnrds begeeven ; wy willen daar tet
plaatze ons Zee-Zuur vervaardigen , daar eenige dagen
blyven , en hoopen 'cr vafcheide belangryke Waarneemingen te doen.
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EENIGE NAARICIITEN VAN DE NOG VOORTGEZET WORDENDE REIS RONDSOM DE WERELD, ONDER ' T BEVELHEBBr RSCHAP DEP, HEEREN DE . LA PEYROUSE
EN DE LANGLE, MET DE FREGATTEN LA
BOUSSOLE EN L'ASTROLAI3E.
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Naturelle.)

an verreisde Vrienden, inzonderheid, wanneer zy
V
op ecnen verren Tocht zyn , befcheid te ontvangen, is een aangenaam onthaal voor hun, die, t' huis
gczetcn , nict dan met hunne gedagten • deelen in de
ongemakken en gevaaren , van zuik een Reis onaffcheidelyk. Reizigers, die, ten beste der Gelcerde Wereid, uitgcrust, zich op weg bevinden, mogen aangemutt worden als Vrienden van dat groot Gain: zodanigen zyn tegenwoordig de Heeren DE LA PEYROUSEen DE LANGLE.
De Schryvers van het journal
d'HifloireNaturelle, hcbben 't zich tot an pligt gcrekend ,
de Naarichten , van decze Heeren ontvangen , teritond
hunnen Landgenooten mcde te deelen, en beloofd , in
hun Tydfchrift , den inhoud van veele Waarneemingen , door die Reizi gers gedaan , en overgezonden, te
piaatzen. Wy zullen in ons illengelwerk. , dezelve
overneemen; niet twyfelende daar door by de 0I17-ell
dank te bchaalen."

Tot nog toe Beene gelegenheid gehad hebbende , om
van de Reis rondsom de Wereld, op last des Konings
van Prankryk ondernomen , te fpreeken, zullen wy ons
bier van by deezen kwytcn , en het voornaamlle des betreffende , ons ter hand gekomen , opgeeven.
Dc Fregatten, la Bau.Vble en l'ilstrolabe, onder 't hevelhebberfchap der Heeren DE LA PEYROUSE en DE LANGLE flaken van Brest in Zee op den cerfien van Augustus , des Jaars MDCCLXXXV, om cane Reis rondsom
de Wereld te doen. Decze Reis, door den honing_ zelve
bevolen , is ingerigt em nafpeuringcn te doen , tot bevordaring der Wectenfchappen, naamlyk de Aardrykskunde,
de Starrekunde , de Natuurkunde , de Natuurlyke Historic , de km/is der Zeden en Gebriliken van de Volken
des
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des Aardbodems. Aan boord gingen twee Starrekundigen,
de Heer DAGELET , Lid van de Academie L.r Weetenlchappen , en de Heer MONGE de yonge, Hoogleeraar in
de Krygsfchool (deeze laatstgemelde, itec1s op Zee ongeaeld zynde, heeft zich, rm eenigcn tyd aan boord geweest te zyn, genoodzaakt gevomien -weder te keercn);
twee Natuurkundigen, do kidder LAAIANoN en de Hur
MONGER de 7onge , Kanunnik van 't. :jr;;evieve; de Liefhebbers der Natuurlyke Historic, de Heer DE LA MARTINIERE Vader RECEVEUR, Franciscaczner,, CD de [Ica
DU FRESNE ; als merle de Heer MONERON , Ingenieur;
vergezeld van de noodige Tekenaars en Schiiders. Deeze
Geleerden werden den achttienden van Juny can den Boning voorgileld; men gaf hun de breedvoerigite lastbrieyen en voorfchriften, en ipaarde niets om hun alle Werktuigen te bczorgen , welke zy op een zo veel bedoelenden
Tocht konden noodig hebben. 'Er wierd een Gedenkpenning gellaagen , om de gedagtenis van die onderneeming te bewaaren: dit was de tiende onder de Regeering
van LODEWYK DEN XV.
Op bet Fregat la Pousfule beviuden zich honderd en
dertien Perfoonen. De Officicrs zyn gekoozen nit de kundigtte en mocdigfte Zeelieden; onder de Matroozen zyn
handwerkslieden , die onderfcheidc-handwerken verflaan ,
Horlogiemaakers , Geweermaakers , Timmerlieden enz.,
ten einde men op alle legplaatzen het noodige konne vervaardigen, zonder byiland van vreemden, ook dikwyls
niet-te bekomen.
Het kan niet misfen, of deeze Reis zal ons nieuwe
Ontdekkingen opleveren voor de Aardrykskunue
1 , zo
Zuid- als Noordwaards; do Zee-horlogien zullen dienen
OM de Lengten te bcpaalen. De Heer : DAGELET most
zich byzonder toeleggen om de Ebbe en Vloed waar te
neemen , als mode van de Slinger, om de veranderingen
der zwaarte , op onderfcheidc plaatzen des Aardbodcms ,
op te helderen , en het vcrfchil, 't welk 'er in is onder
de twee halfronden : ook de nette bocgrootheid van de
platheid des Aardkloots. Ten dicn chide heeft , de Heer
DAGELET met zich den onveranderlyken Slinger van den
Heer DE LA CONDAMINE , weike men reeds in Z/nerica ,
difrica cn Lapland, gebruikt heeft.
De Heeren DE LA PEYUOUSE en DE LANCLE , op bet
Eiland 7enertfe cenige \Vaarneeminaen gedaan liebbencle,
zyn
einde van Augustus MDCCLXXXV- van daar
R
r-
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vertrokken. Zy hebben de Egging van de Eilanden Mar.
linvar en Trintte' bepaald, bet laatstgemelde ligt op 31
Gr. i5 Min. Lengte ten Westcn van Parys : zy liepen
voorts binnen op de Kust van kralil.
Het Eiland ., te Catharine, op o8 Gr. Zuider Breedte
gelegen is ecne bloeiende Volkillanting. De Heer DAG-ELET befchreef het, in eenen Brieve, aen den Heer PE
LA ANDE gedegtekend negen November MDCCLXXXV,
in deem- voegc ; nooit heb ik cen vrugtbaarder grond ,
cen digter begroeid land , en iterker groei, gezien. Rondsom de wooningen bcfcbonwt men alle y wet het oog eens
Zecvaarcnden verlustigt, elks wet hetzelve ken fIreelen.
flosichen van Oranje-, Gran ant-, Citroen- en Vygenboo-.
men , Wyngaarden , Znikerriet Bremen van allerlei
foort, en duizend Vogels vervrolvken, door him (mophoudelyk gezang, deezen wellustigen ()ord. De Katoenen Kokusboom , en endere , groeien bykens zonder eenige aankweeking : het- ecnige , wear men zich mede be1110eit, omilrecks de wooningen , beftaat in de Planten en
Gewasfen , die den groci der GeWasfen , We!ke 'men verkiest te bchouden , verhiMleren , te verbranden ; (pf dit
to doen om zich ecn pad te maakcn. Wyi'veltoefden bier flegts weinige dagen ; zonder den toefy tot
bet doen van Wearneemingen op te rigten. Tory myn
greet lcedweezen lion ik man cenige Waarneemingen te
werk ftellen , over de Ebbe en Vloed, de verandering van
l et Kompas , de diepten der -Haven. De tyd „ em Kaap
Horn om te zeilen, noodzaelfte ens tot een hanstig ver-trek , en ftelde veel van onze ontwerpen te leur.
Wy hebben het Eiland tlscenflo3 't weik hondcrd
mylen ten Westen van bet Eiland moest Iiggen ,
gezogt. Ondanks den Brief, reeds door my nitgegeeven,
by de wederkomSt van het Schip rOifea!!. , wear in ik
cieloofde te mogcp verzekeren dat het niet befIondt ;:beb,
ben wy ens des nog Hader willen verzekcren. Thens
kunnen Wy met voile zekerheld inelden-,' dat het ',met
w e ggcdaan wordcn , niettcgenftaande alles wet 'er de
Heer D 'APRES van verhaalt , die eenen' Heer DuroNcEL
bvbrengt , als de Man , die het gezien hadt. De Welvischvangers hebben ons bergt, dat zy het gezogit :'hebben , ;loch voor vast hidden , dat bet . Been ander was
dat men twee neamen Yen-yard,
dv, hot E and
en van cen en hetzclfde Eiland 'er twee gemedft bath.
het), houdt zich Veer
Het Zee-horlogie, 't weik
ell
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en loopt goed: dat aan boord is , van den Meer DE
LANGLE verandert 'zeer veel.
Wy hebben onder de Linie rle Vi;,Tier gezogt , medc
in onze Kaarten van D'APRES aangeweczen. Wy hoopten op bet Eiland Trinitd voorraad van bout en water
te doer"; doch het is een foort van Vulcanifehe Rots,
waar tusfcben de drie en vier honderd Portriffecen -woonen , daar onderhouden door den Bevelhebber van Buenos-aires: wy warm gcnoodzaakt no de Rust van Prab*/
te ilevenen, en . zullen over hie dc F/Y1,, Ce% te rug keeren.
On den twecden van May MD( I_N,XXXVII, heeft
men Brieven van deeze twee Schepen ontvangen , ze waren gedagtekend . tweee.:ntwintig September,- te-11/9-triery
op de Rust van California , op 36 Gr. en' een halve,
Noorder Breedte. Metleedweezen verneemt men
daar nit , dat 'er op den dertienden July, zes Oflicieren ,
66n cerfle Stuurman , en veertien van het Scheepsvolk ,
waren omgekomen. !Onze , Reizigers bevondcn zich tom
tints veertien dagcn 'omtrent een haven, in Nord-America, van welke zy een Kaart gcmaakt hadden , men
de• 'er de diepten op uitmerkcn , en zondt ten :lien
chide drie Sloepen nit, de Zee brak by den ingang tier
Haven , en vormde daar een Baar. Sloepen lvcrden
alS een pyl uit een boog door den flroom voorby den
ing;ang gevoerd; twee derzelver lloegen: om.
Met een kort woord moeten wy lets van California
zeggen. - California is een lange landtong, die voortkomt
nit de Noordkust vain America , en zich tusfchen bet
Zuiden en Oosten watrekt , tot onder de Brandende
Lugttlrcck. Dezclve wordt ter Nvederzyclen door de
le - Zee belpoeld. Hat bekend gedcelte van dit Sehierciland is civic honderd mylen ling, twintig, dertig
en veertig mylen breed. Men wil dot de dOrre groin:
weinig gelchikt is ten Landbouw, of ter Veeteelt. FERDINAND CORTEZ ondernam, in den Jana,: MDXKVI,
vcrmcestering van 't zeive te vergeefsch. • De Toehten,
ver y olgens derwaards ondernomen, Ilaagden nict gclukk;ger clan .7(/inter,
de zone : 't was ni et your in den Jaare MDCXC
,
dat ,de
by deeze
kw :men , we1ken zy
wilden befebaaven; zy bragten
mode , om
ze te lokken , graanen om ze voeden , en klederen , goze te 1-m11a:igen. Door deeze tekeas van ::me;'ichlht
Uaaciiglicd in't einde gewonnen , vormden zy
veertig LoTen., wyd van un,geid: ;
to oorzaae
van
R4

NARIGTEN EENER REIS RONDSOM DE NVERELM
van de fchraalheid des gronds, en het gebrek tan water.
Veelen deezer Wilden zyn nog Afgodendienaars : die
hunne Priesters , wanneer ze oud zyn , met veel
heids ombrengen , en daar vin eon Godsdienstfccst maaken.
De twee gemelde Schepen zcildcn , in ane maand tyds,
van de Lillie tot op Go Gr. Breedte , zy keerden na 't
Zaiden wedcr,om na te ftevcnon , iii do Maand
February MDCCLXXXVII. Nooit heeft , near 't zcgg en van den Heer. DE LA LANDE, eon Schip zo veel tyds
op Zee doorgehragt , en FrankiTyk meg zich beifoemen
op de grootae Reis, van welke de Gefchicdenis gewant:,
voivoerd zonder kwaad te doen aan . cenig weezen; maar
overal nicuwe middeicn van beftaan en werktnigen ve'rfehalicnde. Men heeft de flrekking bepaalci , van lacer
dan vyfrig mylen , op cone Kust, can den .Westkant van
.Ameri , die hykans geheel onbekend was.
Het blvkt nit eenen Brieve van ecn der Rcizincren
den twaalfden May MDCCLXXXVII uit. gegeven dat zy
te Kaintichatka en /Wet/ ZeeZand we:kr mocten
en , govolglyk , dat men hun nice voor het ridden des
jaars IvIDCCLXXXVIII ken te rug verwagten. Eon der
Reisgenooten , de Heer DUFRESNE , Supercarga op deezen Tocht , is van Macao in Frankryk gekomen ; zvne
zwakheid liet hem niet toe de Reis verder mode of te
leggen. Hy vcrhaalt , dat de :neer DE LA PE i - ROUSE
Cooks Rivicr bezoekendc , cenige Inboorelingen van die
woeste Kusten gezien heeft, 'die hem zccr fchoone Petteryen aanboden,

BRIEF VAN DEN HEER BENJAMIN FRANKLIN, AAN
DEN HEERE DAVID LE ROY ; BEHELZENDE VF:RSCHEIDE WAARNE:DIINGEN , TOT DE SC,ILEEPVAART BEHOORENDe.
(Pervolg en Slot van bladz. r 85.)
Osier het zetten
Schcepsplcrthen , en re2/1.77ei(le
dery byzonderheden, tot de Zee)vart betrekkelyk.
boorden der Schepen zonden myns bedunkens,
veal betcr zya indio : de Huidpianken
fleck' van
12C.4
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horizontaal op elkander gezet to zyn , fiegts do heeft van
op con gevoegd waren , al:; in
de breedte hadden,
23 worth afgebeeld : de kosten zouden , nlyn begrip , niet, veel grooter, en het Schip flerker en beter
verbonden', weezen.
Men moot zich niet alleen op de fterkte , en dear uit
volgende veiligheid, van het Schip zelve toJoggo:1; maaook zyn gedagten bepaald vestigen op de behoudenis der
Scheepslieden , een braaf en belangryk geflacht „ wier
wearing van het uiterfte gewigt is. Men ken, Overzulks,
niet to \reel overweegen, en daadlyk naavolgen , wet Ca,
piteiu COOK met zulk een gelukkigen uitflag op zyne
'
Reizen rondsom de Wereld, heeft to work gelkid.
Hier
van ontmoeten wy eene volledige befchryving, in 't
toog van . wylen den Ridder PRINGLE , gebouden in de
Koninglyke Societeit to Lowden , wanneer hy dien be-7
roemden Zeeman den dubbel verdienden Eerpenning Overleverde. 1k heb met zeer veel genoegen gezien , dat hy,
op zyne derde Reize , myne voorgeltdde wyze, om Meet,
Brood, enz. , voor vogtigheid en andere nadeelen te bewaaren , met .een goeden uitflag beproefd heeft : men
vondt dien voorraad .droop en in goeden ftaat , 'fchoon dezelve vier , jaaren op Zee geweest was. Deeze handelwyze is befchreeven in de vyfde Engelfche Uitgave myner
Werken , p. 452. In 't zelfde \Verk bob ik , p. 469,470,
eon middel voorgefteld, om den dorst te lest en , wanneer
vers water ontbreekt , een middel, naderhand met \reel
geluks beproefcL Gelukkig, konden wy op dezelfde wyze
den -honger ftillen, wanneer de leevensvoorraad onthreekt.
Misfchien zal men met den tyd bevinden, dat zulks niet
volftrekt onmogelyk is. Ondertusfchen zou men den
Scheepsvoorraad kunnen vermeerderen met voorthrengzelen van .het groeiend Ryk; met Aai-dappelen en V. Tortelen, in ftukken gefneeden, en op de oven gedroogd.,
Schoon de Zeelieden-doorgaans zecr bekwaam zyn , om
redmiddelen te vinden ' in de rampen, welke htm ovt!rkomen., hoop ik, dat zy my zullen toeftaan, twee of drie
bier mode te deelen , met welke zy hun voordeol kunnen
Indien zy, by voorbeeld, na eon fchipdom.
breuk, of by eene andere gelegenheid, zich in een boot
bevinden , en een Kompas ontbreeken, zal fyne nude),
in een kom op 't water gelegd, hun over 't algemeen hot
Noorden aanwyzen; de meeste zyn zeiliteenkragti:),., of
liTunnen het worden , met 7, C fterk to wryven of te 'than.
It 5
In-
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'nevaIle bun Naald te dik is , kunnen zy die doen dryyen op een flukje bout of kurk.
Een Mensch, die het zwemmen writ= kan , wanneer
by een verre weg 'hebbe of te leggen , zeer veel diensts
erlangen van zyn zakdoek, door middel van twee Itokjes,
aan de pm-ten vastgemaakt, en dus in een
Vliebo.er hervormd : deczc in de lugt optleekende, en zich op den rug
keerepoe , zal hem, als de wind lustig opblaast, gemaklyk voortvoeren.
Wanneer men kragt noodig beeft. ora zwaare lichaamen te beweegen , en Been Volk of \Verktuigen bezit ,
zal can tang en Berk touw ten middel kunnen dienen , om
veel kragts te ocfenen. Veronderftel, by voorheeld, dat
men een Schuit op 't land, of op 't flrand , buiten denflag des waters , Wilde brengen : clan flan men eerst eert
pan , ter plaatze waar men de Schuit wil hebben , en eon
anderen op cenigen afiland. Ann deeze laatite maake men
het touw vast , van de Schuit afkomende : vervolgens
ftelle men zyne beweegkragt te werk, op 't midden 'van
dat tones , zo dat men het in een rechten hock Voort,
trekt, bier door zal meh de werking • vermeerderen , in
evenredigheid van de geheele langte des toms, tusfcben
de' gezètte paalen , tot den tusfehenftand der panlen zelye.
Het , touw, aan d.c pant A (Fig. 24.) vastgemaakt : en in
de richting C D E.1:etrokken zal over de pant B been toopen' en wanneer het rrehaald is tot in de gedaante• van
do geftippelde punten nangeb
den Driehoek A I)B, door
weezen , zal de Schuit zich b y B .bevinden.
Ben ige Zeevaarenden zullen misfchien denken , dat de,
Schryver zeer_ vergeeffcbe moeite genomen heft , met bun
rand to gee yen : want zy hebbcn doorgaans ecn Avederzin,
Om rand te ontvangen van lieden die niet Van bun berocp'
zvn; zy zien zc aan als onkundigen , en overzulks buiten flaat om bun lets te zeggen , 't welk opmerking verclient. gnat het vast, dat het meerendeel
der Werktuigen waar van zy, met zo veel voordeels , gebruik m aak en , uitgevanden zyn door t'huisblyrers; a ithan s
kan men niet ontkennen, dat bet eertle Schip of Vaartuig, waar van men zicb hediendc om op bet water voort
te komen , van can Landbewooner kwam. Wat bier van
()al; zvn moge_, ik zal 'er nor!, 't can en ander byvocgen ,
, die voilrbebben eene Reis van ccvoor
nen aanmerltclykcn duur op Zee of te leggen.
L L,
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Over de vorzorgen welke men meet neemen, als men
zich gereed maakt oc een Tocht ter Zee te doea.
Wanneer men ten oogmerke heeft een verren Tocbt of
te leggen, is 'er niets beter dan zulks, zo veel mogelVk ,
geheim te houden , tot den tyd des vertreks zelve. \Terzuinit men dit , men vindt zich onophoudeLyk belet en
belemmerd, door de bezoeken zyner Vrienden en Kennisfen , die niet alien den kostlyken tyd ontiteelen , mar
.00k veele Bingen doen vergeeten : derwyze , dat men , can
boord g.egaan, en op Zee, zich , met veel hartzecr, eerie
menigte van zaaken herinnere, die onafgedaan enonvereffend geleaten , of vergeeten zyn male te voeren, en
wear aan 't op Reis ontbreekt. Zou het niet ten hoogften nuttig weezen zolk een gebruik of tc fchaffen, ea
een Reiziger tyd te laaten , om zich bedaard toe te rosten , zonder Roorenis, op dat hy, ap es bczorgd hebbende, eenige dagen konne neemen om zynen Vrienden vaarwel te zeggen: het aan hun overlaatendc , om by de wederkomst , op hunne beurt, hem desgelyks geluk te
Men is niet altoos meester, om cen Capitein naar
gevallen nit te kiezen „ fchoon een groot gedeelte van 't
genoegen , en 't wel hebbcn op den overtocht, van die
keuze athangt, en men voor een geruimen tyd, tot zyn
gezelfchap bepaald en in zeker voegc van hem afhanglyk is. Zo de Capitein ectt gczellig, veritandig, heusch
en verpligtend i\ian is , men is 'er gelukkig can. Ook ontmoet men ze van (lien flempel, fchoon zeidzaam. Indica
ondertusfchen de Capitein , die u ten deele valt, niet tot
dat getal behoore, doch bekwaam , oplettend, zorgvnidig en handig is in het Scheepsbeftuur,, dan mnet men de
rest over 't hoofd zien : want dit zyn de weezenlyktle
onontbeerel ke vereischten.
y
gy ook moogt hebben , ingevolge van de
Hoc yea regt
overeenkomst, met hem gctrolfen, op den Leeftogt , von,:
de Pasfagiers medegenomen , is het altoos goed , vat
voor zich zelven te hebben , om 'er, by .gelegenheid ,
zich van te beclienen. Under 't benoodigfle zoo ik
nen goed water , het tchcepswater is menigmaal ilegt;
doch men moet bet in viesten doen, coders ken men zic4
niet belooven het goed to zullen hon(Ien ,
goede
Cbokolaade,
gernalen , KoilY,
Wyn,
T hee,
imaak is , en Cider , — drooge Roweike lest
fy-
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fynen , — Amandelen, — Zuiker,,
Citroenen.,
Liqueurs van Jamaica, — Eijeren in olie gelegd, —
Koekjes Bouillon, — Tweebak. Wat Vogels betrek, 't is bykans nutloos dezelve te hebben , of men
moct ze zelfs oppasfen , en voor het vetmesten zorgen.
De weinige oplettenheid, wclke men aan boord op dezelve neemt , brengt te wege dat ze bykans altoos ziek zyn,
en het vleesch zo hard als ledcr is.
Alle Zeevaarenden bykans hebben een begrip , waar toe
de benoodigdheid van water zeker gelegenheid gegecven,
en hun tot fpaarzaamheid in 't zeive aangezet heeft,namnlyk , dat het Gevogelte hiet weet wanneer het genoeg- ger
dronken haft, en dat, wanneer men het, naar welgevallen , uit de mime te drinken geeft , bet door overmaat
van drinken lterft. Men zet deczen fchepzelen , derhal,
V:_s rl om den andcren dag , water voor, en niet te veel
dewvl men dit water giet in hangendekobkers, waar
door het altoos in de diepte loopt, gebeurt het, dat de
Vogels op elkander moeten klimmen , om 'er by te , komen , en het dan nog nauwlyks zo verre kunnen bereiken , dat zy den bek nat maaken. In deezer voege
aanhoudenheid gemarteld, en door dorst fmagtende kunnen zy het drooge voedzel niet verteeren , ze worden
ziek en fterven. Alle morgens bvkans moeten 'er over
boord geworpen worden, terwyl die vc-r de tafel overbiyven nauwlyks eetbaar zyn. Om dit ongemak te voorkomen,.moest men de drinkbakken der Vogelen in kleine
verdeelingen affcheiden, zo dat elk by 't water kan komen , gelyk in Fig. 2.5 is afgebeeld. Maar men doet hot
Dimmer. Schaapen- en Varkensvleesch is derhaiven ,
bet beste verfche vleesch, 't well: men op Zee
' kan hebben; het Schaapenvleesch is doorgaans geed, het Varkensvleesch uitfteckend.
Het kan gebeuren , dat veel van den voorraad, door
ens als medencemens, waardig aangepreezen, bykans nutloos worde, door de zorge van den Capitein voor dat alles gedraagen: dock als clan, kan men 'er over befchikken,
ten behoeve der minvermogende Reisgenooten, (lie minder gelds betaalen, by de Matroozen gehuisvest zyn , en
Been aanfpraak hebben op de Kaiuitstafel; maar zich met
Scheepskost moeten behelpen. Deeze lieden zyn dikwyls
necrtlagtig, bedroefd, en ziek ; men treft 'er oak Vrottwen en Kinderen onder aan , die het dikwyls aan vermogen ontbreekt , om zich die verfnaaperingen te bezorgen ,
wel-
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wake zy menigmaal behoeven. Hun een gedeelte van
uwen overvloed toereikende, kunt gy hun van uitfteckenden dienst zyn, hunne gezondheid, en dikwyls hun leeven, behouden; eindelyk tot hun geluk medewerken, een
altoos gevoelig vermaak voor aandoenlyke harten.
Het allerflegtst, 't welk men op de Schepen heeft, is
de Kcuken. Men vindt 'er, eigenlyk gefprooken , gem
Koks daar toe opgelcid : men kiest doorgaans cen der
Matroozen , en wel van de geringflen, om dit week te
verrigten, die veelal het zojammerlyk uitvoert, dat bet onder de Engelfehe Zeelieden een fpreekwoord geworden is,
God geeft de Spyze; mato . rte Duivel de Koks. Dan , lieden, die zich gezonder denkbeelden van de Voorzienigheid vormen, en gelooven dat dezelve alle y altoos ten
beste fchikt, zullen bier over anders oordeelen , en zeggen , dat de Voorzienigheid, weetende hoe dc Zeelugt en
de Beweeging, die men heat door de beweeging van het
Schip , de Ectgraagte opwabkeren, de flegte Koks gegceven heeft , om het te veel ectcn te voorkomen; of dat zy,
weetende , hoe men daar flegte Koks zal aontrelien , den
Zeelieden een fierken Ectenstrek verlcend beeft, op dat
zy niet van honger zouden fterven. Ondertuslchen kunt
gy , dit daar laatende , 11 bcdienen van een Lamp of Komvoir , met Voorloop, om voor a zelven eenige 1Pys te
bcreiden, als Gehakt , Soup , enz. 't Zal ook niet ondienffig
, order uw medegenomen voorraad, Potpasteijen en dergelyke te hebben , wel tocbereid, een
zcer.langen tyd kunnen goed blyven. Ecn kleine blikken
Oven , met bet openeinde ua het Keukenvuur geffeld , kan
zeer te fIade komen : een Knegt kan daar ecn fink Schaapen- of Varkensvlecsch broaden. Voelt gy u zonnyds
opgcwekt , om van 't gezoute Osfenvleesch to ecten , 't
welk zeer goed kan weezen , gy zult Cider den besten
drank vinden , om uw dorst , door dat gezoute vleesch
verwekt , te lesfchcn , en ook dit zelfde ervaaren , ais gy
met Zontevisch uw maaltyd doet. De Scheepsbefehuit is
dikwyls te hard voor de tanden van veelen , en men verzagt ze door weeken; maar Tweebak, ter medeneeming
aangeraaden, is vccl wel gereezen ,doorgefileeden;
en tweemaal gebakken,drmkt dezelve bet vogt veel vaardiger in, wordt van zelve zagt; verteert zeer gemakivk
en ]evert, gevolglyk , een voedzel uit, dat zeer heeiboc
en beter is dan de Scheepsbeichuit.
De Boolien
kookcn
flegt, en worden nict week: ik heb
bet
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het van veel diensts gevonden, dat men ecri yzeren
gel van twee punden in de ketel deed ; het fchokkeii
van het Schip maakt , door middel van diet' kogel, vari
de Boonen eene foort van foup , zo fyn als mostaard.
Menigmaal heb ik op Zec gezicn , dat de Soup , in
groote -Ichoteis up tafel genet, door de beweegingen van
het Schip, aan kanten overfort , dit heeft my dikIvy's down ‘venfeben , dat onze Tinnegieters de Soup.
fchotels met atdeelingen maakten kleiner fehoteltjes vormende om de Soup voor eon . enkel pertbun te bevatten,
omtrcnt gelyk by Fig. a6 is afgcbeeld. Door deeze fchikking zal de Soup, by cone moor dan gewoone fingering
van bet Schip, 'or niet uit !torten; en daarenboven men
niet genoodzaakt weezen dczelve zo beet in to ilingeren,
als nu maar te veel gcbeurt : zy zal in de afdeelingen
blyven , gelyk
27 uitwyst.
Al gemeave Bedenkiagen over de Zeevaart.
Wanneer de ZeeNtart zich alleen bezig houdt met de
Lcevensmiddelen , en Noodwendigbeden , van de eerfte
foort, over te voeren , nit Landen, waar dezeive in overvioed gevonden worden , na Gewestcn, des gebrek hebbende , wanneer zy daar door Hongersnooden , die zo
veelvuldig , en den Menschdomme zo deerlyk waren ,
vOOr de uitvinding en het algemeen worden der Zeevaart,
lion men niet nalaaten dezelve aan te merken , als cone
der Kunflen, die zeer veel tot het Geluk des menschdoms
toebragt.
Maar, wanneer men zich van de Zeevaart bedient , om
nutlooze zaaken , of die allan tot vuedzel van Weelde
ftrckken , over to brengen , wordt het zeer bctwistbaar,
of de voordeelen , daar nit ontitaande, de nadeclen, daar
door voortgebragt , kunnen opweegen; bet lecven eerier
zo groote menigte van Menfehen op den Occaan in gevaar flellende. - En , wanneer men de Zeevaart ten
middel gebruikt van Zeerooveryen , en ten Slaavenbandel, is het allerblykbaarst een gruwzaamst middel, om
de rampen des Menschdoms to vermeerderen.
Mon ftaat verfteld over de mcnigte van Schepen en
Menichen , gebruikt, om Thee uit China, Nary nit
Zuiker en Tabak uit Zmerica, te haalen.
zaaken, die onze Voorvaders zo wel konden misfen. De
Zuikerbandel alleen vordert by de dui ,zend Schepcn ,
do
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de Tabakshandel omtrent cen dergelyk getal. Vat de
nutheid van de Tabak aanbelangt, hier voor, geloof ik,
is weinig te zeggen: en wat die van de Zuiker betreft,
hoe veel beter zou het niet weezen, het kortflondig genoegen , 't welk wy frnaaken, in dezelve tweernaalen by
onze Thee te gebruiken, op te offeren, dan de ontelbaare wreedheden , welke men alle dagen te werk ftelt, om.
ze ons te verfebaffen , aan te moedigen?
Een beroemd Fransch Zedekundige heeft gezegt, dat,
wanneer by in aanmerking nam de Oorlogen, welke wy
in Africa amillooken , om Negers te krygen , bet groot
getal der geenen, die in deeze Oorlogen fneuvelen , de
menigte dier ongelukkigen, die , in 't overvoeren , door
ziekte, befmette lugt , en flegt voedzel, frerven, en hoe
veelen 'er omkomen door de harde behandeling, welke zy
in flaaffchen dienst ondergaan moeten , - dat by zich
Diet kon wederhouden van , een flak Zuiker ziende , 't
zelve aan te zien als bcfmet met plekken menfchenbloed.
Maar, indien by 'er by gevoegd hadt de bedenking van de Oorlogen , welke wy vocren ,.om de Eilanden , die deeze Koopwaar opleveren , te neemen , te herneemen, de Vlooten en de Legers, die op deeze Zeetochten omkomen, clan zou by die Zuikerkiomp niet aangezien hebben als enkel met vlekken van menfehenbloed
bemorst , maar als daar mede geheel en al doortrokken. 't Zyn die Oorlogen, welke maaken, dat de Zeemogenheden van Eziropa, de Inwoonders van Parys en
Lona,'en , de Zniker veel &writer betaalen dan die van
Wecnen, fchoon de laatstgcmelden omtrent drie honderd
mylen van Zee atieggen. In de daad, een Pond Zuiker
host den eerstgcnoemden niet alleen den Inkoopprys;
maar ook de geweldige fommen , wclke zy betaalen in bet
op'orengen der noodzaaklyke Belastingen, om dc Vlooten
en de Legermagten te onderbouden, gebruikt tot het verdeedigen en bewaaren der Eilanden , ryk in dit voortbrengzel.
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PLOEVE OVER DE NATUIJR EN DE WEEZENLYKE
CHARACTERS DER DICHTKUNSTE , IN ZO VERRE
DEZELVE VAN ONDICHT ONDERSCHEIDEN IS.
Door T. BARNES, D. D.

(Ontleond uit The Menzoires of the Literary alld Philofophf.
ca; Society of Manchester.)

"

aal- in beftaat het weezen der Dichtkunfle? Deeze
W
V vraag vait niet zo gereedlyk te beantwoorden , als
men zich , in den cerflen opflage, zou verheelden. Onderfcheide Schryvers liebben 'er zeer verfchillende bepaaEngel' van opgegeeven. Eenige hebben ze genoemd ,
de Kunst , om onze Gcdagten by vercicring uit te
„ drukken ," anderen zich verbeeld, dat bet wcezen der
Dichtknnfte gelegen was „ in het Vermogen van Naavol„ ging ;” — nog anderen willen , ,, dat het de Kunst
.„ is, om Vermaak te verfchaffen." 1)och het is blykbaar,, dat Verciering, Naavolging, en Vermaak, geene
hoedanigheden zyn van de Dichtkunst alleen. Opftellen
in Ondicht kunnen de vcrnuftigfte Fabels bevatten; de
treifendfle Naavolgingen opleveren ; het zielltreelendst
Vermaak fcbenken.
Het Dichten heeft men , over 't algemeen, een Kunst
geheeten. HoRAnus zelve gat aan zyn verwonderlyk
fehoon en beroemd Dichtftuk , over die 'toile, lien naam.
Het oorfpronglyk woord leidt ons natuurlyk tot
het zelfde dcnkbceld op : want het fchynt in te fluiten,
dat arbeid en veritand, de noodige medgezellen der Kunst,
aangewend moeten worden in Dichtcrlyke opftellen. Maar
zcker heeft het de naaste verwantfchap van alle andere
Kunften , aan Weetenichap : want alle voortreffelykheid
der Dichtkunst beftaat daar in , dat zy de Weetenfchap
in een byzonder en bevallig kleed tooit. Een Kunst,
waar door de Weetenfchap bygeftaan , en de Aandoening
verhecven wordt; \vaar door de Vcrbeelding hooger vlugt
neemt , bet I-Tart vcrmaak fchept; Nvaar door de edelfte
Tochten van 's Menfchen Ziel uitgedrukt, vcrbeterd en
opgehemeld worden , is zcker van genoeg aangelegenheids , om 'er de grenzen nauwkcurig van te ,trekken , en
de paalen te &hen , welke dezelve ondericheiden van
haaren nederiger Nabuur Kunst. Of, indien dit niet moge-
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gelyk is, derzelver algemeene en groote Charactertrekken klaar voor .00gen te ftellen.
Wat is het, derhalven , waar in het weezen der Dichtkunst beflaat , en 't geen dezelve van Ondicht onderfcheidt ? - Is het de Maat? Of iets geheel daar
van verfchillende; Verheevenheid van Gevoelens , Stoutheft! van Figuuren, Grootsheid van Befchryving, of Cieraad van Verbeelding? Laaten wy het oog llaan
op de Bewyzen , die, ten voordeele van beide deeze Veronderftellingen, kunnen bygebragt worden.
De kenfchetzende aart der Dichtkunfte, mag men zeggen , beftaat in Verhevenheid van Gedagten , in grootsheid van Verbeelding, in Cieraad van zeggen. -Want
heeft men geene weezenlyke Dichtflukken vervaardigd ,
zonder ze aan de maat van geregelde Verzen te lduisteren ?
Dichtftukken , die niemand , behalven de zo ligt den neus
opfchortende vermeende Kunstregter, een oogenblik zal
twyfelen met dicn naam te vereeren? Is niet de Telemachus een edel Heldendicht? Wie durft het laager fchatten? Wie zal aan den Dood van Abel, in Duitschland zo
hoog geroemd, dien tytel ontzeggen ? Wie dien weigeren
aan de Incas van MARMONTEL, waar van de Franichot
met eene zo verregaande verrukking fpreeken ?
Geeft de verheevenheid van Aandoening geen Toon aan
de Taal? De Ziel, met grootfche denkbeelden vervuld,
neemt natuurlyk een hooge vlugt ; zy vertoont zich met
waardigheid bekleed , en fpreekt op afgemeeten, deftigen
en majefteitvollen toon ; haar ftyl is vol en zwellend.
Deeze eigenfchappen wyzen den Dichter aan , zy maaken
den Dichter uit. Zy geeven fterkte en aandoenlykheid
aan zyne opitellen. Wie waar deeze gevOnden worden , na eenige hooger vereischten omzien , om 'er den
Dichterlyken Eerpalm aan toe te reiken? Welke andere
hoedanigheden kunnen, waar deeze ontbreeken , zelfs de
fchaduw van eenig rcgt , op het dichterlyke fchenken?
Wie zal den naam van Dichter ontzeggen aan den grooten Hebreeuwfchen ganger? Wat kaii 'er verheevener,
wat dichterlyker weezen , dan veele van DAVIDS Pfalmen ?
En , nogthans , is , naa den fchranderen arbeid van LOWTH,
de Maat niet nanwiteurig bepaald, en zal waarichynlyk
niet bepaald worden : dewyl ze niet beltaat. De welluidenheid der toonen , die elks oor moet treffen , komt alleen voort uit de natuurlyke aandrift van eene zici, doorIII. DEEL. MENGEI.W. NO, 6.
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drongen van gevoelens , welke zy niet kon uitdrukken,
clan in eene vuurige en dichterlyke taal.
Door het auk in dier voege te befchouwen, geeven wy
reden van de algemeen gemaakte aanmerking, dat de oorfproriglyke taal des Menschdoms dichterlyk was: dewyl,
in 's Werelds kindschheid, alles natuurlyk verwondering
en fterke drift moest baaren. Hunne ruwe en onvolmaakte Spraak kon niet naalaaten het merkteken te draagen
van eene fterke en vervoerde aandoening. Die Taal moest
gelyken naar de Aanfpraaken der Indiaanfche Redenaaren,
heden ten dage , die vergezeld gaan van toonen en gebaa.ren , welke een befchaafd Europeaan buitenfpoorig wild.
voorkomen.. Zy leefden in een ftaat vol gevaars en verfcheidenheids. Steeds deeden zich nieuwe tooneelen op.
Aangroeiende Kunften , en vorderende Weetepfchappen ,
fchonken verfche voorwerpen aan de Weetgierigheid.
Van hier vonden hunne Aandoeningen fteeds werk, en
fcherpten zich by uitfteekenheid. Dit maakte hun Taal
stout en dichterlyk verheeven. LONGINUS heeft , in een
Fragment eener ongelukkig verlooren geraakte Vcrhandeling, deeze bedenking : „ Maatklank bchoort eigenlyk tot
15 de Dichtkunst ; daar deeze de Driften en derzelver
„ Taal als Perfoonen invoert. Zy bedient zich van Vet„ ciering en Fabelen, 't welk natuurlyk welluidenheid.
„ voortbrengt.”
Ter onderfteuninge van onze gegeevene Bepaaling, mogen wy 'er byvoegen, dat onze Dichter SHAKESPEARE,
die zo, meer dan iemand, de dichterlyke Aandrift fchynt
gevoeld te. hebben, den Dichter afmaalt, als voornaamlyk te kennen aan de Hitte zyner Verbeeldingskragt. 't Is
waar, by - plaatst hem niet in 't beste gezelfchap, den
Krankhoofdigen en den Mitinaar 'er by vergelykende , als
even zeer door Verbeelding weggerukt en vervoerd; maar
met dit_ alles is zyne befchryving van Dichterlyke Verbeelding zeer fchitterend (*).
Ho(*) Wy geeven ze hier voor den geenen die Engelsch verllaat.
The Lunatic, the Lover, and the Poet,
4r3 of imagination al compact.
One fees more devils than vast hell can hold,
That is the Madman; the Lover, all as frantif7,
Sees Helen's beauty on a brow of Egypt ,
The Poet': eye, in fine frenfy robbing,
Doth
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HORATIUS fchynt dit zelfde te beweeren,als by, in het
Vierde Hekeldicht zyns Eerften Boeks , de kenmerken
van een Dichter tragt op te geeven. In de eerftc piaats,
zondert by zichzelven uit van de zodanigen, die by den
naam van Dichter wilde fchenken: dewyl opflellen , van
dien tart als de zyne, in een fly', die bpi(' de dagelyhe
manier van fpreeken gelyk is (fermoni propriora), hem
getn eisch gal* op die benaaming : wie dezelve vocren
ZOU rnoest een verheeven verfland, een uitmuntenden geed,
en eenen mond , die groote zaaken uitbrommen kon bezitten , of, gelyk zyne eigene woorden Widen,
Ingenium cui fit; cui mens divinior, atque os
Magna fonaturum, des nominis hujus honorem.
Ten aanziene van zichzelven en LUCILIUS, vermeldt by,
dat, indien men van hunne Schriften de gezette toonen
en wyzen ontnam, het agterfte voor, en het voorfte'
ter, plaatzen wilde, hunne Verzcn Ondicht zouden weezen. Doch wilde men de regels van ENNIUS
Postquam difcordia tetra
Belli ferratos postes , portasque refregit,
Naa dat de helfche twist zyn fakkel hadt ontflooken,
d' yz're deuren van den oorlog opgebrooken,
op dezelfde wyze verfchikken, men zou 'er rle overblyfzets
van eenen mishandelden Dichter in gewaar warden.
Invenias edam disjecti membra poem.
Het weezen van de Dichtkunst beflaat , derhalven , in
verheevenheid , Verbeeldingskragt en Grootshcid ; by
welke de maatklank flegts als een byvoegzel komt; Col
byvoegzel, nogthans, noodzaaklyk 'er tau verbonden:
dewyl het, eenigcrmaate , onmiddclyk verknogt is aan
vuurigheid eu kragt der Dichterlyke Aandoening.
Men zal bier op misfchien aanmerken , dot de Zedigheid van HORATIUS , in zichzelven van den rang der Diclateren uit te fluiten, vier kan toegeflaan worden, zells
ten

Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven;
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown , the Poet's pen
Turns them to fhapes , and gives to airy nothing
At local habitation and a name.
Sz
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ten opzigte van die Verzen , waaromtrent by alleen die
uitzondering maakt. Want, heeft men niet, door axle
eeuwen , de Brieven en Hekeldichten van HORATIUS Wider de ,Dichterlyke Opftellen gerekend , fchoon hy van
clerzelver ftyl, op den bovengemelden trant, zeer hag
fpreekt? Houden wy ons ftipt aan deeze bepaaling,
zullen wy.dan niet veelen , die na den naam van Dichter dongen , en wy wel gaarne die eerpalm fchenken,
dezelve niet moeten onthouden? Dan, moeten alle Verzen, welker Onderwerp laag of belachlyk is; alle Verzen, die op een eeuvoudigen en verhaalenden , of geflaagen klaagtoon voortrollen , uit het Ryk der Dichteren
verbannen worden. Dan is de Parnas enkel een hoog
Gcbergte , zonder eenig dal in den omtrek ; dan 'mag
niemand met den naam van Dichter pronken, of hy moet
ten hoogfterr toppunt opflygen op vleugelen van 't Heldendicht. Willen wy, volgens dit beginzel, eene Zui. veringslyst maaken , welk eene bres zal 'er voorvallen
onder de mindere Dichteren ? Hoe menig een zal 'er nitgeflootcn worden , die thans , door elk Minnaar van de
Dichtkunst, met eerbied onder de Dichters geteld wordt.
Verhevenheid van Gevoelens, Verciering en fcheppende Verbeeldingskragt , vindt men in de Dichtwerken niet
alleen. Zy komen dikwyls ook den Redenaar toe. Waar
zal iemand edeler vlugt van Verbeelding , verheevener
Gevoelens , ftouter vervoeringen tot de Driften , klemmender , ja , ik mag wel zeggen , beter getoonde Taal
vinden , dan in de Redenvoeringen van CICERO om niet
te fpreeken van onze hedendaagfche Redenaars , wier
Welfpreekenheid wy niet fchroomen te vergelyken met
die der meest bewonderde Ouden?
Indien wy uit het woord 1)(Wzy zelve moeten redenkavelen , zouden wy natuurlyk beiluiten , dat de Ouden door
dat woord niet verftonden die ongeregelde uitboezemingen , welke natuurlyk ontftaan nit fterke en driftvervoerende Aandoeningen , uit grootsheid van Gevoelens , uit
fchoonheid of ftoutheid van Verbeelding; maar iet kunRigers , iet weer bewrogts , iets , dat eene meerdere te
werkftelling van het Verftand vordert , dan enkel voortkomt uit de volheid van een overloopend IIart.
Bell-flat dan bet eigcnc en byzondcre Kenmerk der Pazye niet in die Maatklank, welke het oor zo gereedlyk
onderfcheidt, en waar in het zulk een onuitfpreeklyk genoegen vindt ? Is deeze de groote onderfchciding niet,
tus-
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tusfchen den Toonklank van Dicht en Ondicht, dat de
een geregeld is, bepaald door zekere wetten, en in 't
oor klinkt naar "vastgeftelde regelen : tcrwyl de andere
geen maat kent , dan het algemeen gevoel van welluidenheid , zeer ongeregeld en verfcheiden? De Verheelding.,
het Aandoenlyke , is eene enkele omftandigheid , die,
fchoon zy een Dichterlyk Opflel moge vercieren , 't zelve
niet uitmaakt. Wy kunnen veronderftellen , dat iemand
in Ondicht onzin (non fens) fchryft; kunnen wy niet
even zo veronderitellen , dat iemand het in Dicht doe?
En zal 'er nogthans geen weezenlyk onderfcheid weezen,
tusfchen wartaal in Dicht en Ondicht? Indien ja, dan
maakt iets anders dan de zin het verfchil uit. En wat is
dit anders dan de Maatklank, zonder welke de Taal, die
de verheevenfte Gevoelens inboezemt , met de daad Dichterlyk kan weezen, loch nooit eigenlyk gezegde Poezy.
Ik onderneem het niet, in deeze Proeve , de fterkte of
zwakheid der bygebragte bewysredenen te wikken en te
weegen; maar zal het laaten berusten by dit algemeen befluit. - Tot volkomene , en in alien deele we! nitgevoerde , Poezy, of liever, tot den hoogflen rang in.
Dichterlyke Opftellen , zyn noodig verheevenheid van.
Gevoelens , vuur van Verbeeldingskragt , en geregelde in
agtneeming van Maatklank. Die dit alles in agt neemt,
beklinit den hoogften top van den Parnas. Mar van dit
hoogfte toppunt of zyn 'er trapswyze afdaalingen , tot
men in het Ryk van Ondicht komt. De laatfte grensfcheiding is die van geregelde Maatklank. De grenspaalen van beiden niet nauwkeurig gezet zynde, geeven wy,
in onze dagelykfche gefprekken , dikwyls , met eene vry
groote ruimte , bet Dichterlyk Character aan Opftellen,
die meer of min hebben van voorgemelde hoedanigheden,
doch gefchoeid zyn op de leest van een geregeld Vers.
Te meermaalen words die naam toegevoegd aan werken,
die zich alleen door de getelde voetmaat onderfcheicien.
't Geen deeze heeft noemen wy Dicht, wat deeze derft
Ondicht.
Dicht en Ondicht , wyders , die, gelyk twee kleuren
in derzelver zuiveren en onvermengden that, ligt te onderfcheiden zyn, ftnelten ineen door bykans onmerkbaare
mengelingen , tot het onderfcheid geheel verlooren geraake. Hoe wyd verfchillend derzelver algemeene kenmerktekens zyn , laaten derzelver naderingen zeer naby komenele overeenkoroften toe.
S3
Wat
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Wat de enkele maatkiank betreft , is de zwaarigheid
nict groot; in den tegcnwoordigen befchaafden ftaat der

Taale , valt het voor iemand, die eenig onderfcheidend.
gehoor bezit , niet moeilyk , regels zamen te voegen ,
die glad en aangenaam rollen. Van hier die zwerm van
Verzenmaakeren! En heeft men te recht opgemerkt , dat
can bcfchaafde Volksftaat niet gunftig is voor -die floute.
re vlugt . van Dichterlyke Verbeelding , welke den Geest
verheft , verbaast en verrukt.

ZAMENSPRAAK TUSSCHEN TASSO EN VOLTAIRE.

(Uit het Fransch van den Ileere DE LA DIXMERIE.)
TASSO.

zyn beiden de Roem van ons Vaderland geweest, en

beiden door 't zelve vervolgd.
VOLTAIRE.

halt min reden om zich te beklaagen: men liet hem
van honger ilerven; maar men liet hem vry.
MILTON

TA SS O.

1k heb langen tyd 't zelfde geluk tot denzelfden prys genooten. Eindelyk riep een Prins van Italie my ten zynen Hove,
by febonk my groote Eerbetooningen, en was nog kwistiger in
be/often. Ik hield hem voor myn Vriend, ik was de zyne.
Doch welhaast zette de magtigfle Vriend den zwikften in eene
fchandelyke gevangenis.
VOLTAIRE.

De Gevangenis en het Paleis than altoos naby elkander.
TA SS 0.

Men foot
tiefd,

my in

die der Gekken, 't Is waar, ik was verVOLTAIRE.

Nerd gy weder bemind ? Ue Liefde is geene dwaasheid , dan
wanneer dezelve niet wordt beantwoordt.
TASS 0.

k zal u niet zeggen of ik gelukkig was; dit hangt nog in
gefehil: en voor 't algemeen en zelfs voor mynen Mededinger,
die my deedt opfluiten.
VOLTAIRE.

1k zag my met ketenen belaaden, op enkel vermoeden. Men
!nag vrylyk gelooven, dat , door alle tyden heen, de Overbrengers ten Hove voor onfeilbaare Regters gehouden warden.
TASSO.

/be veel leeds deed men my aan? Ilc woonde in het Gee
van.
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vangenhuis der Gekken, en dagt 'er met de daad een te worden. Wat voerde gy in 't uwe uit?
VOLTAIRE.

1k maakte een Heldendicht.
TASSO.

Eene Gevangenis is een jammerhartige Parnas. HOMERUS y zegt
men , maakte zyne Verzen in een Spelonk: maar by hadt 'er
de fleutel van.
VOLTAIRE.

Gy weet, denk ik, den uitflag myner onderneemingen. Myn
Held verdiende wel bezongen te worden! Aan hem ontbrak
alleen dat hy geen tien of twaalf Emmen eerder gebooren was,
en geoorlogd hadt in een Land vol wonderen.
TA SS O.

Ja , HENDRIK DE IV was to hedendaagsch. Wy hebben Gebeurtenisfel I en Menfchen noodig , die wy, naar ons weigevallen
kunnen fchilderen en hervormen.
VOLTAIRE.

Wy moeten ook Leezers hebben , gelyk Italie u aanboodt.
Men hadt my , in voorraad, gezegd : De Franfchen zyti niet veer
't Heldendicht gefehikt. Doorgaans zong ik op een zo verheven
toon als gy, zomtyds hooger ; maar myn Dichtiluk kon nog in
belangrykheid, noch in verfcheidenheid , noch in rykdom . het
uwe evenaaren. 1k kon geen CLORINDA, geen H ERMINEA, en
nog veel min eene ARMIDA plaatzen. lk had niets dan de Rede ten mynen dienfle, en de Toverkonst flondt u ter hulpe.
TASSO.

1k bemerk , dat my een gelukkiger lot ten deele viel , ik kon
myne Heiden fcheppen ; gy moest de uwe fchilderen.
VOLTAIRE.

Onze Jaarboeken booden my ook onderwerpen aan . oust genoeg, om, naar eigene opvattinge, behandeld te worden; doch
ow Volk laat zich door 't geen het oor behaagt vangen ; het
Franfche Volk bellaat uit gekken , die vorderen dat hunne Schry_
vers wys zyn. Men flaat den Romanfchryver toe dat hy dartele, en de ongelooflykile verdichtzels op elkander flapeie; de He/dendichter, (ten minfien hy die deezen tytel verdient) vindt zich
nicer bedwongen. Waarom ? De een fchryft om te vermaaken,
en men veronderilelt dat de ander ernflig fpreekt. lk heb , zo
goed als een ander, weeten te boerten. En gy ziet onder ginfchen lommer ARIOSTO, die van dit fiuk genoegzaame bewyzen
oplevert.
TASSO.

Die leezing fchynt hem te vervrolyken misfchie nzou ze hem
bedroeven, als by nog de wereld , door ons verlaaten, bewooncle.
VOLTAIRE.

Een der grootfie voorregten , weike ons de 4ilfeefche Velden
op.
4
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dat Wy fehbettvry zyn voor de jalourY die Wy over
opleveren,
ons zelven kuunen voelen, en die welke anderen ons inboezemen.
TASSO.

1k heb de eerfle weinig gekend ;maar ben langen tyd het (lathoffer van de tweede geweest.
VOLTAIRE.

Dit is een groot ongeluk voor uwe Benyders en uwe Vervolgers van allerlei foort ; men zal zien wie zy waren, door te zien
wie gy waart.
TASSO.

Dit voorbeeld, indien gy my niet vleit, moest voor alle Men..
fchen dienen , ten minflen voor de zodanigen , aan welken het
geluk het kwaadaartig vermogen om te verdrukken ontnomen
heeft, en dezulken , die, zonder deeze droeve bekwaamheid te
bebben, het miSdaadig oogmerk koesteren.
VOLTAIRE.

1k zal u myn gebeim mededeelen. Groote Lettervervolgingen vernederen niet: het ontbreekt nimmer aan middelen om ons
gelyk te flellen met die ons vervolgen , en dit is zomtyds hun
maar al te veel eers aandoen. Doch oogt gy niet op een Duisterling , die een fchimpend vers tegen u uitwierp?
TA SS O.
Als dan wil zodanig een zich aan onze zyde zetten , en dit is
het welk tot onze vernedering flrekt: het beste zou weezen zich
te gelaaten als of men het niet bemerkte.
VOLTAIRE.

1k bezat die maate van geduld niet. lk gaf flag voor flag weder, en zomtyds heb ik myn tegenflander met weinige en korte
regels geheel te neder geworpen.
TASS O.
Dewyl zyn leeven zo zwak was, waarom liet gy hem dan,
nietvan zelve flerven ? HERCULES fehiep geen vermaak in Vlinders te dooden.
VOLTAIRE.

Men lag my ten laste, dat ik, gelyk gy, het gewaagd hadt,
de hand aan te veel onderfcheide foorten van verzen te Haan.
Ondertusfchen heb ik, nimmer, de hoogte van een Opera-Comique kuunen hereiken.
TA SS O.

1k denk ook dat gy even min ooit een Amintas gemaakt hebt.
VOLTAIRE.

En gy geen Zaire ! Myne Werken waren genoegzaam
om tien onderfcheidene Schryvers, tien onderfcheidene foorten
van Letrerroem te bezorgen , en ik heb den mynen nook in
vrede mogen bezitten.
TASSO.

ik had myn Lieldcndicht vervaardigd, ea de Hems van Ferfa-
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rare gaf voor dat ik gek was. Eindelyk zou ik, dank heb de
Smaak en de Zorge van Paus CLEMENS DEN VII, op het Capitool gekroond zyn geworden. Ik flied op den avond voor rnyn
Zegepraal.
VOLTAIRE.

Ik was gelukkiger dan gy; men kroonde my op het Tooneel
myns Volks, acht dagen voor myn dood.
TA SS O.

Ik heb u eene vraag voor te ftellen.
VOLTAIRE.

Ik 'ulster.
TA SS 0.

Indien het u vry ftondt weder op de wereld te verfchynen,
en uwen loop te hervatten, waarop zoudt gy u toeleggen ?
V OL TAIRE.
Buiten twyfel zou ik 't zelfde doen , 't geen ik nu gedaan
heb , uitgenomen dat ik zorg zou draagen , om niet teffens
Dichter,,Geichiedfchryver en Hoveling te vvillen zyn. De Mensch,
dice het Vernuft de pen in de hand geeft, kan het Heelal vergeeten , zonder te vreezen dat by zal vergeeten worden Hy
fchept behaagen in de Wereld te onderwyzen en te troosten,
eu oncvliet dezelve menigmaal tot zyn eigen gemak.
TASSo.

Zodanig een rol op de Wereld flaagt beter dan eene andere.
Ik zou ondertusfchen twyfelen, Of GODEFRIED DE BOUILLON zyn
naam voor den mynen zou willen ruilen.
VOLTAIRE.

Bewaar den uwen , myn doorlugtige Meester. 't Zal altoos
gemaklyker vallen , 5eerufalem te verlosfen , dan een Jerufalem
yerlost te maaken.

TREFFEND VOORBEELD VAN DANKBAARHEID EN EDELMOEDIGHEID.

(Vit het Engelsch.)

die naderhand een der groothe Staatslieden en
T Veidheeren werd
des OttomannTchen Ryks ., werd, in den
OPAZ OSMAN,

Jaare MDCCVIII, door den Sultan na den Basra van Cairo .geHy reisde te Land na Said, het oude Sidon en Syria,
vreezende voor de ftroopende Atabieren , die in de omlige.ende
Landareeken omzwerven , de Reizigers en de Caravaanen beroovende , ging by aan boord van een Turksch Schip, beflemd
rIa Damiate; een Stad , aan 't Oostlyk kanaal van den Avi gelegen. In deezen korten overtocht ontmoetten zy een Spa/mzonden.

1' c!;en
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fchen „.Kaaper : bun Schip -flondt in weerbaarheid'geenzinS gelykl
(loch 't SeheePs,volk•befloot te vegten, en . zich,..waar 't mogeiyk , aan, de flaaverny te.:outtrekken. -De flag Was bloedig.
OSMAN, die toen vyfentwintig jaaren bereikt badt, gaf de eer...
fie proeven van die onverfehrokicenheid , welke by vervelgens
o;:rnenigyoud herhaalde. .Het Scheepsvolk, doetezyn voorbeeld
aangemoedigd vogt als.: leeuwen . ; .overmagt deedt hun
eindelyk bezwyken, en ostviAN .werd gevangen genomen, naar
eene gevaarlyke wonde in- zyn arm en dye -:ontVangen te hebben.
De blyken van dapperheid, door osmAni betoond., beWoogen
den Spaanichen Capitein een .byzonder oog op hem geaaagen te
houden, -bovenal teen bekend werd, dat hy. met MSc van den
Sultan reisde „ en gevOlglyk: eene , groom losprys 'voor :hem :te
wagten was. De wonder 'waren gevaarlyk , als by te Malta
kwam, ,want de Kaaper inliep, om zith te heraellen. De wonde in de dye was de zomly,kae;, en _hy gig 'er. alle de volgeni.
de dagen zyns , leevens kreupel aan ;, 't welk hem den. bynaam
van TOPAL, of de !ICREU.PUE, deedt draagen.
Ten dien dage was VINCENT ARNAUD , een Inboorling van
.Marfeilles , Bevelhebber van de Haven van Malta, en hy ging;
uit hoofde zyner bediening , aan boord van !t Kaaperfchip , zo
ras het in de Haven ten anker lag. OSMAN zag ARNAUD flier,
of by zeide: „ Kuntgy eerie edeIe ,en braave daad doen? Geef
„ Losgeld- voor my., en op myn woord dud: ik..n.verzekeren,
„ gy zult 'er niets by :verliezed." -Zodanig.een verzoek,
met den monde van een Slaaf in ketenen, klonk vreemd; doch
de wyze, waarop hy het vooraelde, trof den Fran'tchen Bevelhebber dermaate , dat hy zich onmiddelyk tot den .Kaaper-Ca«
pitein vervoegde , en vroeg , wat hy ten Losprya. begeerde?
Deeze eischte duizend Sequinen (bykans 500 Ponden Sterlings).
ARNAUD :, zich daar op tot den Turk,, wendende, zeide: fk "slot
niets van u , en zoudt gy begeeren dat ik duizend Sequinee
Belden.," fprak de Turk,
I va,agde, op. uw enkek:woord?:

„ handelen wy bier beflaanbaar met bet geval, waar in wy ors
„ bevinden. lk ben in ketenen gellaagen , en heproef dus al„ /es, om myne Vrybeid te herkrygen; en gy doet we!, met
„ niet of te gaan op het enke/ woord van een onbekenden
„ Vreeihdeling. Thans henik niets dan- myn woord van Eer,
„ om het u te geeven ; en kan .geen overtuigende reden bv„ brengen , waarom .gy 'er 0 op zoudt 'verlaaMn. Nogthans
„ zeg-ik u , by herhaaling, gy zult des geen berouw hebben."':.
Op dit herhaald aanzoek, ging de Bevelhebber na den Grootmeester , DON PERELLOS , om hem des vcrflag te geeven. . De
houding, met welke OSMAN zich zyner gunae hadt aanbevolen,
de fchynbaare opregtheid , gepaard met de .zonderlingheid der
omaandigheden , bewoogen ARNAUD, em terflond weder te keeten
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ren na het Spaaniche Kaaperichip , en itrikwarn met-den Capi+
tein overeen , dat by zes honderd Sequipen ten Losprys yobs
OsmAN zou betaalen. Vervolgens bragt by •hem aarr bobrd van
een zyner eigene Schepen , waar by hem een Wondheeler,
zyner herfiQllinge kon dienen. Binnen
ZOrgde , en alles war
korten tyd bevondt by zich buiten gevaar:
OSMAN badt zynen Weldoener gezegd, dat by ,ona het nitgerehooten Geld na: CortIlantin000len- kori. fehryven; doeh zich,
handers vindende van een (Heer, die zo veep vertrouweit op zyn
woord van Eer
hadt, verfteutte Atern...zulks , om noree.„.
ne 'andere 'gunfte te verzoeken ; hierin beftaande , dat" ARNA VD
de betaaling van den Losprys gehee/ aan hem zou . overlaaten„
AaivAu p Oordeelde . , dat men zulk eene clad' niet ten. halve
moest doen ; en Bemde , 'deswegen ,
alleen volvaardig
dien kTborIlag ; maar gal hem het bevel 'over - het-Se/11p, waar in
OSMAN zyn verblyf gehouden hadt ; hem alle . blyketh van edeir
moedigheid en vriendichap betoonende. OSMAN zette .. in "dit
Schip zyne' reis voort.
Dc Franiche Vlag dekte hem thans voor. •de Zeerooversi
Spoedig bereikte by Dalniate, en zeilde den all op. tot Cairo-.
'Hy was daar niet, of by gaf duizend Sequinen aan den Schip.
per, om deeze aan zynen Weldoener tc geeven , met eon geifehenk van eenige kostbaare Pelteryen; en_ Ichonk den Schipper
vyf .lionderd Kroonen: Hy volvocrde des Sultans last by den
Basra van Cairo , en, na . Confiantiiiopolen, trekkende, was' bv-cle
eerfle, die het nieuws zyner Gevangenisfe.bragt.
Zyn leevendig bezef van ,de gunfle, .a'an.. hem betoond, en de
edelmoedige omftandigheden , die dezelve vergezelden, bepaaldea
zich niet tot die eerfle beweegingen van . Daakerkentenisfe. •,Zyn
geheele geeven land hieldt by niet op , met ".Brievetr: emandere
Betooningen, blyk te geeven van den •iepen: indruk; door,die
Weldaad, op hem gemaakt.
TOPAL OSMAN weed in den . jaare MDCCXXXII tot de. waardigheid van Groot-Vilier verheeven , die',: felloOn misfehiem.de
hoogfie, waar toe eon 'Onderdaan opklimt, .altoos gevaarlvk is;
en toen ten tyde allergevaarlykst. Hy hack naiawlyks den vbet
in Conaantinopo! Pn gezet , om bezit van deeze •nienwe Waar.
digheid te neemen , of by zondt tot den Yrovichen AfgeZant.,
dien verzoekende, na Malta te fchryven , en zyn ouden Weldoener kundlehap te laaten toekomen van zyne verheffing;' met
verzoek, dat deeze zich wilde haasten',- orn , hem te Coqiontliro.=
paten to bezoeken , terwyl de dingen zich nOg In dien frand
bevonden ; 'er by voegende , een Groot-Viler blyft zelden langen tyd in zyn post.
Kort daar op toog ACNAUD met zyn 'Loon na Covflantii7oholen , medebrengende verreheide gelehenken , en een twaalftal
nrken , door hem vryzekogt. DUD!, warden , op 't bevel van
den
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den 'Groot-Vifier, voor :hem gefleld. Hy ontving ARNAUD met
diens Zoon , in de tegenwoordigheid der groottle Staats-Offieieren, Met de flerkfte tekenen van hartlyke toegenegenheid. Zieh
daar op tot de rondftaande Turken wendende, en op de gelosten,
wyzende, fprak by :— Zie daar deeze uwe Broeders, thans
„ de aangenaainheden der Vryheid genietende, naa in Slaaverny
• gezugt te hebben. Deeze Franfche Heer is hun Verlosfer. 'Br
„ zelfs ben Slaaf ,geweest, .belaaden met ketens, wentelende in
„ myn bleed, overdekt met wonder. , Deeze is de Man, die
,, my vrykogt en' behieidt. Deeze, myn Meester, myn Weldoe„ ner. Aar hem ben ik Leeven,, Vryheid, en alle Geluksgoede„ ren, welke‘ik bezit, verfchuldigd. Zonc:er my te kennen ,
„ betaalde , by voor my eenen grooten Losprys; liet my op myn
• enkel woord van Eer vertrekken , en gaf my een Schip, om te
„ vaaren werwaards ik verkoos. Waar Is een Mufulman in Raat
„ tot het betoon van zulk eene Edelmoedigheid?”
Terwyl osviAN deeze aanfpraak deedt, hidden alle de omflan.
ders het oog onwrikbaar gevestigd op den ouden ARNAUD die
de handen van den Groot-Vifier in de zyne geklemd hield.
Hier op deed by, en Vader en Zoon verfeheide vraagen , wegens
bun toeftand en middelen, en hoorde hunne antwoorden met de
genegenfte aandagt: alles befluitende met eene drab fiche Spreuk,
Allah Kerim! „ De Voorzienigheid van GOD is groat!" Voor
hun oog maakte hy eene verdeeling van de aangebragte gefehenken , het grootfte gedeelte derzelven fchikkende voor den Sultan,
der Sultane-moeder,, en het Hoofd der blanke Gefhedenen. Waar
op de beide Franfchc Heeren hunne pligtpleegingen deeden , en vertrokken.
TOPAL OSMAN was een van die weinigen , die, in den loop
eens langen leevens, de doorflaandfte betooningen gaf van eene
ziel te bezitten , boven de toejuiching des Gemeens verheeven.
Zyne Grootheid was bet uitwerkzel zyner Deugden , van zyn
Verfiand en Onverfchrokkenheid : dan, hy fielde zyn hoogfte
Eer, in.te handelen als een Man, die geloofde, dat 'er een GOD
is, en een toekomende Staat van Belooning en Straffe.
Mogt deeze braave Turk omtrent VINC:-.NT ARNAUD vraagen ,
„ Waar is een My fulman in ilaat , tot bet betoon van zulk eene
„ Edelmoedigheid ?" Wy mogen 'er byvoegen. „ Waar zullen
„ wy een Christen vinden, die eene Edelmoedige daad op eene
,, odder wyze vergeldt dan TOPAL OSMAN ?" - Voorbeelden
van deeze foort zyn onderChristo,en en Mahomethaanen zeldzaam,
en verdienen daarom te meer in gedagtenisfe bewaard te warden.

MENGELIVERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONST P N EN WEETENSCHAP1kEN,
BETREKKELIK.

GEDAGTEN OVER DEN HEILZAAMEN EN TROOSTRYKEN
1NVLOED VAN GODSDIENSTIGE BEGRIPPEN6

(Ontleend uit het Werk des Heeren

NECKER , getyteld:

Dt

l' Importance des Opinions Rehigieufes.)

Kent ienzand onverfterzschfler vreugr
Een dieper Vrede en Vergenoegen,
Dan zich naar zynen GoD te voegen
Te mikken op de blanke Deugd.
H. S C HI Yr.

groote Grondbeginzels van den Godsdienst , het
in een GOD, in eene Voorzienigheid, in de
Onfterflykheid der Ziele en een Toekomend Leeven „ zyn
de eenige hegte Grondzuilcn, waar op de Orde en Rust
der Maatfchappyen , en het Geluk van elk, hoofd voor
hoofd , kan gevestigd worden,
't Is niet op eene loFTe en algemeene wyze, dat de
Godsdienst invloed heeft op 't Geluk; deeze vervoegt
zich bepaald tot de Kinderen der Menfchen, en tot ieder
hamlet ; deeze dringt in elks hart, om 'er hoop en troost
in uit te florten; deeze fehildert voor hunne Verbeelding
alles wat dezelve kan verrukken ; deeze vermeestert hunne gevoelens , en neemt hunne overleggingen in ; en bediem zielt van die heerfchappye , om hun moed in te boezemen, en voldoening te fehenken, in 't wrangst des tegenfpoeds, in nowt en dood.
De Godsdienst is een Leidsmati , en een Steun in alle
Leevenstydperken, in alle omflandigheden. In dien Lee&
tyd, welke de meeste bekoorlykheden heeft , en de meeste zekerheid van een nog langduurend genot belooft ,
kan men geen Gids misfen. Wy hebben om met zekerheid en veiligheid de ongettnime clageir der Jeugd te flyten, Beginzels noodig, die ons beveelen, ,en Beene Bedenkingen , Welke ons aanraaden: deeze laatfien hebbert
gem
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geen ,kfagt , dan in evenredigheid van het Verftandlyk
Vet-Mogen"; en dit wardt . alleen gevornid door ondervinding , en door een langen tweeftryd der denkbeelden. •
Maar wanneei de Driften gemaatigd zyn , door dejaaren., of liebbelykheidl wanneer de Ouderdom de kragten
verzwakt , of Ziektenden Ouderklom vervroegen; wanheef4i-e-tyd gekomen is , in welken . de Menfchen zich gedrown voelen l het voornaamtle voedzel van hun Geluk
to zOeketi in •zedelyke geWaarwordingen, wat dan van
hun wOrden, indien men hun berooft van die Begrippen,
van die Floope, die bun. nu eens bemoedigen, dan weder
vertroosten ? Indian men de werkzaame .verbeelding ,
welke aide voorwen:pen , tot wellte bet Vooruitzigt zich
kan untrcrekkan , verleevendigt, verzwakt?
De 1Vi,ofchen , die het a'llerommiddelykst en :million.
dentist den `byWad Van Godsdienitige denkbeelden
behoeVen, zyn de zodanigen , diel, door bet ongetahkig lot banner Ouderen, onier ons leeven, ontzet
vz,11:aMil e;Tienclom, en daarenboven baronrd van de mid(t2len ,
van onderwys ailangen. Deeze rang van
AI,A fchen , tot ilen zwaatften ais vtltweezed op
de 1;x-,1-/,-t-aile van een lastig en eenzelvig leaven if,;eplaatsr,
your welken de g dag van iheden is' -als• die van!gisteren,
verwagting, of eenig ftreelend V;)-ortiitzigt.,
in . dit leeven Nvo r den .opgebedAl ; die weeten , • dat de
febeidsmuur is opgetrokken tusfeben bun -en A.ardsch ge; • die, wmineer zy hunne gedagten tot het"toeltomende off, deezfe-; WCFel d ! nititteltken , niets ontdekked dan den
ell'ndigen . lt ^at waar •in- E,3r ,,•door eene na,'erencle
vervalien;
diets ofitdeklien dan de 'be• 1,,:;-4ar flat zy-zich
b/c->otgefleld.vinden als
cell -van aM.S1-1 -veriantert ouderdom bun overvalt.'
Gene , verrukking - moeten zy ,
dien toefland, de
Govisdienitige Beginzels ban
ze&.te bodp . ,
iiallgrypen! Mat walk eene voldoctring moete
Diet verneemen, dat,mm den doorgang van ditLeevan bun '',\Yaar Vallande, door zo veele onevenredigheden , can tyd zal home!), waar in zy hunne Metlemenfc-r;e`u nailer komeii , gt2iylt worden ! zeer
zon„-len zv. cc beltlangen weezen, als zy of Band moesten
(1 3 61 ' -van een Gevoclen 't walk zich your bun in cen algenieen-Denkbeeld herfellept , 'het eenige , 't gen zy gereedlyk ltunned begrypen , en met vertrouwen toepasfen;
het eenige,- cindelyk, waarvan zy zich bedienen, 1w
le
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le voorvallen , en in alle omftandig tieden !
't Is
GODS Will zeggen zy by zichzelven , en cie, eerfte lgedagte houdt hunne Ondcrwerping leevend. Gan
zal u bonen l erf)D zal het it vergelda ! zeggen zy tot
arideren , wanneer zy \Veldaaden ontvangen;, , die woore
den, niet van de lippen alleen rollende, maar uit het hart
voortkomende, brengen hun voor den geest, dat de Goo,
die Rykdom en Vermo'g. en fchenkt, ook h u n GOD is; en
dat die, wel verre van onverfchillig te weezen met-hun
lot , zich verwaardigt hunne erkentenis- . te vergelden.
The veele andere \Tolksuitdrukkingen flaan, zonder op.
haulm , op die gevoelcus van Vertrouwen en Vertroos‘
ting!
't Zyn deeze onophoudelyke beroepingen-der Armen op
de Godheid , die bun in hunne eigene oogeh verheiren ,
en verhoeden dat zy niet te eenemaale bezwyken onder
den last der verfmaading, met weaken men hun overlaadt,
en hun by wylen mood fchenkt om den trots der- Haagmoedigen te weierftaan.
Ach ! welke grooter nitwerhzels zouden kunnen te wege gebragt warden, door
ten allerecnvoudigst denkbeeld!
Onder de verfelmide hoedanigheden , waar mede: odsdienftige bekleed zyn , plants ik haven aan , 't
geen 'er op cent byzondere wyze bet zegel eener Godlyke
hand op lehynt te drukken : naamlyk het Zedelyk Voordeel,waar van zy ter bronne ilrekken gelyk aan de
groote Weldaaden , die de Namur fchenkt, valt het even
zcer alle Menfehen ten deele; en gelyk de Zon in het
uitfchieten haarer koesterende ftraalen noch rang; noch
middelen „aanziet, zo warden de vertroostende Denkbeelden , ontthande uit het bezef van bet beflaan eener Godheid, en alle de Hooplchenkende Begrippen dear mede
verbonden , de eigendom zo wel van den Armen als .van
den Ryken , van den Zwekken zo wel als van den Magtigen ; men kan ze even goad genieten onder het laage
dale cells Stuips els in 't midden van een door Grootsheid hoag opgetrokken
't Zyn de Burgerlyke
rigtin gen , die de ongelykheid in de verdeeling der GelAsgoederen deezer Aarde doen vermeerderen , of bevestigen , zyn de Godsdienftiv;e Begrippen, welke het 'bittere van die harde onevenreaigheid wegneemen.
Men zou zich van geen allerregtmaatigst medelyden
nen onthouden , wanneer men bet lot van het grootfte
gedeelte des Menschdomsaverweegende;
hurt
"b
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voorftclde als eensflags beroofd van de Unige Gedagten
die hun cooed ophoudt. Zy zouden Been coo meer bebben tot een Vertrouweling, in alle hunne wederwaardig.,
heden en fmerten: zy zouden zich niet meer vervoegen
aan den voet zyner altaaren , om 'er gevoelens van Vrede
en Gerustheid der Ziele te haalen; zy zouden verftooken
weezen van de drangredenen , om ale oogen ten Hemel te
heffen, die, nedergeflaagen, altoos gevestigd blyven op
deeie Aarde van fmerte, van dood, en een eeuwig ftilzwygen.. Als dan zoude wanhoop hunne zugten zelfs
fmooren; als dan zouden alle hunne gedagten, om zo te
fpreeken, zich tegen hun zelven wenden, en alleen dienen om hun te verfebeuren; als dan zouden die rroanen,
welke zy nu met voldoening fchreijen , en uitgelokt worden , door de fIrcelende overtuiging, dat 'er ecne medelydende Goedheid hellcat: -- die troost fchenkende traanen . zouden niet meer uit hunne oogen vioeijen.
Wie onzer heeft niet nu en dan onder 't ooge gehad de
Dude Krygslieden, die, op idle uuren van den dab, bier
en (filar geboogen liggen op het mariner des Tempels,
`t midden van hun vcrblyf opgerigt ? Hunne hairen,
door den ouderdom grys , hun weezen , de lidtekens des
krygs draagende, die beeving , alleen bet gevolg van booge jaarcu , alles baezenn cerbied
maar met welk een
gevoel wordt men niet doordrongen, als men opmerkt,
hoe zy hunne verzwakte handen ophelren en zamenvoegen , om den GOD des HeeIals , den co p van hun Hart ,
die alle hunne overleggingen gaande houdt, can te roepen : alsmen hun, in die hartrocrende Godsdienstverrigting, .en de tegenwoordige finarten , en de voorledene
rnoeilykheden, ziet vergeeten ! als zy opllaan met een opgeklaard geiaat , getuigen dat zy in de Ziel een gevoel
van.rust en hoope omdraitgen! Ach! beklaag hun
niet in dit oogenblik, gy, die alicen over Geluk oordeelt,
Haar gelange de Nereid u vermaak fchenkt; hunne gelaatstrekken zyn vervallen , hun lichaam waggat , de dood
waart rondsom hunne fchreden: maar dit onvermydbaar
einde , welks enkel aandenken u doct eizen, zien zy zonder ontrusting komen;- zy zyn 'er mede verzoend , door
het Denkbeeld van HEAT, die good is, van DEM , die idles verniag, van Hem, dien men nooit bemint, zonder
troost te erlangen.
Koint , aanfchouwt dit tooneel , gy alien die Godsdienflige
Begrippen veragt, en u boven derzelver verlicliting verheven
waant 5
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waant ; komt, en ziet, met cigen oogen , wat nwe vobrgewende weetenfchap vermag, tot het fcheppen"van GeInk, en fchenkt aan hun alien , indien gy ktmt, eenig
deel aan aardfche geneugten , of cerbiedt een Gevoelen ,
't welk hun dient om de hardigheden buns lots to verzagten : en daar de Staatunde der IDwinglanden het nooit
bcftaan heeft 't zelve to verwoesten , naardemacl hunne
Magt niet groot genocg was om te flacgen , in zulk cone
woesto en al verdelgencle onderneeming, weest gy dan ,
door de Natuur met zagten aart befchonken niet ftrenger, niet vcrlcbriklyker dan zy: of, indien gy, door eene alleronmedoogendfle Leere, den fink °laden , den Zicken , den Behoeftigen , bet eenig Denkbeeld , can 't Welk
zy zich kunncn vasthouden, zuit ontneemcn , vervoeg
u dan ook in de Gevangenisien , en onderaardfche Kerkers , waar de Ongelukkigen, met ketenen belaaden , zug7
ten, en fluit met uw eigen hand de eenige opening, die
eenip.;e ftraal van licht , in die antlers onzalige plaatzen,
inlaat.
Om met 6611 wooed wiles to zeggen. De Wercld zon,
zonder het Denkbeeld van een GOD , alien een woestyn
weezen , opgecicrd met eenige beguichelingen : en de
Mensch, door 't licht der Redo, voor die betooveringen
niet vatbaar, zou overal gecne andere voorwerpen
bedroevende vinden. Ik heb die beguichelingen gezien ,
die Ode Grootheden, die droomen der Staatzugt, die
verleidingen der valfche Eere ; en , in de fchoonfte •dagen
myner betooveringen , vervoegde myn Hart zich altoos
tot een y eel ;rooter Denkbeeld , tot eene veel weezenlyker vcrtroosting; en ik bob ontdekt, dat het Gevoelen
van bet beficcan eener Goilheid allerfchoonst op alle Leevensomffandigheden pastte; ik hob bevonden, dat dit Begrip den Mensch alleen eene weezenlyke waardigheid kon
inboezemen; want alles , wat Touter perfoonlyk is , wat
de een van den anderen , op eenige lynen afffands, rangfchikt , betekent luttel: men moot , om eenig rest tot
zelfsverheffing te bezitten , met zich de Manschlyke Natuur verheffen : men moot dezelve caurnerken als flaande
onder 't opzigt van bet Opperfie Weezen, 't welk die
Natuur met eenige zyner hoedanigbeden fchynt vereerd to
hebben: als don bemcrkt men nauwlyks die kleine onderfcheidingen , welke aan onze oppervlakte kleeven , en
waar over de ydele Trots heerfchappye oefcnt; als dan
la-at men aan die Beheerfcheresfe der \Vercld haar kinderT3
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fpeeltuig, en valfche aanmaatigingen, en zoekt elders een
beter ; als dan ook. dunken ons de Deugden, de
edele Gevoelens , de grootfche G-cdagten , de eenige voorwerpen van Rocco te zyn, na welke de Mensch moet
flreeven.

111DDEL VOOR DE HONDSDOLLIGHEID,

d4czn de Wel-Edele Heeren , de Mere? &buyers der
N. A. V. Leateroefeningea.
WEL-EDELE HEEREN
„

Indien U Wel Ed. het met my noodzaakelyk en nut-

„ I tig vind, om dit nevensgaande in 'Utz illengchrerk
„ van de Maand Juny te plaatien , zal zulks hoogst aan„ genaam Zyn , aan
I: Wel Ed. Dr.
F. BUCHNER,
Cliirwzyn.
41. 41. 41.
Da de Hondsdolligheid een allerysfclykst gebrek is;
dat zy der dubbele aandagt van alien , zo die direct of
van ter zyde tot de herflelling van hunne meciernenfchen
gefchikt zyn, als alle anderen, die licfde voor zig en
hunnen evenmensch koesteren, overwaarclig is., zal niemand, die dit gebrek ooit zag, of 'er flegts van hoorde ,
ontkennen.
Geen wonder, dat Vorften zig wel wilden laaten gelcgen leggen, om door geloften het ecn of ander middel nit
te vinden ,.waar door de verfchrikkelykfle van alie kwaalen zou kunnen herfleld worden: de Edel 10/log. Staaten
van onderfcheidt Gewesten in ons Vaderiand waren met
Ondertusfclien hceft het middezelfde drift bezield.
del, dat- aan de Bill, Utrecht , verkogt , zo veel
verzonden , en in vereheide Steden en plaatfen in gereedheid word gehouden , het grootfte vertrouwen , zo
veel my bewust is , altoos gchad: dikwyls heb it my
verwonderd, by bet lcczen , dat daar groote Vorften dit
of dat roiddel, van minder waarde, en in niet zo kwaadaartige gebreken, voor eenige duizerideu kogtten , en het
zcl-
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ICIVC ten irate van 't *einem bekend maakten,.dat dit
middcl niet door een of ander Gewest , Genoodfchap , of
edelmoedig Aanzienlyken, is gekogt, en can de gelicele
waercld medegedeeld. — Het voordeel toe]) dat cell
enkel Perfoon , Famine , of zelve een gebeele Pleats,
beeft, ken niet opweegela tcgen bet verlies van cm cenig
mensch, door bet gemis van dit middel; — en al AVOIden die middelen gereed gebouden, moeten dezelve even
als andcren allengskens kragteloozer worden ; en al' word
daar in voorzien , door tclkens verfche bereidzels zig azIn
te fehaffen , zo is dit alleen mace good in zull:e Stcdcn
en plaatfen , dear men door Cell naby geiegen 1 1:.tging ze
van daar ken bekomen, of uit Stack of 's Lands haste
Gereedbeid bona. Hier van daan al mede, dat . elk de zy_
ne beeft, om dadelyk wet by de band te hebben; onder
deze zyn 'er vecle zo zeer zaamengeffeld, dat men, gelvk dit in de Genecs- en Heelkonst elgemeen wear is ,
oven],, wear men zulke zaamgcftelde voorlchriften outmeet , niet weet wear= de geneeskragt is toe te fchryy en , en hier door ook bet toeftellen derzclvc wel tens
vcrydeld word; want ,ontbreckt maar Li] of twee derzelve nit dat lenge Voorichrift, hoe verlegen matt men niet
woken , met reden bcdugt, dat het ,gemis van het eca
of ander bet geheel werkloos meaken ken. flier over denken.lc , en dat de tyd, in welken daze kweadaari!ige Zickte nicest voortomt, de Zomermaanden zyn, bad ik , reeds
voor twee ;amen bezitter zynde van cell cenvoudig
del ,tegen dezc:ve , myne poogingen te work gefleld, om
eene duisterheid, in 't can my nagelacten geheirn voor my,
om bet Publiek des to moor dienst te doen , weg tc 'icemen ,,
niet den Hoogleerear BURMANNUS geconfuleerd over het
Kruid „ Poraie Muur genaamd, dat de bafis van dit y ourfchrift uitmaakt ; maar, tot (inertvan lien Hooglecraer
cn my zelven, wierd ik niet uit mync donkerheid gercd;
ik doorbiaderde des cen en anderen Herbal. /us, en beyond,
dat, onder de verfcheide zoorten van Muur, gem een was,
die den imam van Ronde vcrdiende. En terwyl my
nog wel gebengde , dat myn overleeden Vader dezclve
liet zoeken can oude muuren, dagt ik , dat het de Rut a.
muraria ware; ma Jr decze zest DODON.17,US pag. 837,
en evenwel wist ik, dat 'er
krygt
kbinemen
roodagtige of gcele bloempjcs can waren, die ik , Jong
zynde , gczien bet). Ifierom denke ik, dat bet
zelve , um dat (lit can de oude muuren \vies , onder het
'1 4
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algemeen den naam van Muur, en wel Roode
ge4
kreegen heeft, in onderfcheid mogelyks van de of
.Hippia major, groote Muur; zie DODONAtUS, pag. 42,
die witte bloemtjes geeft , en dat door Rood Muur hier
moet verflaan worden de Semper vivum , van het derde
zoort; zie dezelfde Autheur ; pag. 198. - Ik ontbood deeze Plant van elders , zy kwam in myn geheugen
vry wel met de eigentlyke ovcrcen , maar myne jeugd
had dezelve te oppervlakkig gezien, om nu te beflisfen:
ik kon dus niet verder pan. Evenwel hier by het te laaten fleeken , kon ik niet van my verkrygen , alzo ik,
hoe zeer my het eigentlyke van dat Kruid vergeeten was
re, niet gemakkelyk , de Proeven daar mede genomen ,
zo menigwerf aan my verbaald , vergeeten kan ; en daar.
om nam ik het belluit het voorfchrift zelve, zo als het
aan my is nagelaaten , aan het Publiek mede te deelen ;
hoopende dat mecr kundigen door my een deur zullen geopend zien, waardoor dat geheim waerelcikundig gemaakt ,
en dus myn evenmensch dienst 'gedaan worde ; zie hier
het voorfchrift.
Accept voor de Rafernye.
„Men moet in de Maand July Roode Myrhe (*) vergaderen , en dezelve droogen tusfchen de twee VrouWe,
dagen.
„1/Vanneer men een drank wil gereed maaken, moet men
cen bandvol of twee of drie na dat men voor veele menfchen of beesten van noden heeft, van vo.orfz. Myrhe
tort fnyden , en doen die in een nieuwe aarden pot , en
iete op yder handvol een mengel eigen gebrouwen bier,
oe ouder hoe beter,, en laat het zelve tot op de heeft
verkooken , of tot het zelve een fchraalheid in den mond
geeft.
„Een Mansperzoon van ao jaar, of gepasfeerd, neemt
ao lepels, minder jaaren minder lepels ; een Vrouwsperzoon van 18 jaar IS lepels , minder jaaren minder lepels ,
voor yder jaar een lepel minder ct). Een volwasfen beest
lepels, cen beest van 4 jaar i6 lepels, van 3 jaar 12,
van
(*) Dus is de fpelling in dit voorTehrift. Muur, egter, weet
ik was her Kruid dat gezogt wierd, onder anderen in Gelderland, aan de (Ride muuren.
(t) Dit fchynt wat kwakzalvegtig.
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van 2 jaar 8 , van I jaar 4 lepels. Een Zog. of Varken
van 2 jaar 8 , van i jaar 4 lepels. Een Windhond of
Bandhond 12 lepels, een Spion of Brak 7 of 8 lepels.
Een Paard 26 lepels.
Als men de Myrhe gekookt heeft , moet men dezelve
doorwringen , dan doet men voor yder mensch voor 2 ft.
Veneetfe Driakel daar in , ook your yder Paard of beest,
voor een Kind na het oordeel, een Schaap of Hond na
advenant; men moet de wond met een eiken fpaan open
krabben , dat ze bloedt , en dezelve met die gekookte
Myrhe wryven ; die het zelve doet, moet bet zelve ook
inneemen ; welke alrede met de Zickte behebt zyn , moeten
dubbel inneemen.
,5 Het mensch, dat gebeeten is, moet zig ten ecrften van
Linnen verfchoonen , en zyn Kleederen moeten gewasfchen worden ; die den drank inneernt , inner daarop twee
uuren vasten , en dien dag Been natte fpys ecten , dan alleen warm bier en zoete melk ; dat men weer dan een
drank in de pot heeft, moet men, wanneer men de beesten wil ingeeven , 2 a 3 lepels in een hoorntje doen , en
dan den drank weder omroeren , want anders zou het fterke na onder zakken ; zo men iets mogt (torten , dat de
beesten het germ niet inkrcegen , zal men, na 't oordeel,
zo veel daar weer by doen als 'er ueflort is ; die geene,
die bet beest wat ingeeft , zal een Ncusdoek voor mond.
en neus 'louden, antlers zou by ook moeten inneemen,
en die het beest vasthoud , zal Handfchoenen aandoen ,
op dat by hem voor krabben bewaare.
„ Men moet yder drank afmeeten , en doen de Veneetfe
Driakel daar in , de grootte van een grootc erwt , of
Kleine boon , en dezelve te deeg laatenlinelten , en de
wonden , als men die wel heeft uitgewasichen , een
nen dock omdoen , die in den drank gedoopt is ; de lepel,
waar mode de drank gemeeten word , moet een fluivers
thmen lepel wezen, het beddegoed moet ook geluat warden; een klein fchoothondje neemt 2 a 3 lepels vol; de
mensch moet nugteren wezen , zonder iets gegceten te
hebben ; op yder handvol is het een mengelen of vies
bier, daar het in, gekookt word; een kind voor yder jaar
oud
lepel vol.'
Zie daar het eigen handfchrift , na bet Welk ik weet
slat meer dan ce p s goede proeven genomen zyn (g), -ver(§) Hoe veel maalen in te neemen word niet opgegeven , edock
T5
bier
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Verfcheide aanmerkingen kunnen 'er op .gemaakt worden;
ik heb ze zelfs 'er op gemaakt; maar wat zeggen
eenige vlakken of kleine fouten , op cell fchoon fchilder,
fink!
Gelukkig zal ik my rekenen , dat myn oogmerk bereikt
worde; myn tyd zal ik beklaagen, indict" goud-dorst bier
haar oogmerk bereikt.
bier in is weinig zwarigheids; even hetzeffde voorfehrift, als by
den Bilden drank gegeven word , moe: oak aan deeze gegeven
worden, wyi ik Met twyffel, of is betzelfde Middel , en dit
kan men gemakkelyk to weeten komen.
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(Volgens den deer DE 13 UFFON.)

A lie Vogels , tot het wyduitgercrekt Gcflacht der

Meet/.
wen hehoorende , zyn even vraatagtig en fchreeuwend ; men wag zeggen , dat ze de Gieren der Zee zyn:

zuiveren dezelve van alle krengen , op de oppervlakte
dryvende, of die anti den oever leggen ; zo lafhartig als
vraatagtig, tasten zy geene dan zwakke dieren aan , en
Vallen op dood aas. Derzelvcr onedele houding , lastig
gefchreeuw, fnydende en gevorkte bek , leveren ons de
bnaangenaame denkbeelden op van bioedgierige en laaghartig wreede Vogels. Overeenkomftig lifer mede zien
wy ze met done woede vegten , om den gevangen buit ,
j a zelfs , wanncer ze gevangen en oNcflooten zyn , en
de gevangen ftaat hun woesterk anrt nog ftcrker aanprikkelt, wonden zy elkander zonder fehynbaare rodeo , en
de eerfle , wiens bloed vloeit , wordt bet flachtoffer van
anderen: want als dan grocit hunne woede aan, en zy
fcheuren den ongelukkigen , zonder oorzaakc gewond,
in flukken : deeze verregaande wreedheid befpeurt men
althans by de grootfte foorten; maar alle , groote en kleine , in vryheid zynde , belpicden elkander, en vegten
onophoudelyk , om den gevangen prooy on 't vet'krpegeri
voedzel de eon den ander te ontrooven : alles bellaagt
can hun vraatzugt , verfche en bedorven visch , bloedend
vicesch , goed of bedorven , fchubben , beenen , tiles
flokken zy in , en alles verteert in hun maag. De Ffecr
BAILLON heeft aan de hilecuwen , om hun vraatzugt te
be-
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beproeven, eerstgebooren batten, Konynen, andere Dieren en doode Vogels, voorgefteld, die zy met dezelfde
greti bgheid verflouden als Visfchen , zy flokken Vogels
met vedcren en alles 't is wear , als zy overvloed van
ander voedzel hebben , eeten zy geen fcbubben of beenen: maar in gebreke dear van zenden zy Ales in hun
maag , en alles verteert 'er. En 't is niet alleen in deeze
vraatigheid, dat zy near de Gieren en andere Rootvogels
gelyken : zy hebben nevens dezelve de eigenfchap van
honger te kunnen iyden : by my hebben Ificeuwen negen
dagen geleefd, zonder eenig voedzel.
Door deeze vraatagtigheid is het , dat de Meenwen bet
lokaas , bun voorgeaeld , met den hack, die 't zelve
bedekt , inflokken; zy vallen met zulk een onbezuisd geweld neder, dat zy zich doorfleeken met de yzeren punt
door den Vanger gefteld boveu den baring of het lokaas.
OPPIANUS fchryft, dat het genoeg is , op een plankje eenige Visfchen gefenilderd te hebben, om de Meetnicn dear
op te doen aanyliegen; (loch dan zouden die afbeeldingen
der Visfchen zo volmaakt moeten weezen als de Druiven
van PARRHASIUS !
De Meet:wen hebben een fcherpen , langen, can de zyden platten , leek, can den punt des bovenfluks omgekromd , en een bait can de onderkaak , in deeze heide
laatstgemelde opzigten van de Ze,- Zwabrwen onderfcheiden , die kb:bider zyn den de kleinfte Afeeunien. Daarenboven hebben de iiietuiven geen gevorkten , maar een vollen , Staart, hunne Schenkels zyn hoog, en ielfs zouden
zy onder alle de Vogelen met gevliesde Pooten bet hoogst
gebeend zyn , indien 'er niet eenige gevonden worden ,
die ze veel langer,, en zo overftallig ling, hadden , dat
ze, in dit opzigt , gedrogten mogen heeten.
Alle
Meeroven hebben de drie Vingeren door een vlies eancen
gehegt , de agter-vinger ftaat De,Kop is ;root , zy
draagen dien flegt , en bykans tusfchen de fchouderen ,
't zy zy loopen of zitten. Zeer fuel loopen zy can den
oever, en vliegen nog beter hoven de golvcn. Hunne
lenge \Vieken , die , toegeflaagen , buiten den Staart uitfteeken , en de menigte van Vederen , met weike bun lyf
bedekt is, maaken ze zeer ligt van dear bet Noordfche
Spreekwoord, zo
een Areenw : ook zyn ze voorzien van een zeer digt Dons, (*), blaauwagtig van kleur ,
boy*) ALDR0VANDUS wil, dat men in Holland veel gebruik van
d it
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bovenal op de hoogte van de maag. Zy worden met dit
Dons gebooren; dan, de andere Veeren groeijen traaglyk
aan , en verkrygen derzelver volkomen kleur , naamlyk,
het fchoon wit aan 't Lyf, en zwart of donker graauw
van boven , eerst mm verfcheide maaken geruid te hebben,
en in het derde jaar.
By geheele hoopen onthouden zich de Meeuwen op de
Zeeltranden: dikwyls ziet men ze met hunne menigte de
rotzen en ba,ayen vervullen , die zy door hun gefchreeuw
doen wedergalmen : het krielt 'er van dit Gevogelte, deezen vliegen, geenen rusten , anderen zwemmen. In 't
algemeen is 'er geen Vogel veelvuldiger op de Kusten ,
en men ontmoet ze in Zee tot op honderd mylen afftands;
zy komen op de Eilanden en in de Landfchappen , digt
aan Zee gelegen , onder alle lugtftreeken. De Zeereizi.gers hebben ze overal aangetroffen. Volgens KIEMPFER
zyn ze zo gemeen in Yapan als in Europa; de Burggraaf
vE QITERHONT vermeldt , dat 'er verfcheide foorten zyn
aan de Kaap de (,oede Hoop, die 't zelfde gefchreeuw
maaken als de Ettroptfthe. Cook vondt ze aan de Kaap
des Aiguilles ; 112 Madagascar ftevenende, aan Kaap Froward, in de Straat van Magellan; in Nieuw Holland ; in
Nieuw Zeeland; op de Eilanden by 't Staaten Land, op
alle de laage Eilanden van den Archipel, aan de Zuidpoolkring : veele lieden op het Pafcha- Eiland droegen
Meeuwen Vederen. Volgens LEGENTIL verfchaffen geheele wolken van Meauwen een groot gedeelte van den drek,
die het Eiland Iqusque bedekt, en overgevoerd wordt ,
onder den naam van Guara , in de valei van Arrica; LE
PAGE DUPRATZ fchryft, dat de Meeuw van / ouifiana op
die van Frankryk gelvkt. De Heer DE BOUGAINVILLE
meldt , dat eene menigte van Meeuwen en andere Vogelen , by de Malouine Eilanden, boven 't water zweefden , en met eene buitengewoone fiielheid op de Visfchen
nederfchooten ; zy leerden ons den gefchikten tyd kennen , om Sardynen te vangen : '.t was genoeg, deeze Vogels eenigen tyd het onderst boven te houden, wanneer zy
den ingeflokten Visch geheel overgaven : zy leggen rondsom de poelen, in groene kruidan , eene groote menigte
zeer goede en gezonde eijeren.
Dan ,
dit Dons maakt: dan zeer bezwaarlyk om te gelooven is 't geen
by 'er by voegt, te weeten , dat dit Dons by voile Maan omkrult , door de Sympatetifehe overeenkomst tuslchen dezelve en
de Zee, die als dan het hoogst vloeit. De Avibus , Torn, EL p, 7).
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Dan, de grootfte foorten van Mseuwen fchynen aan de
Zeekusten van het Noorden eigen. Zo zeer overvloedig
zyn ze op de Kusten van Groenland, dat men, volgens
het Woordenboek der Greenlandfche 'Dale, van den Heer
E G een woord heeft bepaald , gefchikt om de Jagt
op dit elendig wild uit te drukken; zy noemeri . die Jagt
Akpalliarpok. Men wil, dat de Illeenwen op de FeroZEilanden zo fterk en vraatagtig zyn dat ze dikwyls Lammeren verfcheuren , wier itukken zy in hun nesten brengen; in de Tszce fchoolen zy in grooten getale zamen
op de krengen van Walvisfchen, en onthouden zich op
die itinkende krengen, zonder hinder; zy voldoen op hun
gemak hun vraatzugt , en verfchaffen teffens in dit geval
een ruimen voorraad aan de ingefchaape vraatagtigheid
hunner Jongen.
By duizenden leggen zy Eijeren in de nesten, tot in de
bevroozene fireeken der beide . PooIcirkels: zy verlaateii
ze niet in den Winter , zy ichynen verbonden aan de
Lugtflreek, waar zy zich bevinden , en weinig aandoenlyk voor de verandering der Lugtsgefteltenisfe. Ten deezen opzigte vinden wy aangetekend, dat de Vogels, die,
in grooten getale , met den Voortyd, na de Baai van
.Hudfon trekken , em te broeden , en in den Herfst na de
Zuidlyker Gewesten verhuizen , zyn de Zwaancn , de
Ganzen, de Leaden, enz.: maar de Nleeuwen brengen
den Winter aldaar over , te midden van Ys en Sneeuw (t).
ARISTOTELES onder eene veel zagter. Lugtitreek woonetide, hadt reeds opgemerkt, dat de Meenwen niet weg
gingen, maar 't geheele jaar bleeven op de plaats
er geboorte.
Wy mogen 't zelfde zeggen van de Meetoven, op de
Kasten van Frankryk, waar men verfeheide foorten van
dit Gevogelte, zo des Winters als in den Zomer, vindt.
Overal zyn ze bekend, zo aan den Oceaan als aan de
Middellaizdfche Zee (s) , overal vermaard voor vraatagtig,
en lastig door hun herhaald gefchreeuw. Nu eens gaan
zy aan den laagen Zeeoever, dan eens in de klooven der
rotzen, om den Visch, door de goIven- daar op geworpen, te vangen; menigmaal vergezellen zy de Visfchers,
om het overtchot , of het weg geworpene, van den vangst
weg te 'icemen: deeze gewoonte is buiten tegenfpraak de
ee.
(t) Riff; Gen. des Poyages, Torn. XV. p. 267.
Itcc:i4Dil tin; Foyages du Nord, Tom. II. p. 89,
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eenige rede van de vriendfchnp , die de Ouden ftelden, dat;
Menichen hadden. Het vleesch dee-,
de Meeuwen tot
niet goed om te eeten: men zou het niet ,
Ter Vogelen is met
zonder't wetternit te branken, kunnen gebruiken, inIlien men de Vogels vooraf niet aan de pooten hadt
bangen; en' dit wel ettelyke dagen 'lang, om 'er bet trannip vet, te' laaten nitloopen , en door de lugt den flegten
fmnak heels te laaten wegneemen. Dc Groenlanders ,
Met'afkeerig van tram; Maaken
nngthans, gelyk wy
jagt op': en kunnen ook de Wilden op
gezien
tie Auld/es zich aan dit Wild gew'ermen. ,, 'Er zyn
fchryft Vader DUTERTERE „ eene menigte kleine Eiland=
jes dermaate met 11/leeuwen opgevuld, dat de Wilden ,
'er voorby vaarende, hunne Vaartuigen , die zo veel
• als een gewoone Sloep kunnen bergen , mede vol
den, 't Is aartig de Wilden die Vogels te zien gerced
maaken: -Want . zy werpen ze geheel in 't vuur, zonder
het ingewand 'er uit te doen, of ze te plukken: de
verbrandende , vomit eon korst om den VoWelke
by gaar wordt. Als zy hem willen ccgel
',
'ten , ncemen zy die' korstweg , en filyden den Vogel
,) midden door. 1k weet niet wat zy doen, om dit Ge• braid y our bederf te hewnaren-: want ik het) het hurt
zien eeten acht dagen, nan dat -het gebranden was ; en
55
• dit is te meer te verwonderen, daar de meeste ipys
„ hitt in twaalf uuren bedorven is W." Dan , dewyl
dit VOgelvleeSc-h elders-niet gezogt wordt, en de Vederen
Van Weinig'waarde zyn worden de Meeuwen nicest ongeInoeid gelaaten.
Nieuwsgierig , om met cigcn oog de leevenswyze dec..
zer`Vogeleri op te neemen , Hetet) wy'er ons eenige leevende bezorgen In . en de Heer BA.H.LoN altoos gereed,
ont.;: op de verpligtendfle wyze, aan onze begcerten te
voldoen, zondt ons den Mantel-Illeci4 en de Gryze Mecur :
hebben ze vyftien maanden een win gehad , want
wy ze alle uuren konden waarneemen. Terflond gaven
zy blyk van hunne flegte geaartheid, elkander, zonder
Ophouden ; vervolgende ,• de grootfle wilde niet dulden
dat de kleinfte at, of zich naast hem zette. \Vy gaven
'ef geweel4t brood' aan, met ingeWanden van Gevogelte,
en alleilei afval van de keuken, 't welk zy zondcr onderfcheid inflokten : intusfchen lieten zy niet na , in den win
wet(1- )

Rift: Gen. des Antilles, Tom. IL p. 274.
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'Women en flakken op to. zoeken, en wisten zy de iaatstgemelden uit de hoorntjes te haalen. Dikwyls baadden
zy ,in een Mein kola, en nit het-Water komende fchud7
den zy zich , floegen met de'vleugels , en flaande , netten zy
hunne Veeren, gelyk de Ganzen en . Endvoge/s. Vechyd$
waren zy 's nagts op , dikwyls zagen wy ze avonds
ten tien en elf Innen loopen; zy verbergen niet, gelyk
do meeste andere Vogels, den Kop onder de Vlerken, als
zy gaati flaapen , zy Man denzelven alien agterwaards',
leggende den Bek tusiaen het bovenfte gedeelte van.den
vleugel en den rug.
Wanneer men deeze Meeinven wilde grypen, zogten zy
het of te weeren en te byten; men moest, om den flag
met den Bek to outwyken en bun meester te worden,
een Zakdoek over den Kop wcrpen; als rtlen ze nazette,
verhaasttcn zy bun tred, door bet .uitfpreiden der Vim z,gclen : over 't aigemeen liepen zy langzaam en onbevalEa; hunne traagheid vertooude zich zelfs als zy in drift
warenn : want als de groottte de kleinfle vervolgde ; bieldt
by het your genoeg hem op de hielen to zitten, als of by
hem niet wilde 1:rygen: de laatqc deedt , op zyn beurt,
niets , meet dan noodig wes , om het gcvegt te ontwyken ;
zo ras by zich op anon gevoegzaamen affland verwyderd
oordeelde, hieldt by ail, en herhaalde dit zelfde loopje,
zo menigmaal bet noodig was, om buiten het bereik.zyns
vyands te blyven waarop zy beiden bun rust hidden;
even of de affland gcnoegzaam was om de vyandfchap te
vernietigen. Moot dus de zwakfte niet altoos zyne , veiligheid zoeken , in zich van den fterkiten to verwyderen ?
Maar ongeinkkig is de Dwinglandy in de hand van den
Mensch eon werktuig, 't well( by uitfpreidt, en zo verre
doet flrokken als
hem geed dunkt.
1)ecze Vogels feheenen den geheelen Whiter bet gebrad: hunner Vleugelen vergeeten te hebben : zy gaven
op geenerlei wyze cone trek , om fiver to vliegen , te ,kennen ; zy hadden in do dryad eon
,
overvioed van vocdzel,
en hunne vraatagtighcid , hoe ilerk , kon bun gees, rede
tot weggaan geeven ; doe': „ in den Voortyd, gevoelden zy
nieuwe behoeften, en toonden andere begeerten : zy ,poogden zich in do lust op tc beifen , en zy zouden 1e ' vlugt
genomen hebben, waren do wicken niet eenige duimen
gekort .,;eweest: zy konden niets meer doen dan even opvliegen , of met uitgefpreide vlorken rood loopen. De
aandoening van Liefde , die met het Voorjaar weder komt,
fcheen
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fcheen de afkeer te overwinnen , en deedt de vyandfchap
tusfchen dit paar Vogelen eindigen; beiden lagen zy den
woesten aart af,, door het zagte Inftinct , om een Bade
te zoeken en , fcboon zy , te zeer in foort onderfebeiden , , niet paarden , hadden zy eene gezellige geneigdheld , zy zogten elkander op, aten en fliepen te zamen;
dock het klaagerid geluid , 't welk zy floegen , als mede
hunne onrustige beweegingen , toonden genoegzaam , dat
dit zagt gevoel der Natuure eer opgewekt dan voldaan
was.

DE BESPIEGELENDE WYSGEER, HET 00G VESTIGENffl
OR,„ DEN GROEI DER PLANTEN.
(Naar het Engelsch.)

et zeer gunilig Voorjaar, 't welk, naa
gemaatigH
den Winter, het Groeiend Ryk , in vollen cieraad
heeft opgetooid , trekt myne aandagt , en vestigt dezelve
ceri

op de Planten en derzelver Groei. Het herinnert my de
fchilderagtige en veelbevattende Dichtregelen , van onzen

VAN WINTER.
Thaw fpreit de groenende aarde ontelbre kruideryen
In niilden overvloed, in 't lvdke aan ale zyen
Een (chat van planten en van heesters, door natuur
Op 't minnelykst gekweekt door vocht en zonnevuur.
In dees bepaalden ze aan de takken 't groeibre leven,
In andren doet zy 't zelfs door al de bladren zweeven.
Zy fluwt de voedzelgof, die elke plant bekoort ,
In vloeibaar vocht verfynd, door duizend adren voort.
De wortel drenkt het fap , dat , gistende opgegeegen,
Verdund words in den tak, en , langs verhoolen wegen,
De bladen kweekt en voedt, ten nut van bloom en vrucht,
De planten ademen door duizend blain de lucht ,
En in den koelen nacht den dauw door flaapende adren,
Daar 't voedzelfchenkend fap, allengs gekleinsd , op 't nadren
Der Zon, door bast en blad en knopie en bloempje vloeit ,
En slier oppervlak met geurig tweet befproeit.
Met 'vale een Iveidfche pracht fiert ge, G Natuur uw looten1
Kier zien wy Nom en plant :tit boiler; voortgefprooten,
Gin*
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Ginds blyde en 7nild gevoed door wortels ; hier vertoon
Die fleng zich dun en teer; daar ryzig en gekroond.
Hoe weelig zyn de blaen rondsom den tak geflingerd!
Dees zyn geveerd, getakt, gevleugeld, of g-evingerd
Die zyn gefnein gcfcheurd, gekarteld, of getand,
Gehaveld, of gefierd met franjes om den rand.
Hier zien we een helder groen door tintlend Licht befchenen
En van een fiauwer kleur een' nieuwen glans ontlenen;
En Binds met geel of wit het donker groen gevlakt,
Met bleekroode adertjes doorwee yen, of getakt,
Met purpren doorens , of met wol of ys belaaden,
De jrhoonfie luister flraalt, I bloemptjes! van tor blades.
27w kleuren, ryk verguld door 't ryzend morgenlicht,
rertoonen al de pracht der Lente aan ons gezicht.
Hier zien we u los en vry tangs dertie ranijes fpeelen,
Ginds praalt ge op feller flan, of buigt uw teng'refleelen
Door trosfen, welker zaad, in fleen of vrugt bedekt ,
In vises of dop befchut , de opmerkende aandacht treks,
Die, waar zy de oogen wende, een reeks van zeldzaamhedeU
Ontmoet langs 't veldtapyt, ontrcld voor haare fchreden.
Dichtreaels , die grootendeels bevatten wat ik ten ooginerk heb , by de tegenwoordige Befpiegeling van het
Groeiend Ryk , mede te deelen. De floffe is zeer ryk,
en zullen wy alleen de voornaamfte, en meest in 't oog
Joopende , byzonderheden aanftippen; dock zodanig , dat
het genoegzaam ftrekke, om verderen onderzoeklust te
wekken by Leezcrs en Leezeresfen , vatbaar voor
weak , welke bun zomtyds alleen ontbreekt, om met de
verfchuldigcle oplettenheid het gefchaapene te befchonwen , en 'er de hand des fleeds onderhoudenden wyzen_
goeden Werkmeesters in Bade te flaan.
Onze onfierflyke Laud genoot, 110ERHAVE geeft ons
deeze algemeene bepaaling van een Plant, het hoofdvoorwerp onzer Befchouwing , dat dezelve een bewerktuigd.
Lichaam is , beitaande nit vaten en fappen ; tot welk
Lichaam een wortel behoort , of een gedeelte, door 't
welk 't zelve gehegt is avi een ander Lichaam , en inzonderheid de aarcle , uit welke de Plant leeven en groei ontvangt. Een Plant is van Delfftoffen onderfcheiden „ door
een bewerktuigd Lichaam te weezen, uit vaten en fappen
zamengefteld.
Een Plant verfchilt van een Dier,
FEEL. MENGELW. NO. 7.
V
door
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door gehegt te weezen aan een ander Lichaam , waar nit
dezelve voedzel haalt.
Dat de Planten bewerktuigde Lichaamen, en met leey en voorzien., zyn , blykt uit eene menigte byzonderbeden , aan dezelve eigen, en bovenal nit zekere maate van
zelfsbeweeging , in dezelve ontdekt. De .Planten , in.
Trekkasfen en Oranjehuizen gezet , hellen na het licht.
Opgeflooten of bepaald zynde , zoeken zy een gat in
een muur of fchutting vindende, 'er door been te dringen.
Verfcheide Planten keeren , over dag, de bloemen na de
Zan ; de meeste fpreiden , by een helderen hemel , de
bloemen wyd open, doch fluiten ze voor den regen, of
by het naderen van den nagt. De Bloemen van veele
Planten hangen 's nagts neder,, als of de Planten fliepen,
ten chide geen regen of koude vogtige lugt het vrugtbaarmaakend. ftof benadeele. Bekend is 't , hoe eenige
de Bladeren fluiten of oprollen , by het naderen vati Onweer. Eenige Planten , met den naam van Gevoelige onderfcheiden , kronkelen, aangeraakt , de Bladeren in een, of
fchynen agterwaards te deinzen en in te krimpen , terwyf ze korten tyd daar naa zich weder ontrollen en herftellen , niet anders dan of ze , by 't leeven , ook gevoel
hadden. Voorts blykt het, dat de beweeging niet
min noodig is tot de fterkte der Planten, dan de lichaamsoefening tot de gezondheid en fterkte der Dieren. Ingevolge hier van, zyn de Gewasfen in Trekkasfen en Oranjehuizen , fchoon voorzien van genoegzaame warmte en
voedzel , zwak , de bladeren misverwig van kleur , en
fchynen te kwynen , wegens mangel aan beweeging.
Boomen , door hooge muuren of gebouwen omgeeven,
en in een naauwer omtnekring bepaald, zyn zwak , fchoon
ze hoog opfchieten. Daarenboven hebben eenige
groote Natuurkundigen eene zeer opmerkenswaardige
overeenkomst ontdekt , tusichen het werktuiglyk geftel der Planten en Dieren (*).
Be \Vortcls , de Stam , de Takken , de Bladeren , de
Bloemen , en de Vrugten maaken de voornaainfte uitwen(*) Onlangs hebben wy, in ons Mengelwerk, deswegen zeer
Ieezenswaardige Stukken geplaatst , die wy niet kunnen nalaaten te herinneren. Zie Nieuw Agern. Vadert. Letteroef. II D.
Tide Stuk , bl. 295. over de gewaarwordende Verniogens der
Planten; en Ald. bl. 300. een Vergelyking tusfchen de Beweesing tier Plant= en Dieren.
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lwendige deelen der Planten nit, op welke wy het oog
Mao vestigen. — De Wortels houden, door rnicidel van derzelver verfcheide foorten van knobbels
Zakfehietingen, en vezelen , als zo veele houwvasten, de
Plant in den grond: terwyl derzelver openingen het voedzelfap, door 't water vloeibaar gemaakt en aangevoerd,
opflurpen.
Uit den Wortel komt de Stain voort, aan welketi de
Plant deels haare fchoonheid, deels haare fterkte, te
ken heeft. Pypswyze gevormd zynde, wordt dezelve ge.
ftevigd door geledingen , op behoorelyke afflanden ge.
plaatst. Zonityds te zwak om zich zelven te onderfteunen , hegt .de Steel, die voor Stam dient zich om een
vaster fteun, door middel van de nypers, waar mede zy
als 't ware met handen en vingeren voorzien is. In eenige Planten is de Stam als een ftcrke pylaar,, en fleekt de,
kruin flout in de lugt; al de woede van wind en weer
tartende.
De Takken fchieten, als zo veele amen uit den Wor.
tel en den Stam, waar aan zy zeer geregeld verdeeld zyn.
Ze worden verdeeld en onderdeeld in veele . kleine bosch.
les: terwyl de onderverdeelingen d.ezelfde orde waatneemen als de hoofdverdeelingen.
De Bladeren , die verrukkend fchoone cieraaden der
Planten , zyn , rondsom den Stain en de Takken , in dezelfde geregelde orde gefchikt. Eenige zyn enkel, andere
zamengetteld. Deeze zyn glad en effen, andere getand;
eenige zeer dun, geene dik, andere hard, zagt , glad of
wollig.
De Blo.emen, wier fchoone en veelverwige kleuren man
de'Natuur geenzins den minften luister byzetten , vertoonen niet min verfcheidenheids dan de Bladeren. Eenige
beflaan uit an enkel Bloemblad, andere uit zeer yule.
De gedaanten zyn onnoemelyk verfchillend. Deeze vertoonen zich als zonder eenige kunst over de geheele Plant
verfpreid, geene vormen ruikers, of groeijen pyramie&wyze op. Het meerendeel is voorzien van een kelk,
tens enkel dan weder nit verfcheide deelen zamengevoegd, of aartig gefneeden.
Uit het middenpunt des Bloems ryst een of komen Meer
kleine pylaaren, glad of gegroefd, rond aan den top of
in cen punt uitloopende: deeze worden omringd door an.
dere kleindere , die op derzelver boventle gedeelte eerie
foort van kleine blaasjes draagcn, eu vol van cen zeer
Eyrie
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fyn poecler,, of vrugtbaarmaakend flof: elk korreltje . , door
een Microscoop gezien, blykt eene zeer geregelde gedaante te hebben , doch verfcheiden, naar zyn verfchillende
foort; nn eens zyn het kleine gladde klootjes , dan weder
digt, met fleekeltjes. omzet , andere driekantig , als een
prisma, of van eenige andere geregelde gedaante.
Op de Bloemen volgt eene oneindige rykheid van Vrugten en Zaaden. Alle Vrugten en Zaaden hebben dit gemeen , dat ze, onder een of meer bedekzelen , den Zaadkorrel van toekomende Planten bevatten. Deeze hebben
alleen alike bekleedzels , als onmiddelyk het Zaadbeginzel influiten , welks buitenkant zeer fterk is; onder deezen vindt men 'er die als met vleugelen , pluimen of vederen , voorzien zyn , door middel waarvan ze verfpreid,
ovcral heen gevoerd, en op anders ontoegftnglyke plaatzen geplant worden. Andere zyn beter omkleed, beflooten . in fcheeden , met een of meer afdeelingen. Den derde foort bevat , onder een lekkere vrugt , nog veraangenaamd door eene fchoone kleur , een Been , en daar in
den kern. Nog andere - zyn in fchellen omwonden gevvapend met prikkels , vol van een bitter fap , of vercierd
met een fyn hairig overtrekzel. De buitenkant van Zaaden en Vrugten levert niet min verfcheidenheids op dan
die der Bladeren en Bloemen; nauwlyks kan men zich een
gedaante voorftellen , waar van zy geenc nauwkeurige
afbeelding fchenken.
Zodanig zyn de uitwendige deelen der Planten. Inwendig zyn ze zamengefteld uit vier foorten van vaten , te
weeten Houtagtige Draaden, de kleine blaazen , de
eigenl yke vaten , en de lugtblaasjcs. - De Houtagtige Draaden zyn zeer kleine kanaalen , in de lengte van
de Plant gefchikt, en beftaande uit kleine buisjes , naast
elkander geplaatst. Zomtyds loopen deeze Houtagtige
Draaden evenredig met elkander, op andere tyden zyn ze
gefcheiden; tusfchen zich laatende langwerpige ruimten ,
die opgevuld worden door eene foort van vliesagtige
blaasjes , horizontaal gefchikt , en gemeenfchap met elkander hebbende. De eigenlyke Vaten zyn eene foort van
houtagtige vezels , van de andere voornaamlyk onderfcheiden , door derzelver fap , donkerder van kleur, of
dikker. In 't midden van deeze, of rondsom een groot
petal van houtagtige vezels , zyn eenige vaten , niet zo
nauw, beftaande uit veerkragtige blaasjes, zelden iet an=
tiers clan lugt bevattende.
Dee.

OVER DEN GROEI DER PLANTEN.

271

Deeze vier rangen van Vaten , welke door alle de deer
len eener Plant verfpreid zyn, naar gelange van elks natuur en werking, leveren, althans in Boomen . en Heesters, drie voornaame, en eenzelfde middelpunt hebbende,
beddingen op, de Bast, het Flout, het. Hart. De Bast
of het bedekzel, buiten om alles gaande, is glad, effen ,
en glinfterend in eenige; ruw, en gegroefd in andere:
deeze wordt gevormd van de wyclite vezelen, 't rninst
2amengedrukt , en die de meeste lugt toelaaten.
Hout, onder den Bast geplaatst, heeft, integendeel,
nauwer en zamengetrokkener buizen. De vezels zyn min
uitgebreid of gevuld. Het Hart van. de Plant is weinig
meer dan eene verzameling van blaasjes , die grooter en
ruimer zyn dan die van den Bast of het Flout.
Door middel van den Wortel en de Bladeren krygen
Planten voedzel. De zout-, olieagtige, en fyne vogt,
door het water van de aarde gefeheiden, en in een onthonden ftaat gehouden , is het ,voornaame voezel des
grocienden Ryks. Het voedend vogt in den Wortel, getrokken. door de hairvezelcu , klimt van de houtagtige
clraaden van den Stam, en gnat van daar in de blaasjes ,
aan denzelven vast. Hier wordt het bereid en gekleinsd.
Yervolgens-komt het in de cigenlyke Vaten, onder de gedaante van een gekleurd vogt dat min of meer dik is;
en wy mogen gisfen , dat het, ten aanziene van de Planten , 't zelfde is als de chyl of bloed voor can Diem.
Door fynder en meer rond loopende buisjes gekleinsd,
wordt het eindelyk na alle de deelen gevocrd , waar mede het zich vereenigt, en de Plant vergroot.
Dc hoeveelheid van voedzel, welke een Plant nit de
aarde trekt , is gavenredigd aan het getal en de grootte
der Bladeren: hoe minder en kleinder deeze zyn, hoe minder de Plant behoeft.
Oak worth de voeding der Plan= onmiddelyk door
derzelver Bladeren te wage gebmagt. Ze . (Hellen fiat alleen om het fap op te trekken , te bereiden , van het overtollige te ontlasten ; maar zyn een foort van wortels , die
tilt de lugt de vogten haalcn , welke zy aan de naasthygelegene deelen fchenken. De Dauw,, die uit den grand
opryst, is de voornaame bron van dit der Lugt onticende voedzel. De Bladeren bieden daar aan derzelver baneden oppervlakte, altoos voorzien van een oneindig cantal kleine pypjcs , ftecds gereed om dat vogt op te urpen. En ten einde de Bladeren geen hinder mogen lvden
in
V3

2.72

DE IltSPIEGELENDE WYgGEER.

nt deeze Werkzaamheid, zyn ze met zulk eene kunst op
den Stam en aan de Takken verfpreid, dat de onmiddelyk
voorgaande de volgende niet dekken. Zomtyds zyn
ze beurtlings•geplaatst op twee tegen elkander overgeftel•
do evenwydige lynch; zomtyds by paaren, die elkander
rechthoekig krnisfen; zomtyds gefchikt op de punten van
veelhoeken, op de Takken befchreeven, en zo geplaatst,
eat de punten van den benedenflen veelhoek Met de zyden van-den bovenften overeen komen; zomtyds klimmen
do Bladen de geheele lengte van den Stain of der Takkeri.
op ,• in een of nicer evenwydige krultrekken.
Door eene werking , buiten twyfel zeer eenvoudig,
dringt de Wortel van een Plant iich in den grond, de
Takken fchieten ter wederzyden nit , de Bladeren ftellen
eerzelver bovenfle oppervlakte bloot aan de open lugt ,
en de beneden oppervlakte aan de aarde, of het bitin•enfte
gedeelte van de Plant. Indien een Zaad anders am in den
grond geraakt is, zal de Wortel en de Stam ieder zich
omkeeren, de eerfte zich fchikken om in den pond te
booren , de laatfte om in de lugt te komen. Wanneer
men een jongen Stam geboogen houdt , zal het uiteinde
nogthans recht opgroeijen. Krom de Takken Van alit
foorten van Planten : fchik het-dat de beneden oppervlakte der Bladeren na de lugt komen, gy zult wel haast antdekken, dat alle die Bladeren den voorgaanden Rand aanneetnen.
Veele groote Natuurkundigen hebben een =loop van
Sappen in de Planten veronderftelcl, anderen beweerd,
dat het Sap niet omloopt, maar opklimt en nederdaatt ,
p ier in de voetftappen drukkende van Dr. HALES, volgens
wiens beginzels men de beweeging van het Sap in deezer
vocge hcbbe te begrypen, dat, geduurende de Hette van
cen Zomerfchen day, alle Planten vrylyk uitwaasfemen
uit de porl'en van Bast en Bladen. Ten zelfden tyde warden de vogten zeer verdund, de hegtvaten verwyderd,
zo dat ze de Sapvaten drukken en vernauwen: ingevolge
v;aar van derzelver vogten , niet in that om door de
Wortcls zich te loozen, opwaards gedrongen warden,
waar de minfie tegenftand is, en, in de gedaante van damp,
uitwaasfemen door de Bladeren en Takken. Wanneer de
warmte der Zonne afneeint , vernauwen 'de lugtvaten , de
Sapvaten verwyden , en de Sap daalt neder, even als de
vogt in een Thermometer. ingevolge van deeze verwisfe ling gernaken de hairvezels der Bladeren en boventak-.
keg
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ken kdig. Omringd zynde door de vogtige dampen van
den avond , vullen zy zich volgens de bekende wetten
der aantrekking, en laaten de nieuw verkreegene vogten
nederdaalen , om met de nicer bewerkte vermengd to
worden. Zo ras de Zon de gefteltenis der Lugt veranderct
heeft , worden de lugtvaten weder uitgezet, en de Sapvaten verengd. Dezelfde oorzaak brengt altoos hetzelfde uitwerkzel voort; en deeze beurtlingfche opklimming
en nederdaaling , door hetzelfde zamenftel van vaten,
duurt zo lang de Plant leeft. - De ongeregelde beweeging van den Stam en de Takken is eene andere oorzaak, die tot bet opklimmen van het Sap het.haare toebrengt. Wanneer deeze deelen door de Lugt bewoogen
worden , neemen zy onderfcheide hoeken, aan , die de
Sapvaten fchielyk vernauwen. De daar in bevatte Sappen ontvangen diensvolgens herhaalde voortftootingen ,
niet ongelyk aan 't geen gebcurt in 't bloed der Dieren ,
door de zamentrekking van bet hart. Deeze waarneemingen bcreeven ons een algemeen denkbeeld van de beweeging des Voedzelfaps , welke verandert naar de \Veersgefteltenisfe , die zclden een oogenblik aan zichzelVen
gelyk blyft : uit deezen hoofde moeten de vogten in de
Planten nu eens fneller , dan weder traager , beweegcn :
zy zullen veelmaalen op een dag opklimmen en nederdaalen , door fchielyke hette voorwaards geftuwd , en vallende door fchielyke koude. In deezer voege worden de
vogten zamen vermengd, en de affcheidingen bevorderd.

BESCHRYVING VAN LA BAUME , OP DE GROT DES
DEMOISELLES A SAINT BAUZILE .BY GANGES , IN
DE CEVENNES ; door den Heer MARSOLLIER.

,' Voerden wy onlangs onze Leezers ten hoogften Bergtop in Europa , den Brief van den Hoogleeraar
9, DE SAUSSURE , die het beklimmen van Mont lanc zo
„ leevendig , zo aandoenlyk, befaryft , mededeelende (' ) ,
„ den Heer MARSOLLIER, een niet min gevaarlyken tocht
„ beneden 's Aardryks oppervlakte gewaagd , en des een
„ keurig verfiag gegeeven hebbende , zullen zy niet min
„ gaarne vergezellen. De Academie van Lyon 'weft, met
,, ge Zie bier boven , bl. 115.
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„ genoegen , tie voorleezing van dit Stuk gehoord, en de
„ Uitgr eever van het Recueil amujant des Voyages 't zel..
„ y e in zyn Negende Deel geplaatst, waar uit wy het,
„ zonder verdere vooraffpraak, overneernen."

.1`). * * *

*

Ingenomen door de voorwerpen , die op 's Aardryks
oppervlakte onze aandagt trekken ! verbeelden wy ors
niet , dat het binnenite gedeelte voorwerpen kan bevatten , dezelve even zeer verdienende. 't Belang', (Aldertusfchen , , •wroet alle dagen in 's Aardryks ingewanden ;
de Natuurkundigen , op hunne beurt , begeerig na de
rykdommen daar in beflooten, werken 'er met onvermoeiden vlyt. De Schulpen, de verfteende Houten , de Overblyfzels van Vuurbergen , zyn onwederfpreekbaare gedenkboeken, waar uit mendag aan dag nieuwe kundig-,
heden haalt; en 't is , ingevolge 'van deezen verdubbelden arbeid, van die nutte nafpeuringen , dat de Menseh
heeft leeren kennen, of ten mintlen twyfelen.
De Bergen behooren onder de' voorwerpen allergefchiktst om de aandagt eens keurigen waarneemers te
trekken : de groote verzamelplaatzen deeze heilzaame
Sponzen , mag ik zo fpreekert , die bet water der , wolken indrinken , 't zelve doorzygen , en door duizend onderaardfche kanaalen laaten vloeijen ; die kaale rotzen,
welker uitgehoolde that de oudheid der wereld febynt
agter uit te fchuiven . ; die keten van voortbrengzels en
m
opeenvolgende verelmgen
, waar van an Geflacht nauwlyks een grand opmerkt ! . . . Wie ZQ1.1 gelooven , dat
deeze gewigtige voorwerpen , en nog gewigtiger , inflooten , dat veele tier verbaazende gevaartcn welke het
Aardrvk fchynen te drukken , niet antlers zyn flan gewelven , kunttig ondertchraagd, die onbegryplvke gebouwen bevatten, waar in de Natuur zich zelve fellynt overtroffen te hebben. Daar werkt zy in 'Mite. Door den
Mensch niet wederilreefd, komt zy de grootfte moeilykheden te- boven; zonder mcester,, zonder bekende regelen , aan tweede oorzaaken . onderworpen , that de Kunst
zelve vcrftomd over de gevallige en nogthans welgeregelde verbintenisfen , over de floutheid , iii haare ,fpeelingen doorfleekende , en- bovenal over de eenvoudigheid
tier middelen „ welke zy aanwendt. . . . 't Gemeen laat
zich door Waandrilt vervoeren, en gelooft alles te weeten ;
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ten : de Wysgeer bewondert en beklaagt zich over zyne
onkunde.
Veelmaal heeft men gefprooken van de onderaardfche
holen, .bekend onder den naam van Grottes des Baumes
men is zelfs in verfcheide doorgedrorigen: maar dikwyls
hebben de moeilykheden , welken deeze reiien vergezel, de, nienwsgierigheid van kundige Waarneemeren afo 'chrikt , en heeft men zich ,vernoegd om die te bezien , welke men gemakl.ykst kon • naderen. Ondertusfehen heeft men opgcmerkt , dat de tchoonfle joist de
moeilykfte om te bereiken , en de gevaarlykfte in . de• . afklimming waren , als of het der Natuure behaagd bath,
haare fchatten in veiligheid te {knelt regal! den indrang
der menigte. Zy fchynt de ondankbaarheid haarer hinderen voorzicn re hebben overal wear de Menfchen kunnen doordringen , ziet men dat zy van niets dan , Verwoesten weeten ; en t is niet ,dan door het doen. van nieuwe
ontdekkingen , dat men hoop kon fcheppen , om bet
work der Natuure-in zyn, geheel re. bewonderen.
't Is .eenige, jaaren geleden , dat de Heer LON JON . , .0pziender: van de 'Tollen , in de Stad 'Ganges , een groot
Liefhebber van *de zeldzaamheden der Natuure; naa bykans alle ,Grotten. , Welke, de 'Stad zyner wooninge omringen 4 bezogt re hebben , in bekooring kwam, om den
voet te zetten in' lra Baume des Demoifelles , 'of..de las
Downaifelles, met andere woorden, . het Hol der Thoverhexen. Deeze Grot', drie vierde myls van Ganges gelegen , by Saint Bauzile , in een bosch ,. op den top tens
fpitzen !bergs, Roc de Taurach genaamd, is •zeer bekend
in deeze flreeken. Men wil, dat „ in den tyd der Ooriogen , om den Godsdienst gevoerd, ecn Gezin , zotider
redmiddelen, orn vervolging en dood te ontwyken., zich
in deeze .ipelonk begat; dat men dikwyls 's'aVonds.;
eenige dier ongelukkigen , naakt , ongedaani, mismaakt,
zag , zoekende de Geiten „ op cle rotten loopende, weg
te tleelen, dat zy leefden van kruiden, wortelen, ien
Been zy konden lberchaaren ; men . gelooft;-dat zy 'het.wee-.
zen given can cenige elendige Schepzelen, die, het gebruik der kleederen •dervende , eerie foort van Wilden
werden , de . fehrik .der Boeren, rondsonime. 'Het Volk- is
op het wonderbaare verzot; welh:':::,, t- maakte men 'er Tooverhexen van; welhaast was het niet geoodold, can derzelver beflaan te twyfelen, en men gewende zieh
de wonderen, daar van verteid, te gelooven, als van
V5
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nadeelen , welke zy gezegd werden toe te hrengen, te•lyden. Tyd, behoette, en ziekte, deeden de rampen en
het gcflacht diet elendelingen een einde neemen: de bewaarde beenderen duidden aan , dat zy 'er een langduurig
verblyf gehouden hebben; verfcheide gereedfchappen, ruw
0-emlakt hebben een denkbeeld kunnen geeven van de
kunde en bekwaamhcid deezer Holbewoonderen. De fchrik,
(lien zy baarden , heeft deeze plaats voor gevaarlyk doen
aanzien, en zints lang hadt niemand bet durven waagen,
de wendingeu, die deeze Grot aanboodt, te volgen.
De fleet LONJON, opgewekt door de verhaalen der Inwoonderen , en door de befchroomdheid , welke zy te
ken= gaven ; heeft ons het genoegen niet kunnen ontzeggen , om.te voldoen aan het verlangen, om, in eigen
perfoon, zich van de waarheid te verzekeren. Zwaarigheden fchrikten hem niet af.
Hy doorliep verfcheide zaalen , zyne fteeds opgewekte
nieuwsgicrigheid deedt hem na nieuwe haaken. Hy zag,
cene opening, zo nauw, dat bet hoofd 'er alleen door
kon : by bet 'cr een toorts in werpen; de ruimtc vergroottc , het gewelfzel verhief zich , de overhangende
brokken braken , en bet verlangen des Natuuronderzoekers grocide aan. Hy kwam 4 'er eenige dagen laater,
wcder , liet een Myn fpringen, de opening verwydde; by
tradt 'cr binnen, gevolgd door ecn getrouwen Boer (t),
den echigen medgezel zyner onderncemingen; doch, welbeast door ouoverkomclykc hinderpaalen helot, keerde by
wedcr; het plan vormende, om zich te voorzien van al
het noodige , om in die diepten , welker begin by zag,
nedcr te daalen.
verfcheide jaaren verliepen 'er; toevallig ontmoette
den Heer LoNjoiv te Montpellier. Gelykheid van fmaak
ycrcenigde ons. 1k bad, met bet grootfle genoegen , de
Grotten van St. GuiThen, van St. Pous, van Minervois,
q ezicn; die van Ganges waren my nog overgebleeven.
De•IIeer LONJON fprak met my van la Baume des. Demoi..
felles; de befehryving dagt my een Roman , en ik verlang:le , om 'cr als ooggetuige over te oordeelen. De
1-leer L ONJON fprak groot van de gevaaren. Ik antwoordde hem , met een dag te bepaalcn. %Vy waren bedagt,
0111

een Boer van Ganges, een der kundig.
(*) fly Ileet
fie en rnae ,,t i zile Menichen, dicn ik colt ontmoet heb.
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cm eenige voorzorgen in alle haast te neemen, en wy
keurden dezelve te over gencieg.
De Heer BRUNET , een Jongeling van goeden Huize
te Montpellier, die zich aan dc Weetenfchappen overgeeft in een leeftyd, wear in men doorgaans allcen op
zyn vermaak bedagt is , wilde my vergezellen; myn Knegt
en twee Boeren volgden'Ons. Met een Tonwladder van
vyftig voeten, met ander Touwwerk, met Fakkels, en
eenige Spysvoorraad begaven' wy ons , den zevenden van
J uny 178o, op weg, tot deezcn onderaar l fchen Tocht.
In den aanvang itadden wy niets , dan vermoeienis. `dry
moesten bykans drievierde van een mir kruipen, (want
klimmen mogt het niet heeten ,) de 'zon, bet wederkaat
zen der rotzen , voetpaden Aileen door de Gciten gemaakt wegrollende fteenen , de last van ''t bcnoodigde
op reis, wan vat' elk zyn deel droeg, vermeerderden dc
bezwaarlykheid. Wy hadden verzmmd water meth: te
neemen, en gehoopt, 't zelve in de Grot wel te •zullen
vinden; dit geniis viel ons allerfmertlykst, kcrsfn macs-,
ten het zelTe ven-vullen.
Te middin op den Berg hidden wv ons ftil, by Mas de
Coste (liras zegt zo veel alg een Klein Hills);' wy vonden ons gezelfehap vermecrderd met cen Man di cen ladder. Bova' op de rots is een klein Bosch , van grOcrie
Eiken , 't ,vulk een' aangencamen lotrimer geeft, en dear
mede de opening des Hots okierfchadtrwt. DceZe
opening heft de gcdaantc van een trechter: boven is de
wydtc ao, en de diepte haalt, misfcliien , so vodtcn. I:)zelve is
omzet met toomen, Planten , Wilde,
Wyngaardm ,waar can de Druiftrosfen hinges dit fehoo n
fchynt tc nienen om ons te moor het fraai gelfuft der
tuure , 't w ■21k mcn gnat verlaaten,
zich
dnistei-c
diepten tc beceven , tc doen wecr wenfchem De in-,
gang moot, in de daad, afzigtig weezen: want de HOP&
van den Heer BRUNET , cen Bust , zeer verknort can zyn,
meester, bleef acht uuren can den ingang van de Grot,
dczelve onophoudc]yk doorbrengencic in een .14mmerentl
getjank, 't -welk op Gene aandoenlyke wyze aanhieldt, tot
het oogenhlik dat zyn-Meester bet Hol ontkwam.
Fen uitgeflrekte Roord, vast gemaakt ace -een rots ,
waar can wy ecs wel vast hidden, gelkidde ons nederwaards tot eene plaats , waar wv cen houten lad&r lietcn
zetten , die vast gecoog flond-t. Deeze te
boven zynde, bevonden wy ons by den Mgang van de
tt'U-
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eerfte Zeal. De ingang is. fchuins afloopende, met yezelwortelen bedekt; aan
rechterhand is eene foort
Hol, 't welk niet diep in gnat.
Vooraan vcrtodnen zich vier heerlyke pylaaren , die de
gedaante van Pahnboomen hebben, op cene ry flaan, en
cene foort van gaandery vormen. Deeze pylaaren kunnen
:so voeten hoog weezen , en zyn Stalactiten. Het .zeldzaamfle is , dat zy het verwelfzel niet raaken, 't Welk
geheel eiTen is, als mede dat ze van boven breeder zyn
dan beneden , ftrydig met de gewoee gedaante der Stalactiten ,, die op den grond flan (s). - In deeze
cerite Zaal, door deeze pylaaren in twee deelen gefcheiden ,.ontflaken ivy een ontbeeten , en zeiden voor
een gernimen tyd vaarwcl can het daglicht.
In de tweede Zaal treedt men door een zeer nauw gat ,
waar bet lyf Met dan op zyde door kon. 'Wy gebruikten,
uin of te daalen daarom,den houten ladder: deeze nedcrgang was van 2o voeten, en de an/ening van den grond,
Van de eerile tot de tweede afdeeling , ,zal Brie roeden
weezcn. Decze tweede Zaal is ve.fbaa:end. Alen
ziet 'er, 1bovenal can den flinkerhand, ceo lordyn van
eene onmcetelyke hoogte„ doorzaaid met Iprilhnten, bevallig. gevonwen , met het benedenfle Bede cite den grond
raakende als of bet door de hand eons ktinamaars was
opgehangen : veriteende watervallen , wit als enailjeerzel,
anciere geelagtig; die op u. ichynen to zullen mderftorten
in gebrooken golven; het eerfle oogenblik verfchrikt ; het
tweede verbaast en verflomt, alles is ftorn en onbezield.
Het fchynt of een hooger inagt met eene tooverroede alles haft Opgehouden , gelyk aan het binnenfte . der paleizen , waar, In de tyden der Toovergodinnen, de reiziuers hunne verwonderino. listen weiden , zond:x eenig bezield weezen te ontmoeten; vericheide kolcmmen , deeze
afgeknot, andere in de gedaante van obelisquen; het verwelfzel bOangen met fe3toenen en kransien , deeze doorfaynend als gins , gene wit als albest ; kristalien , diamanten, met an wooed, de vreemdftc verzamcling van
kostbaarheden , die te Bader mede werkt , um ons de vetcieringen , welke wy in ooze kindfehe jaaren hoorden , te
huhu-wren.
Ter
0,) Men kan re,ien van dit verrchynzel geeven, met te vetonderfielien dat de grhnd eensilags w,?ggevallen is, en deeze
pylaaren gereheidtu-ficeft van het ge\veif, wax- aan ze hinges,
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Ter flinkerhand of voortgaande, komt men in eene derde Zeal, vry breed, doch zeer lang : de gedaante is als
die van eene krom loOpende gaandery, men wandelt langen tyd in dezelve. Men houdt om in te gaan onder
een klein zeer afgemerteld gewelfzel wear men niet den
ge bukt ken wandelen; bet beet de Oven, wegen de
ronde en laage gedaante; deeze Oven heft twee uitgan(Yen • de verlleeningen zyn in dcnzelven wit , graanvormig , en gelyken , zo zeer, dat men zich ligt zou vergisfen , na klein zuikergebak van allerlei gedaante.
't Is onmogelyk zich de vreemde fpcelingen te verbeelden , welke het der Namur behaagd heeft m deezen Oven
te maaken : 'er is gem Naageregt wear op de ftukkert
cartiger en geregelder gefteld kunnen worden; elks is
overftrooid met cen fyn en fchitterend zand.
Aau de rechter hand laat men een tweeden Oven ,
min zeldzaam , en trecdt in eene anderc zeal, die vry
groot is , wear in men nietS ziet dan omgekeerdc , gebrooken , op elkander geftapelde en hangende , rotzen ,
ontwyfelbaare kenmerken van geweldige fchokken in den
boezem des aardryks : alles is droevig, treurig , en men
beat fchielyk voort door de vreeze , dat cm der verbaa„,
zen 'e fteenbrokken zal losraaken , en , nit den dreigenden ftand , wear in men ze ziet , op 't hoofd vallen ;
doch bet volgend oogenblik ziet men an Jere, die denzelfden fchroom baaren. 't Is een groot Amphitheater,
wear men gemecnzaam wordt met de vrees ; en wear de
regels van gezigt_ en wiskunde , by aanhoudenheid , overtreeden fchynen.
Deeze eerfte Zaalen waren in 't land bekeml , en dear
zy het weezenlyk oogmerk onzer rcize niet voldeeden,
bereikten wy cindelyk de piaats , wear de Heer LONDON
zone Myn halt doen fpringen. Dc ingang is eng, en
men moct kruipcn. Dit get leidt tot een klein vertrek
in 't Welk twee)" perfoonen . zich hi nen plaatzen. Agter drie kleine pylearen doet zich eene verzemelpleats
van water op , doch het is zout en vuil; eene verbeazende menigte van Viedermuizen bewoonde met ons
dit klein verblyE; to Ben de rotzen ontekten wy veele
cristalfchietingen , onder de ge , aante van planten , wit,
fchitterend, zeer flerk affleekende by den marten grond
can welken zy vast hingen. Deeze Zaal was open can
den overgeilelden kant des ingangs ; men zag voor zich
eene ruimte , wear van het oog Beene afmeetingen knit
maa-
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maaken , om 'er te komep, geen weg dan eerie fcherpe
rots van 5o voeten. ontvouden onze Touwladder,
en maakten dien vast aan een Stalactiet : wy moedigden
clkandcr aan, en de een keel: op den ander, men deins.
de te rug , een khriklyke diepte vertoonde zich can ale
kanten ; een Heine Item , na beneden geworpen, hadt
langen tyd work om beneden te komen ; eindelyk hoorden wy • denzelven raaken, en van rots op rots vallen ,
tot dat bet geluid ophieldt. Len enkele onoplettenbeid,
een duizeling, kon den Waarneemer het leeven kosten.
wy koozen , nogthans, onze party. De Zaal, die zich
aan ons oog opdeed , by bet flauw febynzel onzer
toortzen , lebeen wel geichikt om ons vergoeding voor
onze mocite te zullcn verfchaffen. Pylaaren van eerie
verbaazende hoogte , eerie zaal zo groot als van een
openbaar gebonw, en gcwelfzcl, waar van wy, zelfs op
de hoogte waar op wy ons bevonden , de hoogte niet
konden meeten; welker diepte wy niet konden
fchatten , ales verbaasde ons ; ales wekte ons op. De
voorgemclde Boer, zo behendig als floutmoedig, was de
eerfIe die het waagde; de Meer BRUNET volgde : naa drie
rocden nedcrklimmens , bemerkte men den nederklimmenden niet; de tyd , waken by daar aan befleedde , fcheen
verbaazend lang ; op twintig voeten hoogte hieldt de rots
op , en de ladder, zonder 'tam, wankeldc en draaidc. Dc
diepe Mite, het zwakke licht, 't welk de duisternis verminderde, yonder dezelvc te verdryven , de fchrik , Welke
die diepe (bite te wegc bragt , algebrooken door eenige
afvallende Stalactitcn , die van het gewelf nederilortten, en
van rots op rots vielen: ales zette aan onze reis erne romanesque gedaante by. 't Is onmogelyk, dat, in zodanige omliandigheden , de ziel haarc cigene aandoeningen
niet vergroot; doch ik geef ze op , gelyk wy ze toen gevoclden, en wy hebben naderhand ze elkander Mecrmaalen beleden.
Ik daalde de derde neder , onverduldig om to zien en te
lmoren. De tonwladder , reeds vcrzwakt door de zwaarte myner twee voorgangeren , de treden te wyd van elkander gemaakt , het gewigt van den ladder deedt ze
daar en boven zakken; do tyd, dien men zich aim de banden moest houden om de trade te vinden, die van de
rots te verwydcren en ' er den voet iii te flea:en , zonder zich met de andcre hand te kunnen vasthouden , nit
boofde van den aiftand ; dit ales putte myne kragten
nit.
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pit zodanig, dat ik, op een derde van den ladder 2-eyorderd, gee1 dienst nicer hadt van myne clinker hand;
.ik hing met den eenen voet op den ladder, met den anderen lugt, den ladder omvattende ., kunnende opnoch afklimmen. Een kwartier uurs bled, ik in de angitigfte vcriegenheid , onder my de fchriklykfte diepten
ziende, en niet dan een' enge glibberige rots ander den
ladder , fangs welken ik reeritftandig moest afklimmen;
1k beklaagde myzelven, ik beklaagde myne medgezellen
die zich door myn lot in groote moeilykheid bevonden.
1k hoorde over my fpreeken boven my, en oordeeide
over myn toeftand uit hunne gefprekken. Naa 't verloop
van een kwartier uurs , hervatte ik al myn moed, de
Hood gaf my kragten, ik liet los , en verfcheide treden
neder glyende, onderfteunden my myne medegenooten ,
en ik liet my in hunne armen vallen,doornat van zweet;
doodlyk afgematging ik nederleggen op een rots, die
my een zagte Sopla fcheen; welhaast kreeg ik myn kragten weder.
M***, myn Knegt , door myn voorbeeld geenszins
2angemoedigd, en die voor myn lot gebeefd back, bleef,
met den Zoon van den Beer LONDON, boven; by hadt
my vergezeld in alle Grotten , en hoe veel moeds by bczate , by vreesde zich te begeeven op dien kwaalyk zaTnengeftelden ladder , en dat alles van tyd tot tyd gevaarlyker werd. Wy iloegen ons oog op eene onmeetelyk
groote ruimte, ryk in cieraaden , bedekt met Stalactien
en Stalagmites, van allerlei gedaante, en eene verblindende witheid. Doch 'er waren nog vyftig voeten dieper overig ; fcherpe rotzen, digt by een, waar
op de voet zich niet Icon vestigen , en de hand gcen
vasthouden hadt , dreigden een gewisfen dood aan den
roekloozen , die het zou hebben willen waagen laager of
to daalen. Vrugtloos heftonden wy bet op allerlei wyzen ; te vergeefs,ch zogt de ftoutmoedige LONJON zich
een weg te baanen, fchoon zyne kragten bykans waren
uitgeput : mismoedigheid greep ons aan ; ons ontbrak
toms genoeg , wy hadden yzeren fteekers , hamers , en
sneer manfchap , noodig. Eindelyk beilooten wy , hoewel met tegenzin , weder op te klimmen fangs Onzen
elendigen ladder.
Myne vermoeidheid was verre van bedaard te zyn, en
ik wil gaarne bekennen , dat een weezenlyke lchroota
my aangreep om op nieuw my te vempuwe g op een
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ladder, ffegt gemaakt en flegt gefchikt; ik rag 'er zeer
tegen op, myn flinker hand kon my geen dienst doen.
Nogthans was het 'er verre of dat ik myne Reisgenooten buiten my Wilde laaten vertrekken , • 't was zelfs ,
door de gefieldheid waar in wy ons bevonden , noodig dat
ik eerst opklom. lk deed het met behulp van een touw
onder myne armen doorgeflooken , 't welk myn knegt
boven vast hieldt, nevens den braaven PIERRE, die ons
overtrof in moed en behendigheid: dus geholpen , klom
ik fchielyk by de rots op : myn rechtehaild was thy genoeg om my te 'befluuren; welhaast had ik de hoogte
zonder gevaar,, zonder vrees; myne Reisgenooten volgden my volvrolyk. en wy waren niet by elkander, of wy
vergaten idle moeilykheden , en fpraken van niets anders
dan van onzen fpyt, dat wy die fchoone en wyduitgeflrekte zaal Diet gezien hadden.
Om , in het wederkeeren , ons eenige vergoeding te verfch4fen, bezagen wy, op den web van Saint Bauzile, te
Ganges, een kleine Grot , in een wyngaard aan den voet
Van een Olyfberg; alles is 'er wit, doorfchynend, gecryfialifeerd , en met fchitterende deelcn doorzaaid ; dezelve
is niet vogtig: men ziet 'er zeer kunflig bewerkte ftukken , onder deezen een Kom , die den Hof van een Vorst
tot fieraad zou ftrekken. Dezelve loopt uit op een zeer
diepe {bike ; en biedt voorts aan 't gezigt een groot
Mcir,, 't welk met geraas in een holte {tort.
(Het Vervolg by de naaste gelegenheid.)
Illmosur

111•111111•01■11111111

CYP

I S A.

Een CharaEier.

(tilt het Engelsch)
Cm-1mA is fchoon, en begeerig haare fchoonheid ten toon te
fpreiden. Maar, zich verbeeldende, dat haare Perfoonlyke
Bevalligheden genoegzaam zyn om alle foorten van zwakheid
te vergoeden, geefc zy zich over aan de belachlykile gritlighe.
den. 't Geen haar heden behaagt, heeft zy morgen een afkeer
van. Bevindt zy zich alleen, de eenzaamheid verveelt haar
doodlyk, en zy klaagt bitter over de onverfchilligheid haarer
Vriendinnen. Men boodfchapt, dat iemand haar bezoekt; doch
zy vindt het gezelOap even lastig als de eenzaamheid. Zontier teieurfielling, volt zy hartzeer, en zy kweit zich, om dat
zy
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Zy geen oorzaak tot kwelling heeft. Heden is zygeheel te
nedergeflaagen , en kan geen lid van een vinger verroeren : morgen heeft zy haare vrolykheid weder, zy loopt nit na plainerpartyen ; die haar, zints langen tyd, zo gemeenzaam gcworden
zyn, dat ze nict 'hanger .vermask opleveren. — By de Floeren neemt zy ftoutmoedigheid voor bekwadmheid, tytels voor
verdienflen, dubhelzinnigheden voor . geestige Barn. By de Dames houdt zy zedigheid voor neutwysheid. Haar handing wyst
de leevendigheid van haaren aart uit; de gloed, op haat* kaaken, kondigr de grootfie zuiverheid van hart niet aan ; de zagte kwyning in haare oogen dient ten tolk van eene wellustigc
geneltenisfe. — Schoen tene fcrenge berispaer , van anderer
gedrag, verflnaadt zy ornzigtig in haar cigcn te weezen. Ongeduldig om tegenfpraak te verdraagen, vai p zy, die hoorende,
in woede of flauwte; maar in befchaafde gezelfehappen baart
de tegenfOraak niet meer dan eene meerdere leevendigheid.
Knischheid ziet zy aan als een hole en noodlooze
deugd. Schoort gctronwd, bezit zy zulk eene edele verfinaading van Huwelyks trouwe, dat'zy elk, bchalven haaren Egt.
genoot, bemint: Zy bewoonen vertrekken, op cenen vocgelyken afiland •van clkander. Zelden, en niet dan met pli;_ltplee.
ging, koinen zy byeen. Onbetaamelyk •ver gnat haare nieuwsgierigheid, en, fchoon haare driften heftig zyn , is zy nogthans
in 't veinzen tiitgeleerd. Wanneer het tot haar oogmerk- dient,
flreelt zy -dies zy haat, en lack in de ongenoeglykfie oogenblikken. Zy is Moeder, maar heeft geen lielde tot haar
Kindercn Zy is• bygeloovig, (loch neemt geen Godsdienstpligten waar. Zy mag op alle voordeelen van rykdom en overvioecf boogcn ; dan zy ieeft in getiaciige ongerustheid, `Te midden der weelde kwelt zy zich ; haare vermaaken zyn vergifgd: Zy heeft cy,er alles beichikking-, behalves over Rust en
(7euk.
dr,
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Heer HANIV NY , Wiens Leevensbefehryving onlangs eene
welverjiende vlaats in oils Aien ,viirerk bekleedde hadt,
gel)* daar in opgetekend werd , zyne Vertrekken
eve marrip wyze vercierci: en deelden die cieraaden niet zcldcn
beste Leevenslesfen 'mecie. — Onder deeze was de volgende
zecr. opmerkelyk.
•
Hy halt de Portraiten doen fehildcren van zes juffrouvven,
beroemd van wegens Hare Schoonheid. Zy waren alle van
dczelfde grootre, en hingen op dezclfde hoogte;, aan can daar
toe gcmaakt lint. Dit lint, ryklyk met borduurzel vercierd.
ill. DEEr... r NG Er,w . No. 7.
X
had,
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hadt, boven elk Medallion, eene effene oppervlakte„ waar
een vers, tot lof der- daar -in verbceldde , Schoonheid, flondt.
Fen Beeld, do Ntderi,zheici vertoonencie, hing boven alle deeze
Schoonheden , en daar onder eon, Spiegel,- t, zodanig gefchikt,
dat cone Dame, in denzelven zich fpiegelende, hoar eigen gela id, op dezelide grootte, zag, als-die 'der Portraiten Om den
rand las men Brie repels, op deezen zin ciitloopende:
JU-inneer gy. 4 mre Dogter ! de Saloon* van tie 7.even
tnogt aye, denk dot arm de Vernielingen, welke tyd aalzrzgt,
en clue Ylulde aan de NEDERIGHEtDI

ZEDELYKE BEDENKINEN.

l'a„:fiets volt bczwaarlvker, dan ,Men rehen te overtuigen., welke
met vooroordeelen bczet, en met zich zelven vooringeno•
men, zvn doorgaaps zo yevzot op bonne eigen denkb ...‘olden , en veriTum.1, Oat zy .'t der moe;te niet waardig agten ,
orn de vooritullen , vrn ancieten te overwegen;'ook bezitten zy
cone al to g oote dolls eigeRliefcle; dan dat ze zich zouden onderwerpen aan hot oordeol en. de gevotleni van anderen. Eerie
verncdering van die natutr zod hen al to veel verlagen in de
oogen van hunnon medernensch, en dart nog allermeest in hunnc want eon mensch:. met vooroordeelen bezet-, is doorgo Its eon zeer verwaand en trotsch mensch; . zich verbceldencle
dat or .gene hem r elyk.-, \Tel minder boven hem , zyn, en dat
b y lleen . de voornaamtic luister en 't hooldfieraad der Maat,
fe apny
\\L ie het ware beeldtenis van lemand, een regte Cchildery van
een byzonder perzoon, aril malen, die heeft ten uiterfien noo•
dat juiste onderfcheidende kenmerk, dat byzender eigen
van deszelfs karakter to treflbn, dat het wezentlyke, het eigen
von deszefls or:gine.el. uitmaakr. Met rift over 't hoofd te zien
verliest men cie,i geheelen perzoon. Het valt niet ligt, niet
gernakkelyk, dit alums te-ontclekken, dewyl het van zeer veele omIlanciigheden af hangr.
Het wit, dat men treffon zal, moot voor den Schutter niet
tc ver,, en buiton het bereik van zyn gezigr geplaatst worden.
T) .,s mocten ooze pogingen zich ook . niet nitftrekken, tot za.
ken die hoven ons vertnogen zyn; ens verfland moot niet
tragten te bevatten, bet geen onze kermiste to boven goat;
verilandig te widen zvn, bov on her rnenfehelyk vermogen, zal
elk, die da,Ina tragt, tot eenen ., dwas wken.
Wane de mensch Kok zy: . c vermogens toe ..gebruiken moge,
en zyne k'agten irinmnen: onk Zylle pngingen mogen
zyn, om boven anderen nit te blinken, zyn grootfie, zyn voor.,
Dam.
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ttaamfle pligt blyft beftendig, om zyne beste kragten, zyne groot.,
fte vermogens in te fpannen, om in de loopbaan der Deugd de
wensehbaarfle, vorderingen to maken.
gelukkigtie
Zagtmoedig)eid, minnelykbeid, goedhartigheid, vereenigd met
deftige manhaftigheid, en onbczweken fiandvaAigheid, 2yn van
die g,ezellige ciengden,. Welke hem , die ze oitoefent,,.- in de
Maatfehappy beminnelyk, en voor zich-zelven allergelukkigst,
waken.
Het is eene volfirekte,, onmogelyke, zaaj aan alle menrchen
te--voldoen,.ieder geooegen te kunnen geven : dan, het zal ge,
noeg zyn aan God re +-ehagen, ons geweten te voldoen, en het
beste dcel der menfehen genoegen te geven.
Alle menfehen, hebben eene aangeboren gefteldheid, die zielt-,
in weerwil van Giles, wat men mag aanwenden oni die te verbergen, noel tanstelkens, zien laat.. Gewoonte, opvoeding, beroep, een zimenloop van zaken en onitlandigheden kunnen zeer
veele veranderingen in den menseh aanbrengen, en hebben yer,
feheide en verfehillende trappen van vermogens op den geeft,
op hot hart, en het inenfehelyk geniqed; Jan, do oorrpronkelyke
piooi van den geest zal men, desniettegenaaande, altoos nog
duidelyk blyven ontdekken, en door;Ales zien heen aralen.
— De hecriehende hartstogt blyft onoverwinnelyk, en maakt
bet ware beeldtenis van iemands karakter.
Men mag zieh overgeeven pan alle losbandigheden, en ver
zwolgen zyn in den draaikolk der ydelheden, de Deugd geeft
nochtans ontzag, en boezemt een algemeenen eerbied in ; een
ieder moot Naar hulde doen ; de openbare Slaven der ondeugd
zulve, zo ze met ten ecnemaal gevoelloos zyn, moeten haar
nog eerbiedigen.
Niets wast doorgaans weliger op, clan 't geen de natuur ze1
ye yoortteelt. Zulke leheaten wasfen welig; terwyl de zul.
km, die de kunst aankweekt, met veel niacin: en arbeid.in bet
'even gehouclun wo:dcn; ja dikwils, in weerwil van alle aangewende vlyt en inoe':e, noencins ver0"en gaan. Zo
wasien by de meniehen ook de natuurlyke gcbreken zonder
moeite fehielyk en welig op; terwyl ze de Zaden der dcugd
den groci en wasdom beletten. Beciorven hartstogten
telcu fchiclyk voort, werponde hun welig Zaad in eenen bedorVon Akker,, en dragen rp. g flegtcr vrugten, dan die, van Welke
zv geteeld zyn Ecu byzondere zarnenloop v n orrifiandigheden maakt den. bedorven Akkur nicer en nicer Yrugtbaar;
en de vrugten , die ze voortteelt, ontaarden nicer en nicer.
'Er zvn vele daden en bedryven uer menfehen, Welke, door
eenen vallchen luister van Icho ,,, Mi2,113nencien glan q , her zedelyk
nog verblinden ; slit komt wanneer men ze bokleed met bet
ontroold gewaad der deugd; () ID dusdat
cone wvze kunnen
euveldaden den fcl'ierpzienciften mensh
dikwifs Ileelmlendo
tn
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rnisleiden. Zomtyds word de eenvoudige, de ftille, deugd
we' eons verduisterd , door den fchitterglans van valfchen Luister, die van agier het bedriegelyk kleed van fnoode geveinsd.,
held fchynt; even gelyk de Zon door eon valsch ligt in harm
glansch ontluisterd word; wanneer een donkere woik de werking van de kragt barer firalen belemmert. Nochtans is de
deugd, even als de Zon, onbevlekt ; en is daar in vooral aan
dezelve zeer gelyk, dat ze een dubbelen glans veripreid, nudat ze ecnigen tyd is bedekt geweest: of, even gelyk het Ligt
des daags ilerker en glansryker word naar mate het hoger
Het is wel zeker, dat vele zogenoemde verilandigen de bewondering der Waercld zyn, die, inderdaad, niet meet-, dan
voor middelmatige vernuften , kunnen doorgaan. — Gemeenlyk trckken zulke Metifchen de verwondcring na zich,' die met
hen verftand pronken: — die flout en onbefehaarnd is, beeft
oneindig in dit geval voor, by menfehen , die f1i1 zyn, en geene,
vertooning maken.
Men vind toch in de Zamenleving vele Lieden, die zodanig
met bun verftand en geleerciheid willen brilleren en nitichittey en dat ze al den glans van anderen als verdooven ; terwyl ze
inmiddels inwendig weinig gecfir bezitten , en gelyk zyn aan
die vergulde Beeldcn, die al hunnen /ulster uitwendig, en in
eenen fehoonen glans, vertoonen, terwyl ze van innerlyke waarde ten eenemaal ontbloot zyn.
Indien men niet altoos wil vernederd en in de laagte blyven,
indien men ook naar waren room haakt, dan meet men niet
ledig blyven zitten, zondcr de minfie moeite of arbeid daar aan
ten /caste te willen leggen. — Die zich N'erbeeld , de ware
Glorie te zullen verwerven zonder daar voor mocite aan le wenden, zal zich in 't cinde deerlyk bedroogen vinden.
Niets werkt krag iger op den mensch, dan de voorbeelden
van anderen; heeft men vele gocde vocrheelden, men zal dra
cone groote rnenigte navolgers vin den. M;eir heat het tegen.
deel plaats, her verdcrf zal zeer haastig toenemen en wel dra
gerankt cone ganfehe Maatfchappy bedorven. — Hier van daan
dat we dagelyks zo vele buitenlForwheden zien :
van de
Grootcn, van de ilanzienelyken. daalt het al op de minderen.
Wanncer 'er vecl bcdcrf onder de Aanzienelyken plazas
gryp t , is de Maatfchappy veelal SVCicirl geheei bedorven.
fporigheden der Grooten worden ras do dwansheden der
De uit
nun aanzienelykon ; en doze verkeerde navolging is eerlang het
bederf en de ondergang eener ganiche Natie.
C V. D. C.„

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN EONSTEN EN WEETENSCHAPPEN,
BETKEKKELI:K.

PROEVE OVER DE VERBLOEMDE EN OVERDRAGTa
LYKE SPREEKWYZEN IN DE HEILIGE SCHRIFT,
Door den Heer w. LUDLAM , Rector ran

Cockfield , i12 Suffolk.

Ouis Hilloriee Erclefiasticx peritus negaverit plura Dogmata tum demum ft41) forma , quam nunc habent , in Religio.
lien; introducta fuisfe , cum ingenium humanum qtdedani
Sacra Scripturx loca immodesta & licentmfa. curio/itate
rimari colt , cumque determinare aufi funs hotnines qua
Chris:?"& Apostolis generuliter •tantum & obfcure enunciare viliun est? — Ouis negaverit, quadarn Sacra
Scripturre loca , in quibus manifesta est figurata & tropica dictia proprio fenfu acc ‘pta , inconditton dogma
fuppeditasfi?
J. CH. SCHWAB ,

Verhandel. van het S:olpiaanfche
Legaat, 1786. p. 9.

WJanneer de Heilige Schrift over de dingen , tot GOD
en eene andere Wereld betrekkelyk, fpreekt, bezich zeer veelvuldig van Verbloemde Spreekwyzen en Zinnebeelden. In veele gevallen (*) kan ons
geen Letterlyk berigt gegeeven worden. De Menfchen
hebben, in den tegenwoordigen Staat, geene denkbeelden , noch kunnen ze hebben , Welke byzonder eigen zrn
aan eenen anderen Staat ; geene woorden kunnen zodanige denkbeelden mededeelen. Toen de Heilige PAULUs
't Parades was opgetoogen , hoorde by onuitfpreekelyke
woorden ,
woorden , die het hem onmogelyk waren
uit
VV

dient

in

(*) Wy zeggen in veele gevallen : want in zommige zouden
een Letterlyk VerIlag kunnen hebben. Was •ons, by voorbeeld , den bepaalden Tyd des Jongflen Oordeeldags vermeld:
wy zouden bet kunnen verlIaan ; doch deeze gevallen Zyn
Wy
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te fpreeken. Hy ontving nieuwe denkbeelden, welke
by door geene woorden aan anderen kon mededeelen. Als
de Heilige Schryvers, derhalven, ons van zaaken, tot de
Toekomende Wereld behoorende, fpreeken , moeten zy
bet doen door Gelykenisfen , van de dingen deezer Wereld ontleend , door Zinnebeelden , door Raadzelagtige
Befchryvingen; zo dat wy als door een glas donker Zien
en als 't ware in een Raddzel, en hebben wy ons Heeds
te herinneren, dat wy maar ten deele kennen.
Zinnebeelden zyn, ten hoogften genomen , flegts Gelykenisfen , en wy moeten niet verwagten , dat eerie Gelykenis in alle deelen doorgaat. Het .00ginerk van het Zinnebeeld wordt volkomen bereikt, als de Gelykenis beantwoordt in eenig hooldpant , en wel in dat hoofdpunt, 't
welk vnornaamlyk beoogd wordt in te fcherpen. Dezelfde Hooldleere kan ook opgehelderd cn vcrklaard worden,
door onderfcheide Zinnebeelden , naar 't verichillend licht,
waarin men dezelve plaatst, of naar gelange van de ondcrfcheide deelen dier Hooldleere, welke men bedoelt ons
in te boezernen.
Vraagt men, hoe zu'len wy weeten , in welker deelen
van een Zinnebeeld de Gelykenis doorgaat? Zullen Leerftellingen , ons deezerwyze voorgedraagcn , niet in 't Wilde voorgefteld, en van eerie zeer twyfelagtige betekenis
zyn ? Verre van daar. Alle Taalen vioeijen van
Zinnebeeldige uitdrukkingcn over, en naawlyks kunnen
wy fpreeken, zonder yerfcheide Toefpeelingen en Overdragtlyke Spreekwyzen te bezigen. Nogthans volgt daar
uit in geenen deele eene onzekerheid in ooze gefprekken.
De ftoutf'te Spraakfiguuren maaken zelden ooze meening
onzeker, en zetten nogthans ;;rooters klem by aan 't geen.
wy zeggen. Veel min zullen wy ons vcrlegen vinden ,
om te wceten wat Letterlyk, wet Zinnebeeldig is. Dat
twv 'er in een en ander voorbeeld de Procve van neemen.
Van de Veedoemden leezen wv, dot
Worm ilia
erje,
en dat bet Vnur der Belle frJoit za/ worden nitgefl
blzischt. Een is ier ziet, dat de ultdrukking, Worm
fez ft geenzins Letterlyk van een Worm op garde,
kruipende, kan verfican mace Zinuebeeldig opgevat moet
worden. De nimmer ophoudende zeitsbefchaldigingen
Van een kwaadGeweeten worden, zo gepast als flerk , afz,0.ebeeld door het knaagen van een Worm, die de zelfflandigherd met welke dezelve zich voedt,. niet fchielyk opeet , maar langzaam afknaagt. Wanneer wy dan leezen,
dat
uit
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(Fat deeze Worm melt ficrft , begrypt ieder har u it , dat
de fchuld der Verdoemden voor altoos onverzoend bivft,
en de zelfsverwytingen nirnmer ophouden. — Ten
anderen. Indien wy het Vuur der Belle Zinnebeeldig opvatten , f1rekt deeze uitdrukking duidelyk, om de grootst
mogelyke pyniging aan te duiden. Lcevehd verbrand te
worden, rekenen de Menfchen voor de grootst mogelyke
pyniging. 't Zy wy nauwkeurige denkbeelden van de
Helfche Straffen hebben, dan Hitt, de woorden, die ze
befchryven, zyn verfchriklyk genoeg, en derzelver meening lydt geen twyfel. Zest iemand, de woorden kunnen zo wel in eenen Letterlyken als in een Zinnebeeldigen zin verftaan worden, in zo verre bet Lichaam zal
worden-opgewekt; 't zy zo, geene dwaaling zal 'er uit
volgen. Wy zullen ons nooit in gevaar van misvatting
bevinden , wanneer men de woorden of Letterlyk , of
Zinnebeeldig, kan opvatten: en kunnen ze alleen Zinnebeeldig opgenomen worden , dan zullen wy altoos het
iluofdbedoelde zien in bet Zinnebeeld beoogd. — Leezen wy verder, dat het Vuur 7200it zal worden uitgebluseht.
Die Spreekwyze zet alleen bet Zinnebeeld voort, en is
ontleend van het Vaur door Water uitblusfchen.
Letterlyke betekenis is te klaar, om eenige fchaduw van
twyfel over te laaten: en de Zinnebeeldige duidelyk, dat
de. Pyniging geen elude zal neemen, maar altoos duuren.
Om een ander voorbeeld te neemen. Onze Zaligmaaker zegt : Indien een it ensch diet weaergebooren wordt,
by ban in 't Konin:rryk der Hanelen iziet ingaan. Doch
wie is 'er, die, zints de dagen van mconEmus , deeze
woorden in een Letterlyken zin heeft opgevat ? De Natuur nu van elk Dier is bepaald tot het Ras, wear van
bet afflamt: een Dier , nit een wild Ras , is wild en
woest; een Dier, uit een tam Ras, van een zagten en
onbefchadigenden cart. Wedergebooren te worden betekent clan van eene nienwe of amiere Natuur te worden,
of verfchillende van 't geen wy zyn , door ooze natuurlyke geboorte en afkomst. 't Geen uit, bet Vleesch gebooren is , is Vleesch ; 't geen aftl amt van 't gellacht der
gevallene Menfchen beeft, door afkomst en natuur, de
vleeschlyke en bedorvene neigiugen, eigen aan 't geheele
gevallene Menschdom. 't Geen nit den Geest geboorert
is , is Geest. Dat geen, 't well: door de waking van
den Heiligen Geest van eene nieuwe natuure gemaakt is,
is van eene heilige en geestlyke natuure , van de natuure
Y2
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diens Vermogens , welk de verandering te wege bragt.
In andere plaatzen der Schriftuure wordt gezegd, dat
Brie iri cintisTus is, een nieuw Schepzel dat is, als 't
ware, herfchaapen. Ten aanziene van waare Christenen
leezen wy, dat zy den Ouden Mensch, die verdorven is,
afgelegd, en den Nieuwen Mensch, die, naar het . Beeld
van den Schepper, vernieuwd is , aangedaan hebben. Deeze plaatzen wyzen aan, wat . wy door Wedergeboorte en
een Nittew Schepzel te verflaan hebben. Een Zinnebeeld,
zeer veel beduidende en kragfig. Het duidt aan , die
groote verandering in Wil en Genegenheden, in de Christenen te wege gebragt door den Heiligen Geest (±). Eene verandering , zo verre boven ons vermogen orn nit te
werken , als bet boven ons bereik is ooze eigen natuur
te vormen, of de natuur van eenig ras van DieFen, te
veranderen; en zo verre boven onze bevatting , als bet
voor ons onbegrypelyk is, hoe elk Dier zyne byzondere
geaartheid ontleent van bet Ras , van welk bet affiamt.
Dit Zinnebeeld eenigzins verder voort te zetten , is
duidelyk treeden buiten het oogmeyk , waar toe bet word
bygebragt. Pus is de tyd des arbeids, by de Natuurlyke Gcboorte van ecn Kind, niet 'Nig; (loch kunnen wy
daar nit niets afleiden , ten aanziene van den tyd, noodig
tot de Wedergeboorte, of den tyd, waar in die verandering, welke men Wedergeboorte gewoon is te noemen,
volbragt worth. • Indien wy verder gaan; en ons dingen
verbeelden, die betrekking hebben tot den tyd van de
1)ragt, v6Or de Natuurlyke Gehoorte; of de pynen eencr
in arbeid zittende Vrouwe , zullen wy tot nog grooter
ongerymolbeden vervallen. Het is openbaar , dat- niets
van dien aart in het Zinnebeeld kan beoogd worden.
wanneer, derhalven, tie Wedergeboorte befpotlyk wordt
voorgeileld, door te fpreeken van de fmarten en wean
der Wedergeboorte , enz. is zulk ecn gewrongen toepasfing des Zinnebeelds zeer ongepast en onbetamelyk.
De Gelykenis van den Verlooren Zoon is een der treffend& , uit den mond onzcs Zaligmaakers gevloeid. Het
dui-

(I) De Geest treedt voor ons tusfehen beidcn , door in 0713
te werken ; dat is, door in de gemoederen der Christeiien on-

geveinsde begeerten na GOD te verwekken , en die heilige gemoedsgeReltenisle , welke or.gellooten ligt in bet vuurig gebed
eens Regtvaardigen. HEY, on tile Atonement, p. 85. Zie ook

fowm.'s Semi. p, 212.
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duidelyk oogmerk komt bier op neder, om GODS Bedee, zo omtrent 3'ouden als Heidenen, als mede derzclver
geaart- en gefchiktheid, af te beelden, Beiden worden
zy vcrtoond als ooripronglyk van 't zelfde GC
; de eariten blyvende in zyns Valets 1-lois , onder diens Zorv e en Beftuur; de leatilen als verlaatcnde coos Huis ,
verzaakcnde de Godsdicnstwetten, volgende zyue eigene
belorvene genegenheden,
tot eene verr.gaande onkunde (geestlyke bhoefte) en elende. Heider algemune Vader, nogthans , ontvangt de wederkeerende
denen met open armen en vol vreugde, niettegenflaande
de zelfzoekende Yooden , over die aan de Heidenen beweezene Genade , bun verregaand misnoegen betoonen.
Het oogmerk der Gelykenisfe ftrekt duidelyk , om die
Verborgenheid te verklaaren, welke, van den beginne der
wereld af, verborgen geweest was in GOD , dos de w,2derkeerende . Heidenen , ondanks lumen afval met de
,00den Medarfgenaamen zouden weezen , en Deelgeno,1-,
'
ten van GODS beloften , door het Euangelie van co p.'sTUS. Niet om aan te toonen , op walk eene wyze GOD
de zondc des Menschdoms vergeeft; of te verklaaren, op
welkc gronden de Genade zich tot Jooden en Heerlen/en
zou unfirekken: naamlyk , dat CHRISTI'S ze beiden met
GOD ZOO verzoenen in an lichaam , door het Kruis; de
vvandfchap te niet gedaan hebbende. Geen wonder, dot
'er van de middelen deem Bevrediging Been gewag altoos
gefnaakt wordt de Gelykenis bedoelde niet dit fla op te
helderen : en 1:an bet flilzwygen te deezer plaatze niet
overgefteld worden tegen de herhaalde verklaaringen deswegen , in anderc plaatzen der Schriftuure.
Een ander Schriftuurivk Zinnebeeld is dat van Sch7/7den. Nu eens genomen voor Pligten , Can GOD verfchuleens voor Zonden , die voldaan moeten wordigd,
den;:dan wader voor de Straffe, of vat men aan Regtvaardigheid van GOD fchuldig is. Vergiffenis van de
Straffe, aan de Zonde ftlzuldig , dat is , (zullen deeze
woorden eenige hetekenis hebben , ) aan den Zondaar
fchuldig , wordt Zinnebeeldig genoemd , zyne fehuiden
ver,,,Teeven : en dit Zinnebeeld zeer eigenaartig gebruikt ,
om de Leer der onderlingc vergiffenisfe van Mensch
galls Mensch aan te duiden. — Maar indien men dit
gebraik des woords -Ye/in/len afieide „ dat
' Straffe, even
als Schulden van eigendom , vsst den Perfoon die de Zonden pleegt , op een.en anderen kunnen worden overgeYr 3
brew ,
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brat , trekken wy een gevolg, nooit bedoeld, noch onderiteund door 't Gebruik des Zinnebeelds , of in 't Gebed. onzes Heeren, of in de Gelykenis van den Boozen
Dienstknegt, MATTH. XVIII, of in eenig ander deel der
Schriftuure. Dit Zinnebeeld wordt door de Apostelen
nergens gebezigd , om de groote Verborgenheid der Verlosfinge op te helderen ; noch kan het , gelyk zommigen
veronderftellen , vcrklaarcn, op welk eene wyze de Godlyke Regtvaardighcid voldaan werd door het lyden van
CHRISTUS , of, langs vc/k een weg zyn Dood die kragt
gehad hebbe , dat is , om met de Heilige Bladeren te
fpreeken, hoe zyn Bloed, en zyn Bloed alleen ,ons reinigt
van alle Zonden. Een drift, om de Eziangelili:he Ver i.orgenheden, gelyk ze genaamd worden, op te losfen, heeft
grooten ondicnst gedaan aan de zaak van CHRISTUS, van
de dagen der Gnostiken at, tot de,clico/./che Godgeleerdea
van onzen tyd.
De woorden, Rantfben en Vrykooping , worden door onzen Ilea en door de Apostelen yank gebruikt als Zinnebeelden , om de wyze der Verzoening , door CHRISTUS te
wege gebragt , op te helderen. De Duivel komt ons in
de Schriftuur voor als de Vorst en de God deezer Wereld,
in vyandfchap met den GOD des . Hemels , en tegen hem
geflaadig kryg voerende. De Mensch was oorfpronglyk
gefchikt om een Onderdaan te weezen van GOD, die hem
fchiep ; maar, door het verderf zvner Natuure , door den
Val, is by een Gevangenen der Zonde en des Satans ,geworden, gebonden in banden van elende, zittende
in de duisternisfe en de fchaduwe des doods. Door bet
lyden en den dood van CHRISTUS is de mensch uit die Gevangenis verlost. Nu worden , onder de Kindcren der
Menfchen , de Gevangenen gcrantjbeneerd en verlost
van de onderhoorighcid aan die Magt, welke ze gevangen hieldt, hertteld tot hunne voorige vryheicl, en wedergc)ragt onder dien Vorst, wiens natuurlyke Onderdaanen zy waren. Zy zyn vrygekogt of gerantioeneerd
door cent: fomme gelds , betaald aan die Magt , welke den
gevangcn, in bewaaring hadt , en deeze is de prys zyncr vryheid. Ongerymd is het te veronclertiellm , dat
deeze Losprys betaald worde aan zyn eigen Vorst, die
hem noch gevan;eu houdt, 'loch gevangen wenscht
homien , maar als zyn eigen ontvangt. --- In tocrile,:hog op dit gcbruik onder de Menfchen , worden de Chris.
gezegd van de Magt des Satans GUDE vrygekegt
zyn;
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zyn; zy zyn GODE gekogt door het Bloed van CHRISTUS,
verlost van de Magt der Duister;:tis van de ketenen der
verderfenisfe , en overgevoerd in de heerlyke Vryheid van
'GODS Kinderen. Doch de Christenen zyn niet vry9:ekogt
door verderfiyke dim,Y en , als Zilver of Goud, maar door
het kostlyk Bloed van CHRISTUS , die zich tot een Rantfoen voor alien gegeeven heeft. --- Hier eindigt het
Zinnebeeld , en alles wat het bedoelt komt bier op neder,
om ons of te fehetzen , — den Staat , waar in wy oils
van natuure bevinden, -- onze Verlosfing door CHRISTITS - ons wederkecren tot GOD. Door dit treffnd
en rremeenzaam Zinnebeeld tiellen de Apostelen , de Genade
b van GOD , de Mensehliefde van CHRISTUS , en de
verpligtingen van de vrygekogten des Heeren, iii een fielder daglicht.
De berocmde Schryver , van de Zamenfpraaken tusfchen THERON en ASPASIo , voert een der Spreekeren in,
eene tegenwerping bybrengende, tegen de Leer der Vrykoopingezeg gonle , dat , indien het Bloed van CHRISTUS het 'Rantfoen of de Losprys was , CI-IRISTUS het
Rantfoen (zyn Leeven) moest betaalen aan den Dnivel,
die de Zondaars gevangen genomen hadt. Het antwoord,
daar op gegeeven, laidt, „ Het Rantfoen werd GODE
„ betaald : dewyl de bekentenis der Heiligen in het Licht
,, is. Gy hebt 012S GODE gekogt (s)!
De tegenwerping is 'ekes dwaas, doch het daar op gegeeven antwoord onvoldoende. De Heiligen zyn, in de daad, de
vrygekogten; zy zyn ook Hem gokogt , die hun oorfpronglyk naar zynen beelde fchiep : ---- met andere woorden , zy zyn weekrom de zpien geworden. Maar dit is
Been antwoord op de zwaarigheid , deeze betreft den Aanrieemer der vrygekogte PMbouen niet; maar wie,volgens
het beioo9 des Zintre!,eelds , tie Ontvanger moest weezen
van den Prys, te hunner Vrykoopinge , betaald? WTil men
het Zinnebeeld doorzetten , de ingebragte zwaarigheid
kan niet ontweeken warden.
Maar de Leeraellingen des Chfistendoms zyn niet gegrond op Zinnebeeiden ; maar de Zinnebeelden worden
gebruikt om die Leerilelliiren op te helderen. En, in
zodanige ophelderingen is het geenzins noodig, dat de
gelykenis in alle byzondcrheden doorgaa, en dit Zinnebeeld
(0 THEitON en ASPASIO.

Derci 'Zanzenfpraak.
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beeld bier niet verder toepasfelyk. Het oogmerk, waar
toe dit Zinnebeeld words aangevoerdis niet om ons de
wyze te leeraaren, op Welke GOD handelt, tot handhaaving zyner Regtvaardigheid; maar in de Menfchen aan
te wyzen , welke verpligtingen de Menfchen aan CHRISzus hebben: aan dit einde beantwoordt het Zinnebeeld
volkomen, zonder voorts in elke byzonderheid te pasfen (.0.
Wanneer de Apostelen bet Zinnebeeld veranderen, en,
in ilede van Gevangenen door geweld genomen, en tegen
bun wil vast gehouclen , het Menschdom verbeelden als
wettibo. Opperhoofd, als vryWederfpannigen tegen bun
willige Overloopers tot den vyand, bedienen zy zich vau
het woord Verzoening , en laaten dat van Vrykooping
vaaren. Het Bloed van CHRISTUS is dan de Prys der
Verlosfing maar de Verzoening, voor bun Opfland;
en dos worden wy met GOD verzoend door den dood zyns
Zoons , door wien wy de Verzoening verkreegen hebben.
Zy, die eertyds van Goo vervreemd en zyne vyanden warcn , door 't, verftand in de booze werken , zyn zy ver.
zoend in het lichaam zyns vleefches, door den dood..-_.
De vernaleringhet lyden , en de dood van CHRIS TTIS
God en Mensch, zyn zo ongemeen, in zich zelven befchouwd, en van zulk een ge-vvigt , dat men zich niet behoeve te verwonderen, dat de nitwerkzels , voor zo verre zy het Menschdom betreffen , met eene groote verfcheidenheid van de treffendfte Zinnebeelden worden voor
gefteld. Dan, het is geen wonder, dat de Heilige Bladeren zwygen van de betre kkin cr , welke zy hebben op de
b deelen van GODS Zedelyk
Godlyke Eigenfchappen , of de
Beftuur, aan ons onbekend. Misfchien ontbreeken wy
geheel de denkbeelden , noodig om zelfs een weinig to
verftaan van de Bingen , waar in de Engelen begeeren ia
te zion.
Behalven door Zinnebeelden , tragten de Heili o.e Schryvers ons ecn gedeeltlyk denkbeeld te verfchaffen
b van de
Bingen der andere Wereld, dat is , door ze ontkennende
voor
(I) De Verklaarders der Scbriftuure behooren zeer omzigtig
te weezen , oin, nit eene Gelykenis of Zinnebeeld , geene an.
dere Leere, al te leaden, dan baarblykelyk in ligt opgeflooten . Zond.r deeze voorzo ge to gebruiken, kui:nen, gelyk zo
dikwvls ge,iaan is. de ongerymdfte begrippen nit deeze gedeel.
ten cier ticiiip Schrift ontlecnd worden,
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voor te draagen , ons niet zeggende, hoedanig ze zyn,
maar hoedanig zy niet zyn. Zo leezen wy , dat de Dooden onverderflyk zullen worden opgewekt; dat is, niet, gelyk tegenwoordig , aan ontbinding onderhevig. — Vat
dit Sterftyke de Oqerflykheid moet aandoen. Dat wy
zullen veranderd worden, vinden wy vermeld; maar wat
de natuur deezer veranderinge is , of , op welk eene wyze onze flerflyke Lichaamen onfterflyk en onverderflyk
zullen gemaakt worden is in 't duister gelaaten.
'
't Gcen wy gezegd hebben
, in deeze Proeve , geeft
ons een gepast antwoord aan de hand, op het zeggen der
geerien, die beweeren , dat 'er geen Verborgenheden in
den Godsdienst kunnen weezen. Of wy verfhan , is hunne teal , deeze Voorftellen , of wy verftaan ze niet. Indien wy ze verflaan , zyn het niet lancer Verborgenheden ; verftaan wy ze niet, dan verfchaffen zy geen voorwerp aan 't verfland; ze zyn voor ons van geene betekePis ; hy,, die ze ons voordraagt', fpreekt voor ons als
Baj.baar , in eene onbekende taale. — Dan , deeze
optelling is onvolkomen : wy kunnen een Voorfiel noch
volkomen verflaan , noch 'er ten vollen onkundig van
weezen : wy kunnen 'er cen gedeelte van begrypen ; en
hebben , in deeze Prove , gezien twee wyzen van eene
gedeeltlyk medegedeelde kennis , of door Zinnebeelden ,
of door eene Ontkennende luze van voorfIclien. Maar,,
behalven dit, alle algemeene denkbeelden (gcvormd door
aftrekking van de byzondere, die alleen volkomen zyn ,)
kunnen niet anders dan onvolkomen wcezcn ; nogthans
maaken wy 'er in zaaken des gemeenen Leevens geme
zwaarigheden tegen. Wy verftaan wat 'er gemeend wordt
door een Staat van Geluk , en een Staat van Elende,
fchoon wy geen denkbeeld hebben , waarin dat Geluk
of die Elende gelegen is ; noch geene byzondere 1denkbeelden van lien Staat in 't geheel bezitten. Wanneer
wy gelooven, gelooven wy alleen zo veel als wy verflaan,
niets nicer: clock bemerken menigmaal, dat het geen wy
verftaan , zeer nauw verbonden is met veel meer , 't welk
wy niet verflaan. Dus gelooven wy, dat GOD de Wereld
fchiep. Dat is, wy gelooven dat de Wereld zich zelve
niet voortbragt; dat 'er een tyd was , wear in de Wereld, en geene ftoffe van eenige foort, beftondt: en, wy
weeten dat de Wereld nu beflaat. Dus veel verflaan wy;
maar hoc, op welk eene wyze , de Wereld, toen 'er
niets ftoyks was, gemaakt is , begrypen wy niet. Het
Y3
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tegenwoordig beftaan der Wereld. , 't welk wy weeten
is, derhalven , nauw verbonden met de daad der Scheppinge , welke wy niet begrypen ("). En zo veel van dit
fink, betreffende den ooriprong der Wereld, als wy dust
kunnen yerflaan, is alles wat wy voor tegenwoordig behoeven to weeten. En van zeer veel aangelegenheids is
dat klein ftukske der zaake, wegens eene andere Wereld,
ons alleen door Zinnebeelden , en door Ontkennende wyzen van voordraagen , medegedecid.
(**) Wy leezen, dat GOD fprak, daar zy Licht, en 'er herd
Licht , dus fprak Hy en het w:ts 'er , dat Hy .4.-oodt en het /londt 'er.
Dit is blykbaar eene zinnebeeldige voorciragt : doch zulk eene,
als ons het verheevensd denkbeelci rehenkt van GODS Alvermogen. De werken der Niel-alien worden niet dan met arbeid en
moe ; te , volbragt , en vorderen tyd. Zodmig is het (naar die
zinneb,..eldige voor(1 fling,) met de. Werken van GOD niet ge1egen. RegunaaLig, ,derhalven „js het befluit, Dat de ganiche Aarde
den HEERE vreeze; dat alit de Inwounders der hiarde voor hem .beeveil!
AMPMENWINSINIOSSONSIswasMAINSININNOrnsIsINNI

WAARNEEMING WEGENS HET NUTTIG CEERUIK VAN
DEN BRAAK-WYNSTEEN IN DEN KINKHOEST.

Dour *

M. D.

ook de oorzaak , en waar ook de zitplaats van den
Ny7r atKinkhoest
, zyn moge , zo is het nogthans eene door
de ondervinding genoegzaam bevestigde waarheid , dat
alle flym verdunnende middelen eene heilzaame uitwerking in deeze Zicktc hcbben, en dat zelf de zagte brankingverwekkende rniddelen, onder de nicest beroemde Geneesmiddelcn, den eerfIen rang verdienen. - De Ipe.
cacuanha , de Bermes , het Sulphur. aurat. Antimon.
zyn het, die men tot dat oogmerk tc reek heeft aangepreezen; doch, wegens het gebruik van den BraakWynfteen , vindt men minder Waarneemingen , en nogthans is het ecn middel; dat, in Heine giften , tot het bedoelde oogmerk het allergefehiktst is, en zeer gemakkelyk den kindcren ken toegediend word en. Ik heb', by den
thans zo algemcen heerfchenden Kinkhoest, zeer dikvvyls
van dit middel, in water ontboncien , gebruik gemaakt ,
en ik heb daar van zulke uitmuntende uitwerkingen gezien , dat ik my aangefpoord hebbe gevonden , myne
Kunst-
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Kunstgenooten tot eene nadere beproevinge aan te moediDit toch is het eenige en waare middel, om
g en.
den aart deezer hartnekkige Ziekte meer en meer te leeren kennen, en de beste Geneeswyze, waaraan het tot
nog toe ontbreekt , uit te vinden.
•

BRIEF VAN DEN HEER CARMOY , DOCTOR IN DE MEDICYNEN, TA PARAY-LE BIONIAL , IN BOURGOGNE ,
CORRESPONDENT VAN DE ACADEMIE TE DYON
AAN DEN MARQUIS DE VICHY , OVER DEN
OPKLIMMENDEN BLIXEM.

(journal de Phyfique.)
Paray.le Zilonial,

20

Oct. 1787.

Ctaa my toe , myn Heer,, dat ik u in uw cenzaam vet.blyf iloore. De laatile keer,, dat ik u verliet, vond
ik u doordrongen van verwondering over bet fchrikbaarend, maar grootsch , vertoon , waar in het Onweer, 't
welk op onze Velden, en in onze Wyngaarden, zo veel
ramps hadt aangebragt. 1k laat u bier toekomen twee
Waarneemingen , door my met alle nanwkeurigheid gedaan , en waarin gy zeker belong milt
Langen tyd heeft men gedagt , dat de Blixem alleen uit
de wolken op aarde neder fchoot , 't is niet dan zeer onlangs , dat men waargenomen heeft , hoc de Blixem zomtyds van de aarde na de wolken den weg nam. Niets is
'er in dit verfchynzel, dan 't Been zeer wel flrookt met
de heginzelen der Eiectriciteit. De Heeren CHAPPE
CASSINI , PRUNELAY , en anderen, hebben desaangaande
beflisfende Waarneemingen medegedeeld: de twee, welke
deeze Brief zal bevatten , vermeerderen dit getal.
Ik be yond my in den voorleden Zomer te Tancon, een
Dorp, in Beaujolois , waar, eenige dagen te vooren, een
Perfoon, die zich onder een Boom vervoegd had, door
Onweer getroffen , dood was nedergeflort; zyne Kleederen waren in ftukken gefcheurd, zo waren ook die van
zyn Makker, die onder denzelfden Boom een fchuilplaats
gezogt hadt , dock 'er afkwam met eene korffiondige bedwelming. Hume hairen waren van 't hoofd gerukt,
en zaten hoven in den Boom. Een yzcren band, die ter
hegting van den htdsblok , van een hunner , diende
went
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werd tot een hoogen tak, van denzelfden Boom, opgevoerd , en hing 'er aan.
In den grond, onder een Boom, op een aftland, tusfchen de drie en vier voeten, van den Boom, waar onder de een zo ongelukkig zyn einde vondt, en de ander
bcdwelmd werd, befpeurde ik een road gat, breed na boven , en vernauwende in de gedaante van een tregter.
Eenigc voeten.van beneden was de buitentle boomfchors
weggenomen , de binnenfte van onderen na boven opgeligt , niet in groote Itrooken , mar by kleine afdeelingen
nls gefazeld. Ter zyde ftoudt de Boom, onder welken
bet ongeluk deeze lieden trot'. Htmne Kleederen , in
kleine flukjes gefcheurd, lagen rondsom die Boomen geEen zyden Halsdoek, dien de een aan hadt, was
alleen van de vernieling uitgezonderd. Het onderfte gedeelte van then Boom hadt geen letzel , hoegenaamd :
doch , op de hoogte van tien voeten was de Bast weggenomen , en hadt de Boom zelve vry groote tekens van befchadiging. Een groot getal Lange fplinters , van beneden
11 a Lovett gefpleeten , hingen can de hovenfte gedeelten
van den Stam vast. Dc Bladeren waren can den eenen
leant gefcbroeid, aan den anderen 'flonden ze in volmaakte frisheid.
Gemakiyk vie" bet den loop des Blixems, in dit geval,
te volgen. Dezelve is , can den voet des eerstgemelden
Booms, nit den grond gekomen door den even gemelden
tregter; van daar opryzende, nam dezelve den Schors
weg; vervolgens ter hoogtc van drie of vier voeten gekomen verliet by dien Boom , en trof de twee Lieden ,
onder den naby itaanden zich verfchuilende, doodde de
een , bedwelmde den ander, fchcurde hunne kleederen
itukken, voerde hun hoofihair en den yzeren band boven in den Boom., beroofde then van den Bast, en nam
'er in 't opklimmen flukken nit male, ligtte de fplinters
op , die, geiyk derzelver stand nitwyst, alleen van beneden na boven gcrukt waren. Eindelyk trof dezelve de
Bladen , die zich geheel verfcbroeid vertOonden , en vervoegde zich tot de wolk, welke deezen Blixemflag hadt
aangctrokken. — Ik had vergeeten u te melden , dat ,
eenige oogenblikken te vooren , de Donderflag, die kort
en fchor geweest was, met een zeer zwaaren flag, zich
hadt doen hooren. Zou dit een onderfcheidend kenmerk
weezen eens Opkiimmenden Blixems? Zou de eerfte flag
de
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de Wolk van Electrieke ftof ontlast ; en de tweede dezelve daar aan weder gegeeven hebben ?
De!gewoonte , van aen Blixem uit de Walken te zien
komein , de dicpc onkunde , waar in men verkeerde , ten
opzigte van de Electriciteit , en de gelykaartiglicid van
den .Blixem met dezelve, en de flelzels , gcvormd wegens
de oorzaaken van dit vcrfchriklyk verfthynzel , moesten
eigenaartig het denkbeeld, dat dezelve ook van heneden
ippklom, verminderen: doch , naa dat men den loop der
Electrike frolic kent, heeft dit verfchynzel niets vreemds.
Zints langen tyd heeft men AVaarneemingen gehad , die
ons tot die waarheid badden behooren op to leiden. In
de uitbarftingen van den Velavitis en de Ethna, ziet men
ftroomen Electrike Rolfe. lit den mond dier vuurbraakende Bergen komen , in . de wolkkolom, die zich boven de
openingen verhrft , dwarlen , uitfchieten , en op de naby
zynde lichaamen de gewoone uitwerkzels van den Blixem
veroorzgaken. De Ridder HAMILTON geeft bier van getuigenis in de befchryvingen , door help van de uitbarftingen dier Vuurbergen gegeeven
De tweede Waarneeming, welke ik u hob mode to deelen , betreft u in eigen Perfoon , en alien , die zich met
bet doen van Electrifche Proeven bezig houden ; zy zal
leeren geene Proefneemingen te doen , ten tyde dat 'or
Onweer in de lugt is , bovenal niet als bet dondert.
Op den elfden van October deezes jaars 1787, was dc
lugt zeer ontfleld. Mync Electrifeer-Machine halt men
cenige ilagen gedraaid , ik had uit de .eerfte Conductor
eon vonk getrokken , die dezelve voor een goed dee] van
de laading moot outlast hebbeu. Vry hevonden ons met
ecn talryk gezelfcbap in de kamer. Eenige oogenblikken
daar naa ontdekten wy op de groote Conductor, die vyf
en twintig vicrkante voeten oppervlakte hebbe, eon Electrick Licht , vergezeld van cone vry fterke uitharfting, en
een zwaaren Donderflag.
op 't zelfde
Gy weet , dat myn Electrifche Toeftel zeer van apes
afgcfcheiden Itaat , goon lichaam is, zo naby „ dot bet 'er
een vonk nit kan haalen ; het eenige dat het thans kon
Jaen, was de knop van de Electrometer, een dnim van
den eerilen Conductor geplaatst , en vyf of zes voeten
be(*) Men flaa bier over naa, de Traorreminv77. over (le t'uvrerR;d r HAMILTON, by den Boekverkooper YNTEMA,
in den jaare 1784, eiigegeeven.

go; vat)
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beneden de groote Conductors. Uit deeze kwam een
groote uitbarffing van zelve. De Vonk ging niet na de
aarde , de algemeene verzamelplants : dewyl het eenig
lichaam,'t welk dezelve daar zou hebben kunnen brengen,
die fiat aantrok. Zy fchoot, derhalven , in de Lugt.
Wel flerk .moet zy derwaards gelokt weezen door een.
lichaam, ten opzigtc van myn Conductor, min geelectrifeerd.
De 1)0-m1cl-flag , die op 't zelfdc oo g enblik zich liet
hooren , hadt cen al te rechtflreeklche betrekking tot het
VerfchynzJ, waar van ik fpreek, om niet te gelooven,
dat de wolk , die boven myn Toeftel zich bevondt, het
negatif Geelectrifeerde Lichaam was, 't welk de zoo . verbaazende Uitbarfling veroorzaakte , als ook den Donderflagdie dezelve onmiddelyk vergezelde.
Indien de Toeftel der Electriciteit volkomen gelaaden
geweest , en iemand zich binnen 't bereik daar van bevonden halt , hem zou het lot van den ongelukkigen®
RICHMAN hebben kunnen wedervaaren. Dc Vonk, uit
{len Conductor gctrokken, zou de Blixemftof,, van beneden opkomende, hebben kunnen bepaalen om den weg
te neemen door den Perfoon , die de gemeenfchap vorm't Is waar, 'cr moet veel zamenloopen om
de.
dit ongeluk te (loan plaats grypen; doch de mogelykheid
'
is 'cr: laat derhalven , vervolgens , alle Proe fneemingen
met de Electriciteit ftaan, ten tyde van Onweer; dit is
de raad van iemand, die u de opregtfle genegenheid toedraagt , en de ear heeft te zyn, enz.
.....eslogeorogo¢.0.0.112111.

SCHETS EENER PROEVE , OVER HET OPIUIMMEN DER
DAMPEN. Door ALEXANDER EASON ,
D.

(Uit The Monoires of the Literary and Philofophical Society
pf

Manchester.)

rr egen
het onlangs aangenomen befpiegelend Stelzel ,
dat Damp niets anders is dan eenc waare

Chimifche
Ontbinding des Waters in de Lugt, brengt Dr. EASON

met regt in,
dat de uitdamping plaats heeft in 't
Lugtledige, dat, volgens dit beginzel, de Wolken
niet zwaarder konden weezen dan de Lugt zelve, en dus
tot. geene hoogte in den Dampkring opgehouden worden,
dat wy geen Regen zouden kunnen hebben, of de
Lugt
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Lugt zou overlaaden moeten zyn met Water, en alleen
dat geen nederftorten, 't Welk het in de ontbinding niet
k-on ophouden, — dat, fchoon de Hitte zeer veel tuebrenge, om Water in Damp te veranderen, die, weder
door . Konde verdikt, het Water, nogthans , van zichzelyen uitwaasfemt, en in de Lugt blyft hanger' , in het.
kondile Weer.
Van alle deeze Verfchynzelen, die zo langen tyd de
Wysgeeren zwaarigheid baarden, heeft Dr. EASON eene
vry voldoende verklaaring gegeeven. Hette is de groote
oorzaak, waar door Water in Damp veranderd words;
deeze Damp bevindt men 'Soo maalen ligter dan onze
Lugt , en moet, derhalven, opklimmen, tot dezelve kome in eon gedeelte des Dampkrings van dezclfde digtheid.
Dc Ileac moet in deeze bewerking niet aangemcrkt worden als een oorzaak, die voor een tyd werkt; een gedeelte daar van komt in de Chimifche verbintenis met het
Water , weezenlyk behoorende tot het vormen van den
Damp; en de waterdeeltjes worden verhinderd zich van
deeze verhorgene Hate af te fch"ciden, door de Electriciteit des Dampkrings: want de proeven vvyzen het uit,
dat de Electriciteit aan dezelve een wegilootende kragt,
ten opzigte van cikander, mededeelt; dat deeze de Uitwaasfeming vcrhaast, en dat do Dampkring ten alien tyde geelectrifeerd is , niet minder by nagt dan over dag,
fterker in vriezend dan in warm weer, en in hooe dan in
laage plaatzen , zo flerk by de opperviakte der Aarde, in
koude Gewesten , als op groote hoogtcn in warme. —
Het fchynt eene wyze voorzorg der Natuure , dat de
Electrifche Stalk, in Londe Lugtilreeken , zich digt aan
's aardryks opperviakte vertoone, om den Damp , die anderzins door de Boucle verdikt zou worden, to doen opkill-nil-len en op te louden : daar, in Nvarme Gewes-en, de
Hette der Aarde genoegzaam is, om de Dampen tot eerie
groote hoogte op te voeren, die vervolgens , door de
Eicerrilche Rolfe, in de hoogcrc Lugtgewesten nog hooter klimmen. Dit is mogelyk de oorza qk, waarom, in
'kvartne Lugtiireeken, de Lugt zo klaar is en doorfchynend. Deeze befpiegeling words onderfehraagd door Waarneemingen op het vallen des Regeus. Twee Wolken,
die gelyke Electrifche floffe bezitten flooten ell:ander
af; doch zyn de Electrifche floffe verfchillend, trekker'
zy elkander aan, en loopen zamen; het cvenwigt wordt
heriteld, en de kragt, die ze ophieldt, veruietigd. Hen
Welk,
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Wolk , over een hoop gebouw of een berg gaande, kart
desgelyks van bare Electriciteit beroofd warden, Met of
zonder Donder: van bier zyn de Donderbuyen, in 't gebergte, zo dikwyls aan eene kleine plaats bepaald.
Uit dit alles leidt Dr. EASON af, dat 'er geen Werktuig kan vervaardigd worden, om de hoeveelheid van de
Vogtigheid der Lugt te bepaalen; alles wat men van cell_
Hygrometer kan of mag verwagten , is, dat dezelve aanwyze , of de Lugt in eene gefleltenisfe is , om de Vogtigheid op te houden of los te laaten. In blykbaar droog
Weer kan "dezelve Regen aanwyzen , en wanneer het
daadlyk Regent op droog Weer Haan. Te deezer oarzaake is bet , dat de vioerfteenen en gladde zelfflandigheden dikwyls vogtig uitgeflaagen zyn in droog warm
Weer (bet duidt aan, dat de Lugt in eene gefieltenisfe
is om vogt nit te laaten) ; ook zullen die zelfde lichaamen zich menignmalen droog vertoonen , ten tyde dat
bet regent.
Neve/s worden voortgebragt door twee oorzaaken, zo
verfchilleud nls derzelver uitwerkzels verfeheiden zyn.
Voor eerst. Door eene Nedervalling van Regen
in zeer kleine deeltjes: itt dit geval is de Lugt vogtig,
maakt de kleederen der geenen , die 'er in gaan, nat , de
warden met vogt bedekt
't geen 'er
ftraatfleenen
Ten
zomtyds in groote druppels by neer loopt.
emareren. Door eene Opflarping van vogt , wanneer de
Lugt te droog is. Dit laatfle geval is maar al te wel
bekend, aan de bewoonderen der Zeekust van Fifeshire,
die , geduurende de Zomermaanden , dikwyls gelegenheid
hebben, om een Nevcl in den namiddag waar te neemen,
die , de Frith van Forth opgaande , met een droogmaakenden Oostcnwind, menigmaal de Boomen en Kruiden
zengt, en daarom, fchoon in eene geringe maate , gelykt na de Harmattan , in het opdroogen van den grand,
en bet berooven des groeienden Ryks van de noodige
vogtigheicl (*).
(*) Zie een Berizt van den I-larmattan, een zonderlingen wind
in Africa, door mAlTHEw DOBSON , M. D. F. R. S. in onze
Algern, Vaderi. Letteroef., IV D. 2de Stuk, 61. 487.

VA*.
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NATUURKUNDIGE PROEVE OVER DE GR.OEIJING DER
PLANT- EN BOOMGEWASSEN.
DOOR

piETER

VAN AKEN,

A. L. M. & Phil. Doctor te Leyden.

D

e trap van warmte, in den dampkring toe- en afnemende, levert 's jaarlyks veranderingen in de Planten Boomgewasfen op , die, als 't ware , de Saifoenen van
Lente, Zomer, Herfst en Winter bepalen. Eene overeenfiemmende betrekking , tusichen de warmte . en het
Ryk der groeijing, fchynt, derhalven , ontegenzeggelyk:
volgde zy den loop der Zon in de Ecliptica, dan zou zy
altoos regelmatig voorkomen ; doch geitadig verbysterd
wordende door verichillende winder , die nit tegenftrydige ftreken blazen , komt zy in elle jaargetvden zeer
onregelmatig te voorfchyn: over 't geheel kan tie .warmte, echter,, als een vereischte worden aangemerkt, zoo
noodzakelyk voor de groeijing , dat zy voor eene der
voornaamile oorzaken derzelve te houden zy , als zonder welke geene groeijing kan pleats hebben. Dewyl zy
nochtans op Planten en Boomgewasfen , van verfchillende foorten, werkt, zal zy de groeijing onder verfchillende gedaantens doen voorkomen. Om dan hare hoedanigheden te leeren kennen , word 'er vereischt , dat men zyne aandacht vestige op bet maakzel der Plant- en Boomgewasfen , mitsgaders op derzelver inwendige cleelen, die
als zoo veeie werktuigen zyn , om , door middel der
warmte , de groeijing ieder in zyn foort te veroorzaken.
ens bettek laat niet toe , in de verfchillende zamenitellingen der by y;ondere foorten nit te weiden : en dewyl
wy ors tot bet Phylifche bepalen , zullen wy ors ooginerk genoegzaam bereiken , byaldien wy ors by het algemeene houden , en dear nit gevolgen afleiden , die met
de ondervinding ftrooken , en voor den waarnemer zichtbaar zyn.
Gemeenlyk verdeelt men de Plant- en Boomgewasfen
in deze volgende deelen: i. in Wortels den Steel,
n. den Stam , 4. de Takken met hunne botten , 5. de
Blacieren, 6. de Bloernen , 7. de Vruchten, en 8. de ZaDEEL. DIENGELW. NO. 8.
Z
den.
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den. Alle deze deelen zullen wy thans niet doorloopen,
maar, om aan ons onderwerp te voldoen , voor ditmaal
alleenlyk de werktuigjes aanftippen, die, door middel d'er
wannte , in de Wortels , Steel, Stam en Takken , der
Plant- en Boomgewasfen, de gr, oeijing veroorzaken.
Alle Wortels, hoe genaamd , van hun begin tot aan
hun uiteinde , dat is , van den Steel der Planten , of den
Stain der Boomen, tot op de kleenfte uiteindens der yezeltjes , wotden aan alle derzelver zyden met een bast
bedekt. Deze is zeer dun , en groeit om de geringfte
vezeltjcs: op zyir allerdikfle is by doorgaans, alwaar, de
Wortel het allcrdichtfte by de Steel is, als mede in den
Stam der Boomen. In de Plantgewasfen .vervat by een
meditullitan , begaafd met vezelen , van een verfchillend
foort en maakzel : maar in de Boomgewasfen hangt 'er
een binnenbast , tusfchen den buitenbast en de binnenfle
zelfflandigheid. De buitenfle zelfflandigheid is in de
Plantgewasfen zagter,, en in lioeveelheid grooter, dan bet
mcditudium, dewyl zy aan alle zyden de middelftof omvat. Zy beflaat nit vecle vezeltjes , vaatjes , of kleine
kamertjes , nevens den ander gefteld, en horizontaals wyze geplaatst; binnen welke de meeste horizontale vaatjes
afloopen , doorgaans ftraalswyze , even gelyk de ftralen
uit het middelpunt eens cirkels op deszelfs omtrek. Deze vaatjes doorbooren den bast, maken hem poreus waar
door het vochtige voedzel nit de aarde word ingeflorpt, of
nitgewaasfemd: MALPIGHIUS noemt ze trachea. In Plantgewasfen beflaat de binnenfle middelftof des wortels uit
langwerpige vaatjes , niet wiskunftig recht , maar een
weinig bultachtig, tusfchen welke zich redelyk ruime kamertjes bevinden; waarfchynelyk om de voedende fappen
nit den Steel na den Wortel te doen nederdalen. Iii
toomgewasfen vind men een bastje en een bast : het bastje beflaat uit zeer kleine gecoleurde vaatjes, die van eene
conifche gedaante zyn , en volgens hunne lengte voortloopen , uit een wyder voetfteun , tot een klein open
fpitsje aan de buitenzyde. De bast is in de Boomgewasfen doorgaans zacbt , fapachtig, en groen: by word harder, hoe meer by het bout nadert : het doorgaans groene deel beflaat nit een oneindig getal van groote veficula,
of blaasjes , en kleener, die een groen vocht in zich bevatten , en in eene horizontale (trekking , als 't wart ,
naast den ander geplaatst zyn. In bet ander deel van den
bast , daar onder begrepen , duet zich een wyd uitgebreid
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breid net op, beflaande in wydte en hreedte nit buisjes,
die wyd en yl aan den ander gehecht zyn, en langs verfcheide riclitingen loopen, die onder den ander ongelyke
perken bevatten. Aan deze buisjes hangen kleine veficule,
veel grooter, echter, dan de veficulce van het bastje. In
het volgende deel van den bast vertoonen zich torizontale ryen van vefiul als mede fibre, welke holle vaatjes
zyn , die na boven , dan wederom onder, deze veficulee
loopen, ja zomtyds zich om dezelve road ftrengelen. De
benedenfic oppervlakte van den bast , die aan het bout
gehecht word , word nit dikke bondeltjes van fibre, of vezeltjes , te zarnen gefteld, die , door lappen opgezwollen , uit en in den ander loopen ; en gevolgelyk
of viakke uitharnmen, maken , die door verfcheide fpronuen en reeten met den ander gemeenfchap hebben. Hier
ontmoet men vaten, van een verfehillend foort, die deels
door het groene deel van den bast loopen , en deels nit
grooter vaten te zamengetleld zyn , die in cane andere
!trekking loopen. Het eerile foort hevat een gecoleurci
vocht, en fchvnt dus ter voeding van den bast gefchikt
te zyn: bet tweede foort heeft maar een kleenen voorrand van deze vaten : het derde loopt door den abeheelen
bast, en fclivnt de vochten van het toppunt tot den wortel des Booms te brengen. In zagter Plantgewasfen omvat de bast den Steel ; in Boorngewasten den Stam. In
den Steel der Plantgewasfen ontdekt men zeer groote holligheden , ander de vdaante van zeer mime pypjes: dit
heeft in de Steelen der Hyacinthen plants , als mede,
naar de Waarneemingen van den Hoogleeraar MUSSCHEN'
BRoEK , in de Ackeley, of riquilegia ficre
rubro; in welke zich daarenboven, aan alle zyden, in den omtrek puntjes vertoonen , negen in getale , wit, en harder, dan de
andere zellItandigheid, in welke men zeer veele harde yezeltjes kan ontdekken. Deze worden omvangen door een
groenachtig lichaampje , dermate hard, dat men 'er niets
in onderfcheiden kan. Tusfchen deze harde en groenachtige zelfitandigheid, die de geheele tusichenwvdte vervult , zict men nog eene andere vezelachtige zelfftandigheld, deels bladwyze deels poreus , behalven eene andere veculare
zelfflan'digheid tusfchen de lichamen , zoo
fi
even befchreven. Om dit alles voor het 00 0. zichthaar te
maken , is het niet ondienflig te melden , bdat men den
Steel met een zeer fcherp rnesje overdwarsch moet doorfnyden , that na een zeer dun fchyfje van dezelve afneeZ2
men
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men (dewyl het zeer dun moet zyn, moet men dit by
verfcheide herhalingen beproeven); daar na moet men het
in de Zon te droogen leggen, om het groene fap, dat in
de Steelen huisvest, te doen uitwaasfemen , dewyl de vaten zich als dan beter vertoonen: dit volbracht zynde,
moot men het door een vergrootglas , dat redelyk vergroot, onderzoeken, naderhand door een ander, hetwelk
een weinig meer vergroot by beurten , tot dat het eindelyk door een vergrootglas, de voorwerpen op zyn alderflerktst vergrotende, hezichtigd word.
In de Boomgewasfen word de bast omvangen door een
binnenbast , Liber genaamt, aan dezen Liber worden cirkels gezien , die den ander , als 't ware , gelykrniddelpuntig zyn: 's jaarlyks worden zy door nieuwe vermeerderd,
die van den bitmenbast gcmaakt worden , aan den Stam
vasthangen , en een nieuw gedeelte van denzelven uitmaken. doze zyn of vliezige zakjes , .die,
als in een bondeltje verzameld, als zoo veele ftralen uit
het morg voortloopen.
Uit foortgelyke utriculi en vaten beflaat het hoot van
zeer veele Boomen , waar uit de verfchillende hardheid
zynen oorfpronk neemt. En de flructuur der takken is
dezelide als die der flammen: zy nemen uit het merg ha-.
ren oorfpronk; worden, door middel van gemelde cirkels , als in een Iangwerpig kokertje gefloyten , en zyn
daar door machtig, om verbazende zwaartens te kunnen
dragon.
Dit is een korte en algemeene fchets van de flructuur
der Planten en Boomgewasfen , zoo verre tot ons onderwerp dienftig is. De warinte nu is eene der voornaamfte
oorzaken, en een noodzakelyk yereischte, om de vaten
en kamertjes met bet nodige voorraad van fappen op te
vullen ; die aldaar te bereiden, en ter plaatze , bekwaam
voor de groeijing , over te brengen : door hair toe- of afnemen zal zy de gewoone Saifoenen bepalen.: de hoedanigheid en manier der groeijing zal zich daar uit ontwikkelen , en word uit de verfchillende flructuur der vaten
begrepen.
Planten , met zeer mime kamertjes en vaatjes van
voedend fap voorzien , daarenboven bewegelyk, zullen,
ter bereiking van 'hare natuurlyke gedaante, veel minder
hitte nodig hebben dan andere , van een ftrydig maakzel.
Onderaardlche vuuren , gevoegd by een geringen trap van
warmte in den dampkring, machtig om op denzelfden tyd
zeer
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zeer kleene veranderingen in de Boomgewasfen voort te
brengen, zullen tot dat erode genoegzaam zyn: daar een
grouter trap van hette haar voorraad ligtelyk zal doer
vervliegen, en hare voorgaande gedaante verdorren. Vertooningen van dien aart leveren ons 's jaarlyks op , de
Crocus , Hyacinthen , Tulpen , Ranonkels , en foortgelyke
Bloerngewasfen.
2°. Den gelyke grand van warmte gegeven zynde, zullen Boomen, van verfchillende foorten en maakzel, op
een ,ongclyke wys moeten groeijen.
(a) Boomen, die dikke en zeer in een gedrongen vaatjes hebben, zullen trager moeten groeijen dan zulke, die
met ruimer vaatjes begaafd zyn, macbtig om de voedende
fappen in grooter overvloed toe te voeren. De Wynftok,
b. v. , zal veel eerder zyne takken .moeten maken, dun
een Peereboom , om dat , de lucht in denzeirden trap van
warmte gefteld zynde , de vaatjes in een Pecr,,bocca veci
dikkcr zyn : daar zal , van Ivegens de engte (hr vaten op
denzelfden tyd, en onder denzelfden trap van warmte, zoo
veel voedend fap in de laattten niet kunnen warden toegevoerd dan in de eerften: Welk verfchil desgelyks vernomen word in jonge en wide Boomen.
(10 Hoe langwerpiger de vaatjes zyn , des te beter zyn
ze van natuure gefteld, om zonder tegenftand de voedende fappen near boven te kunnen voeren.
Den Boom, die veele horizontale vaten heeft , en daarenboven door dikte ineen gedrongen is , zal op denzelfden tyd zoo fchiclvk niet kunnen groeijen, en meerder
warmte nodig hebben clan cell ander,, die veele langwerpige en weinige horizontale vaten heeft. In den Wynflok , alwaar byna afle vaatjes langwerpig , en weinige
horizontaal , zyn , zal de groeijing onder denzeifden trap
van warmte veel vaardiger en gemakkelykcr moeten gefchieden dan in Peer- of Appelboomen , die veele horizontale vaatjes hebben.
(v) Voeg bier by, dat de aantrekkende kracht in den
eenen of anderen Boom grooter of kiciner is; en dat de
voedende fappen gevolglyk in het circuleeren dear door
meerder of minder gcholpen ‘vorden.
. Om doze gevolgtrekkingen door de ondervinding te
, hebben Wy, voor eenigc Laren, onze Waarnemingen,
in tweederlei loort van boomen , den Wynftok en eel/
Peereboom genomen , tegens eene en dezeffile fchutting
gepleatst zynde; op een tyd, wanneer de grocijing het
Z3
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aanmerkelykfte was, in de Leine , op het erode van de
maand April, en geduurende de geheele maand Mey. Wy
hebben de groeijing op denzelfden tyd, en onder denzelfden grand van warmte , zeer verfchillende bevonden, gelyk uit het volgende tafeltje kan blyken.
De fs . ocij;,,g der
Pei eb(mahm.
Lengre der jonge
takk,11.

De tyd der
w:!arn.

April 29 de jonge feheuten waren
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4 —
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6 —
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9 ______
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10 4- —
I sI—
t voet.

24 byna op dezelfde grootte
voet d.
26 ......
1 voet 2 d.
29 ......
Juny I de Peereboome fcheut op
dezelfde grootte.
I

I

De groeijing des
WynfLok:.
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. .
. .
• •
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.

. .
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3
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II
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I voet 51 d.
i voet / od.
. . 2voet.
2 voet 61 d.
3 voet.
3 voet 9 d.
4 voet 4 d.
.

.

.

.

Uit doze Waarnemin gen blykt wyders , dat de gi'4ei der
Boomen niet geftadig is, mar op zekere tyden flil ftaat,
wanneer de voorraad van voedend fap gebezigd is; wanneer zy eenigen tyd nodig hebben , en herftelling van
krachten behoeven, om nieuwe op te doen. Even gelyk
bet dierlyk geftel , hebben zy ook de nathtrust nodig, en
de winterflaap is hun met fommige dieren insgelyks eigen ; daar benevens dient hun de afwisfelende Zomerkoelte tot een hulpmiddel , om de tedere fcheutjes tot bout
te maaken. Veele Geleerden hebben om die reden zekere
overeenkomst ontdekt , tusfchen bet maakzel der Boomgewasfen en het dierlyk famenftel van 's menfchen
chnam. Men ondervind, b. v. in het farnenftel der levendige dieren , dat de vaten , ter vervoering van de lucht
gefchikt , 'zeer ruins zyn , gelykerwys de aspera arteria ,
be-
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belhande uit kraakbeenachtige flukjes, die, op den ander
fchulpswyze gelegt, met den ander vereenigd zyn : even
zo zyn de trachea, in het groeijend ryk, vaten, die niet
recht , maar, als 't ware, als utriculi op den ander gclegt
zyn ; die , om des te flerker en veerachtiger te zyn, met
een kronkelachtigen band omwonden zyn : dit bandje
fchynt voor een muscul te dienen, ha welk de vaten verwydert en vernanwen kan, naar vereisch van zaken.
3°. Dit dan aris zeker vooronderfteld zynde , zeggen
we, dat het een.zeer hoogen trap van waarfchynelykheid
heeft , zoo 't al ten uiterfte niet aannemelyk zy, dat de
groeijing der Boomen door eene fchommeling der trachea
met de yeficulce veroorzaakt word.
Het is zeker, uit proeven met een takje in luchtledig
water onder het recipient genomen, dat de lucht in de
vaten der Boomen in overvloed huisvest. Laat ons nu
begrypen , dat eenige luchtbolletjes , in dusdanig eene
trachea, hun verblyf hebben: door de tvarmte zullen zy
dunner worden , en derhalven zal 'er in het pypje eene
uitfpanning komen. Het buisje zal door zyne yeerkracht
eene tegenwerking voortbrengen , en derhalven zal 'er in
de randen van het buisje eene zekere fchommeling veroorzaakt worden, even gelyk een bewogen fnaar fchommelingen veroorzaakt. De trachea toch kunnen zich niet
verwyden , of de veficula, moeten enger worden; en wanneer de trachea enger worden , zullen de yeficula zich
verwyden : derhalve'n zal deze fchommeling der trachea
aan de ye/len/a worden medegedeeld; die zullen derhalven hare fappen vermengen ,'bewegen , bereiden , en na
boven dryven; latende cenen vryen toegang over voor
fappen, die uit de beneden-wortels komen. Ter Bier oorzake kunnen deze voedende fappen in Boomen, die zeer
hoog zyn, worden opgevoerd, tot eene hoogte van honderd en meerder voeten. Dit komt met de ondervinding
overeen , en verdryft de zwarigheid, waar aan men zich
noodwendig blootflelt , wanneer men de groeijing der
Boomen van de perfing der buitenlucht wilde afleiden ;
dewy! zy als dan geene grooter hoogte dan van 32 voeten
zouclen kunnen bereiken.
Veele zaken zyn in het ryk der groeijing nog zeer duifler: de fchrandere MALPHIeg US heeft het nut van leder
foort der vaten niet durven bepalen; en 't blyft nog onzeker, hoe de omloop der vochten zich wezentivk bevind : of de zylingfche vaten alleenlyk ter uitwaasfeming
Z4
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en opflorping van vochten gefchikt zyn; dan of die nog
tot een ander einde dienen , ter ontlasting namelyk van
eenige overtollige zaken. Veele Geleerden hebben, in dit
veld, hunne befpiegelingen, en. vlytig onderzoek , door
een zWarten nevel van onkunde bezwalmd gevonden; het
zy ons des genoeg , in dit enge beflek , eenige weinige
zaken voorgefleld te hebben , die mogelyk de aandacht
waardig zyn; en den loffelyken yver, om bet gefchapene, ter eere van den menschlievenden en aiwyzen Schepper te onderzoeken, kunnen opwekken.

LEEVENSSCHETS VAN DEN HEERE DE BUFFON.
Door den Heer G ** ** ** Zdrocaat
des Parlements.

(yournal tie Paris.)
35
41
11
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haasten ons , om , in ons MeveAverk , eene
Leevensfchets te geeven van een Man , wiens
Schriften, by aanhoudenheid, zo veel voorraads, die
't zelve ten cieraad ftrekten , opleverden. De Heer
G 4 ***** ftelt 'er offs toe in flaat door eenen Brieve , aan de Schryveren van het Yournal de Paris gezonden , welken wy hier mededeelen. In de hoop
om, eerlang , iets breedvoerigers te zyner gedagtenisfe , te mogen. plaatzen."
MYNE HEEREN,

Een groot Man is geflorvcn; en uw Dagblad , doorgaans het eerfte, waarin men de gedenkflukken van openbaare rouwe aantreft , zwygt. 't Schynt dat men zich
nog niet durft verzekerd houden , wegens de daadlykheld van het verlies , 't welk de fraaije Letteren en de
Weetenfehappen geleden hebben , en dat men tyd noochg
heeft, om zich toe te rusten tot het uitboezemen eener
Loffpraake over den Heer DE BUFFON. Eerbiedwekkend
is dit ftilzwygen : 't zelve kan alleen nit bewondering
hervoortkomen , en niemand zou het voegen , dit ftilzwygen 'anger te bewaaren dan my. - Maar ftaa toe
Ran iemand , die het geluk gehad heeft , om eeuigen tyd
in eenen zeer gemeenzaamen ommegang met den Heer
DE 141/YVON te leeven , die 3 van zyne kinclschheid af,
cart
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Ran hem verbonden geweest is, die nog met de meesten

van diens Vrienden verbonden leeft , die, herhaalde keeren met hem , van Parys verwyderd , zich onthouden ,
en op zyn gemak hem waargenomen heeft , eenige gewigtige byzonderheden , tot het Leeven diens grooten
Mans behoorende , mede te deelen.
Ik zal van zyne Werken en Schriften niet fpreeken;
deeze zyn geheel de Wereld door bekend, geleezen, bewonderd : gepreezen door alle Academien en Geleerde
Maatfchappyen , die bet zich tot eerie byzonciere eere
rekenden, hem onder haare Leden te mogen aanfchryven.
Myn oogmerk ftrekt zich niet wyder, dan om u te onderhouden over eenige Leevensbyzonclerheden , op verre
na van geene zo algemeene bekendheid.
GEORGES LOUP LE CLERC Graave DE BUFFON werd
den zevenden van Herfstmaand , des Jaars MDCCVII,
te Montbard, Bourgone , gebooren. Heer Lre,
CLERC , zyn ader , was Raadsbeer in het Parlernent van
Dijon ; deeze hadt zyn Zoon tot dienzelfden rang gefchikt. Maar de Wectenlchappen namen zyncn geest
vroegtyds geheel in ; en beefs nooit eenige andere Eerzugt hem beheerscht , dan om op dezelve zich geheel en
al toe te leggen. In het Collegie van Dijon lag by de
gronden zyner kundigheden. Van natuure be gaafd met
een fterk geflel , een leevend en vuurig character . gevoelde hy een ongelooflyk groote drift tot den arbeid en
tot uitfpanning. Van zyn vroegfte jaaren of , toen by
nog ter Schoole ging , was de Wiskunde zyne geliefkoosde Weetenichap : en zyne zugt tot dezelve zo groat,
dat hy de Beginzelen van Euclides , welke by altoos by
zich droeg , ten naticven noode nit de handen ion leggen: 't gebeurde menigmaal, dat by , met zyne makkers
fpeelende, zich aan hun onttrok , in een hock ging zitten , of in een loan alleen ging wandelen , om zyn Belief=
de Bock in te zien , en een Voortlel , wclks oplosfing
zyn geest bezig hieldt , te ontknoopen.
Op zekeren dog, vervoerd door zyn verregaanden trek tot beweeging , klom by op een tooren , en daalde van denzelven neder longs een touw met knoopen , de handen door
bet fchnuren longs het touw deerlyk bezeerende ; dan hy
voelde bet niet , zo zeer was by ingenomen met een
Voortiel der Wiskunde , 't wclk hy niet hadt ktmnen
begrypen , en op 't oogenblile , wanneer hy, op die ongemakiyke wyze nederdaalde, doorzag.
Dee-
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Deeze trekken, en veele andere foortgelyke-, welke itt
zou kunnen o0aalen kundigen eenigzins aan , wat 'er
van DE BUFFON zoi worden. Een jonge Lord , KINGSTON geheeten , hieldt zich , met zyn Gouverneur , te
Dijon op : deeze Gouverneur was een Man van groote
bekwaamheid en verdienflen , hy kende den jongen Heer
DE BUFFON, koesterde van hem de gunfligite gedagten ,
wilde de eer hebben , om in 't onderwys van een zo
yea beloovend verftand te deelen , en {lade hem voor,
met hem en zyn Kweekeling, eene reis na Italie te doen.
De Heer DE BUFFON was toen tusfchen de negentien en
twintig jaaren. 't Waren noch de fchoone Standbeelden,
noch de .meesterftukken der Schilderkunst , die hem in
Italie troffen. Hy was byziende , en kon door dit gebrek de helft niet frnaaken van 't genoegen, 't welk andere Reizigers daar aantreffen. . Maar Italie boodt hem,
in andere opzigten , een tooneel aan , de opmerking van
een aandagtig en verlicht waarneemer waardig; 't is van
deeze Reis na Italie af, dat by Reeds het begin van zyn
fmaak voor de Natuurlyke Historic heeft gedagtekend.
In Frankryk wedergekeerd, begaf hy zich na Angers,
vergezeld van den jongen Lord KINGSTON , en diens
Gouverneur , om daar zyne Letteroefeningen voort te
zetten. Hier kreeg by, onder 't fpeelen, gefchil met een
Engelschman , zy werden handgemeen , hy wonde zyn
Party, en moest Angers ruimen. Parys was daar op, eenigen tyd, de plaats zyns verblyfs, waar hy eenige Vertaalingen vervaardigde , ender andere , uit het Latyn, NEWTON over de Fluxien , en, uit het Engelsch, de Groeijende Weegkunde van HALES.
De verkeering , die hy met de Engeljehen gehouden
had , zyne doorkneede kunde van de meesten hunner
Werken, boezemden hem eene begeerte in, om eene Reis
na Engeland te doen : hy bleef 'er niet langer dan drie
maanden. Meer reizen heeft de Heer DE SUFFON niet
tredaan , en bereikte toen omtrent vyf en twintig jaaren.
Meerderjaarig geworden kwam hy in 't bezit der Goederen , hem van 's Moeders zyde nagelaaten , omtrent
driemaal honderd. duizend Livres bedraagende. Ik gewaag van deeze byzonderheid, die , in den eerflen opflage, onverfchillig mag voorkomen , om gelegenheid te
hebben van op te merken , dat , indien , over 't algemeen , ruime middelen de bekwaamheden van veele jonge
Heeren doen flaapen , en de noodzaaklykheid om zich
een
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een beftaan te bezorgen , de zaaden van veele bekwaamheden ontwikkelden , die eigenfte overvloed van fchat,
am zo te fprceken , de geestvermogens doet aanwasfen
en verdubbelt van zeldzaame Mannen , die , door zugt
tot Vermaardhei.t aangevuurd, deeze alleen ten voorwerp
hunner najaaginge — VOLTAIRE was, even
2.1S DE BLJFFON , in mime leevensomftandigheden geplaatst , en die twee groote Mannen deezer Eeuwe zich
aan den eenen kant ontheven vindende van alle die belemmeringen des Vernufts welke een al te bekrompm
that bykans onvermydelyk medebrengt, hadden, aan den
anderen kant, het vermogen , een Secretaris te houden ,
die hunne Werken overfchreef, en alle vermoeiende nafpeuringen deeds , 't geen hun arbeid aanmerkelyk bekortte; zy genooten , in deezer voege , beiden bet genoegen , van zich geheel en al te kunnen overgeeven
aan hunne geliefdfte Onderwerpen , daar van nooit afgetrokken of verwyderd, door het lastige , en bet verdrietige: zy konden , met e6n woord, dat geen uitvoeren , 't welk anderen misfchien met het zelfde Vernuft,
maar zonder dezelfde hulpmiddelen , niet zouden hebben
kunnen doen , clan met een dubbel aantal jaaren leevens.
Men kan oordeelen , welk een verbaazende p ulp men
kan ontvangen van een kundig Seeretaris , als men greet,
hoe die van den Heer D t BUFFON verpligt was , dagelyks , tien uuren met hem te werken : deeze trek alleen
wyst genoegzaam uit , met welk een drift by zeive arbeidde. Deeze drift liep tot eene waarlyk onbegryPlyke
hoogte. De Heer DE BUFFON was een liefbebber van
verinaak ; by bevondt zich gaarne in 't gezelfcbap van
Dames : maar deeze begeerten waren alle ondergefclailet
aan zyn zugt tot Letterroem. Het getal der uuren , tot
den arbeid gefchikt , was hepaald : en beliep omtrent
veertien uuren clangs, en niets trok hem van dien ingerigten Leevenskoers af. Zomtyds nam by van zyn Nagtrust af , 't geen by der Weetenfchappen niet hadt willen ontneemen. Een Knegt , die last hadt om hem alle
morgens op 't zelfde uur te wekken , mogt niet aflaaten,
welk een wederzin by ook betoonde om op te ftaan ,
eer by bet bedde ontruimde.
Mantbard was de plants., waar DE p uFFoN zich liefst
onthieldt : dewy] by daar zo veel arbeidde als hem behaagde. Te Paws nam bet Kabinet, en de , Tuinen des
Konings , de Bezoeken , die by Divest geeven en ontvangen,
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uen9 een gedeelte van zyn tyd weg; maar te Montbard
b

zag men hem 's morgens ten vyf uuren klimmen op een
Tooren , in 't midden van zyne uitgeftrekte Tuinen gebouwd: zo ras hy zich op dezelve begeeven hadt , ftondt
het nicmand vry hem te naderen. Voor deezen Tooren
viel JEAN JACQUES ROUSSEAU op zyne knien neder, en
kuschte met verrukking den dor,iel des ingangs. Prins
HENDRIK , die, op zyne Reis door Fralkryk, deezen
Tooren zag, noemde dien de 1-Pieg van .de Natuurlyke
Historie; en, in de daad, nit deezen Tooren zyii die
heerlyke Bladeren gekomen , die leeven zullen , zo lang
het voorwerp , 't welk dezelve inboezemde, beftaat. Daar
heeft hy vervaardigd zyne Tydperken der Natuure, een
Werk van veertien jaaren denkens , waar in men (fchoon
misfchien de opgemaakte befluiten niet aanneemende,) de
verbaazende bevattingen van 's Menfchen geest hewondert; daar heeft by zyne overheerlyke Verhandeling opgateld over den Styl , uitgelprooken by zyne aannecming
tot Lid der Acadcinie Francoife. De I-leer DE BUFFON
bevondt zich te Montbard, toen zyn Voorganger overleedt; by ontving daar den Brief van den Secretaris der
Aeademie, by welken men hem verzogt, om na de opengevallene plaats te Haan , en kwam niet te Parys , dan op
't oogenblik dat hy zitting nam onder zyne nieuwe Broederen.
Ik keer weder tot den.Tooren , van welken ik begon te
fchryven. In denzelven heb ik niets anders gezien dan
bloote muuren, een grooten zwart lederen Arrnftoel, een
oude Lesfenaar, en op denzelven pennen, inkt en papier.
De Hecr DE BUFFON hadt op eenigen affland van dien
Tooren , mede in 't midden van de Tuinen, een Kabinet,
waarin zyne Schriften lagen. Hy wandelde, naar de eisch
der zaaken het medebragt, van den Tooren na het Kabinet , of van het Kabinet na den Tooren , eu befteedde
zomtyds cen geheelen morgen aan een enkelen volzin in
zyne Werken. Zulks ontftandt geenzins uit eerie mocilykheid in het optlellen; maar- by was ten uiterlien geftreng omtrent zich zelven , en van oordeel', dat men
niet dan met den tyd tot volkomenheid, in gedagten , of
in 11)71, kwam. Menigmaal heb ik hera.booren 'zeggen
Dat bet Vernuft diets anders was dan eerie groote bekwaen.
heid van 't Geduld ; een bemoedigend woord 't welk
toy herinnert, 't geen NEWTON iemand te gernoet voercie
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de, op de vraag , hoe hy zyn Stelzel ontdekt hadt: Door
er heeds op te denken.
Wanneer de FIeer DE BUFFON een Werk hadt afgefcbreeven , lag by 't zelve . eenen geruimen tyd ter zyde,
vergat bet als 't ware eemgermaate , en als by dagt het
genoegzaam vergeeten te hebben , liet by bet zich voorleezen door een zyner Vrienden, bekwaam om bet te verftaan. Het affchrift was net gefchreeven, en, indien de
Voorleezer ergens haperde, hielcit de Heer DE BUFFON
het daar voor , dat, te dier plaatze , iets ontbrak aan de
ontwikkeling van zyne denkbeeiden, of aan de klaarheid
van zyn naarclemaal, volgens zyne grondflelling , alles , wat klaar was, zich gemaklyk moest laatcn leeren;
by zette 'er een teken by , om die plaats over te zien,
en, op zyn gemak, te verbeteren. — Hy hadt nog
eene andere wyze , om over zyne Werken te oordeelen.
Wanneer men ze hem voorlas, verzogt by den Voorleezer, zekere plaatzen , welke hem veel moeite gekost hadden , met andere woorden over te zetten: indien deeze
Overzetting den zin, dien hy zich hadt voorgefteld, nauwkeurig uitdrukte, liet by het gefchreevene blyven ; maar,
als dezelve daar van atweek, hcrzag by die uitdrukkinge , zogt waar het duistere mogt Ichuilen, en helderde
het op.
Deeze voorleezingen en verbeteringen gefchiedden zomtyds in een kring van Vrienden , en niets was belangryker. Zomtyds verbeterde hy, op deeze wyze, de Werken van verfcheide Schryvers , die ze aan den toets zyns
oordeels onderworpen hadden. Maar by had geen tyd
om ze geheel te verbeteren , noch ook om de gedrukte,
hem gezonden , te leezen. Ten opzigte van deeze , bepaalde by zich doorgaans om de tafel der Hoofdftukken
te doorloopen , om 'er de gewigtigfte uit te kippen en ze
te doen leezen. Zints meer dan vyftien jaaren zyn 'er
weinige Werken , die by op eene andere wyze geleezen
heeft , uitgenomen het Werkje van den Heer NECKER. ,
getyteld: Compte rendu de P.dininifiration des Finances,
meermaalen door hem geleezen , en van 't welk hy met
verrukking fprak. Zyne meest geliefde Schryvers ,
onder de reeds overledenen , waren FENELON MONTESCTJIEU , en RICHARDSON.
Een zyner beste Vrienden was de Heer GUENEAU DE
1sIONTBEILLARD dien hy het ongeluk hadt -eenigen tyd
voor zyner dood te verliezen, een Heer van zeer groote
ANT-
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verdienflen , die, door zyne diepe kundigheden , en oakreukbaare braafbeid , by hem zeer , veel vermogt. 1k heb
weinig Menfchen gekend , wier verkeering leevendiger,,
vrolyker,, en geestiger,, was dan die van den Heer DE
MONTBEILLARD. Die van den Heer DE. BUFFON, integendeel , was zeer eenvoudig , zelden leevendig , maar
zomtyds zeer vrolyk. Men zag in hem bovenal een goedaartigheid , die hem gevallig maakte, by alien, die bent
kenden. Zie bier eenige flaaltjes, kleinigheden in 't voorkomen , waartoe ik my inlaate , en 't Been men my, zo
ik hoop , zal ten\ goede ho y den ; die kleinigheden zyn de
minst belangryke gedeelten niet , in het Leeven van een
;root Man. Nooit wilde de Heer DE BUFFON, dat zyn
Lyfknegt hem zou kappen ; 't was hem genoeg , te Parys
een Praikemaaker uit de buurt , en te Montbard 'er een
van die plaats , te hebben ; deezen deedt by veelvuldige
vraagen , en praatte veel met bun , zich vermaakende met
bunne gefprekken , al dien tyd dat bet kappen duurde;
dit was voor hem eene foort van verpoozing; alle dagen liet
by zich krullen , en zomtyds twee of drie keeren het hair
weder opmaaken, op denzelfden dab, als de wind 't zely e eenigzins .in wanorde gebrag,t bath. Hy hieldt_voor
een grondregel, dat ieder zo veel mogelyk zyn best moest
doen , om een uiterlyk voorkomen te hebben , 't
anderen , ten zynen voordeele innam.
1k heb hem
ook nicer dan ens hooren zeggen , dat by een flegt denkbeeld bath van een jong Heer, wiens eerfle Drift de Liefde niet ge weest was: dewyl deeze de eerfte blyk is van
crevoeligheid, welke zich vervolgens op andere voorwerpen Wendt en vestigt.
Lang zat by aan tafel , daar hadt men het genoegen ,
am hem op zyn gemak te hooren. Nooit bykans verliet
men dezelve , zonder eenige gelukkige invailen ; of eenige
diepe gedagten , welke hem ontglipte, mede te draagen.
Want, ik herhaal bet, niemand bragt zulk eene maate
van goedaartigheid uit gezelfchap mede. Hy was op lof
gefteld, en prees zomwylen zichzelven ; dech by deed
bet op zulk eene guile wyze, en met zo weinig benadeeling van anderen, wier bekwaamheden by nooit verdrpkte dat men hem in zekeren voege , bedankte, wegens
zulk eene zeldzaarne openhartigheid. Daarenboven , hoe
kon een Man , die met zo veel Eerbetoons opgehoopt
was, voor wien men een Standbeeld. hadt opgerigt , met
Briefwisieling tradt, en hen
welken een -g,Toot Vorst
ter-

VAN DEN DEERE DE BUFFON.

317

terftond alle Medailles , onder zyne Regeering geflaagen,
toezondt ,dien Vorflen nooit verzuimden met hun bezoek
te vereeren , 't zy ze te Parys kwamen , of door Montbard trokken ; — hoe kon een Man, die het 66nig middelpunt fcheen te zyn , by 't welke alle Geleerden der
Wereld zalhenliepen , zich wederhouden van tie neiging
tot Loffpraaken? Ach ! dat wy alle die hoogbevoorregte
Vernuften eene neiging, zo natuurlyk , verfehoonen : dat'
wy hun pryzen , zo veel zy verlangen; zulks is eene zeer
geringe belasting , waaraan zy ons onderwerpen voor de
onfchatbaare geneugten , welke zy ons verfehafren.
'Lie, of deeze trek van Eigenliefde , die ik zal bybrengen , iernand beledigt, en of ze niet veeleer het Character van DE BUFFON verheft. Een zyner grondftellingen
was , dat de Kinderen , doorgaans , hunne verftandige en
zedelyke hoedanigheden van hunne Moeders .ontleenen:
wanneer by, in gefprekken , daar over hadt uitgeWeid,
maakte hy "er terftond cen toepasfing van op zich zelven ,
met veel lofs fpreekende van zyne Moeder , die by alien,
die haar gekend hadden, bekend ftondt, voor eene Dame
van groot Vernuft , uitgeftrekte Kundigheden , en veel
Verftands. "t Was DE BUFFON ' S wellust, van die Moeder te fpreeken.
Zyn Vader hadt voor hem een verregaanden eerbied. Als
hy, op zekeren dag , in de Trues de la Nature, de welfpreekende Aanfpraak aan het o p ntrtwEtzEN , met welke
de eerfte eindigt , geleezen bath, ontmoette lry zyn Zoon,
en wierp zich, in de eerfte vervoering zyner verrukking,
als zyns ondanks, voor hem op de knien
Ik zou veele andere hyzonderheden van deezen onfterflyken Man kunnen ophaalen; maar de bepaaldheid van
uw Werk herinnert my , dat ik misfchien reeds te veel
gezegd heb. Ik zal 'er alleen nog byvoegen, dat een zyner beftendigfte verbintenisfen geWeest is , met Vader
IGNACE BOUGAULT CaptiCytiCr Priester van Rufon.
Deeze verbintenis heeft meer dan vyftig jaaren geduurd.
BUFFON zich te Montbard onthieldt,
Wanneer de Heer
bleef Vader IGNACE niet in gebreke tweemaalen ter
week, by hem te komen, en met zynen Vriend te fpyzen:
wanneer de Heer DE BUFFON gezond was, ging hy, op
zyne beurt, by Vader IGNACE ceten. Met 66n woord,
die Vader hadt het ganfche vertrouwen van den Heer DE
BUFFON. Wanneer deeze te Parys kwam, in de laatfte
oogenblikken, die den dood van dien grooten Man voorgin-
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gingen , hervatte DE BUFFON, die, zints eenige dagen,
bykans gees woord meer fprak , zyne kragten , op het
wederzien van zynen ouden Vriend. Naa eenigen tyd
met hem gefprooken te hebben; begon by, met een verheeven Item , en zonder zich wegens de,omftanders te
hekrennen , epic belydenis van zyn geheele leeven te
doen, en was de eerfte, die tot hem fprak van de Godsdienst-pligten , welke hy volbragt in de tegenwoordigheid van veele Perioonen.
DE BUFFON ' S Vader is drie en negentig, zyn Grootva.
der zeven en tachtig jaaren oud geworden , en misfchien
Zou hy zyn leefperk tot die uitgeftrektheid gebragt hebben , indien by moeds genoeg bezeten hadt , tot het ondergaan eener Kunstbewerking , om de zes en vyftig
Steentjes , die men, naa zyn dood , in zyn blaas vondt ,
te laaten wegneemen.
Hy heeft echn Zoon nagelaaten, van wien ik mar ci6n
trek zal ophaalen , die hem ter loffpraake dient. Te
Montbard is, in 't midden der Tuinen van den Heer DE
BUFFON , by den Tooren en het Kabinet , waar van ik
gefprooken heb, een zeer hooge Tooren, op een grooten afltand zigtbaar. De Heer DE BUFFON ) de Zoon,
zich , twee jaaren geleden , te Montbard bevindende ,
wilde zich jegens zyn Vader kwyten van eene openbaare hulde , en liet , ter zyde van dien hoogen Tooren ,
eerie zeer laage Kolom plaatzen , en op denzelven met
groote letteren fchryven:
EXCELS/!; TURRI
HUMILIS ,COLUMNA
PARENT' SUO
FILIUS BUFFON.

1k heb de eer, enz.
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BESCHRIVING VAN LA BAUME OF DE GROT DES
DEMOISELLES A SAINT BAUZILE , BY GANG-ES , IN
DE CEVENNES ; door den Heer MARSOLLIER.

(Vervolg en Slot van bl. 182.)
In de Stad wedergekeerd, en tot onze voorige kragten
crekomen , befchuldigden wy ons zelven onderling van
onvoorzigtigheid , en het niet neemen der noOdige , voorzorgen; 't befluit was, de onderaardiche Reis te hervatten. 1k keerde weder na Montpellier; myn verhaal 'wekte de nieuwsgierigheid op onzer jonge Natuurkundigcn ,
en deedt het hart der Moederen beeven. Verfcheiden
booden zich aan om de Reis mede te doen. Ik moest
veele verwyten hooren, veeler begeerte wederftreeven.
Eindelyk beflooten , op den 15 July , de Heeren LONJON , Vader en Zoon , de Marquis DE MONTLAUR , de
Heer DE BOUISSY, Voorzitter in het Parlement van Douay,
de Heer BRUNET , de Heer ;.CIPION ALUT -(*) , de Heer
MARTIN DE CHOISY (t) myn Knegt, verfcheide Boma
en Knegts van den Marquis DE MONTLADR. , my te vergezellen , onder de fterkfte verzekeringen om tot bet
diepfle van de Grot door te dringen, wat 'er ook mogt
gebeuren.
Alle voorzorgen , die de voorzigtigheid kan inboezemen , werden genoomen , de touwladder hermaakt , twee
dagen waren 'er mannen bezig met vuurpotten gereed te
maaken , gaten te graaven , om 'er de ladders in neder te
zetten, en yzeren pennen te fteeken , om daar aan touwen
vast te maaken.
Wy vertrokken 's morgens vroeg, list gekleed , voorzien van een Thermometer, Crayon en Hamers : als Schilders , Metzelaars , Natuur- en Werktuigkundigen toegerust , vervrolykten wy elkander onder den weg tot inboezeming van moed. Zonder moeite lagen wy den reeds
ge(4) Een beroemd Taalkundige, Vertaaler van verfcheide Criekfche en Engelfche Werkjes ; dien wy, tot onze finert , in 't
bloeiendst zyner jeugd, hebben moeten derven.
(t) Bekend door zyne aartige Stukjes, waar mede by, zints
eenige jaaren , 1' Almanac': des Mufes verrykt heeft, en zyne En.
trennes lyriques.
DEEL. MENGELW. NO. 8.
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gemeldert weg af, van yver brandende , om ons voorneemen nu geheel uit te vocren. De touwladder fchrikte in
den beginne onze ,nieuwe Reisgenooten wel eenigzins af;
wy gingen hun voor,' en welhaast zou men elkander het,
plaifier, OM_ af te klimmen, betwist hebben.
De plaats, waar wy de voorgaancle keer gebleeven waren, en door ons, om het dreigend gevaar, Le pas du
diable, of de Duivels tVeg , geheeten, deedt ons ftil hoeden: ondanks allep aangewenden arbeid , was 'er gun
plaats meer dan om even den voet te zetten; een uitfteekende rots belet het kruipen op de knithl, achter is een
diepte; en men moet op den kant, op een hellend vlak,
Voortgaan , de voeten buitenwaards gekeerd: wy zagen
niemand zonder fchrik dien weg neemen, en men vreesde
voor anderen meer dan voor zich zelven. - Twintig fchreden was dit ons eenig gangpad, en een touw,
op goed geluk afgehangen, ons geleide.
Deeze zwaarigheid te boven _zynde, bewonderden wy
een Vylaar, vyf en twintig voeten hoog, wit als albast,
geheel
gevormd
van bloemwerk, boven elkander allenase,
b
kens in grootte afneemende, en eene pyramide uitleverenHier wagtte ons een nieuwe hinderpaal. Wy
de.
moesten afdaalen, langs eerie hellende vlakte, de ladder
kon ons niet Cienen , beneden was eene fteilte, de gronci
was glibberig, en deedt voor recht nederwaards itorten
dugten: buiten dat liep men gevaar om in een diep gat to
komen, of tegen, de rotzen verpletterd te warden. Wy
moesten een uur wagten, om de yzeren pennen te cloth
zetten, en de-touwen te fpannen. Die met deezen arbeid
niet onledig waren moesten, am het verayven door do
koude te voorkomen , met de banters tegen de rotzen
Ilaan. Om het gangpad te verle-ngen, lieten wy een fink
bouts zakken, en 't was or. dit Iteunzel alleen, dat wy
ons moesten laaten afglyden; met de Clinker hand zich"zo
goed mogelyk vasthoudende aan een gefpannen touw.
Twee onzer Reisgenooten 'weigerden bier ons te
de vreq, Hoeg bun oin 't hart, en zy wilden liever boven
blyven, dan eene nieuwe en de laatile moeilykheid te on,
vrugt trek-ken van alle reeds ungellaane ge&ripen ,
vaaren en doorgeworitelde moeilykheden.
Op bet fink houts gekomen , 'is een gebrouken Stalac.t
fiat , van een voet over 't kruis, de plaats 'waar men kart
I,eginnen te denken dat men zich in veiligheid hevindt;
In aPe andereomftancligheden zou men des earl geheel ver,
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fchillend oordeel vellen, : doch , in vergelyking , klimt
men 'er met vermaak op, en haalt een oogenblik aclem,.
dewyl dezelve eene vastigheid is. Wat brandewyn herkragten, en 't geen wy ontdekten nog weer.
itelde
Van deezen Pylaar af klimt men neder op een vasten
grond, waar men, zo niet met gemak, althans met veiligheid, kan gain. Eike flap, dien wy deeden, perfte
ons eene nieuwe loffpraake af.
Een wit Altaar, gelykende naar het beste Porcelein,
drie voeten hoog, volmaakt ovaal, met geregelde trappen, was het eerfle voorwerp 't geen ons trof. Het tafelltuk des Altaars was van een fchitterend emailieerzel ,
en de bloemcieraaden ftonden boven elkander, even als
de bladeren van een Artifchok.
Verder op waren vier gedraaide Kolommen, geelagtig,
maar op veele plaatzen doorfchynend, ondanks derzelver
dikte: vier mannen konden ze niet omvademen. Aan derzelver hoogte was geen fchatten: wy veronderftelden wel
dat ze tot het verwelfzel reikten; doch wy misten grond
om ons des te verzckeren.
De Zaal is zo groot als de halve Stad Ganges, onze oogen
konden de hoogte noch de diepte afmeeten. Wy ontdekten holligheden, waarin menfchen-kunst ons geen doorgang kon baanen; op dit Altaar gezeten, vonden wy ons
omringd met zulk eene menigte van voorwerpen, dat wy
ons in eene verftommende verwondering opgetoogen vonden. Onder andere zagen wy een Obelisk, zo hoog als
een tooren , fpits uitloopende, geheel rond, roodverwig,
in den geheelen opgang als afgebeiteld, en in de fchoonfle
evenredigheid gewrogt; Klornpen , zo groot als gehecle
Kerken, nu eens in de gedaante van watervallen, clan
zich als wolken vertoonende; Pylaaren , in allerlei rigtingen gebrooken , en bedekt met takswys emailieerzel, met
bloemen en opwerkzel als klein zuikergebak; 't geval kan
geen vreemdcr en verfcheidender zamenvoegingen vormen. Een doodshoofd was de eenige vertooning welke
onze vreugd Itoorde. Wy vonden ons zeer verlegen ,
om te begrypen hoe dit ongelukkig weezen in deeze
Grot hadt kunnen komen , aangemerkt wy daar toe eene
Myn hidden laaten fpringen: en wy ons verzekerd hielden dat 'er geen andere ingang was; wy beflooten, dat
het water, 't geen alle winters deeze Grot overftroomt,
dit doodshoofd derwaards gevoerd hadt, en wy hernamen
onze voorgaande vrolykheid.
meta
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Een der fchoonIte voorwerpcn van deeze Grot is een
reusagtig Standbeeld , ftaande op een voetftule , eerie
Vrouw vertoonende, die twee Kinderen vasthoudt. Dit
Beeld zou waardig weezen aan den grootften Vorst van
Europa toe te behooren, indien het buiten de plaats,
waar het zich bevindt, de gedaante behieldt, in welke
wy het zeer onderfcheiden zagen, en zonder ons door
verbeelding te laaten verrukken. Overal vertoonen
zich franies, gordynen , met emailieerzel en kristal bezet;
kanten, linten , zo heerlyk gcwrogt, dat men moet Weeten, dat geen Mensch in deeze onderaardfche Gewesten
geweest is, OM te gelooven, dat men alles niet te houden
bebbe voor het werkfluk des grootften Kunftenaars.
Deeze Zaal is rond; men zou dezelve kunnen vergelyken by een ltaadszaal, omringd met min en pacer hoop
Kapellen: het midden is ce p Mine, waar van men ite
hoogte niet kan bepaalen, en wy hcbben , rit den weg,
door ons nederdaalende afgelegd, dezelve gefchat op yyftig Roeden. De grond is vogtig; in y ule Zaalen is de
narde zwart, wy kwamen onder anderen in eerie, die vol.
maakt een Manege geleek , met een Pylaar in 't
't Is onmogelyk, alles te berchryven wat wy gezien
hebben in deeze Zaal, en in de omgelegene kleinder Zaalen, geduurende de tien uuren , welke wy doorbragten
in 't afklimmen en het waarnecmen. Verfcheide aukken
waren zo fchoon , zo geregeld, zo gelukkig gev.ormd,
dat wy,des verfteld flonden , en 'er hulde aan beweezen;
de geestdrift verontfchuldigt alles, en , in de daad, 'er
waren verfcheide voorwerpen , welke wy niet kunnen befchryven, en die ons verruk ten. De Kalkagtigc Spath,
in deeze Grot, is van de fchoonfle foort, en zou
kostlyk •Albast opleveren. Men zou alles wel hebben
willen medeneemen; en wy verdienen bcrisping, dewyl
wy zo veele ftukken , van onzc eerbiedige bewondering,
verwoest hebben: dit misdryf is te grooter: dcwyl die
ftukken de helft van derzelver waarde verliezcn , als ze
verplaatst worden. De vogtigheid, welke in dit onderuardsch verblyf heerscht , fchenkt aan deeze voortbrenge
zels der natuure een zagt vernis , 't Welk, ten aanziene
van de tederheid, best kan vergeleeken worden by de
waas der vrugten , die, op 't minfle aanraaken 'er
gaat,
Aan alle kanten zagen wy onze touwladder, waar mede wy ter meeste dicpte daalden, en deeden dit niet
met
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met touwen onder de armen, en veel moeite: wy durfden
hiet opzien na de plaats, die wy weder moesten
men , Zn verbaazend en verfchriklyk kwam ons de hoogte
voor : het fchynzel Van de zWaarfle toorts was niet
Iterker dan Van een gewoone kaars De grond, Waaroli
men treedt , is Vol brokken van Stalactiten ; groote feint&
dingen moeten 'er in dit onderaardfche hol Voorgevalleti
weezen; voor onze oogen. viel 'er een rots neder, did
flegts- even was aangeraakt.
Het Vrouwlyk Standbeeld , zo even vernield, was van
verfcheide plaatzen zigtbaar; en dit was geen uitwerkzel
der verbeeldingskragt : de gelykenis trof de Boeren , did
ons vcrgezclden, 't was den flem , die het voor eend
Vrouw verklaarde ., ddn ftem van verwondeting : ed .], on-4
der anderen, verrukt door alles wat hem oniringde, door
alles wat by zag , riep int : Dat men my brood brenge, ik
blyf hicr eerie geheele maand
Wy nten beneden; alles hadden wy, zo veel doenlyk
Vas , in een zo wyde ruimte , verlicht. Het water, door
Gins gevonden in een kleine water-verzamelplaats , digt
onze touwiadder,, was, naa de eerfte reize , toen wy het
brad: voliden, goal en drinkbaar geworderi.
ilea bet cetera aelden wy een Verhaal op Van onze ne4
ecrslaaling , en van de middelen , gebruila om tot die
riept te komen: wy deeden het in een welverzegeldd
vies: en plaatfien dezelve zodanig, dat ze niet wel knit
breeken; in een blikken doos waren onze Naamen.:
het diepfte van de Grot , by een fchoone gaandery (§)
maakten wy een looden plaatje vast, waar op onze rclav
men gerchreeven flonden. Men zal zich Met VerWoride=
ten over deeze kleine genoegdoeningen aan onze
lief& , als men bedenkt, hoe veel gedulds , nioeds
voorzigtigheids Wy hadden moeten gebruiken , om dee.
ze reis zo verre te volbrengen.
De ten einde raakendc fakkels raadden ons te vertrek,
ken , wy deeden bet met tegenzin. Men denke niet hid
de taal van Geestvervoering te hooren; wy durven verzekeren , dat men 'er een gebeelen dag zou kunnen doorbrengen , zonder tyds genoeg te hebben , om alles
zien.
De beichryving van de Grot Van iintipa4
rose
(§) Deeze Gaandery gisten Wy veertig voeten hong eta twin,
tig breed: agter aan zyn twee ryen Stalactiten, die eerie meg.,
de fcbvnen te vortnen $ waar van de eerfle het portaal is,
Aa3
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die men voor fabelagtig in de Reis van TOUR.NE-•
heeft aangezien , en die nog fraaijer befchreeven
wordt in de Reizen van den Graaf DE GOUFF1ER , is eene zwakke afbeelding van de Grot van (;angel De af'land is niet groot , om zich van de waarheid met eigen
oogen te verzekeren , en wy noodigen de Reizigers , Liefhebbers van deeze foort van zeldzaamheden , uit , om
deeze Grot te bezien , en dan vleijen wy ons , dat zy
ons regt zullen doen, en toeflemmen dat wy niet te veel
gezegd hebben.
Omtrent twaalf en een half uur, zo in deeze als in de
andere Zaalen , doorgebragt hebbende , traden wy 'er uit,
zonder eenig ander ongemak dan groote vermoeidheid.
De eenigzins vogtige lugt is niet fchadelyk ; en zelfs
goed voor lieden , zwak van borst. Wy waren afgemat , doch verrukt en het daglicht weder aanfchouwende, fchecnen wy uit een droom te ontwaaken , dien het
ons fpeet dat een einde nam.
De weg, om weder op te klimmen , is veel gemaklyker dan die om of te daalen: daarenboven zyn de yzereft
pennen nu gezet , met een welgemaakte touwladder , en
eenig ander touwwerk : op de moeilykfle plaatzen kan
men nu , zonder vreeze , overal gaan. In den omtrek
vindt men den onverfchrokken PIERRE die tie nieuwsgierigen derwaards zal brengen ; by is geheel yver,
fpreekt by de gevaaren moed in , en geeft de fterkfte
verzekeringen aan de onbedreevenen. De Heer Lowly ,
daarenboven, die te Ganges woont , en wiens bekwaamheid , bedaardheid, en heuschheid, boven onzen lof is,
zyne Zoonen , in alle opzigten eenen zo braaven Vader
waardig , zullen niet weigeren alle noodige onderrigtingen te fchenken aan die zich by hun vervoegen , en misfchien trefFen zy rechtfchaapen Liefhebbers aan, die hun
wel willen vergezellen.
Ik wil wel gelooven , dat men beneden den grond een
Grot zo fchoon kan vinden; doch ik hou my verzekerd,
dat het onmogelyk is 'er een aan te treffen die deezen
te boven gaat: en is dit de eenige beweegreden , welke
my heeft aangenoopt, om deeze Befchryving, voor welker uauwkeurigheid en egtheid ik borg blyve , openbaar
te maaken.

ros ,

FOR T

ERIE?

REGELS VOOR EEN GELUKKIG HUWELYK.

32 5

BRIEF AAN LEN- BEER, BY GELEGENHEID ZYNS HUWELYKS, VERVATTENDE EENIGE REGELS TEN
GELUKKIGEN HUWELYKSLEEVEN.

(Overgenomen uit the Collection of Letters to and from the late
S. JOHNSON, L. L. D. by Mrs. TURALE, now Mrs. piozzt.)

Waarde Beer!

D

e tyding van uwe Egtverbintenisfe heb ik, met een
onuitfpreekelyk genoegen, ontvangen , en ik hoop ,
dat de opregtheid, met welke ik u Geluk toewensch ,
de vryheid zal verfchoonen die ik Deem , om u eenige
weinige Regels op te geeven , door welker opvolging gy
te zekerder 't zelve zult verkrygen. - My dunkt,
ik zie u lachen over myne flegt te pas gcbragte bezorgdheid; my dunkt ik boor u, flaaroogen-'de op de hekoorelykheden uwer Bruid, in verrukking uitroepen, dat gv,
fonder myne Regels, gclukkig genoeg zyt.
1k
b der veertig jaaren,
weet , gy zyt het ; doch , naaen
welke ik hoop dat gy genoeglyk met den anderen zult
ilyten , voorby is, zal deeze Brief een beurt kunnen krygen ; en zult gy de Regels tot Huwelyks-geluk niet onnoodig vinden , fchoon gy eenige onvolvoerbaar zult
mogen keuren.
Kon die foort van Liefde, welke de bekoorlykheid van
een enkel jaar uitmaakt , gaande gehouden worden door
geheel het Huwelyksleeven been , het hoogfte coed op
Aarde zou men niet lange zoeken : want in de Vereeniging van twee getrouwe Gelieven zou het gevonden
weezen ; doch de rede der zaake toont dat het onmogelyk zy; de ondervinding leert ons dat het nimmer plaats
vindt : wy moeten, derhalven, dat Geluk zo lang bewaaren , en 't ontbreekende daar aan zo veel aanvullen ,
als ons mogelyk is.
Wanneer de hette uwer tegenwoordige Liefdedrift afneemt , eene koelder en bedaarder genegenheid de plaats
daar van inneemt, wees dan met te haastig in u zelven
te befehuldigen van onverfchilligheid , of u zelven te
beklaagen als ongelukkig : gy bebt lateen dat Been verlooren , 't welk voor u . onmogelyk was te hehouden; en
het zou zeer verkeerd weezen , te midden van de ver/paaken tens vrugtbaaren Zomers , zich te bejammeren
Aa4
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ever 't Bemis van de bloezems eener veel beloovende ett
ras voorbygaande Lente.
Vcroordeel, nimmer onbedagt een zekere Smaakloosheid,
-mike gy in uwe Vrouwe vindt ; doeh . bedenk eerst , dat
geen voorwerp hoe verheven , geen toonen hoe welluidend , op den dune , tot verrukking kunnen opvoe.,
ren , wanneer- het treffende der Nieuwigheid 'er of is.
De kunst, om het vermogen van te behaagen te , -vernieuwen , warden zommige Vrouwen gezegd in eenen nitnee.
menden trap te bezitten ; maar de afgerigtheden der ry-,
pere jaaren ziet men zelden met de onfchuld der jeugd
gepaard. Gy hebt uwe keuze gedaan , en behoort
good te.keuren.
Voldaanheid volgt het bezit ras op de hielen; en, om
gelukkig te welezen , moeten wy altoos iets in het "oar.
uitzigt hebben. Dc perfoon uwer Beininde is thans geheel de uwe. 1k twyfel zeer , of zy wel bekoorelyker
in uw oog zal wordcn , fchoon de overigen van uwe
Sexe, naar myne gedagten , haar het eerfle twaalftal jaaren fchooncr zal vinden. Wend , derhalven , al uwe
aandagt op Kaaren Geest, deeze zal, van dag tot dag,
bevalliger worden door befchaaving. Leg u met elkander
toe op eenige gemaklyke weetenfehap , en vcrkryg eene
gelykheid van fmaak , en gy zult gemeenfchaplyke
neugten fmaaken. Door dit middel zult gy veele voorwerpen gemeen hebben , en bevryd zyn van de droeve
noodzaaklykheid , om tot het vinden van uitiPanning van
elkander te fcheiden. Niets is zo gevaarlyk voor Huwee
lyksliefde als de mogelykheid, om een van beiden geluk.
kig te weezen buiten des anderen gezelfchap. Tragt,
derhalven , de tegenwoordige- hartlyke deelneeming in
elkanderen van wederzyden te bevestigen. Hou uwe
Vrouw niet onkundig van uw , inkomen, van uwe uitgaven , van uwe genegen- en afkeerigheden : laat zy zelfs
uwe gebreken kennen; doch maak ze draaglyk door uwe
deugden-: merle alle bedekking aan als eene vcrbreeking,
van 't vertrouwen: laat zy nimmer in uw Character iets
nit te vorfchen hebben ; en bedenk dat , van 't oogen.
bilk , waar op Egtgenooten verfpieders van elkander
worden , een flant van vyandfchap tusfchen hun aan.
vangt.
Zoek geen geluk in byzonder te weczen , en fchrik
voor eene te verfynde Wysheid, als aan Dwaasheid grenzende. Luister niet na de taal dier Wyshoofden, die u
aan
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Aanraaden altoos den rand eener Vrouwe te verwerpen,
en u, als gy aan haare verzoeken voldoet, van de Hera
gepikt noemen. Agt geen gemis, uitgenomen een ftellig

kwaad , eerie uitneemendheid, en wensch u zelven geen
geluk, om dat uwe Vrouw geene geleerde Dame is, dat
zy nimmer op de Kaart fpeelt , en . geheel niet weet van
de Keuken. Weetenichap , Kaartipel, Kookkunst, zyu
alle , ter gepaster tyde , goed, en kunnen met voordeel
aangewend worden.
Wat de uitgaven betreft , ten deezen opzigte kan ik
alleen aanmerken , dat het Geld , befteed om dat geen
voor te koopen , 't welk ons onderfcheidt van andere,
zelden of ooit met voordeel wordt uitgegeeven. Wy
leeven in eerie Eeuwe , waar in een ichitterende toeftel
van huishouding, en in 't oogloopende leevenstrein ,
te gemeen zyn, om de kennisneeming te trekken van den
geringften aanfchouwer ; en , wat de grootere lieden betreft , zy zien onze verfpillende dwaasheid enkel aan
met eene ftilzwygende veragting , of cene openlyke verfmaading.
Dit moge eene u mishaagende gedagten
zyn; dock de volgende bedenking zal dezelve goed maaken. De dagen, want in wy leeven, flaan byzonder agt
op de hoogere onderfcheidingen van Geest, Kunde, en
onderfcheidingen , op weike wy ons veiliDeugd,
ger, goedkooper , en met meet lofs, mugen tocleggen.
1k heb zo even opgemerkt, dat de perfoon uwer Vrouwe voor u niet bekoorelyker zal worden: maar ik bid u,
draag zorg dat zy nimmer bemerkt, dat die bekoorelykheid by u afneemt. Dat eene Vrouw een boon , haar
Verftand aangedaan , veel gereeder zal vergeeven dan die
men haare Schoonheid doet , is eene bekendc waarheid;
en niemand onzer zal dezelve lochenen. Alle ooze aantrekkelykheden, alle onze kuniten, worden te werk gefield om het hart der Mannen te winnen en te behouden ; en welk eene kwelling kan de teleurflelling evenaaren , indien dit bedoelde erode mist? 'Er is geen berisping hoe fcherp, geen araf hoe flreng, die eene Vrouw
van geest niet liever zal ondergaan , dan zich het voorwerp van vernting te vinden. En Wien zy deeze verdraag e , zonder des ongenoegen te betoonen , ftrekt
zulks alleen ten bewyze , dat zy ten oogmerk bebbe, om
het gemis van de oplettcnheid haars Egigennots te \Ter,
goeden, door die van anderen tot zich te trekken. Hier,
tun, en om veele andere redenen , behoort een getrouwd
Nan
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Man zyne beleefdheid en oppasfende gereedheid niet te
laaten bezwyken; fchoon zyne Liefdedrift bekoelt; maar
ten minften , omtrent zyne eigene Vrouwe , die verpligtende heusheid in agt te neemen , welke hy zo gereed
aan elk andere van de Sexe betoont: en eerie Egtgenoote , van achttien of twintig jaaren, niet te laaten b!yken,
dat elk Heer in 't gezelfchap haar met meer beleefdheids
behandelt, dan hy, die haar zo dikmaals eerie eeuwige
liefde zwoer.
't Is geenszins myn denkbeeld, dat eene jonge Vrouw
opgevolgd moet worden in alle wilde wenfchen van haar
wuft hart en grillig hoofd; doch weigering kan dikwyls
verzoet worden , door huislyke toegenegenheid ; ftille
vermaaken kunnen de plants vervangen van luidrugtige.
Openhaare vermaaklykheden by te woollen , valt in de
daad zo kostbaar niet als men zich zomtyds verbeeldt;
doch zy firekken om de buten der Getrouwden van elkander te verwyderen. Een wel uitgekoozcn Gezelfchap
van Vrienden en Bekenden, meer uitfleekende door Deugd
en Veritand, dan door Lugthartigheid en Praal, waarin
de voorvallen van den dag het onderhoud des avonds
kunnen opleveren, dunkt my een der redelykfte vermaaken , welke deeze groote Stad kan bezorgen: en aan dit
Gezelfchap zal bet Kaartfpel, nu en dan, een bykomend
genoegen kunnen verfchaffen.
Dat gy uwe Meerderheid altoos laat zien , en ninimer
gevoelen , dunkt my, is een voortreffelyke Regel. Eene
Vrouw moet haaren Man nergens in overtre(fen , zelfs
niet in haare Kleeding. Indien het motet gebeuren , dat
zy frnaak heeft in de beuzeleiide onderfcheiding , welke
uit kleederdragt ontftaat , laat zy dan voor gees oogenblik zich verbeelden , wanneer zy in 't openbaar verfchynt , dat Sir EDUARD, of de Colonel, meer de Heer
is dan haar Egtgenoot. Een van de oorzaaken der
verbanninge van Huwelyksgeluk , onder de Mannen in
de Stad, is daar in te zoeken , dat zy„ zich onbekwaain
tot eerie befchaafde verkeering vindende , het vertoon
van pragt aan hunne Dames ovcrlaaten , haar veroorlo.yen zich cierlyk en bevallig op te kleeden , en in de
wereld laaten verkeeren, terwyl zy Mannen zich
enlarge
ri`
onthaalen op Portwyn , Punch , zomtyds in ruw gezelfchap, naa dat zy hunne zaaken hebben afgcdaan: zadanig eerie handelwyze heeft huu , zints den bloei des
flan-
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Handels , tot voorbeelden geaeld van 't belachlyke in
Blyfpelen en Romans.
Daar ik zo naby den rand deezes onderwerp gekomen
Ben, kan ik niet nalaaten een woord of twee te zeggen
van de Jaloufy : want, fchoon deeze geen vrugt is, in de
tegenwoordige Eeuwe, van fterken groei , zyn nogthans
de zaaden van aezelve , maar al te zeker , in elk aandoenlyk hart geplant, om geheel over 't hoofd gezien te
worden, als een misflag van geen opmcrkenswaardig gevoig. Indien gy immer in verzoeking komt om
jalours te worden , let dan nauwkeurig op uwe Egtgenoote , doch plaag haar nimmer. Vermeld haar uwe
Jaloufy, maar bedek uw vermoeden ; laat haar met een
woord in het denkbeeld,.dat het alleen uw misfelyk humeur , of zelfs uwe Berke verknogtheid, is, die ti aanzet haar nauw in 't oog te houden; laat zy nooit zelfs
droomef , dat gy een oogenblik in ernst haare Huwelykstrouwe verdant hieldt. Helt zy, ten uwen opzigte, tot Jaloufy over, ik bid u, wees altoos openhartig
by haar, nooit agterhoudend ; fchep genoegen in haare
bezorgdheid; laat, in het verrigten uwer zaaken, in het
afleggen uwer bezoeken , geen zier van bedekking doorftraalen: als uwe daaden voor de geheele wereld ten deezen opzigte weetbaar mogen zyn. Dan , ik wil
beter dan dit hoopen van uwe tederheid en van uwe
deugd , en u niet langer ophouden met het leezen van
lesren , Welke gy zo weinig behoeft; en het gccven van
welke uwe zeer jonge jaaren , en myne ongemeene bezorgdheid voor u, alleen kunnen verfchoonen. Vaar Iva;
nine dienstaanbiedenis aan uwe Egtgenoote , en wees zo
gelukkig als uwe Vriendin i wenscht.

ANECDOTE VAN JEAN BAPTISTE PIGALLE (4').

hadt twaalf Lo,i1 d'Or verzameld tot zyne reis , van Lyons na Parys; doch ger by

JEAN BAPTISTE, PIGALLE

op
(*) Men vindt een Berigt van den Poribon, en de voornaam,
fle Werkiiukken diens beroeniden Beeldhouwers , in ons Men_
Kedwerk, van het voorte Ilk DeeI t bladz, zGr en 313.
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op weg toog , zag by een' Man Wandelen , die de diepstgaandfte tekens van hartzeer op zyn gelaat omdroeg; hy
narn de vryheid hem aan te fpreeken , en te vraagen, of
by hem kon helpen? „ Ach , myn Heer !" fprak
de ongelukkige Vreemdeling , „ uit gebrek aan tien Louis
„, d'Or; zal ik deezen avond in de gevangenis geworpen,
„ van eene lieve Vrouw,, en talryk Kroost , afgefcheurd
Is dat het alles , hernam de menschworden !
lievende Kunftenaar,, gaa met my, ik heb twaalf Louis
d'Or in myn beurs , en ze zyn alle tot uwen dienst,,
's Anderen daags ontmoette PIGALLE ;en Vriend, die, slit
voorval gehoord hebbende , hem vroeg, „ of het waar„ heid was, 't geen het gerugt openbaar te Lyons ver„ meldde, dat hy , PIGALLE gisteren eenen behoefti„ gen , door het fchenken van twaalf Louis d'Or, uit
,, diens deerlyke verlegenheid gered hadt? ilch!
myn Priend , antwoordde PIGALLE , welk een lekkeren
avondmaahyd deed ik gister avond met Brood en Kaas,
gezeeten te midden van een Gezin,'t geen my, by elke beete,
bevogtigd met traanen van Dankbaarhad, zegende!

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN,
BETREKKELYK.

DE STREKK[NG DER GESCHIEDKUNDE , OM DE GEVOEVERSTERKEN , DOOR VEELE
LENS VAN DEUGD
TREFFELYKE VOORBEELDEN OPGEHELDERD.

(Overgenomen nit Dr. PRIESTLEY ' S 1 ectures on Iiiliory.)

Dat

de Strekking der kennisfe van de Gefchiedkunde
dient om de Gevoclens van Deugd to verfterken, zal
terflond openbaar worden , wanneer wy in aanmerking
neemen , in welker voege DeugdZaame Indrukken daadlyk
op de Ziel gefchieden. Hoe verkrygen wy eene Liefde
tot de Deugd, dan door dezelve dikmaals te befchouwen
uit die gezigtpunten, waarin ze ons begcerlyk voorkomen,
en in eene Zielsgefleltenisle, waar door wy gcene overbelling tot de Ondeugd krvgen ?
Het kan niet gelochend worcien door iemand, die beweert , dat de Deugd hone eigene genoegzaame Belooning
in dit lceven medebrengt , dat zelfs eene rechtmaatige en
welaangelegde Wereldkennis deeze gezegende uitwerking
zou te wege brcngcn. 't Is alleen uit hoofde van eene
gedeeltlyke kennis aan dezelve , van het befchouwen . der
Voorwerpen in een ongunflig licht , en met Zielen VOOFingenon-ien met vooruitzigten op yen-nook , belong , of
valfche denkbeelden van Eer , dat dit gelukkig gevoig
Diet algemeen hand grypt. De Gefchiedkunde heoefenende verkrygt men Wereldkennis in de gunfligile omftandigheden. De Gefehiedfchryvers zyn de beste Gidfen,
welken wy op de leevensreize kunnen neemen. Zy vertoonen ons het geheel van de Verrigtingen en Characters ,
voor dot een gedeeltlyke befehouwing van dezelve tyd
gehad kan hebben om ecnige ongunflige indrukzels op onze
Ziele te veroorzaaken ; en alle de bedenkingen , welke zy
rnaaken op Menfclien en Bedryven , worden eenpaarig
voorgefchreeven door een gevoelen van Deugd en Eer.
MACHIAVEL zelve, fchoon zyn naarn het denkbeeld medebrengt van laagheid en fchurkagtigheid als een StoatIII DEEL. INXZNGELW, Q. 9.
13 b
kun-
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kundige, ontdekt, volgens de waarneeming van HUME,
waare gevoelens van Deugd , in zyne Gefchiedenis van
Florence.
Wat reden hebben wy, om, in zulk een gezelfchap,
en in de hander van zulke bekwaame en getrouwe Leidslieden , onze Vriencien .tot de kennis van het Menschdom
te zien inleiden? Zeker is 'er een groot onderfcheid tusfchen het befchouwen van ALEXANDER DEN GROOTEN,
of KAREL DEN XII, aan hoofd bunner zegepraalende
heirlegers; van bet Hof van eenen DIONYSIUS win eenen
NERO , of van een LODEWYK DEN XIV, in al deszcifs
luister, en tusieben bet befchouwen van de figuur, welke bun gcheele Leeven maakt in de Jaarboeken der Ge- ,
fchiedkunde. In het eerfte geval, zou de onbeciagtzaamheid eens Jongelings gevaar loopen , om verrula te worden door de bekooringen van Sta.atzugt , Vv'ellust , of
Praalzugt: doch dezeltde Voorwerpen beziende in den
voordeeliger ('rand, waarIn de Gcli hiedkunde ons plaatst,
moeten wy even zeer ons getroffen voelen door hunne
Trotsbeici en Dwaasheid, ecn wederzin tegen en een afkeer van bun opvatten. 't Is m.et de Wereldkennis even
Bens gelegen als met de Geleerdheid , waar van POPE
zcgt:
Hire fmal:er draughts intoxicate the brain,
But drinking langerly fober us again.

Een kleine dronk bedwelmt en maakt het brein onttleld,
Een grouter tent; doet ftraks de dronkenfehap 'oedaaren.
De eenige retie, waarom men een Jongeling niet veilig
Ran toevertrouwen , de Ondeugden zo wel als de Dengden te zien, beftaat bier in , dat by, in bet daadlyk leeven
aan zich zelven overgelaaten , gevaar loopt, om de Ondeugd in zodanige omftancligheden aan te treffen, dat ze
pillar al te uitlokkend word voor zyne Onervaarenheid.
Maar in de Gefchiedenis komt de Ondeugd nooit verlokkend voor. In de daad, welke ook de geaartheid der Gefehiedfchryveren zelve mop weezen , kunnen zy een getrouw verhaal der Bingen, zo als zy gebeurd zyn, °pieverende , niet nalaaten de Deugd in een gunflig , Licht te
zetten. Zo bef'rendig en beflaanbaar met zich zelven is
de Orde der Godlyke Voorzienigheid, dat wy, indien
het tooneel getrouw en geheel geopend wordt, 'er that
op kunnen maaken, dat het niets zal opleveren, dan waar
uit
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uit wy veilig mogen befluiten, dat de Ondeugd over 't
a theel verkieslyk is. In tegenoverftelling derhalven, van
?t geen gedugt mag worilen het gevolg te zullen weezea
van eerie vermengde verkeering in de Wereld, kunnen in
den Spiegel der Gefchiedkunde de Ondeugden even veilig
als de Deugden, befchouwd worden. ja zy beide leeraaren
even zeer Wysheid en goede Zeden. 't Is zelfs onmogelyk te bepaalen, Welke van beiden de gewigtiglie lesfen
met den meesten klem indrukken. De buitenfpoorigheden
van eenen dwinglandfchen NERO , en- de goeddaadigheden
van ecuen MARCUS AURELIUS, doen in de Gefchiedenis
denzelfden dienst.
Digs blykt, van vooren de zaak beredeneerd zynde , uit
het liclit , waarin Characters en Gebeurtenis in de Bladeren der Gerchiedenisfe voorkomen , dat dezelve eene
werking , ten voordeele van de Deugd, moeten baaren.
Ik zal nu voorts dezelfde zaak meer byzonder bewyzen ,
door aan te toonen , ivelke tooneelen de Gefchiedkunde
met de daad oplevert, die deeze gelukkige ftrekking hebben.
De Gefchiedenis , de gevoelens en gedraagingen van
waarlyk groote Mannen , en die van een tegenovergefteld
Character, ten toon fpreidende, ftrekt, om ens met eert
fmaak voor waarcn Roem en weezenlyke Grootheid te
bezielen, en overtuigt ons, dat deeze niet beftaan in dat
geen, 't welk het gros des Menschdoms met io onverzaadelyke gretigheid zoekt.
Wy kunnen ons nimmer verbeelden, als wy ons onderwys nit de School der Gefchiedkunde haalen, dat waare
Grootheid in 't bezit van Rykdommen gelegen is; wanneer wy zien, dat eenige der uitfteekendfte Characters in,
de Jaarboeken der Wereld, in armoede, gevormd wierdert
en leefden ; wanneer wy Mannen aantreffen, die hunrie
verfmaading der Rykdommen betoonden, door het weigeren om zich te bedienen van de voorkomende gelegenheden, om fchatten op een te itapelen. Om niet te reppetz
van CINCINNATUs,FABRicius, en andere Romeinen , in de
vroegfte Eeuwen dier Wereldftad geeerd oin hunne Armoede , doch die zich niet in de gelegenheid bevonden,
om dat geen te verkrygen , wat wy eigenlyk Rykdom zouden heeten; SCIPIO IEMILIANUS , die bykans al den fchat
van het ryke Carthago hadt kunnen verzamelen, bediende
'er zich nimmer van. De groote PHILOP/EMEN ging meest
altoos in een eenvoudig gewaad 3 under eel-lige1 knegt
Bb z
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of lyfwagt. De Keizers NERVA, TRAJANUS, ANTONINUS
en AURELIUS, verkogten hunne Paleizen, hun Goud en
Zilverwerk, en kostbaaren toeftel, -en alle overtolligheden , Welke zy konden misfen, en door hunne Voorzaaten waren opgehoopt ; en verbanden , met de uiterfte
f'erengheid, aile kosten en lekkernyen van hunne tafels.
Deeze Vorften , als mede VESPASIANUS PERTINAX
ALEXANDER SEVERUS , CLAUDIUS DE II, en TACITUS,
door verdienflen ten Keizerlyken zetel verheeven , en door
alle Eeuwen bewonderd als de grootfte en Neste Vorflen
waren zeer gefteld op de groottle eenvoudigheid in hun
voorkomen, toeftel, en hofhouding. De rtlinen van 't
Landlusthuis van HADRIANUS zyn nog te zien , en 't
blykt, dat bet , in grootte , geen onzer gemeene Landlust=
huizen overtrof. AUGUSTUS zelve veranderde , in eene
bykans vyftigjaarige Regeering , zyn Huis of Huisraad
niet. Wy ontmoeten dezelfde juiste wyze van denken by
de beroemde CORNELIA , Dogter van den grooten SCIPIO.
Eene Roineinfche Vrouwc van haarc kennis, by Naar zeer
fled( aandringende orn haar Toilet te zien, ftelde zy het
voldoen deezer nieuwsgierigheid uit , tot dat halm Kinderen , de vermaarde ou.keem , tat de School kwamen,
en toen was haar woord: En! liece ornamenta plea Ant.
„ Deeze zyn myne Cieraaden."
Wanneer Maatigheid, Spaarzaa.mbeid , en een jnist begrip van Grootheid, met zulke naamen , als ik zo even
vermeld heb, praalen , zullen wy clan gevaar loopen van
ons aan buitenfpoorigheden over te geeven , in naavolging
van een fchandlyk berugten NERO, wiens Gulden Paleis,
naar 't zeggen van HERODIANUS zo groot was als het
overige gedeelte van Rome, en wiens overdaad in andere
opzigtcn gcivenredigd was aan de grootheid deezes ge.
beams? wy de voetftappen begeeren te drukken
van eenen CALIGULA , van een beestagtigen commonus ,
of owaazen HELIOGABALUS? Bewonderen wy eenen Lucuttms te meer am het denkbeeld, 't welk CICERO ons
geeft van de kostbaare tafel diens Slernpers? Of kunnen
t,
wy denken dat MARCUS ANTONIUS zich aanpryst, dewyl
by eene onafgebrooke opeenvolging van Tafelgeregten
fteeds in gereedheid badt , ten etude by nooit een half
uur zou behoeven te wagten, wanneer de eetenslust heat
bektoop.
Kunnen wy denim , dat Eerbetooningen en Vet he ngen
waare Grootheid uitmaaken als wy in de Gefthiedenisfeu
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e'en .ontdekken, dat de waardigfie Mannen ze doorgaans
verfmaad hebben ? TAciTus• en PROB US , die aan hunnen
hoog verheeven ftaat zo veel eers aandeeden , wcrden
beiden , tegen hunne verkiezing , tot de Keizcrlyke Waardigheid verheeven; en in hoe veel fchooner Licht praalen
hunne Characters, dan die der veragtlyke Zoonen van
Staat- en Heerschzugt , die 't niet ontzagen door een zee
van bloed zich den weg ten Ryksthroon te baanen?
De buitenfpoorigheden van ALEXANDER DEN GROOTEN,
in bet doodcn zyner beste Vrienden ; de wreedheden ,
door de ,panjaartlett in America gepleegd; de verwocsting van Zweeden , door den oorlogzngtigen CAREL DEN
XII, zyn zeker gefchikter, om ons de dwaasheid en dolzinnigheid te toonen van onbegrensde Staatzugt , dan
hunne Overwinningen , om ons oog door derzelver verblindenden glans te doen fchemeren. - Hoe zeer
bejammeren wy die ongelukkige wending van den geest,
als wy overweegen , welke dierbaare Leden van den Burgerftaat , JuLtus CtESAR en POMP EJUS , met hunne bekwaamheclen , zouden geweest zyn , hadden zy dezelve vereenigd gebruikt , om den roem huns Lands te vermeerderen ? Als wy bedenken , dat de onkosten van
L ODENVYK DEN. XIV , in 't maaken van toebereidzelen tot
's Ryks bedert , meer dan genoeg zouden geweest zvn,
om verfebuide Volkplantingen aan te leggen, en in den
bloeiendften ftaat te brengen.
Niets gencest den Mensch kragtdaadiger van den, dwaazen Trots, op Geboorte en Familie , dan het inzien der
Gefchiedenisfen , als dezelve ons eenige der grootife Mannen , gelyk een TAMERLANE , Cardinaal XIMENES Paus
stx-rus DEN _V , voor oogen houdt , die uit eeneii zeer
laagen ftaat tot die hoogtc van Waardigheid en Vermaardbeicl opklommen. Ook bekoort het ons altoos, wanneer
waarlyk groote Mannen, die de voordeelen eener aanzienlyke Geboorte bezaten , alien eisch op verdienften, nit
lien hoofde , van de hand wyzen. Zelfs VE SPASIANUS
lachte om de zodanigen , die hem van HERCULES \\Tilden
doen afflammen.
Ben overmaatige zugt tot Vermaardheid , die bet hoofddoel van iemands bedryven wordt, doet een Mensch in
de Gefcbiedenis zeer laag daalen. Hoe zeer doet de Brief,
welken CICERO fchreef aan Lucca's , en die ongelukkig
voor hem in weczen is gebleeven, (waarin by hem aan;amain, om hem, ten koste der waarheid, te pryzen, in.
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de gefchiedenis van zyn Burgemeesterfchap ,) dien groo-

ten Man in onze agting daalen ? Integendeel , hoe zeer
klemt bet Character van CATO by ons , door de weinige
woorden van SALUSTIUS esft, pan) videri, bonus! ,, Hy wilde liever goed zyn dan fchynen !" De
prys , lien NERO ftelde op het uitmunten in Muzyk , en
de begeerte van COMMODUS .om gepreezen te worden ,
van wegen zyne behendigheid n het dooden van wilde
Dieren , legt op 't volkomenst aan den dag de gemaaktheid om tat te munten in iets , 't welk buiten onzen
kring loopt. Die zelfde grondregel wordt ons ingefcherpt
door PHILIPPUS, toen hy zyn Zoon ALEXANDER vroeg ,
of by zich niet fchaamde , zo wel op een Muzyktuig te
fpeelen als by deedt.
In hoe verfchillend een licht komen ons in de Gefchiedenis voor, de zodanigen , die gretig alles zamenhaalen tot eigen lof,, en die van harten alles toebrengen
tot het vermeerderen des roems van anderen ? Den voorbeeld van de eerstgemelde foort ontmoeten wy in CLAUDIUS , die een Diets beduidenden krygstocht deedt , on).
de vermeestering van Brittanje te voltooijen; een voorbeeld van de tweede fchenkt 0115 AL AURELIUS , die zich
zelven bet genoegen ontzeide , om zyne Zuster LucILLA
(die hy aan L. vettus uithuwelykte , ) in het Oosten te
vergezellen , ten chide zyne tegenwoordigheid geen krak
zou toebrengen aan de groeiende hoogagting zyns Schoonzoons , en by niet mogt fchynen de cer van het eindigen eens gewigtigen Oorlogs zich aan te maatigen , tot
krenking van eens anders roem. De Gelchiedenis verfchaft de ruimite vergelding aan Mannen , die edelmoedig hun eigen roem aan 't algemeen welweezen opofferden. Zo verloste FABIUS MAXIMUS , niettegenftaande de
tergende beledigingen , ivelken by van MINUCIUS ontvanoen hadt , deezen nit de handers van HANNIBAL ; zyne
gevoeli ,g heid ter zyde zettende, en alleen re made gaande met zynen yver voor 't belang zyns Vaderlands.
Wy bezeffen klaarder,, wat wane Grootheid van Ziel
is , wy worden daar over met grooter bewondering aangedaan , en branden door een flerke drift , om dear na
te ftreeven , op bet enkel verhaal van eenige Gevallen in
de Gerchiedbladen opgetekend, dan door de uitgewerktfte en wysgeerigile befchryving van die Zielsgefleltenisfe. Wat kan ons een duidelyker denkbeeld geeven van
de dele gevoelens van ftrikte Eerlykheid en Braafhcid,
da4
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dan dat de Marfchalk TURFNNE eene fomme Gelds ,
hem aangebooden , indicn by met zyn Leger door zeker
Landfchap niet wilde been trekken , weigerde, om dat
hy geen oogmerk hadt dien weg te neemen? Gevoelt
niet ieders boezcm de gevoelens van Gocddaadigheid gloeijen , als by en. weldaadigen TITUS boort uitboezemen :
Vrienden , ik heb an dag verlooren! dewyl by op
denzelven niemand eenen goeden dienst gedaan hadt?
Indien iemand in ftaat zal zyn , om zich een denkbeeld
te vermeil van Grootheid van Ziel, in 't vergeeven van
verongclykingen , by zal het doen , als by het antwoord
leest , 't geen LODEWM DE XII gaf aan een Hoveling ,
die hem aanfpoordde , om een Perfoon , die den Vorst ,
eer by den Throon bcklom beledigd haft : „ Het voegt
„ een Koning van Frankryk niet, de beledigingen , den
„ Hertog van Oricans aangedaan , te wreeken 1"
Wat, eindelyk, ken ons zulk een joist denkbeeld fchenken van de Grootmoedigheid Bens Krygshelds , als het
antwoord , door den Burggraaf DoRd ,!: can Koning .CAREL,
DEN IX gegeeven , als by van dien Franfrhen Vorst bevel kreeg , om de litegenooten te verdelgen: „ Ik wensch„ te dac uwe Majetleit my wilde gebruiken in iets dat,
„ mogclyk was!”
Dit laatfle voorbecld brengt my tot eene andere wearneeming , bier in beftaande , dat de Gefchiedenis ons
om regtmaatige begrippen te vormen van de
ftaat
WTaardigheii en Zwakhcid der Menschlyke Natunre, die
ons beide van zeer vcel diensts kunnen weezen in dit
leeven. De eerfte vervult ens met eene edelaartige Eerzugt , om ons boron het pcil van het Bros onzer Natuurgenooten te verheffen. De laatfte maatigt die Eerzugt,
zonder dezelve weg te neemen , met een behoorelyke
mate van nederigheid en zelfsmistrouwen , en werken
zy beide tot het zelfde erode. Eenige weinige voorbeelden zullen myne gedagten breeder ontwikkelen.
Hoc kunnen wy ons een juister of een verheevener
denkbeeld vormen , van 't gevoel van waare Eer en Heldhaftigheid , dan by bet leezen van zodanige Gefchiedenisfen , als bet gedrag -des Graven van PETERBOROUGH
in het bekende beleg van Barcelona. Terwyl hy de
Voorwaarden van 't Verdrag der Overgaave met den
Spaanfchen Veldheer regelde , ontving hy de tyding , dat
een gedeelte van bet Vereenigd Leger , flrydig met den
getroffen Wapenftililand , de Stad was ingerukt. De
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Graaf betuigde den Spaanfchen Veldheer, dat, indien by
hem wilde veroorloven , met zync EveNhe benden de
Stad in te trekken , by het Vereenigd Leger 'cr uit zou
dryven, en dan wederkeeren , om het Verdrag der Overgave te voltooijen , 't Been by met de daad voivoerde.
Ik zal niet reppen van 1c tabelagtige Gefchiedenis van
CURTIUS dien men wil dat in eene vuurpoel !prong,
noch van couNts , die , om zyn Land to bevrycien , zyn
eigen dood zogt , naardemaal voorbeelden van geiyken_
M.oed, in het braveeren van den ciood, niet zeldzaarn zyn
in de bedendaagfche Gefchiedenis. By de hclegering van
TURIN, flak ecn MICA cen Myn aan, waar door by wist
dat by Met den vyand tcflens zou omkomen ; en hoe
veele Scheeps - Bevelhebbers hebben liever 't kruid van
hun eigen Schip aangeflooken , om in de lugt te vliegen,
dan dat ,zy hun vlagge ftreekcn. — Men zal zeggen ,
dit zyn de uitwerkzels van cen verfynd gevoel van Eer,
alleen verkreegen in een ilaat van verve gevorderde befchaafdheid. Doch wy kunncn de aangeboore kragt der
Ziele ontdekken in de Noord-zitmericaanfi . he Indiaane7i ,
die, gevangen genomen zynde , zich onthouden van de
handen aan zich zelven to flaan , ten einde zy gelegen-.
held molten hebben om de Eer buns Vaderlands te
bandhaaven , door het uitharden der fchriklykfie pynigingen , welke zy weeten dat voor hun bereid zyn.
Daaden, gelyk deeze, gepaard met die der uitgehrcidheid van 's Menfchen Verfland vertoonen in zulke Mannen , als ARISTOTELES , ARCHIMEDES en NEWTON , geeven ons hooge denkbeelden van de Waardigheid der
Menschlyke Natuurc , en de uitgeilrekte vatbaarheid van
's Menfchen Zicl. Maar de andere zyde der Schilderye,
welke de Gefchiedenis met eene gelyke maate van getrouwheid ons voor oogen houdt , fehenkt ons een alleraandoenlykst , dock teffens leerzaam , onderhoud, wegens onze droeve zwakheid en broosheid , zich vertoonende in anders groote Mannen.
Nauwlyks kunnen wy een treffencler blyk aantreffen
van de zwakheid en onbeftaanbaarbeid met zich zelven ,
waar voor 't Menschlyk hart vatbaar is , dan wanneer
wy ontdekken , dat Mannen van een gezond en opgeklaard Verftand, in de mceste opzigten , en met het beste hart , tot gevoelens vervallen , welke aanleicling gee.
yen tot groote en fmertlyke Bygcloovigheden. Een alitropmerkenswaardigst voorbceld bier van 'evert Dias
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een der grootfte Verflanden en baste Menfchen,
die ooit den aarclbodem betraclen. Hy vormde zich een
begrip , dat GOD de Menfchen hier op Aarde elendig
maakte, om ze, in een ander leaven , tot des te hooger
trap van gel yk, -op te vocren : uit deezen boolde lag by
zich zelven de onaangenaamfle zelfplaageryen op. Hy
gaf last, voor de venfters van zyn Studeerkarner can muur
op te metfelen : dewyl by oordeelde daaruit een fraay
gezigt te hebben. Hy droeg can gordel , vol fcherpe paten, op zyn bloot lichaam , en wanneer by iets at of dronk ,
't geen hem wel fmaakte , prikte by, by aanhoudendbeid ,
zich zelven, ten chide by die aangenaame aandoeningniet
moot hebben. Zyne Zuster, eene Vrouwe van Verftand
en groote Godsdienffigheid , flierf van Dorst, gelyk zy
da.gt , tot Eer van GOD. 't Was zeker,, door eene zwakheid
van dezelfde natuur, in den verftandigen en uitmuntenden
FENELON, dat by zich, zonder cenigc bepaaling , onderwicrp aan bet willekeurig vonnis van den Pans , als deeze
een Bock , door hem nitgegeeven , veroordeelde. fly predikte zelfs om zyn Bock te veroordeelen , en verboodt
zyne Vrienden 't zelve te verdedigen.
Niet alleen zien wy braave Mannen , die een waarlyk
Godsdienftig hart in den boezem orndroegon , overgegeey en aan zulke ongegronde Bygeloovigbeden , rnaar ook de
fnoodfte en gruwzaamtle booswigten. Belden toonen zy de
zwakheid aan, voor welke onze natuur bloot Chat. Doch,
daar een braaf Man, aan Bygeloot verflaafd, ten voorwerp
ftrekt van hartlyk medelyden , is de fnoodaart , in denzelfden toeftand , veeleer belachenswaardig. Wat, by
voorbeeld, kan bzlachlyker weezen, dan dat LODEWYK DE
XI , Koning van Frankryk, can Man , die geene zwaarigbeid maakte, om fchandelyke flukken te pleegen , altoos
overlaaden ging van heilige overblyfzels , en een looden
Beeldje , van de Maagd MARIA, in zyn hoed droeg , aan 't
welk by gezegd wordt vergiffenis verzogt te bebben, van
zyne moorden, vOOr dat by dezelve volbragt. Die zelfde
Vorst maakte een 0 verdragt , van het I-Iertogdom Bolloigne,
aan de Maagd MARIA.
Zelfs de gevoelens van Zedelvkbeid , die wy zouden
denken, dat van alien het onveranderlykst en oubedorvcnst
zouden blyven , beeft men grootlyks bedorven gevonden ,
en vermengd met denkbeelden , die geheel vrecmd en firydig zyn met Zedclykheid , by gelicele Volker]. Dus agten
de Tartaaren , die , gelyk VOLTAIRE fchryft , bet can
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hoofcl-misdryf rekenen, een mes in 't vuur te houden, op
een zweep te leunen , een paard met den teugel te flaan ,
of bet eene been met bet ander.te breeken, het geen zon, in zommige gevallen, hun woord te breeken, te
de
;lumieren en te moorden. a De zelfde Arabier,, die u,
aan zyn deur om Herberg verzoekcnde, als zyn Broeder
zou ontvangen , en in den volgenden dag veilig geleiden ,
zou niet gefchroomd hebben u te vermoorden als zyn
prooy, hadt by u ben uur te vooren in de woestyn ontmoet. — Meer voorbeelden op te haalen van de zwakbeid, en met zich zelve onbeftaanbaarheid, van's Menfchen
hart, welke de Gefchiedenis ons oplevert , zou een eindeloos werk weezen. De bygebragte zyn ,genoegzaam, om
ons een begrip te geeven , hoe treffend en nuttig zulke
befchouwingen zyn, en telfens hoe vot ouderhouds voor
een doordenkend Verfland.

i

WAARNEEMING WEGENS DE NUTTIGHEID VAN GROOTZ
GIFTEN OPIUM, IN EEN Tetanus en Trismus
Door E. KNAVEN.

D

e beroemdfle Geneesheeren zyn het daarin volkomen
eens , dat, in de Waste der Krampftillende Middelen ,
(Antifpasmoilica,) het Heulfap de voornaamfle plaats bekleed , en de ondervinding heeft dit reeds zeer lang bevestigd; veele Geneeskundigen hebben ons ook dit Middel,
met zeer veel lof, zo in de Tetanus et Trismus Maxillae,
als andere Krampgebreken , (zonder aanmerkelyke ontfteeking) aangeprezen , terwyl anderen wedcrom wat minder
vertrouwen , in dergelyke ziekten , op dit middel ftellen.
Herhaalde Waarneemingen, egter, hebben my geleerd,
dat veele mislukte prOeven, met dit veel vermogend Geneesmiddel in Krampziekten moeten toegefchreeven worden am de kleine hoeveelheid, die men daarvan toedient;
aanmerkelyke Giften kunnen de lyders in dit geval, (alwaar bet geheelc Syllema Nervolio n, zo hoog gaande geprikkeld, en in beweeging gebragt is ,) verdraagen.
Myn oogmerk is niet, alhier cene befcluyving deezer
Krampziekten te doen , of van de bekende werking des
Opiums veel te zeggen , als zynde dit door de Schryvers
reeds genoegzaam gedaan, maar alleen door de volgende
Waar-
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Waarneeming te toonen, dat groote Giften Opium, in deeze gebreken , niet alleen veilig kunnen, maar ook alternoodzaakclykst moeten, toegedicnd worden.
Het was den i6den October 1786, dat ik gehaald wierd
by de Vrouw van P
D
, welke
in de zesde Maand haarer Zwangerheid was; deeze Vrouw
bad reeds Zeven Dagen aan ecn 'Prisms Maxilla
gen ; na dat een Gcneesheer deezer Stad haar een aderlaating en blaarpleisters had voorgefchreven , liet men
het daar by bcrusten ; voorgeevende , dat 'er Diets meer
aan te doen was , vermits zy , haar mond gellooten zynde , geene Geneesmiddelen konde gebruiken.
By haar komende, vond ik haar in de volgende omftandigheid: haar Kaaken waren dermaate op elkander geflooten , dat ik naauwlyks iu ftaat was , een zeer dun en plat
gefneeden houtje tusfchen haarc voorfle tanden te brengen ;
terwyl haare lippen insgelyks , by nitack , vast tegens de
tanden aangetrokken wierden; de Spieren van haar geheele lichaam waren vcrftyfd; behalven deeze algemeene verflyving , wierd zy nog door menigvuldige Spiertrekkingen
uefolterd , inzonderheid der uititrekkende hoofd- , hals- en
rugfpieren, waardoor dus cen. akelige Krampachtige agterwaardstrekking (Opifihotonos) gebooren wierd; de Pols
was fnel, zacht en zecr ongelyk , zy zweette Clerk, zonder de minfle verligting , en haar henaauwdhcid was dermaate groot, dat, wanneer zy de bcdlakens konde vatten,
dezelve met een fchrikkelyk geweld, finder een gillend geverfcheurde.
Dc hevigheid deezer algemeene Kramptrekkingen, (Tetanus) had reeds twee dagcn geduurd.
In deeze allerdecrniswaardigflen toeftand wierdcn dus
fpoedige Hulpiniddelen vereischt; Geneesmiddelen naamlyk , welke , door een fpoedige en kragtdaadige wcrking , bet
gevoelend vermogen der Zenuwen vcrzwakken, en gevolglyk ook die hevige Kramptrckkingen , (door een buitengewoone prikkeliu des Zenuwgc{tcls veroorzaakt, ) tegen
gaan.
Nicts kwam my voor,, dat, in dit geval, beter aan bet
oogmerk , zou voldoen , dan bet ilthifilp , in ecn ruime
hoeveelheid toegediend.
Na dat ik een Clysmet Laxans a Emoilietis , bad laaten
appliceeren, (dot hoar een ruime ‘Sedesverfnafte ,) fehreef
ik bet volgende voor:
ACC.
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Rec. Opii. pur. gr. ix.
lave in
41q. Cinnam. f. vino 0/2C. iii.
dein adde
Syrup. flor. Rhead. unc. i.
M. D. S.
waarvan alle half uuren een halven eetlepel vol, het went
door een opening, door twee vermiste tanden der bovenkaak veroorzaakt, in haar mond konde gebragt worden ;
gelastende de lyderes, wanneer haar iets in den mond gegoten wierd, .het zelve door te flikken, dat ook zeer geredelyk gefchiedde; dit was 's avonds negen miren: ten
twaalf uuren's nagts de lyderes weder bezoekende, fcheen
de hevigheid der Kramp- en Stuiptrekkingen merkelyk te
verminderen ; ik liet het voorgefchrevene op den zelfden
voet voort gebruiken , tot dat 'er zig tekenen van flaap
vertoon den.
Den fiden , 's Morgens zes Uuren, by haar komende ,
had zy het voorgefchrevene reeds geheel gebruikt; ikvond
haar in een zachten flaap , de toevallen waren geheel bedaard , deeze flaap dual-de egter niet langer dan vyf Uuren ; want dien zclfden Morgen , den Uuren , haar weder bezoekende , vond ik haar in een aangenaame verkwikkende
ontwaaking , zy was van die yslyke folteringen geheel bevryd, begon' haar mond aliens wyder en wyder te °pollen , en hnare leden , fchoon door de Krampen zeer verzi,vakt , te beweegen , het flerke zweeten was over , en de
Pols vry natuurlyk , loch zwak. Ik fchreef haar een
zacht Ontlast-Middel, uit de Tart. .• olub. voor ;. de toevallen bleeven weg , de nablyvende zwakheid wierd door
bet opvolgend gebruik der Koortsbast , met de ValeriaanWortel, fpoedig herfteld, met dat gevolg, dat zy, na verloop van ruim drie Maanden , een gezonde en welgefchapen vrugt ter Waereld bragt.
Ik zoude aan myn pligt te kort doen , indien ik niet,
door de mededeeling myner ondervinding , de aandacht
myner Konstgenootn1 , tot het beilzaam gebruik van een
mime hoeveelheid deezes middels , in de bovengemelde
gebreken , meet bepaalde.
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EEN SCHVNBAAR DOODE , DOOR DE ELECTRICITEIT,
TEN LEEVEN HERSTELD.

(Gazette de Cologne, 7 Afars, 1788.)
nder de merkwaardige en belangryke Ontdekkingen
O
voor bet Menschdom , moet men, buiten twyffel,
de volgende tellen , die men, gelyk veele andere , verfchuldigd is aan den Baron VAN HUPSCH. Veele Geleerden hebben zich , met voldingende Proeven , verzet , tegen
bet fchielyk begraaven der Dooden; de ondervinding heeft
veelmaalen ; en nog onlangs in Frankryk (gelyk de Nieuwspapieren aankoncligen ,) beweezen , dat een Mensch ,
fchynbaar dood, op 't oogenblik dat by ter aarde zou befield worden, weder ten levee bekwam. Hoe veelen zyn
'er niet in den Grafkuil bygezet , die , door Zenuwkwaalen
of andere zonderlinge toevallen, dood fcheenen, en die,
ondertusfchen, weder bekomen zouden weezen , indien men
niet al te vaardig met dit werk ware voortgevaaren, of,
indien men omtrent elk gellorvenen een middel te werk
ftelde, 't welk zeker de goedkeuring van geheel Europa
moet wegdraagen.
De Baron VAN HUPSCH gaf een vreemd Geneesheer
den rand in , ten dien einde , de gellorvenen , in zyn Hospitaal , te doen electrifeeren. Men volgde dien rand van
den Baron , en deed eene Dame van rang , die, in gevolge
van eene Zenuwkwaal , overleden fcheen , electrifeeren , en,
tot groote vcrbaasdhcid van alien , dic deezeProefneeming
bvwoon en , werd deeze Dame ten leeven berfleld, door de
bewerking te volgen, welke de Baron, eene geruime wyl,
geleden , aan een buitenlandsch Geneesheer halt aan de
band gegeeven. De Baron VAN HUPSCH zal deeze zonderlinge gebeurtenis in 't licht geeven , in het Eerfle Deel
van cell AVerk , 't geen by vervaardigd. Hy heeft aan het
Gouvernemen t eene byzondere wyze voorgefteld, en geraaden , dat men , in ilede van het ichouwen van de Lichaamen
der afgeftorvenen,dat te Weeiren en in andere Stedenplaats
heeft, alle geftorvenen moest electrifeeren , den mond met
zekere geestige vogten wryven. In dit geval zal men zien,
dat veelen, die men dood waande, in gevolge van geweldige Kneuzingen , van Kramp in de maag, van Beroerte,
weder bekwamen , en , oin zo te fpreeken opgewekt wier.
den
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den , op 't oogenblik dat men ze voor vo/firekt verlooren
rekendc. Hoe veele Menfchen zon men , door geheel de
Waereld been, aan de Maatfchappy niet weder geeven,
als men dien rand des Barons, zo belangryk als heilzaam,
opvolgde.
t

i onma931.1. 410•111M

r

1111•111114101116.

tum••■•••11•11•111

INFIOUD EENER KRUID- EN GESCHIEDKUNDIGE VERHANDELING OVER DE MANDRAGORA , door den fleesGRANIER , Lid van de Koninglyk.e Academie

se Nismes.
(yournal d'Hifloire Naturelle.)

n

et oogmerk deezer Verhandelinge ltrekt om de Mandragora te doen kennen , de weezenlyke hoedanigheden deezer Plante aan te wyzen , en eene menigte van belachlyke vooroordeelen , tot welke die Plant aanleiding
gegeeven heeft , en de fabelachtige wonderen, die het
Volk , altoos bygeloovig om dat het onkundig is , alle
Kaaren vernieuwt en ontleent uit de vermeende zinnebeeldige characters dier Plant, weg te neemen.
De Mandragora, veel berugter door de bygeloovigheid
der goede Vrouwties , en de bedriegeryen der Kwakzalveren , dan door haare Geneesfchriften , behoort tot de verdoovende en pynitillende Planten. Dc flerke lugt , welke
dezelve van zich geeft, bewyst het , en zy is door de
Ouden aangerncrkt als een der fchadelykfte koude vergiften.
Iv'erfchillende naarnen heeft de Mandragora gekreegen ,
zo uit hoofde van haare verbaazende hoedanigheden , van
de gedaante haars wortels en vrugten , als om de plaatzen
waar zy groeit. De Grieken noemden haar Circe , ter oorzaake van de vermeende toverkragten , en PITHAGORAS
oaf 'er den naam aan van Anthropomorphon , dewyl de
wortel eenigzints gelykt naar de benedenfte gedeelten' van.
een Mensch. Auderen noemden ze Morion : um dat ze de
zodanigen , die 'er van gebruikten, bedwelmden ; of Roadsappel , dewyl Perfoonen , die van dezelve gegeeten hebben ,
als van een doilen bond gebeeten , raazend ftierven; oolc
Dllivels-appel , ter oorzaake van de duivelskunilenaaryen
waar tae =en ze bezigde, en eindelylt Mandulara , om
dat
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dat dezelve liefst groeit op befchaduwde en fombere
plaatzen.
'Er zyn twee foorten van deeze Plant in de Kruidkun.
de bekend, cinder den naam van Antropa Mandragora.
Het Mannetje of de Witte , en bet Wyfje of de Zwarte : de ecn en ander groeijen oorfpronglyk in Italie en
Spanje , waar ze vanzelvc voortkornen op vogtige plaatzen , boven al omftreeks de rivieren. Derzelver Wortels
zyn, de kleur uitgezonderd, die blank is by het Mannetje, en bruin by bet Wyfje , gelyk, zwaar,, fpilachtig,
lang, vorkswyze , of in tweeen gefpleeten , en bezet met
kleine langwerpige vezeltjes : zy fchieten zeer diep in
den grond.
Het Mannetje, by de Kruidkundigen bekend onder de
benaaming van Mandragora Mas, feu Candida en Mandragora fructu rotunda , fchiet veele breede Bladeren , niet
ongelyk aan die van Beet , =trent anderhalf voet lang,
mm 't einde gcpunt , van een ftinkenclen reuk , helder
groen , en bedekt , even als de vrugten, met hairige wolle, zagt op 't aanraaken. De Bloemen , op lange ftengen ftaande , zyn anblaclig , klokvormig, op den rand
met vyf inkeepingen , zo is ook de Bloemkelk; de Blocmen zyn wit, .yeelvuldig , ftaan afgezonderd , zy hebben
doorgaans vyf Ityltjes en 6en Damper, zy komen, even
als de Bladeren , nit het boventle van den Wortel voort.
De Vrugten, wclke 'er op volgen, zyn zagt, vleeschagtig , rond , gelyk aan cen kleinen appcl , goudgeelagtig
van kleur, en itinkend. Zy bevatten van dertig tot vyftic; , en zomtyds zcstig , roodagtig platte , zaadkorrels , van gedaante als een Hier , en veel grooter dan LinZen.
Het Wyfje , by de Kruidkundigen Mandragora fa:mina,
feu nigra , en ook Mandragora ,flore fabowraleo parpurafcenq
te , geheeten , heeft kleinder en fmaller Bladen dan het
Mannetje ; ze zyn ruig , golfswyze donker groen , aan de
kanten gefchaard , en hebben veel overeenkomsts met de
Bladeren van de Bernagie , als deeze Iterk groeit. De Bloemen verfchillen van die van het Mannetje niet, dan door
de purperagtige kleur. De vrugten hebben een donkerder
oeele kleur, een draaglyker reek, zy zyn kleinder, langwerpig rond, en bevatten veele platte rondagtige Zaaden.
Deeze beide Planten groeijen zonder takken te fchieten;
de Bladeren komen vroeg in 't Voorjaar voor den (lag,
en zointyds eerder, als de Winter zagt geweest is. De BloeMerl
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men vertoonen zich kort daar op , en de Vrugten , die vast
volgen, zyn in den Zomer ryp. Het Wyfje is vroegtydigst , voor 't oog fomberder , en de Wortel veel korter
en gekronkelder, dan die van het Mannetje.
Men merke op, dat, het Been ik van de kragten en de
nuttigheden deezer Plant zal ophaalen , de beide foorten
van Mandragora betreft. 't Gebruik deezer Plant, door de
Ouden in eene groote uitgeftrektheid gebezigd, is door de
hedendaagfche Gcneesheeren nagclaaten „ dewyl de gewcldige Geneeskrzgt, aan alle de deelen deezer Plant getneen,
dezelve gevaarlyk doet worden. Reeds heb ik gezegd, dat
de fterke en onaangenaame reuk, gelyk aan die van Opium,
deeze Plant tot een der llerkst verdoovende middelen
rnaakte ; ik voeg 'cr by, dat de Wortel die eigenfchap inzonderheid heeft. Zy is ook van een fterken outlasting verwekkenden aart, dock veroorzaakt trekkingen, en verzwakt,
in hoe klein eene gifte ook gegeeven.
De Bladerert
hebben eene verzagtende en ontbindende kragt, en men
zou 'er zich , fchoon alleen uitwendig , van kunnen bedienen
in pappen , gernengd met andere olieachtiger zelfilandigheden zo om geweldige ontfteckende pynen te verzagten,
als om harde en knoestagtige gezwellen te verdryven. —
De Vrugten hebben dezelfde cigenfchappen, en 't is derzelver vleesch , als merle het hip , uit den Wortel gedrukt,
't Welk de atden , gemeugd met Olie, Wyn, Melk of
Honig, gebruikten by Lyders , die eenig bedorven Lid
moest gefchroeid of afgezet worden,om door bedwelming,
hun voor de frnerten cener pynlyke kunstbewerking te fpaaren. Geheel de wergild weet , dat veel eenvoudigc Opiaten ,
die veel zagter en veel min gevaarlyk zyn, thans ten zelfden einde dienen.
Dc Geneeskragten aan de Mandragora toegefchreeven, zullen my niet Linger ophouden : wil men des berigt ontvangen, men Lan de oude Schryvers raadpleegen
die 'er de groottle aan toekenden: AVICENNA , DIOSCORIDES , FERNELIUS GALENUS PLINIUS, RENODENUS,
THEOPHRASTUS , en BAUHINUS Recker) boven anderen uit.

1k vergenoeg my, om enkel met de hedendaagfchen te zeggen , dat men het inwendig gebruik moet verbannen , en
wagten wat de Geneesheeren van Weenen , die zich byzonder toeleggen op de beoefening van de Vergiftige Planten,
ons , door goede Proefneemingen verzekerd hebben, dat de
Mandragora inwendig, met zo veel zekerheids als baats,
Voor
voor 't Menschdom, kan gebruikt worden.
tegen-
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tegenwoordig hebbe men zich te bepaalen, aan het nitwendi ue gebruik tegen buidkwaaldn , en verharde gezwellen. Ten deezen aanziene kan men met vrugt raadpleeo.en
met de Verhandelingen van de Koninglyke Maatfchappybder
Weetenfchappen van Zweeden , met belangvolle Waarneemingen van FREDERIK HOFFBERG , van SCHAPPERUS
LINNIEUS die de kragt van de Mandragora tegen de jicht
beweezenhebben.
'
In 't voorbygaan , moet ik hier eene
gewigtige aanmerking van LINNIEUS plaatzen, die waargenomen heeft, dat alle Planten , welken een ainkendere.
en waIchlyken reuk hebben , gevaarlyke eigenfchappen be-.
zitten.
Indien men zomtyds Mandragora-Planten ontmoet op
plaatzen, waar men ze minst dagt aan te treffen, hebbe
men dit , buiten twyfel , toe te fehryven , aan de onvoorbedagte overvoering van Zaaden , die zich met andere vermengd en in het voeder van het vee kunnen vinden , of
over gevoerd zyn door uitwerpzels der dieren , of door den.
wind.
° Elk weet , dat de Merel en de Kraanvogel ons de
Vaaren en de Geneverbomen verfehaffen , en men heeft
dikwyls gezien , hoe uit den drek der Dieren Planten
voortkwamen, die vervolgens groote Boomen werden. 't
Is door de Zaadoverbrengende kragt der Winden , dat wy
deeds in onze Gewesten`vreemde Planten zien gebooren
worden : zodanig is de Erigeron Canadenle van LIN. ,
die in Europa eigenaartig geworden is , en wy overvloedig in onze velden aantreffen; van dies aart zyn veele
andere Planten , die, door den loop der Rivieren, door de
vleugels aan derzelver Zaaden, nit ver gelegen oorden komen , en groeijen op plaatzen, waar men ze rninst verwagt.
't Valt zwaar om te begrypen, waarom de Mandragora
by de Ouden bekend lion& voor de oorzaak van zeer groote wonderen; waarom zy die Plant aanzagen voor een veelvermogend Toverkruid, 't welk de eigenfchap bezat , om
hem, die het droeg , gelukkig te maaken . geld te doen vinden , de Vrouwen vrugtbaar te doen worden , de ltrengheid
of zagtheid van den Winter te voorzeggen, Toveresfen op
de vlugt te dryven , Ivoor , daar nade gekooktweek en
indrukbaar te maaken ; waarom, met Ernwoori, zy daar
aan eene menigte andere wondere vermogens toefchreeyen , die alle veeleer de vrugten zyn eerier verhitte verbeeldinge , dan van daadlyke waarnceming. Vreemd, in
de daad, dat de Menfclien zich vermoeijen om harsfenfchimmige verfchynzels to bedenken, daar de Natuur-eene
MENG14LW. NO. 9.
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zo groote voorraad van weezenlyk wonderbaare aanbiedt.
Wie Ilaat niet verbaasd, .als by de beweegingen ziet van
bet Kruidje roer my Diet, van de DiOnea van het Hefydarum Girans , en de uitfchieting der phosphorique Itoffe van
de Fraxinella? Verfchynzels , met rede verbaazend , om
dat ze waar zyn , en een kinderagtig Bygeloof 'er het beftaan, niet aan gegeeven heeft.
Maar fchreeven de Ouden Wonderen aan de Mandragora toe, die geen gangbaare munt in beter verliehte tyden
kunnen weezen, zy waren niet geheel onkundig van de
weezenlyke eigenfchappen deezer Plant. Zy wisten dat
de vrugten bedwelmend en gcvaarlyk waren, 't zy men
ze at of te fterk 'er aan rook. Van hier bet fpreekwoordlyk zeggen , wegens domme en Diets doende Menfehen ,
dat zy wilier de Mandragora gel/impel) hidden. (*) HANNIBAL moet de kragt deezer Plant zeer wel gekend hebben , zo wy antlers of mogen op het verhaal van FRONTINUS (t) , by mengde bet tap van de Mandragora in den
Wyn, hy in zyne Legerplaats agterliet, ten einde
de welerfpannige ilfricaanen, welken by befireedt , dien
zouden drinken , als hy zich g eliet zyn Legerbagadie agter
te laaten. Deeze krygslist gelukte hem volkomen , debedwelmende wyn werkte op de aanvallers, en de Carthaagfche Veldheer liet ze alien ombrengen. — PLUTARCHUS
fchryft aan deeze Plant eene zo groote trap toe , dat by
beweert , dat de zodanigen die Wyn drinken van Wynflokken , in welker nabuurfchap de Mandragora groeit, in
diepen flaap vallen.
Dan de allerverbnazendfte eigenfchap , welke de Ouden
aan de Mandragora toekenden , is de kragt ter voortteelinge , welke zy inftortte , en waar van zy , met goed geloof,, een aantal voorbeelden te berde brengen. Zy waren
zo zeer met dit denkbecld ingenomen , dat verfcheide verklaarders van het Bock Genefis , van RACHUL 'S onvrugtbaarheid fpreekende beweeren , dat dezelve ophieldt als
zy de Mandragora ontvangen hadt , die RUBEN , de Zoon
haarer Zuster LEA , in het veld vondt: zy vertaalden het
woord Dudaim door Mandragora. , Ofidertusfchen is de
Durkin;, naar anderer gevoelen , eene foort van geurig en
welfmaakend heestergewas , door LtisTruEus CucurnisDri(lain; geheeten 't geen veele Schriftuurverklaarders doet
be(*) Oiii dormitat in ne,,Totio fish Mandragora dormire dicuntur.
(f) Sciatagematon, Lib. II. Cap. 5.
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beweeren y dat men door de Dudaiin geenzins de ilfandragara te 'veritaan hebbe. CrumET oordeelt dat het de Citroen is,.
1k a' my niet ophouden met zinnebeeldige en-grof eraerlyke figuuren, veeleer van den wortel eeniger anderq
Plant dan van de Mandragora gemaakt , die de:Kwakzalvers verkoopen , en het gemeen diets maaken ,dat ze , under andere wondere eigenfchappen , het vermogen bezit.
ten om. de Vrouwen vrugtbaar te doen worden. Den der-,
gelyke lchaamtioosheid verdient ftraife, en Beene ernilige
wederlegging.
Tot Plot moet ik nog aanmerken , dat men zeer verkeerd
tot nog de gebruiklyke naamen, van Mannetje en. Wyfje;
aan deeze Planten geeft; dewy' zy tot die foorten van
Planten behoorcu , die , op zich zelven, het vermogen der
bevrugting hebben. 't Is daarom, dat de groote LINN2EUS
de oude benaamingen verworpe.n heeft. Zy draagen alle
kenmerken , die ze onderieheiden van de Planten , Welker Mannetje en ‘Vyfje op onderleheiden flengen grocijen.
Men hebbe aan de verfchillende foorten van Mandragora.;
de naamen te geeven , Welke daar aau vocgen , en , indica
men by .coeval van die Kwakzalvers mogt aantreffen, die,
door dwaalingen , liegend , voort te planten, him beurs zocken te vullen , het oog des Volks te verlichten , het zelve
de waarheid te ontdekken, en te behoeden voor di bedriegeryen dier Landlooperen.

BESCHRYviNG VAN PYRMONT , EN VAN HET GEBRUIK.
DER WATEREN, AAN DIE GEZONDE BRON. Door
Dr. MARCARD.

(Vertaald uit 'Dr. MARCARD 's Depiption of Pyrmont, with Objervations on the t le of its Waters.)

pyrmont , tints veele eeuwen , zo beround door de Mi..
neraale Wateren , ligt in den Westfaalfelten Kreits , niet
verre van de Weezer, omtrent tier Mylen van Hameln,
vyf en dertig van Hanover, vyf en veertig van Casfid
vyftig van - Osnabrugge , zestig van Breemen, en zeventig
van Brunswyk.
De Valei , waarin de Pyrmontfche Wateren ontfpringen ,
is een van de gezondife in Duitschland, aangenaam , vrugt(2. c a
baar
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baar, nitgefirekt. Dezelve fchynt gevormd am vrolykheid
en gerustheid van- geest in te boezemen , en door de natuurlyke fchoonheden te bekooren en te vermaaken , door
de veelvuldige verfraaijingen daar te vinden. De onderfcheide Bronnen, die digt by elkander leggen , vindt men
aan het noordeinde der Plaatze; een grond die een allerfchoonst gezigt heeft , over eene welbebouwde vlakte ;
waar in zich verfcheide kleine Gehugten opdoen , en het
Stadje Ludge , waar een Klooster is van Franciscaaner
Monniken. Men heeft 'er ook een Zout-werk, en verfcheide Molens aan een water , 't welk door de ryke weidlanden in 't midden van de Valei vloeit. De omringende
Bergen zetten eene verfcheidenheid by aan dit gerust verblyf, zo door de fchoonheid der bebouwing beneden , als
door de grootheid der Bergtoppen , met hoog gcboomte
bezet, en vol doorfnydingen , tot geryf der zodanigen ,
die hunne wandelin gen buiten de vlakte verkiezen nit te
firekkcn. De wegen in den Zomer zyn zeer veilig en
goed, door dit geheele Landfchap been ; en de toegang tot
Pyrmont zelve, die voorheen een nauwe , fleile en ongeinakkelyke weg was , is thans ruim en gemaklyk. Het Kasteel van den Vorst VAN WALDEK , (aan wien, als Graaf van
Pyrmont, deeze geheele Plaats toebehoort,) maakt een beerIyk vertoon, en de nabuurfchap van 't zelve is te aangenaaTiler,, door de Heuschheid en .Beleefdheid des Eigenaars.,
jegens alien die zich in dit zyn Graaffchap onthouden.
Gelyk de Natuur het haare gedaan heeft, om de Landilreek , welke deeze Bronnen oniringt, fchoonheid by te
zetten, zo heeft de Kunst niets agter wege gclaaten oin
dit Tooneel te verfraaijen. Eene verfcheidenheid- van wandelpaden en laanen is niet verre van de Bronnen aangelegd
tot gemak der Brongasten. Onder deeze is 'er een , die
byzonder de aandagt trekt , van wegen de verbaazende
grootte , en de veelvuldige voordeelen, welke zy aan de
Plaats fchenkt. Deeze beroemde wandelplaats bellaat nit
drie Laanen , verdeeld door vier ryen hoog opgaande
boomer geplant in 't Jaar MDCLXVIH, die ten alien
tyde een koele en belommerde wandelplaats opleveren. Dezelve is omtrent 15oe voeten lang en 1'20 voeten breed , en
daalt zagtlyk of van het Noorden na het Zuiden. Aan 't
boveneinde is een Colonade , loopende na een achthoekigen Tempel, die de Bron bedekt; aan benedeneinde is
een Waterfprong , gevormd door de natuurlyke kragt der
overvloeijende Bran. Aan wederzyde zyn Winkels, eenigzins
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gins in den rmaak van die te Tunbridge, doch dezelve
overtreffende in de waaren, 'er te troop gefleld; zynde de
voortbrengzels van verfcheide Landen herwaards gebragt,
om 't oog der Vreemdelingen te trekken , zo door de nieuwigheid, als door de keurigheid der bewerkte ftoffen. Omtrent in- 't midden is een Bal-Zaal, en daar nevens een
Tooneel, zo dat, op deezen betoverenden grond, alle ge.
mak en vermaak vereenigt. Alle morgen is hier ook tea
negen uuren een Ontbyt gereed voor Lieden van fatzoen ,
aan 't zelve worden doorgaans de , Partyen gemaakt tot het
Middagmaal, 't welk voeglyk opgedischt worth , voor een
maatigen prys , door den Traiteur,, (of een Man die bet
op .zich neemt , het Gezelfchap te onthaalen 9) in de open
lust , of indien het ongunftig weer zalks niet toelaat , in
eeri Salon , naast de Bal-Zaal. Dan dit laatfle is zeldea
noodig, dewyl de grond natuurlyk van dien aart is, dat
men 'er meet genot van kan hebben , dan ergens elders :
dezelve weet weinig van vogt of droogte , is altoos zuiver , nimmer ftuivcnd (*). Deeze voordeelen zyn zo uitlokkend , dat 'er van 's morgens ten zes , tot 's avonds
ten tier uuren, nicest altoos yolk in deeze wandelpfaats
zich bevindt. Koff'y-, Kaart- en Praatpartyen , en alle
andere foorten van gezellig onderhoud , treft men hier aan;
het ontbreekt geenzints aan Muzyk om alles te veraan gefraamen : een uitmuntende troep Muzykanten worth gere
geld
o'eld voor elk faifoen aangenomen , die, door verfcheidenheld en verwisfeling van fpeeltuigen , een vermaak opleye(*) Ik kan niet nalaaten op deeze omilandigh&cl, van zo veel
aanbelang , voor alien die de PyrInonticii? Wateren gebruiken ,
eenigzintS ftil te De aart van den grond , voornx:mlyk
zigtbaar op de voornaamfle Wandelplaatzen, is zodanig gefield,
dat ze weinig aandoening heeft van vogtigheid of droog:e. Een
aanhoudende regen nivakt 'er geringen indruk op, zelfs terwyl
die valt , en een uur daar naa , herneemt de grond de voorige
vastheid , en kan men 'er op treeden, zonder de minfte indrukzels te maaken : de langduurige heJe der Ho' isdagen werkt
noch op de oppervlakte noch op de diepere deelen ; geen foleeten in de laattle , geen ftof op de eer(le veroorzaakende. Ik
heb myn best gedaan , om den oorfprong te ontdekken, van
een zo byzonder voorregt , en heb reden om te veronderilellen,
dat het ontflaat uit een mengzel van kalkagtigen Yzerfleen rife)) met Kel-Aarde : althank deeze maaken grootendeels de
Wawdelplaatzen nit, voor Pyrmont van zo veei aaubeiangs.
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Verdi , nauwlyks , te begrypen, voor, iemancl , die geene
kennis heeft van de bekwaamheden der .Dllitiche Speellieden. - 'Er zyn Ordinarisfen voor Lieden:van Minder
rang, die voor cep laagen prys bediend worden: maar, dewy/ de ruinite der Warnfelplaatzen meer tafels kan toelaaten dui 'cr noodig zyn, •zonder dat de een. de ander den
minften hinder doet , moct men erkennen,•,:, dat daze onfchuldige Feesthoudingen 'zees veel ,toebrengen tot veraangenaaming van bet, tooneel, en eeneieevendigheid verfchaffen , onhekend en onnitvoerlyk„op eenige ,anclere
plaats.
De nitileckende heilzaamheid der Pyrmoqtfche Wateren,
en de Vermaaklykheid .cler TPlaatze hebl9eu, Pyrmont langen tyd tot eene plaats gemaakt, werwaards eene, groote
menigte .toevloeit. In den jaare MDLVI:kwamen aldaar
tot deeze Gezondheidsbron lieden „ alle, deelen van
Europa; op zekeren tyd beliep derzelver getal to,000. In
den Zomer, 'des airs MDCLXXXI, bevonden .zich bier
meer dan veertig Perfoonen van Koninglyken. en Vorstlvken rang, en onder deeze GEORGE DE I, toen ,een jong,
Prins, en- FREDERIK WILLEM, Keurvorst van Brandenburg. Deeze Verzameling van groote Perfoonadien , de
talrykfte‘ in de daad , die immer eene openbaare.,plaats ,
ten, zelfden tyde., met hunne tegenwoordigheid , vereerden., trok de aandagt•dernmate, dat 'er des een Verhaal
werd uitgegeeven te Parys , in de Mereure Galant van
dat jaar, fchoon bet gebrekkig was in 'T.noemen des petals ; de tytel was , de ce que est pasfe entre les 27 illtesfes,
ti Pyrmont.
FREDERIK DE GROOTE, Ironing van Pritisten, kwam
bier tweernaalen , om voor zyne Gezondheid de -PyrInontfehe Wateren te gebruiken, men zegt , ,dat by de &rite
keer het Plan tot den Silefirchen Oorlog ontwierp. Wat
bier van ook zyn zeker is het, dat hy, weinig
weeken flan., zyn vertrek, •van daar den eerflen veldtocht
opende. Daar is eene hoogte , orntrent een halve myl
van Pyrmont , Welke nog den naam van . Koningsberg
draagt, dewy/ de Koning groot vermaak fchiep in zich
derwaards te be seven , om het fchoon gezigt , dat alle
befchryving te boven gaat, te befchouwen, van een
bankje ,• geplaatst, waar. zyn geliefde gezigtpunt was.
Dc gercgelde • aarlykfche opvolging van Brongasten
heeft naturirlyk de vending opgewakkerd van Ondernee"nets, cm ells Geruakken aan, dc Gezondheid-fchenkende
kragt
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kragt der Watcren toe te voegen. Gemeubileerde Kamers
zyn 'er in overvloed , tot een maatigcn prys , in hyzondere huizen te vinden. 'Er is ook een ruim Hotel, het
Badhuis geheeten , in den Jaare MDCCLXXVIII geopend , door eenige Heeren , die eene infchryving lieten
doen om het te bouwen , en met Baden te vullen , welke in fraaiheid en gemak , en alle vindingen , tot het uitwendig gebruik des waters , elkander den voorrang betwisten. Het heeft desgelyks een overvloed van wel
voorzienc Kamers, om Vreemdelingen te ontvangen, ondericheiden in grootte, als mede in prys, die, om alien
bedrog te voorkomen , boven de • Kamers gefchreeven
ftaat. De voordeelen, van onder zulk ecn dak tc Luisvesten , loopen te zeer in 't ooge, om geene verzekering
te fchenken van eene opecnvolging van Gasten , inzonderheid onder de zodanigen, die, ter zaake van de Baden, aan Kamers hier de voorkeus geeven boven de inwooning in een Burgerhuis. De Eigenaars hebben daarotn ecn ruim vertrek gefchikt tot cen openbaare tafel,
die voorzien wordt door een Trai l enr in bet Luis , op
denzelfden voct als wy van den anderen gemeld hebben;
albs is in den verdragprys opgeflooten nitgenomen den
Wyn , en dcwyl 'er eene iehikking gemaakt is op dit
Artykel, die mcn zien kan op een opgchange lust , kan
'er geen knevelaary plaats hebben. ----- Het Koffyhuis
heeft eene dcrgelyk Reglement gekreegen ; weshalven
men de nanwkeurigfte rekening kan maaken van de dagelyklehe Kosten , zo lang men te Pyrmont blyft.
Maar, indien icmand eene afgczonderder leevenswyze
verkiest, of dienflig oordcclt , kan by met weinig omflags , en voor cen gel-Mg-en prys , zich een tafel laaten
dekken in cen afgczonderdc Kamer , in dit Badhnis of
in eenig ander, dewyl de maaltyd bellaat in vier of vyf
fchotels , neties opgedischt; en is men bier niet mede te
vrede , cen nitgellrekter tafel heeft men flegts te hclasten. Maar dit zyn overdaadigheden , die men zeldzaam
zoekt:naardemaal de gevolgen van an ruim en ryk voorzienen disch tegen de heilzaame uitwerkzels van bet Water, welke men zich belooft, recbtflreeks aanloopen.
In de daad, de keurigc geregeldheid van Leevenswyze
te Pyrmont gceft aan deeze Gezondheidsbron een voorrang boven veele andere waar * alle buitenfpoorigheid
van lustcn gekweekt, en alles tot het laat opblyven aan-gewend worth. Men hebbe dit, egtcr, niet in diervoege
te
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te verftaan , als of 'er verlustigingen ontbreeken, of dat
men hier een flilzittend leeven ieiden moet. Integendeel,
alle uitfpanning van den geest, alle gernaatigde Lichaamsbeweeeing, verdient de voorkeuze , en is, in zekere maate, noodzaaklyk om de heilzaame werking des Waters te
bevorderen : danfen zelfs wordt 'er toegeftaan , indien
het niet bovehmaate gefchiede , ingevolge hier van wordt
de Muzyk, van tyd tot tyd, van de Wandelplaats overgebragt in de Badzaal, wanneer het geheele gezelfchap ,
of een gedeelte , die Qnfchuldige uitfpanning kan neemen.
Pyrrzont bezit niet alleen bekoorelykheden voor de zodanigen , die gezondheids en krao-ts genoeg bezitten tot
b vindt 'er uitfpanninzodanige Lichaamsoefeningen. Men
gen die binnen het bereik vallen van Ouden en Jongew,
van den Zwakken en den Herftellenien, gebooren uit het
Gczelfchap , 't welk een ieder naar zyne zinlykheid kan
kiezen. Adeldom geeft hier , ftrydig met de gebruiken
op mast elle Plaatzen in Duitschland , geen uitfluitend
voorregt. Lieden van verdienfien , van kundigheid, en
een goede opvoeding , worden , zonder eenig onderfcheid,
toegelaaten in alle gezelfehappen ; en alien, die eenigzins
in bckwaamheid uitfteeken , worden over 't algemeen gezogt , zonder dat men eenigzins let op het aantal der
Kwarticren in hunne Wapenfchilden, of de Oudheid van
bun Geflacht.
De Landflreek van Pyrmont fteekt zo wel uit in veelvuldige aannterkenswaardige Ondheden , als in natuurlyk
fchoon. De ligging van het Kasteel van ARMINIUS, titans
een verlaaten Berg , doch die de duidelyktle merktekens
draagt van een weleer verfterkte Post , fchoon de Werken . geheel verdelgd zyn , is omtrent op vier mylen afRands van de Broth Eenige Gefchiedlchryvers hebben
beweerd, dat dit de pleats is , wear de oude Germanen
IRMENSUL, Afgod ter eere van ARMINTUS opgericht , diencen, tot dat , dezelve door CAREL DEN G1100TF.N verwoest werd; :mar, fchoon het bez-waarlyk valle , gebeurtenisfen van erne zo vroege Jaartekening met
genoegzaame zekerheid te agtcrhaalen , is het buiten alien twyfel, dat ARMINIUS, niet verre van cleeze plants,
een weinig Zuidwaards op, de drie Roracin/:;he Legioenen , door \wens aangevoerd, overwon ,en in den ty
drie dagen , met zyn 20,000 Man deeit fneuvelen,
Omtrent zes jaaren hater, werd zyne eigcne Legermagt
re-
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door GERMANICUS aan de andere zyde van
aeflaven
‘.0
den freezer, fchoon by zelve het ontkwam.
Dear zyn eenige andere oude Overblyfzels omftreeks
Pyrmont , onder deezen fieekt tilt de oude Verblyfplaats
der Graaven , Schell Pyrtnont geheeten. Dit Gebouw
werd gefticht in den Jaare MCLXXXIII , en is reeds
meer dan vier handerd jaaren verlaaten geweest.
Onder de natuurlyke Zeldzaambeden, behalven de Wateren, is het allermerkwaardigst , een Dampuitgeevend
Hol , omtrent een vierde Myl's van de Bronnen afgelegen , hier komt zo groat eene menigte vaste lugt uit 'saardryks ingewanden, dat men bet met veel behoedzaamheids moet naderen. Ontwyfelbaar ftaat bet in aart gelyk met de Grotto del Cane , te Napels; doch overtreft
die Grot in de uitwerkzelen dermaate , dat deeze beide
nauwlyks met elkander mogen vergeleken worden. In de
Grot bepaalen zich de dampen tot de hoogte van twee
voeten ; maar in dit Hof ryzen zc , by droog en ftil
weer, en dikwyls zelfs by form, tot de hoogte van vyftien voeten , en dit met zo veel kragts , dat wie het
waagde, hinnen 't bereik deezer dampen te ademen, zou
flikken. Veele nuttige zeldzaame Proeven , nergens anders te neemen , zouden bier gedaan kunnen warden.
Dit Hal wyst uit, welk eenc verbaazende hoeveelheid
van Lugt-zuur uit den grond van Pyrmont worth losf.selaaten: want, niettegenftaaude de outlasting , welke het
heeft te deezer plaatze , is elke 1Vel , 't zy yzeragtig,
of niet, 'er geheel en al mede doordrongen; ten bewyze bier van client, dat , wanneer 'er by geval eenig overblyfzel van een flortregcn rondsom de Wellen ligt , een
dubbel gemetzelde muur de werking niet ken bcletten;
eene outelbaare menigte van blaaren , die te voorfehyn
komt , dient ten voldingenfien bewyze der boeveelheid
van elastifche vloeiftafie , welke in den otntrek deezes
Landfchaps gevonden worth.
Omtrent .een en eene halve myl van de Bronnen zyn
drie merkwaardige plekken , wear de grand, veele jaaren
geleden , inflame , en deeze diepe holligheden veroorzaakte, die nu eenigzins met water zyn opgevuld , bet
blykt , dat deeze voortyds holten in bet hart der garde
waren,. die, niet langer in ftaat om het gewigt der daar
haven zynde zwaarte te draagen , opgevuld wietden, in
zo verre de oppergrond ftafre daar toe opleverde ; doch
door het ziuken van de oppervlakte was bet eene gebrek
Cc 5
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het hulpmiddel tegen een ander, en tooncle aan het oog
de fpleeten, in welke de nabuurige Wellen het verfehynzel, hier bedoeld, gevormd hebben.
Twee wegen zyn 'er , om uit Engeland na Pyrmont
te komen , de een over Holland, de ander over Vlaanderen. De eer{te is de naastfte , en loopt over de volgende pIaatzen: van Harwich , ter zee , na Hellevoetflais ,
te water na Rotterdam, te land na Utrecht, zimersfoort,
Deventer , Delden , Benthem , Ippenbuhreii, Osnabrugge
Melle . of Oldendorp , Minden en Rintelen ; vanwaar men
rechtftreeks , of, over Hameln, na Pyrntont Iran trekken. Dit
maakt met elkander omtrent 2o5 Engelft,he Mylen , van.
Rotterdam afgerekend.
De andere weg is de verrnaaklykfte, en dus meest aan te pryzen; , men heeft een
korter overtocht- over zee , van Dover na Calais , en
gaat van Calais na Brusfel Aken , Dusfeldorp , Duisburg, Dulmen , Munger, Osnabrug,ge , enz. Ik
moet hier optekenen , dat men van Osnabrugge niet op
Paderborn moet gaan , fchoon die weg wat nader fchyne de wegen zyn aldaar zo ilegt, dat men ze nauwlyks
in eenig jaargetyde kan gebruiken.
De laatfte weg, door Vlaanderen zou . ik den Reiziger na Pyrmont aanpryzen, het verfchil van den aftlancl
is gering. 'Maar , indien iemand niet te zeer bepaald is
in zyn tyd, is 'er een derde weg, uitmuntend fraay, en
dien men althans op de terugreize zou kunnen neemen.
Deeze loopt van Pyrmont over Hof-Geismar, na Casfel ,
Marburg, Wetaar , Coblens , Bon, Keulen , Gulik , /ken,
Bruffel , Rysfel , en Calais. Het onderfcheid des afftands
heeft niets te beduiden , het wordt ruim en ryklyk vergoed , door de verfcheidenheid en grootsheid der gezigten aan den Rhyn , langs welken men , op een goeden
weg, veele mylen voortreist, aan den voet van romaneske Bergen, bedekt met Wynftokken , die den Wyn leveren in dit Land, bekend onder den naam van Hach.
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(Overgenomen uit Mr. GRELLMANN ' S Mogduitiche Verhandeiing over dat Volk.)

't Is ongelooflyk, hoe talryk de Cipher zyn, en hoe wyd
1 en zyd zy zich over den Aardbodem verfpreid hebben. Zy zwerven , in de binncnf'ce gedeelten
van Africa plunderen zy de Kooplieden van Agaaes; en ,
gelyk Springhaanen , hebbcn zy meest alle Landen van
Europa overdekt. America fchynt bet eenig Werelddeel,
waar zy onbekend zyn: want, by gecn Schryver, die over
't zelve gefchreeven heeft, vied ik des gewag. Ik zal
my nict ophouden met de Gefchiedenis der , Gipfies , in
Ajia en Africa, dewyl ivy Beene byzondere narigten van
dezelven bezitten ; maar my tot ,die in ii;,uropa bepaalen.
Slegts weinigc Landen in Europa zyn geheel vry van
Gipfres , fc:hoon reeds , Ecuwen geleden ceder Staat zich
bevlytigd heeft om 'er van onthceven te.worden.; ()Her
Koning IIENDRIK DEN VIII en Koningin ELIZABETH ,
yonder' zy zich aan eerie algemeene vervolging in Engeland blootgefteld : nogthans vindt men ze in dat Ryk
j
overvloedig: zeven of acht aaren
geleden, dreigden zy
de Stad Northampton in brand te fteeken: dewyl de ,Magifiraat eenigen hunner jonge lieden vastgezettier
loslaating zy te vcrgecfsch verzogten zy werden
daarom gehangen , intusfchen hidden zy getoopd., dat
bun geflacht verre van verdelgd was. 't Is Diet zeld,
zaam, bovenal in 't Graalichap BerifOrt , deeze lieden , in
afgelegene plaatzen , ten getale van veertig of vyftig, by
den anderen te zien; doch zy draagen Gorge om Diet in.
grooter getale te reizen , zeldcn vertoont zich in Steden
of in Dorpen meer clan den to gelyk.
Spanje heeft zo veel. van dit Volk , inzonderheid in de
Zuidlyke Landfchappen , dat ze by groote hoopen zwer-.
yen; dreigende de Reizigers, die zy op eenzaame plaatzen , verre van Gene Stad of Vick , werwaards zy zouden
kunuen viugten; ontmoeten, uit te plunderen , en te vexraoorden,
SwINIiuRNE ftelt derzelver getal zeer
hoog;
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hoog; ores verzekerende, dat bet verlies der Gip/ies, door

eene in 't oogloopende verrainderin w des Volks , zou
bemerkt worden. Daar nu Spanie gachat wordt op elf
Millioenen 'Inwoonders , hoe groot moet dan het getal
Bens byzonderen deels weezen, als derzelver wegneeming
in 't oog - Twis fpreekt ook van derzelver groote
menigte, doch fchat dezelve op 40,000; een verbaazend
getal , maar zeker veel te klein , of men moet SWINBuRNF. en anderen van eene fterke vergrooting befchuldie,cren, zelfs wanneer men toeflaat, dat by van de Zuidelyke Landichappen alleen fpreekt.
In Frankryk zyn ze fchaars , om deeze in 't oogloopende reden, dat elke Gipfie die in handen komt, ftrafbaar is by den Regter. Lotharingen en de Elias maaken
bier eene uitzondering; in deeze Gewesten zyn de Gipfies talryk, bovenal in de bosfchen van Lotharingen. Hier
fchynen zy eene zagter behandeling te ontmoeten , nogOwls worden, volgens berigten van zeker Reiziger,
'er veelen in de gevangenbuizen van Lotharingen bewaard,In dit Landfchap zyn ze te meer toegenomen: dewyl de
laatfte Hertog van 7tiveebruggen ze zeer nauwkeurig heeft
laaten opfpooren , en nit zyne Landen doen dryven : waar
de tegenwoordige Hertog ze even min wil dulden.
Zo algemeen worden ze in Italie gevonden , dat zelfs
Sicilie en ,virdinie 'er niet vry van zyn. Talrykst komen
ze voor in den Kerklyken Staat: myns oordeels , ter oorzaake dat in denzelven de fleatfte Regeering en het meesb
te Bygeloof is. De eerfte ftoort
hun niet , en de laatfte
zet hun aan, om de onkundigen te bedriegen: daar het
hun gelegenheid verfchaft om ryklyk in te zarnelen , door
goedergelukzeggen , en 't verkoopen van tooverringen.
Daar is een algerneene Wet door gansch ,
dat geen Gipfie langer dan twee nagten in eitn en dezelf e
plaats zich zal onthouden. Ingevolge van deeze fchi
king , blyft geen deezer gasten rang op eene pints, doch
de een is niet weggegaan , of de ander komt: het loopt
in een kring rond, en die bepaaling is voor hun volkomen
zo goed als eene geheele dulding. Italie heeft eer nadan voordeel van deeze Wet: daar dezelve dit Volk in
zr,eftaage beweeging houdt, en meer kwaads doet pletgen
dan op andere plaatzen.
Zeer fchaars zyn ze in veele Oorden van Duitschlaad ,
als mede in Zwitzerland en in de Nederlanden. Iemand.
kan veele jaarcn in Opper-Saxen , in Hanover , of Brunswyk
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Ivyk , woonen , zonder ooit een Gipfe te zien : wanneer
'er een, by toeval , in een Stad of Dorp verfchynt , verwekt het een verbaazend opzien de Kinderen lo ,pen
van hun fpeelgoed op ftraat weg , de ouder lieden kyken 'er na , tot dat het Geregt 'er zich mede bemoeiit,
en hen weder onzigtbant maakt. — In andere Landfchappen , integendeel , byzonder aan den Rhynkant , is
een Gipfie geen vreemd verfchynzel. Eenige weinige
jaarcn geleden , waren 'er zo veel in het Hertogdom van
Wurtemberg, dat zy overal lagen ; doch daar zy, volgens hunne gewoonte , leefden van fleelen , door goedergelukzeggen , en andere kunftenaaryen , het yolk van
geld beroofden , gaf de tegenwooraige Hertog last ann
eenige honderd Soldanten , dit Volk uit hunne holen en
fchuilplantzen te dryven , en zuiverde dus zyn Land van
dit gebroedzel , op dezelfde wyze als de Hertog van
Tweebruggen.
Ik weet niet hoe het met de Giplies in Poolen gefleld
is. — Dat ze in Deenemarken, Zweeden en Rusland
gevonden worden , is zeker, doch hoe talryk zy zyn
die Noordfche Ryken , kan ik niet bepaalen.
Het Zuidoostlyk gedeelte van Europa fchynt de algemeene verzamelplaats der Gipfies: derzelver getal beloopt
in Hungaryen, volgens een gefchreeven berigt , 't well
voor my ligt , meer dan 50,000; in de itreeken van Banat , verzekert ons GRISELLINI dat , toen de Graaf
CLARY de plants van Prefident bekleedde , de Gipfics op
5500 geteld .werden ; en nog tairyker zyn ze in Zeven,
bergen. 't Is niet alleen de Heer BENKO , die zegt, dat
ze in het Land vallen als zwermen Springhaanen , maar
ik heb ook een zekere berekening van Hermaudad t, waar
in het getal tusfchen 35 en 36000 begroot wordt.
CANTEMIR zegt , dat de Gip lies over geheel Afoldavic
verfpreid zyn, waar ieder Baron verfcheide Familien aan
zich onderworpen heeft ; in Wallachie en Sclavonie zyn
ze niet min talryk. In Moldavie en Wallachie worden
ze verdeeld in twee foorten, de Prinslyke en de Bojari-.
Pe : de eerilen beloopen , naar de opgave van SULZER ,
verfcheide duizenden; doch deezen komen niet in vergelyking by de laatfie : want 'er is geen Bojaar in Wallachie,
of by heeft ten minflen drie of vier r;tplics tot Slaaven
en de ryken hebben dikwyls ieder eenige honderden onder hun bevel.
BetArabie, geheel Tartarye, Bulgaria, Griaketiland
Re-)
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Romanic, krielen van ,Gipfies; zelfs in Conllantinopolen ,
zyn ze ontelbaar. In Romanie heeft een groote Greek van
den Berg Remus , welke zy bewoonen , van hurt den
naam van Tschenghe Valkan (of de Gipfie Berg). Dit
gewest ftrekt zich uit van de Stad ilydös tot Philtppopolis,
en bevat meer ,Gipfies dan eenig..ander Landfchap in het
nirkfche Ryk.
Uit het bygebragte kan de Leezer opmaaken , hoe opmerkenswaardig een Volk de Gipfies in Europa zyn , afg efcheiden van .de menigte in Egypte en eenige deelen van
Indien wy eene nauwkeuri ge opgave daar van in de ond.erfcheide Landen bezaten , of, indien het omzwervend
leeven deezes Volks het niet by uitflek moeilvk deedt
worden deeze to bekomen , zou bet ontzaglyk aantal
grootlyks onze . verbeelding overtreffen. Volgens eene
gemaatigde en van abe vergrooting vrye bcrckening, mogen zy tusfchen de 7 en 800,000 gefchat worden. Welk
Teen onderwerp van ernflige opmerking, als wy bedenken,
dat bet grootst gedeelte , van dit. ontzettend aantal , uit
Lediggangers, Landloopers, Bedriegers en Dieven, he(hat! Welk een wyd veld opent zulks voor de befpiegeling der Staatkunde.
Laaten wy dit Volk nader doen kennen. Dat
de Gipfies tot nog de onbefchaafdlle Schepzels zyn , door
de Natuur gevormd, of, ten besten genomen , llegts an
trap in de befeha.afdheid vorderden , blykt, onder andere,
nit hunne Huishouding.
Veelen der Gipfies hebben vaste en geregelde woonvlaatzen , naar hunne Leevenswyze. Tot deezen rang
behooren die openbaare Huizen in 6'panie houden, en an.tieren die geregeld werk verrigten in Zevenbergen en
Hungaryen , welke laatften hunne eigene jammerlyke Hutten hebben by Hermanfladt , Crongadt , Bifiritz , Grosf.
waradein , Debrerin, Lpereis , Karihau , en op andere
plaatzen. 'Er zyn ook veele Slaaven , aan byzondere Bo-.
jards, in iWoldavie en Wallachie , toebehoorende, die niet
sneer dan anderen zich van de plaats buns verblyfs verwyderen.
Doch verre weg het meerder gedeelte deezes Volks
leeft op eene geheel andere wyze. Onkundig van de gernakken des leevens , die eene vaste woonplaats verfchaft,
zwerven zy by Horden of Benden om , van de eene plaats
na de andere ; geene andere wooningen hebbendc dan Tenten
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ten, holen in de rotzen, of paten in den grönd: de eerfte dekken hun in den Zomer,, de laatfte befchutten hun
in den Winter. Veelen deezer zwervende hoopen, bovenal in Duitschland en Sparse, voercn zelfs Beene Tenten mede; doch ontwyken het fteeken der zonne in bosfchen, in de fchaduw van rotzen , of agter heggen : liefst
verkiezen zy Willige boomen , °in 'er met den avond onder te rusten.
Eenige leeven in Tenten, (in hunne taal Tschater geheeten) zo des Winters als des Zomers; en geeven beftendig de voorkeuze aan dit verblyf. In Hungaryen laaten zelfs de zodanigen , die de zwervende leevenswyze
verzaakt , en Huizen voor zich gebouwd, hebben , zelden
een Voortyd voorby gaan, zonder zicb te bedienen van
het eerfte beftendig goede weer, om een Tent tot hun
Zomerverblyf op te rigten. Onder dezelve begeeft zich
ieder met zyn G-ezin, en denkt om zyn Huis niet , voor
dat de Winter komt, en hun met vorst en fneeuw weder
derwaards dryft.
Dc zwervende Gipfie , in Hungaryen en Zevenbergen,
heeft, indien hy het kan bekomen , een Paard; in 'furkyen dint hem een Ezel, om zyn Wyf, Kinderen, en
Tent, te draagen. Wm-nicer by komt op eene plaats,
die hem aanflaat , naby een Dorp of Stud, ontpakt by
den last , richt zyn Tent op , zet zyn Beest aan een ftaak,
om te graazen, en iiyft 'er eenige weeken. Vindt by de
plants niet naar Zyn zin , hy breekt naa een dag of twee
op, belaadt zyn Dier, en zoekt een beter in de nabuurfchap van eene andere plants. In de daad, by heeft het
Met altoos in zyne magt, oin te bepaalen hoe lang by op
dezelfde plants zal blyven: want de Boeren zyn zeer gereed hem tot verantwoording te roepen , wegens de Ganzen en ander Gevogelte, door hem gefloolen. 't Gebeurt
zomwylen, dat zy, wanneer de Gipfie zeer op zyn ge.
mak gezeten is , hem aanvaIlen met ftokken en dorschvlegels , en zulke kragtige drangredenen, om te doen vertrekken , gebruiken , dat by Been oogenblik twyfelt een
ander verblyf te kiezen: fchoon de Gipfies over 't algemeen loos genoeg zyn , om , als zy iets ontvreemd, of
eenig ander misdryf begaan hebben , zich we g te pakken,
eer de Boeren bun beginnen te verdenken.
Tot hunne Winterbutten graaven zy holen, ter diepte
'van tien of twaalf voeten, in den grond, bet dak beftaat
nit kruiswys liggende roosters, gedekt met ftroo en zooden :
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den : de Stal voor het Beest , dat de Tent in den Zomer
draagt, is een Hut, aan den in gang van het hol opgeilaagen , en digt gemaakt met nest en flroo. Deeze Hut
en eene kleine opening , om den rook uit te laaten , zyn
de eeniue tekens , waar aan de Reiziger hunne wooningen
b
kan ontdekken.
Zo in den Zomer als in den Winter draagen zy zorge , om hunne verblyfplaats omttreeks eene
Stad of Dorp te hebben. Liefst bouwen zy tegen eene
hoogte aan; de holen in den vlakken grond vervaardigen
zy niet dan in de uiterfle noodzaaklykheid , wanneer 'er
zich geene hoogte voordoet by de plaats , op welke zy
bepaald hebben den Winter door te brengen. Een Hunguarsch Schryver draagt hunne wyze , om de tweede gemelde foort van verblyfplaatzen te vervaardigen , in deezer voege voor: „ Zy graaven een Hol , omtrent een
vadem breed, diep genoeg in den heuvel, om hun vloer
op eene hoogte te brengen met het overige van de vlakte ,
ten einde zy een vaste regt opilaande wand molten hebben voor het agterite gedeelte des gebouws. In de wand
fteeken zy een flaak , omtrent zes voet boven en even wydi c, met den vloer: deeze flaak reikt zo verre als de
beoogde
b diepte van de wooning; zelden meer dan zeven
of acht vogten. Het eene einde zit in de wand vast , het
ander rust op een paal , in den grond gellaacren. Dit gedaan zynde , legge d zy plankcn , binten , of
b zulk hout,
als zy best kunnen vinden daar tegen, aan ieder zyde ,
in de gedaante van een fpits toeloopend dak, 't welk , op
eenigen afftand gezien , van vooren de gedaante van een
gelykbeenigen driehoek vertoont. Het werk wordt voltooid, door het geheele Gebouw met flroo , zooden , en
g arde te bedekken , om tie Inwoonders tegen regen ,
fneeuw en koude te befchutten. Zy fchikken het, wanneer zy kunnen , altoos in diervoege , dat de wooning
van vooren tegen over de opgaande of de middagzon
komt; dit is de zyde , waar de opening gelaaten wordt
die tot een deur moet dienen , welke 's nagts geflooten
wordt met een grof wollen kleed, of eenige daar voor
gezette planken.
Men kan zich gereedlyk verbeelden , hoe jammerlyk
zulk een wooning der Giplies van binnen moet gefleld
weezen. Van lugt en daglicht verfiooken , vol damp,
vuiligheid en flank gelykt dezelve veeleer naar 't hol
'
naar de verblyfplaats van redelyvan een wild Dier,, dan
ko weezens. Om Kamers en afgezonderde Vertrekken
denkt
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denkt men niet; alles beflaat in een rulinte, te midden
van welke het vuur brandt , dienende tot kooken en warmen teffens. De Vader en Moeder liggen half , en de
Kinderen geheel naakt rondsom 't zelve. Stoelen , tafels, of bedileden, vindt men 'er niet, zy zitten , ceten,
flaapen, en doen alles op den grond neder, 't allermeest
is dat zy een oude deken , of, in het Banat , een Schaapenhuid onder zich 11)reiden. Als het goed weer is zetten zy de deur open , om de zon in de wooning te haten fchynen , wagtende zo lang deeze zich boven den
gczigtcinder vertoont : met het eindigen van den dog
fluiten zy de deur , begeeven zich ter rust , en flaapen
tot de zon weder opkomt. Als het Weer koud is , of
de fneeuw hun het openen van de deur belet, Pceeken zy
het vuur aan, zitten 'er rondsom , tot zy in flaap vallen , zonder eenig ander licht dan het vuur hun verfchaft.
(Het Vcrvolg by de naaste gelegenheiti.)
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kleine Stad, in Brittanie , was een Benedict yner Kloos.
I ntereene
, waar byzondere oinhanciighecien my bewoogen haddcn

cenige weeken myn verblyf te neemen, 'Er waren eenige
derycn , die de Vreemdelingeu doorgaans kwamen bezigtigen.
lk vertrok derwaards met eenigen , die dit ten oogmerk hadden; ik voor my ben gewoon op zulke plaatzen meer na Menfchen te zien. Indien .wy in de wergild bet heeds veranderend
tooneel nanichouwen, 't welk onze aandagt van het een tot bet
ander voorwerp voert, wy hebben in deeze afgezonderde Maatfchappyen eerie Mort van SLilleeven your oogen , 't welk de nandagt vestig t , en diep peinzen medebrengt. Nogthans heb ik
my daar in menigwerf te leer gefteld gevonden; onder de Mon_
nikenkappen Weezens gevonden , nit wier befehouwing Wets
kon worden opgemaakt,
dagelyklche Weezens , die even
zeer gevoegd zouden hebben in een Ge:Tc,o1"eliap van Bakker;,
of Vlecschhouwcrs. Dc incestcn , die ik in dit Klooster ontmoette , waren van deeze Mort. an, negthans, van CCD ver_
heevener rang. 1k zag een Monnik nedergeknield , op eenigen
afftand van een Altaar, net verre van eon Gottisch venherraam,
door welks gerchilderde ruiten een bruin licht op zyn voorhoofd
viel , en een dcnkere fely ieluw , als van RENIBRAND, wierp op
den ooghook van een groot, zwart, droevig-ziend oog. —
't Was onmogelyk voor my, myne aandagt niet bepaald op hem
t e vestigen. Hy bath het oog geflaagen op cone Schildery van
IILDEEL.MENGELW, NO. 9.
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onzen Zaligrnaaker, zyn Kruis draagende; de gelykheid van de
houding , de voltlaagene onderwerping in beide de gelaatstrek=
ken te bcfpeuren , vormde eenc overeenkomst , die elk moe,t
aandoen.
„ 't Is Vader NICHOLAS, " luisterde my onze Geleider in,
„ een der Kloosterbroederen , die het allerftreng,t is omtrent
„ zich zelven, en de vriendlykde jegens zyne Naasten. Altoos
„ gereed ow bytland en troost to verlee.-ten aan de verlegenen,
t, de zieken , en de fervenden. Niemand verhaalt hem ooit
„ een ongeval , of by neemt 'er deel in ; niemand verzockt zyn
„ dienst, of by bewyst denzelven; nogthans gaan de gefireng„ heden en kwellingen , welke by zich zelven aandoet , veel
„ vcrder dan de regels ouzer Orde vorderen, en 't is alleen nit
„ het geen by voor anderen d et, dat wy kunnen verondertlel„ len , dat by jets van het Menschlyk gevoel heeft overgehou„ clen.” — Het onderwerp tcheen onzen Geleider weliPreekend te maaken. Ik was jong , nieuwsgierig , vol geestdrift;
dit herigt trof myn hart, en ik kon niet rusten, ecr ik ket,ts
gemaakt hid met Vader NICHoLAs.
't Zy door de aanbeveeltng, met welke ik kwam , 't zy door
de goedaartigheid van Vader NICHOLAS zelvc , 't zy door myn
zag my met het oog eens Vaders
voorkomen , de braave
aan. Hy fprak: 't Is niet gewoon , myn Zoon, 'dat Lieden
„ van uwe jaaren kennis zceken te maaken met iemand als 1k.
„ Voor u vertoont zich de wereld in haaren Lenretyd , waarom
„ zoudt gy den Herfst vervraegen ? Vrolykheid en blyclichap
„ dartelen ow u been, waarom zoudt gy het verblyf van droef.
„ geestigheid en wee zoeken ? School] ik der vermaaken van
„ de Wereld geheel ben afgeforven , ben ik flier ongevoelig
„ voor de Lieldebetooningen deezes Leevens. 1k bemerk uwe
„ gefehiktheid, en wensch naar gelegenheid, oni 'or aan te vol„ doen.'' - Hy ontdekte myne zugt voor de Letteren, en
toonde my eenige zeldzaame Hancifehriften en Bocken, tot het
Klooster behoorencie: dan, deeze waren de diiigen niet die ik
zogt:. eon toeval gat' gelegenheid om kundichap op te doen van
jets , 't geen ik zeer vcel hooger waardeerde , de kennis van
Vacie- NICHOLAS , do Gefeh;edenis van zyii harteleed , de oorzoak zynet. geftrengheden.
op con avond in zyn Cel nw.dende. zag ik hem, naa dat ik
op de deur geklopt had , zonder gehoord te worden , geknield
voor een Kruisb,:eld , aan 't welk eon klein Schilderytje ping,
't geen ik voor een van MARIA field. Ik fond agter Item,
onzeker of ik het einde van zyne Godsdienitigheid wilde afwagten , of ongemerkt been gaan. Zyne hand bedekte zyn aangezigt, en ik hoorde heal zugt op zugt loozen. Ecu mengzel van
m ,delyden en nieuwsgierigl;eici decdt my blyven. Sehielyk nain
by zyne hand van voor zyne oogen weg , als of benauwdlield
dezelve wegrukte; by vatte het Schitderytje, 't geen by twee,.
maat
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Vaal kuschte, en aan zyn boezem drukte; voorts 'er op fiaaroogde , fprongen de traanen uit zyne oogen. Naa eenige oogenblikken floeg by zyne handen zamen , zag hemelwaarts , en
mornpelde eenige woorden , die ik niet kon verftaan , haalde
een diepe zugt , welke voor lien tyd zyne boetedoeningen
feheen te befluiten ; by reel op, en ontdekte my. — 1k flond
ver/egen , belehaamd over myn blyven, en liaamerde eene verdeediging uit wegens myn onvoorbedagt ftooren zyner Gods,.
dienstoefening. Helaas!" was zyn antwoord , „ bedrieg
„ u niet, deeze zyn de traanen van Godsvrugt niet , noch de
„ tedere aandoeningen van dezelve , maar de traanen van Be,.
„ rouw. MiXchien , jongeling ! kan het u te (lade komen , de
„ gerehiedenis van myn fyden en van myne zonden te weeren;
„ zo 't my Ioefehynt, knot gy u aan verzoekingen als de my„ ne vinden bloorgelleld; gy ku t het flachtoffer warden van
„ loflyke Aandoeningen, van verraade Deugd , van vatic:he Eer,
,, en verkeerde Schaamte.” Hier op begon by dit Leevensver_
haal.
Myn naam is ST. HUBERT, myne Familie cud en geagt , Canon
de Landgoederen , dezelve tocbehoorende , door vericheide onverwagte toevallen , veel min uirgetirektheids hebben dan voorbeen. lk verloor mynen Vader , eer ik wist wat ik in hem te
rnisfen verloor : en de toegeev ni4eld myner Moeder , die Wedew bleef, vervulde, in het cienkbeeld van een Jongeling , alles wat de befeherming en 't befluur van Ouders kon fchenken.
Naa mer lof den kring der Letteroefeningen, welke in de Hoof&
fiad van 't Landfchap myner gehoorte onderweezen werden ,
doorgeloopen te hebben, zondt myne Moeder my na Parys met
den Zoon uir eene nabuurige Familie . die, fehoon min aanzie-nlyk in rang , boven de myne in geld verre uitftak. De jonge DE LA SERRE (des was myn Reisgenoot geheeten ) was voor
den Krygsdienst beflernd ; nit hoofde van byzondere
heden , welke my bevo:dering helot:610n , hadt myne Moeller,
met haare Vrienden , my tot de Regtsbcdiening gefehikr. DE
LA SERRE verlinaalde alie Beroepen , behalven het Krygsleeven,
en nam alle gelegenheden waar , on, my met dezelfde
beelden te vervullen. In de Hoofdflad des Ryks werd myn
vooroordeel ten deezen aanziere van dag tot d verflerkr. De
fiere houding van ieder , die in den kryg gediend hadden , de
meerderheid , welke by zich over zyne Medeburgeren aanmaatigde , deedt myne Eerzugt ontvlammen , en hieldt myne Bevreesdheid onder. Uir der cart was ik zeer gevoelig voor Schaamte, deeze kon de fpo-cterny van liecien , veel minder dan ik, niet
wederfiaan. Onkunde kon my rnenigmaal over flag' zetre ll ,
flukken , op welke ik zeer wel gevat was, door eene fehaamt!ooze floutheid ; en de best gegronde beginzels myns barren gaven het zomtyds gewonnen , aan de onbelehaamdheid van zich
Dd2
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alles aanmaatigende Drogredenkunst , of nooit bloozende On-deegO.
Tot het Beroep, waar toe myne Bloedverwanten my beflemd
hadden, werd aandagt, vlyt, en bedaardheid van zeden gevor_
derd ; eons dit Beroep als vernederend hebbende leeren aanzien,
befloor ik dat de da 7r by gevorderde hoedanigheden even onteeren.1 waren. Ik fehaamde my over Deugden , tot welke ik
natuurlyk neigde , en roemde op Ondeugden , welke ik haatte
en veragtte. DE LA SERFE – beCchouwde myn afvallen van de
onfchnld als een zegepraal, door hem bevogten. Op de School
Was hy verre beneden my geweest , en ik verkreeg ieder ken,
merk van onderfcheidende Lettereere, na welke hy te:vergeefsch
dong. In Paryy hadt hy, op zyne beurt, den voorrang. Zyne
meerdere Rykdom ftelde hem in ftaat om een grooter figuur te
rnaaken ; de kokarde op zyn hoed boezemde hem een vertrouwen in, we!k myn itaat my niet toeliet te voeden; en front als
hy was in verkwisting en ongebondenheld , voerde by my met
zich om als een mindcren , dien hy de kunst des leevens geleerd , en uit den that van afhang!ykheid tot eigen meesterfchap
opgevoerd badt. De onbeoordeelde toegeelykheid myner Moeder verfchafte my de middelen tot het neemen dier vermaaken,
in welke myne Meeegenooten my deeden deelen , indien het
vermaaken mogen genaarnd worden, genictingen te hebben, die
my onder het genot onrust, en naa bet genot kwelling; given.
Zointyds, maar al te zeldzaam, fpeelde ik den geveinsden aan
den anderen kant. fie beocfende zelfverlochening , weldaadigheid . -erie dengd, fleelswyze, terwyl ik den tyd en het geld, op
die wyze befteed , by . myne Makkers roemde, ill verkwisting
dolle . vrolykheid en ondcugd, doorgebragt te hebben.
De hebbelykheid , nogLhans, der ongebondcne Leevenswy7e,
Welke" ik eeriang kreeg, veraompten myne natuurlyke gevoelens
van Zedelykheid, en bentimen aan Deugd den teugel des
Geweetens. Doch de gevaarlyke verbintenis, door my aangeelian , werd algobror.ken : dewyl DE LA SERRE bevel kreeg, oat
2ich te vervoegen by zyn Regiment, wen te Dui;7ef t;en liggende. Op zyn verzoek , vergezeide ik hem tot het h u is van een zyner
Blocciverwanten in i)ca .;ti,e, waar by,on,ier den weg, twee of
drie dagen zou verroeven. „ lk zal, ' iprak by op een boertenten toon, „ u daar aaepryzen , gy zult 'Cr de Leveling wee„ zen; myn Ncet'D SANTONGES is Zo lelrer en naaUw gezet, als
gy waart, toen ik Li eerst luerde kennen.” De goede Man,
dien hy in deezervoege befehreef , bezat in de daad alle die
deugcien , waar over de boertery van DE et f,ERR;-,,, my dikwyls
hadt bloozen, :inch welke ik nooit naagelaeten had , te
eerh:ecien. In zyn gezin kwam ik weer tot dien Rand, welken ik , in ons Iosbanthg gezerchap te Par 7J.s, verlooren had.
Zyn voorbeeld bemoedigde, en zyne lesfen- verflerkten, myne na_
ttitLlyke neiging tot Deng); maar zyne Dogter EMILIA DE SAN.
TON-
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TON6ES was een nog fterker weekend beweegmiddel. By myne ondervinding van de weinige haarer Sexe te Parys, met welke ik kennis gemaakt had , kwam my de aangeboore fchoonheid en het ongedwongen zedig gedrag van EMILIA onverbeeldlyk aantreklyk voor. Da LA SERRE vondt dit alles fmaakloos en verveelend. Hy verliet het huis zyns Neefs op den derden morgen naa onze aankomst, beloovende my, zo ras de wapenfehouw over zyn Regiment gedaan was, my te Parys weder
te zullen vinden. Buiten Parys, zeicle by, bellaan wy enkel , in
Parys leeven wy. 1k ondervond recht het tegendeel; ik leefde
alleen in de tegenwoordigheid van EM'L'A DE SANTOI\IGES.
Doch waarom herroep ik y our mynen geest die dagen van het
zuiverfie geluk ; of waarom herdenk ik wie myne EMILIA was!
want , niet tang daar naa , was zy de myne.
In den Winter kwamen zy te Parw, om de ziekte van den
Heer u E SANTOW ;ES , die een ras naderenden dood voorfpelde.
1k paste hem op met die getrouwheid, welke ik verfchuldigd
wet aan zyne vriendlChap, en de regenwoordigheid van EMILIA
verligte zear dien pligt. Onze oppasfende zorge, en de vlyt der
Artzen, werden view:L-1°os bevonden. Hy ['tied, en bevel zyne
Dogter aan myne Vrienchöhap 't Was teen cerst dat ik op haare Liefde durfde hoopen , op het getf van haar Vader, mengde
ik myne traanen met EML.IA ' S ,en waag,le het beevende Naar te
vraagen , of zy my waardig keurde in haare droefheid te deelen ? EMILIA was al te onauld ■ g om te veinzen, te eerlyk otn
gemaakt to weezen. Zy gaf haar hand aan myne Deugden,
(want ik was op dien I yd Deugdzaare) am dezelve te beloonen en teffens te verPterken. Wy keerden weder na SANTONGES, waar wy zo veel geluks genooten , als inject-lien het lot
der Menschlykheid gehengen. Myne EMILIA ' S verdienften
evenaarden haar geluk, en ik mag , zonder grootfpraake zeggen,
naardemal het thans my rte fchande is, dat de zints fnoode St.
HUBERT toen geoordeeld werd de zegeningen, welke by genoot,
te verdienen.
In deezen {hat van vreedzaam vergenoegen , hadden wy iets
weer dan een Jaar gefleeten, wanneer myne EMTLL zich zwanger bevondt. 're Bier gelegenheid was myne bekommerdheid
voor haar zodanig , als men yerondertiellen mag van een Man
die zyne Egtgenoote teder bcmint. In gevolge van die angftige
bekommerdheid, ftelde ik hair voor, cenige weeken na 'Parys
te gaan, waar zy beter zou kunnen genolpen warden in het naderend uur , dan ter plaatze onzer wooninge. Zy bragt zeer
veel bier tegen in; doch de meesten myner Buuren keurden
myn beta goed , en een hunner de Neer van den Hoofdpagter, en die de Hoeve ,op welke zyn Varier als Huurder woonden, gekogt hadt ; deeze fchilderde my de onbekwaamheid der
Vroedmeesters op het Land zodanig af,, dat niemand, eviens
Tniddelen toelieten na .Parys te gaan, het in de gedagten zou
nez.
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necmen, om zyne Vrouw aan hun te vertrouwen. Verwyt van!
amoede hoe zeer van verre, kon ik niet verdraagen, en beflow yolftrekt tot de rela. Om de toeflewming myner Vrouwe
te verwerven , bediencie ik my van eon ander voorwendzel,
naarnlyk , het redden ecos Boedels van een Vriend, te ParNs
overleden, wiens goederen daar waren. EMILIA fiewde eindelyk
'er in toe, en wy toogen na de Stad.
Voor eenigen tyd kwam ik naauw/yks buiten bet huis, door
ons betrokken,'t was het zelfde wasr MILLI met haar Vader het
verhlyf genomcn hadden, waar deeze Ilierf, en haar aan myne
Licfde ovcrliet. Do herinnering deezer tooneelen , zo teder en
aan,loonlyk als zy waren , verliareidde een foort van droefgees.
tige myrnering over ons klein Gezira , by welke de tegenvvoordigheid van gezel.fehap niet voegde. Myne Vrouw hadt eenige
van die kommerlyke voorgevoelens , welke veele Vrouwen van
haar aandoenlyk geftel hebben in Kaaren toentnaaligen stand.
Al 'mine aandagt en zorge beileedde 1k, om die vreeze te vetbannen. „ lk zal," Cprak zy menigmaal, „ niet leeven ow sAN„ Tow3ts water tC zien maat myn FIENORIK zal char aan my
„ gedenken: in die bosMlen, waar wy zo dikwyls wandelden,
„ b y die beck , na wclks gemurmel wy zo menigmaal luiste.„ d i n, en in lithe gevoelden, wat gee') fpraak, aithans de my„ ne niet, myn Lief ! kon uitdrukken...” De goede Vader word o y crmeesterd door de tederheid der denkbeelden,
wetke in zynen geest opkwamen, en de traanen beletten hem,
your eenigeoogenblikken, het fpreeken;naa eene korte poos zwy.
gens, ving by, met con I-eevende en zwakke Item, weder am.
Verfehoon do gemoedsbeweeging, welke my, in myn verbaal
hinderde. Gy hoot medelyden met my; doch altoos ,zyn myne
traanon Hitt van die tedere !bort; de verheelding van /mare flew
yerzagtte !Eyrie aandocningen tot treurighe'd; — doch ik ben
deezer aandocningen ouwaardig. — Floor de belydenis van
myn Boezemlecd.
Dc ang-t van in)?ne EMMA word eindelyk yerdreeven door
haare gelukkige verlo-1ing van eer: Zoon, en op dit voorwerp,
eene nicuwe snort van tederheid , zagen wy met een onuit.
fprecklyk genoegen neder. EMILIA zoogde haar Kied zelve • zo
wet u't dehkbeeld van pligt als vcrmaakshalven, en de zwaarigheid om in Parvs ecne Mimic te vinden , waar a , ,n wy onzen Zuigeling durfden toevertrouwen. Wy hadden vastgeflerd
na 't land weder te keeren zo ras bet hertlel haarer kragten
zulks . zoo toelaaten ; ondertuslehen beCteedde ik de uuren dat
myne Vrouw rustte, cloorgaans, ow buiten 's huis. af te doen,
wat de beredding van den botodel myns Vriends vorderde.
Op een deezer wandelingen door de Thuilleries gaande, ontmoette my myne oude Medegenoot DE LA SERRE. Hv omhelsde my met een vuur van drift , Welk ik niet wet kon verwagten nit myne kennis van zyne geaardle;d , of de laugte 17.:m
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tyd , zints het afbreeken onzer verkeering. Hy bath zo by
my berigtte, gehoord , dat ik in de Stad was ; doch,zints verfcheide dagen , my te vergeefsch gezogt. In de daad , by was het,
van alle Menfchen, die ik bet nicest vreesde te zullen ontmoeten. Op 't land zynde , had ik gehoord van zyne verregaande
verkwisting en toeneemende buitenfpoorigheid in leevenswyze;
'er liepen eenige verhaalen ten zynen nadeele, welke alleen niet
geloofd werden , door Gene ongewilligheid om ze te gelooven,
by lieden , die, door het verderf der wereld, zich niet gemeen.
zaatn gemaakt hebben met de veragtlyktie laagheid. lk ontdek.
te dat by egter nog een overmeesterenden invloed op my hadt,
welke ik in my zelven wilde verfeboonen , door hem min onwaardig en mood te agten , dan het gerugt van hem vermeldde. Naa vericheide vraagen en betuigingen van zyne hartlyke
blydfchap over het geluk my ten deele gevallen , Ilondt by 'er
zo fferk op , dat ik den avond met hem zou tlyten , dat ik
fchoon ik het my ten regel gelleld hadt t'huis te zyn , my
fchaamde , bet to weigeren,en een affpraak maakte, ona hem,
ten bellemden ware, to ontmoeten.
Ons gezelfehap beflondt alleen uit DE LA SERRE zelve, en
twee andere Officieren , van welken de een veel under was ,
dan iernancl onzer; by droeg het teken der Orcle van St. Lows,
en bekleedde den rang van Colonel ; by kwam my y our, de
aangenaamfle Man te weezen , dien ik immer entmoette. De
ongenegenheid waar merle ik my van huis begeeven had , en
de verwagting dat ik cene geheel andere Party zou aantreffen ,
deeden my de tegenwoordige dubbel aangenaam vallen. lk was
by 't inkomen neertlagtig , nit hoofde van bet bedwang,'t welk
ik m y opgelegd bad; dock vondt my opgebeurd door het welgevallige , 't geen my omringde , en 't genoegen , 't welk
fchepte in dien ouden Officier, die veel kundigheids, veel vernufts , en oordeels bezat ; met een wooed , alles waar op ik
prys Ctelde, alles wat ik het minst verwagt had te zullen aantreffen in een gezellehapamn , door DE LA SERRE uitgekoozen.
't Was laat eer wy feheidden ; en by bet fcheiden . ontving ik,
niet zonder genoegen, cone uitnoudiging van den Officier, otn
den volgenden avond by hem re komen eeten.
'c Gezelfehap ten zynen buize vond ik verleevendigd door
des Officiers Duster , en cone haarer Vriendinnen. eene Weduwe, die, hoewel Beene voltlagene fehoonheid, eon voorkomert
bezat, 't welk iemand meer innam, dan bloote fehoonheid kon
doen Als zy zweeg, lag 'er eerie betoverende zagtheid op haar
gelaact; en deeze vermeerderde , els zy den beealligen mond
opende. Ik werd naas haar geplaatst. Onhedreeven als ik was
in de kleine galanteridn des leevens naar de Mode Wenschte
ik eer dan ik hoopte , my aangenaam by haar te maaken. y
fcheen, nogthans, belang to flellen in myn oppaslen en gefprekken; van Kaaren kart bevirl my alles uitneeroe.nci. Wy fpeelden
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tegen den zin Bier Dame en den mynen , en wy wonnen nicer
dan ik wenschte. Al ware ik zo ryk geweest als DE LA SERaE,
ik zou tegen het hoog opzetten van het fpel my verklaard hebben ; doch wy waren de eenigile van het gezelfchap , die niet in
cozen feta feheenen • Ichoon de winnende party ; en wy febeidden allervriendlykst. Madame DE TRENV,LLE (dus was die Weduw- geheeten) den . Colonel vriendlyk toelachende, verzogt hem
ten .mar gin futize, het geledene verlies te verhaalen; zeggende
met cone houd:ng, wa .r in zed:gheid en galheid zich vereenigden , dat zy heopre, dat ik eens deelgenoot van haar geluk geweest zyncle, haar de eer zou aandoen . om met haar te deelen
in den kans van een min gelukkigen avond.
In den begity ]e betoonde myne Egtgenoote haar genoegen,
dat ik finaak in gezellehap vond , ter verleevendiging van myn
post, om haar op te paslen. Doch, toen myn afweezen venuenig.vuldigde , en , in de daad, ik be y ond my bykans alle dagen
by Madame de- TRENVILLE, Icon zy, fchoon haare uitdrukkingen
dezelfde bleeven . niet nalaaten , door haare gebaaren, eenig mis•
noegen over myne uithuizigheid to kennel] te geeven. 1k zag
dit eerst alleen met tetierhartigheid aan ; den volgenden avond
maakte ik myne verfehooning van myn woord te houdem
Maar ik vond het gezelichap myner Vrouwe niet als voorbeen ; flil , doch beichroonti om elkander onze gedagten mede
te deelen , toonde EMILIA haare ongerustheid op haar geraad, en
ik bedekte myne kwelling flegts door een gedwongen vrolyk

NoorkJmen.

's Anderendaags kwam DE LA SERRE, en zag EMILIA voor de
eerfle keer naa ons Huwelyk. Hy boertte in 't vriendlyke over
myn niet komen des voorgaanden avonds, en betuigde eene andere Party voor my tegen dien avond aangenomen te hebben.,
Myne Vrouw {Ion& 'er op , dat ik aan die toezegging zou
antwoorden t haar Neef prees haar gedrag • en fprak op zyn ge•
woonen trans over het goed belluur der Vrouwen. Eer ik
's avonds uitging , wenschte ik myne EMILIA goeden nags. My
dagt, ik zag een traan haare oogen ontglippen, en ik wilde go.
bleven zyn; doch myne verkeerde Schaamte over het niet bee= gaan , bewoog my, op die traan niet te letten. 't Gezellehap
bemerkte myne droefgeestigheid, en DE LA SERRO fpotte 'er mede. Zeus myn Vriend de Colonel viol aan 't boerten met den
Huwelyken that. Dit was de eerae keer dat my de onvoegelykheid voor den geest kwam, van de eeuige getrouwde Man
der geheele Party te weezen.
Wy fpeelden grover , en zaten laater dan voorheen; doch ik
wilde toonen diet bevreesd voor myne Vrouw te weezen , en
kantte my noch tegen het een noch tegen bet under. lk verloor
zeer veel , en keerde vol kwelling eu verdriet na .huis. Den
volgenden morgen vond ik EMILIA geheel kleinmoeclig. My dagt,
dat zy, met haare oogen, myn gedrag afkeurde en befirafte, en
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ik was verkeerd genoeg om my deswegen te vertoornen. DE
sERRE kwam my verzoeken her tniddagrnaal by hem te houden. Hy merkte op, onder bet heenen vvandelen , dat EMILIA
zal
'er misnoegd uitzag. ,, Het gaan na 't Lana" , zeide ik ,
„ haar wel weder in een goede luim brengen.''
Zult gy dart
vroeg DE LA sERRE: — „ Binnen weinig daParys
,, gen," was myn antwoord. — Had 1k, voegde by my toe,
,, Wel.
zulke Beweegredeheu orn te Parys te blyven, ils gy
„ ke beweegredenen:" vroeg
Hy weder. De verknogtheid
aan, zalke Vrienden - ; doch . Prie;zdfchap is- em zoet woord: de verhiggtheid aan zuP.: eene Vrouw als DE •TRENVILLE! • Ik- weet met
hoe ik hem nanz-.g ; doch wy zetten het gelprek niet verder
voort misrehien betooude ik my minder misnoegd,dan my gevoegd zou hobben.
ilia bet middagmaal gingen wy na 't huffs dier Dame. Zy was
allerkeurlykst gekleed , en kwam my fehooner voor, dan ooit.
1-let gezelfehap was talryker dan naar gewoonte, en ook lee.
vendiger. Gefprek viel op myn ooginerk, om Parys to verlaaten ; de belachlykheid der Zeden des lands, de fmaakloosheid
der Landvermaaklykheden, werden door DE LA SERRE, en de
rneeste jonge lieden des gezelfchaps, zeer geestig ten WOE gefield. Madame DE TRENVILLE decide Met in die boertende vrolykheid, en keek my nu en dan .aan, als of het onderwerp haar
te ernftig voor kwam, om mule te gekken. Ik was half befehaamd, half moeilyk., dat ik weder na 't Land zou gaan, min
te onvrede dan trots, op de onderfcheiding, my betoond.
Ik was nogthans eon bloodaart zo wel- in 't kwaade als in het
goede , en bedagt een middel om my te bevryden van eene ont.
dekking, die my zou hebben kunnen behouden. Ik befloot myne Vrouw te bedriegen , en myne bezoeken by Madame DE
TRENVILLE te bedekken, onder bet voorwendzel van eenige netelige byzonderheden, voorkomende in den boeclel , dien ik bezig
was te redden. Haare ziel was to zuiver, om agterdogt of jalouzy te huisvestel , 't viel een cerfie aankomeling in de valschheld , als ik, ligt haar te misleiden. DE LA SERRE bragt my al/engskens verder, en kreeg weder op my dien overheerfehenden
invloed, welke by voorheen hadt ; doch met een nog meerder
vermogen , ontleend van de dwaaze verkleadheid aan Madame DE
TRENVILLE, ontflaan uit zyne trot,heid en zwakheid, vermeesterd
door haare fehoonheid en flrceken.
't Viel juist op deezen tyd voor, dat eon Jong Hoer uit de nabuurfehap van Santonges t LI Parys kwam, i-n bft:- .(r, 11 ;Ian EMILIA
bragt van cell haarer Vriendinnen. Hy was eon Miniatuur Schil, en hadt 'voor, zyne kunst in de Hoolditad to volleeren.
EMILIA onzen kl. Men jtmgen op het allerteder. t beminde,
fielde hem voor , dien kleinen te feUderen , zo als by lag to flag_
pen. De Jonge Schilder vomit finaak in bet denkbeeld, mirs
zy hem toeftendt het Kind in haare ;amen te- fchilderen. IVen
zou
LA
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dit voor my verborgen houden, om 'or my mede te verras.
fen , wanneer het flukje of was. Om te beter gelegenheid te
hebben tot bet volvoeren van dit plan, hoorde EMILIA dikwyls
met genoegen , dat ik myn woord elders gegeeven hadt, en zette my aan , om het te houden , ten einde het Schilclethukje in
myn afweezen mogt warden voorrgezet.
ENDLIA wist niet wat , geduurende dat afzyn, myne bezigheid
was. Een f)aaf van ondeugd en verkwisting , fchond ik de trouwe aan haar verfchuldigd , in de armen der listigfte en fnoodfie
Vrouwe , en verloor de micldelen, die ons gelukkig ma: ken , en ons
Kind moesten groot brengen, aan een hoop Ichurken.Zodanig was
de vallirik door DE LA SERRE, en zyne Medeftanders, my gefpan •
nen. Alles hadt bet voorkomen van Liefde en Edelmoedigheid.
DE TRENVILLE hezat lists genoeg, om my te doen gelooven a dat
zy, in alle opzigten , het flaehtoffer vas van haare genegenheid,
anywaards. Myne eerfle groote verliezen in het fpe/ gaf zy voor te
zullen vergoeden uit haar eigen middeien, en verliet zich op myne Eer, om haar hulp toe to brengen in de verlegenheid , waar in
ik haar gebragt hadt. Naa al het geld, 't welk ik bezat , uitgeput,
en al myn credit verhruikt to hebben , fond ik op den oever myns
verderfs ; doch , wanneer ik dagt arm en berooid weder te keeren na de plaats , die ik geagt en gelukkig verlaaten had , bezat ik geen mood's genoeg, om to rug to keeren. lk nam myn
toevlugt tot het wanhoopig belluit , om het overblyfzel myns
goeds to verpanden , en waagde dat geld, um het verloorene weder te winnen, of alles to verliezen De uitflag, was zodanig,
als ik had moeten verwagten,
Naa dat de bedwelmende fehrik, over mynen toefland , my 't
vermogen van denken weder toeliet, vervoegde ik my na Madame DE TI“:NvILLE. Zy ontvtng my als iemand , die niet /anger
waardig was h.droogen te warden De overtuiging van haare
valschheid, en van het verderf, waar in zy my geflort hadt, trot'
my op 't diepfe. lk verliet haar met vervloekingen, welke zy
aanhoorde met de koelh id van verharde ondeugd of uitgelee.rd•
lkid, in verleiding. lk fnelde uit haar his, en wist niet werwaards. Myne Happen voerden my als ongewillig na myn huis.
Aan myn eigen deur fond ik flit, als of de dood my op myne
intrede wagtte. Als ik eenige fchreden to rug gegaan was,
keerde ik weder; tweemaalen poogde ik aan to kloppen , en kon
niet, myn hart wierd nkt een onuitfpreeklyken fchroom .bevangen myn knien flietten teg n elkander 't W-s nagt , de flraat
donker, n alles rondsom my dood ftil. 1k wierp my voor de
deur neder, en wenschte dat een Onvcrlaat opdaagde , om my
te vermoorden. Eindelyk doorfheed de bedenking van tnyne
EMILrA en myn Kind myne geflingerde ziel, tramen van tederheid gudsden myne oogen uit. Ik rees op; klopte aan ; engine.,
inge!aaten, zeer 1111 na de kamer myner Vrouwe. Zy fliep ,een
nagtlicht brandde , ons Kind rustle op haar boezem , met de
band
%ou
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hand om haar hats geflaagen.
Doch wat ik, op dat gezigt,
gevoelde! Zy lachte in haar flaap, en fcheen een genoeg_
lyken droom te hebben. Myne harsCens geraakten weder , van
fiel, en de elende, waar in zy moest ontwaaken, vermeesterde
myne inbeelding. Het fchandlyk denkbeeld kwam in my op
ik zidder op 't verhaal!
om ze beiden, zo als zy daar Iagen, et vervolgens myzelven , to vermoorden ! Ik flrekte
myn hand uit na de keel van myn Vrouw! — Het kleine
Wicht opende de lieve vingers, en greep een van de myne. Die
zagte drukking trof myn hart ; de zagtheid keerde in 't zelve
weder. Ik borst nit in een vloed van traanen; dock ik kon niet
ons verderf te verhaalen.
blyven, om
Ik ging weder ten huize nit na eene onbekende herberg, in
een afgelegen gedeelte der Std, fehreef eenige weinige lutte/
zamenhangende regels; haar berigt geevende van myne dwaasheid, en van myne misdryven ; dat ik ten oogmerk' had, Frankryk onmiddelyk te ruim:n , en niet weder te keeren v66r dat
ik, door boete, myne misdaadcn verzoend, en, door vlytbetoon,
e arinoede, waar in zy door my gellort was, herlleld had. Ik
beval haar, en het Kind, aan de zorge myner Moeder,, en aan
de beicherming van dien Hemel, weike zy nimmer beledigd
hadt. Deeze Brief afgevaardigd hebbende, verliet ik Parys op 't oogenblik, en was reeds eenige mylen van de Stad
verwyderd, eer de dageraad aanbrak. Met het opgaan der zonne, agterhaalde my een Postkoets,die na Brest reeds. 1k begaf
'er my in, zonder eenig plan op 'Dyne verdere refs, en zat goheel ftil , in eon hock. Dien dag en den volgenden nagt rekde
ik voort , met verleheide Reisgenooten, zonder my over voed.
zel te bekommeren , en geheel flaaploos. Maar den tweeden
dag voelde ik myne kragten bezwyken,en als wy 's avonds flit
hielden, viel ik in zwym by het intreeden van con herberg. 1k
werd te bedde gebragt, en lag moor dan een week in bedwelming , met koorts.
Een liefhebbend Brooder van de Orde, tot Welke ik nu be.
boor, die in de herberg was, paste my op met alle bezorgdheid en mensehlievenneid; en toen ik begun te herfiellen , bediende de goede oude Man myne Ziel , gelyk hy myn liehaam
gedaan hadt, by gaf my de vcrtroosting en bytland, weike hy
bevondt dat ik zo zeer behoefde. Door zyne tedere oppaslint;.e
was ik nu zo verre bertleld, dat ik een weinig lugts kon !chop_
pen in een klein kamertje, aan de flraat. Toen ik op zekeren
morgen daar zat , kwam dezelfde Postkoets , welkc my daar
gebragt hadt, weder, en hieldt voor de der fill , waarop de
jonge Sehilder , die to Parys ons aanbevolen geweest was,
'er nitflapte. Dit gezigt was your myne zwakheid onverdraaglyk , ik viol, als leevenioos, van myn fioel. Lit voorval bragt
verfeheide Perfoonen in de herberg, en onder anderen dien jongen fleet. Waneer zy my weder bygebragt hadden, bezat ik
be.
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bezels genoeg om te verzoeken , dat by alleen by my mote
laaten warden. Het leedt eenigen tyd cer by my herkende:
toen hy het deedt , met veel fchriks op zyn gelaad, verhaalde hy
my, naa veel marrens, op myn aandrang , het fchriklyk gevolg
myner misdryven.
Myne Vrouw en Kind waren niet meer. De fchok, die myp
brief gegeeven hadt, was haar to fterk; Koorts, Ylhoofdigheid
en Dood volgden. Het Kind flierf korten tyd naa haar. In cone
vlaag van kennis , weinig tyds voor haar dood, verzogt zy haaren
Vriend by haar bedde ; gaf hem het vervaardigd Schilderytje over,
en beval hem, met haaren laatfien adem , dit Stukje, indien hy
My ooit aantrof, over to leveren, met de verzekering, dat zy my
alles ten vollen vergeeven hadt.
Hy flelde het my ter hand.
Ik weet niet hoe 't my mogelyk was dat oogenblik te overleeven. Misfchien moet zulki toegeichreeven worden aan myne
zeer verzwakte gefieltenisfe. Myn hart was te zwak ow te barften ; en erne ongevoeligheid voor de rampen, die my troffer,
vermeesterde mynen geest.
Door de befchikking van diei eerwaardigen Man, die my eons
van den dood verloste, kreeg ik hier een woonflede, waar 1k altoos , uitgenomen eene hartbreekende reize na de plek gronds,
waar myne EMILIA en myn Zoontje begraaven liggen, zints dien
tyd , my onthieldt. Myne Gefchiedenis is mynen Kloo3terbroecleren onbekend. Zy verwonderen zich over de geflrengheid
der leevenswyze, waar door ik boete tragt te doen voor myne
overtreedingen. ---• Dan, de Hemel kan door boetedoeningen
alleen niet bevredigd worden. 1k tragt. door werken van Liefde
en Goeddaadigheid, myn aanweezen in 't oog der Godheid niet
haatlyk te maaken.-- Dank zy CODE lk beb de Vertroosting,
Welke ik wenschte, verkreegen. Eene fira:d van genade Verfpreidt
zich over myne afneemende dagcn. De Droomgezigten op deeze
harde jegerflede krygen lets troostryks. Jo den jongstverloopen
nagt zag my EvaLt.& lachend aan ; deeze kleine Cherub was by
haar! .
De flew van Vader NICHOLAS bezweek.— Hy bezag het Schilderflukje, en hief de oogen beurtlings ten Hemel ; een zagte
gloodverfde zyne bleeke handen. 1k flood verbaasd op dit gezigt.
De Vesperklok luidde; by vatte myn band — Ik kuschre de zyne; myne traanen droopen 'er op neder. Hy fprak : „ Myn Zoon,
„ voor een hart, met die gevoelens als het uwe vervuld, zal de
„ herdenking myner GelchiedenisCe niet onaangenaam weezen.
„ Indien de Wereld u aanlokt; indien de Ondeugd u met yenmaaken tragt te verfirikken, denk dan om Vader NICHOLAS, -ft
wees Deugdzaam en Gelukkig!

MENGELWERK,
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VERTOOG, OVER DE ONGEOORLOFDHEID VAN ELOEDEETEN.
(Overgenomen Uit the Tallitutes of Natural and Revealed
Religion, van J. PRIESTLEY, Dr. in de Rechten, en
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et Verbod, om geen bloed te eeten, 't welk NOkli
gegeeven wierdt , fchynt verplichtend voor alle zyne
Afftammelingen; en daar hetzelve de eerfte uitdruklyke
vergunning van dierlyk voedzel vergezelt , fchynt het
bloed voorbehoudend te zyn; ten blyke der erkentenis,
dat God de geever is van het leeven, en van het voedzel
tot deszelfs onderhoud. Dus kan door dit betoon van
achting voor bloed , geftott wanneer dieren tot voedzel
geflagt worden , als zynde bet nicest zichtbaar bekleedzel
(vehicolum) van het lecvensbeginzel , bedoeld zyn , dat
uitgedrukt zou worden, eerbied voor 't leeven, als de
hoogstwaardige gifte van God; en eene waarfchouwing
voor ons, om geen dier , veel min eenig mensch, daar
van , buiten noodzaaklykheid, te berooven.
't Is opmerklyk , dat de vreesverwekkende aankondiging
van 't Godlyk oordeel , tegen Moordenaaren , onmiddelyk
volgt 'op het verbod wegens het bloed-eeten, even als of
daar mede eenig verband tusfchen het een en ander wierdt
uitgedrukt. GEN. IX: 3 6. Al Iva/ zich roert dat leevend
is, zy u tot fpyze; ik heb het u al gegeeven gelyk het groene kruid. Duch 't vleesch met zyne ziele, [dat is] zynen
blotch, Null gy niet eeten. voorwaar,, ik zal uw bloed,
[het bloed] ewer ziele eisfehen; vats de hand Filler gedierte zal ik het eisfchen: ook van de hand des menfihen , van
de hand eens legelyken zyns broeders zal ik de ziele des
menfchen eisfehen. ['Vie des menfchen bloed vergiet , zyn
bloed zal door den mensch vergoten warden: want God heeft
den mensch naar zyn beeld gernaakt. Tevens. kan men ,
DEEL. AIENGELW. NO. 10.
als
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als een bykomend bewys voor de onthoudinge van bloed,
aanmerken , dat hetzelve, ver van een gezond voedzel te
weezen , fchurft, en fcorbuticque ongefieldheden , byzonderlyk in heete gewesten , veroorzaakt (*).
Daar zyn 'er, die willen , dat het Voorfchrift, aan
ACH gegeeven , eeniglyk flrekte tot verbiedinge van het
eeten van raauw vleesch , of van vleesch van een leevend
diet afgefneeden , alvorens betzelve gedood is; dan , de
oude Jooden verflonden zulks uitdruklyk van alle foort
van bloed-ecten. En als MOZES de ontzegging voor de
Jooden, in het byzoncier,, herhaalt , (waarin men niet
ontkennen kan , dat by bet gebruik van het bloed zelfs
bedoelt,) zo geeft by juist dezelfcle reden , welke aan
roacx wierdt voorgefteld : LEV. XVII: 10-14. „ Gy zult
„ het bloed van geenerhande foort van vleesch ecten :
vant bet 'coven des vkelidies is in zyn bloed." Waarfchynlykst , derhalven , is het , dat de twee hevelen
flechts in uitdrukkingen verfehillen , doch dezelfcle bedocling hcbbcn.
Men zou zich fchier verbeelden , dat de Heidencn ,
door den Christelyken Godsdienst , ontilagen zouden geworden zyn van de waarneeminge van dit Voorfchrift:
dan , onder an,!ere zaaken , welken zy voormaals als onfcbuhlig of onverfchillig aanmerkten, doch waar van zy
zich onthouden moesten na hunne aanneeminge van bet
Christendom, telden de Apostelen uitdruklyk ook dit,
toen zy plcchtiglyk vergaderd waren , orn rand te pleegen
over het antwoord , 't well: zy den Discipclen te Antiochin geeven zouden; welke zich tot hen vervoegd had-.
den, wegens derzelver verplichting tot waarneerning der,
wetten van MOZES. En, hoewel niet uitdruklyk gczegd
worth , dat zy byzonderlyk door God beflierd wierden,.
om this te beflisfen , fchynt zulks nochthans te kennen
gegeeven te worden , door hun gezeg : dat bet den Miligen
Geest dus hadt goedgedacI4t , zo wel als henzclven. HAND.
XV:
(41't Geen Dr Ladner hieromtrent zegt , verdient opmerking: „ 'r Gebruik van bleed ichynt my zeer ongezond te wee„ zen. Zelfs acht ik het rnorlig en zeer onaangenaam te zyn.
„ Dug kan ik bet denkbeeld niet verdraagen om 't a:l ye te
„ aan. Zo het ooit in myne fpyzen kornt , is- her 'neer dan ik
„. weet. En ik durf onderfiellen , dat het Hoch enke! noch
„ met andere dingen vermengd, op de tafels van recht zindelY„ ke luiden verfellynt.” Re?norks on Ward's Disferraiions
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XV: /8 en 29. Het heeft den Heiligen Geest en ons goed.
gedacht ulieden geenen meerderen last op te leggen, dan
daze noodzaaklyke dingen: dat gy u onthoudt van het gee.
ne den afgoden gebferd is, en van bloed, en van het ver.
fl ikte era van hoererye : van welke dingen,indien gy u zelzult gy wel doen.
ven wacht
Zommigen hebben aangemerkt, en wel met naame Dr.
Lardner , dat dit ilechts een tydelyke , en niet altoos
verplichtende, voorziening was; bedoelende om te voorkomen het geeven van ergernis aan de Jooden. Maar men
kan hier tegen inbrengen, dat 'er geene aanduiding , Hoch
voorbehouding is omtrent de altyd duurende verplichting
van het Voorfchrift ; ook worth 'er nergens eenige meldinge gemaakt van den tyd, wanneer het verbod zou ophonden. Hoewel Apostel JOANNES na de verwoestinge
van Jerufalem, fchreet, op een tyd, wanneer men niet
voorwenden kan, dat 'er eenige noodzaakelykheid bleef,
om zo veel toegeellyklield ten opzichte der Jooden te oefenen , zo gewa.agt by echter niet van 't ophouden van
dit gebod,.
Daarenboven is het niet onwaarfchynlyk, dat onze Zaligmaa.ker,, in zyn fcherpe vermaanlesfe aan de Kerk te
Thyatire, op dit Apostolisch befluit doelt, en 'er tevens
zyne ftaaving aan geeft; byzonder als Hy zegt: OPENB.
II: 24, 25. lk zal u geenen anderen last opleggen, maar
het geene gy hebt, hou.dt dat tot dat ik koome. Geen zedelyk voorfchrift wordt limner in de H. Schriften een
last genaamd; weshalven 'er blykbaar zommige plechtige
waarneemingen door uitgedrukt worden; ook bedienen de
Apostelen en onze Heer,, in dit geval, zich van juist het
zelfde wooed Napo;, last (1).
Mag
(t) Het komt my vreemd voor, dat Dr. Lardner van begript
zou weezen, dat onze /leer op dit Apostolisch befluit doelt in
de Openbaaring, welke by onderftelt gefehreeven te zyn Ao. gg
of 96 , en dus een langen tyd na de verwoestinge van Jerufalem ; en dat evenwel het oogmerk zou zyn , dat dit befluit
flechts in kracht zou blyven, tot dat zyn Godsdienst ineerder opgang in de waereld gemakt liadt ; als of zulks uitgedrukt wierdt
door zyne komsc. Ik kan niet denken , dat 'er iets te vinden
zy,, dat in het taalgebruik des N. Testaments ons beweegen zou,
om te belluiten, dat deeze uitdrukking toepaslyk ware op jet
Anders, dan op eene zekere bepaalde gebeurtenis; en byzonderlyk op de verwoestinge van Jerufalem, ten tyde van het laatae
Oordeel. Zie Remarks on Ward's Disfertations, pag. 122,
e
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't Mag zonderling fchynen , dat het verbod van Hoe.
rery , by dat wegens het bloed-eeten, in hetzelfde Bevellchrift , gevoegd wordt. Maar men heeft bier aan te merken , dat Hoerery niet wanzedelyk gekeurd . wierdt door
de Heidenen; en zelfs hadden de Jooden, in dit opzicht,
geenzins die begrippen van kuisheid en- zuiverheid, welke den belyderen des Euangeliums zyn voorgefchreeven.
Dr. Lardner onderfielt, dat wy, door Hoerery, in het
Apostolisch befluit, te verftaan hebben, Echtverbindtenisfen met Heidenen; die Apostel PAULUS den Christenen
te Korinthe zo eruftig afraadt.
Wyders meent Dr. Lardner , „ dat het Apostolisch
„ befluit niet moet worden aangemerkt als een voor,9 fchrift of bevel, maar als eene raadgeeving, betreffen„ de zaaken van voorzichtigheid en beleid; met betrek„ king tot den toeftand van zaaken en perfoonen , ten
„ dien tyde.” Remarks on Ward's Dislertations , pag. 141.
Dan, men kan niet ontkennen, dat bet alien Christenen
betaamt, zich volgens zodanig eene raadgeeving te gedraagen ; wanneer dezelve zich tot hen uitftrekt. En ,
zo het zich uitftrekt tot Christenen , na de verwoestinge
van Jerufalern, (gelyk hy toeftaat) zo zie ik niet, wat
reden 'er zouden zyn, waarom het zich niet tot ons zou
uitftrekken. Hier by komt, dat an der redenen , voor
de onthoudinge van bloed, welke by het Verbod, aan
Droiion gegeeven, .gevoegd wierdt, thans van zo veel gewigt is als immer voorheen.
Men heeft als een bewysreden, tegen het altyd duurend gezach van dit Apostolisch befluit, bygebragt, dat
Apostel PAULUS hetzelve, in zyne Schriften , nergens
aanhaalt, noch 'er zich op beroept. Doch, onderflellende dat hetzelve flechts van bepaalde cluurzaarnheid was ,
zal niemand echter ftaande houden , dat het niet bedoeld
was , om van kracht te blyven , na het fchryven zyner
Brieven: en daarbeneven , hoewel men erkent dat de Hoerery altyd onwettig is, heeft PAULUS zich evenwel van
Been bewysreden, uit. het Apostolisch befluit ontleend ,
bediend, toen hy over dat onderwerp fchreef aan de KoTinthers, die onder alle de Grieken het meent aan die ondeugd gehecht waren.
Wanneer wy voorts dit Apostolisch verbod verklaaren
door het gedrag der eerfle -Christenen, van welken men
bezwaarlyk kan onderftellen, dot zy deszelfs cart en duurzaambeid niet juist verftaan zouden hebben, moeten we
be-
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belluiten, dat volftrekthcid en altydduurendheid waarlyk
bedoeld wierdt; vermits zy in eene reeks van verfcheiden
eeuwen geen bloed hebben geeeten.
Wanneer den Christenen ten laste gelegd wierdt, dat zy
' s nachts famenkwamen en bloed dronken , ten einde zich
onderling, tot geheirnhouding van zommigc wanzedelyke
bedryven , te verbinden ; merkt Terttallianus daaromtrent
aan , dat het we1 bckend was, dat geen Christen op eenigerhande wyze blood zou nuttigen; zo verre zelfs , dat
bet onder de Heidenen gebruiklyk was, als zy niet moisten of iemand een Christen was, zodanig een bloed-beulingen voor te zetten , als eene voldoende proeve.
Tot op deezen dag gebruiken de Christenen , iti het
geheele Oosten , geen bloed, noch ook de Grieken , of
zulken der Rusfen, welke tot de Griekfche Kerk behoo.
ten. En eerst zeer malt wierdt zulks in de Westerfche
Landen ingevoerd. Toen de Pommerfchen tot het Christendom overgingen , 't welk voorviel in 't Taar
wierdt hen byzonderlyk geboden , zich van bloed te onthouden, als cen teken hunner belydenis. 't Was niet geoorlofd bloed te eeten in het Westen, ten tyde van Reda,
of eene Eeuw laater; noch wierdt zuiks ergens in Zwitferland gedaan, tot dat Calvyn dit gebruik van elders invoerdc. Zic Curcellceas , in zyne Verhandeling, over dit
Onderwerp , te vinden agter zyne Zedelyke Weikel bi.
721. -- Dr. Lardner enter zegt, dat de Latynfche
Christenen , van het chid der vierde Eeuwe , weinig acht
gaven op de Ichikkingen van bet Apostolisch befluit.
Zie zyne Remarks on Ward's Disjertations , p. 1/6.
\Vvders wordt aangemerkt , dat zodanig een onderfchcid van fpyzen , als het verbod van bloed-eeten, onder!telt , ten flerkilen ftryd „ met den g,!est der vryheid,
welke den Christenen gelchonleen is ; ja dat zelfs dc nitdrukkelyke betuigingen van onzen Heer,, en van deszen
Apostelen , zodanig eene onacrieheiding nitiluiten. Dos
leezen we MATTI-I. XV: II. Het seen 107 monde inge.ya
ontreinigt den mensch
maar het geca ten f:ionde ostgaat , dat ontreinigt den ine115111. En Apostel PAULUS
ftelt den zodanigcn, welke gclooft dat hy alits ;wag eeten,
niet voor als zwak maar als fierker , en van een nicer geoefend verfland , dan den geen welke ruders denkt en
doet. Rom. XIV: 1, enz. Dit doet hem ook vs. 17 zeggen : Het Konin !-yke Gods is niet fpyze en drank, maar
vrede en blytifehap door den Heiligen
rechtvaardighei
Ee3
Gc3t.
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Geest. En vs. no. fllle dingen zyn wel rein , maar het
is kwaad den menfche die ma aanfloot ea.
Dan , onze Zaligmaaker dcedt bovengernclde verklaaring op een tyd, toen by zelfs zich naauwkcuriglyk gedroeg , volgens de Joodfche onderfcheiding van fpyzeu;
en PAULUS zinfpcelt misfchien op dezelfde onthoudingen , waar aan veelc Christenen zich toenmaals zo wel,
als aan andere Joocifche gebruiken , onderwierpen. Dezelfde Apostel ftelt op die eigenfte algemeene wyze geen
belang in het ondericheid der dagen; hoewel by, buiten
kyf, ben dag, van de overigen der weeke , onderfcheiden heeft.
Hoewel ik, in de onderzoeking van dit .Onderwerp.,
over het algemeen de bewyzen voor de Ongeoorloiaeid
van bloed-eeten heb opgegeeven , eer dan die welke daar
tegen zyn, en meer heb ingebragt tegen de laatiten dan
tegen de eerften , moet de Leezer eveuwel niet befluiten,
dat ik zelf in myn oordeel over' deeze zaa.k ten vollen
bepaald ben. Weeg zelf wat van beide zyden wordt
tangevoerd; en beflis voor u zelven; doch vergeet niet,
dat dit gefchil bet minfte van alle ftellige Voorfchriften
betreft; en dat alle flellige of plechtige Voorfchriften van
weinig gewigts zyn vergeleken met de gcringftc zedelyke plichten , of de betragting der Deugd.

WAARNEEMINGEN WEGENS HET NUT • DER BRANDMIDDELEN IN VERSCHILLENDE LANGD,UURIGE
ZIEKTEN. Door den Heer NADEAU,

M. D.

(3eournal de .Medecine, Mey 17 88.)
i6 jaaren oud, had, zedert een geruiV enmenJongeling,
tyd, erne gewrichts-verftyving (aneylofis) van

de rcchter knie , met eene zo fterkc optrekking van het
been , dat de hiel byna aan de bil raakte. De fterkfte
weekrnaakende en onthindende ..in- en uitwendige tniddelen , zonder ecnig voordeel, gebczigd zynde , raadde myn
Vader het gebruik der Moxa aan , waartoe by echter den
lyder , niet dan met veel moeite , overhaalde. Terwyt
dit middel voor de eerfte refs op de knie afgebrand
wierdt, gevoelde reeds de lyder, geduurende de hevige
pynen , welke het veroorzaP lq e, eerie vry grooter beweegbaar-
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baarheid van bet been , die ook , na bet eindigen der bewerking, bleef ftand houden. Twee dagen laater wierd
de Afoxa op nieuws gebezigd, en de uitwerking daar van
was zo gelukkig , dat de lyder zyn been voor- en achwaarts, ,zonder veel pyn, beweegen konde. Om de nog
overblyvende ftyfheid en opzetting der knie wen te neemen , plaatfte men vervolgens nog twee andere koxas op
de zylingfche gedeelten der knie , liet ze diep inbranden , en hieldt , na bet afvallen der brandkorften , de ettering eenigen tyd gaande. Hier door is deze jongeling
zo volkomen herfteld , dat hy thans als knecht by eel/
Kruidenier dient , alwaar by dikwils zeer zwaare vrachten draaaen moet.
Een Man , van een fterk geftel, zukkelde, zedert twee
jaaren , Gan eene hevige heupjicht in de rechter heup ,
die op eene verzuimde verkoudheid gevolgd was. Een
Groot aantal middelen , die hy gebruikt had , hadden
flechts bet kwaad cenigzins verzacht; doch, by verandering van weder, was de pyn onuitftaanbaar. Na dus twee
jaaren geleeden te hebben , begon de pyn zo hevig te
worden , dat by het befluit nam, alles te doen wat hem
ook mogt geraaden worden. Men liet hem de Illoxa op de
pynlykfte plants aanzetten en afbranden , en naderhand
de ettering der brandzweer lang gaande houden , waar
door hy zo volmaakt geneezen we%, dat hy na die p tyd
niet. et minfte overh'lyfzel van zyne voorige kwaal gevoeld heeft.
Een Wyngaardenier , 35 jaaren oud , van een droop
zwart llig geftel , had , zedert eenige maanden , eene
fteekende pyn in de rechter zyde , door het vatten van
koude, terwyl by flerk bezweet was, veroorzaakt. Hier
by voegde zich eene fterke hoest , met eene Reeds toeneeniende verzwakking. Een' Spaanfche Vliegpleister, op
de pynlyke plaats aangelegd , deed Been dienst. Eindelyk ftondt by het gebruik der Moxa op de aangedaane
plants toe : van het oogenblik of begon de pyn te verminderen , en deze lyder is vervolgens , door het gebruik
van dit , en eenige inwendige middelen , ten vollen herfield.
E zI ,e Vrouw , van 47 jaar , die dikwils de vallende
ziekte had, viel, terwyl zy een aanval daar van kreeg ,
in het vuur. Aileen in 't huis zynde, bleef zy met het
hoofd op het vuur, tot dat zy weder by zich zelve kwam.
Myn Vader, toen by haar geroepen zynde, vondt de peeL'' e 4
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zige aitbreiding op het rechter opperhoofdsbeen geheel
verbral,d, en bet been zelf ten eenenmaale ontbloot. 'Er
verliep een geruimen tyd, eer dit gebrek geneezen was;
dock dit voorval was voor de Vrouw van een zeer gelukkig gevolg , dewyl zy door de ruime en langduurige
ettering, die bier op volgde , van haare-ziekte, waar aan
zy reeds 15 jaaren onderhevig geweest was, volmaakt
geneezen werdt.
De Dienstbode, van een zeer aanzienlyk Meer, kreeg
twee- , fomtyds driemaal 's weeks de hevigite duizelingen , zo zelfs , dat zy meermaalen ter neder viel , en
zonder kennis en gevoel liggen bleef. Wanneer zy
der bekwam, gevoelde zy eene doofheid langs de ruggegrant , welke zich ook tot de onderfte ledemaaten uitftrekte. Myn Vader geraadpleegd zynde, liet haar tweemaal daags een bad gebruiken , en fchreef ook eenige
Altifpasmodica inwendig voor. Drie weeken lang hier
mede , zonder eenig voordeel , aangehouden hebbende,
ondervroeg by haar nogmaals op het nauwkeurigfle, wegens haar ongemak ; wanneer zy zich to binnen bragt ,
dat zy, voor omtrent e jaar, in de Rhone gcvallen zynde , eene fterke kneuzing op het achtcrhoofd , en ook
eene ligte wond bekomen bad, zonder zich behoorlyk to
hebben laaten verbinden , noch aderlaaten. Myn Vader
bezag bier op die plaats , welke toen beledigd was geweest , en vondt dat dezelve nog merkelyk was opgezwollen ; waarom by, de mogelykheid veronderffellende,
dat haare kwaal hier uit zyn oorfprong kon hebben, eene kruiswyze infnyding op die verhevendheid maakte,
en in het midden daar van de Moxa aanzette, dm, door
eene overvloedige ettering , de ophooping van vochten,
die aldaar plaats hadden , to verdryven. De uitflag dezer geneeswyze was zo gelukkig, dat deze Vrouw daar
door haare voorige gezondheid geheel haft weder gekreegen.
Een Meisje, van 2.4 jaar, zukkelde reeds 13 maanden
lang aan de derdendaagfche koorts. Een groot aantal
middelen nutloos gebruikt zynde , plaatfte men een brandmiddel aan de binnenzyde van bet been. De volgende
aanval van koorts was bereids niet half zo langduurig
als de voorige ; en de daarop volgende namen zodanig
af,, dat zy niet weer dan tweemaal weder kwamen. Men
hield de zwcer 6 maanden lang open , en het Meisje heeft
na dien tyd nimmer weder eenig ongemak befpeurd.
ON-
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ONDERZOEK VAN DE VRAAGE: OF HET BEST IS, eeN GE
NEESHEER DAN MEER TEFFENS TE GEBRUIKEN ?

Door den Hooggel. Heer MURRAY, Ridder der Ka.
ninglyke Orde van Wafa, Hofarts van zyne Groot, Hoogleeraar in de Geneesbrittannifehe
kunde, en Opziender van den Koninglyken Zrtzeny-tuin te Gottingen , Lid van bykans alle
de voornaarnde Zeademien van Europa.
11'er belangryke Vraagftukken , walker oploging
zeer alle rangcn van Burgers raakt, 't is het
Vraagiluk: of bet best is, eau Geneeshecr dan meet teffens te gebruiken ? door den Hoogleeraar MURRAY, te
Gottingen , eenigen tyd geleden, beantwoord. W Tie zyn
leeven op prys itelt , zal ongetwyfeld belang neemen in
de beflisfmg over een zo teder fink; uitgebragt, zonder
eenig byzonder inzigt. De naam van den beroemden
Leeraar, de hooge Rang , dien hy bekleedt, de agting,
welke by zich , door cane menigte van Schriften verworven heeft, zyne perfoonlyke verdieniten, verzekeren
ons deswegen. Niets dan het welzyn der Lyderen heeft
by op 't ooge; en om zich hurl belcherrnheer te vtrklaaren , liet hy zich in deezer voege hooren.
ZY even

* *
Eel ik tegen elkander opweege de voor- en nadeelen , en
zelfs de gevaaren der mondlyke Raadpleegingen van de
Geneesheeren , voar het ziekbedde zal ik vooraf jets
zeggen van de Raadpleegingen in 't algemeen. Ongetwyfeld zyn 'er gevallen, de dagelykfche ondervinding leert
zulks , waarin de eerie Mensch noodig heeft van den
anderen toegelicht te worden , fchoon hy geenzins onbekwaam tot zyne zaak is. Ook is het waarlchvnlyk ,
dat de Raadpleegingen, over den nitilag eerier twyfelagtige gehouden , met zo veel te weer voordcels zullen
voortgezct worden, als 'er bekwatune Marmen zyn, die
zich verledigen, om middelen , tot het welflaagen, uit te
denken. Maar bet is de eigenaartigc gefteltenis der
Mensclilyke Natuure , dat wy veeleer overhellen om
Raad te geeven , dan om denzelven te ontvangen: want
by, die raad geeft , moet eenigzins de meerderheid kbEe5
hen
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ben hoven den ontvanger, in doorzigt, in kunde, in Dora,
deel : de verdienften , derhalven , van den Raadgeever
groeit in dezelfde evenredigheid als die des Raadvraagers
of Raadontvangers afneemt.
Het blyft met dit alles waar, dat bet aantal en 't gewigt der zaaken , die behandeld moeten worden , dat het
verfchil van de wyze, op welite zulks kan gerchieden ,
dat de ftry.dgbeid der redenen . die het raadpleegen aanof afmaanen , en eindelyk'de twyfeling aan een ongelukkigen uittlag , die ons altoos niet zou kunnen geweeten
worden,dikwyls ecu zamentoop van kundigheden en overleggingen vorderen. In deezer voege is het geen fchande
voor ecn Vorst, met den last des Ryksbeftuurs op zyne
fchouderen , dat by een erkenden Rand hebbe ; en
fchoon alles, wat bet Burgerlyk en Staatkundig Bettuur
betreft , in zynen neam gefehiedt, lv ee t men, dat die
on .erfcbeide werkzaambeden , door het fchrander beleid.
en de help van veele andere bekwaame Mannen, gebeuren.
Wanneer men , derhalven , toeltaat, dat de vereeniging
der Raadflagen noodig is tot volmaaking der zaaken, ten
algemeenen welzyii behoorende, zal bet dan min nuttig
zyn do Raadflagen van verfcbeidenen in te neemen, als
bet , ik zal Met zeggen het ke y-en en gezondheid van een
Vorst, maar van een Zieken , betreft , indien bet waarfchynlyk is , dat de werltzaanTheden van verfeheidenen
hem meer zullen baaten dan van 6n eenigen ? Elk
Mensch beeft buiten twyfel aanfpraak op de algemeene regten der Menschlykheid: en men kan het niet Bering fchatten , wanneer de Staat beroofd words van een nuttig Burger, de Vrouw van haaren Egtgenoot, de Kinders van
een Vader. Ingevolge Ma y an is bet de gewoonte geworden , dat men niet alleen by Vorften en Grooten ,
wanneer eene eenigzins gevaarlyke ziekte bun aantast,
verfcheide Geneesheeren te haaren ; maar dit gefchiedt by
lieden , die bet eenigzins doen kunnen. Ouders zouden
fchroomen voor het oordeel des Gemeens, of denken reden van onvoldaanheid over zich zelven , ten opzigte van
den Kranken, te zullen hebben, indien zy, by eene knelhet op d6n Doctor hadde ]aaten aankomen..
lende
Maar 'er is geene zaak ter wereld, waarin eene kwaade
keuze meer ftoffe tot berouws geeft , dan in 't geval van
de keuze eens Geneesheers. Indien dit zeggen in den
mond eens Geneesheers na verwaandheid mogt fmaaken,
zou ik. PLINIUS voor Iiiy laaten fpreeken, die met zeer
Ye el
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veel nadruks zegt: „'t . vat zo aangenaarn , zich voor
eigen rekening te vlenen, dat men zich gehcel en al
„ overgeeft can elk die den naam van Geneesheer can„ neemt,fchoon 'er been fcbadelykcr dwaaling is.” Welk
een byvoegzel van voorzigtigheid moet men den niet hebben, als het 'er op aankomt, om by den gewoonen Geneesheer 'er nog den of meer te haalen.
Om dit auk te beilisfen , wear over men zeer hug zou
kunncn uitweiden , zal ik ecrst opmcrken , dat 'er wederzydfche verbintenisfen zyn van den Zieken en den Geneesheer ; en dat de Zieke alleen te myden hebbe wet de
Eer van den Geneesheer ken benadeelen , of zyne Kieschheld kwetzen. Dit vastgeileld zyndc , en de zeal; zonder
eenige perfoonlyke vooringenomenheid beoordeelende
ken niet gelochend worden, dat, zo ras gy ecn tweeden
Geneesheer roept , de agting van den eerften eenigen krak
krygt: dewyl men hem, dear door, op de een of andere
wyze, zegt, dat gy hem niet bekwaam genoeg oordeelt ,
tot het behandelen van eene Kwaal , welke gy, 't zy met,
't zy zonder rede, els hachlyk aanmerkt ; en de fchaude,
die gy hem aandoct, is des te grooter,, near gelange de
tweede Doctor, in eenigerlei opzigten , minder is den zyn
Amptgenoot. Kan een kundig Geneesheer met bedeardbeid zien, dat by op zichzelven , en zonder den medegeroepenen , niets ken uitvoeren? Veroaderftel , dat
de laatstgchaalde Doctor een misflag beg= , die de kwaal
vdrilimmert, of de Lyder aan zyn einde belpt, de 'Eer
van den eerften lydt 'er zeker by, dewyl by zo wel -met
hem in de fchande van 't mislukken , als in de eer van 't
welflaagen, moet deelen. Misfchien is de tweede Arts een
trots , zich veel aanmeatigend , Man , een pocher,, cent gefchilzoeker, hoe zeer moet ,den de rust des geenen , die
zyn best voor u deed, door zulk een toevoeging gelloord
worden? - Nog veel meer zyt gy te befehuidigen,
Ms gy heimlyk cenen anderen Geneesheer raadpleegt , onderrigt of onkundig van 't geen 'er omgegaan is , en gebruik van diens Geneesmiddelen maakt, buiten weeten,
van den eerften, dien gy mthleidt, hem veefiag geevende
van de uitwerkzelen zyner voorfchriften , weike gy agter
de bank geworpcn hebt. Ach! wacrom zvn 'er, en ik
heb Geneesheeren geleend ,beatzugtig genoeg, om eene
flagagtige oppasling te verrigten by cenen Lyder, of diens
Naastbeftaanden; ja, die het zich niet te
rekenden zelYe in de Apotheek te gaan om Geneesmiddelen te ban,
len ,
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len, en in de zak mede te neemen, zonder zich te be.
kreunen , dat een eerlyk Man het voorwerp wierd van
den fpot des Apothecars en diens Jongens. Maar deeze
laage zielen kunnen niet ongeftraft blyven, en terwyl zy
zich Esculapeti waanen, zullen zy zich zelven opofferen,
en verlaaten worden voor -eenen nieuwen Geneesheer.
6 Gy, die deezen onvoegelyken dienst toeflant, gelooft
gy dat de agtina van een eerlyk en kundi n. Geneesheer
voor eenig geld°koopbaar is, of denkt gy, dat
° de fchande minder groot is , om dat het den Geneesheer , dien
gy fmaadlyk behandeld hebt , vry fleet te vertrekken , of
te blyven? Neen , het is , myns bedunkens , dezelfde
zaak, met de daad ergens ten huize uitgeflooten te worden , of dat men 't zelve , door kwaade bejegeningen
daar toe getergd, verlaat.
Laaten wy de zaak van den kant des Zieken befchouwen , uit dit eogpunt bezien , zal dezelve niet min onze
ernftige overweeging verdienen. - In elle zaaken,
welke niet van dim, cart zyn , dat ze de vermogens van
een enkel Mensch te boven gaan , geloof ik is het eene
onbetwistbaare waarheid , dat de zodanigen , die aan de
zorge van een kundig Perfoon worden toevertrouwd,
beter en vaardiger uitgevoerd worden , dan wanneer ze
in de handen van veelen zyn. Dat men op iemand eene
zaak laat flaan , by zal ze als zyne eicrene aanmerken ,
nooit nit het oo
oogverliezen , en op de bbest rnogelyke
wyze uitvoeren. Zo ras gy hem een Medehelper geeft,
zo ras kwynt ook de werkzaantheiddoor een noodwendig gevolg van de verdeeling in lof' of blaam dear in te
behaalen. Maar wanneer het order de Menfchen altoos
zodanig gefteld is, waarom zal men dan zich verwonderen , als, order een aantal Geneesheeren , de yver van ieder
bekoelt , als de ingefpanncnhcid, voorheen werkzaam op
alle toevallen , en de keus der Geneesmiddelen , kwynt,
als , met een woord , de verfcheide hulpmiddelen , die
den Kranken dienflig zouden weezen , verwaarloosd worden, byzonder uit dien hoofde, om dat de een van den
ander de hulpmiddelen verwagt, welke zy beide verge&
ten , ten einde het een door het ander niet gewraakt
Men flea toe , denk ik , dat men, in eene
worde.
kiefche en twyfelagtige zaak, dezelve veel beter uit vetfcheide oogpunten kan befchouwen , en veel gelukkiger
de noodige middelen ontdekken , indien men , door memend geftoord, zich. daar toe in flilte nederzet. Verondee-
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derftel nu, dat de toegevoegde Doctor een groote fnapper is , trots op zyn kunde , vastgchegt aan zyn leerffelzel, en twistgraag, dan zal zeker de leevendige werkzaamheid van den kundigenArts verzwakt woteien; deeze,
die voorheen flegts een oogmerk hadt, zal verfcheide
krygen ; en dit alles moet zo veel te minder ten voordeele van den Zieken flrekken ; wanneer die Geneesheer, als
by niet geheel gevoelloos is , (en geheel gevoelloos kan
een verftandig Man niet weezen ,) zonder de grootfte
verontwaardiging , de vreemde tooneelen , welke zyn nieuwe Amptgenoot aanrigt, niet kan aanfchouwen , of de
rol , welke by fpeelt, aanhooren. Buiten tegenfpraak is het van het uiterfte belang , dat de geest eens
Geneesheers bedaard is, en vry van alle ftoorenis; dan
bier zal by , die voorheen maar met an kwaad, de Kwaal
zelve, te doen hadt, een ander te beftryden vinden, namelyk zyn nutloozen Meclehelper,, zo dat bier het fpreek..
woord geldt, terwyl 'er twee twisten fterft de derde (*).
Gy zult zeggen, dat een eerlyk en infchiklyk Geneesbeer zich verheft boven alle de fnorkeryen en zotheden
zyns Amptgenoots , en liever Nvil bukken, dan zich halftarrig tooncn. Maar knot gy eene infchiklykheid goed.
keuren, die nw Leeven, bet Leeven van een Vader, van
ten Bloedverwaut, in de waagfchaal flat, en waar van
de gevolgen zo veel te meer te dugten zyn, als de Kwaal
tot de zodanige behoo-rt, die de ipoedigfte hulpverleening
vorderen. Daarenboven, indien het gebeurt , dat
de tyd voor het Ziekbedde , waar de Geneesheeren vergaderd zyn, hag genoeg is om de zaaken ryplyk te overweegen ; inzonderheid als men fpreekt over een zeldzaam
middel, over een middel, verdonkerd door de verfeheidenheici der deelen , waar in het beftaat, met 6.6n woord,
over een middel, welks geneeskragt niet bevestigd is door
de
(*) Men vindt in bet yournal Politique eene aartige gelchiedenis, het Raadpleegen der Geneesheeren betreffende , welke
plaats halt in de laacfle ziekte , waaraan de Hertog nt cuotSEUL , eerffe Staatsdienaar van Fr ylkr N k , flierf. Men hadt,
vroegere d Igen , den Hertog voorfpeld , dat by in een Oproer
zou fbeuvelen : deeze voorfpelling is bewaarheid fehoon by aan
eene ziekte overleedt : dewyl by den laatften fnik gaf op eon
tyd, dat twaalf Geneesheeren ,. by elkander zynde, zeer hevig
twistten over de gefehiktfre om den Kranken Le her.
fiellen
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de algemeene ondervinding. Wat zal ik zeggen
van die nutlooze Geneesmiddelen, die in de zamenkomften der Geneesheeren zonder noodzaake vermenigvuldigd
worden , waarin elk zyn gevoelen Awl ftaande houden,
in de hoop , om zich dear door by den Zieken aangenaamer te maaken? Indien men bier over oordeelde uit de
menigte van Vlesjes, Potjes, Doosjes, die door 't Ziekenvertrek op de venfterbanken en tafels ftaan, zou men
by de intrede denken in een Apothecars winkel te komen,
zo bet fleenen van den Zieken zelven, en de vreemde lugt,
ons d iet beter onderrigttc; en die het oogmerk der Geneeskunde nict wist , zou denken dat wy min eene heilzaarne en weidaadige kunst beoetenden, dan het werk van
een bedrieger en beurzefnyder. Die verbaazende menigte van Geneesmiddelen bragt menigmaal den Lyder in verlegenheid over den tyd, de orde , of met welk vogt hy
dit of dat moest inneemen. Desgelyks gebeurt het menigwerf, dat men Geneesmiddelen zamenvoegt , die nit eigen cart ftryden , en wier hoedanigheden elkander verwoesten. Alle deeze verkeerdheden grypen te ligter ftede , wanneer, zo als zeer dikwyls bet geval is, de Geneesmiddelen in 't afweezcn der Geneesheeren gebruikt
worden.
Gy bemerkt, derhalven, myne Heeren, met hoe veel
regt ADRIANUS, ftcrvende, deeze fpreuk uitboezemde. De
Vcelbeid der Geneesheeren Izeeft den Koning gedood.
Ondertusfchen heeft niemand het dus verre bygebragte
in dier voege op te vatten, als of ik, in 't algemeen
het brengen van meer dan 66). Geneesheer voor het Ziekenbedde afkeurde en verwierp : dewyl ik zullcs voor den
Zieken en de Geneesheeren nuttig keur, doch onder zekere bepaalingen. Eene ziekte test iemand aen , zy fchynt
van geen boozen aart , en bedriegt door dit gunitig vertoon
de Zieke vergenoegt zich met een jong, en nog weinig ervaaren,Doctorte haalen; maar de ziekte neemt toe, wordt
van aanbelang, ontzettend , en de Kranke verzoekt om een
Geneesheer van meer ondervinding. Zulk een eisch dient.
ten voordeele des Lyders, en kwetst de Eer des jongen
Geneeshecrs niet: dewyl by zelve met den Lydex verlegen, of, dien in bloedverwantfchap beftaande, niet op zich
zelven afdurft, en den byftand eensAmptgenoots hegeert.
En , in de daad , wanneer een Geneesheer zelve ziek
is bevindt hy zich niet zelden buiten ftaat,om zich
zelven de gepaste hulpmiddelen voor te fchryven: of wanneer
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neer by eene Egtgenootc , een Kind, een Vader, en Moe.
der, onder handen heeft , worth hy zodanig getroffen
door derzelver lyden , en de treffende verfchynzels, welke
zich by bet Krankbedde door Naabeftaanden opdoen, dat
hy gevaar loopt ow mis te tasten , zelfs in flakken , die
hem zeer gemeen zyn. Daarenboven, dewyl het niet genoeg is, dat men aan Zieken de beste Geneesmiddelen voorfchryft ; maar de Zieken dczelve ook moeten inneemen,
en ftipt gebruiken , geheurt bet doorgaans, dat Naastbeflaanden eens Geneesheers dit beter doen , op rand
van een vreennien Geneesheer , die , geene nadeelige
toegeevenheici bezittende, en zeldzaamer by den Kranken
tegenwoordig zynde , aan zyne raadgeevingen sneer gezags en gewigts wect by te zetten. Wat andere
Zieken betreft, zal een voorzigtig Geneesheer wet sets
aan hunne begeerte toeftaan , en, indien by befpeurt, dat
by, een Amptgenoot by zich neemende , den geest des
Zieken kan gerust ftellen , als merle de bekommerde
Vrienden , zal hy niet twyfelen ow 'er aan te voldoen:
dewyl by ten vollen overtuigd is, hoe veel de bedaardheid van geest konne toebrengen aan de geneezing; en
hy zal zich daar van niet laaten te rug houden, door het
oordeel dier kwaadaartigen , die denken , dat een Geneesheer geen ander by zich neemt dan om de blaam en berisping te ontgaan der boozer , indien de Zieke fterft.
ja, ongetwyfeld, wanneer twee verftandige Geneesheeren over de bchandeling van een Zieken met elkander
fpreeken , zal het altoos ten voordeele des Lyders ftrekken. 'Er zyn zo veele zamengettelde Kwaalen, derzelver
ooizaaken zyn dikwyls zo &lister, het doorzigt der Menfchen , in die byzondere gevallen, is zo verfchillend, 'er
zyn zo vale Geneesmiddelen door den een en ander beproefd , dat het geenzins te verwonderen is, dat, in een
'zeer gewigtig geval , de meest dienitige Geneesmiddelen,
welke ecu Geneesheer weet , 't zy door eigen ondervinding , of door bet leezen van anderer Proeven , niet voor
den geest van cm ander komen , op het tydflip , als het
noodig is dezelve aan te wenden.
Eindelyk , in zeldzaame Ziekten, en die zelfs in een
Ian gduurige beoefening der Geneeskunde nauwlyks 66nmaal voorkomen , is bet geenzins onregtmaatig , te denken , dat by, die meermaalen dusdanige Ongemakken behandeld heeft, op welke men geen algemeenen revel kati
toepasfen , tot die Geneezing meer dan een- ander kan
toebrengen ea 'el this met redo aan may, worden toe6,11,
gevvq^.
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(Gazette de Sante.)

egens de Kwaal des onfterflyken BUFFoN ' S van
wien wy cen Leevensberigt gegeeven hebben (*),
vinden wy de volgende mededeelenswaardige Aantekeo. en."
,71 nin b
Ecne openbaare hulde te bewyzen aan een der uitfteekendfte Vernuften , ooit door Frankryk voortgebragt , is
voor ons een des te heiliger pligt; daar zyn Dood een
treffend voorbecld oplevert van de gevaaren en onheilen,
die cen zeer itilzittend leeven, en gebrek aan lichaamsbeweeging, kunuen naa zich fleepen (t). Niemand heeft
misfchien de droeve tol van Vermaardheid duurder betaald dan de Graaf DE BUFFON. III de laatfle jaaren zyns
lecvens heeft hy, door veelvuldige en Ongeregelde toevallen , de finertende pynen gcvoeld , die de gevolgen zyn
van een Steen in de Blaas , en een Ontfteeking in dat
deel. Zyn water was flinkend, geduurende zyne laatfte
ziekte; doch langen tyd voorheen hadt men opgemerkt,
dat het klaar en zonder eenige kwaade reuk was, als by
15

zit(*) Zie bier boven, bladz. 3 ro.
(f) Men weet-, dat de Waterwegen boVen al te lyden hebben by een flilzittend Leeven. 1. ROUSSEAU is langen tyd
onclerhevig geweest aan kramptrekkingen in de Blaas ; die verrninderd fchynen in zyne hoogere jaaren , door de voordeelen
van een werkzaamer leevenswyze , en zyn finaak in Plantkun.
dige , veel loopens vorderende, nafpeuringen. VOLTAIRE heeft
aan de Blaas 'eel geleden , en men vondt dezelve , naa zyn
dood, zeer orp efield. D ' ALEMBERT beeft veele jaaren zyns leeyens, in het lyden van veel finerts , gefleeten, en men vondt,
rraa zyn overlyden , een zeer grooten Steen in zyn Blaas.
Een geleerd Heer klaagde , eenigen tyd geleden , by my over
groote fmerte: welke by omfireeks de Blaas gevoelde , en dat
zyn Water dikwyls troebel en met gruis bezet was. lk raadder
hem zo min mogelyk te zitten , en zich een Schryflesfenaar te
laaten vervaardigen , die op de hoogte van zyn borst kwam,
zo dat by daar aan flaande kon leezen en fchryven: deeze eenvoudige voorzorge heeft de gewenschte uitwerking gehad de
pyn in de Nieren en de Blau is geheel verdweenen.
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tittencle zyn Water maakte ; man troebel en van een ondraeglyken {tank , als by onder het wandelen waterde.
Zulks ontiloudt uit eene foort van drukking , die eene
groote menigte kleine Steentjes maakten op eene gedeelte
der Blaaze : eene byzonderheid, ten vollen ontdekt, by
de opening zyns Lichaams , naa zyn dood , op den Ts
April deezes jeers.
Men vondt in de Blaas zes en vyftig Steentjes, deeid
van de groottc van cen Ert andere als kleine Boontjes
eenige waren buiten , wear de mccste in die gedrukte
pleats of hock van de Blaas , wear van gefprooken- is.
Te zamen genomcn, woogen ze twee en een half once;
de wander van de Maas hadden, door den langzaamen
voortgang der Onzfteckinge, cone zo groote maate van
dikte gekreegen, dat dezelve omtrent de dikte van cen
vinger 'maiden: by het openen des lichaams ontdekte men
bier cn dear beginzels van Komi vuur. l3laas was
het ecnig gedeeltc der Waterwegen niet , met Steentjes
bezet , men youth ook eenige Steentjes in de !linker Niel-,
als made in den Pisweg can die zydc. Men ken dit verfchynzel verklaaren uit den [tend, =aria BUFFON doorgams zat te fchryven : want by zat ter zyde van een tafel can zyn zyde, en was gevolglyk genoodzaakt
om zich , tot felifyven zettende na dicn kant te wendent
dit bragt de Waterwcgen can die zyde in een gedrongen
that , en heeft , met eene natuurlyke gelchiktheid, om.
Steentjes te doen gebooren worden , kunnen medewerken.
De Natuur hadt aan ELIFFON alle voordeelen van een
gezond en zecr flak lichaamsgeffel gefchonken : by was
Mock van geltalte, zyne leden waren welgefpierd en vol
kragt, en de frisheid van zyne kicur, welke by tot bet
laatfte jeer zyps leevens dat is tot op zyn een en techflak in zyn laatflen tyil wonderlyk
tigite , behieht
by de grysheid zyner bairn. Men zou veclligt zeggen
dat by een afbeelding van zich zclvcn gegceven heeft, als
by , den Mensch in 't algemeen befchryvende, op zekere
pleats, in zync Araluurlyke zegt: „ Hy houdt
„ zich reclic overemde, zyne howling is els die eons be„ velvocrders ; bet hoofd firekt hemelweards , en vet-,
toont een eerwaardig aangezigt , wear op het kenmerk
„ zvner waardigheid gedrukt fleet.”
Niemand heeft misfchien beter dan by vcrdiend, dat
Men op hem toepasfe , 't Been een der Ouden , in een
ander opzigt, gezegd heeft, „ dat men zich niets groots
DEEL. M4NG1LIV. NO. Id.
Ff
„ ken
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„ lean verbeelden, of het deedt zich aan zyn Geest op! "(§)
Ten bewyze bier van zou men kunnen aanvoeren , de
fchielyke .voortgangen en let ontzagwckkend vertoon , 't
walk, onder zyn befinur,, eene der fchoonfte Inftellingen in
de Hoofditad genomcn en gekreegen lacft;-zyn onveranderlyk plan , om buiten den draaikring van geleerden
twist te leeven , en alleen de aandrift van zyn eigen Vernuft te volgen; zyne verheevene befchouwingen van de
Schoonheden, en 't grootsch geheel der Natuure; en eindelyk , het uitgeftrekt denkbeeld, en hat groot geheim ,
om zich te verheffen bowl de ommewentelingen , die , in
't vervolg der ecuwen , de vorderende voortgangen in de
Natuurlyke Historic zullen tic wege brengen; en op zyne
Schriften ecn onveranderlyk kenmerk van bettendigheid te
drukken, door do verhcevenheid der beelden, en den bedearden grootfchen Styl, waarin by zich uitdrukte.

(§) Ni ill to"' et alto reperiri posfe quotl non cogitanti tibi in
promptit fit. SALUS TE:S.
•■•••■••gamamma.I....*
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0-nlangs hebben we lets van den groci der Plant- en
Roomgel,vasfen voorgedragan , de war pate aangchnald,
als acne van derzelver voornaamite oorzpken , cerile
fpringyeer van beweging der fappen , door hare onder:feheiden vaten ; hare inwondige itructuur bier en daar,
daar het tar take diende, aangcflipt , hecft ons gelegenheld gcgeven, om van de groeijing ecru denkbeeld te maken , zoo als het 'er waarfchynelyk mede gelegen is. Om
denkbeeld volledig voor tc ftellen, fchynt bet niet ondienft;g , noch lets to zeggen van do tweede voorname
oorzaak, het water namelyk, of de vochten, die door de
buisies, en canaalen doorge:irongen, en in de binnenfte
vaatjes , blaasjes en vliczige zakjes bereid zylicle, het vocdend lap uitmaken , ter groeijing en aanwas noodzakelyk:
dewyl dit nu tangs verfchillende wegen zynen tocvoer
krygt, of door middel der ftructuur van Planten en Boomge-
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gewasfen zelve, of door middel van gewasfen, die als
huipmicidelen ten dice einde aan dezelve groeijen , fchynt
bet eerfic in de voorgaande proeve afgebandeid„ bet hat,.
ftc noch cen voorwerp over te laten , het well: ons, in
dozen, iloftot Gene anngename befpiegeling kan geven:
ze hulpmiddelen zyn de bladeren, die, als 't ware, de
wortels in de voeding onderfteunen, of de fappen, ter Vol:wasting der vrucht hoognodig, derwaards brengen , en
het gcmis vergoeden, bet wetk uit de benedenfappen moz
gelyk zoude kunnen vcroorzankt warden.
Aangenanm denkelyk zal het dan zyn, jets kortelyk van
het maakfel der bladeren in deze proeve te melden , en do
In:Mier, op welkc dit, volgens het ftelzel van kundige
\Vysgeeren , wezentlyk toegaat.
Het voetfpoor van MAR CELLOS MALPIGHIUSS eri cid voet.
ftappen , die ons de vlytige en fchrandere Hoogleeraar
INIUSSCHIINBROEN , na hem, door eige waarneemingen heeft
natelaten , zullen we volgcn , en bet voornaamite, ter
take (,:enende, aanflippen.
rotten , of knoppen , noemen we de beginzelen van aanIlaande bladeren , :Ian de zyden van ache takjes, die de
boomen in de Lente , zoo dra de lucht door de zonneftra=
len verwarmd word, voor den dag brengen: zy nemen
haren orn-Epronk uit den flam der boomen , of ook wel uit
dikke takken : bet welt: , 'of fchoon bet fonityds word
waargenomen, enter zeldzaam gebeurt, en dan hangen
zy onmiddelyk vast aan den buitenbast, zonder fleeltje,
en binnen den bast komt 'er nit bet bout boven het met
een fteeltje , het Weil: zeer klein is ; even gelyk een klein
takje nit cen grater zyden oorfpronk neemt: dit Nettie
doorboort den bast der tak, en verandert in een bot : het
is voorzien van alle die cleelen, die een tak of de flaw.
heeft.
In bet algcmeen zyn de botten dus gefteld; zy zyn be=
floten tusfchen twee bladeren, Welke geopend worden
wanneer'er eindclyk cen zekcr blyvend bind voor den dag
komt; danr na groeit de bot verler tot de gedaante Van
een takje, en brengt twee losfe bladeren voort, en an
blyvend: dus gnat bet voort , wanneer bet tot een takje
groeit , en brengt ten derdemaal twee losfe bladeren voort,
en an blyvend; en dat , by aanhoudinge , zoo lang de
groeijing van het takje Rand grypt: de losfe bladeren zyn
van zeer groten dienst voor de botten; zy bedekken hen
aan alle de zyden , bewaren derzelver tedere deeltjes voot
Ffa
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koude des nachts, en alle mogelyke ongelegenhedett
der lucht , voor de hitte der Zon, om de uitdroging des
daags , en de verdwyning door de verwisfelende koude des
nachts, te verhinderen : daarenboven ontfangen zy bet
voedfel, het welk zy bereiden , en veel thinner kooken,
en dus voorzien zy daar van het binnenfte van de bot,
deels door zylings door , te wafemen , en het dus aan alle
zyden te belproeijen met een lymachtigen balzem , waarin
de bet bewaard word voor verrotting, uitdreging en ongediertens ; deels verfchaffen zy aan den benedenkant door
zeer kleene vaatjes voedfel aan de blyvende bladeren: het
welk ten uiterite nodig was , op dat dit ruwe voedfel niet
terftond zoude wechvloeijen, of, door erne ontydige verbreking, bet nut, waartoc bet gelchikt Was, niet zoude
kunnen voortbrengen.
Wanneer het kroost nu weeliger be gint te groeijen ,
worden de vaten incen gedrukt , die het voedfel aan de
losfe bladeren gaven, tot dat zy cindelyk van alien voedfel
en toevoer bcroofd worden, en dus verdwynen zy door
dorst en honger (*): even gelyk de- blyVende bladeren in
den Herfst, wanneer zy hare functien . in den Zomer verricht hebben, vaten van bet voetfteun te famen gedrukt , en dus de vochten veritopt wordende , door het
ophouden - van den toe- en afvoer verrotten , en dus einclelyk , ecnige andere oorzaken daar bygevoegd , afvallen.
De botten worden in bladeren uitgebreid, die aan hare
ftecltjes hangen: de fteeitjes wederom aan de takken :
opkomst der bladeren uit de takjes is op veclerhande manieren zecr verlehillende, waar van de Bulanici handelen:
bet ileeltje is een begin der bladeren , hangende aan de
takjes: het neemt altoos zynen oorfpronk nit een teller
en jeugdig takje , nooit uit een dik.ker ftam: dit nit het
bout van het takje zelve beneden den bast : deszelfs oorfpronk echter dringt niet altoos tot bet merg door, offchoon dit fomtyds word waargenomen; want, volgens de
waarneemingen van den Hoogleeraar MUSSCHENBROEK
liepen'er in een Appelboom zichtbare houten vezelen tusfchen bet merg , en den oorfpronk van het takje: de yezelen , die daar gezien wierden, hoorden eigentlyk niet
tot het takje : nIALr3GHHJS echter , beweert , dat het
fleeltie altoos tot ha merg doordrong, bet welk HUMVCHIUS ftaande bond ook in den \Vyngaard plants te hebben:,
(*) Zie Alp Fad. LetterQef. VII D. Tide St. A:lordly. p. 521.
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bu en: dewyl de eerfte waarnemingen nochtans zoo rechtmatig en zeker zyn als de laatfte, mogen wy met recht
betluiten, dat de natuur zich van verfchillende middelen
bedient, door welke zy in de groeijing te werk gaat.
Wanneer de vezelen , die nit het takje uitpuilen , een
fteeltje zullen waken , loopen 'er eenige te famen nit de
naburige deelcn , worden onder den ander famengevlochten , en maker' fomtyds de gedaante van een net 'tit: dit
vertoont zich wel inzonderhcid in den Vygeboom : deze
vezelen bcflaan uit alderhamle foort van vaten , die in het
tat* verborgen liggen: want Men wind daar grote tangwcrpige vaten, als mode kleener: trachea ten vificuix, of
blaasjes: deze alle warden inecn gedrongen , puilen uit
het takje, nemen eerier' bast aan nit den bast van het takje, en blyven dus ineen gedroncren , onder de gedaante
van een bondeltje, tot dat zy zich in biaderen uitbreiden:
het bondeltje van vezelen , het iteeltje uitmakende, word
op dezelfde manier te famengetield als het takje; want in
zyn midden heeft bet eon merg,gelyk aan dat van het
takje: het ffeeltje breid zich einCielyle uit, en alle vaten
verwyderen zich van den ander , wanneer zy bladeren zullen maken: het fteeltje zelve maakt de rib der bladeren
nit , loopende door Naar middettle gedeelte tot op het toppunt: gemeenlyk komen van dit ribbetje in de Waterer'
do zytakken te voorfchyn onder ftompe hoeken, aan alle
zyden, nit deze wederom meestal onder ftompe
hoeken , van allerhande gedaantens , of oak wet rechte,
tot dat zy voor het blote oog onzichtbaar worden.
Het ribbetje is des te fyner, hoe verdcr bet van haren
eertten oorfpronk af is, of ingang in de bladeren , en des
te fyner zytakjes maakt het , en uit deze takjes wederom
andere kleener, die zoo menigvuldig worden, dat zy den
ander zeer naby komen , en de gedaante van een net nitmaken , of kleenc inhammetjes, in welke veele kleene veficula, of blaasjes , leggen, die de geheele tusfchenwydte
vervullen.
Sommige Geleerden hebben eenige twyfeling geopperd,
of de zytakjes in de bladeren niet op dezelfde wys gefteld
zyn als de flagaderen in 's menfchen lichaam, die alle met
den ander gemeenfchap hebben; nauwkeurige waarneming en fehynen dit tegen te fpreeken : de vaten wyken alleenlyk af van bet ribbetje , weike bereids in het fteeltje van
den ander waren afgezonderd, eu naast den ander gelegen
had,len , en dus wyken de vaatjes , die in de gedaante van
Ff3
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draden onderfcheiden waren, van elkander alleenlyk of
bet midden der bladeren , zoo dat zy hare holligheden
geenzins medcdeelcn aan de holligheid van het ribbetie:
de ribbetjes , of derzelver takjes , in het midden doorfneden zynde, vertoonen overal een nicrg, hoedanig een in
het Ileeltje gevonden word: het maakfel, derhalven , door
het geheele blad, is zeer cenvoudig, en zich zelvc zeer
gelyk.
De ribbetjes maken eindelyk een net nit, en cindigen
in veficuLe, of blaasjcs , die . in infitlx , of inhammen
gefteld zyn , in welke blaasits de vochten nit de vaten
zich bevinden, aldaar bewaard, en door de zonnellralen
bereid worden, nit welke zy langsbyzondere ricbtingen
vloeijen , en van zich geven veel Imakelyker fappen , en
als 't ware gekookter dan in de fIruiken , alwaar zy altoos
wrang en oniinakelyk zyn : behalven deze blaasjes zyn 'er
noel: andere lichaampjes, die harder zyn, in het zelfde
weeffel geplaatst , die byna dezelfde grootte met dc blaasjes hebben, en aan .de takjes. der bladeren hangen zy
worden van de blaasjes onderi cheiden , om dat zy in wezen blyven, wanneer men een bind heat verrotten.
• Daarenboven worden 'er eenige richtingen , of vochtleidingen,gegeven, in beide de oppervlaktens van bet Had:
de openingen worden door wunderbarc vezelen vercierd,
die op de mauicr van vingers getleld zyn: men neemt ook
eenige Iluitfpieren waar, op dczelfde manier als de iris in
het oog gefleld ; bier uit vloeit gerneenelyk een taay
vocht , dat de bovenite oppervlakre der bladeren bekleed,
en haar cenen glans veroorzaakt: in het andere gedeelte
van het blad, na de benedenzydc , ziet men groter gnatjes , nit welke een ander vocht distilleert of druipt, waar
door het blad aan die zyde gemcenelyk met een gryze co,
lour geverfd word: doze flof is altoos terpentynachtig,
om het blad voor verrotting te bewarem; mogelyk van
wegens hare taaibeid onbekwa:un, om de_plant te voeden,
waarom de plant zich daar van , als 't ware een onnut
uitwerpfel, ontlasten moet bet voedfei, derhalven, bet
welk in de bladeren overblytt, is van een tweevoudi::, fap
beroofd; dit loopt dcels door eaten, die hare leiding na
het ribbetje hebben, Haar de fled, en wel inzonderheid
-mar den blo2m, de vruchten en zaden; deels door hare
llederdaling door den gebeelen Elam tot op den world : het
veritrekt derhalven tot een hulpmiddel , om den boom
met iappen te voeden, die door hare opklimming nit den
worm

OVER DE tLADEREN.

397

wortel tot dat einde niet toereikende waren: zonder dit
zal de groeijing in een plantgewas zyn voile beflag nooit
erlangen; een boom , wanneer zy van hare bladeren bemold word, zal fcbielyk fterven; wanneer de voornaam.
fie , of veele, bladeren worden afgeplukt, zal een plantrrovis of vruchtbloem nooit ticren , de vruchten zullen
van been aangenamen fmaak zyn , noch ryp worden : zy
misfen het weltoebereidc voediel in de bladeren , voor de
vruchtbloemen gelchikt , voor de vruchten , en de trachea die in de bladeren zyn.
Daarenboven warden 'er in de bladeren trek:hag aëreg,
of werktuigjes , die de lucht vocren , gevonden : deze
omvatten de netachtigc bochten , en warden met werktuigen van eene andere bocht vereenigd : byaldien men ,
derhalven , een bled in het water fteekt , bet walk cerst
van al zyn lucht ontbloot is , en daar na op de plant
van den iuchtpomp onder een rece:pient geplaatst word,
wdar uit do lucht gapompt word, zal de lucht, die zich
in deze tracheee verfchoal , onder de gedaante van lachtblaasjes , in overvloed tc vaorfchyn komen.
In bet algemeen , de lcidingen der vaatjes in de bladeren na beneden in ale plantgewasfen, na de takken, het
ftechje de ftruik , {lam en wortels , ken men uit proefnemingen alleiden : want , water op de bladeren der boomen , van wet y ear foort zy zyn mogen , gegoten , zal
dit'er omniddelyk intrckken , en den geheelen boom, de
ivortels zelfs niet uitgezonderd , voeden.
Deze gehecle gcmeLc tocael der vaten in de bladeren,
eindelyk , is tuslchen twee tedere vliesjes geplaatst, die
eigentlyk een uitgebreide bast van het iteeltje zyn; door'
deze velletjcs of vliesjes word alles beveiligd tegens de
uitwendige ongelegenhedcn der lucht, en in dezelve orde , waarin het van to voren was ,gehouden:aan den .rand
der bladeren is .dit vliesje , enkel verdubbeld , fan-lengea roeid., en derhalven dikker.
Een boom, derhalven, kunnen wy 'er tot flat by voegen, groeit door vochten en fappen, die uit de wartels
na boven opklimmen , zich door deszelfs takken verfpreiden; wanneer die niet toereikendc zyn , en, de groeijing
in den Zomer grater toevocr van voedfel nodig heeft, warden deze behoeftigheden door middel der bladeren gaolpen , die de bloemen , vruchten en zaden weelig dam
groeijen, en de fchaarsheid vergoeden , die de bcnedenvochten zouden kunnen vcroorzaken: byaldien men dearf4
en-
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enboven op bet maakfel der bladeren let, zoo als wy die
befchreven hebben , inzonderheitl by den 'Ike/ en het rib-,
betje, heeft men zich geenfins te verwonderen , waarotn
'er nit an bind, in de aarde geftoken , con geheele boom
kan groeijen. MIEANDOLA , en na hem veele kundigo
Hoveniers, hebben dit ondervonden.
.111SZIMAIMEUSEMINOSIMMIINFIft

DAGVERHAAL
VAN EENEN TOGT

DOOR CHAMPAGNE EN LOTHARINCEN,,

GEDAAN IN DEN JAARE 1712.

000n DEN

Lieutenant-Generaal G R O V E S T I N S.
(Ons medegedeeld door den Eerw. Heere .1. F. MAATINET,
A. L. M. Ph. Dr. Lid van verif eheiden Geleerde uenoitfchappen, en Predikx,t te Zutphen.)

Tie

beroemde togt, door den Vaderlandfchen Veldheer

GROVESTINS , met zo veel beleid en glorie gedaan ,
door Champagne en LothariiGjen, in den mare 1712, is
door den Historiefchryver WA GENAAR met deeze weinige
woorden opgegeeven in 't XVII Deel der V. H. , bl. 466.

-11-j

„Wat laater deedt de Majoor-Generaal oaovEsTzis , ain't
hoofd . van vyftien honderd uitgelezen Ruiters, eenen inval
in Champagne, het platte Land en de Dorpen deerlyk ver,
woestende :" en de Hoogleeraar j. w. TE WATER , in de
Historic van het Verbond der Edelen, 11 Stuk, bl. 424,
dat aangehaa/d hebbende, laat 'or dit op vo/gen : „ De
Heer u. VAN FURMANIA heeft 'er my noch het volgende
van medegedeeld. Dc wakkere GROVESTINS deedt, met
een' troop vrywilligers , waaronder verfcheiden jonge Of,
friers, Friefche Edellieden, en andere Jongelingen van
goeden huize , eenen inval in Frankryk , tot zekeren
tiand.van Parys. Waar dat vliegend legertje kwam , wordt
alles onder brandfchattin ge gelegd. byna ongelooflvke
fpoed, welken het maakte ; de fchrik , dien bet , zoo
onverwacht en plotfelings , tot in het hart van 't Ryk
bragt; bet helcid van GROVESTINS , en de dapperheid zyner tochtgezellen, hebben gene iioffe van yerwondering,
in dien tyd, nitgeleverd,"
Of
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Of men uit die beide Aantekcningen befluiten moet ,
dat WAGENAAR en TE WATER 000it gezien hebben een
met de hand gefehreeven Dagverhaal van dien togt, wect
ik niet. Nergens bet) ik het gedrukt gevonden; en het
fchynt , daar bet my ecrst onlangs in handen gevallea is ,
Diet rcgt, hetzelve 'anger aan ooze Natie te onthou den.
Ziet dan bier het Origincele Stuk.

„ Eer WV verflag geeven van den gemelden togt, moeten wy de redenen opgeeven , waarom men tot denzelven
Voor of na den zwaaren Veldflag
is overgegaan.
by °wit:flaw-610 werdt 'er cen Verdrag gellooten , tusfehen den Franc/:en Intendant der Politic en Finantie,
die de drie Bisdommen van 111ets , Toul en .Verdun, gelegen in Lotharingen, beflierde , en de Ontfangers van
onzcn Staat; naamelyk , dat by, naanwkearig , aan de
laatilen , van drie tot Me maanden , zou betaalen de
Contributie, op gelyke wyze als de Alcyery van 's Her10, z,, en-Bosch en de Baronnie van Breda aangenomen hadden de baare te voldoen, om -Vry te zyn van andcre vyaudlyke invallen en ichattingen. Dan , na het maaken
van dit Verdrag aan wecrskanten , verlicp 'cr een gelled
jaar, in 't welk de gemelde Intendant dier drie Bisdommen geene poogiugen aanwendde, om aan de Ontfangcrs
van onzcn Staat de gczegde Contributie te voldoen. Hier
tcgen bragt men, van onze zyde, gedunrige klagten in ,
en zondt, van tyd tot tyd, kleine benden af, om Gyzelaars nit die drie Bisdommcn te haalen , en dos den
Intendant to dwingen tot de bctaaling der Contribution,
gelyk men overeen was gckomen. Dan, de gemelde Hoer
antwoordde daarop niets antlers , dan eecige voorwendfels , waarom zulks niet geidlied ware. Daarop hoeft
men de klagten vericheidene keeren herhaald , en troepen
afgezonden , om hem to noodzaaken , lunar alles is zonder vrugt geweest. De Intendant zoo wel aan alles bobben voldaan maar by bediende zieh van bet ongelnk ,
dat ons in het gevegt van Denain , en in bet opbreeken
van 't beleg van Landry, overkomen was: ook dagt
dat de vrede naby ware , des by als dan van het opbrengen der bepaaldc ichatting meende vry te zullen raaken.
Eindelyk, daar dit den Lieutenant-Generaal GROVESTINS
verdroot, befloot by, onder gocdkcuring van HUN 000G
Ff5
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den Intendant te toonen , dat by hem met
bcr eweld tot reden kon brengen. Om zodanige onderneeming gelukkig te kunnen uitvoeren, zo hadt de Generaal
GROVESTINS , te Bouchc.,172 zynde , van welke plaats by
Gouverneur was, in den winter verfcheiden' vertrouwde
Lieden gebruikt , om de gelegenbeid der Rivieren , de
gefteldheid der Wegen en Boslchen , te onderzoeken ,
hoewel by zelf daarvan eene naauwkcurige kennis hadt.
Na alles ryplyk overwoogen te bebben , gaf de Generaal
zyn Plan te kenncn aan den Doorluchtigen Prins EuGENIUS van Savoye , die de zaak niet bezwaarlyk vondt.
Weetende, dat dezelve aan zodanigen Generaal wel vertrouwd was, zo werden de traepen , welke by tot dien
togt van hem vraagde , volkornen , naar zyn welgevallen ,
toegeftaan, en tevens daarvan kennis gegeeven aan den
Graaf van TILL?, aan zvne Hooglieid den Erf-Prins van
11ESSENCASSft , en aan den Generaal DOPF , die aldaar
bevel voerde over de Cavallery. Dus werden de volgertde troepen bevolen zich tot den togt te bereiden, en,
voor vier dagen, brood merle te neemen.
MOGENDEN ,

.
.
.
Dandigne -- Dragonders
Prins Willem van Hesfen , Guarde Dragonders
.
.
Dopf — Dragonders
.
.
.
Schmittau — Dragonders
.
.
Carabiniers van Albemarle
.
.
.
Latnbert — Dragonders
.
Hesfen -- Cavallery en Dragonders
.
Oranje — Cavallery
.
Groveftins -- Cavallery
.
.
.
.
.
.
Glinftra — Cavallery
.
Colonitz — Keizerlyke Hularen
Spleni

.

.

.

.

100 Paarden.
200

200
200

100
100
100
200
'200 ..,_.....
200
too
I0.0

1800 Paarden.
Ook was bevel gegeeven , dat zich by deeze bende
zouden voegen de Brigadier GLINSTRA , vier Colonels,
nevens de Collonel SPLENI van de Hufaaren , en
LAMBERT, Colonel van het Regiment der Vry-Compagnien : claarenboven nog vier Lieutenant-Collonels , vier
Majoors , en by icder Esquadron cens zo y ea Officieren.
Meer andere Officieren voegden zich daarby als Vrywi111-
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ligen, en de Fleer MOSBERGER werdt aangefteld als Gene-.
raal-Quartiermeester.
De gemelde troep kreeg in last, om , den to juny des
jaars 1712, ten vier ouren , zich te laaten v:ndea op de
Parade-plaats , aan de linkervicugel van de groote Arm6,
welke front maakte tegen Clkaeazt Cambrezy,, aiwear de
Hertcg van oiu1OND met de Engelfi;he benden gelegerd
lag.
's Avonds mi de geflaagen taptoe , toen bet Leger in
rust was, plaatfte zich de Generaal GROVESTINS aa;i het
hoofd van dit groot Detachment , en trok op , tusfehen
agt ell negen Duren , lynregt naar Engien, vnorby hot
Bosch van Chatillon, en zo voort naar Prohf; alwaar
linen de Rivier d'Ovze tusfehen tion en elf uuren overtrok.
Dc Grr.af van Loom, Generaal van de Dragonders , was intusfchen gelegerd langs tic gemLide Rivier,
'met eene bende Fraaji•he Dragonders , emtrent Ln our
van Guise, om alien overtogt over de Rivier te beletten ,
en tevens Champagne en Franche Comte te dekkeii tegen
alien inval, die de Geallieerden zouden wilier onderneemen , om het Land onder Contributie te
Den it Juny.
's Morgcns toog de Generaal GROVESTINS naar Veroni,
Hoofdflad van Tiraske, waar de Burgers de poorten met
wagens en karren hadden toegeftopt. Dc Stad werdt
gezegcl aanflonds de poorten te opener , zich te ouderwcrpen aan Contributie, Gyzelaars te geevon , als mede
eene brandfchatting te ondergaan. Dit werdt toegcftaan ,
onder beding, dat men niet zoo. plonderen. Hierop trok
het geheele Detachment naar de Abtily van ValSt. Viere,
alwaar de Generaal twee Esquadrons He. y".1/ liet blyven ,
om Gyzelaars mede te neemen. Dc overigen too en voort
naar Moncorvet , en Oviecoar. 's Nagts bleef men tot
Cenfe de, Mougrofel, liggende in de vlaktc van Rheims, in
Champagne. Dan, 's avonds hadden de twee Esquadrons
van Hesfen zich weder gevoegd by het Detachement , rnedebrengende de gaischte Gvzeiaars. Op den togt van
Moncorvet zondt de Generaal de finfaaren , met vyfrig
Dragonders van DANDIGNa ondcr bevel van den Collonel SPLENI , en den Kapitein SURNIONT met gidfcn naar
de Stad Cresiv Jirr Serre , om dezelve tot ovcrgaaf te dringen, onder Contributie en brandfchatting te Mien, en
Gy-
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Gyzelaars te vraagen: in geval van weigering moest
dezelve in brand fteeken, en daarna de Back, die op de
Rivier Serre ligt , overtrekken , en het Detachement weer
vinden op deszelfs togt , in de vlakte van Rheims. De
afgezonden' Officiers kwamen te Cresfy, toen men eene
jaarmarkt aldaar hieldt. De voorhoede der Hufaaren , aan
de poort komende , begaven zich aanilonds aan het plonderen, het gees eene zodanige ontfteltenis aan de Inwooners maakte, dat zy de vlugt namen naar de markt. De
geheele beside van Hufaaren en Dragonders volgde daarop,
en verjoegen alles , waarna zy mede eene plondering begonnen. De Burgers liepen daarop te wapen. SPLENI en
SURMONT dat ziende , verzamelden hun verftrooid yolk ,
om zich te weer te ftellen, en maakten zich meester van
de markt; zendende iemand aan de Regeering, om met
dezelve te fpreeken; maar men weigerde zich met hen in
te laaten. Intusfchen verfchecn de Burgery aan de yentiers en op andere plaatzen , om zich te verdeedigen.
SPLEN1, dat ziende , gat bevel om de Stad aan vier hoeken in brand te fteeken, en vervolgens te plonderen. Dit
gefchiedde , en men nam daarna weg tagtig vette Osfen ,
die gefchikt waren voor het Foziif lie Leger. Hierna keerde men terug langs. denzelfden weg , in ftede van de Back,
op de Serre, over te trekkcn, volgcns bet ontvangen bevel. Zo dat gebeurd ware , zoudcn SPLENI verfcheideif
zeer aanzienlyke Perfoonen in handen gevallen zyn , zelfs
de Aartsbisfchop van Rheims , ,die te zamen ter bruiloft
waren op een Kasteel, een half uur van Cresfy geleegen;
maar, door 't alarm en den brand der Stad gaande gemaakt , de vlugt namen naar Rheims. De Aartsbisfchop
en andere groote I-leeren grcepcn in grooten haast de
paarden hunner koetzen, en zettcden zich daarop, orn
niet gevangen genonien te worden. Zy bragten alles in
beweeging tot de Stad Lauri, alwaar drie kanonfchooten
r,' edaan worden , tot een when dat de vyand in het .land
gevallen was. 't Alarin verfprePde zich daarop tot Crevy
en Nayou , welke haare poorten ilooten , en de borgers
op den wal deeden komen , en zes dagen daarop blyveu.
Den 12 Juny.
Het Detachement trok deezen dag naar Neuchatel, op
de Rivier alwaar een Franfche wagt van GARDESEL was, die eene ophaalbrug, welke men daar vomit,
wan-
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unflonds optrok , en zich agter dezelve rangfchikte , nevens een groot getal Inwooners , om den doortogt te beletten. De Generaal zondt de voorhoede, om hun aan
te zeggen de brug nea. te laaten, wilden zy niet aangevallen worden. Eenc waarfchouwing kwam 'er by van
geen fchoot te doen , of men zoii hun geene genade bewyzen , en de Inwooners mede plonderen, of de Stad
brand Sleeken. Intusfclien liet de Gencraal zyne manfchappen in orde fiellen , vyftig Dragonders afzitten,
den vyand in bedwang te houden , en zondt eenige gidzen af, ow de Rivier te peilen. Daarop gaf by bevel aan
den Lieutenant-Collonel WILLEMSDORF ow met twee
honderd Dragonders ow te trekken near Back Auber y, aldaar den Broom d' Alpe te doorwaaden , en hem by te
blyvcn op de flank van ha groat Detachement, op dat
men by tyds gei,vaarfchouwd mogt warden , zo 'er eenige
vyanden zich in de vlakte lieten zien ; en , dat gedaan
hebbende, zich weder by het groat Detachement te begeeven. 'Coen zy, die aan Neuchate's opgehaalde brug
post bielden, de gemaakte fchikking van den Generaal
zagen, en no vreesden van agteren te zullen aangevallen
worden, verzogten zy den eerften Pastoor der Stad den
Generaal voor hun te wilier fpreeken. Dat toegeftaan
zynde , fineekte de gemelde Geestelyke den Generaal,
dat by hun genade wilde bewyzen, en vry laaten van
plondering en brandflichting; beloovende en de Burgers
en de wagt van GARDESEL over te zullen haalen tot het
nederlaaten der brug, tot de betaaling van Contributie,
en het geeven van Gyzelaars , waar mede de Generaal te
vrede was. Ilierop deedt de Geestelyke zyn best by de
Burgers, en de brug werdt nergelaaten , waarna. de Generaal met zyn Detachment door de Stad trok, zonder
de minfle fchaade te doen. Dc Pastoor zelf gaf zich vrywillig over ale Gyzelaar , dle voor de betaaling van de
Contributie inftondt , en dearna getrouw by het Detachemem bleef, gcduurende den geheelen toga tot aan de Rivier de Saar, alwaar de Generaal hem, op zyn woord
van eer, liet terng gaan. Na, 611 nur aan geene zyde
der Stad , zicn verfrischt te hebi-,en trok men voort, en
omtrent Piafi:ncuvrt kwam de Lieutenant-Collonel
wILLEMSDORF weder by het Detachement, en men vervolgde den togt op f.e:tcwartne , Synville , Selle du Pont,
Faverge, Bestcuiville , le Petit St. Hillaire, St. Martin,
Vara St. Court, Attherive , Grand St. Hi/faire, en joucles.
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descry, van alle welke Dorpen , die aan de Rivier
Suippe leggen , men Gyzelaars mede nam. Tom men nail
de Stad Suippe kwam , werdt de Voorhoede , die de Generaal uitgczonden hadt, opgebouden door de Burgers ,
wake de Poorten hadden geftopt, en allerwege in het geweer flonden.- Daarop liet de Generaal het Detachement
in orde raugfchikken ais of een gevegt zou aangaan, om
's nagts aidaar op bet veld to blyven; 'en beval twee honderd Dragonders of te zitten , met oogmerk, om eenen
aanval op de Poorten te doen. Dc Pastoor der Stad
kwam daarop uit, en badt den Generaal, om medelyden
te hebben met de Stad , dewyl de Inwooners niet wisten,
door den drank , wat zy deeden. Deeze belastte daarop
dien Geestelyken zorg to draagen, dat de Burgers bet geweer neerlagen dewyl by anders aides zou ombrengcn,
'
en de Stad in brand
fteekcn. Een vierde van an uur
daarna wert!t de Poort opgeruimd, en den Burgers bevoolen de fleutels op het Stadhuis to brengen, op firaffe des
doods, het geen aanflonds gefchiedde. Twee honderd
Dragonders namen de Poorten en 't Stadhuis in bezit, en
men liet alleezen , dat geen Burger zich op ftraat zou moYen
begeeven , Op doodifraf. Den volgenden dog onderr.
wierp zich de Stad aan Contributie en brandichatting, en
gaf twee G yz,ziaars over. Nog werden daarenboven twee
Schaingen gLAT niafd voor ietler Dragonder, die de wagt
hadden gehad, welken met veel moeite in deeze Stad,
alzo zy in flegten flaat was, gevonden werden.
Den 13 Juny.
Dc:ezen dog trok men op naar St. Yean Surtap , en van
daar tot St. aan de Rivier waar de
Burgers met hunne Vaandels op den wal gewapend ifonden ., en drie Invalides , die op bet Kasteel waren , deedeu e en kanonfc.boot tot eon teken van aanval. Het Detachement zag zich verpligt over eene fteened brag, die
aan de Poort van de Stad lag, te trekker; maar de Burgers fchcenen beflooten to hebben , dien overtogt met getveld te zullen beletten. Ilicrom Het de Generaal het Detachement , op de hoogte der Stad, in eene linie plaatzen,
en de opgaaf der Stad, het geeven van Gyzelaars, het
nOrleggen van het geweer, en het openen der Poorten ,
eisfchen, op firaf van anders de Stad te zullen ploadeten ., in brand iteeken , en aan niemand , van welke Sexe
men
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men ware , het leven te zullen laaten behouden. Na
deeze verklaaring kwamen eenige Gedeputeerden van den
Magiftraat naar buiten, en vraagden een' fleet van aanzien te mogen fpreeken; waarop de Generaal den Collonel DIMMER heen zondt, om zyn laatfle befluit aan denzelven te melden. Dan , de Gedeputeerden , Diet konnende een volkomen antwoord geeven , verzogten
uur tot beraad , om met den Magiftraat daarover nader
te handelen ; dock hun werdt flegts een vierde van cen
uur tot dot elude vergund. Intusfehea Bet de Generaal
alle de Dragonders met een gedeelte van de Cavallery afzitten , verdeelde hen in pelotons , en bet ze , onder
trommeiflog , aanrukken tegen de muuren van de Stad,
hier en door , wat afgevallen waren. Toen de Stedclingen dot zaa;en , begonnen zy te fchreeuwen en te
fmeeken. De Gedeputeerden kwamen ten zelfden tyde
weer naar buiten, urn het antwoord van den Magiftraat
over te brengen , naamelyk , dat zy Gyzelaars zouden
geeven , en zich aan de Contributie en brandfchatting
onderwerpen , onder voorwaarde , dat niemand van het
Detaellement zou mogen in de Stad komen. Dit werdt
hun toegercaan , moor te gelyk bedongen , dat niemand
van de Burgers een fchot zou mogen doer; wanneer men
alles nannwkeuri g zou vervullen. Onzettelyk hadt men
dit dus bepaald,dewyl men merkte, dot 'er eenig misnoegen onder de Burgers gereezeu was , welke op het
punt Ilona van te molten tegen den Magiftraat, om dat
dezelve den togt mans bonne Poorten vry Bet. Toen
lict de Gencroal de troepen wederom opzitten, en zettede den togt voort , no dat de twee Cyzelaars van den
Magifiraat non hem overgeleverd waren , die met alle andere Gyzelaars , cinder wag male genomen , in verzekering gefield werden onder cone wagt van een' Lieutenant
met dertig Paarden. Daarop ging men voort naar Bosty,
wederom overtoog aan
en Verrirres, wan men d'
de Abtdy des Cctrei , Nillers Argoque , en het Vlek
Botilley. flier trokymen over de Rivier de Laire, en
luelut dant 's nagts }mite.
(Het 1-'-cfvols.Slot hie?. Na,)

DS-
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BERIGT , VAN DE TEGENWOORDIGE VERSPREIDING DER
GIPSIES IN EUROPA , VAN DERZELVER HUISHOUDING , LEEVENSWYZE ZEDEN, GODSDIENST,
TAAL EN WEETENSCHAPPEN.

(Overgenomen uit Mr. GRELLMANN 'S thogduitiche Vahan,
deling- over dat Volk.)
(Vervolg van bladz.

363.)

li beftaat uit een aarden pot, cen
net H uisraad der Gipes
yzeren pan , een lepel, een drinkpot, en ecn mes ;
hebben zy dit 1te1 volkomen, clan voegen zy 'er zomtyds
een fchotel by, die voor de geheele dient. Indien de Vader des Huisgezins een Smit van zyn handwerk
is, hoedanigen men 'er onder aantreft , heeft by een blaasbalg, om het vuur aan tc blaazen , een Mein fteenen aanbeeld, een paar nyptangen„ een paar hamers, cenige oude kleeren, cen knapzak , een tent, en zyn oude paard.
— Dit is Gene volkomen lyst van den inboel eens zwer-.
vendcn
Weinig valt 'er to zeggen van de Huislyke Bezigheid
der Vrouwen , de zorg , die zy voor hunne Kinderen
draag;en , is \Venlig , indien het ecnige mag heeten. Nooit
wasfchen zy, nooit verbeteren zy llun kleederen , nooit
maaken zy het Huisgereedichap fchoon, zelden bakken
zy, alle bezigheid komt nedcr op het bereiden der fpyzen,
tabakrooken, praaten en flaapen. Zy blyven den gchee_
len Winter in de Hut; dock zo ras de vorst ophoudt,
brceken zy bun huis af, en trekken voort.
Zodanig is de ftaat der Gipfiec, die in Hungary, Turkye, en andere Landon , omzwerven , die nergens, of
Iiefst overal, t' huis zyn. Het overige deezes Volks , 't
Welk een gevestigder Leevenswyze heeft aangenomen ,
vindt zich in betere omaandigheden, en leeft \Tel gefchikter dan de dus verre gemelden. Men mag met reden verwagten , dat de Spaau/i.he Cipfies, die Herbergen ophouden , en Vreemdelingen huisvesten , betchaafder zyn ;
maar dit gnat ook door tot die in Hungaryen en Zevcn_
bergen, die op ondcrfcheide wyzen bun brood winnen.
Hunne Wooningen zyn gevoeglyk in kamers afgedeeld,
met tafels, banken, keukengereedfchap en andere modwen-
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wendigheden voorzien. De weinigen, die het land bonwen , of vee kweeken , hebben een ploeg en andere vereischte werktuigen , dus is het met andere werklieden
gelegen; doch nergens treft men overvloed aan. Hunne
Wooningen, Klecderen , zo wel als al het andere , geen
hun omungt, duidt aan, dat zy tot de armfte foort van
lieden behooren.
Zy zyn zeer gelleld op G-ond.
n Zilver, bovenal op zilveren Beekers , deeze eigenfchap
hebben zy gemeen met de zwervende Zy laaten
geene gelegenheid voorby glippen , om iets van dien aart
te krygen ; licvcr honger lydende , dan dit te misfen.
Schoon zy weinig bezorgdheids betoonen, om rykdommen voor hunne Kinderen op te hoopen , nogthans erven
deezen menigmaal een fchat van deeze foort, en zyn , op
hunne heurt, verpligt , dit als een heilig Erfgoed te bewaaren. De' gewoone zwervende Gipfies , die dus een
fink Zilvers bezitten, begraaven het doorgaans onder de
vuurplaats van hunne wooning , om het zo veel mogelyk
te verzekeren. Dceze neiging , om zich het noodige te
.onthouden, op dat men iets overtolligs in eigendom moge bezitten, zo wel als veele andere hunner gewoonten,
is vreemd, nogthans blykt dezelve oud te weezen en
hadden zy die mogelyk reeds, toen
Europeaanehuil
n '
eerst leerden kennen.
Misfchien is gccn Volk onder de zonne , by 't welk.
de Huwelyken, met zo weinig overlegs aangegaanen
met zo weinig picgtigheids voltrokken worden, als b'y de
Gip§es. Zo ras een J' ongen veertien of vyftien jaaren bereikt heeft, begint hy te befpeuren, dat hem iets meer
dan eeten en drinker ontbreekt. Geene vrees voor de gevolgen hebbende , onder gccn bedwang zyner Ouderen
ftaande , gnat hy eene verbintenis aan met cen Meisje, 't
welke hem 't meest behaagt , van twaalf of dertien jaaren
cud, zonder eenige zwaarigheid, of het hem na in den
bloede beltaat , of geheel van eene andere Familie is.
Godlyke Bevelen deswegen kent hy niet, en menschlyke
Wetten kunnen niet veel invloeds hebben op hem, die in
't Wilde leeft, afgefcheiden van het waarneemend oog eenet heerfchende Magt. De tyd van vryen duurt zeer
kort , dikwyls alleen zo lang, dat de partyen tyd hebben
om de wederzydiche a ene u enheid te kennen te gecven.
b
Zy wagten na geene Huweryks-inzegening
: dewyl het by
bun 'er niet op aan komt, of dit naderhand, ja of dit in
wel verrigt werde. Nogthans fchynen zy niet
't
AIENGELW. NO. to.
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geheel onverfchillig, ten opzigte van de Huwelykspleg.7
tigheid; niei om zich overeenkomilig met zekere
ling te gedraa gen; maar nit cen trots , om na to volgen
wat by andere 'Volken crefchiedt „om niet minder dan zy
te weezen. Naardemaatl de zeer ionge jaaren der Egtelin,
gen , of cenige andere on? .efchikthe-den, tegenweroingen
by een geordend Geestelyken kunnen Kaaren vervoegen
zy zich menigwerf by een van hun eigen Volk, die voot
Priester fpeat, en het Paar verbindt.
Het Huweivk voltrokken zynde, bezorgt zich de Man
een fteen tot cen aanbeeld, nyptangen, een vyl, een hasher , en words een Smit , of volgt eenig ander beroep,
't by van zyn Vader geleerd heeft, vangt eeri
lan'dloopend lceven aan. Begaat zyne Vrouw eenig misdryf, by geeft haar eenige flagen om de ooren, ra dikwyls laat by hear om eene geringe oorzaak loopen. Zy
inoet, over 't algemeen, haar gedrag zeer regelen volgens
zyn wil, en zy met meer op hem dan op zich zelve
Nimmer trouwt een Gapfe een Perfoon, die niet
vat' de Gip/its afflamt.
Wanne ,r_r eene Vrouw in de kraam bevalt, 't welk zeer
dikwyls gebeart, dewyl de Gip,/ie; zeer vrugtbaar zyn,
woidt bet Kind gebooren in de elendige lint, of, near
beloop der ornitandigbeden in de openlugt, doch 't
gaat altOoS gemaklyk en gelukkig toe: eene Vrouw, die
't eerst by de 'hand is, verrigt het werk eencr Vroedvrouwe. E.en daar toe gefehikt vat ontbreekemie , graaven zy
een gaL in den groad, vullcn het met koud water, en
wasfnen 'er et even ' gebooren Kind in : wear op het ge-worden -‘vordt in eeniue nude doeken, door de moedefh:te
b
ge.reedgeboud.Ln.
Vat den Doop
;0,7
neer,en zy liever vreemden,
1:i.neig,en Stem , tot p,:etui',;en: doch welk
den liedca
dit is ., ken opgemaakt wor::;en ait de wy,
{bort
e wan_ op ay ze Onthaalen. lie Doop verrigt zynde,
lletan: de V0 ,2r the Perlbonen, die 'cr over geflaan bebt
, lie een Bierimis , of, worth dat niet in de nabyheid
gevon .q en na cen ander huis „ en onthaalt dezelve
bi-ardeWyn. Is' ey hovels den langften ftaat
uan `nehoeft verheewn, en
dan 1:omt 'er mecr
I-1Y; dwh de \lade? zit nice mode
gcheel bezig
zy7 de.ther (1:-.!'gasten te dienen. Ze iropt dcezc zaak af.
Ktaatiwrouw brengt den korten Kraamtyd, die zelden
tirt acht dagen',,iuurt, met haar Kind,. in de Hut,
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of onder een tent , door by den rook. De Doopgetuigen zemlen hear zomtyds verfrisfingen; doch bet gebeurt
niet zelden , dat de Gipfr s onbeleefd genoeg zyn ,
met dezelve te twisten, en van het Bean_ over den Doop
als zy de gefchenken te Bering oorueelen,
te ontflaan
of geen genoegen neemen in de gezondene ververfchingen.
Gebeurt zulks , dan laaten zy het Kind antler naafi Doopen ja het valt wel een, ten derdenmaale voor.
EenigeVrouwen der Gipfies fmeeren haare Kinderen met
eene byzondere foort van fmeerzel, leggen ze d;:a in de
zon of voor 't vuur, ten einde de huid beter moge doorvokiwn , en de bruine fchoonheid volmaakter, worden.
Zy gebruiken geen wieg, dit flaaptuig is haar onbekend,
bet Kind flaapt in 's Moeders arm , of op den grond.
De Kraam uitgelegen zynde , doet de Kraanavrotriv haar
Kerkgang , en vangt daar op onmiddelyk het bedelen of
fleelen can. Terwyl zy het Kind nog op den arm draagt
is zy diefagtiger dan op andere tyden , en neemt alles
wat hear voorkoint weg; misichien vertrouwende op het
begrip , dat men by de ontdekking genadiger in 't flaan
zal handelen. Indien zy zonder flagen 'er niet of kan
komen, befchermt zy zich, door bet Kind can de flagen
bloot te ftellen, tot zy gelegenheid heeft am weg te komen.
Wanneer het Kind wat fterker wordt, en drie of vier
maanden bereikt , draagt de Moeder het zelden 'anger op
den arm; maar op den rug, wear het winter en zomer zit,
met oude vodden bedekt, het hoofd boven de fchouder
Van de Moeder uitfteekende. Krygt zy meer Kinderen,
gelyk doorgaans by deeze vrugtbaare Moeders het geval
is, dan gaat 'er een, of twee, can de hand, ‘teAvyl de , andere rondsom hear been zwerven: indiervoege' toegerust
doorzwerft zy Steden en Dorpen. Niettegenttaande de
bruine kleur der Gip lies; en flordige opkweeking, zyn de
Schryvers anpaarig in bun "getuigenis, dat deeze Kinde,
ren 'er wel uitzien, welgernaakt ; leevendig, aartig zyn,
en fchoone oogen hebben. De Moeder vlegt bet zwarte
hair der Kinderen op de kruin des hoofds , (feels oin het
uit de oogen te 'louden , deels tat cieraad. Dit is alles
wet zy ooit doet om haar Kind op te tooijcn : want in
den Zomer dreagen zy geen klecderen , tot den oudendorn
van tien jaaren , in den Winter mocten zy zich met bet
dekzel eeniger oude lappen behelpen.
7.x) Pas de Kinderen buiten kunnen leaven, warden zy
Gg
dan,
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danfen geleerd, 't welk beftaat in op een been rond te
fpringen , en beftendig met het andere agter uit te fchoppen. Met den tyd voegt men by deezen dans het maaken
van allerlei postuuren, om met dezelve de voorbygangers
te vermaaken, en hun eenig geld af te troggelen. Verder
leeren zy, bovenal van de Moeders, de kunst van fteelen. Schaolgaan is een onbekend ding , en worden zy tot
Been huiswerk gehouden, dan dat zy den Vader belpen
in het aanblaazen van 't vuur,, als hy fmeedt.
Met het twaalfde of tlertiende jaar krygt de Jongen eenige kennis van 's Vaders bedryf, en wordt welhaast van
't Vaderlyk gezag ontheeven, daar hy het als dan in 't
hoofd krygt, om, gelyk wy reeds vermeld hebben, eene
andere verbintenis aan te gain. Eene byzonderheid , Welke algemeen is by onbefchaafde Volken, grypt ook pints
by de Gipfics. Ik bedoel eene onbepaalde liefde tot hunne Kinderen : de bron van bet onverfchoonbaarst verzuim.
De Kinderen der Gipfies voelen nooit de roede : zy betoonen de hevigfte vervoeringen van drift en koppigheid;
doch hooren, in die vlaagen, zelfs van hunne Ouders
niets dan vleitaal , en worden geftrecld. In vergelding
bier van, gelyk dit gewoonlyk het gevolg is van zulk eerie opvoeding, betoonen zy de verregaandfte ondankbaarheid. Deeze fterke-gefteldheid op hunne Kinderen gaat
met een voordeel gepaard, te weeten , wanneer zy aan
iemand iets fchuldig zyn, 't welk in Hungaryen en Zevenbergen menigmaal gebeurt,neemt de Schuldeifcher een
Kind, en krygt door dat middcl betaaling: dewyl de Gipfie alles aanwendt om de fchuld te voldoen , en de verlosling van zyn dierbaar pand te verwerven.
Zodanig is het gefteld met de Huwelyken en de Opvoeding der Gipps , waar op wel eenige , maar weinige nitzonderingen vallen : en die nog in eene geringe maate, onder het klein gedeelte, 't welk vaste woonplaatzen heeft.
Daar nu het Volkscharacter door de Opvoeding gevormd
wordt, hoe Lan men zich dan verwonderen, dat de Gip, Dieven , Moordenaars en Brandftigtem
fies
zyn. Is het waarfchynlyk , dat Lieden naarftig zullen
weezen, die in luiheid zyn groot gernaakt? Kan men
verwagten , dat zy elk in 't hezit zyns cigendoms zullen
laaten , daar Vader en Moeder beide , van de vroegfte
kindsheid af, hun ftcelcn geleerd hebben ? Wie kan een
algemeen denkbeeld bezitten van opregt handelen , die
geen onderfcheid weet tusfchen rcgt en onregt, en nooit
ge-
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teleerd heeft eenig verfehil tusfchen goed en kwaad,
deugd en ondeugd? Straffen , anderen aatindaan, we.
hun gepleegde misdaaden , hebben Been uit
gee
to
s
werklels op iemand, die geene genoegzaame aandagt toe.
brengt, om uit anderer voorbeeld Wys te worden: en als
zyne eigene ondervinding hem gevoelig leert, dat by de
handen van anderer goed moet afhouden, brengen gerin,4
fie flraffen Been duarzaamen indruk te wege: en de ftren=
gere, waar het leeven mede gemoeid is, kunnen omtrent
den geftraften niets uitvoeren. Zo rang, derhalven, de
Opvoeding ()rider de Gipfies op dien voet blyft, is 'er
Been hoop , dat 'er eenige Zedebetering onder dat Volk
ome.
Veel heeft men gefprooken van de gezondlieid det Gip'
fies, en, in de daad , zy genieten dat Leevensvoorregt
onafgebrooken en volkomener dan de geregeldst leevende
Volken die zeer oplettend op zichzelvcn zyn. Tegeit
alle win den en weer gehard , weeten zy van geene ver4
koudheden, zinkingen , en dergelyke ongefteltenisfen.
Eene heerfebende Ziekte dringt ''fchielyker door in de
VsT ooningen van befehaafden, clan in de Hut of Tent der
Giplics. Met andere Volken zyn ze onderworpen aan de
Kincierpokken en Mazelen ; doch met oneindig minder
6-env
" - van 'er door weggefleept te worden : zy vindea
zich bloot gefteld aan eene oogkwaal, ontftaande uit deft
beftendigen rook en damp in hunne Hutten, geduurende
den 'Xintertyd. In andere opzigten kennen de Gipflei
geene kwaalen , tot de tyd der natuurlyke outbinding
Schoon dit niet altoos in eenen zeer hookome .
gen ouderdom voorvaile , is het doorgaans in een vry vet
gevorderden trap van jaaren : 't is iets ongewoons onder
de GiAlies vrocgtydig , of in de kindsheid , te fterven.
Onbefchryflyk clerk is de zugt der Gi'pfies tot het leeven,
nogthans picegen zy hykans nirnmer rand met eenigen.
Geneesheer,, of neemen eenige Geneesmid.delen, zelfs iii
de gevaarlykfle Ziekten. 'Meesten tyd laaten zy het aan
de Namur , of bet goed Gcluk , over; indien zy iets
doen dan mengcn zy eenig Saffraan in hun foep , ook
is het koppen en aderlaaten by hun in gebruik, Wanneek
de Ziekte klemt, en het waarfchynlyk is dat dezelve met
den dood zal eindigen , breekt de Kranke in zugten en
klagten uit over het aanftaande verlies des leevens, tot
dat by in zyn gewoone verblyfplaats, onder een boom,
of in een tent, den laatilen leevensadem uitblaaze.
Naar,
Gg3

t
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Naardemaal _ de toebereidzelen voor den dood aneestal
geregeld worden naar de Godsdienst-begrippen, zo fterft
een GipJie , die niets weet of gelooft van de onfterflykheld der Ziele , van Belooningen of Straffen na dit leeven, doorgaans gelyk een Beest: onkundig van zichzelven , onkundig van zynen Schepper , en geheel onbekwaam cm eenig begrip van eene hoogere beftemming te
vormen.
Op het oogenblik dat iemand fterft, vangt het weenen,
kermen , rouwklaagen , en het uitrukken van het hair,
aan , dit doet de Vrouw over haar Man , de Kinderen
over hunne Ouders. Ouders, die hunne Kinderen
verliezen , vertoonen zich ontroostbaar. Weinig kan men
van hunne Begraafenisfen zeggen, dan dat , te dier gelegenheid het geklag en geween verdabbeld, en weer
weldig wordt. Wanneer de Aanvocrder van een Horde
b
fterft, gaan de dingen met meer flaatlylcheids toe. Zyn
eigen Volk dray hem, met, grooten eerhied, ten grave,
als dan fchynt ieder aandagt en ernst , fchoon zy ten
zelfden tyde zich aanftellen dat het by anderen gelach
rnoet verwekken.
Zo gaat het toe, als een Giplie een natuurlyken dood
fterft. Dan, dikwyls gebeurt het, dat by het leeven op
eene geweldige wyze verliest , niet door eigen toe-doen
want zelfmoord , of het ombrengen van Kinderen , zyn
by hun ongehoorde zaaken. Geen Gipfie maakt ooit een
einde aan zyn eigen leeven uit verdriet, angst of wanhoop ; hy is zo zeer op 't leeven gefteld , dat eene tot
dat uiterfte dryvende verlegenheid of wanhoop hem niet
bekruipe. Zelfs, in de grootfte ongelegenheden, is hy
niet laaggeestig , altoos blyde , fterft hy niet voor dat
by den dood onmogelyk kan ontwyken deeze ontmoet
hy dikwyls aan de galg , wanneer de uit g ang menigmaalver gezeld gaat van zeldzaame en belachlyke omftandigheden. Een Gipfie , die gehangen ftondt te worden „
verzogt, als een byzonder gunstbetoon, dat men hem
niet met het aangezigt na den weg toe mogt hangen;
zeggende, „ dat veelen zyner Kenrusfen dien weg
we g voory, by gingen en dat by het zich' zou fchaamen ,dat zy
gal°.bzagen
hangen." Op een anderen tyd
15 -hem aan de b
b
bragten de Vrienden van eenen , die ter Straffe uitgeleid
werd, als zy uit de gefprekken en de houding bemerkten , hoe ongaarne hy na de gaig ging , by de R.egters,
het volgende vreernde verzoek
Heeren, wy
„ dart
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,, den u , dwing een Mensch niet tot een ding , waar
,, toe gy ziet dat by geene genegenheid altoos heeft."
Dergelyke belachlyke stooneelen ziet men yeeityds
by de StrafoefenIngen, aan de GipJies volvoerd: zy
ken ten blyke van de verregaande bedagtloosheid deeze
Yolks.
('t Veryolg en Slot in een volgend Sinkje.)

1:}E JALOERSHEID.

(Naar het .Hoogduitsch van s.

GES1VER.)

Jaloersheid is een der flerkfle hartstogten ; zy is de Vet.:
giftighe der flangen , welken de Furien in onzen boezem.
werpen ; dit ondervond Alexis ; — by beminde Dafne,
beiden konden ze roemen op fchoonDamn beminde hem ;
held , — by was manlyk bruin, zy blank, en onfchuldig, gelyk de Lelie , afs zy in den morgenflond ontltrikt. — Zy
hadden elkanderen eene eeuwige liefde gezwooren ; Venus err
de Mingoden fcheenen hen met ontelbaare gunften te beweldaadigen.— De Vader van Alexis was van eene zwaare krank_
heid gelukkiglyk herfleld. Myn Zoon ! fprak by , ik heb eene
gelofte gedaan , om den God der gezondheid zcs fchaapen te
offeren — gaa been , elf breng deeze fchaapen tot zynen
Tempel. Twee lange dagreizen was deeze Godstempel verre;
onder het ftorten van veele traanen nam by affcheid van
zyn Meisje; even als of by eene lange refs ter zee te doen had,
en treurend dreef by zyne fchaapen voor zich been; — zich
van zyn Meisje verwyderende, zuchtte hy, gelyk de Torte/ zucht,
den ganfchen weg langs. Hy ging door de fchoonfte velden ,
en zag ze niet ; de fchoonfte gezichten deeden zich voor zyne
oogen op, en hy gevoelde hunrre fchoonheid niet; by zag alleen
zyn Meisje ; by zag haar in haare bat; by zag haar by de waterbeekjes in de fchaduw; by hoorde haar zynen naam nOemen,
en zuchtte, zo ging hy achter zyne fchaapen voort, verdrietig , dat zy niet feel waren , gelyk de Rheeen; eindelyk,
achter, kwam by by den Tempel.
Het offer was gebragt,
geflagt , — en de Liefde geeft hem vleugels , om op het
fpoedigst huiswaarts te keeren. — In een bosch , 't welk
by doorloopt, heeft by het ongeluk van door een' fcherpen doom
diep in zynen voet g.eflooken te worden ; en de pyn vergunt
hem naauwlyks na eene naastgelegen hut te kruipen, — een
goedhartig. Paar MID hem in, en omleidde z y ne wonde met
Gg 4
hee-De
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heelende kruiden. 6 Hemel ! teat ben ik ongelukkigt
Zo zueht by geduuriglyk, en telt ieder minuut; ieder uur fchynt
hem eene treurige winternacht; en eindelyk giet eene ongunRige Godheid hem het gift der jaloersheid in bet hart.
Hemel! welk eene gedachte! zo mompelt hy. , en ziet woedend
om zich been: Dafne kon my ontrouw zyn ! — Haatlyke gedachte ! — doch meisjes zyn meisjes ; en Dafne is fchoon
-We ziet haar zonder verrukkinge ? En is Dafnis niet reeds fang
op haar verliefd ? — Hy is fchoon : wie wordt niet door
zyn gezang betoverd , wie fpeelt zo fraai op de fink als by ?
Zyne hut ftaat by Dafnes hut ; een hekoorlyke lommer is de
feheiding. — 6 Verdwyn ! gaa wech ! haatlyke gedachte!
Gy graaft fleeds dieper in mynen boezem, en vervolgt my dag
en nacht. Dikwyls toont hem de zwakke inbeelding
zyn Meisje, hoe zy vreesachtig in de fehaduw fluipt, daar Daf.
nis aan eerie waterbron haar en den Echo de finarten zyner
Hy ziet haar tinacbtend oog; — by ziet,
de toezingt.
hoe haar boezein door zuchten zwelt, — of, by ziet zyn
Meisje coder het bogtig gewelf der lommer fluimeren,
Dafnis fluipt in de lommer, — ziet haar,
treedt zachtjens
nader, — ongetloord laat by zyne betoverde oogen op elke
fchoonheid vallen , — by bukt zich,
kust haare hand, —
en zy ontwaakt niet ;
by kust haare wangen , — by
kust haare lippen, — en zy ontwaakt niet! o 1k ellendige!
roept Alexis, wocdende; maar welke haatlyke beelden
fchilder ik my zelf? Waarom ben ik zo vinc',ingryk,
om my met de grootfie pynigingen te kwellen ? Waarom denk
ik, ik ondankbaare ! alleen aan bet geene haare onichuld beledigt 7
Reeds was het de zesde rampvolie dag, en zyne wonde nog
niet geheel geneezen. — Fly omhelst zyne be weldaadigers ;
het Been opregre goedgunitigheid zeggen kan , bragten zy in ,
om hem te rugge te houden, maar te vergeefs ; — van de
Furien voortgedreven , viiegt Hy.van hun af, ze ras Hy kan ;
't was avond , en de voile maan fcheen, teen Hy van verre de
hut van Dafne zag , — Ha! wech nu wech nu! haatlyke
daar woont zy, die my bemint, en heden nog,
gedachte!
heden nog ween ik van vreugde in haare armen. — Hy fprak,
en fpoedde zich voort; maar ,, van onder bet loof dees wyn.
gaards, die na de hut leidt, zag by zyn meisje been gaan.
„Zy is het." — Ha! Dafne ! gy zyt het! uwe tedere lengte,
uwe zachte gang , uw fneeuwwit gewaad ! — Zy is het, He.
mel ! Zy is het! Maar werwaarts gaat zy zo laat tegen den
nacht ? — het is toch voor jonge meisjes gevaarlyk zich in
den nacht op bet open veld te waagen ; misfchien gaat zy wel
vol verlangen my op mynen weg te gemoet. — Hy fprak,
maar een jongling volgcle Haar nit den wyngaart na ; voegt
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zich aan haare zyde; en vriendlyk drukt zy haare hand in de
zyne. — Hy gaf Haar een korfje met blaemen ; met
eene bekoorlyke houdinge hing zy het aan haaren arm ;
zy gingen van de hut af, en in den maanlchyn te zamen heen.
— Vol verbaazinge Mond Alexis van verre, en beefde van
het hoofd tot de voeten. Hemel ! — ach, war zie ik! —
Al te wear! — ach ! al te waar is her , 't welk my kwel..
de. — Eene medelydende Godheid voorfpelde het my,
6 ik Ellendige! — 6, wie zyt Gy, een God , of eene Godin, die my tnyn ongeluk voorheen gevoelen Net? — Wreck
my , wreck my, ftraf voor myne oogen, ftraf deeze tram.
loosheid, en laat my Ellendigen dan flerven !
Arm in arm gingen het meisje en de jongling, met eene
vriendlyke !lauding, in den maanIchyn na het myrthen boschje,
't welk den Tempel van Venus omkranst.
In de fchaduwe deezer myrthen gaan zy, zeide Alexis in
woede, en deeze fchaduwe , waar zy my meenigwerf de trouwfie Liefde zwoer! Nu zyn zy in bet boschje. --- 6 Hemel ! ik zie hen niet meer,, verborgen in de digtfte firuiken ,
Dein zy zich in de fchaduw nederzetten. Doch neen,
ik zie hen weder ; in den maaniehyn blinkt haare witte kleeding tusfehen de takken en zwarte flammen door; — zy ftaan
flit. — Hier is eene fraaye opene plaats , en zacht gras.
Trouwlooze ! plaats u flier neder , en zweert elkanderen uwe
misdaadige Liefde! — It ogten de Furien a verjaagen! maar
neen, hoar! de Nachtegaalen zingen butane tedere gezangen ;
Tortelduiven zuchten am hen been.
Doch
oak bier
blyven zy niet, zy gaan tot den Tempel der Godin. — Ha!—
ik wil nader gaan , — ik wil hen zien, ik wil hen
beluisteren. Hy !loop in het myrthen- base]) ; deeds gingen zy
nader tot den Tempel, die, op witte marmeren pylers freenende, door den glans der mean, in de nachtluAt van verre geHoe! — zy waagen het de trappen des
zien werd !
Zou de Godin der Liefde dan
Tempels te beklimmen?
de zwartfte trouwloosheid beichermen ?
Hy fprak , en
zag het mei* de trappen des Tempels opgaan.
11,1et
bet bloemen- korfje in den arm Bing zy ander de omfluitende
pylers ; en de jongling bleef aan eenen derzelven !ban.
In de fchacluwen van bet bosch kwam Alexis nailer; beevende
en vol vertwyffelinge (loop by in de fchaduw op, welke een
van de pylers maakte, bukte zich na hen toe, en zag Dafne
tot het ftandbeeld van Venus gaan. Door het melkwit marmer
glansde deeze in den maanfehyn , als of ze ophield eene Godin
te zyn , en zich voor de bedweltnde oogen van aanbiddendc
flerflingen nederboog; zy feheen vriendlyk van haaren voetftal
Dafne zeeg voor de
op de offerenden neder te zien.
Godin op haare kniedn ; leide don bloemenkrans voor zich been,

en
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en met eene droevige houdinge bad ay fnikkende aldus s Hoorl
pch boor! goede Godin ! Befehermiler der trouwe Liefde! boor
myn fineeken, neem in gunst aan, dien krans , welken ik u ten
offer breng ? AvonddLuw en myne traanen glinfleren
op denzelven. — Ach! reeds is het de zesde dag, zedert
Alexis my verliet , 8 Aartsgoede Godin? Laat hem gezond in
myne armen to rugge komen! Befcherm ! 6 Befcherm
hem op zynen weg, en leid hem zo gezond , zo vol liefde, als
by my verliet, in myne verlangende annen te rugge!
Alexis hoort dit, ziet den jongling tegen zich overflaan, dien
thans de heldere maan in 't gezicht feheen. Het was Dafnes
broeder ; want zy was vreesachtig, en wilde niet alleen in den
nacht na den Tempel gaan.
Alexis trad van achter den pyler te voorfchvn. Dame
Was door de blydile verrukking verrast; — Hy vol vreugde en fehaamte; en zo zonken zy beiden, met ornelkaer gellrengelde armen, voor de Godin neder.
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onbedagtzaamheid, de dogrer der onkunde, is eene bron van
veelvuldige onaangenaamheden tegenfpoeden , drukkende rampen, en onoverkomelyke wederwaardigheden — De onbedagtzaarnheid wikkelt den mensch vaak in zwarigheden, in moejelyke onnlandigheden , waarmede by al zyn ieven te worftelen
heeft. Want eenen onbeda gtzaamen, die zich, door zyne eigen
onbekwaarnheicl, wegens gebrek aan gencegt.aarn doorzigt in zyde ondernemingen, in eene tnenigte weeijelyke owftandigheden
ingewikkeld heeft, ontbreekt het veelal aan de gelegenheid , en
de bekwaambeid, ow 'er zich uit to kunnen redden. — De
waarheid van dit getegde (haft de ondervinding doo: title tyden,
en men vind 'er overvloedig veelyoorbeeldedvan (Alder .allerlei
rang van menfeben. — Van den aanzienlyklien tot den geeingBen ; van den hoogfien tot den 1:;,lgfien — van den rykfien tot den
armilen "an den vorst tot d :1 ver?gtflen bedelaar. In
hoe vele, en in Welke moeijolyk: owilandigheden , en in hoe
groote zwarigheden ziet men ilia veele van dozen , door hunne
eigen onbedagrzaambeid, ingewikkeld, waaruit zy zich nooit of
bezwarelyk redden zrillen. Dat de bedagt22anieid dan
'neer de r wagt hielde over onze daden I --F Dat zy vooral 'er
door beilierd wierden , in weiker handelwys het algemeen veel
belang beeft
Menichen , die zich in hunne natuur/yke gedeante vertoonen ,
zyn doorgaans de berninnelykile perfoonen. Hy, die iets anders
wil fchynen, dan by in waarheid is; die Bich bditen zynen kring

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

4f7

in dien van eenen anderen wil bewegen, of geheel buiten zynen
kring poogt te 1Priugen , die word belagchelyk in het oog van al
de waereld. Een gemaakt mensch is by een ieder tot een
walg, of tot een fpot. ---- Die wet korzelig van hoofd is zal
een 'verwaanden , een gernaakten pedant, zomtyds met een een vonwig en allerverflaanbearst woord zeggen : dat by een oorfpronkelyke gek is ; terwyl een Spotter hem , door eene fpotachtige vlei.
jery , tot een belagchelyk voorwerp felt ; en hem , voor eenigen
tyd , tot een voorwerp van vermaak en diverteering houct, En, waarlyk, de pedantery,, de gemaaktheid, kan niet vallen in
een recht beminnelyk man, als zynde geheel onbeaaanbaar met
zulk een karakter. Het is met de gemaaktheid in den mensch
even Bens gelegen als met de fchriften dier lieden, die door een
hooggezwollen ay] van de natuur afwyken ; welke, om te be,
bagen , ilegts juistheid en eenvouwigheid vordert. -Een deugdzaam, God , dientlig, Vryheid- en Vaderland-minnend
Man heeft regt om onze achting te vorderen. - Maar
ten ondeugend mensch, zonder gronlbeginzels van Godsdienst,
die noch liefrie voor zyn Vaderland noch liefde voor de Vry,
heid heeft, is eene fchandvtek der Natie.
Men vind elders, dat een voornaam Wysgeer, die, over de
leiding en onderwyzing van jonge Voraen handelde, van oordeel
is, dat men , one dezelve tot deugdzame en brave Bellierders van
hun yolk te maker, hen met woorden en redenen zo zagt als zyovertuigen, of tragen te overtuigen, van hunnen onvertle
mydclyken pligt.
Dan deze zagte woorden, fchoon zy anders ook met een goed oogmerk molten gebruikt zyn, zouden
wel eens cene vleitaal in zich kuenen bevatten , wanneer
zy, even ais een heilzaam geneesmiddel in de onkundige handen
eenes onbedreven Geneesheers , ten nadeele werken , in flede
Van iets heilzaams te wege te brengen.
De Vleitaal toch , zo gemeen aan de vorlielyke Heven , is het
verderfelykfle Zaad , dat men in 's menfchen hart zaaijen ken;
want opwasrende zyn de vrugten daarvan Hoog'moed en Dwin.
gelandy. --- lu con land, waarin deeze twee ondeugden do beerfchende gebreken zyn van hun, die den teugel der Regering in
handen hebben , is ten hoogfle te beklagen t
Jammerlyk ongelukkig en beklagenswaardig zyn de Ingez=2tenen, die de
wrange vrug ten der drukkende dwingelandy van hunne beflierders moeten fmaken ; die aan de knellende ketenen van flaverny warden orngevoerd. Dit is bovenal ondragelyk voor
bun, die met gees flaaffche ketens om den hals zyn ter wereld
gekomen ; near de onfeeatbare waarde der Vryheid kenneti.
Zoo men , derhalven, uit deze betreurenswaardige nitkomflen , welke die zagte zyde woorden veelal tot een, gevolg
kunnen , en waarlyk zeer dikwils hebben, niet mogen afleiden,
dat het oneindig Inter en voordeeliger zou zyn, zich , in het
mad,
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taadgeven van Vorften , of zulken , die gerchikt zyn om het
roer van Regering te beflieren, of daar reeds werkelyk aan geplaatst zyn , nooit van eenig ander middel , dan van de waarheld, te bedknen ? Alle Raadgevingen, die op dit onwrikbaar
fundament rusten , zyn veilig en goed; zy, die dezelve geven,
voidoen best aan hunnen pligt ; en zy, die dezelve ontvangen
en opvolgen , genieten daar van de heilzaamfle uitwerkzelen;
naardien hunne Regering de wenschlykfte uitkomflen beeft,
Welk eene toejuiching ontvangen zy, die der Maatfchappye
meer hulde doen dan aan hunne eigen belangens! Die uit grootmoedige grondbeginzels hun eigenbelang kunnen opofferen aan
't algemeen welzyn! — Welk een hemelsbreed verfchil met
de handelwys der zulken, welke in alle hunne handelingen niets
Anders bedoelen dan eigenbelang. — Zalomo zegt van deze twee zo verfchillende lieden : Een Stad fpringt op van
vreugde over het welvaren der Rechtvaardigen; maar als de
Godlooze fierft , is 'er gejuig.
Het is waar dat de ouderdom een zekere eerwaardigheid byzet ; even gelyk een hoge rang, of aanzien in de wereid ; en
wie twyfelt 'er aan, of de Rykdommen doen het zelfde P Zal
men niet alien eerbied betoonen voor een ryk man? — Laat
een arm man zyne ftem verheffen , en men zal vragen , zegt
Zalomo: Wat is dat voar een man ? Terwyl een ieder zwygt ,
als de ryke fpreekt. — Dan , het is noch de ouderdom ,
noch het aanzien , noch het geld; maar de deugd alleen , welke den mensch ware verdienflen fchenkt. -- Noch ouderdom , noch hoge Platen , noch fchatten, geven iemand ooit eenige verftandige waarde ; die hangt veel meer of van een joist
oordeel. Men ontmoet immers ouden van dagen , die kinders ip
't verfiand zyn : aanzieneiyke rammelaars, die gelyk ledige
ten een geweldig geraas maken ; en ryke gekken. — fiaarentegen wind men Jongelingen van verftand, — ook onaanzieiyken ent rmen met verheven zieten.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN,
BETKEKKELYK.

BEDENKINGEN' OVER DE ONHEILEN DES OORLOGS EN
DE ZEGENINGEN DES VREDES. Door den
'leer NICKER.

oordeelen onzcn Leezeren geenen ondienst,
maar een weezenlyk nut, te zullen doen , met de
„ volgonde Bedenkingen, van den weder in zynen post
„ herftelden Staatsman , den grooten NECKER , hun ter
39 leezin 0
g e aan te bieden."
59

Met welk een ongeduld heb ik gehaakt om dit anderwerp te behandelen ! Door welk eerie bykans onwederftaanbaare aandrift voelde ik my gedreeven , om uit te
weiden over de Rampen , die altoos den Oorlog vergezellen ! Oorlog , helaas ! verhindert den loop van elk
heilzaam Plan, put de bronnen des Vooripoeds uit, en
Wendt de aandagt der Volksbeituurderen of van het Geluk der Volken! Oorlog ftremt zomtyds
denkbeelden
van Regtvaardigheid , van Menschlykheid , met woord,
in ftede van zagte en goedaartige aandoeningen , ftort dezelve haat en vyandlykheid in , die verdrukking , en woedende verwoesting, ten noodwendigen gevolge hebben.
Het eerfte denkbeeld, 't welk my voor den geest,komt,
wanneer ik den ooriproug der meeste Oorlogen overweeg,
is , dat die groote verbintenisfen der Staatkundigen, welke zo menigmaal de toorts der tweedragt ontftaken, en
zo veele verwoestingen naa zich fleepten , zeldzaam at
die bewondering verdienden , welke men daar aan zo
kwistig befteed heeft. Ten minflen durf ik het -waagen
te zeggen , dat, wanneer een Staat tot een luisterryke
hoogte van Magt is opgefieegen, het aan mangel van ,een
genoegzaam wyd uititrekkend doorzigt , en gebrekkige
kennis van deszelfs middelen van beftaan, moet worden
toegefchreeven , als men geftaage bekommernisfen voedt ,
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en den dour der openbaare Rust doet afhangen van eene
verfeheidenheid onzekere befpiegelingen. 1k waag het
zelfs op te merken , dat het een daadlyk ongeluk is voor
zulke Volken, wanneer,, door eene foort van naavolging,
het Staatsbeftuur zich gewend heeft , de fterkte van den
Staat alleen of te meeten , naar die uitwendige verbintenisfen , en daar nit op te maaken 't geen men Staatkunde noemt. - Alsdan worden de verfynde denkbeelden van , een balans van Magt de heerfchende beginzels , en neemen de aandagt geheel in. Hier uit ontftaan
die veelvuldige Oorlogen van mededinging , welker eerfie den tweeden te waarfchynlyker maakt ; want , naar
gelange een Staat verzwakt is door den Oorlog , wordt
j
dezelve te gefchikter om jaloufy
op te vatten : dewyl
deeze alleen uit vergelyking ontitaat , en, in het verloop
van eenige jaaren , is het nu de eene dan de andere Mogenheid, die de Staatkundige aandagt trekt. In deezer
voege verfchaft ons de Gefchiedenis van alle Eeuwen
voorbeelden van Volken , onophoudelyk bezig om elkander in dien ftaat van vernedering te dompelen , waarin
zy zichzelven gebragt hebben door hunne eigene Staatkutedige misvattingen. Was, integendeel, elke Staat bedagt om zyne kragt te befpaaren , de regte kennis van
de middelen, tot bloei en welvaart, aan te kweeken , en
ontzaglyk te maaken , door een verftandig Beftuur , dezelve zou, zonder moeite , die hoogte van Meerierheid
bereiken, tot welken men thans met zo wet zorgs tragt
te geraaken.
Hier benevens moet ik opmerken, dat die Meerderheid
de eenige is, welker betreklyke gevolgen, als ik my zo
!nag uitdrukkere , algemeen zyn. De zegepraalen des
Krygs verheffen u, ongetwyfeld, boven het Volk door
U overwonnen ; doch dewyl die zegepraalen doorgaans
fang luurige poogingen en groote opofferingen kosten, zal
de uitgeputte Staat , daar lit voortkomende , noodwendig de evenredigheid veranderen , welke 'er voorheen
plaats hadt tusfchen uwe Magt en het vermogen dier
Staaten, welken niet gemengd waren in uwe twisten, en
wier voordeelen aangroeiden order de begunftiging van
den Vrede , door dezelve genooten.
Om kort te gaan , bet kan niet gelochend worden , dat
de hoogte van grootheid, tot welke een Volk kan geraaken, door de wysheid van het Staatsbeftuur, het allerincest ftrekt om andere Volken ontzag in te boezemen.

Dee-
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Deeze zyn veel jaloerfcher over de geringfle vermeerderingen , welke men zoekt door Oorlog of Onderhandeling,
dan wegens de toeneeming in Grootheid, op welgeregeld
Staatsbeituur gcgrond. Dit is gantsch natuurlyk : want
die Voorfpoed , welke hervoortkomt uit het verftandig
Staatsbefluur ems Voriten , doet zyne Deng-den te meet
fchitteren, en verfchaft teffens , als 't ware , eene waarborge tegen eenig misbruik, 't welk by van zyne vermeerderde Magt zou kunnen maaken.
In de laatften tyd heeft men nicest van Oorlogen gehoord, ter zaake des Koophandels ontftooken. Koophandel , dat onbepaalde denkbeeld zet nieuwen mister by
aan Staatkundige belpiegelingen; en het denkbeeld des
Gemeens, opgewekt door een woord, 't well; een algemeen belang aanduidt, wordt dikwyls misleid in z y ne hefluiten. Ik zou gaarne de zodanigen, die altoos voor den
Oorlog, uit het oogpunt des Halide's , pleiten, vraagen:
Kent gy de balans des Halide's van uw Land? Hebt
gy u in de beginzelen van den Koophandel geoefend?
Hebt
gy genoegzaam overwoogen , of de Handel, in
55
welken gy wenscht te deelen , de Volksrykdoni zal
,5
vermeerderen? Onderfcheidt gy wel de oorzaakcn en
,5
de gevolgen van dien Rykdom? Hebt gy de voordeelen, welke gy van den Oorlog wagt, opgewoogen te29
en de nadeclen,, die de Koophandel zal lyden door de
5,
vermenigvuldiging van de Geidleeningcn , welke de
51
„ Staat zal moeten doer, en de hoogten der Arbeidsloonen , -welke noodwendig nit de vermeerdering der Belasting,en moet volgen? Zyt gy verzekerd, dat gy,
,/ terwyl gy een nieuwen Handeltak met het zwaard zoekt
„ te winner, Been anderen zult verliezen, 't zy door het
,' ontzag, 't welk gy uwe Dude Bondgenooten moet betoonen , 't zy door opolferingen , die nieuwe Bondgenooten van u vorderen? Eindelyk , zyt gy genoegzaam
onderrigt van de geheele uitgeftrektheid nws tegengen voorfpoeds; en hebt gy eene berekening ge3/ woordi
onkosten , welke noodig zullen zyn
,/ maakt van alle
„ ter bereikinge van bet oogmerk uwer Eerzugt?"
Niets is eenvoudiger dan het woord Koophandel, in de
gewoone betekenis, niets zamengeftelder dan dat zelfde
woord toegepast op den algemeenen Handel, op 't gewigt van deezen, op de nietsbeduidenheid van geenen
op de Staatkundige inzigten, op de Arbeidsloonen, op
de Belastingen , en alle de onverwagte voorvallen , die
Oor,1
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Oorlog, en andere groote Gebeurtenisfen , doen ontftaan.
Diepe en welgewikte overweeging is, derhalven , noodig,
eer men befluit, om Handelbelang het vuur des Oorlogs
te ontfteeken. En hebbe men nimmer te vergeeten, dat,
in tyd van Vrede, eene vermindering van zekere Lasten,
en vryheid van Uitvoer eeniger Waaren , een voorregt by
eenige andere Volken verworven , en verfcheide andere
voordeelen , uit een veritandig Staatsbeftuur herkornflig,
menigmaal van eene veel grooter waardye is , dan het
oogrnerk , 't gem men zich voorftelt te bereiken , door
het uitrusten van Vlooten, en bet op de been brengen
van magtige Legers.
De Volken werden 1 in hunnen wilden fiaat, door blinde en ongeregelde driften vervoerd ; deeze driften zyn
eenigermaate verzagt door de ingevoerde Befchaafelheid.
Maar de veelvuldigheid en firycligheid van verfchillende
belangen, welke de denkbeclden van Geld , Handel, Yolksrykdom , en de balans van Magt , invoerden , .thekten tot
andere oorzaaken van jaloufy en vyancifchap; en daar de
Staatkunde niet gevorderd is in evenredigheid met de {Irvdigheden , welke zy heeft overeen te brengen , en de
zwaarigheden, welke zy moet te boven komen , geniet
het Menschclom zeer onvolkomen de voordeelen, welke
uit die verandering van omitandigheden moesten ontflaan.
1k kart niet nalaaten , hier ter overweeginge te geeven
eerie bedenking , welke my altoos zeer fterk getroffen
heeft. De meeste Staatsbeftuuren fchynen wel te vrede
wanneer zy, by het eindigen van een kostbaaren en bloedigen Oorlog , eenen eerlyken Vrede gemaakt hebben.
Ongetwyfeld moet zulk eene voleindiging genoegen verfchalfen aan een Staat, die, onregtvaardig aangevallen,
zich genoodzaakt vondt geweld met geweld te keeren.
Maar een Volk, 't welk de vyandlykheden hadt kunnen
ontwyken , door een omzigtiger gedrag , als mede een
Volk , dat een Oorlog heeft aangevangen , uit looter
Staatkundige bcfpicgelingen, kan niet onkundig weezen ,
Oat eene berekening der voordeelen , nit het Vredesverdrag ontleen'd, het eenige niet is, 't welk bier in aanmerking kornt , en de aandagt verdient. Het behoort ook te
bedenken , welke dcszelfs toeftand zou geweest zyn ,
op den tyd van 't finite-a des Vredes , indien de Oorlog
den loop des voorfpoeds niet geftrernd hadt.
Hoe veel Schats , aan den Kryg befleed, zou niet ten
beste van den inwendigen Staat kunnen bekeerd zyn ?
Hoe
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Hoe veel lydt de Koophandel niet by eenige jaaren Krygs?
Hoe veel ryst de intrest des Gelds niet door de Geldleeningen ? Die, integencleel, in tyd van Vrede , onder een
veraandig Staatsbeauur , zou vcrminderen : door meer
Gelds in den gang te brengen , .en aflosfingen te doen.
Daze opeenvolgende vermindering van Intrest is de bron
van groote voordeelen voor den Handel, den Landbouw,
en den ftaat der Geldmiddelen.
Laaten wy deeze voordeelen vergelyken met die Bens
gelukkigen Oorlogs (en alle Oorlogen zyn verve van gelukkig gevoerd te worden ,) voor een Stant , welke tot
eene zekere hoogte van Voorfpoed is opgeklornmen. Laaten wy deeze vergelyking niet op een losfen voet, maar
met ryp beraad, doen , en ik hou my verzekerd , men zal
bevinden, dat men meestentyds tien zaaden gezaaid heeft
om Edn vrugt in te oogfen.
Ongetwyfeld zal een magtige Staat , met zeer grooten
grond van waarfchynlykheid, mogen wagten , dat dezelve zyne Mededingers zal vernederen, en zyne Heerfehappy uitbreiden. Maar de middelen, welke dezelve in handen heeft te gebruiken tot nut der Onderdaanen , om
Ontzag by vreemden in te boczemen , zonder de gevaaren eerier altoos ontrustende Staatkunde , is een gedrag,
't welk alleen beantwoordt aan de grootheid van een vermogend Volk, en tevens aan den dag legt cat bet dear
van bewust is , en de voordeelen, daar uit oorfpronglyk,
weet te trekken. Door zulk eene handelwyze gelykt bet
Staatsbeauur na de weldaadige rivieren welleer vloed
niet ken geRuit wordcn ; maar die in derzelver grootfchen loop de Scheepraart bevorderen, den Handel voortzetten , en het Land vrugtbaar maaken , zonder verwoesting of verderf aan te rigten.
Dusdanige denkbeelden mogen vrecmd klinken , en men
zich verwonderen dezelve van een Staatsman te hooren ,
dien men misfehien , uit dien hoofde , den naam van een
verlicht Staatsman zal betwisten. Maar dewy) de Rede
ook haare waardigheid en invloed heeft, zal een Staatsdienaar , die hear Gezag erkent , en die even zeer van
vrees als van zelfzoekende eigenbaat verwyderd is , groote Waarheden durft fprecken , misfehien den weg baanen , door vooroordeelen en hebbelyk aangenomene denkbeelden been. Dusdanige denkbeelcien bebben , ik beken
zulks , een wydarekkenden invloed, en neemen zomtyds
de Ziel dermaate in , dat zv afkeerig wordt van de na.
tuurHh3
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tuurlykfte begrippen. Zonder huivering kan ik niet herdenken , in een berekening van bet Geld, noodig tot het
voortzettcn des Oorlogs , geleezen te hebben :
Veertig duizcnd Man, om ingefcheept te worden na de
Vol k plantin gen
.
.
40,000
Een derde voor de geftorvenen in't eerflejaar daar of 13,233
Blyft .

.

26,667

Een Schryver maakt deeze Bcrekening in koelen bloede.
Een Staatsdienaar,dezelve inziende , let zelden op iets an=
ders dan op de berekening der kosten, en keert, zonder
zich des verder re bekreunen, het blad om, om het geheele beloop te zien.
Dan, hoe kan men by zulk een voorfiag zich van zeer
bedroevende denkbeelden wederhouden? Helaas ! Indien
door eenige Wet der Natuure, my onbekend , het Menschdom met zulk eene onverfchilligheid verdiende behandeld
te worden , 't zou my kwalyk voegen ten beste van't
zelve te fchryven , of my zo zeer over deszelfs welweezen te bekommeren. Ik zou zelve niets mecr dan een
veragtlyke hoop ftofs weezen , door den wind des leevens
voor een oogenblik bewoogen. Maar ik voed een verhevener hcgrip van ons Beftaan , en van den Geest, die 't
zelve bezielt. Ik koester grootfclier denkbeelden van de
indrukken eerier Godlyke Hand, die ons alien aim elkander verbonden heeft.
Burgers , zegt men , zyn verfchulcligd hun Vaderland
ten dienfie te flan. Ongetwyfeld: maar 't is het Staatsbefluur, 't welk die fchuld regelt ; en, gevolglyk zyn de
opolferingen, welke hetzelvc vordert , regtmaatig of onregtmaatig, draaglyk of fchriklyk, naar de wysheid van
deszelfs raadsbefluitcn.
Het Menschdom , en de Voorftanders des Oorlogs, zyn
'er door alle Eeuwen aan gewend. Dit is waar; en zo
hebben ook door alle Eeuwen been Stormen Oogften verwoest, Pestziekten den giftigenden adem uitgebiaazen;
zo heeft de Onverdraagzaamheid haare flachtoWers gcflacht; en Misdryf van veelerlei aart verwoesting aangerigt. Maar, de Rede heeft made altoos moe ig gevogten
tegcn de Dwaashcid, de Deugd tegen de Ondeugd, de
Kunst tegen Ziekte, en Bevlytiging der Menfchen tegen
ongunftige jaargetyden.
Dat barbaarfche Volken,
door derzelver onkunde tot gebrek en elendelgedoemd
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aangefpoord voelden , om Landen op te zoeken,
waarin de vorderingen der kunflen en de verzamelde rykdommen hun onbekende voordeelen beloofden, is gemzins te verwonderen : de oorzaak van zulk een inval laat
zich gemaklyk begrypen, wanneer men Rede en Menschlykheid niet in aamp erking neemt. Maar, in ooze dagen,
nu een algemeen Vlytbetoon, en de kennis des Koophandels , de goederen en genietingen des Menschdoms gelyker gemaakt hebben, fchyneu de Oorlogen veel nicer te
ontflaan uit de byzondere Staatzugt der Vorften , en den
rustioozen Gust hunner Raadslicden.
Maar ik boor, als eene oplosfing, inbrengen , dat de
Menlchen zin hebben in een kans te waagen en zulks
dikwyls uit ziclizeiven zoeken. 1k erken het : en veelen
verwerven , in de loopbaane van gevaar, Overvloed en
Eere. Maar worden zy , die Beene andere vergoeding
voor bun Bloed hebben dan het fchaars dagelyks noodwentlig leevensonderhouct, zo zy niet door geweld ten
Krygsdienst geprest zyn , of door dwang 'er in blyven ,
gedreeven door oen gevoel, verfynd door voorbeeld en
heerfchend begrip? Maar, eons toegeftaan dat ecnigen
hunner zich vrywillig in een (land geplaatst hebben, welken zy weeten dat hun aan veelvuldige onheilen bloottlelt,
zal de natuur dier onheilen , uit lien hoofde , veranderd.
worden? De Onkuude des Gemeens in eene langer gerekte kindschheid: en in elk geval , waar zy mogen ingewikkeld worden door omftandigheden , mag noch hunne
eerfle keus, noch eerfle aandrift, in aanmerking komen.
Wy moeten 't oog vesten op hunne gevoelens in die oogenblikken, wanneer zy, afgemat door duizend folterende pynigingen , kwynende , by hoopen weggevoerd worden van het heilloos flagvcld, waarop zy nedergeflaagen
zyn door de hand des vyands; wy moeten hunne gevoelens nagaan in die jammervolle Hospitaalen , waar zy opeengepakt worden , en waar het lyden , 't ;een zy widergaan om een elendig leeven te rekken , maar al te duide.
lyk toont, well cen prys zy op het behoud buns leevens
zetten , en de grootheid der opofferinge , wc:ike zy gedaan
hebben; wy moeten hunne gevoelens nagaan in die oogenblikken , in welke misfchien , by zo veel seeds , nog
de bittere gedagte boven komt, van die kortftondige dwaaling, welke den weg tot zulk een jammerflaat baaudc;
wy moeten, in 't byzonder,, hunne gevoelens nagaan ,
aan boord van een braniend Schip iu een Zeeflag, waar
zich
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ilegts y en oogenblik is tusfchen hun en den wreedf1en
dood; op een Bolwerk, waar eene onderaardfche uitharfling van een Myn hun aankondigt, dat zy het volgend
oogenhlik begraaven zullen weezen onder .een hoop van
ge1Prongen fteenen.
Maar de Aarde heeft hun overdela ; ce Zee bun ingezwolgen; en wy gedenken hunner
niet meer. Hun ftem , voor altoos gefmoord, kan niet
langer tegen de onzaligheden des Oorlogs rocpen.
Welke gevoellooze toaykers zyn wy! Terwyl wy heenen flappen over verminkte lichaamen en verilrooide beenderen , verheiren wy ons op den Roem, die wy alleen
van bun erven.
Men bcfchuldigc my niet , dat ik te lang heb fill geflaan
op het armaalen deezer akeligheden. Wy kunnen ze niet
te leevendig fchetzen , zo zecr zyn wy gewoon , te midden van eene befchaafde Maatfehappy , in den Oorlog, en
al den weedom , die denzelven vergezelt , nicts anders te
zien, dan de loflykeBeziglieid voor den Moed van na roem
dingende Jeug,d, en de School, waarin de hckwaamheden
van groote i\lannen nithlinken. En zo groot is de uitwerking van deeze voorbygaande hedwelming,dat de geforekken , in de gezelichappen van de Hooldflad dikwyls genomen worden voor den wcnsch des geheelen Volks. el Dat de
Staatsbeftuurders zich niet laaten verrukken door deeze
verkeerd begreepen fiem. Zy, vier aandrift gy zo gereed
volgt, zullen fchielyk over uwe involgiug vdrbaasd flaan;
zo oppervlakkig z yn p anne gevoelens , zo weinig ftemmen ze bvereen met hunne waare belangen !
Voor
Lediggangers zyn 'cr gevallen , en daar aan verknogte
nieuwstydingen , noodig. Naa een langen Vrede haaken
zy na de onrustigheden des Oorlogs , even als de Schaaphoeders op 't gehergte , die de cenzelvigheid van het tooneel es fchoonen \Veers verveelt , na een Storm of Onweer, op dat de Natuur, in rep en roere gefteld, een
nieuw tooneel voor bunne oogen openfebuive.
En hebbe men niet te vergeeten , dat , in 't midden van
de wociingen der ZarnenteeVinge ; de Ziel voor enkele
losfe denkbeelden alleen in beweeging gehragt wordt ;
geen tyd liehhende , om zich tot eenig diepgaand onderzock in te laaten. De hoop op den Voorfpoed der Wapenen , bet fehitterende der Overwinning , en het vernederen des \Tolks , over welks grootheid men met jaloufy is
aangedaan, zyn de denkheelden die men greetig omhelst;
maar de groothcid der kosten, de gezegende einden , waar
toe
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toe die Qelden zouden hebben 'hmeri worden aangewend;
en , helaas! moeten wy dit onaangenaame weder voor onzen geest haalen? de dood en vernieling der Manfchappen, wier uitvaart wy niet befchouwen; alle deeze onderfcheide overweegingen , die noodwendig met elkander
verbonden zyn, worden Reeds ter zyde gefreld, of de indruk , welke zy te wege brengen, is althans veel te
pervlakkig.
't Is, overzulks , de pligt van verhevener Geesten,
wier overleggingen wyduitgearekter en meer bevallend
zyn, en die de Stein van Rede en Gevoel hooren , die
redelyke denkbeclden , welke den Menschdomme heilzaam
zyn , te verdeedigen, en , zo veel mogelyk, voor te Haan.
't Is him pligt , die denkbeelden nit de duisternis, met
welke zy omwonden zyn , te trekken , en in klaaren dag
te haalen. Niet min zyn de zodanigen verpligt zich
zorgvuldig te wagten , om niet duizelig gernaakt te worden door de begogelingen van ydelen Rom, 'ten einde
zy hunne hulde toebrengen aan die algemeene en heil uitiIortende Deugden , die bovenal de Befchermgeesten zyn
der Volken. \Vat my betreft, ik ben zo zeer verre van berouw te gevoelen dat ik , naar 't uiterfte myner
vermogens , die harsfenfehimmen befireeden heb, welke
het gelid: des Menschlyken geflachts , en de waare grootheid der Staaten , ondermynen. geloof niet te veel
yvers betoond te hebben your waarheden , die aanloopen
tegen zo yeele Driften en Vooroordeclen. Ik agt deeze
waarheden zo nuttig, zo weezenlyk , zo volkomen regtmaatig; met cia woord, ik ben 'cr zo diep van doordrongen , dat ik , naa ze onderfebraagd te hebben met
myn zwakke flem , in den loop myner Bedieninge , en getragt , om ze , nit myn flit en afgefeheiden leeven , wyd en
zyd te verfpreiden , kan wenfchen , dat de laatfle druppel
van myn bloed mogt dienen, um ze in de- gemoederen
van alien in te fehryven.
Dc zodanigen , inzonderheid , die van wegen de plaats
en post, welke zy in de Kerk bekleeden , geroepen zyn
om deeze vreedzaamc beginzels voor te Haan , moeten ze
hunnen Toehoorderen infcherpen. Vergeet , Bedienaars
van den Godsdienst des Vredes-, ninimer uw character,
als gy men zegen uitfpreekt over de Kryg,sbanieren', als
gy Praaltekenen der Overwinning met dankzegginge verwelkomt, laat uw hart bovenal gevoelig weezen voor de
elenden des Menschdoms , laat uwe welfpreekenheid deHh5
zel-
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zelve in de geweetens der Vorften opwekken. Laat voot
de Wereld en haare Gefchiedfchryveren over, het roemen
en verbeffen der Heiden , die dood en wraak blaazen
want, in de bysterheid der woelinge van verdelgende Driften , voert n Medelyden best. Poogt den Souverain bemind te maaken, wegens zyne Deugden , en diens Staats.
dienaars , om hunne Wysheid; doch voert nimmer de taal
van Hovelingen, als gy fpreekt in den Naam van HEM,
voor wien alle de Voriten der aarde Diets zyn.
Het onderwerp, dus verre door my verhandeld, is van
aangelegenheid voor elk Volk; en kan men niet , zonder
des eerie inoeilyke aandoening te gevoelen , opmerken,
dat de Oorlog niet de eenige oorzaak is, die de onheilen
des Menschdoms vermenigvuldigt. Een andere oorzaak
vindt men in die volftrekt 'Krygshaftige geestgefteltenisfe,
die nu eens het Uitwerkzel , dan weder de Voorboode , is
des Oorlogs. Verfcheide Staaten zyn reeds , als 't ware,
veranderd in groote barakken; en de opeenvolgende vermeerciering van geoefende Legerbenden verzwaart de belastingen , de vrees, en de flaaverny, in dezelfde evenredigheid. In 't kort , door eerie ongelukkige wederwerking verwekken de groote kosten , veroorzaakt door deeze onnatuurlyke gefteltenis, de begeerte om ze dienstbaar
te doen zyn tot hetdoen van vermeesteringen : en , naar
gelange de Souverainen flaagen in het uitbreiden van hurt
grondgebied, wordt het Despotismus voor hun noodzaaklyker; ten eenigen dage zullen zy den gewoonen invloed.
Diet genoegzaam rekenen , om fchielyk genoeg zo veele
deelen te gelyk zamen te hegten ; alle bedagtzaamheid ter
zyde ftellen , als onbeftaanbaar met hunne oogmerken ,
door Staatzugt gedreeven , het voor bun niter& bedoelincr
houden een geheim nit te vinden, om door een enkele
fpringveer alle hunne Onderdaanen in werkzaamheid te
brengen, of fail te doen Chan. Welk eene verbastering
van 'de Menschlyke Namur ! Welk eene OlVerande aan
de Staatzugt van 66nen toegebragt ! Dceze denkbeelden loopen , 't is waar, min in 't ooge, wanneer in
zodanige Vorftendornmen verfcheide Souverainen gevonden worden , door een hooger geest gedreeven, en bezield
met andere <revoelens, die 's Volks heil , waarin zy hun
hoogite voldoening vinden , weeten te vereenigen met de
Krygskundige beginzels welke de Staatkunde bun voorfchryft. Maar zy flerven als Menfchen, en met hun verdwynen zonnyds aile die Volksverligtingen , welke melt
am hun edel en groot Character verfehuldigd was.
WAA
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WAARNEEMING WEGENS HET KRAMPSTILLEND VERMOGEN VAN DE BISMUTH-KALK, (illagisterium hismuthi)
van L. ODIER Geneesheer to Gent (').

In de maand May 1785 wierd ik om raad gevraagd van
een Lydcr , die zedert eenige dagen hevige MaagKral-I-Ten had , voornamentlyk kort na den eeten.
Deeze Kramppynen duurden gemeenlyk twee a drie uuren, en eindigden telkens met braakingen. Na veele Geneesmiddelen vruchteloos aangewend to hebben , gaf ik
den Lyder eindeiyk bet illagistcriuN Bii712whi , met die
omzichtigheid, dat ik hem viermaal 's daags telkens een
achttle deel van een grein liet neemen : de Lyder vond
terftond eenige verligting. 1k vermeerderde de gifte van
tyd tot tyd, en de pynen wierden ook in evenredigheid
minder, wonder eenige onaangenaame uitwerking van het
middel zelve. Eindelyk kwam ik zo verre , dat ik den
Lyder viermaal 's daags telkens een grein liet neemen ,
en decze gifte maaktc zulk cene volkomen geneezing,
dat by van dien tyd at geen aanval van deeze Zickte
gehad heeft.
Deeze eerfte zo gelukkige geneezing heeft op nieuws
myne aandacht tot dit middel bepaald. 1k heb het zedect wan zeven en zeventig andere Lyders, en wel in
eene veel grootere dotis , gegeeven ; dikwils heb ik
daar van de gewenschte . uitwerking gezien , en 'er nimmer eenige nadeelige uitwerking van ondervonden.

(*) Journal de Med. T. LXVIII. p. 49.

WAARNEEMING VAN DE ZONDERLINGE UITWERKZELS
FENS SCHRIKS OP ' T GEHIIUGEN.

(Journal des Savans.)
de zeldzaame uitwerkingen , die de Schrik op 't
ByGeheugen
kan hebben , waar van de Heer
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„ heugen , verfcheide voorbeelden opgeeft (*), mogen
„ wy deeze Waarneeming voegen , door den Heer WICH„ MANN, Geneesheer te Hanover, gezonden aan den Heer
„ MURRAI Raadsheer des Hofs, die ze aan de Societeit
„ van Gottingen heeft medegedeeld."
Len jonge Dogter, van veertien jaaren, was zeer verfchrikt door het vallen van een vies , die van de tafel op
den grond viel. Gcduurende de eerfte acht dagen, naa
dit voorval , vertoonden zich alle voorwerpen blaauw.
Op het minite geraas , of wanneer men de hand fchigtig
voorby de oogen fireek, fchrikte zy, en fprong op. Zy
verloor haar Geheugen , in zo verre, dat zy , zonder anders eenig teken van bysterzinnigheid te geeven , de gemeenzaamfte voorwerpen niet wist te noemen. Zy bath
zelfs vergeeten Duitsch en Fransch te leezen , en kon niet
uit haar hoofd fchryven. Met veel moeite fchreef zy eenige woorden van een Lettergreep naa; zy voegde 'er
Heeds eenige overtollige Letters by, en, by woorden van
meer Lettergreepen , zette zy beftendig een r naa elke
Lettergreep. De Geneesheer WICHMANN, den voortgang
of het afneemen van die zonderlinge ongefteldheid willende waarneemen, verzogt dat de Patiente hem alle dagen,
een Bricfje zou fchryven. De eerfte Briefjes behelsden ,
zonder orde of fchikking, de naamen van eenige Perfoonen , die zy op den dag gezien hadt, doch zodanig veranderd , door het inmengzel van overtollige Letteren ,
dat het onmogelyk was dezelve te Ieezen. - Naar
gelange haar fchryven geregelder werd, is ook de zwaarigheid, om voorwerpen te noemen en van te fpreeken ,
afgenomen, als mede de ligt verfchrikbaarheid; en, in
den tyd van zes weeken , hebben alle de verfchynzeis van
deeze vreemde ongefteldheid opgehoudeu. De behandeling was zeer eenvoudig , de Heer WICHMANN heeft niets
gebruikt dan Bloena van Zinc, met witte Magnelia,
(*) j. BEATTIes Wysgeerige , Oordeel- en Zedekundige Verhandetingen, I Deed, hi. 1 7 , in den voorleden jaare by A. Loosjes
te Haarlem, uitgegeeven.
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NAT UURLYKE HISTORIE VAN DEN STRONTJAAGER,
OF LABBE.

(Volgens den Heer DE RIFFON.)
e Strontjaager is een Vogel , dien men onder de
Illeettwen zou tellen, als men alleen agt floeg op zyne geflaIte en trekken: maar is by van dat Gezin , dan
zal uiemand ontkennen , dat by voor een ontaart Geflachtgenoot moet gehouden worden: want by is dan een
ophoudelyk Vervolger , en verklaard Vyand van veele
zyner Naastbeitaanden , en bovenal van eene kleine
Mecum, door de NoortijChe Visfchers Kutke-Gaap geheeten. Hy vervoegt zich by deeze, vervoegt ze onophoudelyk, wanneer deeze, op de aankomst van den ,Ntrontjaager,, vlugt , en gefcbiedt zulks, zo men wil, om den
afgang, door benauwdheid geloosd, op te vangen , en te
eeten. Ingevolge van dit denkbeeld , heeft by den onhebbelyken naam van Strontjaager , en in 't Latyn dien
van Stercoranus, gekreegen; men hadt liever den Zweed'Chen imam van Labbe molten houden : want 'er is alle
waarfchynlykheid voor, dat deeze Vogel Been Stront eet,
maar den Visch, die de vervolgde Vogel nit den bek laat
vallen.
De I-leer BAILLON heeft my, ten deezen opzigte, ecnige mededeelenswaardige opmerkingen gezonden. „Ee,, nige Natuurkundigen , fchryft hy, hebben vermeld ,
,' dat zekere foorten van itiaawen andere Meeuwen vetvolgen , om derzelver Afgang te eeten ; ik heb alles
,' ontdaan wat ik kon , om dit ftuk , 't creep. my °ligelooflyk voorkwam , te dnderzocken : dikwyls heb itt
my aan strand vervdegd, om myne waarneemingen te
doen , en eindelyk ontdekt , wataanleiding gegeeven
91
De Meet/wen voeren een
1, heeft tot dit Fabeltjc.
1 , geduurigen kryg om de vangst; althans is dit het geval der grootfte en der middelfoorten; vanneer 'er een
,, nit het water komt met een Visch in den bek , valt
„ de eerfte , die hem ontmoet , op hem aan , om dien
,, prooy te ontweldigen; indien deeze zich niet haasttc,
„ om den gekreegen Visch in te zwelgen , wordt hy „
„ op zyn beurt , -door de nog fterkere nagezet, die hem
„ geweldige flagen met den bek toebrengen by kan ze
„ niet
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niet ontwyken dan met weg te vliegen , en zich van
den vyand te verwyderen; 't zy dat de Visch hem in
't vliegen hindert ; 't zy de vrees hem eene ,
e beweeging doet maaken ; 't zy by weete , dat de
55
Visch
, then by in den bek heeft , de eenige oorzaak is
55
9, der vervolginge , by haast zich om dien kwyt te wor,' den ; de ander ziet den Visch vallen , vangt dien behendig op , eer dezelve in 't water komt ; 't mislukt
zeldzaam. - De Visch vertoont zich wit in de
lugt , door de wederkaatzing des lichts , en fchynt,
15
door de fnelheid van den vliegenden , die denzelven
55
nit den bek laat vallen, nit diens agterfle te komen.
51
Deeze twee omftandighedcn hebben de Waarneemers ,
die van het bedryf der Strohtjaagers als ooggetuigen
51
fpreeken , misleid. --- In myn thin heb ik de reeds
35
bygebragte \Vaarneeming bevestigd gevonden;
wende vervolgde ik groote Meetmen , die, onder 't vlie9,
gen , den opgevatten Visch lieten vallen: ik wierp ze
55
hun
weder toe, dezelve was zeer welkom, en zy yin')
9 , gen ze als de Honden een ftuk Broods."
De Strom/eager, zo genaamd, vischt zelve , eet walvischfpek , en vindt voedzel in de groote voorraad van
fcbepzelen, die de Zee aan de Zeevogelen aanbiedt; weshalven by niet verweezen is om bet leeven te houden by
jets , 't welk alle andere verwerpen.
Niemand heeft deeze Vogels beter befcbreeven dan de
Heer GHISTER , in de Memoires de l' cadernie de Stockholm.
De vlugt van de Labbe is zeer fuel en dryvend; de
51
fterkfte wind belet hem niet zyn koers Quist zo in te
51
rigten, dat by de kleine Vischjes , door, de Visfchers
55
hem toegefmeeten, vangt: wanneer de Visfchers hem
roepen met den naam van Lab Lab, faieten zy
ftond toe neemen den Visch en andere fpyze , hun
voorgeworpen.
Zy laaten de Haringcn in de Visch3/ „
icnurten niet ongemoeid, treffen zy gezouten Haring
aan, zy wasfchen ze of eer zy ze opeeten : men kan
57
], deeze Vogels niet naderen of fchietcn, zonder hun ccnig lokaas voor te werpen; maar de Visfchers ontzien
95
deeze
Vogels, dewyl ze hun een voorbode en een by,/
kans zeker teken zyn van de Haringvangst; in de daad,
95
wanneer de Labbe zich niet vertoont, betekent de vangst
95
zeer weinig. Deeze Vogel onthoudt zich bykans be,'
ftendig op Zee , doorgaans ziet men 'er twee of drie
by elkander, zeer zeldzaam vyf of zes. Vindt by gun
55

55
4,
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voorraad in Zee, dan vervoegt by zich na Strand, om
die zo ras de Labbe aan komt fchreeu99 de Ilfeetiven ,
3 , wen te berooven : by valt op dezelve aan , legt ze op
9 , den rug, en dwingt ze, door twee of drie Hagen met
„ den bek, om den ingezwolgen Visch weder over te
„ geeven , die by dan oogenbliklyk binnenflaat. De Labbe legs9 even als de Meet/wen , de eijeren in de klip„ pen; het Mannetje is zwarter en veel grooter dan het
WYfie"
In grootte verfchilt de Strontjaager niet van de kleine
Mecum 7, de kleur der Pluimadie is donker aschgraauw,
met gryze golfswys loopende veeren doormengd : de Vleugels zyn zeer groot , de Pooten van maakzel als die der
Itleetzwen , alleen wat zwakker, de Vingers veel korter;
doch de Bek verfchilt meer van dien deezer Vogelen :
want het uiteinde van de Bovenkaak is gewapend met een
nagel of een haak , die 'er aan tocgevoegd fchynt, een
kenmerk , waar door de Labbe wel na de Petrellen gelykt , zonder nogthans , gelyk deezen , de neusgaten in
kookers te hebben.
In gang en howling van den Kop heeft de Labbe iets
van een Roofvogel , aan dit voorkomen beantwoordt zyn
vyandlyke en oorlogzugtige leevenswyze volkomen. Hy
gaat reeht op, zyn ftem is flerk; by fchynt, zegt MARTENS , i-ja te zeggen , of fault als men hem van verre
hoort. De Leevenswyze deezer Vogelen zondert ze noodzaaklyk van den anderen of , en verilrooit ze : zelden
vindt men ze fchryft diezelfde Reiziger , byeen ; en
voegt 'cr by, dat de foort hem niet talrylc toefchynt, dat
by 'er maar weinigen , omflreeks Spitsbergen , gezien
heeft. Het ftormend weer van Slachtmaand, des Jaars
MDCCLXXIX, dreef twee deezer Vogelen op de kusten
van Picardie, de Heer BAILLON bath de goedheid ze ons
toe te zenden, en hebben wy ons van dezelve in deeze
onze befchryving bediend.
Behalven deeze Labbe is 'er cene andere, de Langflaarlige bygenaamd. De verlanging van de twee middelfte
Staartpennen in twee veeren, van elkander gefcheiden en
afwykende , kenmerkt deeze Vogelfoort , die , voor 't overige, gelyk is aan de boven befchreevene : by heeft op
den Kop een zwarte kalot , zyn Hals is blank, en voorts
de
('p) Collection Academilue, Portia esrongere, Tom. XI. p. Si.
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de Pluimadie grys: zomwylen zyn de twee lange Staartpennen zwart. Deeze Vogel is ons uit Siberie toegezonden , en wy houden hem voor denzelfden , dien de Heer
GMELIN ontmoette in de vlakten van MangA/ea , op de
oevers van de Rivier yerii/ea (t). Men vmdt dien ook
in ivoorwegen , en zelfs veel laager in Finmark en Anger.
manic (§:), en de Heer EDWARD ' S heeft denzelven nit de
Baai van Hudfon ontvangen, waar, volgens zyne optekening , de Engelfchen deezen Vogel , buiten twyfel uit
hoofde van deszelfs vyandlykheden tegen de Meeuwen ,
the mall of war bird noemen , of den Oorlogfchips-Vogel.
Hy voegt 'er by, dat, zyns oordeels , uit de langte der
Vleugelen en de zwakheid der Pooten veel is op te maaken, dat die Vogel zich meer op Zee en in de vlugt moet
onthouden dan op den grond , en in rust: als mede dat de
Pooten ruw zyn als een vyl , en gefehikt om denzelven
vast te--doen Haan op de gladde lichaamen der groote Visfchen. Deeze Natuurkenner is met ons van gedagten ,
dat de Labbe, door het maakzel van zyn Bek, de over<r ang uitmaakt tusfchen de 'Weimer' en de Petrellen.
De Heer BRISSON gcwaagt van eene derde foort van
Labbe, door, hem den Geflreepten Strontjaager geheeten:
mar, dewyl by geen grond voor die onderfcheiding heeft
dan de bcfchryving , door den Heer EDWARDS gegeeven ,
van een enkelen Vogel, van dien Natuurkenner aangezien
voor het Wyfje van den Langfixartigen Strontjaager (4.),
erkennen wy deeze derde foort niet; wy denken met den
Heer EDWARDS, dat het alleen cene verfcheidenheid is
van Sexe , of ouderdom; en bier toe zou misfchien ook
onze eerstgemelde foort kunnen gebragt worden: want de
overeenkomst van deeze met den Vogel, door EDWARDS
befchreeven, en de gclykheid der natuurlyke geaartheden
van beide, fchynen dit aan te (Widen: en , in dit geval,
zou 'er niet meer dan eene foort van Labbe of Strontjaa.
ger weezen , waar van de volwasfene, of het Mannetje ,
de twee lange pennen aan den Staart zou draagen, en het
Wytje het geheele lyf bruin hebben.
p. 56.
GMELIN, Voyage en Siberie, Toni.
(5) 11,c,
& Fauna Suecica.
(-) EDWARD ' S Arctic Birdi, Toni. III. p. 149.

NE-

BERIGTEN WEGENS B. KENNICOTT.

435

BERIGTEN WEGENS
LEEVEN EN DE SCHRIFTEN
VAN DEN EERW. HEERE BENJAMIN KENNICOTT

D. D. enz.
55 T

ot nog heeft het den verdienstlyken Heere B. KEW-

NICOTT aan eenen Lecvensbefchryver ontbrooken : een Man, die , by zyn leeven , in den Jaare
MDCCLXXXIII geeindigd , de oogen der Christen55 wereld, door zyn onvermoeiden geleerden arbeid, tot
51 zich trok. De aart van 't Plan zvns grooten Werks,
,1 openlyk aangekant tegen lang en diep gewortelde voor9/ oordeelen , wikkelde hem in Taalgeleerden twist, be,' treffende de grondbeginzels van Bybelfche Oordeelkun*5 de: terwyl de onvoorbeeldlyke milddaadigheid, welke
55 hem in that flelde, om zo verbaazend een Werk , als
de vergelyking der Helsreeuwfche Hand/ehriften van den
„ fiybel , te onderneemen en uit te voeren , zynen Land91 genooten , zo wel als hem, ter ecre ftrekt. De Schryvers van the Monthly Review, zone Remarks. on Plea
„ Pasfhges in the Old Testament aankundigende , in den
„ Jaare MDCCLXXXVII uitgegeeven , waar voor zulk
een Leevensberigt zeer eigenaartig zou gevoegd heb7) ben, draagen het hunne by, om dien Man, zo wet
99 hun mogelyk is , te docn kennen ; en geeven 't vol„ Bend berigt , 't well: wy overneemens waardig keur3, den.”
Dr. KENNICOTT werd gebooren te Totnesf, in Devonshire, in 't Jaar MDCCXVIII. Van den rang en het
'character zyner Ouderen zyn wy volfirekt onkundig ;
maar dit gait vast, dat zy den dorst na kennis, welke
zy niet konden nalaaten in hun loon te ontdekken, buiten {bat waren te lesfchen. Eenige gelegenheden tot
vroegtydig onderwys moeten hem , egter, verfchaft weezen, of ('t Been zomtyds gebeurt ,) de natuurlyke Zielskragt , hem gefchonken , moet ze ounoodig gemaakt hebben. Want In den Jaare MDCCXLIII fchreef by a
Poem on the Recovery of the lion. Mrs. Eliz, Curtenay
from her late dangerous Hines( dit Dichtftukje , op de
Herftelling Bier Dame , bragt hem., waarfchynl yk , in kennis by de Heeren , die hem naderhand na Oxfort zonden,
en daar onderfteunden. In 't beoordeelen van dit Dichtftukje mag men veronderftellen , dat zy niet zo zeer de
Ii
inIII. DEED. 1V/ENGELW. NO. II.
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innerlyke waarde. , dan wel de omftandigheden , waarin
bet was opgefteld, in 't oog gehouden hebben ; want,
fchoon het regtmaarigen lof verdiende , als de vrugt van
jeugdigen yver,, met onbekendheid en behoefte worftelende, als een Dichtftuk klimt het niet op boven het middelbaare, en dealt 'er veelal beneden. Doch in welk een
Eat men deeze Verzen ook befchouwe, derzelver uitgave werd fchielyk gevolgd door zodanige Giften , als den
Schryver de voordeelen eener Acadernifche Opvoeding
bezorgden.
Met den Jaare MDCCXLIV ging by in Wadham
iegie • en 't leedt niet lang, of by onderfcheidde zich in
Bien 'byzonderen Talc van Letteroefeninp. , waarin by naderhand zo zeer uitftek. Zyn twee Verhandelingen , On
the Three of Life , en The Oblations of Cain and Abel,
werden in 't Jeer MDCCXLVII tot twee keeren uitgebezorgden hem de byzondere Eer , dat de
geeven
Univerfiteit hem , voor niet , den greed van Pachelor
fchonk , edn jaar v6Or den dear toe bepaalden tyd. De
twee Verhandelingen werden dankbaar opgedreagen aan
de Weldoenders , wier milddaadigheid hem den weg ter
Hoogefchoole geopend hadt , en deeze fchool ten tooneel
rnaakte, niet alleen van noesten arbeid, maar van loflyke
vriendfchap. Met zulke verdienften, en,dus onderfteund
gelukte het hem, in Exeter Collegie toegelaaten te worden. Welhaast maakte by zich bekend, door de nitgave eeniger Leerredenen.
Dan, in den Jaare MDCCLIII, lag by den grondflag
van dat verbaazend Gedenkfluk van geleerden Vlyt, 't
welk de Wyzen en Braaven met bewondering zullen aanfcbouwen , als Vooroordeel , Nyd , en Ondankbearbeid
verflommen. Hy deedt het door de Uitgave van zyne
eerfle Verhandeling , On the /late of the printed Hebrew
Text , waarin by zich voorftelde , bet toen heerfchend
denkbeeld van de volftrekte volkomenheid van den gedrukten Hebreeuwfchen Bybeltext om verre te werpen.
Reeds lang geleden halt CAPELLUS dear aan den eerften
fle a toegebragt , in zyne Critica Sacra, naa zynen dood,
flag
in den Jaare MDCLX uitgegeeven; een flag, dien BoxTORE met alle zyne bekwaambeden en taalgeleerdheid,
niet kon afweeren. Maar CAPELLUS , Beene gelegenheid
hebbende, om Hebreetovfche Handfehriften read te pleegen kon, fchoon zyne bewyzen onderfchraagd werden
door bet gezag van den Samaritaanfehen Pentateuchus, in
ge-
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gelykluiclende plaatzen, en dat van Oude Overzettingen,
nowt zyn ftuk ten vollen beweeren. In de daad,
bet algerneen denkbeeld was, dat de ffebreetewfche Handfchriften geene, of altbans geene andere, dan zeer Weinive en niets heduidende Leezingen , van den gedrukten
Text verfcbillendeopleverden: , ten opzigte van dett
Samaritaanfi;hen P'entateuchus, koesterde men zeer Vetfchillende gevoelens. Zy , die den Hebreeuwfc,hen i ext
voor den waaren bidden, veroordeelden , ingevolge daat
van, den Samaritaalifehen , als bedorven op alle plaatzen,
waar die van den flebreeuvli;heta afweek: en zy, die den
Hebreetorfchen onnauwkeurig oordeclden , fchreeven nit
den Stynaritaanfihen been gezags genoeg toe, om zulks.
te verbeteren. Daarenboven hinkte de Sataaritattnfeho
Pentateuchus aan een zeer groat fchynbaar gebrek: want
Beene Samaritaanfehe Handfehriften waren toen bekendt
en de Pentateuchus zelve ward veroordeeld om
die met meer refits aan de onnauwkeurigheid dertTitgavert
moesten to;.lefcbreeven worden. Dr. KENNICOTT bewees
in zyne Verhandeling, dat 'er veele HebreeznOze Hand.
boewel men , tot nog toe,
fchriften beflonden ,
-oordeeld hadt, dat ze met elkander en met den gedruten
Text zamenftemden , nogthans veele en zeer belangrylte
verfchillende Leezingen opleverden: als made dat uit deeze verfchillende Leezingen veel kon ontleend worden tot
flaaving der Dude Overzettingen. Hy maakte bekend y dat
'er zesSamaritaanfche Handfchrifien alleen te Oxfbrt Voot
handen waren, door welker beltulp men veele misflagen in
den gedrukten Samaritaanfchen Text zou kunnen
len; en by onderftondt te bewyzen , dat zelfs uit den Sa.
maritaanfbhen Pentateuchus, gelyk die reeds gedrukt was,
veele plaatzen in den Ilebreettivfolicf; buiten twyfel kondert
verbeterd worden.
Dit Werk ward , gelyk te verwagten was , buitenlandsch met veel ftrengheids beoordeeld. Op Buiteniand4
fche Academien bath men, wanneer CAPELLUS de volkomen volmaaletheid van den Hebreenwichen Text aantastte,
op het geloof daarin, als can Geloofs-Artykel, aangedronInEngetaiul vond de Leer van KENNI-;
gen (*).
COTT

(*) ltla Capelli fententia adeo non approbata fuit fidei fociis
tit potius Helvetii Theologi , et fpeciatim Genevenies , alma
1678 peculiari canine caverint , ne quis in ditione faa
2
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, COTT wegens de Verbeferingen , in den Hebreeuwfchen
Bybeltext , tegenfl anders in COMMINGS en BATE , twee
Hutchinfoniaanen , die dezelve beftreeden met zulk eene
hevigheid, als of de geheele waarheid der Openbaaringe
daar aan hing.
Dr. KENNICOTT fleet de eerst volgende Brie of vier jaaren , voornaamelyk, in het opzoeken en naaleezen van Webreeta7Phe HandfChrifien des Bybels; fchoon by tydruimte
vondt niet alleen om te preeken ; maar ook, om, by voorkomende gelegenheden ecnige Leerredenen in 't licht te
geeven. E'en LieeZer,, over de Christlyke Kloekmoedigheid,
werd flerk aangetast door de yacobi ten , toen zeer talryk
te Oxfort en voornaamlyk in een Gcfchrift, doorgaans
toegelchreeven aan Dr. KING, het geleerd en welfpreekend , maar' onrustig en oprocrig , Hoefd van St. Mary
Hall. Het'Exeter Collegie flak ten dien dage nit door cenen blaakenden yver voor de zaak der Whigs; een yvcr,
die, indict' Diet geheel ongepast, in vale opzigten onbeflaanbaar is, met de waardigheid en bet cog perk .der Academilche Inftellingen. Onze KENNICOTT be"Soefie in yver
voor geen zyner Medegenooten te wyken; doch het gclust ons liever hem als cen Geleert len , dart als een Voorvegter, van eene Party, te befchouwen. Zyne begaafdheden in de laaatstgemeHe hoedanigheid willen wy gaarne
overlaaten aan de flille befpiegeling der geenen, die de
Gefchillen ,Ivelke op ('e OxforaYehe School zo hyster hoog
Iiepen , zich herinneren : terwyl de Vrienden Zanggodinnen , in 't alzerneen, reden vinden om zich te heklaagen , dat men' ale Geleerdheid niet altoos gepaard ziet met
de Zagtmoedigheid der waare Wysheid.
Omtrent deezen tyd ward Dr. KENNICOTT een van 's
Konings Predikanten te Whitchal, en in 't Jaar MDCCLIX
treffen wy hem aan als Vicaris van Culham , in Oxfordshire. Met den aanvang des pars MDCCLX gaf by zyne
tweede Verhandeling uit , over de Gefleldheid van den
Bebreeuwfchen Text; waarin hy, naa het Ge,zag en de
Oudheid van den Samaritaanfchen Pentateuchus verdeedigd te hebben, den Voorflanderen van de Volkomenheid
des
Eeelefix recipiatur, nit' fateatur publice Textum Hebrmum ,
ut hodie est in exemplaribus Maforetieis: quoad confonantes et
vocales , divinum en authenticum esCe.
Bibliotheca
hieb. TOM. II. 27.
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des Hebreetnifi;hen Texts een hunner fchynbaarfte wapenen
uit de hand wrong. Zy hadden opgemerkt, dat de Chaldeeus*he Paraphrafis , opgemaakt zynde uit Hebreettlifehe
Handfchriften , omtrent den tyd van cnrasTus , de algemeene overeenftemming daar van met den tegenwoordigen
liebreettivfaen Text , ten overtuigenden blyke ftrekte , van
de overcenkomst deezcs laatstgcmelden met de liandfehriften, waar uit de Paraphrafis ontleend was. Dr. KENNICOTT bewees de valschheid deezer redenkaveling, door
Rau te toonen , dat de Chaldeemylehe Paraphrafis dikwyls
te bedorven was, om dezelve met den Gedrukten Text te
doen overeenflemmen, en dus wendde hy, met veel voordeels, de wapenen zyner vyanden tegen hem zelven.
beriep zich desgelyks op de Schriften der Yooden zely e, ten opzigte van den flebrecumIchen Text, en gaf 'er
eene korte gefchiedenis van, zints het fluiten van den
flebreettw/ehen Canon, tot de Uitvinding der Boekdrukkunst; .. als merle eene befchryving van honderd en drie
Ilebreeuw.Ahe liandfthriften , door hem in Engeland ontdekt, en een verflag van vecle andere, op verfcheide plantZen in Europa bewaard.
Thans haakten de geleerdfle en verlichtfle Vrienden der
Bybcl-Oordeelkunde na eene Vergelyking der Ilebreeuwfche flandfchriften; en in dit zelfde Jaar MDCCLX gaf
Dr. KENNICOTT zyne Voorilagen in 't Relit, ter Vergelyking van alle de Hebreenwfthe Handfchriften , v66r de
Uitvinding der Drukknnst in 't licht gegeeven, die in
Grootbrittanje en lerland kouden gevonden worden , en
tevens om zo vale Vergelykingen van berocmde Buitenlandfche Handfehriften te verzamelen, als de tyd en het
geld, hem daar toe verflrekt, zou toelaaten. Zyne eerfle
Infchryvers waren de Gelcerde en Godvrugtige Aartsbisfchop SECKER , en de Opzienders van de Oxfordl.he
Drukpers, die met de milddaadigheid, welke doorgaans
ban Character gekenmerkt beet, hem met eene Infchryving van Vterii 1-'onden Sterlings 's jaarlyks verecrdell.
In het eerfte jaar beliep bet geld 't well: hy, tot voortzetting van dien geleerden arbeid, ontving, Vyfhonderd
Guinjes , in 't volgende meer dan Nqenhoader d op Welke boogte die fom bleef tot het tiencle jaar, wanneer dezelve tot Duizend opklom. Staande de voortzetting van
dit Werk , werd de vlyt van Dr. KENNICOTT beloond
door een Kanunniklchap van Christ-Church. Hy weed,
desgelyks, fehoon wy den netten tyd niet weeten , op de
Ii3
Be-
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Benoeming van het Capittel van Exeter, tot de voordee.
lige Standplaats van Illynhengote , in Cornwall, voorgefteld. In den Jaare MOCCLAXVI kwam het Eerfte Dee!
zynes Bybelwerks, met de verfchillende Leezingen , in 't
Licht, en in den Jaare MDCCLXXX was het voltrokken.
Indio wy nu in aanmerking neemen, dat 'er meer dan
Zeshonderd . Handfi-hriften vergeleeken zyn , en dat het
geheele Werk twintig jaaren van Dr. KENNICOTT 'S leeven
gekost ireeft , zal men moeten betuigen de grootfte yen,
pligting aan dies Geleerden Man te hebben. Zyn Vlytbetoon eindigdc niet met deezen volbragten Letterarbeid:
want aan de werkzaamheden van eene ziel, nit eigen aart
bezig in het naavorfchen der waarheid, kan de Dood alken , of 't geen erger dan de Doocl. is , het gemis van 't
Gebruik des Verftands, een einde maaken. "Want, WI&
bet Jaar MDCCLXXXIII, wanneer Dr. KENNICOTT , in
den ouderdom van Vyf en zestig jaaren, te Oxfort ftierf,
was reeds een gedeelte gcdrukt van zyne Remarks on felect
Pasfages in the Old Testament; een Werk, 't welk, overeenkomtlig met zyn Uiterften wit, voortgezet en thane
nitgegeeven wordt.

EENIGE VRAAGEN , DEN GODSDIENST DER INDCIS'I'AN-,
NEREN BETREFFENDE BEANTWOORD.

(Uit het Engelsch.)
enigmaal hebben de Verimaaders der Openbaaringe
gezegd, dat de Inftellingen van MOSES op geen beter
grondflag rustten dan die des Voiks van Indostan; dat al1.c$, wat tot znlk eene hooge Oudheid opklimt , even zeer
met ondoordringbaare duisternisfen omgeeven is, en dat
men het voor eene beweezene zaak mag houden , zonder
zich tot een verder onderzoek in te laaten , dat ze of de
Vonden zyn dcr Wyzen, of de Verbeeldingen der Dwaazen ; doch geen aanfpraak, hoe genaamd, hebben op de
ernflige overweeging van Verftandigen , in dceze meer
verlichte Ecuwe..
Maar zy, die op deezen losfen trant fpreeken , of Caryhebben , dit hon ik my verzekerd , geen behoorelym
1?ze agt gctlaagen, of op de natuur der Gefchiedkundige
I3,4kbaarbeid of op het groot onderfcheid, 't welk zich
vp-
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opdoet tusfchen de Ondlandighecten der Inflellingen van
mOSES, en die van den Godsdienst der Hindoos, of van
eenigen anderen Godsdienst, daar tegen overgefteld. Verfcheide van deeze omflandigheden worden opgeteld in de
onlangs uitgegeeven Letters to Philofophical Unbelievers,
P. II.
Op dit ftuk , nogthans, eenige verdere opheldering verlangende, en my niet vergenoegende met aandagtig te letten op alles, wat ik , in gedrukte Schriften , des betreffende , kon vinden , ftelde ik eenige Vraagen op , die gezonden zyn aan de Kundigften onzer Landsgenooten , in
Intiostan zich thans onthoudende; en dewyl 'er een ge.
ruime tyd moest verloopen, eer ik antwoord, uit een zo
wyd afgelegen Gewest, kon bekomen, liet ik ze ook ter
hand komen aan een Geleerd aanzienlyk Heer, die lang
in 't Oostcn verkeerd heeft, en , in alle opzigten, zo wel
bekwaam is als tegenwoordig eenig Mensch in Europa,
um 'er voldoende op te antwoorden. Deeze Antwoorden,
met de Vraagen, cieel ik bier merle, zo als ik ze ontvangen heb, in den volgenden Brief.
MYN DEER

De lange tyd , verloopen , zints gy my uwe Vraagen , den Godsdienst der Indostanneren bctreffende , hebt
toegezonden , zal u veelligt hebben doen denken , dat ik
op uw verzoek seen agt Hoeg. Dan , de waarheid is ,
clot , terwyl ik bezig was met zeer veel , dat fluk betreffende, te leezen , myne zaaken my na ...... riepen ,
waar ik eenige maanden gefleeten heb , en van waar ik
nu even ben to rug gekeerd.
Ik kan niet zeggen , dat myn Letterblokken my veel
licht verfchaft heeft. Under een groot aantal fchoone Zedekundige Waarheden, en veele diepzinnige Bovennatuurkundige Befpiegelingen , treft men duizend ongerymdheden en tegenftrydighcdcn aan. Hunne Beeldenfpraak is
onverklaarbaar verward. Veel is ongetwyfeld Zinnebeeldig , een gedeelte , waarfchynlyk , Gefchiedkundig ; doch ,
over 't algemeen kan ik niet nalaaten het te houden voor
enkele wartaal , door de Pricsters uitgevonden , om de
onkundige menigte te vermaaken en te verbaazen. Deeze
gedrogtlyke Vonden , op de Gefchiedkundige en Zinnebeeldige Schriften hunner Voorgangeren gegrond, dienen
om dezelve te verdonkercn , en van minder waarde te
maakcn; ze zyn thans in dien hoop Diet wel te onderfcdheeni.Ii 4
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den. Doch ik zal tragten , om uwe opgegeevene Vraagen,, in dezelfde orde als gy ze hebt opgegeeven , te beantwoorden.
1, Vraag. „ Behelzen de vier Heilige Boeken, Vedas
„ geheeten, eenig Gefchiedkundig Verhaal van Wonder„ werken , gewrogt ten bewyze van de Godlyke Zending
, der Schryveren, 'of van den Perfoon , die de Leer ,
„ daar in begreepen, eerst leeraarde ?”
Het fchynt zeer twyfelagtig , of eenige Affchriften van
de Veds bettaan. Geen geloofwaardig Europeaan heeft
iinmer gezegd ze geleezen te hebben. Overzettingen van
eenige afzonderlyke brokken zyn ons ter hand gekomen
door HALHED , DOW, en anderen; doch 't geen wy, en
de Hindoos' zelve, 'er van weeten , is, door middel van
de verfcheide Uitleggingen, op verfchillende tyden , door
geleerde Brahmannen gefchreeven. De onderwerpen , daar
in behandeld, fchynen my toe, zo verre ik uit die Schriften kan opmaaken , ,niet Gefchiedkundig te zyn , maar
Leerftuklyk, behalven het verdigtzelvol verhaal van de
Schepping der Wereld en des Menfchen , in 't welk de
Schryvers niet zeer met elkander overeenflemmen. Men
veronderftelt , dat de oorfpronglyke Reds door de hand
van Goo aan 't eerst gefchapen Weezen zyn overgeleverd;
doch het fchynt eene toegeftaane zaak, dat deeze verlooren geraakt zyn, en dat de Boeken, welke dien naam
draagen, en die men wil dat nu beftaan , opgefteld wierden door een Man, VEIAS geheeten , die by den aanvang
der tegenwoordige Wereld-eeuw , of bykans vyf duizend
jaaren geleden, leefde. Dit tydperk, weet gy, is vry
onbcpaald, en ik heb vrugtloos gezogt, eenig inwendig
blyk van zulk eene oudheid te vinden in die Schriften van
vEtas, waar van wy Overzettingen bezitten.
1k iroct hier, nogthans ,optekenen , dat een zeer nauwkeurig en verftandig Fransch Starrekundige aan de Hindoos
geen geringen lof geeft , wegens de uitgeftrektheid en
nauwkeurigheid hunner Starrekundige Berekeningen , welke by tragt te bewyzen , dat die der Clialdeen en Chineefen overtreffen., Om op het byzonder oogmerk van owe
Vraag hepaalder te antwoorden , moet ik zeggen niet te
gelooven , dat de Vas eenige Gefchiedkundige berigten
behelzen van Wonderwerken , ten bewyze. eener GOD , in.
Zending ,gewrogt.
z, Vrati47„ 7 Is 'er eenige Gefchiedenis van de ,S,c1v)reyr;
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vers deezer Boeken, en van de omftandigheden, waar
1, in ze gefchreeven zyn?"
Niets zodanigs is te onzer kennisfe gekomen, en ik heb
reden om te denken , dat 'er geene ftukken van dien aart
zyn, op welke wy afkunnen. De Jaartekeningcn, geftelol
in de Voorreden van het Gentoo-Codex eeniger oude
Schriften, van de Eerfie en Derde Eeuwe, loopen te
overgedreeven hoog om eenige aandagt te verdienen.
3, Vraag. „ Is 'er eene gefchreevene Gefchiedenis van
„ de Indovanneren, die het Tydperk , waar in deeze Boe„ ken gefchreeven zyn , zamenhegt met het Tydperk ,
„ toen de Tartaaren het Land vermeesterden? Zo
„ neen , is 'er dan eenig Berigt van de Opvolging der
„ Koningen, zyn 'er Geflachtrekeningen, of Gewysden
„ van eenen anderen aart, waar nit wy de langte van
dien tusfchentyd kunnen opmaaken?”
Geene Gefchiedenis van deeze foort wordt door eenig
goed gezag bygebragt. Die , van welke Mr. HALHF,D
fpreekt, is van de drie vroegere Eeuwen. In de Memoires de l' dcademie de c Infcriptions treft men een verflag aan
van een Handfchrift , in de Boeker y des Konings van
Frankryk, (doorgaans aangehaald in I}Ezour Vedarn welke gy waarfchynlyk. gezien hebt ,) behelzende een 'Tydrekenkundige Tatel der Regeeringen, (in de Memorien
opgegeeven) doch dezelve draagt geene tekens van Egtheld, of zelfs van Mogelykheid. Men g.evvaagt 'er van
de Stammen van de Ton , en van. de Stammen van de
Maan , en meer dergelyke buitenfpoorigheden; doch niets
wordt 'er in gevonden, 't welk hunne oude Gefchiedenis
verbindt met het Tydperk van den Inval der Tartaaren.
4, Vraag. „ Is de Taal, waarin .de Ileilige Boeken
„ gefchreeven zyn , oorfpronglyk verfchillende van die
„ men gewoonlyk in Indostan fpreekt, of is de baffle al„ leen een Tongval van de ander, of eene allenuskens
„ ingevoerde afwyking van dezelve? En , is dezelve in
„ den oorfprong verfchillende van de gemeene Landstaa/,
„ wat is 'er dan geworden van 't Volk , 't welk dezelve
?”
2/ fprak 2
'
Voor als nog ben ik eenvoudig van gevoelen, dat de
Taalen oorfpronglyk dezelfde zyn; dat de Sanckrit, of
de Taal der Heilige Schriften, de algemeene Taal van
Indie was: maar dat dezelve bepaald zynde door deeze
Schriften, zo zorgvuldig bewaard, in deeze dagen noodtvendig moet fchynen te verfchillen van de Taal in 't Land
Ii5
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gefprooken, die veel veranderings moet ondergaan hebben
door het enkel tydsverloop , onafhangelyk van de Staatkundige Omwentelingen, welke het Land ondergaan heeft,
en de daar uit voortkomende invloeijing van vreemde
woorden. - Ik hou my desgelyks verzekerd, dat de
duisterheid van de Sanskrit zo veel ontftaat uit den afgetrokken aart der Onderwerpen , doorgaans behandeld, en
de menigte van Bovennatuurkundige woorden , waar mede deeze Schriften zyn opgevuld, (veele waarfchynlyk by
voorkomende gelegenheden nieuw gefmeed, ) als uit de
evengemelde oorzaaken. Myn gevoelen , nogthans , wegens de gelykheid, fteunt op vergelyking.
5, Vraag. „ Verfchilt de Godsdienst, in de vier Ve.
5 , das geleeraard, van die der Volksbygeloovigheden? en,
v, zo ja, welke is de Oudftc?"
6, Fraag. „ Indien de Volksbygeloovigheden ouder
1 , zyn dan het fchryven deezer Boeken, worden ze dan
eillafd - Of verfmaaden de Geleerden
99 daar in (r
de Volksbygeloovigheden , ten zelfden tyde dat zy 'er
'9
„ zich naar fchikkcn , gelyk de Griekfche Wysgeeren
„ deeden , ten aanziene -van den Volksgodsdienst, ten
„ hunnen dage?"
Ik heb geen reden gevonden om te denken , dat de
Volksbygeloovigheden veel verfchillen van die in de Verklaaringen op de eVs voorkomen , 't is onmogelyk dat ze
buitenfpoorigcr ongerymd kunnen weezen. Daar is een wonderbaarlyk mengzel van keurig Verfland , en grof OnverRand , in de beroemdfte hunner Godgeleerde Verhandelingen. Dezelfde Wysgeeren , die zeker ontdekt en beweerd
hebben de Leer, voorgeftaan door den Bisfchop van Cloy, ten opzigte van het beftaan der hoedanigheden , als
gewaarwordingen der Ziele onafhangelyk van eenige ftof,
fchynen te-gelooven in , en veel op te hebben met, de Fa,
bel, van den Oceaan te karnen , door middel van cell
Slang, geilingerd om een Berg, om 'er onfterflyke Boter
uit te krygen. Maar myn fchrandere Vriend , Mr. wri.,
KINS , (die zeer onlangs , uit de oorfpronglyke Sanskrit ,
ons eene Vertaaling bezorgd heeft van de Fabelen , die
wy Pdpays noemen,) fchryft in zyne . Voorreden , voor
de 1hagvat Greta: „ dat de geleerdfte Braltmannen van
15 den tegenwoordigen tyd Unitarisfen zyn , volgens de
„ Leer van KREESHNA ; ma.ar op denzelfden tyd dat zy
„ in een GOD, een algemeenen Geest, gelooven , fchik.
„ ken zy zich zo verre naar de vooroordeelen van 't Ge.
ineen,
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meen , dat zy uiterlyk alle de Plegtigheden, als Offer„ anden, Wasfchingen c/a., door de Veds voorgefchree„ y en, volbrengen.”
Gy zult de goedheid wel hebben , om deeze Antwoorden met cen verfchoonend oog in to zien. Myne kennis
met de Hindoos , en hunne Taal, is zeer oppervlakkig ,
en ik kan niet zeggen, in hoe verre ik, daar in meer vorderende, van myne thans omhelsde gevoelens zal afwyken. 11( twyfel zelfs, of het gefchreevene u wel eenige
nieuwe onderrigting geeven zal; dock ik reken my gelukkig met dit weinige to hebben mogen toonen , dat ik
Diet in gebreke bleef, om aan myn verlangen , om u te vet.
pligten, te voldoen. 1k ben, enz.

„

DAGVERHAAL
VAN EENEN TOGT DOOR CHAMPAGNE EN LOTHARINGENI
GEDAAN IN DEN JAARE 1712.
D 0 0 C D E N

Lieutenant-Generaal G R 0 V E S T I N S.
(Otis medegedeeld door den Eerw. [Jeer°
r. MARTINET,
4. L. M. Ph. Dr. Lid van verfcheiden Geleerde Genootfchappen, en Predikant to Zutphen.)
(Vervolg en Siot van bladz. 4c5.)

Den 14 Juny.

D

e togt ging deezen dag zeer vroeg over Cr,
occur, Neu,
villa. en Verdavoi s , waar men, denzelfden morgen,
het _grondgebied van den Hertog van. Lotharingen zou
overtrekken. Des liet de Generaal zeer feherp belasten ,
dat peen Ruiter of Dragonder,, wie bet ook mogte weezen , uit het gelid zou gain , op ftralfe van dood gefchoo:ten te zullen worden gelyk ook de geenen , die in eenig
huis zouden gevonden worden , dewyl men over eett
grondgebicd van eon' goed' Vriend-, die onzydig was,
zou trekken. 's Morgens kwam het Detachement langs
de Commandery van Maltha , genoand St. Hilaire, alwaar een, pastoor nitkwam, om to klaagen aan den Generaal
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raal, dat 'er in zyn huis geplonderd wierdt. Aanftonds
werdt daarop derwaards gezonden een Officier met twaalf
Dragonders van de Voorhoede, om zodanige roovers te
vatten. En men kreeg een' Ruiter, een' Dragonder van
llesfen, een' Ruiter van Oranje, en een' Hufaar, die hunne Paarden hadden verlooren. Deeze vier gevangenen
v66r den Generaal gebragt zynde, werdt hun gevraagd,
of zy de bevelen, daags te vooren gegeeven, niet wisten,
waarop zy ja antwoordden. Hierop beval de Generaal,
ten affchrikke en voorbeeld voor het geheele Detachement, dat zy zouden voor den kop dood gefchooten worden. Dan, om dat dit hun eerfte wanbedryf was, kreegen zy voorfpraak om te fpeelen , wie van de vier flerven
zou. De medelydende Generaal ftondt dat toe, dewyl
zy zeiden, flegts ter zyde gegaan te zyn om eens te drinken, en geen voorneemen van plonderen gehad te hebben.
Hierop fpeelden de vier gevangenen met dobbelfteenen op
een trom, en het lot vieL op den Ruiter van Oranje, die
aan bet hoofd van het Detacheinent dood gefchooten
werdt; ftervende met het goede getuigenis, dat b y tweeendertig jaaren gediend hadt , zonder ooit eenige fell begaan te bebben , gelyk de Collonel coENDEas , van deszelfs Regiment en Compagnie, verzekerd heeft, De togt
werdt daarop voortgezet tot v6Or de Stad St Mickel, gelegen aan de Rivier de Maas , waarover een fteenen brug
lag. In dezelve voerde een Gouverneur van den Hertog
van L:tharingen het bevel over de bezetting, beftaande
in eene Compagnie Guardes te voet van denzelven. De
Generaal maakte halte v66r de brug buiten de Stad, en
liet een compliment aan den Gouverneur ma: lien , met
een verzoek, van het Detachement aldaar te mogen verfrisfchen. Heuscblyk werdt dat beantwoord , met aanbieding van alle foort van dieniten. Hierop liet de Gouverneur eene weide langs de Maas aanwyzen, waar het
Detachement overvloedig voedfel voor de Paarden, en genoegzaame levensmiddelen voor de Manfchappen, ontving,
welke door de Burgers in menigtc aangebragt werden.
Intusfchen toog de Generaal in de Stad, en begroette de
wagt aan de poort van de brug met krygsmans-eeretekenen , welke aan hem,' zo door de wagt, als door de Burgers, wederom gegeeven werden. Voorts ging by een
bezoek afleggen by den Gouverneur, die zeer ongefteld
was, en hem met veel vriendfchap ontving. Na het of
icheld neernen, deedt de Generaal eenige Brieven voor
het
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het Leger en voor HUN 1100G MOGENDEN afgaan , dewyl
daar het eerfte Post-Comptoir was, dat men op den togt
aangetroffen hadt. Na zich twee uuren verfriseht te hebben , toog de Generaal op , en begroette de wagt , gelyk
by het aankomen. Op den togt kwamen twee Nigten
van den overleeden Lieutenant-Generaal DOMPRe met
haare Bedienden, by het Detachement, en booden , verfcheiden maalen , vrugten en wyn aan den Generaal, en
aan alle de andere Officieren aan; toonende groote blydfchap aan onze troepen , onder welken nog veelen waren,
die zy gezien hadden , ten tyde dat zy met wylen den
Generaal DOMPRe in Breda woonden. Hierna zettede
men den togt voort tot ;.t. Premont en Xyory,, waar men
over de Rivier Lamaide toog , en daarop halte maakte,
om zich te verfrisfchen. De Hertog van Lotharingen
zondt daar eenen zyner Kamerbeeren aan den Generaal
om hem te begroeten , en te bezorgen het noodige voeder en brood voor het Detachement , zo lang hetzelve
in Lotharingen zou weezen.
Den t5 Juny.
Men trok vroeg Hit tot Sacherpet Voudiere, en Imam,
's morgens , aan de Stad Pomo Mousfons , waar de Moefel loopt over eene fteenen brug. Van . daar ging men
voort op Artou en Parfuleil, waar men door de Rivier
de Seille zou getrokken hebben , maar het water was te
hoog. Des vervolgde men den weg, laatende Mononcour
aan de regter- , en Clernerge aan de linkerhand liggen,
naar de Stad IVornerig, waar men de Seille overtrok, en
daarop halte hieldt.
Den 16 Juny.
Over Mailly , Bagny , Boeng, Cleury, Douly , Magny ,
La-cen fe , Bevoies trok men deezen dag naar de hoogte van
St. Barbara , v66r de Stad Mets. Hier fchikte de Generaal zyne bende in orde van Veldflag , in eene Hine,
in het gezigt van de Stad. Dit gaf in dezelve, en allerwege op het Land, eene groote opfchudding. De Marquis van REFFUGE , Brigadier van de Franjehe Infantery
en Commandant van de Stad, maakte daar tegen eenige
fchikkingen, en liet zyn Voetvolk in den bedekten weg
trekken, terwyl by uit de Stad kanonfchooten liet doers
op
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op 't Detachement. De Generaal , dat ziende , fcbreef
daarop twee Brieven anew aan den gemelden Commandant, en eenen anderen aan den Intendant van Nets, die
van den volgenden inhond waren , en met een' Trompetter naar de Stad gezonden werden.
Myn Heer,
Indien Gy medelyden hebt met een arm Volk, reeds
genoeg afgemat door conen zo langduurigen Oorlog, zendt
dart twee Gyzelaars , om borg te blyven yoor de Contributie : anders zal ik verpligt zyn, hoewel tegen mynen
zin , op roof te leeven in de drie Bisdommen volgens
de ftipte bevelen , die my gegeeven zyn. Ik wagte de
eer van uw antwoord binnen den tyd van: een uur en
blyve
Myti Heer
liw zeer onderdanige en
gehoorzaame Dienaar
Op de hoogte van
St. Barbara
P. DE GROVESTINS.
den 16 Juny 1712.
Het Antwoord was van den volgenden inhoud.
Myn Heer,
Ik ontvang zo even den brief, dien Gy my de eer hebt
langedaan te fchryven , van de hoogte van St. larbara,
heden ten tien 'wren voor den middag. Laat my toe U
te melden myn Heer , dat ik bevelen van den Koning
heb, om te beletten , dat de Dorpen van dit Land Con•
tributie betaaleh , en ik weet niet , of Gy vollen tyd zult
hebben , om uw plan geheel uit te voeren , en uwen hertogt te neemen door het Land van Trier of de Pnits :
want, binnen korten , zoudt Gy goed gezelfchap kunnen
krygen. Ik heb de eer te zyn met alle mogelyke achting
Myn Heer,

Te Mets den 16
Juny 1712.

Uw zeer onderdanige en
gehoorzaame Dienaar
DE REFFUGE.

Den Intendant afweezig zynde , brisk de Gefubflitueerde den brief open , en antwoordde den Generaal , byna
op gelyke wyze 5 als de Marquis DE REFFUGE ; doch wat
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omflandiger. Deeze twee Antwoorden ontvangen hebbende, liet de Generaal de Hoofd-Officieren by zich komen,
om haar dezelve mede te deelen , waarop de LieutenantCollonel LATTAULT bevel °living , om zich met driehonderd Dragonders te plaatzen op den grooten weg van
Verdun, alwaar de Generaal wist , dat een Detachement
uit het Franfehe Leger , onder het bevel van den Lieutenant-Generaal ST. FREMONT , was aangekomen , om te
verneemen, welken weg oils Detachement zou neemen,
zynde reeds in meening geweest, dat ooze Generaal den
hertogt zou neemen door het Land van Luxemburg en
de Ardennes. Hierna werdt het Regiment LAMBERT
en de Hufaaren afgezonden, om de Voorthd van Mats
in brand te fteeken, het geen zo wel als het uitplonderen gefchiedde. In de Stad waren twee honderd Franfrhe Dragonders , die telkens uitvallen wilden doen , maar
altyd terug gejaagd werden. Voorts maakte de Generaal
de noodige fchikking , om het platte Land in brand te
fteeken en te plonderen. 'Er werden dan verfcheiden'
kleine benden , van dertig veertig of vyftig Paarden,
met ecn Lieutenant of Cornet , afgezonden naar de Dorpen en Kasteelen , em dat uit te voeren , of Gyzclaars
mede te neemen. Het fchoone Huis van den Entrepreneur-Generaal van Mets, 't geen zeer kostelyk gemeubileerd was , ftaande op de hoogte van St. Barbara , werdt
allereerst geplonderd, en daarna verbrand. Dan, alle de
kleine afgezonden' benden hadden bevel, om zich, met
Zons ondergang, weder te voegen by het overige van
het Detachement, dat den geheelen dag, op de hoogte
van Mets en St. Barbara , in de wapenen bleef than ,
zonder ontrust te worden. Allen Heeren en Boeren van
het platte Land, die by den Generaal kwamen om Sauvegarde, op dat hunne huizen en goederen niet geplonderd of verbrand zouden worden , werdt een Ruiter of
Dragonder gegeeven met een gedrukte Sanvegarde-brief,
zonder voor denzelven een' penning te betaalen. Met
den ondergang der Zon kwamen alle de kleine Detac'hementen weder , volgens de aan haar gegeeven' bevelen;
gelyk ook de Lieutenant-Collonel LATTAULT , die den
geheelen dag geen vyand was gewaar geworden. Egter
waren 'er drie Franfche Detachementen, uitmaakende elf
of twaalf duizend Paarden , in drie deelen verdeeld ; in
een van Dragonders , onder 't bevel van den Graaf van
COIONY ; in een tweede van 's Konings Huis, onder opzigt
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zigt van de Lieutenant-Generaals ST. MORIS en CHALA•
DET ; en in een derde van Cavallery , onder bevel van
den Graaf van ST. CREI\IOUT te Verdun aangekomen ,
en dien dag daar gebleeven , terwyl de Generaal GROVESTINS de gedaane bedreiging in het Land van Mets uitvoerde. Toen alle de kleine afgezonden Benden, 's avonds,
terug kwamen by 't groot Detachement , bragten zy mede grooten buit , en zeer veele Gyzelaars; welke alle ,
naamelyk die van Champagne en Tirache daar onder gerekend , een getal van omtrent drie honderd uitmaakten.
Deezen werden gefteld en in bewaaring gegeeven van een'
Officier met vyftig Paarden , die altyd op den togt agter de Agterhocde volgde. De fchaade , welke men rekent in het Bisdom van Mets gefchied te zyn , bellaat in
vyfendertig Dorpen en agttien Kasteelen, geplonderd en
verbrand te hebben. Veele kleine byzonderheden , by de
fr emelde uitvoering gebeurd , en welke eene te groote
plants zouden beflaan, of dit Dagverhaal afbreeken , zal
men hier agterlaaten , en met het berigt voortgaan. 's Avonds , na Zons ondergang , trok het geheele Detachement op , en toog voort over St. Barbe aux Etangs
Neubrak , en ging daar over de Rivier Langs.
Den 17 Juny.
's Morgens toog men door Walweringen , gelegen in
Duitsch - Lotharingen , door de Stad Boulay , Pledekken
tot Boufendorp , naar de Abtdy van Poufouville , waar
men de Rivier over eene fteenen brug overtrok , en van
daar door het Wald van Fektok en Fremtsdorp. Naar gelange de troepen afzakten door dit laatile Dorp , liet de
Generaal dezelve trekken langs de Rivier de Saar , alwaar, van afftand tot afftand, verfcheiden' Verfchanzingen (Redouten) gevonden werden , ieder bezet met een'
Officier en dertig mannen van het Regiment Vry-Compagnie van KLIENHOLTZ om te beletten, dat 'er niemand
van de Geallieerde troepen of partyen , van de Honds•
rugge naar Lotharingen , of de drie Bisdommen , mogt
trekken , en daar eenen inval doen. Ware de Rivier de
'Saar ondoorwaadbaar of fterker bezet geweest , dan was
des Generaals voorneemen, om te trekken door Bourgog.
sic en Franche Comte , regt aan op 'Zwitferland , om
daarna langs Duitschland en den Phyla weder te keeren.
Intusfchen liet de Generaal den Officier der Redoute ,
die
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die digtst by bet Detachement was , aanzeggen, van nice
eenen fchoot te doen, of by zou hem met de uiterite geftrenghcid behandelen , 't gecn dezelve aannam , onder
voorwaarde , dot men niet te naby ,zou komen om hem
aan te vallen. De Generaal maaktc dear febikkingen , om
de Rivier door te trekkcn, welke van beide kanten was
afgekant. De Dragonders van de Voorhoede netakten
daarin erne opening, en trokken vervolgens door de Rivier, niet zonder mocite , dewyl zy aldear breed was, en
fterk van ftroom. Het overige van het Detachement volgde, man voor man. Intusfchen was de Commandant van
Saar-Louis gewaar geworden, dat eenige troepen der Geallieerdcn de Rivier by Fremisdorp doortrokken; des liet
by de Sluizen ophaalen. De Rivier zwelde daardoor allengs op; doch by gelid( raakte het geheele Detachment
met den avond over, en bleef dus can de andere zyde in,
eene weide het nagtleger houden. De Hufaaren en de
Vry-Compagnie van LAMBERT hadden verfcheiden kudden Schaapen met zich gevoerd; doch vermids dezelven
Diet konden zwemmen, waren zy genoodzaakt geworden
die aan geene zyde der Rivier te verlaaten, meat de tagtig vette Osfen, welke zy tot buit gemaakt hadden , kwamen met zwemmen gelukkig over.
Den 18 Juny.
By het aanbreeken van den dag begun bet Detachement
weder den togt , den berg op , regt near bet Dorp Bergkinge. De Vry-Compagnien van KLIENHOLST , die , daags
te vooren hetzelve de Rivier in rust hadt leaten doortrekken, zonder cen fchoot te doen, volgens het verdrag ,
kwamen nu nit beam Redouten, en fchooten op de Voorhoede. Een Ofticier van de Garde Dragonders werdt gekwetst; een Dragonder bet been in ftukken gefchooten;
twee of drie Paarden gewond; DANDioNe's been in aukken, en twee of drie zyner Paarden gekwetst. De Generaal, daarover vertoornd, liet de voorfte Dragonders
afzitten , en daarop eene algemecne laag aan den wand
geeven , waardoor by tweemaalen vcrjaegd Nverdt. Hierop volgde de togt op den Howisrugge tot Thalvaige , dewyl men Saar-t olds op de regterhand liet leggen. Deszelfs Commandant zondt wel een groot Detachement van
zyne vier Regimenten , die dear lager , Tangs den Honds. DEEL. MENGELW. NO. II.
Kk
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rugge, om alles op te neemen; maar zy hebben zich niet
baten zien.
Den 19 Juny.
Trok de Generaal , van Thalvaige , door het Hog.
Wald, en legerde zich des avonds te Moerbak.
Den

20

Juny.

Eerfte Kustdag, na zo grooten afmattenden togt.
Den

21

Juny.

Trok men op naar Lutzbier,, twee uuren van Traerbag , alwaar alle de Gyzelaars in zekerheid gebragt wen.
den, en daar gelaaten , ender het bevel van den Briga.
flier D ' HOBA.DYE , die aldaar het bewind hadt.
Den 22 en 23 Juny,
Kustdag,
Den 24 Juny.
Trok men voort naar Cappel,
pen -5 Juny,
R.ustdtg,
Den 26 Juny,
Ging de togt naar Boklebay.
Den

27

Juny.

Toog men voort naar Waldfche. 's Nagts kwamen eenigen op Paarden in de Bosfchen omzwerven om te rooven; maar, wegens de uitgezette wagten , chidden zy
niets onderneemen,
Den 28 Juny,
Liep de weg door een groot Bosch, dat twee uuren
tang was. Men trok over de Moefel by Cobleuts , en legerde zich te Havensdarp, een half uur van de Stad.
Den
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Den 29 en 3o Juny.
Rustdag. De Generaal ging, intusfchen, met eenige
Wlicieren naar Diest , om aldaar de Vorftin van NASSAU
te begroeten.
Den z July.
Met den aankomenden dag werden twee honderd Dragonders te voet vooruit gezonden , om de doortogt naar
Wysfenthooren , op den weg van .:Intlernag, langs den
Rhyn, te bezetten. Ook werdt aan tweehonderd en vyftig man van 't Guarnifoen van Coblents bevel gegeeven,
OM den weg naar Zyntig zeker te maaken. Het Detachement trok naar Andernag.
Den

2

July.

Toog men naar Zyntig.
Den 3 July.
Rustdag.
Den 4 July.
Ging men naar Miami/IL
Den 5 July.
Kwam men te Bonne.
Den 6 July.
llieldt men Rustdag.
Den 7 July,
Kwam men te Broel.
Den 8 July,
Toog men naar Brouwilliers.
Den 9 July.
Befloot men Rustdag te houden.
Den io July.
Ging' men Amon tot Bedlhuye Eyfers.
Kk2
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Den It July.
Trok men tot Leyning,
Den iz July.
Legerde men zich te Boi-clie t , by Aken.
Den 13 July.
Hieldt men Rustdag.
Den

14

July.

Hervatte men den togt naar LFillers en Guipen.
Reri. 15 July.
Kwam men behouden te Maastricht..
Den i6, 17 cn i8 July
Hieldt men daar Rustdag.
Den 19 July..
Trok men op naar Tongeren.
Den

20, 21

en 22 July.

Befloot men daar op nieuw uit te rusten.
Den 23 July.
Ging de togt naar St. Truyen.
Den 24 July.
Toog men near Tierlemont.
Den 25 July.
Kwam men te Leuven. Hier ontving de Gencraal ecn'
Courier van Prins EUGENIUS , met tyding van het gevegt
by Denali' , en bevel , om near Brus/e/ te trekken tot
nader bevel; het Been dien dab gefchiedde.
Den
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Den 26 July.
Ontving de Generaal een tweeden Courier, met bevel
om naar Mons te trekken , bet geen des nagts nog gefchiedde. Men hieldt halte te Solvay.
Den 27 July.
Kwam men te Mom , waar de Generaal een derden
Courier ontving , met bevel om ten eerften uit Mom naar
Doornik te trekken.
Den 28 July.
Kwam het Detachement te Doornik, alwaar de Generaal bevel vondt , om te gaan opneemen , of Pont Juby,
Belle Ferriere en Pont rirracke , bezet waren door den
vyand: zo niet , dat by dan met het geheele Detachement
zou trekken in Douai , zo bet mogelyk zou weezen.
Dan , op het ontvangen berigt , dat alle deeze Posten bezet waren, kreeg de Generaal bevel, om met het geheele Detachement weder by het Leger te komen , het geen
denzelfden dag zich te Doornik neérfloeg.
Dus is deeze roemryke togt, die Frankryk deedt beeven , en Parys zelf in alarm bragt, geeindigd.
Ztiry voegen hierby eene Lyst , van de verloren Manfchappen en Paarden, op deezen togt.
Van Dandign6. , Dragonders, vermist 14 Man en 35 Paarden.
— Prins Willem van Hesfen , of
Guarde Dragonders 29 — 64
3 -.
Dopf — Dragonders
5 ____ 13
Schmittau
Dragonders
— de Carabiniers van Albemarle 13 — 23
7 — 35
— Lambert — Dragonders .
Hesfen, Cavallery en Dragonders 6 — 17
i0
/
.
Cavallery
Oranje
— Groveftins
Cavallery .
6 — 26
— Glintlra
Cavallery
.
7 — 23
Colonitz, Keizerlyke Hufaren 27 — 37
2
39
_.
Spleni
---Dus 165 Mannen en 359
Paarden.
Kk3
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BERIGT , VAN DE TEGENWOORDIGE VERSPREIDING DEP.
GIPSIES IN EUROPA , VAN DERZELVER HUISHOUDING , LEEVENswYZE ZEDEN, GODSDIENST,
TAAL EN WEETENSCHAPPEN.

(Overgenomen tilt Mr. GRELLMANN 'S Floogduitiche Verhandeling over dat Volk.)
(Vervolg en Slot van blaclz. 413.)

e Gies
g brengen geen byzonderen Godsdienst uit bun
D Land mede , waar door zy, even als de 3,2oden , van
andere kunnen onderkend worden; doch fchikken zich
in •zaaken van den Godsdienst, naar het Land, waar zy
leeven. Zeer onbeftendig zynde in de keuze van hunne
woonplaats , zyn zy bet ook ten opzigte van den Godsdienst. Geen Gipfie heeft eenig denkbeeld van onderwerping aan eenige vaste Geloofsbelydenis; bet valt hem zo
gemaklyk van Godsdienstbelydenis te veranderen , op elke plaats, waar by komt, als voor iemand anders van
kleederen te verwisfelen. Zy laaten zich in Christen Landen doopen , in Mahometliaanfehe befnyden. Zy zyn
Grieken by de Grieken , Roontsch-Catholyk 1,y de RoomsehCatholyken, en geeven zich voor Proteflantsch nit, als zy
zich ergens bevinden waar de Protellanten den heerfchenden Godsdienst uitmaaken.
Uit deeze ligtveranderlykheid kunnen wy afneemen ,
welk foort van denkbeelden zy hebben; en bier uit mogen wy hunne algemeene begrippen van Godsdienst afleiden. Naardemaal , gelyk wy boven gezien hebben, de
Ouders hunne Kinderen laaten opgroeijen zonder eigenlyk
gezegde Opvoeding, of Onderwys, en zelve op diezelfde
wyze opgevoed zyn , kunnen zy geen van beiden eenige
kennis van GOD of Godsdienst hebben. Weinigen onder
hun letten op eenige Aanfpraak, daar toe betrekkelyk, zy
booren, het geen gezegd wordt , met onverfchilligheid
aan, of licver met blykbaar ongeduld en wederzin: alien
goeden rand verfmaadende, en niets geloovende, leeven
zy zonder eenige bekommering , wegens geen van him
naa dit leeven zal worden.
Len voorbeeld, door TOPPELTIN aangehaald, zal dit
flak ten vollen ophelderen. Len der Leer befchaafde
Gip-
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Zevenbergen
,
Gipfies, in
befloot zyn Kind ter Schoole te
beftellen; hiertoe verlof van de Kegeering gekreegen hebbende, werd het Knaapje toegelaaten, en leerde reedlyk
wel. Het Kind flierf , waar op de Bloedverwanten zich
terftond by de Magiftraat en de Geestlykheld vervoegden,
met verzoek, dat de Jongeling een Christen begraafenis
mogt aangedaan worden : dewyl hy, toen hy flied, Student was. Te deezer gelegenheid vroeg de Priester, of
zy geloofden dat de Dooden ten laatiten dage zouden opftaan. „ Vreemd begrip," was hun antwoord, „ te ge„ looven, dat een lyk, een lecvenloos lichaam , weder
„ zou leevendig worden en verryzen : naar ons begrip
zal hem, wat dat betreft, niets meer wedervaarcn dan
99
het Paar4 , dat wy , eenige dagen geleden , begraavcn
Op deeze wyze denkt het grootfte
hbb
e en , "
gedeelte van dit Volk over den Godsdienst; waar uit eigenaartig volgt, dat hun gedrag overeenkomffig is met
dusdanige begrippen. Alle Pligten liggen by bun verwaarloosd , gecn Gebed gnat ooit uit hunnen mond ,
openbaare Godsdienstoefening heeft by hun plants. 'Van
hier het fpreekwoord by de Wallachiers. „ De Kerk der
„ Gipfies was van Spek gebouwd, en de Honden aten
dezelve op."
99
De Godsdienflige Aanhang, van welken een Gipfie afvalt , verliest zo min een Broeder als die, by welken hy
zich vervoegt, 'er een krygt. Hy is noch Mahomethaan,
noch Christen: want de Leerflellingen van MAHOMETH eft
van CHRISTUS zyn even onbekend en even onverfchillig
voor hem, en brengen geene andere uitwerking te wee ,
dan dat hy by de Turk-en zyn Kind laat befnyden, en by
de Christenen 't zelve laat doopen. En zelfs dit doet
niet gedreeven door eenige beweegredenen van eerbiect
voor de Geboden van den Godsdienst; althans de byzonderheid, dat een Gipfie zyn Kind herhaalde keeren laat
doopen, om te nicer Doopgeld te verkrygen , geeft eene
geheel andere beweegreden aan de hand.
Zodanig de ftaat van den Godsdienst der Gipfies in
alle Landen, waar ze gevonden worden. 't Is waar, dat
bier op, gelyk in alle andere din g en, uitzonderingen vallen ; dock deeze zyn zeer zeldzaam. Met zeer verre de
meesten is het op bovengemelde wyze gefteld. Waarom
de oudere zo wel als de laatere Schryvers overeenftemmen , in volftrekt te lochenen , dat de Gipfies eenigen
Godsdienst hebben , en ze laager dan de Beidenen ftelKk 4
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len. Men kan dit niet tegenfpreeken : dewyl zy zo verre
zyn van eenigen Godsdienst te bezitten , dat zy een afkeer betoonen van alles wat 'er ecnige betrekking toe
heeft.
Behalven dat ieder Gipfie de Taal verftaa.t, en fpreekt,
van het Land, waar in by woont; en de Gipfies altoos
vermaard geweest zyn, van wegen hunne kennis van verfcheide Taalcn, aangeleerd door hunne veelvuldige verhuizingen, hebben zy een algemeene Taal, hun eigen ,
in welke zy altoos met elkander fpreeken. De Schryvers
beweeren verfchillende denkbeelden wegens dezelve, of
ze een opgeraapte Taal zy, dan wcezenlyle die van eenig
Land , als mede ten opzigte van het Volk, waar van. dezelve oorfprunglyk zou weczen. Eenigen houden het
voor een opaeraapte Taal; doch de eenige grand, op
welken zy dat beweeren , is , dat zy geene andere Taal
kenncn, die met de Taal der Gipfies overeen komt; zy
fchyncn nict bedagt to bebben , hoe buitenfpoorig een
vermoeden het is , eene geheele Taal voor een uitvindzel
te houden, by ecn row, onbefchaafd Volk, honderden
van mylen van elkander of woonende. Dit gevoelen is te
ongerymd om eene breeder wederlegging te vorderen. —
De Taal der Gipfies kan niet gehouden worden voor een
Wantaal , dan by de zodanigen , die niets van de eerftc
verftaan, of gehecl onkundig zyn van de laatfle, dat bedorven HoogdziRsch is : de eerfte heeft geen Duillehe
Woorden, Buigingen , of gelykheid in klanken. Glen
Duilfcher zou eene enkele uitdrukking verflaan fchoon
by een ganfchen dag na een Gefprek der Gipfies luisterde.
Anderen erkennen, dat de Taal der oorfpronglyke
Gipfies daadlyk eene Moedertaal was, en die van eenig
Land; dock houden ftaande, dat dezelve dermaate vermomd is en vervalscht , deels door de Gip/ies zelve met
voordagt, deels door bykomende omflandiglieden , door
langte van tyd, en bet geftadig omzwerven diens Volks,
dat dezelve als geheel nicuw gevormd, en nu by de Gip•
fies alleen in gebruik is. — Dit gevoelen heeft veel
fchyns van waarheid; doch lorengt het te ver, met niet
toe te {tam , dat 'er eenige trekken in overblyven , die
uitwyzen, dat eenige byzondere Taal de Moedertaal der
Gipfies was. Misfchien lucent de groote BUSCH/NG dezelfde zaak , als by fchryft : „ de Taal der Gipfies is ecrt
,1 mengzel vim bedorven woorden , nit het Wallachiesch,
2, Sclavonisch, Hungaarsch, en van andere Voiken."

fie
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fie midden van dit verfchil van gevoelens, is mogelyk
bet gegrondfie, dat de Taal der GIN/es de Uitfpraak is
van zeker byzonder Land, fchoon niet meer in die zuiverhei als in bet oorfpronglyke Gewest.
Bet fchynt vreemd, dat de Taal van een Volk, 't welk
eenwen onder ons gewoond, en waar op men zo veel nafpeurings gedaan heeft, nog eene zaak zo vol onzekerhei s biyve. ippcs worden allerwegen gevonden , en zy
kutinen zo nauwkeurig en zo dikwyls als het iemand belieft, onnrent hunne Taal onderhouden worden. 't Valt
niet moeilyk , zo veel kennis met hun te maaken , en dat
men dos, tiaar zy met lieden onder verfcheide Volken verkeeren, door middel van vergelyking, eenige maate van zekerheid kryge. Dit alics kliukt zeer aanneemelyk; doch,
by een nader befchouwing, verfchilt het geval daadlyk
zeer veel. Voor eerst gnat bet niet zo gemaklyk,
als veelen zich verbeelden, van de GipJies veel onderrigts,
ten opzigte van hunne Taal, te krygen. Zy zyn zecr
agterdogtig van aart, en vreczen dat het gevaarlyk voor
hun zou weezen, als zy van hunne Taal iets ontdekten;
bier door is het zeer bezwaarlyk agter dezelve te komen.
Ten anderen brengt hunne verregaa.nde leevendigheid van
aart, te wege , dat zy niet letter op de vraagen , butt
voorgefteld. Den Schryver, die 'er dikwyls de proeve
van genomen hadt, drukt 'er zich in deezer voege over
uit. „ Veronderftel dat iemand genegen was de Taal der
„ Gipfies te leeren, by zou het zeer bezwaarlyk vinden
dit oogmerk te volvoeren. Het onderhoud met dat
3/
Volk
is hykans oudraagelyk : weinigen hunner hebben
3/
„ verftands genoeg om lets te leeren, of een gepast ant„ woord op eenige vraag te geeven. Indien gy hun over
an enkel woord vraagt, rabbelen zy u eene menigte
51
„ van woorden your, van welken nicmand een begrip
„ kan vormen : 't is anderen, gelyk my , mislukt , met
alle aangewende moeite, van bun de woorden van bet
Ouze rade/. enz. te bekomen.”
Ten tweeden, eens veronderfteld z y nde , dat men de
Taal der ipfies volkomen verftaan hadt, kort naa hunne
aankomst in Europa, zulks zou de verfcheijenheid vart
gevoelens onder de Geleerden niet belet hebben. 't Was
clan nog noodig geweest, dat men, om agter de waarheid
te komen, de oorfpronglyke Taalen naging van alle de
Inwoonders in en huiten Europa, of ten minflen daar van
eene algemeene fchers hadt. Door zulk eene nafpeuring
zoo
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nu de Moedertaal der Gipfies gemaklyk hebben kunnen
ontdekt worden. Maar veelen zyn 'er , als BUTTNER ,
SCHLOSER GIBELIN en BACHMEISTER, die groote moeite aangewend hebben om de Taalen en de Zeden van
verfchillende Volken na te gaan , en daar van eene groote menigte opleveren. Hoe was het, in de daad, mogelyk, voor de Geleerden van vroegere Eenwen, tot dit
onderzoek naar eisch toegerust te zyn ; dewyl zy de
hulpmiddelen deaden , welke thans den Gefchiekundigen Tanloorfprongzoeker zo ruim en ryklyk voorkomen.
In de laatfte vyftig jaaren heeft men veele Taalen ontdekt , en onze kennis van andere grootlyks vermeerderd.
In dat tydsbeftek zyn de fchatten van het verst afgelegene Nourden ontflooten, "en de Oosayklie Taaleigens zyn
ons gemeenzaam geworden; zelfs weeten wy nu hoe de
Otahezter zich uitdrukt. Dit alles hacit voorheen geen
plants; de kennis in die weetenfchap was v-eel b.epaalder
dale nu; en het voor den geleerdften Man , in de vroegere omftandigheden , niet mogelyk , bet Land aan te
wyzen, waar de Taal der Gtplies gefprooken werd.
De Giplies hebben geen Schrift, hun byzonder eigen,
waarin zy hunne Taal uitdrukken. Schryven of Leezen
zyn, in 't algemeen, onder hun zeer zeldzaatn, en moet
men geen van beide verwagten onder de zwervende foort:
Om Weetenfchappen en fyndere Kunften'wordt niet gedagt , onder een Volk, welks Leevenswyze en Opvoeding
met de bovengemelde ruwbeid is gemerktekend. —
Twts, 't is waar, meldt dat de Spaanfehe Gipfies eenige
kennis hebben van de Genees- en Heelkunde, doch wee
den geenen, die zich op hunne kundigheden verlaat. 't
Is ongerymd, te gelooven dat zy een geheim bezitten
om brand te blusfchen; in vroegeren tyde fchonk het Bygeloof aan de 7ooden de gave deezer kunst, volgende dagen
hebben 'er de GiNies mede begiftigd. Muzyk is de
eenige Weetenfchap, in welke de Giplies deelen , en dit
in geene geringe Innate: zy componeeren , doch dit gefchiedt , op de wyze der Oosterfi.heVolken, voor de vuist.
In Wallachie bezitten geene anderen deeze begaafdheid,
en , gelyk de Italiaanfehe ImprNifatori , vergezellen zy
altoos hunne Verzen met Zang en Muzyk. De aart van
de Dichtkunst , deezer vaardige Opftelleren, zal men ligt
daar nit kunnen opmaaken , dat het Itym het gewigtigfte
gedeelte 'er van uitmaakt : om dit te vinden , maaken zy
zich Reeds fchuldig aan de flootendfte taalgebreken; daaren,
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enboven belt de gewoone loop hunner denkbeelden tot
bet onzedige , en dit wordt op de lompfte wyze uitgedrukt. 't Is overzulks niet noodig , dat men een groot
Meester in de Dichtkunst zy, om de Diebtkunst der
verregaancifte veragting te befchouwen.
Gipfies met

k

VITSTEEKENDE HEDEND k CHE REK VAN WALDAADIGHEID
EN VADERLANDLIEFDE.

•

Gravin van 4' * fchreef , den laatften van Grasmaand
D edeezes
Jaars , aan de Schryvers van het your:Jai

een
deeze uitfteekende Trek van Weldaadig„ held en Vaderlandliefde vermeldende.”

• doPedityte ,

MYN HEEREN !

Gy zult aan Europa wel willen vermelden eene daad van Weldaadigheid en Vaderlandliefde , die alle welgeplaatfle Harten
zullen oordeelen aangenaam voor 't gevoel en ter openbaare bekendmaaking met regt gefchikt te zyn. 1k twyfdl des Met, of
dezelve zal plaats vinden in uw Werk , welks edellie beflemming beftaat in dusdanige bedryven der vergetelnisie te onttrekken: zy vereeren het Volk, 't welk de v,elve oplevert , zy vereeren die ze ophaalen , alien moeten 'er hulde aan hewyzen:
maar ik vergeet dat de uitmuntencifle Characters den lof , naar
gelange zy denzelven meer verdienen , to meer ontwyken ; en
dat een bloot verhaal van 't gebeurde meer zal zeggen , dan de
uitbondigfte betuigingen myner bewonderinge. tie hier het geval,
De Graaf POTOCKI , Palatyn van Rusland , Algemeen Opperbevelhebber van het Poolfthe Leger in de (I ki , en op de
grenzen van Turkym, verzogt, eenigen tyd geleden , den Koping , en den altoosduurenden Raad , om Geld, tot het betaalen en het onderhoud zyner Troep_n.
Dc K . ming en
de Raad antwoordden , dat het onmogelyk was dit Geld terfond te zenden , en dat by eenigen tyd moest wagten.
De Graaf POTOCKI gevoelig getroffen door de behueftcn des
Legers , ichoot de fom van Tweemaal honderd duizend Poolfche Guldens op, en berigtte deswegen den Koning en den
Raad.
Eene zo zeldzaame Opichieting van penningen verhaasde den
Koning en den Raad , zy preezen dezelve ten hoogften , en
vaardigden aan den Graaf Brieven af, vol loftuitingen en dankbetuigingen. Eenigen tyd daar na4 liet men den Graaf' weeten,
dat
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dat de Schatkamer der Republyk de noodige bevelen ontvangen
hadt, om de fom, door hem zo ts dig als edelmoedig opgerchoo.
ten , te betaalen. — De Graaf POTOCKI beantwoordde zulks
door eenen Brief, waarin de grootsheid van gevoelens , die de
Pooien kenmerkt , op het heerlykst uitfehittert. Men weet hoe
zeer zy, die den naam van POTOCKI draagen, zich alle Eere waardig maaken , en dat de tegenwoordige Koning van Poolen bun
de leabiusfen van Poolen noemt. De Graaf POTOCKI, wiens edel,
moedip Vaderlandliefde ons meer en meer de beroemde Eeuwen herinnert, in welken de Heiden de fteunpylaaren en romp.
des Throons waren , verzogt in dien Brief den Koning en den
Raad te willen toeftemmen, dat by die fom den Staat ten ge.
fchenke gaf, welke by by zichzelven reeds beftemd hadt voor
Arme en Gewonde Officieren en Soldaaten, als ook voor de
Familien der Gefneuvelden, inzond-theid voor hunne Weduwen.
Deeze Brief den Koning en den Raad ter hand gekomen zyn_
de, heeft men het niet raadzaam geoordeeld &viz elven voor te
leezen ; men weet niet waarom. Wat my b... treft, ik denk ,
volfirekt verzekerd dat elke gedenkwaardige daad in zichzelve
eene onwederftaanbaare kragt heeft, dat men ze met geen kleed
bedekt, dan om 'er de onfterflyke Eer aan te geeven, dat
weet door te breeken.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN,
.BETREKKELYR.
"SteezifteraidaWalese91111111t

BEDENKINGEN OVER VEItSCFI IDE iiINDUZ.PAALEN DLN
VOORTGANG VAN DEN GODSDIE,\ST BELLMMERE.NDr..

(Overgenomen nit de novets on the importance of the Manners of the Great to General Society.)

de veelvuldige hinderpaalen, die anders geenZ.nS
O nder
daartoe ongcfchikte Menfchen beletten vorderingen.
in den Godsdienst te maaken, is misfchien gem ilerker,
dan die koele, en fchyn van voorzigtigheid met zich brengende , waarichuwing tegen de dwaasheid om na
maaktheid te fireeven ; eene waarfchuwing, zo algemeea
in den mond der Wereld-wyzen. „ Wy moeten ," this
Wereld neemen zo als
luidt bun Grondregel ,
dezelve vinden ; dezelve te hervormen , is het wertc.
„ Diet van byzondere Perfoonen , en wy 'worden geleerd,
„ diet at te kegIvriardig te weeaen." --------- Maar deeze
Waarfchuwingen loopen aan tegen alle Grondregelen ,
anders in menschlyke zaaken gevolgd. In Kunften ea
WeetenIchappen vvorden de volmaaktite voorbeelden oh:4
ter naavoiging aangcpreczen. Nimmer hooren wy ientani
vermaanen , dat by Diet te wys, te gelcerd te ryk
moet worden. Yver in het waarncemen van zvn Beroep
relent men lotlyk; in betoon van Vriendfchap is dezelve betninnelyk; met an woord, in alle de kort voorby-;
fnellende belangen dezer wer gild wordt dezelve genree-.
zen, als ten kenmerk firekkende van een bevlytigcnde
geaartheid, en fterkte van geest. Vrcemd, in de daa.d,
dat vuurig van geest te zyn , alleen Mitt loflvk zou weezen , in bet enkele geval , 't welk de onafgebrookenfte
bektlytiging en onuitgedoofdile vuurigheid fchynt te vor-=
deren.
Maar met dit alles is eene overmaat van Yver het algemeen gebrek deezes tyds ? Doet 'er zich een dreigend
gevaar op , dat de aangevuurde Geestdrift der Grootert
dezelve tot bachlyke uitertien zal voortzetten? Zyn
Z4
III. DELL. MENGELW. NO$
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ze jonge Lieden van Fatfoen zo zeer verrukt door brandenden yver in den Godsdienst, dat hunne gloeiende verbeeldingskragt moet bekoeld worden door de yskoude
grondregelen van Wereldlyke Voorzigtigheid? Is de
Geestneiging deezer Eeuwe zo gefchikt,,om het vuur
van Godsdienftigheid te vatten en mede te deelen , dat dezelve door tegenover geftelde raadgeeving moet gedoofd,
of door fpotterny uitgebluscht , worden ? Toen
de onnavolglyke CERVANTES de Wilde begrippen en de
romanesque denkbeelden waar mede de Ecuw, in welke by leefde , vervuld was , aantastte , deedt hy wyslyk : dewyl hy een daadlyk beftaand kwaad beftreed;
loch in dit laatst gedeelte van de Achttiende Eeuwe
fchynt 'er,, (ik meen ander lieden van Rang) even min
noodzaaklykheid om tegen een overmaatigen Yver in het
Godsdienftige voorzorge te gebruiken, als tegen de Doolende Ridderfchap : en hy, die, in den kring van welopgevoede Lieden , uitvaart tegen te verregaande Godsdientligheid , betoont zo weinig van de Zeden deezer
dagen onderrigt te weezen , als by , die zich thans verpligt oordeelde een anderen Don Quixot te fchryven.
Onder de Kunftenaaryen , gevaarlyk voor onze Zedelyke Veiligheid, flaagen niet het minfte zekere geliefde
en fchoonfchynende grondregels . , die het inneemend voorkomen van toegeeflyke opregtheid hebben, en altoos met
de volksneiging ftrooken. — ben der meest in 't
oogloopende is, de algemeene wyze , om het Geweeten
te bevredigen met handelingen, niet volftrekt boos, en
ook niet naauwgezet aoed; men zegt , en hier mede houdt
men de zaak voor afgedaan : Daar Jleekt geen kwaad in.
Ik tast geheel mis , indien anderzins braave Lieden, door
deeze verraadlyke verontfchuldiging , hunne misdryven
niet meer dan door iets anders vermenigvuldigen. Weinigen zyn uit beginzelen, of voorbeclagt , fnood; weinigen flellen zich , in 't begin , meer voor dan zulke kleine inwilligingen ,als zy zich verzekerd houden dat'ergeen
kwaad infieekt. Maar deeze ruimte worth allengskens
en ongemerkt meer en meer uitgebreid. Dewyl de nitdrukking zelve wild is en onbepaald; dewyl de zwakfte
fchaduw van Deugd , en de ligtite van Ondeugd, als in
elkander fmelten ; dewyl de grensfcheidingen tusfchen
Goed en Kwaad niet altoos zo bepaald gezet zyn, of
hy, die zich op de uiterfte van deeze begeeft , treedt ligt
op de andere, maakt elk zyne eigene bepaaling , en een
ie-

VAN DEN CODSDIENST.

465

ieder breidt de veronderftelde grenzen van ha geoorlorde
een weinig verder uit: tot dat de paalen, die acoorlofde
eri ongeoorlofde Verinaaken van elkander fcheiden, allengskens verbrooken en de . merktekens van onderfchei,.
ding ongemerkt weggenomen worden.
't Is misfchien een der kommerwekkendfle verechyria
zels van de Zedeverba.stering deezer dagen , dat het On=
derfcheid tusfchen Regt en Onregt, in de befehaafde Vera
keering, bykans tritgedelsd worth. De zwaarite 0N-el-tree.
Bingen hoort men menigmaal met eene koe!e.
ligheid noemen; de fchandelykfte ongebondenheid wordt
met eene toegeeflyke verdraagzaamheid vereerd.
bruiklyke benaaming van Galmtery , om die Mildaaci
aan te duiden welke Huislyk geluk na de hartadcr (ieekt,
en Huwelykstrouwe vermoordt , is een der gevaarlyie
van alle hedendaagfche misbruiken der taale. Sn.,01e
Stukken moeten Dimmer met zagte naatnen half-weld
worden. Zulks ftrekt meer dan lets antlers om den affehrik van Ondeugd by het opgroeiend Geflacht te verrninderen. Dat onze Driften te menigmaal aan de Zyde
der dwaaling overflaan , mogen wy aanzien voor de ()or.
zaak, fchoon niet als eene verfchooning van de niet wederflaane neigingen onzer getteltenisfe; maar dat wy immer onze Rede gebruiken om dezelve te begunfligen
dat onze Gefprekken dienen om ze te vergoelyken, dat
ons Oordeel 'er ooit met onverfchilligheid op nederziet,
kan op geenerlei wyze gebillykt worden naardemaal het
geen grond in de natuur der zaake heeft, geen verdeediging in de verzoeking, geen verzagting in de drift.
Hoe gebrekkig, derhalven, onze Deng,dsbetragting mo.
ge weezen hoe zeer wy door verleiding vervoerd , of
door Drift weggetleept worden, dat wy altoos op onze
hoede zyn , om de Maatftok van Deugd te verkleinen.
Zulks bederft het hart op eene onmerkbaare wyze, vetbreekt het edelst beginzel onzer bedryven , verzwakt het
gevoel van Zedelyke en Godsdienilige verpligting, en belet ons, overeenkomflig met de wanrdiglie4i onzer Na.
tuure, te leeven. Het inydt alle gemeenfehap met de
Deugd aF, en belet bykans de mogelykheig om tot dezelve weder te keeren. Byaldien wy zo hoog niet Ummen als wy voorneemen, zullen wy een verheeven top
op 't oog gehad hebbende, te hooger klimmen maar
heeft de bedoelde Hoogte weinig te heduiden , dan kan
tie daadlyk beiteegene niet veel betekenen.
L12
Nieti
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Niets verkoelt meer de vuurige poogingen van Deugd
in jeugdige gemoederen, dan de wyeede finaad, die wereidlyke voorzigtigheid aan daadlyke goedheid toebrengt;
en de koele fpotterny, by het mislukken van een goeddaadig ontwerp , welks mislukken kwaadaartigheid veel
eer din doorzigt voorzien hadt. Helaas! zulke moedbeneemingen zyn geheel onnoodig. Bet lugtsgeftel der
wereld, mag ik my dus uitdrukken,, verdooft maar al te
natuurlyk den gloed van Edelmoedigheid ,. en doet een
uitgebreid hart inkrimpen. De yver der vuurigften is
maar al te gereed om te bekoelen, en de- werkzaamheid
der bezigften maar al te gereed om van zelve te verzwakken. De teleurftellingen , welke de Weldaadigheid
ontmoet in het mislukken haarer welberaamdfle ontwerpen , als mede de doorgaande bedorvenheid der uitverkoorene voorwerpen haarer Goeddaadigheid, zouden welhaast' den rykften ftroom van Liefde doen opdroogen ,
werd dezelve niet- voorzien uit de altoos fpringende bron
van Godsdienst.
1k kan bier van niet afftappen , zonder het oo.g te vestigen op de ongemeene vaardigheid , waar mede zelfs_
braave Lieden gereed zyn , in gezelfchappen en gefprekken , de voorbeelden op te haalen van hunne ongelukkig
poogingen
om goed te doen. Nimmer. hoor ik,
b
bn' eflino-de
"b
in een vermengd gezelfchap , een geval van Liefdebetoon
ophaalen , of ik beef voor den uitflag, Reeds vreezende ,
dat het einde eene tcleurftelling zal weezen , die de- onervaarenen affchrikt van in 't goede lets te waagen , en
boos agterdenken verwekt in eene Eeuwe , waar in het
min fchandely.k is eenige weinige toevallige nadeelen en
voorbygaande beledigingen te ontvangen , dan bedekt te
gam met het lastig en ondoordringbaar masker van wantrouwen. De milddaadige moet inzonderheid op zyn
hoede weezen , om den Gierigaart geen fchynbaare voorwendzels te bezorgen , tot befpaaring van zyn geld: dewyl alle de voorbeelden van de kwellingen der Menschlievenden , de wapens van den, Gierigaart vermeerderen ,
die by te voorichyn brengt en gebruikt by elken nieuwen aanval op zyn hart en op zyn beurs.
Maar ik ben genegen om te hoopen , dat de Liefdeloosbeid , welke wy zo menigwerf ontmoeten by lieden van
jaaren , niet altoos het uitwerkzel, is van een natuurlyk
verhard harte. Mifanthropery is niet zelden niets anders
dan kwaalyk geplaatfte Gevoeligheid. Langduurige. WereId-
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reldkennis, en eene droeve overtuiging, hoe weinig goeds
by in ftaat , geweest is te doen , verhard menig anders
meelydenden. De melk van Menschlievende Tederhartigheld verzuurt door de herhaalde daaden van Ondankbaar•
heid. Dit brengt doorgaans eene onverfchilligheid omtrent het welweezen van anderen te wege , en eene hooploosheid , om lets aan menschlyke Deugd en Geluk toe
te voegen. Deeze jammerlyke kwaal verfpreidt haare befmetting ligt , zeer nadeelig voor de gezondheid van nog
jeugdige Deugd. Tegen dezelve, gebooren uit eene zich
te veel beloovende gelteltenisfe, en aangegroeid door herhaalde te leurftellingen , is maar an hulp-, of liever behoedmiddel ; het waare beginzel naamlyk van Godvrugt.
Hy, die Bens verheugd is , dat by zyne Medemenfchen
moet byttaan , dewyl dit de Wil van GOD is, en een der
voorwaarden om in deeze • gunst te deelen, zal zich-welhaast verheffen boven alle ongemaklykheid, wanneer het
gevolg aan zyne verwagting niet beantwoordt; by zaI
ras alleen bezorgd weezen , hoe by zyn pligt moet volbrengen , den uitflag nederig overlaatende aan hooger befchikking. Te leurftellingen zullen dan alleen dienen om
zyne beweegredenen te veredelen , en zyne deugd te zuiveren. Zyne Liefdaadigheid zal dan eene offerande weezen , het altaar , op welke dezelve opgeofferd wordt,
waardiger; zyne genegenheden zullen verhevener,, en zyne Godsdienst-betragtingen ingefpannener zyn.
De Menfchen, in 't algemeen , zyn niet bedagt op de
verkeerdheid , in 't oordeelen van de regtmaatigheid eener daad , volgens den gelukkigen uitflag , of over de
waardye eener Inilellinge , naar 't rnisbruik, daar van gemaakt. Wy moeten nimmer onze vlytbetooningen naar
derzelver flaagen, maar volgens onzen pligt , afmeeten.
Indien men tike loflyke onderneeming moest laaten vaaren , dewyl ze in eenige gevallen mislukte , en in andere
misbruikt werd, 'er zou geen Armenhuis , geen School,
uit liefdegaven gefligt , geen Hospitaal , in 't geheele
Land , overblyven. En indien men moest aflaaten van alle goede daaden : vermids ze altoos door geen gezegenden uitflag bekroond worden , zou die valfche redenka-,
veling , doorgezet, kunnen diencn , om te bewyzen , dat
men de Kerken moest fluiten , en de Bybels verbranden.
Doch , indien 'er aan den cenen leant eene trotfclie cn
zich alles aanmaatigende Wysheid plants heeft , die_ni!e
tdelmoedige ontwerpen van den werkzaamen en lietc.:1diL1
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digen bclacht , als willende zy een Utopia van MORUS
en een harsfenfchimmige Wereld vol geluk , invoeren,
daar is aan den anderen kant , eene foort van algemeene
goedwillighcid , welke zich den naam van .Gevoel toeEigent , en met verfmaading den invloed van een hooger
Beginzel verwerpt. Verre is het van my, dat ik ,dit beginzel ell- by uittlek teder Gevoel zou willen uitroeijen, welk
de weldaadige Maaker onzer Natuure ons fchonk, als een
prikkel , om de ongelegenheden van anderen te verligten,
tot bet afweeren van eene . ongcmaklykheid , welke wy
nnderszins in ons zelven gewaar worden. Ik wil alleen
aanmerken, dat, von den wy ons niet verfterkt door hooger beginzels , dit Gevoel enkel een toevallig en onwis
werktuig is om goed te doen, en ophoudt met werken,
buiten de onmiddelyke tegenwoordigheid en het gehoor
der fchreiende elende. Deeze foort van Gevoel
geet dat 'er eenig onheil beftaat, wanneer het niet daadlyk zich aan de zinnen opdoet , en fchoon het. kragtig
genoeg kan werken, om den Mensch, getroffen door zulk
een voorwerp 4
welk zyne voorbygaande Gevoeligheid
wckt , de geheele beurs te doen uitfforten , maakt het
zelden eene bepaalde fchikking , om elenden te gemoet
to komen; elenden, die niet min weezenlyk zyn, hoewel
zy zich niet aan onze zinnen vertoonen, en de tederheid
van onmiddelyk Gevoel gaande doen worden. 't Is een
werktuiglylce Milddaadigheid, die dryfveeren en raderen
noodig heeft om aan den gang te komen , terwyl de
Christlyke Liefde niet wags tot dezelve door dusdanige
indrukken bewoogen worde.
Eene andere oorzaak, welke niet weinig medewerkt,
om anders welmeenencien voor de Deugdbetragting als be.
fchroomd te maaken , is de vrees dat hun Character van
Godvrugtig te weezen lets zou afneemen van hunne Ag.
ting , als lieden van Verfland. Een ieder , die tot de
Groote Wereld behoort , maatigt zich natuurlyk eene
meerderheid van Verfland aan boven elk Godsdienlligen.
Hy, derhalven, die gewoon is eer. hoogen prys te zetten
op zyne Verflandsvermogens, met zeer groote vorderin.
gen in de Godsvrugt ge-? aan hebben, eer by eene groat.
moedige onverfchilligheid verkrygt , ten opzigte van dee.
ze aangemaatigde meerderheid, eer by zich voldaan kan
houden met het fchaarfche deel van Vernuft of Geleerd.,
heid , hem door de Wysheid deezer wereld toegekend,
Doch deeze aantasting zyns Hoogmoeds is de beste toets,.
Nen
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fteen van zyne Opregtheid. Indien zyne vorderingen in
den Godsdienst niet zeer groot zyn , zal hy door eene
laage Veinfery zich bevlytigen , om min goed te fchynen
dan hy daadlyk is, ten einde de ontdekking van zyne geneigdheid tot het ernftige hem de fma.ad niet op den halze

laade , dat by een Man van gemeen Verftand en laage Begrippen is. Welk een gevaar loopt hy, om, terwyl hy,
in deezer voege , ernftig bedagt is, om zyne eifchen op
het Character van een Verflandig Man ftaande te houden,
en zyne eifchen op dat van een Godsdienftig Man langs
hoe zwakker te worden ! 't Geen men lang verdrukt, gaat
eindelyk geheel onder. — Om deeze reden is het
hoogst te bejammeren , dat Godsdienftige Gefprekken,
clermaate , uit hefchaafde Gezelfchappen verbannen worden. Ware het bier mede anders gefteld , jeugdige en
pas ontluikende Deugd zou, in ftede van befchroomd te
weezen , om zich te vertoonen , gekweekt , gekoesterd ,
en apgemoedigd word en. Want, naardemaal wy Weezens zyn , die zo wel Driften als Verftand omdraagen ,
is de Godsdienftigheid , van het gros des Menschdoms ,
niet zo zuiver , geestlyk , of dezelve heeft uitwendige
hulp en fteunzel noodig. Het vuur wordt fchielyk uitgebluscht , als men geen brand aan den gang houdende floffen bydraage.
Niets ontdekt , misfchien , klaarder den zwakken indruk , welken de Godsdienst weezenlyk op ons hart gemaakt heeft , dan deeze ongeneigdheid , van zelfs andere
braave Lieden , tot eene ernftig onderhoud. — Men
verftaa my hier niet verkeerd ; ik bedoel niet het twistziek harrewarren over Godsdienftige Waarheden , ik bedoel geenzins die bittere gal , welke de ftrydvoerende
Godgeleerdheid verfpreidt , ik wil niet, dat men ityf en
fterk op zyne eens aangenomene Gevoelens aandringe ;
dit een en ander loopt aan tegen goede zeden en waare
befchaafdheid. Doch het ware te wenfchen , dat men
voor geen Onvoegelykheid, of het blyk van gebrek aan
Opvoeding , hielde , wanneer de Tong nu en dan uit den
overvloed des Harten over Godsdienftige Onderwerpen
fprak; dat, wanneer dusdanige onderwerpen by toeval
ter baane gebragt zynde , eene moedloosmaakende koelheid niet terftond de plaats innam van dat vuur, 't welk
aan de gefprekken over de gemeenfte zaaken feeven byzet.
Het zou eene heuchlyke zaak zyn, wanneer men dusdanige Onderwerpen niet dor rekende , enkel om dat ze goed
LI4
zyn :
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Fyn.:- dat zy hun aandeel kreegen in vry onderhoud, ett
dat lieden van Verftand en Geleerdheid zich niet fchaant,
den te voorfchyn te treeden in gelegenheden . waarin zy
ntet 4o voordeels zich kunnen doen Belden. Indica
het Hart 'er daacilyk deel in nam, zou het dan kunnen
Tnisten , dat nu en dan de Mond zulks te kennen gave?
Kunii,maars, Kooplieden , Gcleerdcn, houden.de onderg
werpen , tot hunne zaak behoorende, leevendi
in hunne
onderlinge gefprekken. De verftanden flypen elkander,
-nen brengt nieuwe dingen voor den dag, de nayver blaakt
op , de Kunst- , de Handel- , de Geleerdheidsniin ontr
Brandt, mu:n brengt misflagen te regt , en trag,t elkander
voorby te ftreeven. Of is de Godsdienst alleen zo gemaklyk te verkrygcn , zb natuurlyk eigen aan ons dikwyls ten
kwaade neigend Hart, of zo zeker van uit zichzelve vordcringen te maaken , dat dezelve geene Bier hulpmiddelen
belioeve , die ovcral elders_ onvermydelyk noodig gekeurd.
worden? Reizigers , die eenig byzonder land zul,
len gam zien , doen 'er vooraf een ernftig en nauwkeurig
onderzoek op zy oordeelen niets onverfchilligs , 't geen
aan hun tockomend gemak of genoegen iets kan toebrengen. Elke aanduiding, wclke hun eenig onderrigt geeft,
clke waarfchuwing tegen eenig gevaar, neemen zy in dank
p an : en gefciliedt dit alles, om dat zy in waaren ernst
zich tot de Reis toerusten , en -tea vollen gelooven , niet
Aileen dat 'er zouanig een Land is; maar dat zy een per,
foonlyk belang hebben in bet goede of kwaade, 't welk
zy daar kunnen aantreffen,
Een ander gevaar voor anders Weldenkende en
meenende Lietten , fchynt te ontflaan uit een verkeerd opgevat denkbeeld , dat men zich alleen tegen groote en_
claaulyke Zonden te wagten hebbe, Terwyl Zonden van
Naalaatigheid misfchien het meerendeel van de lyst hunner Schulden aanvullen. Deeze, over 't algemeen, vet.,
uoetlen in aantal wat zy in gewigt te kort fchieten, en
zyn te gevaarlyker, om dat ze zich min zigtbaar vertoopen. Men herhaalt ze met minder wederzin: dewyl de her-,
denking der voorgaande, als 't ware, geene tastlyke gedaante heeft aangenomen, gelyk die van groote en daadTyke Misdryven , welke by de herinnering ons verfchrik,
ken , door den indruk van byzondere bykomende omftandigheden. Terwyl de heugenis van gepleegd kwaad een
gevoelig Geweeten knaagt , door geduurige wedervoorWiling van het bedreevene, wordt verwaarlooscle Pligt,
seen
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geen plaatslyk, of perfoonlyk beftaan hebbende , niet ver.
leevendigd wordende door ftandhoudende daaden, en zonder onderfcheide beelden 't welk voor den geest fpeelt,
in vergetelnis weggerukt, zonder het Geweeten diep te
wooden, of de Verbcelding te plaagen. Deeze Verzuimenisfen behoorden misfehien onder dG Verborgene Zonden , van Welke de Koninglyke Boeteling met zo veel
ernsts baLit , gereinigd te mogen worden. En verdient
het onze opmeri.ing, dat deeze de overtreedingen zyn, over
welken het Euangelie van cfms .rus de fchrikwekkencifte
bedreigingen uitfpreekt. 't Is tfiet % min tegen nagelaaten
hoed dan tegen daadlyk gepleegd kwaad, dat de Gelykenisfen van onzen Zaligmaaker zyn ingerigt. Over den
Boom, die seen vrugt voortbragt , tegen de Lamp, die
seen Olie hadt , tegen den onnutten . Dienstknegt , die van
zyn Talent seen gebruik maakte , wordt zo wel het vonnis der veroordeeling geveld, als over den kwaadett Boom,
de gegte Olie, de misbraikte Talenten. Op dat zelfde Hemelfche Gezag afgaande , moeten wy gelooven , dat verwaarloosde Pligten, en verzuimde Gelegenheden , pen
Bering gedeelte uitmaaken van den grond onzer veroordeelinge., Len zeer ontzettend gedeelte van de beflisfing
op den grooten rekenfchappe, fchynt enkel te than op
die Naalaatigheden. Gy hebt my nitt te eeten gegeeven;
gy hebt my niet te drinken gegeeven; gy hebt my niet geherbergd ; gy hebt my niet bezogt. Op de Straf van flellige Nlisdryven , nicer in 't oog loopende , en terftond.
blykbaar, oordeelde de Godlyke Leermeester het min noodig itil te ftaan.
Eindelyk is 'er nog eene reden , die het omhelzen en
betragten van den Godsdienst, zclfs by daar toe geene
ongefchikte Lieden , verhindert , is dat droevig en treurig
gewaad, waarmede men denzelven veronderfleld beklecd te
zyn; dat leeven vol ftrengheid en onthouding, 't welk
men wil dat de Godsdienst van den Betragter afvordert.
't Zou nog eenigzins te verfchoonen zyn , indien deeze
misvormde afbecldingen alleen kwamen van de verklaarde
vyanden des Godsdiensts ; maar, ongelukkig treft men
dit misbegrip maar te dikwyls aan by onverflandige Vrienden. Dan , zulk eene afbeelding gelykt even min als dezelve mishaagelyk is : want ik durf op my neemen to beweeren , dat de Godsdienst, in haare waare- fchoonheid
heiligheid , minder opofferingen vordert , niet alleen
van redelyke, maar ook van zinnelyke, Vermaaken, dan
LI5
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de onbepaalde Heerfchappy van eenige Ondeugd. De Gehoorzaamheid aan de voorfchriften van den Godsdienst
is niet alleen volkome veilighaid maar volmaakte Vry,
heid. Zy is Zo dwinglandsch niet als Drift , zo veelvorderend niet als de Wereld, zo eigendunklyk niet als
de Mode. Laaten wy ze met elkander vergelyken, niet
in zo verre het onze Deugd, maar ons Vermaak, raakt.
Verbiedt de Godsdienst het aangenaam genot van de geluksgoederen deezer Wereld zo' fireng als de Gierigheid?
Vordert dezelve zulke Offeranden als de Eerzugt ; of
zulk een affland van rust als de Hoogmoed? Neemt de
Godsvrugt den Sinop weg gelyk de Ongebondenheid ?
Verwoest zy de Gezondheid 'gelyk de Onmaatigheid ?
Berooft zy ons van tniddelen gelyk het Spel? Verbittert zy het leeven gelyk Tweedragt ; of verkort zy het
gelyk Tweegevegten? Vordert zy meer behoedzaamheids
dan Agterdogt? Weft zy de heeft der te leurftellingen,
die den Hoogmoed vergezellen ? De Ondeugd heeft haare Martelaars , en de ftrengfle zelfplaager onder de Asketen , (die den waaren aart des Christendoms zo min bevatten als de vyanden dier Leere ,) plaagde zich nooit
niet eene zo wreede en noodlooze geftrengheid als die ,
waar mede de Nyd haare bejammerenswaardige Dienaars
geesfelt.
De Eer der Wereid vordert , dat wy ons bekommeren over het betaald zetten van aangedaane ongelyken ,
de Godsdienst behoedt ons voor die ongemaklykheid ,
door ons het vergeeven van dezelve te gebieden : door
zulks ons op te leggen, is dezelve niet min bedagt op
ons Geluk dan op onze Deugd : want de Last , van
beftendig iemand te haaten, moet ten minften gelyk weezen aan de Zonde van dat bedryf. Indien men
dit alles , naar eisch , tegen elkander opweegt , dan zal
de fchaal, het ftuk enkel nit het oogpunt van Vermaak
befchouwd. zynde , ten voordeele van den Godsdienst
overflaan.
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WAARNEEMING WEGENS DE HEILZAAME UITWERKING
VAN HET MAGISTERIUM BISMUTH!, IN STUIPTREKKINGEN. Door * * * M. D.

a dat de Heer LOUIS ODIER, Geneesheer. te Gent,
N
ons zyne Waarneemingen had medegedeeld, nopens
het Krampftillend vermogen van het Ma:„isterium
thi 1/4 *) , en dat de Heer BAUM: Geneesheer te Nimes,
van dit Geneesmiddel de heilzaainfte uitwerking gezien.
had , in aanhoudende Maagpynen (-1-) , viel ik op het
denkbeeld, dit middel eens te beproeven in Stuipachtige
aandoeningen der Zenuwen : te meer, daar de ondervinding geleerct heeft , hoe veel vermogend de Flores Zinci,
toch ook niets anders dan een. half Metaal-Kalk zynde, in
foortgelyke ongemakken , zyn. --- Het duurde ook niet
lange, of 'er bood zig . daartoe eene zeer bekwaame gelegenheid aan. Een Meisje, van circa 8 jaaren, verviel,
na een hevigen fchrik , in Stuiptrekkingen. -- Reeds,
v66r dat ik geroepen werd , had men haar , volgens gewoonte , aciergelaaten , en bet toeval fcheen ook merkelyk bedaard ; ik liet derhalven om dat de Onderbuik
eenigzints opgezet was , een Lavement zetten , en raadde
het Kind ftille te laaten leggen ; doch , na verloop van
twee uurcn, kwamen de Stuiptrekkingen weder, met fterke braakingen van onverteerde fpyzen : dit laatfte gaf my
aanleiding om cen braakmiddel , nit de Ipeeacuanha, toe te
dienen , en vervolgens een Opiat. — Den nacht fliep het
Kind zeer ongerust, doch zonder toevallen ; dan den volgenden morgen kwam het toeval weder, en nu fchreef ik
de volgende Poeyers voor : =,. Magisterii Bismuthi gr. vi.
Magnefix 71nglicanx drachmas duas, cant pulveres N. Ix.
hiervan liet ik alle uur een Poeyer inneemen; nog tweenmalen kwamen dien dag de Stuiptrekkingen weder, hoewel minder hevig. Den volgenden dag liet ik dezelfde
Poeyer voortgebruiken , en daar mede eenige dagen aanhouden , zonder dat zig de Stuipen wederom openbaarden. Deeze Poeyers hadden gene zichtbaare uitwerking,
als alleen eene geringe mislykheid, en min of meer knyping in de Mang , iets ,'t welk men ook niet zelden, na
het gebruik van de Flores Zinci, ziet gebeuren.
(*) Zie boven , bl. 429.
(t) journal de Med. 1788.
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NATUURLYKE HISTORIE VAN DE ANHINCIA.

(Volgens den Heer

DE BUFFON.)

de Natuurlyke Historie der Vogelen hebben wy
Ibeidzien,
dat de Struisvogel en de Caliearis , door de kort.:
der Vlengelen , door , de zwaarte • des Lichaams, en
n

dikte der beenderen van de Pooten, als 't ware een overgang maakten tusfchen de Dieren der Lugt en der Aarde;
even zo is de Pinguin een halve Vischvogel, die zich in
't water dompelt, en met de Bewoonderen der Zee verlung. De Brafiliaanfche Vogel : , aldaar Taupinambou,
en by die van Guyana, waar dezelve ook voorkomt, Carara geheeten , en by de Vogelbefchryvers meest onder
den- naam van de Anhinga bekend, waar van wy thans
eenig berigt zullen . geeven, levert het denkbeeld op van
een Kruipend Dier, op het Lichaam van een Vogel geplaatst, en this van een zeer vreemden overgang der Natuure ,die, onder • allerlei gedaanten, het leeven, en 't verinogen van zich te vermenigvuldigen, gefchonken heeft.
De lange en zeer dunne Hals van de Anhinga, haar
kleine rolronde Kop , van dezelfde dikte met den Hals ,
uitloopende in een langen feherpen Bek, gelyken in gedaante en zelfs in bcweeging naar een Slang, 't zy , door
de wyze , waar • op die Vogel fchielyk zyn Hals uitfteekt ,
boven uit de boomen nederfchietende; 't zy door de wyze op welke by den Hals omkromt, en in 't water fteekt,
om de Visfchen te treffen.
Deeze zonderlinge overeenkoraften hebben de zodanigen, die de Anhinga in derzelver eigen Land zagen, even
zeer getroffen (*), en zy treffen ons, zelfs in 't befchouwen van de gedroogde Overblyfzels, in onze Kabinetten
bewaard. - De Pluirnadie , om den Hals en den
Kop , beneemt niets van de dunheid, beftaande uit een
digt Dons, 't geen zich gelchooren als fluweel vertoont;
de Oogen fchitterend zwart, met een goudkleurigen Iris,
limn in een kaale huid; de Bek heeft aan de gebaarde
punt kleine achterwaards ftaande tandjes; het Lyf is niet
lan(*) MARCGRAVE

fpreekt in zyne

van op denzelfden trant als
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larger dan zeven daimon , en de Hals alleen veertien.
De verbaazende langte van den Hals is de eenige onevenredigheid niet, welke ons in 't oog loopt op 't befchouwen van de Anhinga ; haar groote en breede Staart,
beftaande uit twaalf pennen, wykt niet min of van den
korten en afgeknotten Staart der meeste Zwemvogelen
de 4nhinga z wemt desniettegenflaande zeer wel, en zo
diep onder water,,dat zy alleen den Kop 'er buiten
dien daar geheel onder haalende , op 't mintle vermoeden
van gevaar: want zy is zeer wild, en laat zich nooit op
't land verrasfen. Altoos onthoudt zy zich op 't water ,
of roest op de hoogfteboomen , aan de rivieren, en ondergeloopen velden; zy vervaardigen de nesten op 't ge,
boomte , en brengen 'er den nags over. Nogthans hehoort de Anhinga tot de Vogelen, met volkomen gevliesde Pooten, hebbende de vier Vingeren door een zelfde
Vlies van 6en fluk aan elkander verbonden, en de Nagel
van den middelvinger van binnen als een zaag getah.
Deeze overeenkomften, in maakzel en natuurlyke geaartheden , fchynen de hnhinga naby aan de Kortnorans en
de Gekken te brengen; maar de kleine rolronde Kop, de
fpitze Pek, zonder haak aan 't einde, onderfcheiden ze
van die twee Vogelfoorten. Voor het overige heeft men
opgemerkt, dat de Huid van de Anhinga zeer dik is; het
vleesch is meestentyds zeer vet, maar van een onaangenaamen olieagtigen finaak.
MARC GRAVE fchryft, dat de Anhinga kromme en zeer
fcherpe Nagelen heeft, en zich van dezelve bedient orn
den Visch te vatten; dat de Vleugels groot zyn, en, toegeflaagen , tot het midden van den langen Staart reiken;
doch fchynt by aan deezen Vogel te veel grootte toe te
fchryven , als by dien gelyk ftelt met een Endvogel; de
Anhinga , ons bekend, moge, van de punt des Beks tot
het einde van den Staart gemeeten, dertig duimen, of
jets ineer, gehaald hebben; maar die groote Staart enlange Hals befloegen het grootfte gedeelte van die afmeeting,
en het Lyf fchcen niet veel grooter dan dat van het Eenije , by de Franrchen Morillon , en by ons 't Brainetje,
geheeten.
De iinhingg is, gelyk wy vermeld hebben, natuurlyk
eigen aan Znid-Zmerica, en , niettegenftaande de mogelykheid eener reize voor een zwemmenden Vogel , daarenboven met large Vleugelen voorzien, niettegenflaande
het voorbeeld der Kormorans en der Gekken , die alle Zeeeit
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en doorkruisfen, zouden, wy de Anhinga, binnen de wet
der Lugtftreeke bepaald , en op eene enkele Benaaming
of , niet geloofd .hebben , dat dezelve te Senegal voorkwam,; dan, en, berigt van den Heer ADANSON gepaard
met de toezending van een deezer Vogelen , verzekerde
ons met de daad, dat 'er eene foort van Anhinga op die
trust van Africa beftaat , de Inboorelingen noemen dezelve Kandar. De Anhinga van. Senegal verfchilt van
die van Cayenne , flier in , dat dezelve aan den Hals en
het bovenfte der Vleugelen roode ftreepen hebben , op
een bruinen grond ; 't overige der Pluimadie is zwart.
In alle andere opzigten is 'er, eene volkomene gelykheid
tusfchen deeze Africaanfche en Atnericaanfehe Anhinga.
.47101001011111•011111111,

KEURIGE BEDENKINGFN OVER HET INSTINCT IN
DE DIERLYKE WERELD. Door den Heer
WILLIAM SMELLIE.

(Ontleend uit the Philedophical Transactions of the Royai
Society of Edinburg.)

ene menigte van befpiegelende Stelzeis heeft men uitE
gedagt, met oogmerk, 'om de bedryven, welke de
Dieren door Inflinct verrigten, te verklaaren ; doch geen
deezer heeft de algemeene goedkeuring der Wysgeeren
weggedraagen. Dit mangel aan ecnen gelukkigen uitflag
kan aan verfcheide oorzaaken warden toegefchreeven ;
aan gebrek van opmerking, op de algemeene Huishouding en Zeden der Dieren, aan kwalyk begreepene
denkbeelden , wegens de Waardigheid der Menschlyke
Natuure, — en , bovenal , aan de eenpaarige pooging
der Wysgeeren, om onderfcheid te maaken tusfchen beweegredenen , nit bet Inftinct of de Rede, ontleend. De
Heer SMELLIE poogt aan te toonen, dat 'er zulk een onderfcheid niet beftaat, dat bet redeneerend vermogen zelve natuurlyk nit het Inflinct hervoort komt.
Hy merkt op , dat de eigenaartige wyze , om enderwerpen van deezen aart na te gaan , beftaat in de gedaane ontdekkingen te verzamelen , te fchikken , en te overweegen , of deeze ons tot eenig algemecn befluit opleiden. ---- Ingevolge bier van verfchaft by voorbeelden,
eerst van zuivere Inilincten; ten tweecien , van zodanige
In-
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Inftincten , als zich naar byzondere omftandigheden- en
tocitanden kunnen fchikken; ten derden , van de zulken,
die verbeterd worden door ondervinding, of opuferking;
en, eindelyk , trekt hy daar nit eenige gevolgen.
Door zuivere Inftincten verftaat men de zodanige , die
onathangelyk van alien Onderwys of Ondervinding, terftond zekere daaden veroorzaaken , als zich byzondere
voorwerpen aan de Dieren voordoen, of wanneer zy onder den invloed flaan van eenig byzonder gevoel. Van
dien aart is in den Mensch het Inftinct om te zuigen,
't Been een Kind onmiddelyk na de geboorte aan den dag
legt, de natuurlyke Ontlastingen , het intrekken der Spiexen op het voelen van pynlyke prikkelingen. De trek
tot Licht vertoonen de Kinderen menigmaal op den derden dag naa de geboorte. De Aandoening en Vrees ontdekt men in Kinderen van twee maanden.
By de mindere Dieren ontmoet men ontelbaare blyken
van zuivere Inftincten. Rupfen , in allerlei rigtingen van
een boom gefchud , vervoegen zich onmiddelyk na den
Ram, en klimmen opwaards. Jonge Vogels openers den
bek , zo wel op 't hooren van eenig gezang, als op bet
hooren van 's Moeders Rent. .Elke foort van Inftincten
legt de eyeren ter plaatze, meest gefchikt om ze te doers
uitkomen , en voedzel te verfchafren aan het toekomend
crethcht Eenige foorten van Dieren hebben geene voorzorge altoos omtrent aanftaande behoeften; anderen , als
de By en de Bever , hebben een Inftinct , 't welk een
blyk van voorzorge oplevert. Zy bouwen voorraadplaatzen , en vullen ze met het noodige. De Byen fpreiden
verfcheide opmerkenswaardige Inftincten ten toon. Zy
pasfen het Wyfje, of de Koningin, op. Van deeze beroofd , ftaaken zy den arbeid , tot zy een nieuwe bekomen hebben. Zy vervaardigen Celletkw van ,drie onderfcheide afmeetingen, voor de drie foorten van het Gezin:
en de Koningin, de eitjes leggende , plaatst elke foort in
de daartoe gefchikte Celletjes. Zy verdelgen alle de Wyfjes , op an na, ten einde de Byekorf niet te fterk bevolkt worde. De onderfcheide Inftincten van de gemeene
lionigbyen , van de Hout doorboorende Bye , en van die
foort, welke langwerpig ronde nesten met roozenbladen
vervaardigt, zyn zeer opmerkenswaardig.
Even zonderling zyn de Inftincten der Wespen , der
Ichneumon-Vliegen, die, fehoon zy zelve niet van wormen
•
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men leeven , tot voedzel vow.' hunne Jongen, een voorraad van deeze diertjes verzamelen.
Vogels bouwen hunne nesten van dezelfde floffen, van
dezelfde gedaante , in denzeifden fiend, fchoon ze zeer
wyd verfchillende Lugtitreeken bewoonen. Zy keeren
hunne eitjes om, en verplaatzen dezelve, om ze eenpaarig te verwarmen. Genzen en Endvogels bedekken hunne Eyeren, tot dat zy in 't nest wederkeeten. De Zwamuw leert de Jongen de. uitwerpzels buiten het nest te
werpen , en helpt ze in die werkzaamheid. De- Spinnekoppen , en veele Infecten , tot de Kevers behoorende,
houden zich , a1s ze verfchrikt worden , dood. Zulks is niet, gelyk men veronderiteld heeft , eene ftuiptrekking , of verciooving; maar een kunstje: want wanneer het voorwerp der verfchrikkinge weg is, herftellen
zy zich terftond.
Van Initincten , die zich near byzondere omftandigheden en gelegenheden kunnen voegen, Zou men eene menigte voorbeelden odder de Menfchen kunnen bybrengen;
dan deeze, your verbetering vatbaar zynde, vallen eigen2artiger onder de derde-lbort.
Zodanige Dieren zynade volmaaktfle , wier kring van
kennis zich -tot bet groOttte getal van voorwerpen uitttrekt.
Worden zy in hunne werkzaamheden verhinderd, zy wee.
ten op welk eene wyze zy den arbeid moeten aanvangen,
en door onderfcheidene middelen hunne oogmerken te bereiken. Eenige Dieren hebben geen ander vermogen dan
alleen om hunne lichaamen uit te rekken , of in te krimpen. Maar de Valk, de Hond, de Vos, vervolgen hurt
prooy met verfland en overleg.
In Senegal zit de Struisvogel, alleen 's nagts , op de eijeren , dezelve over dag can de hette der Zonne overlaatende. Aan de Kaap de' Goede Hoop , wear de hette zo
groot niet is, broedt de Struisvogel dag en nagt. Tamme Konynen hebben, geen trek om holen te graaven.
Byen vergrooten de diepten der Celletjes, en vermeerderen derzelver aantal, als de nood het eischt. Een Wesp,
een doode uit het nest draagende, neemt, als by den
last te zwaar vindt , den kop 'er af, en voert den doode
in twee keeren weg. In Landen wear de Aapen veelvuldig zyn, hangar de Vogels , welke in andere Landen
hunne nesten in de takken en mikken der boornen maaken , dezelve aan 't einde van:dunne takjes. De Water.
motten, die zich met dekzels van ftroo , gruis , of fchelpen 7
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pen, bedekken, weeten hunne dekzels in evenwigt met
het water te brengen; al te zwaar zynde, doen zy 'et
wat bout of itroo by, te ligt, vcrmeerderen zy het
grins. Een hat, in een kamer opgeflooten, weet men ,
dat de kruk wet de pooten opende.
De derde snort van Inflincten bevatten die alle , Welke
verbeterd kunnen worden door ondervinding en opmerking.
De meerderbeid van den Mensch, boven andere Dieren,
fchynt voornaamlyk of te hangen van het groot anntal Inflincten , met Welke by begaafd is. Trekken van elke
flinct , den Mensch eigen , ontdekt men by de andere
Dieren; doch been byzondere loort bezit ze in 't geheel.
Integendeel zyn de meeste Dieren tot cell klein getal bepaald. Dit fchvnt de . rede , waarom de Initincten in de
Dieren Pcerker zyn, als mede beflemlger in derzelver werking dan by den Mensch , waar uit eene grootere eenpaarigheid van be ryven ontftaat.
De meeste Inflincten by de Menfchcn worden door ondervinding en waarneeming verbeterd , en zyn vatbaar
voor duizend wyzingen. Het eene Inftinct werkt tegen
of wrzigt het ander, en bluscht dikwyls bet oorfprono..,
lyk beweegmiddel tot ecnig bedryf uit. Menigmaal wordt
bet Instinct van Vrees opgewoogen door Eerzugt en Geraaktheid ; het Inainct van Toorn , door Vrces , door
Schaamte, door Veragting, door Medelyden. . Veelvaldig zyn de voorbeelden van gcwvzigde, zamengeflelde,
en uitgebreide Inftincten. Godsdienftigheid is eene nitbreiding van het Inainct van Liefde, tot den eerflen Oarfprong en Maaker des Halals. Bygeloof is het Lana
van Vrees , uitgebreid tot ingebeel'e voorwerpen van
Schrik. Hoop is het Inflinct van Liefde , uitgebreIl tot
een toekomende N ed. Gicrigheid is het Initinct van
Liefde, uitgeflrekt tot een wanvoegelyk vnorwcrp. Vrees
is desgelyks een inmengzel in die verknogtheid. Nyd is
zamengefteld uit Liefde, Gierigheid , Eerzugt en Vrees.
Medegevoeligheid is het Initinct van Vrees, overgebragt
tot een ander Perfoon , en weder toegepast op onszelven.
In deezer voege kunnen alle de gewyzigde., zamengeitelde , of uitgebreide DriFten , van 't menschlyk Hart, te
rug gebragt worden tot derzelver oorfpronglyke Inftincten.
De NI:inc.:ten der Dieren warden desgelyks verbeterd
door waarneeming en ondervinding. Van zulk eene verINIENGELW. NO.
Min
III.
be-

480

ItEURIGE BEDENKINGEN

betering leveren de Hond , de Olyphant, het Paard, en
de Kameel, zeer fterk fpreekende blyken op.
Uit deeze en andere voorbeelden, gegeeven van de onderfcheide • foorten van Inftmcten, beweert de Heer SMELLIE , dat het Inftinct eene oorfpronglyke Zielshoedanigheld is, welke in den Mensch, zo wel als in andere Dieren , door ondervinding , kan verbeterd , gewyzigd en
uitgebreid worden.
Gewaarwording fluit een gewaarwordend Beginzel
of Ziel. Wat , derbalven , gevoeit , is bezield. Ingevolge
bier van is de laagfte foort van Dieren met eene Ziel begaafd. Maar de Zielen der Dieren hebben zeer verfchillende vermogens, en deeze vermogens worden door byzondere werkzaamheden aangeduid. Het maakzel hunner
Lichaarnen is denpaarig gefchikt Haar de vermogens hunner Zielen; en geen volkomen Dier onderneemt daaden,
tot welker volvoering de Natuur 't zelve niet bekwaam
gernaakt heeft. De Inflincten der Dieren vertoonen zich ,
nogthans, dikmaals vO6r de volkomenheid der werktui(F en 9welke de Natuur wilde dat zy zouden gebruiken.
b
Deeze befchouwing van bet lnftinct is eenvoudig; dezelve neemt alle tegenwerping tegen het beilaan der Zielen in
de Dieren web ; en ontwikkelt alle derzelver daaden, door ze
te brengen tot beweegredenen, volkomen gelyk aan die,
waar door de Mensch tot werken wordt aangeipoord. 'Er
is, misfchien, een grooter verfchil tusfchen de Zielsvermogens van zommige Dieren , dan tusfchen die van den
Mensch en de fcbranderfle Dieren. Men mag de Inflincten aanmcrken als zo \Tele inwendige Zintuigen, die eenige Dieren in grooter, andere
kleinder, menigte be7itten. Deeze Zintuigen zyn, minonderfcheide foorten,
desgelyks meer of min vatbaar voor leiding; en de Dieren , dezelve bezittende, zyn , bygevolge , meer or min
gefchikt om kundigheden te verkrygen , of dezelve te verbeteren.
Het gevoelen, dat de Dieren loutere werktuigen zyn,
is te ongerymd om wederlegging te verdienen , fchoon
niet begaafd met Zielsvermogens, gelyk aan die der Menrchen , bezitten zy , in zekere maate, elite bekwaamheid
van den Mensch. Gewaarwording, Geheugen , Verbee/dingskragt , het beginzel van Naavolging, Nieuwsgierigheid, List, Onderwerping aan Meerderen , Dankbaarheid, ontdekt men alles by de Dieren. -- Elke foort
van Dieren heeft ook eene Taal, in-klanken of gehaarden.
be-
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beflaande, genoegzaam om elkander hunne behoeften te
Verftaan te geeven; eenige Dieren verflaan gedeettlyk de
Taal der Menfchen. De Taal der Kinderen verfchilt weinig van die der Beesten. Zonder eenig deel van redelyk
vermogen, zoilden de Dieren geen gepast gebruik kunnen
maaken van hunne Zintuigen. Veele Dieren zyn zelfs
in Chat om de beweegrerienen, met eene vry groote maa-.
te van rede, te overweegen. Jonge Dieren onderzoeken
alle voorwerpen, welke hun voorkomen, en gebruiken in
die nafpeuring alle hunne Zintuigen. De eerie tydperken hens leevens beiteeden zy in die oefening. Wanneer zy rondsom loopen , en allerlei vrolyke fprongen
doen, fpeelt de Natuur met bun te hunner onderwerpinge. In deezer . voege verbeteren zy allengskens hunne
bekwaamheden , en verkrygen eene nauwkeurige kennis
van de voorwerpen , welke hun omringen. Menfchen,
die , nit hoofde van byzoridere omflandigheden , zich
verflooken vinden van zich- met makkcrs te vergezellen,
en onledig te houden , door de onderfcheide Vermaaken
en uitfpanningen der Jeugd, zyn altoos flyf in hunne
weegingen , kunnen hunne leden met geen gemak of vaardigheid gebruiken , en blyven menigwerf hun leeven lang
onkundig van de gerneenzaamite voorwerpen.

VERHANDELING OVER DE SEXRN DER PLAN TEN, DOOR.
DEN RIDDER CARE L LINNIE , MET AAN TEE.E'k
NINGEN VAN DE HEEREN SMITH EN BROUS SONET N EVENS EEN 13 it TEE DES LAATSTGEMELDEN AAN DE SC HEYVE RS VAN
HET JOURNAL P HYSIQ OE*

Aan de Schryvers van het Puma/ Phylique,
IMYNE HEEREN,

5.,e "ze , op welke de Bevrugting der Planten toegaat, door middel van derzelver deelen , de on,9 derfcheide Sexen uitmaakende, is eene dier zo fchoone
If werkingen der Natuure „ dat men zich billyk verwon!, dere, hoe dezelve zo lang flegts zeer onvolkomen be„ kend geweest is , en dat wy die nog zeer gebrekkig
zouden kunnen zonder den arbeid van LINNIECS , een
Mm
„der
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der groothe Verflanden , die tot nog over de Natuur„ lyke Historie gehandeld hebben. PVIen heeft , is
„ waar, getragt zyn Sexen-Stelzel aan te tasten, en, on,, der de Geleerden, die bet ondernomen hebben 't zelve
„ te wederleggen , moet , bovenal , geteld worden de
„ Abbe SPALANZANI wiens Proeve-n, eer tairyk dan be„ flisfend, weinig indruks op den geest der Plantkundi,,.. gen hebben behooren te maaken. De Abbe SPALAIsl„ ZANI , die verfcheide Werken van LINN.LEUS over dit
Onderwerp , aangehaald heeft , zwygt van 't geen ,
„ welks Vertaaling ik hier nevens aanbied. Deeze Ver„ handeling, eeniglyk gefchreeven, met oogmerk om de:
„ Sexen der Planten te doen kennen, is opgeiteld in den
„ Jaare MDCCLIX, en na de Academie van Petersburg
aezonden , om na den Prys te dienen , die dezelve in
b
„ 't volgendc Jaar daar mede bekroonde. Dit Stuk, eerst
„ in 't Leapt gefchreeven , werd welhaast zeer zeldzaam,
dit heeft myn Vriend, Dr. SMITH, de Schriften van
9,
„ LINN 1-EUS bezittende , bewoogen deeze Verhandeling
„ in 't 1 ngelsch te vertaalen: volgens deeze Vertaaling
„ lieb ik de myne gemaakt. Ik heb de Aantekeningen ,
welke by 'er byvoegde , bewaard, en met een S. Bete„ kend, om ze te onderfcheiden van de myne, die ik 'er,
fchoon weinig , heb onder gefteld, en met een B. Bete.9/
„ kend.
„ De Beginzels , in deeze Verhandeling voorgedraagen,
„ dunken my zeer klaar: en dezelve met aandagt nagaan„ de, zal men welhaast overtuigd worden , dat de Proe„ ven onlangs genornen , om bet Sexen-Stelzel der Planten oniverre te flooten, integencieel dienen, om bet
door LINN.EUS beweerde te onderfchraagen. Ik zal hier
nict uitweiden over de bewyzen van de Onveranderlyk„ heid deezer Namur- wet , zy kunnen rechtfchaapen
5, Plantkundigen niet onbekend wcezen: wat de zodanigen betreft , die door deeze Verhandeling niet over,' tuigd worden van de waarheid der Beginzelen des
„ Schryvers , men moet het opgeeven bun te overtuigen;
„ daar LINNIEUS zelve het niet kan doen.
„ Wat bier van zyn moge , deeze Verhandeling zal
,/ kunnen dienen, om, onder ons , de wyze van denken
„ van dien grooten Man ter kennisfe te brengen: — van
„ dien grooten Man , die alle deelen der Natuurlyke
„ tone zo wel kende, en die nog zo weinig in Prankuk
„ bekend is, fchoon by by de meeste Volken in Europa
„ aan-
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angezien wordt voor den getrouwflen Schilder en bes9,
1, ten Befcbryver der Natuure. In Frankryk weet men
51 weinig van zyne Amonitates Acadernicee , men heeft
„ niet veel geleezen in zyne onderfcheide Reizen , in zyne fchoone Voorredens , opgevuld met de fchoonfle
befchouwingen der Natuure , en nooit befmet met blykbaar
valfche verzekeringen ; noch ook in zyne veel99
vuldige Verhandelingen , geplaatst in de Werken van
verfcheide Academien; men legt zich niet toe op het
beoefenen van zyne Botanica ; onder-.
tusfchen twyfelt men niet, Boeken over de Plantkunde
99 te fchryveu, onder vaorwendzels dat dit Werk moeilyk am te verftaan is, als of de Natuurlyke
'
Historic
5, meer dan andere Weetenfchappen , en zelfs meer dan
„ de eenvoudigile Kunflen , bet voorregt bezat , om zonder beoefening te kunnen geleerd warden.
7,
„ Buiten twyfel zyn 'er misflagen in de Rangfchikking
„ van LINN/BUS maar wee hem, die , de Werken eons
Mans van verfland doorleezende,
de aogen opent
om
'er
de
gebreken
te
ontdeiken
,
en
fpaarzaam is
57
in die toegeevenheid , welke wy wccten dat deeze
5,
poem-onttrekkers z,elve zo zeer noodig hebben. Ge,, lukkig voor de bevordering der Weetcnfchappen , zyn
de Schriften van LiNNIBUS in de handen der beroemdfle Natuurkundigen: hoe dieper zy zich tot de beoefening van eenig deel inlaaten , hoe nicer zy in de wy.ze
, op welke by het behandeld heeft,, de voetaappen
5,
tens Mans van groot Vernuft ontdekken. Wy
ven hooped , en alien , die niet onverfchillig zyn omtrent de Natuurlyke Historic, zullen met ons dezelf59
de hoope koesteren , dat , naar gelange de Dennis der
Natuure grooter meerder uitgebreid worde, de Naam
LINNIEUS meer roems zal verwerven , gclyk de
59 van
„ naamen van CERES en TRIPTOLEMBUS , met te dieper
„ terbiedenisfe werden uitgefprooken , naar maate de
„ verlichtile Volken hunne weldaaden genooten.
„ Ik ben , enz."

*
VERHANDELING OVER DE SEXEN DER PLANTEN.

Hoewel de oudite Natuurkundigen eenige begrippen
gehad hebben van de Sexen der Planten , is men , egter,
het bewys van dit verfchynzei aan de hedendaagfche verMm3
fchul-
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fchuldigd. De bewyzen daar voor zyn heden zo menig.
vuldig , zo fpreekend, dat 'er geen Plant beftaat, of de.
zelve kan ze opleveren.
Zints onheuglyke tyden voedden zich de Arabieren met
Dadels•, de Grieken met Vygen , de Inwoonders van Chia
kweekten ook, eeuwen geleden, den Mastik-boom aan;
en deeze onderfcheide Volken hebben altoos de kunst be.
zeten, om de vrugtbaarheid Bier Boomen te bevorderen:
zy moeten , derhalven , eenige kennis van de Sexe der
Planten gchad hebben: zy konden niet onkundig weezen
van een verfchynzel, zo opmerkenswaardig in de gemel,
de Planten. wy ondertusfchen aandagtig den
voortgang der Plantkunde nagaan , zullen wy welhaast
ontdekken, waarom deeze byzonderheid niet v66r onzen
tyd w61 beweezen is.
De Schriften-.der Ouden wyzen uit, dat de Plantkunde ander hun weinig opgang gemaakt heeft , terwyl de
Wis- en Starrekunde Gene vry hoop toppunt van vol.
maaktheid bereikten. De Werken van THEOPHRASTUS,
DIOSCORIDES en P I,INIus, de Schatkamers van de kun,
digheden der Ouden, behelzen ilegts weinig tot dit ge.
deelte der Natuurlyke Historie bchoorende, ondanks de
riafpcuringen, door DIOSCORIDES gedaan , op het gebruik
der Planten , en den arbeid der Romeinfche Landbouwe,
ren. - By de herleeving der Letteren , hidden de
Geleerden zich eerst bezig met de overblyfzels van de
kundigheden der Ouden , in de verwoestende onkunde
der Middel-eeuwen niet verlooren geraakt , op te zamelen ; doch welhaast overtuigd , dat deeze Werken der
genomene moeite, om ze te bewaaren, niet opwoogen
begonnen zy de Namur veeleer dan de Schriften der
Ouden te raadpleegen; zy befchreeven zelve de Planten,
tot dat zy zich overlaaden vonden door het groot getal
foorten van Gewasfen , en niet wisten hoe dezelve
der te vonden in die grootfche verwarring der Natuure,
Het getal der Planten, 't welk men van jaar tot jaar uit
de Indiiin overvoerde , was zo groot, dat niemand zich
in flaat bevondt om dc naamen Bier Planten in zyn ge,
liengen te houden. Eindelyk poogden Stelzel-ontwerpend Schryvcrs clke foort van Plant te befchryven
naar de Vrugtdeelen; zy poogden ze op die wyze te on,
derfcheiden , en fchikten ze in rangen. Maar deeze Plantkundigcn in 't eerst op Diets anders gelet hebbende dan
o p den Bloem en de Vrugt, op den terften wegens de
fehoon---
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fchoonheid, op de laatfte om de nutheid, ontdekten wethaast dat de kenmerken, van die twee deelen ontleend,
ongenoegzaam waren; dat men de toevlugt moeSt neemen tot de andere deelen det Bevrugting , min in 't oog
loopende dan cleeze, om alle de bekende Planten te rangfchikken. De Plantkundigen vonden zich genoodzaakt,
alle de werktuiglyke deelen der Bevrugtinge, de kleinfte
zelfs niet uitgenomen, naa te gaan, om onderfcheidende
en zekere vastgaande kentekens te vinden. De Helmftyltjes en de Stampertjes, door de eerfte waarneemers verwaarloosd , waarfchynlyk uit hoofde van derzelver kleinheid, bleekcn zeer weezenlyke gedeelten te weezen : dewyl men ze in elke Plant aantrof. Van daar heeft men,
aan elk deezer onderfcheidene werktuigen , verfchillende
naamen gegeeven , en den dienst , welken zy in de groeiende huishouding vcrrigteu , naanwkeurig naagegaan.
't Zou zeer bezwaarlyk vallen te zeggen, wie eerst
de Sexe der Planten ontdekt hceft , en dit onderzoek
20U geene nuttigheid aanbrengen. Verfcheide ontdekkingen van weinig aangelegenheid heeft de ontdekking
tot volkomenheid gebragt, gelyk verfcheide kleine beckjes , door derzelver vereeniging , erne bevaarbaare Rivier
vormen. Men kan niet lochenen dat de Ouden die Dadel- Vygen- en Piitasje-boomen kweekten , kennis van dit
ftuk gehad hebben, ten minilen zo verre het die Boomers
betrof: dewyl zy wisten dat bet noodig was , Mannetjesbloemen boven de Wyfjesbloemen te plaatzen, oat
vrugten te krygen.
't Is niet min zeker , dat de
oudfte Schryvers gewag gernaakt hebben van de Sexe
der Planten. Maar men ziet hoe weinig uitgettrekt h anne deukbeclden over dit {Ink waren : naardemaal zy de
Mannetjes. en Wyfjes-Planten , van een en het zelfde
Gewas , als verfchillende Planten befchreeven. Naa
het herleeven der letteren hebben verfcheide Schryvers,
en onder deeze geene ongeagte , dermaate de Sexen der
Planten miskend, dat zy den naam van Mannetjes aaa
Wyfjes , en dien van Wyfjes aan Mannetjes gaven: 't
welk meer dan iets anders uitwyst , hoe bekrompen
denkbeelden claaromtrent waren (*).
De
(*) LINNXUS befbhuldigt, in zyne Philofophia Botanica. Sect,
27o, RAY en TOURNEFORT van hit begaan deezes 1k
/wanner my niet dien by den eerstgemelden te hebben aange1\1 m 4
trot:.
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De Engelfchen fchryven aan den Ridder THOMAS MILLINGTON, (t) de ontdekking van de Sexe der Planten
toe , als of men rede hadt om de cer der ontdekkinge tqe
te kennen aan eenen Geleerden, die deswegen niets in
fchrift heeft naagelaaten. Men wil, dat by reeds zints
den jaare MDCLXXVI dit verfchynzel recht geweeten
hebbe. In de daad , kort naa MILLINGTON, blykt -het,
dat zyne Landgenooten GREW, CH RAY, dit ftuk merkelyk hebben opgehclderd.
Run. JAC. CAMERARIUS , en eenige andere Schryvers,
hebben een good aantal byzonderheden , daartoe betrekkelyk , bygebragt; dock geen zo veal gedaan als VAILLANT,
die, in een Academifche Verhandeling, door BOER'IAVE
uitgegeeven , toont , dat by 't geen de Sexe der Planten
betrof zees wel wilt , fchoon by het met geen voorbeeld
vergezelde.
Naa dat tydperk, dat is te zeggen naa het jaar
MDCCXVIII, hebben vecle Plantkunaigen dit denkbceld
tragten tc ftaaven , bovenal de '■'cliTyver van bet Se:I:en/laza der Plante,' (§), die zich vleit de waarheidhiervan p.enoegzaarn beweczen te hebben in veele Schriften , ondaas
het regenovergetielde denkbeeld van PONTEDFAA, die het
ondernam hem tc wederleggen , en de Schriften van Dr.
ALSTON die het in een belachlyk licht zogt te plaatzen.
Om dit ftuk naar eisch toe te lichten , is bet noodig
Gene nauwkeurige kennis te hebben van de gefteltenis der
Planten , en , om daartoe te gcraaken onoet men de groote keten van weezens nagaan ; in de eel-Ile plants de werkintroffen integemleel fpreckt , die Plantkundige van mannelyke
en vrouwlyke I-Iennip, als Planter] van dezelfde foort; desgeIyks ook van de Urt ca. ItTercurialis f 11112U171S enz. TOURNErum', 't is w:,ar, verviel,de ouden volgende, tot dienmisflag. S.
(t , De Ridder THOMAS MILLINGTON was Hoogleeraar te Ox1'01, 1 Or. GREW verhaalt in zyn work over de Ontleeding der
Planten, dat by in een gefprek , 't walk zy met elkander hidden over de natuur van de Ilrindjes of &ofknopjes der Moemen „ (Artivrce), M]LLINGTON hem betuigdc , cl-A die deelt)es
veelligt eerie ov, reenkomst hadden met de manlyke deelen der
Dieren , en dienden ter bevrugtinge. Dit is alles wat men
daarorntrent weet. L1-NNiELIS de Zoon heeft in zyn SupPl. Plant.
een Get-lack den naam van Millinvonia gegeeven. .S.
(§) LINNimis fpreekt in deeze Prysverhandeling clus van zich

%elven. S.
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kingen der natuur in den Mensch, de zoogende Dieren,
de Vogelen, de kruipende Dieren , de Visfchen, de Infecten en de Wormen , opfpeuren , en op de Planten komen.
Wy zien dat bet menschlyk Lichaam beftaat uit twee
beginzelen , het Zenuw Stelzel en het Vaatagtig Stelzel, of,
't geen op 't zelfde uitkomt, uit twee zelfftandigheden;
het een Mergagtig en bet ander Vaatagtig. Door het
eerfte verftaa ik het Ruggegraads Merg, eenigermaate de
voortdaufing der Harsfenen,hieruit ontftaan de Zenttwen ;
door het tweede verftaa ik bet Hart en--1.e Bloedvaten ,
die 'er alleen de voortzetting van fchynen , en dienen om
het mergagtig gedeelte te voehn. volkomcnfte Dieren hebben een veel grooter aantal Zintuigen dan Dieren
van cell laager rang, de Slange by voorbeeld; de Visfchen hebben (T een Ooren (4); de Wormen en de Infectea
hebben geen Been
, gefchikt om te ruiken ; de Sianen en Visfchen derven de voeten; de Visfchen hebben
geen longen , en de werktuigen der Adembaalin g e , by de
Infecten en Women , verfchillen geheel al van die
men aantreft by de zoogende Dieren , de Vogelen en .de
kruipende Dieren. Hoc wyder men van den Mensch afwykt ,
G) Naa de uitgave van deeze Verhandeling, heeft men bet
zintuig des gehoors in de Visfchen ontdekt De Heer P. CAMPER heeft eene betchryving van die deelen gegeeven in de tier.
handelingen,wn de Hollandfshe Maatfchappy der Wetenfchappen
re Haarlem, 1763, en in -een der deelen van de Memoires es
Savans etrangerec de i' Acadenzie des Sciences. De Heer MINTER heeft over 't gehoor der Visfchen gehandeld , in het LXXII
Deel der Philoopliical Traniaction. MoNRo fpreekt 'er van
in zyn werk over de Ontleeding der Visfchen. S.
Deeze deelen waren niet onbekenci aan de v oornaamile Ontleecikundigen van de Academie der Weetenichappen te Parvs ;
zy hadden zelfs de uitwendige Gehoorbuis waargenomen, gelykuit de Getiedenis dier Academie blykt.
De Heel. GEOFFROY heeft het zintuig des Gehoors ontdekt in
veele kruipende Dieren, als de Padde, de Kikvorsch de Adder; en de Heer FABRICIUS Hoogleeraar re Kiel, met zo veel
roems bekend door zyn arbeid ten opzigte van de Infecten, heeft
in de Zeekreeften en Ki . abben de deelen ontdekt, dienende orn
deeze Schepzels de geluiden te doen gewaarworden. Hy geeft
'er eene beichryving van in het Tweede Deel van de Ara.,/veartx
Memoires de l'Acadenzie de Coppenhague , p. 375. De 'Jeer j.
HUNTER heeft het zintuig des Gehoors gevonden in de Sepia. 5,
MID
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wykt, hoe het zintuiglyker gewaarwordend fteizel der
weezens eenvoudiger wordt. De Teenia, Gordius en Lumbricus misfen veele zintuigen , welke men by volmaakter
gefchatte Dieren aantreft; en wanneer wy tot de laagfte
rangen in het Dierenryk afclaalen, ontmoeten wy . de Zoophiten, die een byzondere orde uitmaaken, takken, wortels , en eene foort van vormen, die meer het voorkomen
van Planten dan van Dieren hebben,uitgenomen,dat zy,
even als de laatstgemehten, door middel van een Zenuwagtig Stelzel , de bekwaabeid bezitten van zich vrywillig te beweegen: dus zyn'derzeIver Bloemen gevoelig, en
beweegen zich van zelve : dewyl zy buiten het bereik
der Iugt zyn, die de Bloemen der Planten beweegt, en
voor het grootfte gedeelte, even als de Koraalen (door
ELL/S zo keurlyk waargenomen) vastgehegt zyn in de
diepfte plaatzen der zee.
In het naagaan dier weezens, tusfchen het Dieren- en
Planten-ryk geplaatst , weeten wy niet tot welk een orde dezelve te brengen, eii wy hebben, om ze te onderfcheiden , alleen de volgende kenmerken; te weeten dat
het Ruggemerg en de Zenuwen der Dieren van de barsfenen afkomen , en dienen om de gewaarwordingen, als
mede de vrywilIige beweegingen , te veroorzaaken; terwyl
men by de Planten, integendeel, noch Harsfens, noch
Ruggemerg, noch Zenuwen vindt.
De Planten, zo wel als de Dieren, beflaan uit twee
zelfftandigheden , eene mergagtige en vaatagtige zelfftandigheid. De laatfte voedt de Plant niet alleen door haar
wortel maar door geheel de oppervlakte : want een kleine tak van een Boom gefneeden, en in 't water gezet ,
haalt het voedzel in door alle zyne poriEn; desgelyks
wordt de Fucus en andere Zceplanten gevoedt zonder
wortels, alleen door de openingen over 't geheele iichaam der Plant. De fchors der Boomen legt alle jaaren
zyne flymagtigc binnenfte kring of , die aan ha bout
wordt toegevocgd, en met dat gedeelte gelykfoortig.
De mergagtige zeifflancligheid, bet andere gedeelte der
Planten , wordt in 't oneindige vermenigvuldigd en uitgebreid , en , geheel verwoest zynde , fterft de Plant. In het
nagaan deezer zelfilandigheid moet men agt than op twee
voorbeelden , die ons op een dwaalweg zouden kunnen
brengen; het eerlte is dat der Grasplanten en andere pyp=
agtige Gewasfen , wier mergagtig gedeelte het binnenfte
gedeelte van het buitenbekleedzel bedekt; het tweede is

dat
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dat der groote Boomflammen, die geheel vast zyn , uitgenomen aan bet uiteinde der takken. Het Hout doet den
dienst van Beem.leren, wanneer de merg voor die deelen
onnut geworden is: Boomen , welker ilam van binnen
gehoold is, blyven egter groeijen; mits de mergagtige
zelfftandigheid nog in de takken is. 't Is niet noodig dat
het merg eenige gemeenfthap met den wortel hebbe , naardemaal deeze het voedzel ontvangt van de vaatagtige zelfftandigheid, daarom groeit de Boom altoos aan de einden
uit, als dezelve geen hinderpaalen ontmoet. De grootfle
en volkomentle Dieren , wier Ruggemerg begreepen is in
eene holligheid door beenderen beflooten , houden op met
groeyen , zo dat de holligheid, die deeze zelfilandigheid
bevat, niet meer vatbaar is voor uitbrciding: by :ie laagere rangen in het Dierenryk , de Wormen , by voorbeeld,
waar het mergagtig gedeelte niet belemmerd is , en zich
vry kan uitftrekken , is het met den groei der Dieren even
als dies der Plauten gelegen.
Om de voorttceling der Planten te kennen , moeten wy
eerft dit bedryf by de Dieren naagaan , en vervolgcns onderzoeken hoe het gefchiedt by de zodanigen die de Planten het naast komen. De Natuurkundigen hebben 'er ons
Beene voldoende verklaaring van g egeeven. De Aanhangers van HARVEY zeggen ons, dat de beginzels van de
Vrugt beftaan in het Ey der Moeder, en dat het vrugtbaarmaakeiide vogt des Vaders het zaadbeginzel in beweeging brengt , door een damp of aura femivalis , of,
volgens cenige hedendaagfche Natuurkundigen , door een
electrike beweeging. De Leerlingen van LEEUWENHOEK,
integendeel, bewecren , dat het beginzel in 't doir van
bet Ey eene holligheid is , waarin een der Zaaddiertjes,
zwemmende in het Manlyk Zaadvogt, zyne huisvesting
neemt , en het vrugtbeginzel vormt. 1k voor nay vrecs,
dat geen deezer twee gevoelens waarheid is • doch het is
myne zaak niet een zo grnot gcfchil te beflisfen. Ik vergenoeg my met te zeggen , dat het gevoelen van LEEUWENHOEK my altoos wondcrlpreukig is voorgekomen. Ik
heb , in 't Manlyk Zaadvogt , de lichaampjes gezien ,
door LEEUWENHOEK Wormpjes of Zaaddiertjes geheeten ,
en ik hou my wel verzekerd, dat men daaraan de bevrugting der Eyeren verfchuldigd is: maar ik ben niet overtuigd, dat deeze lichaampjes leeven , en nog min dat bet
leevende Wormpjes zyn. Ik laat bet den Natuurkundigen over, ons nader wegens dit keurig ftuk toe te lichten;
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ten ; 't is my genoeg het even aangeflipt te hebben, ik
zal 'er allecn , geen wy nit bet .voorbeeld der Muilezels leeren , daarby voegen. Men heeft twee zeer. onderfeheide foorten van Muilezels ; de Ezel en de Merrie
brengen den eigenlyken Muilezel voort , die' in zyne natuur,, dat is te zeggen in zyn merg en zenuwagtig-ftelzel , naar de Moeder gelykt ; doch in het vaatagtig-ftelzel , dat is„ in de uiterlyke gedaante , hair en ftaart ,
Haar den Ezel. De andere Muilezels, ter onderfcheiding
in 't franseb Bardeen" geheeten , is de vrugt van een
Hengst en een Ezelin ; by deezen heeft de mergagtige
zelfitandigheid bet meeste van de Ezelin , en de vaatagtige de grootite overeenkomften met die van het Paard.—
Dagelykfche ondervinding.r leert oils, dat , wanneer men
een gewoone Geit , door een Bok van Angora laat dekken , de Dieren , daaruit herkonntig , een veel fraayer Vagt
hebben elan de Moeders ; integendeel heeft de vrugt van
een iingorafehe Geit , en een gemeenen Bok, geen fynder
hair (").
Het komt my waarfchynlyk voor,, dat de mergagtige
zelfftandigheid , door MALPIGHI Carina geheeten , en het
zenuwilelzel , in het Ey der Moeder begreepen zyn, dat
de Vader het vaatagtige bczorgt; doch , om beter te weep
ten op welk eene wyze die zelfitandigheden vcreenigd
worden , zou bet noodig weezen in een breeder onderzoek te treeden. Ondertusfchen is het zeer waarfehynlyk , en de ‘vaarneeming lecrt bet ons , dat , in alle bekende foorten van Dieren, de voortteeling geen plants kan
hebben dan door Eytjes , bevrugt door 't manlyk zaadvogt.
1)e Zoophiten komen onder de Dieren , de Planten zo
naby , dat men , gelyk ik reeds opmerkte , in veele omflandigheden moeite heeft , om de grenzen tusfchen de
twee Ryken te bepaalen. De Planten , 't is waar, hebben geen maag , geen ipysbuis , zy verteeren niets ; zy
trekCPO re proef is met ecn zeer geiukkigen uitflag op de Sehaa.
pen genomen. De Heer DA [BENTON heeft door eene menigte
van waarneemingen geduurende meer dan twintig jaaren gednan
getnond, dat de Rammen de heedanigheid van de Wol verfehaf:
fen, en dat het middel , em een kudde te verbeteren, heflaat in
bet iezen van Ichoone Mannetjes. De Heer ALSTROEMER heeft
dit ftuk uitgewerkt voorgefleld in een vertoog in de Academe

'te SoAhoim voorgcleezcn. B.
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trekken alleen , door middel der wortelen , die veel
overeenkomst hebben met de melkvaten der Dieren ,
een vogt uit den grond. Men moet telrens toeftemmen dat het zeer bczwaarlyk zoo. vallen de maag en
fpysbuis te zien in de kleinfte Polypen (1-1-) en de Koraalen. De Planter hebben ook geen hart; zy kunnen
het misfen : de warmte van den zomer is genoeg om
de fappen in beweeging te helpers en tot de uiterfte
toppen te voeren , waar ze bykans geen wederftand ontmoeten , en men moet bekennen dat men dit wcrktuig
des leevens in de ftraks gemelde kleine Dieren niet beter kent.
De Infecten ondergaan eene gedaanteverwisfeling , en
worden , naa bet ondergaan dier veranderinge , volkomen en
bekwaam ter voortteelinge. Maar de Infecten , wanneer
zy in dies laatften ftaat zyn, de Kapellen by voorbeeld,
gelyken niet meer naar de Rupfen, waaruit ze zyn yoortg,ekomen , dan de Bloemen naar de Planten daaruit gebooren.
De Zydworm, zo ras dezelve in een Kap61 veranderd
is , heeft geen mond waarvan dezelve zich kan bedienen , en niets Anders te verrigten dan bet geflacht voort
te zetten. Even zo ondergaan alle Planten eene gedaanteverwisfeling ; zy komen voort nit een Gewas waarin ze
eenigen tyd ppgeflooten gelegen hebben gelyk de Zydworm in de gedaante van een Raps , en 't is alleen in
den Bloem, waarin • ze tot den hoogiten trap van volmaaktheld komen , en zich ongekleed vertoonen; en wat ze to
verrigten hebben bepaalt zich als dan even als by de Kapellen , tot de voortzetting van bet geflacht. De ontwikkeling der Bloemen heeft veel gelykheid met die der Kapellen ; de bast fcheurt , verandert zich in een Kelk , die
het buitenfte bekleedzel van den Bloem vormt , en de bewaarder wordt van de • onge vrugt ; terwyl het binnenfic
gedeelten van den bast, dat het tederite en doorfchynendfte
is , meer uitgebreidheid aanneemende ,, zich verandert in
de Bloemkroon , opmerklyk door de fchoone Itleurverfcheidenheid, en , even als de vleugels der Kapellen , blootgefteld
(ft) Het blykt in de meeste Dieren van deeze foort, dat het
vverkruig, 't welk voor hart diem, op de buitenae oppervlak-.te de werking van de Maag verrigt. Dit althans is het geval
in de 114eduja. B.
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held aan alle de beweegingen der Lugt ; dock de weezert•
lykfte deelen van den Bloem zyn het Stampertje en de Elam:flyltjes : onder veele duizenden van Planten , welke wy
kennen , is 'er geen cen die deeze deeltjes mist. De Helm,
fiyhjes hebben den oorfprong uit het houtagtig gedeelte,
gevormd door het binnenfie gedeelte van den Bast, weshalven men kan zeggen , dat deeze werktuigen gevormd
worden door de Vaatagtige Zelfttandigheid. Dat is zeer
klaar te zien in de 4/arum, welks twaalf Helmftyltjes
gevormd zyn door zo veele draaden , van den Binnenbast ;
de dubbele .Bloemen dienen om het zelfde verfchynzel te
verklaaren : wanneer de Helmftyltjes verzwakt , en als
overweldigd zyn, door een overvloed van voedzel, neemt
de houtagtige zelfaandig
heid eene zagtheid aan., en de
uitgebreidheid van het inwendig gedeelte des Basts , die
ter vorming daar van gediend had. Alle de Helmftyltjes
hebben byzondere vaten , welke het vrugtbaarmaakend
zaad bevatten , 't welk zy naar eisch, en volgens zekere
wetten der Natuure, verfpreiden (§§). De gedaante der
Helmtjes is zo onveranderlyk dezelfde als die der Vrugten , en het bevrugtende Stof of Stofmeel in die Stofa
knopjes heeft eene zo bepaalde gedaante als die der Zaaa
den.
De Stamper is bet eenige gedeelte van bet Vrugtbegin
zel,'t welk uit de Mergagtige Zelfflandigheid voortkomt.
Dezelve that altoos in bet middelpunt van den Bloem.
Deeze bevat de beginzels der Zaaden , die met den tyd
rypen , en de Vrugt vormen. Men geeft den naam van
Zaabilisje aan de beginzels der Vrugt; dit gaat altoos
gepaard met het geen men het Moildje noemt , en by het
bloeijen van den Bloem altoos bet flerkile en in de grootfie volmaaktheid is.
Eene andere opmerkenswaardige omaandigheid beftaat
bier in, dat de Wortel, die, geduurende het eerfte jaar,
groot en vol van de Mergagtige Zelfftandigheid is, mager
wordt in het tweede jaar, wanneer de Plant Bloemen en
Zaaden Voortbrengt; al het mergagtig gedeelte fchynt in
de Bloemen overgebragt te worden , en alleen gefchikt om
in de Zaaden de beginzels van nieuwe Planten te veroorzaaken , aan welke zy de geboorte geeven ; men kan dit
in de Raapen en Beetwortelen bovenal waarneemen.
De

heeft dit getoond in eene Ver.
(§5) De Heer
liandeling, in de .elcadentie des Sciences voorgeleezen.
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De Planten zyn , derhalven , even als de Infecten, onderworpen aan eenc foort van gedaanteverwisfeling, met
dit onderfcheid , dat derzelver Bloemen op dezelfde plaats
bepaald zyn , daar de Infccten overal omzwerven , dat
daarenboven de Planten haar voedzel niet haalcn door
iniddel van zekere werktuigen , die een chyl vormen. Wy
hebben gezien, dat de Buitenbast de Icelk, de Binnenbast
de Bloemkroon , bet houta.gtig gedeelte de Helmflyltjes ,
en het mergagtig gedeelte het Stampertje, vomit; de Bevrugting ontdekt alle de deelen van een Plant, ontwikkeld.
Wy hebben desgelyks gezien, dat de Bevrugting in .het
gedeelte, waar dezelve plaats gehad heeft, den groci bepaalde , en de uitbreiding van het Mergagtig gedeelte
deedt ophouden , 't welk zich anders onbepaald door de
takken zou verlangd hebben. Zy bewerkt, op deeze wyze, de verdeeling van het Merg in een zeker petal van Zaaden , elk met een onderfcheiden beginzel van leeven begiftigd. Het Mergagtig gedeelte, zich bloot vindende in
het Stampertje, kan zich alleen niet bewaaren , of aangroeijen , zonder behulp van de Vaatagtige Zelfftandigheld, waar het reeds buiten gegroeid is: het moet , derhalven , van elders toevoer ontvangen , en krygt het met
de daad van de Helmityltjes en derzelver Zaaditof: deeze
lichaamen zyn, gelyk wy reeds gezegd hebben , den oarfprong fchuldig aan het houtagtig gedeelte, en gevolglyk
aan den Bast. Indien het gebeurt , dat in den Blom delve
de Vaatagtige Zelfitandigheid in een {hat zy, om de be_
ginzels der Zaaden te omvatten , dan zal de Plant Leeven.,
baarend worden , gelyk zulks voorvalt in de Feouca
ra, en Poa Vivipara , in welker Bloemen men bykans het
zelfde waarneemt als in het Merg van andere Planten ,
welk in de takken beflooten blyft , en op onderfcheide
wyzen verdeeld wordt, gevoed zynde , en altoos door den
Bast omgeevcn , en dus in ftaat om niedwe takken te gee.
yen en te groeijen , even als de Koraalen.
et Verve& by de naaste gelegenheid.)
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VERSLAG VAN DE DENKBEEL DEN DER TURKEN, WE GENS DE VOORLESCHIKKING EN HET NOODLOT.

(Ontleend uit het Werk Tableau General de l'Empire Otlioman,
par M
,,

N

* * D'HOSSON.)

iets is algerneener, clan, van de Turken fpreekende,

te hooren , met welk een blinde drift , tot dol• heid toe, zy de hachelykfte gevaarcn tarten, en in den
35
,1 mond loopen , daar toe aangezet door de heerfchende
Be ba rippen , wegens de Voorbefchikking en het Nood^
,,
lot. De Reizigers en Berigtfchryvers van het TurkRyk, en van de Gevoelens der Ingezetenen, on• che
f
derfieunen zulks , en vcele van der Turken daaden
fchynen op dien grond te fteunen. De Heer M *
37
D ' HOSSON , die aanvanglyk een Werk beeft uitgegee37
een nader en nauwkeuriger verflag
y en, 't welk
'
ople37
,vert van het Othomannifthe Ryk, dan wy tot nog bezitten , fchenkt ons ten deezen aanziene onderfchcide55
ner Berigten , welker hoofcl-inhoud wy hier zullen me57
dedeelen ; niet twyfelende , of de grondiger kennis van
39
der Turkel'. denkwyze, ten deezen aanziene, zal in een
19
97 tyd , dat tit Volk , door den thans gevoerden Oorlog,
zo zeer als immer het Onderwerp der Gefprekken uit59
maakt , onzen Leezeren welgevallig weezen."
/5

Het Noodlot, by de 111Ufulinannen, bepaalt zich, volgens de Leer der Wet, tot deeze Brie algemeene hoofdpunten. Voor eerst. Dat de Voorbefchikking alleen den
geestlyken ftaat betreft. Ten tweeden. Dat dezelve bet geheele Menschlyke Getlacht niet bevat; maar alleen een gedeelte der Stervelingen , vO6r hunne geboorte
beflemd , om tot het getal der Uitverkoorenen of der
Verworpenen te behooren. Ten derden. Dat deeze geene betrekking- heeft tot den Zedelyken, Burgerlyken , of Staatkundigen toeftand : dewyl in de beginzelerz
van den Godsdienst de Mensch nooit ontzet worth van
Zodanig is het gevoelen der
zvnen Vryen Wit.
Mlinhtys , en van alle Wetgeleerden.
Ondanks deeze bepaalingen , in de Wet voorgefchreeVeil ,
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y en, ftrekt een needs heerfchend vooroordeel den invloed
des Noodlots nit tot het Burgerlyke en Zedelyke. Het
Volk, gemecne Verlianden , zointyds de Vorfien „ zyn
Diet dit vooroordeel vervuld. Van hies die foort van gevoelloosheid , waarin men by wylen het Turkfche Volk
gedompeld ziet, die onderwerping met welke het, zonder zich des veel te bekreunen , jatnmerlyke gebeurtenisfen , byzondere toevallen , en Volks onheilen, verdraagt.
Alles toefchryvende aan den oppermagtigen Wil des Eeuwig leevenden , aan eene hemelfche en onzigtbaare Hand,
die volftrekt de gangen van elken Stervcling, en den algemeenen loop der zaaken beftuurt , verwaarloozen zy de
redmiddelen, welke Rede en Voorzigtigheid aanbieden.
Dit veelvermogend begrip bindt de handen des Staatsbeftuurs , ten aanzienc van maatregelen, die het gezond
Verftand, en het voorbeeld van andere Staaten , voorfchryven , om de zo veelvuldige verwoestingen van Brand,
van Pestziekten , en dergelyke , te ontwyken of te voorkomen. De Mufulinan , die zyn huis in de asfche gelegd
ziet, die zyue bezittingen door een roofgierige hand ontroofd worden , de Zeeman , die door de onbedreevenheid
des Stuurmans fchipbreuk lydt , de Zieke, die ten flachtoffer ftrekt van de onkunde eens Geneesheers, onderwerpen zich alien , geduldig, aan hun ongelukkig Lots
Ondertusfchen is de invloed van dit Stelzel niet altoos
even fterk. Verfcheide Hoofden van den Godsdienst en
van den Staat hebben 'er wederftand aan weeten te bieden. ()MAR gaf 'er een heilzaam voorbeeld van in het
ontvlieden van de Pest, die Syrie verwoestte; BAJAZED
btII, en anderen, onderfteund door de beginzelen der
Wet, zich verlaatende op de voorfchriften en de beftendige gewoonte der vier voornaamfte Califs , betoonden
dezelfde wysheid : dezelve zou-algemeen kunnen worden,
en zeer gereed, indien men het tegenovergeftelde vooroordeel, met den Coran in de hand, beftreed.
Daarenboven is 'er niets rechtftreckfcher aangekant tegen de Leer des Noodlots , dan het doorgaande gedrag
der Afululmannen. Zy zelfs, die deeze Leer, op de volftrektfte wyze , omhelzen , laaten niet na, zich van kunfienaaryen en ttreeken te bedienen, om hunne Rampen te
verzagten, hun Fortuin te maaken , en hun Eerzugt te
voldoen. De Califs en de Sultans, die zo veele Prinfen ,
uit zydtakken gefprooten, ten dood bra ;ten , alleen met
oogmerk om Staatsbeweegenisfen te voorkomen , of den
Nn
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Moon voor hunne eigene Kinderen te verzekertn, hadden zeker de Voorbefchikking niet geraadpleegd, als zy
deeze barbaarfche bevelen gaven.
'Er is eene zeer veel vermogende oorzaak , die dit Vooroordeei in ftand doet blyven. 't Is niet uit gebrek aan
Rede of-Doorzigt, dat de Staatsdienaars , menigmaal , het
Lot Van den Staat aan de Bepaalingen des Hemels toeIchryven : dit is eukel een vond van Staatkumie. De Leer
des Noodlots dient bun tot een fchild tegen de woede des
Volks , by alle rampipoedige lotgevallen. Terwyl dezely e, Ilan den eenen kant, omhelsd wordt door zwakke en
traage geesten , die 'er , een oorkusfen van maaken , om
zich zorgloos op neder te leggcn , ftrekt zy, aan den anderen kant, tot een kragtig wapen in bekwaame en dappere handen , om de ontwerpen van Eerzugt en Staatkunde , zonder des klaagen of morren te hooren , uit te voeren. Verheevene Geesten , wel verre van zich door
Volksbegxippen te laaten ketenen , bedienen zich van dezelve ,-naar de voorkomende omftandigheden zulks vorderefl. Zo kunnen de Vooroordeelen , hoe fchadelyk over
't algemeen , by wylen gelukkige uitwerkzels voortbrengen. Zy houden de Dapperheid des Volks ftaande, en
wekken die op ; en behoeden zomtyds den Staat voor
fchokken , die de Volksrampen anderzins zouden mede
brengen.
\Vat bier van ook zyn moge , het valsch beginzel des
Noodlots, 't gebrek aan eene vaste en ftandhoudende Opvolging, 't mangel aan Krygstugt onder de Troepen , de
flegtheid der Regeeringsgefteltenisfe, die daarenboven zeer
gebrekkig bediend wordt , zyn zamenloopende oorzaaken, Welke de magt des Turkfchen Ryks , een der grootfte der wereld, ondermynen. Bygeloovige-begrippen hebben 't zelve niet mm nadeelig geweest, en invloed
gehad op het gedrag en het leeven van bykans alle de
Sultans , en 't algemeene lot des Keizerryks. De laatfte
Sultan zelve, MUSTAPHA DE III, was 'er Met van ontheeven , niettegenftaande zyne natuurlyke fchranderheid
en uitgebreid vernuft. Zyne daaden en onderneemingen
werden alle , om zo te fpreeken , geregeld door de geheimen der voorzeggende Astrologie. Zou men wel gelooven , dat , geduurendc den jongstgevoerden Oorlog , tusfchen de Porte en Ruslind, veele Boodfchappen van Conflantinopolen , na de Legerplaats van den Groot-Vifier,
alleen liepen over den invloed der Starren , over de dagen
en
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en de uuren, door de Starrewichelaars aangeweezen , om
Krygsverrigtingen aan te vangen , of fchikkingen te maaken tot den aanval , of het afkeeren der vyanden des
Ryks ? - Tot nog is het in gebruik , en zelfs eene
heilige Etiquette, ten TuriC/chen Hove, om geene voornaame Staatsbedieningen , bovenal die van Groot-Vifier,,
op te draagen ; geen Oorlogfchip van flapel te laaten loopen , geen Vloot , om in den .circhipel te kruisfen , te
laaten uitzeilen , geen grondflagen van een openbaar Gebouw te leggen , dan op dagen en uuren, door de Starrewichelaars voorgefchreeven. Verkeerd, Thogthans,
zou het weezen , te gelooven dat geen Mu/Wotan vry is
van die dwaasheid. Schrandere koppen , Lieden , in de
Leer en Wet bedreeven , veragten zelfs openlyk alle die
harsfenfchimmen , fpreeken 'er over met verontwaardiging , en laaten niet of te verklaaren , dat de Starrewichelaary eene valfche Weetenfchap , en leder Starrewichelaar een bedrieger , is.

DE ONGELUKKIGE ERFGENAAM.

(Uit het Engelsch.)
A ch! ongunflig Fortuin is onbeflendigheid of wangunst uwe
hoofd-eigenfehap ! In de daad , gy zyt blind in elite gele
-genhidomt,enklarzidhtuenva
onbeil! Hoe dikmaals zyt gy gevonden , wanneer men u niet
zogt! Hoe menigmaal onvermoeid naagejaagd, zonder ooit ag-terhaald te kunnen worden
Nimmer droeg iemand eene opregter en ongeveinsder Iiefde
toe aan dit ongunfiig Weezen , dan de ongelukkige ORIPPHLUS.
Hy koe terde Heeds eene vuurige drift tot Erfenisfen: want hy
dagt, dat, van alle mogelyke middelen om ryk te worden her
Erfgeraamlehap het gefehlttfle zo wel als onichuldigfte was.
Wanneer hy iemand, in nieuw rouwgewaad ged(y eht, ontmoette, leezen in hem altoos de ilreelende denkbeel den op: „ Daar
„ gaat , misieDien , een ryke Erfgenaam!" Het wobrci E,freriaaa; hieldt hy voor het welluidenst van alle in de geheele
taal.
ORIPHILUS hadt een Oom, en Moei, heiden zeer ryk, en die
Heide .i hem verzogten, dat hy den intrek ten hunnen huize Wilde neemen. Aan wien zou by de voorkeus geeven? Dit gewigtig, Elk vorderde bet rypfle overleg. Naardemaal ORIPHILUS
beftooten hadt geen floffe van zeifsverwyt te hebben, deedt by
Nn2
voor-
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vooraf alien onderzoek , en nam alle de voorzigtige Ilappen,
welke het aanbelang der zaake vorderde. Eer by hot 'Auk be.
paalde , berekende hy beider middelen , verfchafte zich beider
Doopcedels, om in de jaaren althans zich niet te vergisfen, en
raadpleegde met bekwaame Artzen over beider gefleltenisfen.
Hy befliste ten voordeele van zyne Moey: dewyl zy, by de gelykheid der middelen , een hooger getal jaaren wide, Zo zien
wy,, dat ORIPHILUS niet handelcie als een bedagtloos en los Jon.
geling; maar zyn gedrag regelde naar een weldoordagt plan.
Na deeze Moey begaf by zich, en aide terfiond alle de be.
ginzels van de kunst om te behaagen te werk , en zogt met
eene onafgebrooken aandagt haare geaartheid door en door te
leeren kennen. 't Viel niet gemaklyk; doch de moeilykfte poogingen verzekeren ons dikwyls van eenen gewenschten uitflag.
In k/eine oplettenheden bleef by nimmer in gebreke : by was
onvermoeid. Madame ERBINA (dus was die oude Weduwe gebeeten ,) vondt grooten fmaak in 't leezen ; doch daar zy het
niet zonder brit kon doer, en niet Wilde bekend,flaan dit hulpmicidel noodig te laebben, lies zy haar Neef geduurig voor haar
leezen, onder voorgeeven , dat zy hem gaarne hoorde , dewyl
by wonder fehoon las. De arme ORIPHILUS was veroordeeld tot
die lastige taak ; welke by over (lag moest waarneemen , om
haar te verlustigen , en 's avands om haar iq flaap te brengen.
Dit leezen duurde zomtyds tot diep in den nagt : want Madame ERB1NA look nooit haare oogen zonder do bulp van een Lee..
zer,, zy fliep best op de klank van diens tieni , en werd me.
mgwerf wakker op het oogenblik dat het leezen ophield.
Nooit bath ORIPHILUS gelegenheid em in de Stad het middagmaal te gaan neemen : en nogthans kon by dit bezwaarlyk ,ge7
heel agterwege laaten i, want by hadt andere Bloedverwanten,
en wel zeer nabeflaande Bloedverwanten. Met een woord ,
owattr,..s leidde een zeer onaangenaam leeven, een leeven, 't
welk eene gedunrige opoffering mogt heeten. Zyne Moey ER$INA was , in de daad , zo gevoelig en erkentelyk , dat hear
Neef lava charmante Neff, — tot het eenig enclawerp van
haare gcfprekken diende. Hy was waarlyk ci armant : met den
tytel van Lfgezza:i: bezat hy alle de bevalligheden , Welke iernand kunnen vercieren. Hy betoonde zich in zyne zeden een
volkome CHESTERFIELD , tot kleinigheden oplettend in zyn oppasfen. Zo vernuftig als gelukkig in de kunst van behaa.gen. Hy preen de goede oude dagen. en rapid , op de tegenwoordige tyden. De Ouderdom hadt by hem- onuitfpreeklyke
bekoorelykheden.
Op dit fiuk waren zyne bedenkingen veelvaldig en Mirander uitgedagt. ,. In de vier Leeven,flanden van den Menseh,
„ waren 'er , zyns oor,leels , twee die hervormd dienden to
„ wor(len ; tie Nosh moest eensflags van de .Kindsheid
a Wt.
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„ tot in den Ouderdom overtreeden ; de tusIchenfiand tus„ fchen die twee Leevenstydperken , was volnagen verleo„ ren tyd, allenthalven befteed wordende in het vormen van.
„ ongerymde fielzels , en het bejag van belachlyke harsfen„ fchimmen. ” Ontelbaare aanmerkingen , van even diepzinnigen aart behaagden de oude NIoei dermaate, dat ze geheel met
met owt-neus was ingenomen; want het onderhoud, 't welk.
hy haar verfchafte , hadt blykbaar zulk eene gezegende uitwerking op haare geaeltenisfe . dat zy als feheen te herjongen.
ORIPHILUs gevoelde inwendig grooten fpyt van deezen uittlag
zyner poogingen. „ 't Is zeer bard ." dagt by „ dat edl Eerlyk„ Man aan geene Erfenis kan geraaken , dan door oppasfingen,
„ die het gelukkig oogenblik, om 'er toe te komen ver„ fch el yen.”
Terwyl by in deeze gepeinzen zat , ontving by (fen brief,
met berigt , dat zyn Oom zecr zick lag, en de Doaoren hem
hadden opgege2ven. ORIPHtLUS, altoos bedagt op voorkomende gelegenheden, en redeneerende over 't geen hem ontmoette, kon niet nalaaten by zich zelven te overleggen. -- De
tritflag was; dat by onvermydelyk de Moei moest verlaaten,
om zich by zyn Oom te vervoegen : want een jonger flervend
Perroon is natuurlyk nailer aan zyn dood, dan cen (Rider in goede
gezondheid. Dit ziet elk is iede;ikavelen , en bet ouderwerp uit
ondericheide gezigtpunten befeholwen. 't Geweeten van ORIPHI.
LUS was ook in dit ftuk gemoeid; want zieke Perioonen hebben
zeker meer byaand nodig , dan gezonden. Hy nam , derhalven, met een heleefden Brief, aficheid van zyne Moei. Zy
fchreidde; maar te vergecfsch , OMPHILUS bevondt zich thans
by zyn Oom.
By deezen 00M, HERMINIUS geheeten , kon de Neel genoeg
inbrengen tot verlehooning dat hy zyne opwagting niet cerder
gemaakt hadt: dit golds. \Velhaast beroonde hy zulk een yver
in hem ten dientle te flaan • dat bet verzuirn van het voorle.
ledene geheel vergeeten wierd, door bet wel waarneemen van
het tegenwoordige. In 't kort , by vcrwierf ten eenemaal bet
vertrouwen en de viiendfchap van den doodkranken Man.
1%lyn waarde Neef ! fprak by, indien gy altoos by my keweest
waarr, ik zon any in den Iegenwoordigen liand niet beronden heb_
ten. Oarptimus kon zich naauwlyks wedcrhouden van te antwoorden : „ Indien gy u niet in den teg,enwoordigen . toefland
„ bevonden bad, gy zoslcit my in 't geheel niet gezien heb,, ben.”
Ondertusfchen bath HERMINIUS door de Doaoren opge geeven, om een Kwakzalver gezonden, die , 't zy door kunde,
of by geval , hem geheel genas. Deeze Doctor bads lang na
den Steen der Philolophen gezogt , en was 'er nog mede bezig, HERAINIUS, tot gezondheid heraeld, vroeg, hoe 't moge.
n3
Jyk
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lyk geweest ware hem te geneezen, daar de kundigfie Artzen
geen •raad wisten. Hy fchreef de geneezing toe aan de uitwer
king van eenige geheimen, hem door de Aichimie bekend. Eerie nauwe verbintenis, tu,fehen beiden , was het gevolg deezer
verklaaring ; en de Alchimist, een gefleepen Knaap , ontdekte
eenige van zyne geheimen aan nEummus. — Op zekeren
dag tradt deeze in de kamer van zyn Neef , met een blos van
gezondhe id op zyn weezen , zeggende , vol verrukking: Mrs
waarde ORIPHILUS! ik ben by U gekomen om u in vertrouwen mede
te deelegt, 't welk
weet dat u het grootfie genoegen zal fchenken; Gy kent den. Donor, die my geneezen heeft.
Ja,
„ myn waarde Oom" , antwoordde ORIPHILUS
en ik weet,

• welk eene oncindige verpligting ik aan hem heb voor deezen.
Og hervatte HERMINIUS, gy weet rale verdienst."
plivi,wen niet, welke gy aan hem hebt! — ORIPHILUS, die
wist wat de Aichimist voorgaf ontdckt te hebben , dagt cterst
dat deeze aan zyn Oom een geheim geopenbaard hadt ,
Goud te maaken , en vroeg met veel drifts aan' HERMtNIUS,
„ of zyn \friend hem het groot gebeim der Goudmaakery
let ()eters , luidde het antwoord van
„ ontdckt hadt?"
„ Beter dan data" riep ORIPHILUS nit.
Oom , dart dat!
„ tk vertiaa a niet." HER NIUi denkelcie dat by het
hart zyns Neefs met een vloed van blydfchap zou overtiroomen,
luisterde dien in 't oor , dat de Alchemist hem een' vies met
vogt gegeeven had, 't welk hem een eeuw en meer zou doen
leeven. any kunnen ons ligt verbeelden , hoedanig een indruk
deeze onverwagte ontdekking op ORIPHILUS maakte. Het gebeim verdiende volfirekt geen meer vertrouwen dan andere, die
niers waardig zyn. Maar die ontdekking was te ontrustender,
dewyl de ongemeene geneezing van RERMINIUS 'er eene maate
van waarfehynlykheid aan byzette, en een zeker vertrouwen op
den Alchimist baarde. ORIPHILUS althans was, wegent dit berigt, zo verfehrikt, dat hy fehielyk de kamer en het huis van zyn
Ootn verliet: hem eene gelukkige Oulterflykheici toewenfchende.
Tot dat by gevoegiyke maatregels kon beraamen om met zyne Moeye bevredigd to worden, betrok by kamers in cell Huis,
waar ORPHISA, een oude Dame, desgelyks kamers had. Deeze
Dame was met rykdommen , jaareu en zwaklieden , overlaaden.
Te midden van de kwellingen, met welke oRIFHILUS worlielde,
zou zy zyne aandagt nict getrokken hebben , hadt hy niet bemerkt dat ze ryk was, en Beene Bloedverwanten had. Dit leverde eene zecr treffeude omfiandigheid op. ,, Arnie Vrouw."
verzugtte by, „ zo ryk te zyn , en geen een Neef by haar te
„ hebben!'' AAis medebewoonder van 't zelfde huis, lag by een
bezoek by haar of ; by werd vriendlyk ontvangen by hervatte
het fchielyk 'zyne bezoeken vermenigvuldigden ; en eindelyk met
zulk een gelukkigen nitfiag , dat hy , zonder zich aan ORPHISA
ont-
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ontdekt te hebben , aangemerkt werd als de Erfgenaam van alle
haare middelen , en men hem daar mede bykans geluk wenschte.
Eenigen tyd geleden, hadt een zeer beminnelyk jong Heer zich
verfcheide keeren by ORPHISA vervoegd , 't welke haar vermeenden Erfgenaam niet weinig ontrustte. ORPHISA zich, op zekeren
tyd, met ORIPHILUS alleen bevindende, Ii.)rak hem op deeze tedere wyze aan. „ Myn waarde ORIPHILUS, ik heb uwe genegen„ heid mywaards ontdekt. 1k ben overtuigd van uwe belanglooze
„ vriendfchap. lk oordeel my verpligt, myne voorneemens aan
„ u te ontdekken!”— ORIPHILUS dagt • op bet hooren deezer
woorden , dat hy den Notaris reeds voor zich zag, om zyn naam
to fehryven in een wettigen Uiterflen Wil , toen ORPHISA voortvoer : lk gaa trouwen ; gy kent den jongen Heer, de bier zo
„ dikwyls komt. 1k zal hem tot Egtgenoot neemen, en alle nay„ ne goederen aan hem maaken.”
Op dit blyk van vertrouwen, van gelyke waardye met dat zyn
Oom hem hadt gegeeven, flondt ORIPHILUS als van den donder
getroffen. „ Wensch my dan geluk ," zeide ORPHISA naarde„ maal myn heil. u zo zeer ter bane gaat, en gy weet, hoe be„ minnelyk een jong Heer myn aanflaan Egtgenoot is. '
ORIPHILUS flamelde eene Gelukwenfching uit , zonder eenigen zin
of Plot. Welhaast nam by zyn aficheid, en ook den volgenden
dag van het huis.
ORIPHILUS was woedend en, tot vermeerdering van zyn verdriet, kreeg by, ten zelfden tyde, berigt, dat zyne Moey den
naam niet meer mogt hooren noemen van hunnen eertyds Chartnanten Neef. Nogthans moeten wy bekennen, dat ORIPHILUS tot
dus lang onberispelyk was ; als mede dat, indien by tot nog bet
genoegen van te erven niet hadt genooten , by filets verzuimd
hadt om 'er toe te geraaken.
Hy kwelde zich dermaate over zyne mislukkingen , dat hy betuigde, voor altoos van het najaagen der Erfenisfen te zullen afzien. 1k ben” fprak by by zichzelven, „ flier gelukkig, de
„ Pest zou twee derden van bet Ryk kunn,.n on-volken, eer
een Erfgenaam zou worden.” Hy vervloekte den Alehimist,
die het geheim , on] lang te leeven, hadt medegedeefel; de kwaadL.
aartigheid der oude Moeyen, die onverbiddelyk waren voor hunne Neeven, en de Huwelyksdrift, welke een Eerlyk Heer belet
hadt cene zo wel verdiende Erfenis re verkrygen.
Ongelukkige oRrrfmus Deeze aanmerkingen , zo verre van
hem den minflen rroost te verichaffen , waren de bron van de
diepgaandfte droefgeestigheid. Eindelyk door de nood ottige onifiandigheid, van zyn naam niet gefchreeven te zien in den L atften Wil van een ander perfoon vomit by zich welhaast in de
omflandigheid , dat hy zyn eigen moest laaten opflellen. Zyne
gezondheid nam zigtbaar af, wanneer een nieuw toeval nngmaals
zyne geliefde hoope op eene Erfmaaking deedt herleeven. Hy /as
cc-
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eehe Bekendmaaking in een INieuwspap!er,, waar in- een oud
Heer, zeer ryk uit de Oostindie. gekomen, onderzoek deedt , of
'er nog iNaa tbelbanden van hem in leevenden lyve waren. De
opgegeeven naam dezelfde zyn,le met die der Moeder van ORIN-11111S boezemde zulks hem de fireelencifle hoope in. Hy vervoegde zich terflond by den Bekendmaakingfehryver,, en verklaarde hem in den bloede te beftaan. Of dit met de daad zo was,
wect ik niet, doch hy deed bet den ouden Heer gelooven : deeze verzogt dat hy zyn intrek by hem wilde neemen, om de Intik pligen aan hem noodig to volvoeren. Niets kon aangqnaamer
weezen voor ORIPIIILUS dan deeze uitnoodiging. Zyne tederheid
en oppasren won welhaast de genegenheid van den ouden Heer,
vALEMON geheeten; een.Man van een good zagt character ; wet}mast zag hy uit geene andere oogen dan die van ORIPEW'S en
dagt gelyk deeze dagt. In 't kote, hy vatte voor deezen Bloodverwmt al de genegenheid van een Vader op. Naa in veelvuldige
gelprekken hem beduid•te hebben, hoe zeer by hem agtte, kwam
by ten laatften tot het voldingend bewys daar van, het maaken
van zyn Laatflen
Thans was ORIPH;LuS tot Erfgenaam gefleld , en om dit genoegen nog voldoender to maaken, feheen het of VALEMON het bezit
wilde verhaasten: nauwlyks hadt by het Testament ondertekend,
of by werd ziek. -De Fortuin was op 't laatst niet wangunflig
aan de zonderlinge verdienfle van OR PH I Lug , by wedervoer eindelyk regt , en hy hadt , van zynen kant, niets verzuimd , 't
welk .hem meer en meer dit goed Fortuin waardig maakte.
VALEMoN was, tints eenigen tyd , in een kostbaar Pleitgeding
ingewikkeld, 't welk, van tyd tot tyd, een veel ernfliger gelaad
aannam dm men in 't eerst gedagt hadt. De uitflag was, in 't
einde, ongelukkig. VALRMON, ik moest zeggen OR I PHILus , verloor bet geding: want VALEMON flied een kwartier eer bet nieuws
der beflis. ; ng kwam. OR I PI-I I LUS word erkend voor den wettigen
Erfgenaam : inaar, als of 't over hem beret:corer" wa g , dat bet
kwaad Fortuin hem onophoudelyk zou agtervolgen , het verlies
des Gedings fleepte alle middelen des Overledenen mede. Eindelyk , de ongelukkige OR i PHILus, nicer to betaalen dan te erven
hebbende, moest van de Erfenis afzien.
Een ongelukkige Erfgenaam, in de daad! naa zyn geheele liey en doorgebragt te hebben in het najaagen van Erfenisren hadt
by 'er eindelyk eene gekreegen , en deeze moest by verlaaten.
Niets bleef hem over dan bet geheugcnis van zyn geweeten , 't
welk hem verzekerde , dat by niets verzuimd hadt om zyne
eerlyke

oogmerken te hereiken.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN,
BETREKKELYK.

JOBS wOORDEN,

Want ik weet dat myn rerlosfer leeft , en by zal rle kwfle over het tlof opgaan: en als zy nein fiqn huid dit door•
knaagd zullen helthen, zal ik uit myn vleesch GoD nun,lchonwen , noonsT. XIX: as, 26,
door widen

BENJAMIN KENNICOTT , D. D.
ELNE NIEUWE, WYZE TOEGELICIIT.

,

Zan de Ilecren Schryveren der N. A. Vaderl. Leiteroef,
MYNE HERREN!

1, 1-Ne Remarks on filert Pa fasces of the OM Testament.,
,, 1_ van den geleerden , en , door zyne verfcheide
„ Leezingen van den liebteenyfchen Ellielleit , wyd be„ roernden 10ENNICOTT , in den voorleden jaare uitge5, geeven , doorleezende , wend myne aandagt in 't by,, zonder getrokken , door zyne Vertaaling van de be,' kende CR zo verfelaillend opgevatte plaats van jots
,, Iloek, Hoofdll. XIX: 25, e6, verfebillende van eenige,
5, die ik my kan herinneren ooit gczien te hebbeii. Hy
5, is van denkbeeld , dat Tot hid geen uitzigt altooS
5, heeft op eenen Toekomenden Stant. De grootite zwaa.7
1, righeid, welke overblvft om dit gevoelen te omhelzen,
,) is de buitengewoone ftaatlykhcid , met welke Jos dee,, ze zync reden , welke ook de bcpaalde mcening moge
5, weezen , aanvangt , — cene ftaatlykheid , welke ons
,, natuurt.yk opleidt om iets zeer zonderlings te verwag5, ten, Och of tnyne woorden net opgefihreevett tvierden!
,, OC1.1 of ze in een Bock werdea ingetekend .1 dat ze met
” een yzercn grille en loo‘l veer eettivig in eerie rotfe Sae.
,, honrcn wierden I \Vat bier van ook zyn moge, ICEN/, NTCOTT ' S gedagten 7n11 , -.11 der overweeginge waardig,
,, en , zo ik hoop , C,; ■ C plaats in uw illeng. etwerk niet
M. DEEL, MENGELW. NO. I:i1.
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onwaardig g ekeurd worden. In welke verwagting ik
„ blyf, enz."
De Eerw. KENNICOTT eene menigte van Plaatzen, JOBS
verdeediging betreffende , behandeld hebbende , gaat in
deezer voege voor Eer wy afflappen van de veelvuldige Plaatzen , waarin JOB zynen hartlyken wensch ,
om zyne Onfchuld te bepleiten , uitboezemt , zal het
voegelyk weezen , met onderfcheiding , 1E1 to flaan op
zyne Betuigingen , in het XIX Hoofdfl. , die veelal bapaald wordt tot bet 25, 26 en 27 versa.doch , myns inziens , voortloopt tot bet 241. Deeze vyf Verzen , fchoon
zy flegts twaalf ,Regels beflaan , hebben ontelbaare gefchillen veroorzaakt , over den algemeenen zin , door Jos
in dezelve bedoeld , of by naamlyk hier te kennen geeft,
zyn vas? Geloof in eene Opflanding tot Geltikzaligheid
naa den flood; of doelt op Berfiel tot Geluk, geduttrende
het overige zyns Leevens.
Ieder van deeze Stellingen heeft bet niet ontbrooken
aan veelvuldige en flerke Voorfianderen : de uitflag bunr)er twisten fchynt kortlyk hier op neder te komen : dat
ieder Party het gevoelen zyns Tegenparty's wederlegd
heeft , zonder egter het omhelsde genoegzaam te hevestigen. -- Want hoe lion Jon hier zyne Verzekering
betuigen van eene Wisfeling der zacken in deeze wereld,
en van een Herftel tot Tydlyken welvaard; daar by , ten
zelfden tyde , op het flerkfte beweert, dat zyne Elenden
welhaast zouden eindigen door den Dood. Als Hoofdit.
VT: 1. • Wat is myne kragt dat ik hoopen zou? of welk is
myn einde dat ik myn leeven verlengen zou? H. VII: 21.
Wactrom vergeeft gy niet myne overtreedinge, en doet myniet weg? want nu zal ik in 't fiof
oae
gen , en gy zult my vroeg zoeken , maar ik zal niet zyn.
H. XVII: 11-15. Myne dagen zyn voorby gegaan , uitge.
rukt zyn myne gedagten , de bezittingen myns harten. Den
nags verliellen zy in den dag ; het licht is naby den ondergang van wegen de duisternisfii. Zo ik wagte het Graf zal
myn Huts weezen , in de duisternisfe zal ik 912p1 bedde
fpreiden. Tot den Groeve roep ik gy zyt myn Nader; tot
het Gewormte, myne Moeder en myne Zuster.. Water zou
Ilan nu myne verwagtinge weezen; ja myne verwagtinge ,vie
zal ry e aanfchouwen. H. XIX: ro. Hy heeft my rondsov;
afgebrooken, xo dat ik heenen gaa; en heeft myne verwagtin-
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tinge als een boom weggerukt. Of, 't geen alles in een
vervangt , H. VII: 7. Gedenk dat myn leeven een Wind is;
myn cog zal niet wederkornen cm bet goede te zien.
Nog minder kon Jon zyne Hoop op de Onflerilykbeid
aanduiden , dien zin kan uit de woorden niet dan met
geweld • gehaald worden. En gelyk het bezit van zulk een
Geloof niet overeen te brengen is met JOB ' S bitterlvk vervloeken van den Dag zyner Geboorte, in bet III Hoofcift.,
zo zou de Perklaaring van zulk een Geloof , op anmai, de geheele zwaarigheid des gefchils , tusfchen hem
en zyne Vrienden , hebben uit den weg geruhnd.
Maar, -indien (Teen deezer twee te g enovergeftelde Gevoelens kan erkend worden, indien de woorden van Jon
noch zyn G.eloof in een flerfiel tot Tydl:yken Welvaard ,
noch in eene Op/landing naa den Deod uitcirukken , wat
hebbe men dan voor den zin deezer mocilyke Plaatze te
houden? My (hat niet te vooren, dat de Geleerden tot
nog eenigen anderen uitleg hebben qnedegedeeld. Ik zal
bet waagen eene derde in 't midden te brengen ; die ,
terwyl ze vry is van de voorgaande zwaarigheden , aan
dezelfdc Tegenwerpingen niet onderhevig fchynt. Dat
de Leezer deeze uitlegging met dezelfde onbevooroordeeldheid naagaa als ik dezelve voordraag.
De Overtuiging dan, welite JOB , myns oordeels , bier
voordraagt is deeze. - Dat, — fchoon 'zyne ontbinding naby was, te midden van de onregtmaatige befchulcligingen zyner vermeende Vrienden , en de wreede befpottingen zyner hem vyandige Naastbeftaanden ; en
fchoon hy dus verdrukt Haar den Geest met Lichaamsfmerten hadt te worflelen - in ftof en asfche ncderzat,
hy nogthans nit dat elendig Lichaam , in zyn vleesch,
dus van huid heroofd , en ten Grave neigende , GOD
ZOU ZlEN , die zich ten zvnen behoeve zou verklaaren ,
en de ONSCHULD "an zyn Character handhaaven.
Dit gevoelen zal Clean vinden, — in den zin der woorden zelve, — in den zamenhang , en de volgende bedenkingen.
In bet 1I Hoofdft. leezen wy, dat Jon met booze zweeren gegangen was van zyne voetzoole aan tot zyne fchedel
toe , dat by netierzat in 't midden . der asfebe, vs. 7, S.
Hy hetuigt H. VII: 5. Illyn vleesch is met gewormte
met bet „,,Truis des Jlofs bekleed; myn bald is ,,zeklooven ea
veragtlyk geworden. Hy verkiaart vervolgens H. XVI: 19.
ook nu ziet in den Hemel is myn getteigen , myn getnigen
002
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in de bosun. Hier mede eenftemmig is zyne taal in de
plaats,welker meening wy nafpeuren Hoofclft. XIX: 25-29.
In tegenftelling van- JOBS verklaarincr , — dat
GOD fpoedig, zou verfchynen om zyne zaak te''handhaven,
en dat zelfs- zyne befchitldigende vriendef2 hem zouden
vryfpreeken, zegt ZOPHAR, H. XX: 27, Dat de Hemel
zyne ongeregtigheid zou openbaaren; en de Aarde zich
tegen hem opmaaken.
Eindclyk wordt deeze Gedagten over JOBS woorden,
als behelzende bet Vertrouwen op GODS verdeediging zyns
8-cc/rags, ten fterkften bevestigd op het einde des Boeks,
het flot van jo g s Gefchiedenis behelzende. Zyne vaste
hoope ,hier veroncierfteld, was ,.dat hy vddr zyn Dood , met
zyne lichaamlyke• oogen , GOD zou zien , zyn Character
handhaavenende. En uit het flot leeren wy, dat GOD in
diervoege verfcheen , — Met het gehoor der oore heb ik
u geho or d , maar tin ziet rt myn oog, roept JOB uit, H.
XLII: 5, waar op de Allerboogite allerfterkst , en om
JOBS room met eeuwigen luister te doen blinken , hem
tot vier keeren zyn KNEGT noemt, als hy, in toorn tegen
JOBS Vrienden ontftooken , hun te gemoete voert , try
liebt filet recht van my gefprooken als myn KNEGT JOB. —
Gnat tut
en Myn KNEGT Jon
KNEGT JOB,
zal voor u bidden,- want gy lieden hebt niet regt van my
gefpr&oken, gelyk myn KNEGT JOB , H. XLII: 7, 8.
De vyf Verzen vertaal ik op deeze wyze.
25. Ik weet dat myn Verdeediger leeft;
en ten laatften zal by over dit Stof opftaan.
26. En , naa dat myne Tegenftanders my dus
mishandeld zullen hebben , zal ik zelfs in myn
VieeSCh GOD zien:
27. Dien ik zal zien aan myne zyde,
en myne oogen zullen hem ,aanfchouwen ; dock
niet van my' vervreemd.
Al dit beb ik in mynen boezem weggelegd.
28. 1,Vaariyk gy zult zeggen, „ waarom hebhen wy
„ hem vervolgd, ziende dat de waarheid der zaake by hem gevonden wordt?"
t9. eeft voor u zelven , op 't gezigte des zwaards;
want bet z woar.1 is gewet tegen de ongeregtigheden.
1.Veest daarom verzekerd, dat''er Oordeel zal zyn.
'Nfenigwerf dringt JOB zelve niet alleen aan op zyne
Onfchuld , doch GOD &Lilt ze in 't einde, en het wheel
Dichtmynen

i,
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Dichtftuk loopt over de opgehoopte elenden, een uitfteekend braaf Man treffende ; zeer bezwaarlyk vallen bier
mede overeen te brengen eenige Betuigingen , in de VII,
XI en XLII Hoofdftukken , waar Jon, volgens de tegenwoordige Overzettingen , bekent een groot Zonciaar to.
weezen. Z011 deeze zwaarigheid niet weg g enomen kunnen worden, door te veronderftellen , dat i on , in het
VII Hoofdft. vs. so waar hy, volgens de Engelfehe'-en
ook volgens onze Ale'derduitfbhe vertaaling, voorkomt als
zyne Zonden. GOD belydende , daadlyk fpreekt. tot wederlegging van ELIPHAS , en de algemeene zin Bier plaatze hier op neder komt. Gy zegt ik met een' Xonclwrgeweest zyn; seat dan? Ik heb niet gezoneligd tegeft at a
gy Befpieder des menfchen! . Waarom hebt ,gy: 172y ten doe!
gefteld oin op te fehieten? ,Waarom ben ik to ten last geworden (*)? Waarom niet liever rnyne mierfreeding.over 't
koofd gezien , en myne ong:!regtigheirt voorby -geguan? -1k
veigeefselt
zal nu in 't ,liof zinken. Alorgen zel ik
gezogt worden!
en dat by in 't IX Hoofdit. van
'
vers 5.1 tot 22, met de daad zyne Vrienden ten toonilelt,
door op een fpottenden tram: eenige harmer 'ongerynni
Grondregelen aan te haalen ; als mede dat hy in vs. .E..8
en 31 niet tot GOD, maar in wederlegging van BILDAD
als mede dat, in het XLII Hoofdli. vs. -.6,
fpreekt,
naa
door de invoeging. van
, dit vraagswys moet
geleezen ., •en de geheele plants -dus Vertaald, worden.
4. Hoor,, ik bid n, en ik wil fpreeken.
Ik: wit u vraagen; en verklaar u aan thy.
5. Ik heb van u gehoord, door 't gehoor der ooren:
maar nu ziet myn oog U.
6. Waarom bun ik dus veragtlyk gewordert;
en verfehroeld in ftof en asfehe? (t)
(*) Zo heeft ook de Gri4ic,lie Overzetting : als mede GREY
1765. p. 2
en nouarGANT met L .1VOC
,
S1)11?,)
tie Hooicia,
8. VII: 5. X; 2. XVI: 15. XXX: 7so.
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WAARNEEM. OMTRENT DE IPECACUANHA MET OPIUM.

WAARNEEMING OMTRENT HET GEBRUIK VAN DE
IPECACUANHA MET OPIUM, IN HARTNEKKIGE
DIARRH/BEN. Door * * * M. D.

beroemde Geneesheeren hebben , de verbinding
Z vanveel
dien Braakwortel .met Opium, als een zeer Inteer

l-nu-mend Geneesmiddei, in onderfcheiden Ziekten,. aangeraaden.. Byzonder hebben PIUNGLE en BRoKLEsty het
zelve aangeraaden in aanhouden4e Buikloopen , en hier
van . heb ik onlangs een zeer treffend voorbeeld
Eene Dame, die, van tyd tot tyd, met• aanvallen van
Jigtpynen gekweld was, kreeg,.naa eene fterke verkoudheid, zwaare pynen in den Onderbuik, met zwaare afgangen. 1k raadde haar eenige kleine gifted van Rhabarber te neemen en daarby een aftrekfel van Kamillenbloe-'
men te drinken, doch dit deed geene uitwerking; en de-.
wyl ik vermodde , dat eene zwervende Jigtftoffe zig na
de ingewanden verplaatSt had, zo liet ik een paar Spaanfchevliegen-pleisters aan de beenen zetten ; en gaf daarby
een zwcetverwekkend drankje met Laudanum: dan ookdit middel voldeed niet aan de verwagting, en ik vond
goed
, de volgende Poeyers voor te fchryven : x. Pray.

Rad. ipecacuanIza dr. femisf. Opel pur. gr. tres. m. f.
pub. N. VIII; Hiervan liet ik alle a uur een Poeyer in-.

neemen , dit'middel had de gewenschte uitwerking , ik
vond den volgenden dag de Lyderesfe in een flerk meet,
met pyn in de gewrigten , en de afgang was byna geheel
bedaard. Vermits my nit, andere Waarneemingen
de heilzaame uitwerking van dit middel ook in Jigt- en
Podagra-pynen bckend is , zo raadde ik de Lyderesfe,
van tyd tot tyd eene van die Poeyers voort te gebruiken ,
en ik heb ook daar van, in het laatile toeval, voortreflyke werking gezien.
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VERHANDELING OVER DE SEXEN DER PLANTEN
DOOR DEN RIDDER CAREL LINN/EUS , MET
AANTEKENINGEN VAN DE HEEREN SMITH
EN BROUSSONET.

(Pervolg van bladz. 493.)

't algcmeen zyn de Werktaigen aan alle Planten
Overgemecn:
De Wortel en de Hairbuisjes , gefchikt om het voedI.

zel uit den grond te haalen.
9.. De Bladeren, welke men kan aanmerken als Leden
en die, even als de uiteinden der Lichaamsleden en
de Vleugelen , tot beweeging dienen: want, door de
lugt in beweeging geholpen, fchudden zy de Plant,
en doen dezelve eene foort van werkzaamheid vcrrigten.
3. De Steel of Stam, die de Mergagtige zelrflandigheid
bevat , gevoed door den Bast , en dikwyls verdceld
in verfcheide zamengeilelde Planten.
4. De Vrugtbaarende Deelen , die het eigenlyk lichaam
der Plant uitmaaken, in vryheid gefleld door eenc
foort van Gedaantverwisfeling , 't wil zeggen , de
Bloem zamengefleld uit werktuigen , tot wedervoortbrenging gefchikt , menigmaal befchermd door een
Kelk , en vercierd met Bloembladen, die dezelve als
in de lugt ophoujen.
Verfcbeide Planten hebben geen Kelk , em men treft
Beene Bloembladen op an groot gctal Planten , die daarom den naam van .1petales draagen ; doch 'er is geen Plant
zonder Helmilyltjes en Stampertjes. De Waarneeming
heeft ons getoond, dat de Helmftyltjes de Mannelyke , en
de Stampertjes de Vrouwlyke , declen zyn; een groot getal Bloemen , die Helmaylties en Stampertjes vereenigd.
hebben, zyn Hermaphroditen; de Hermaphroditcn fchynen val. natuurlyker in de Planten dan de Bloemen , waar
in de Sexen afzonderlyk zyn: dewyl de Planten bet vermogen , om van plaats te veranderen , derven , en dus
elkander Diet kunnen naderen , gelyk de Dieren. 'Er zyn,
e7ter, veele Planten , by we/ken men de declen der Sexen
onderfcbeide Planten aantreft. In dit geval zullen de
Zaaden , voortgebragt door dezelfde Moeder , Planten
0o4
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geeven , die geen Bloemen draagen dan met Helmftyttles
voorzien, en gevolglyk Mannelyke, en andere, die alleen
Stampertjes hebben, en enkel Wyfjes zyn; en dit gnat
zo vast, dat men tot nog Beene Plant ontdekt heeft , die
Vrouwlyke Bloemen voortbragt , zonder ten zelfden tyde
Helmftylige of Mannelyke Bloemen te hebben op dezelfde
Plant , of op een onderfcheiden Stoel: 't zelfde neemt
men waar ten opzigte van de Mannelyke Bloemen.
Gelyk alle Vrugten gcfchikt zyn on] Zaaden voort te
brengen, zo moeten alle Helmftyltjes het vrugtbaarmaakend Stof bezorgen. Alle Zaaden befluiten in bun bin-,
nenfle zekere hoeveelheid van de Mergagtige zelfftandigheid, die zich uitzet, wanneer men die Zaaden in heet
water doet. Elk Bolletie Zaadflof Bev at ook in zyn beklcedzels eene veerkragtige zelfaandightid, die, fchoon
zeer dun en bykans onzigtbaar, zich door middel van
beet water ultzet , ea dikwyls met geweld. Wanneer de
Planten in bloei than , valt de Zaadfloffe van de Helmtjes
af, en verfpreidt zich , gelyk de Zaaden nit de Vrtigt
vallen , op den tyd der Rypheid. Op denzelfden tyd,
als bet vrugthaarmaakend Stof van de Helmtjes valt , bieclt
bet Stamper* zyn Mondje aan : dit is als dan in den
volkornenften !hat, en bedekt met eene byzondere vog-tigheid , ten minflen geduurende een gedeelte van den
dag: bet Stampertje is omringd door de Helmftyltjes , of,
indien de Bloemen uit den aart na den grond hangers , zyn
diezelfde Helmftyltjes hangende, zo dat het Zaadflof ge-.
Tnaklyt. in bet Monclje gebragt kan worden , deeze wordt
daar opgehouden , Diet alleen door het vogt, waar merle
dit deel bezet is; mar oak door' de vogtighcid welke
daar in beflooten is, en daar uit voortkomt. `Vat van
Bollefes met Zdadfloffe afvalt , en zich met het vogt van
het Mondje vermengt , wordt tot de beginzels der Zaaden
gevoerd. Veele voorbeelden ten bewyze van dit auk,
zon ik kunnen nanhaalcn; maar genoeg zal het weezen by
te brengen, 't geen men waarneemt in de Anaryliis formofisjima. Wanneer het Weer warm genoeg is ont de
Plant in vollen bloei te brengen , firekt zich het Starn
pertje na beneden , en nit het uiterfte van bet .Mondje
komt een heldere druppel vogts, zo groot , dat men geduurig denit die te zullen 7ien afd r uipcn : maar die vogtdruppel wordt in het *camper* weder ailengskens opgepompt tusfelien drie cn vier nuren in den naamiddag,
veer tiers
CD vertounc zieh nice
anderen
daag$
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daags morgens: op 't midden van den dag is die druppel grootst. Indien men de Helmftyltjes fchndt op zulk
eene wyze , dat dcrzelver Zaaditof zich met dat vogt kan
vermengen , ziet men dat vogt wclhaast troebel en geel
worden , en men onderfcheidt kleine donkere fireepjes van
het Mondje tot de begiuzelen der Zaaden. Eenigen tyd
daar naa, wanneer de vogtdruppel geheel opgeffurpt is,
vindt men het Zaadtiof op het Monde gelegd; doch dezelve is ongeregeld, en heeft de eerfle geciaante verlooIk kan claarorn niet toeitemmen in 't gevoeren.
len van den Heer MORLAND , en eenige , anderen , die . denken , dat de bevrugtencle floffe door bet Mondje been
gnat,n
misfchien tot in het vrugtbeginzel der Zaaden
9
door, Op dezelfde wyze als LEE (TWENHOEK geloofde, dat
de Zaaddiertjes tot in bet binnenfte der Eyeren doordron,
gen (*). levert ous een fpreekend.
voorbeeld op van de valschheid deezer itellinge. De ZaadItof van deeze Plant is zo groot, dat dezelve in grootte
bykans bet Stampertie te boven gnat; Zy kleeft fterk aan
't Mondje , 't welk de Zaaciflor, daar op gevalleu , znigt
en opflurpt, even als de Zee-polypen , war binnen derzelver bereik lout, uitzuigen. Op een avond , in de
maand Augustus, nam ik zorgvuldig alle de Helmityities
weg van drie Bloemen der Mirabilis loagiilora, en ik vernietigde teffens alio de Bloemen van dezelfde foort, die
open waren : ik verfpreidde op die Bloemen de Zaadflofre
van de Helmflyltjes der Mirabilis jalappa: de Zaadhuisjes
zwullen; maar kwamcn niet tot rypheid. Op cen anderen
avond nam ik dezelfde Proeve, doch de Zaadftoffe van dc
Helmayltjes van dezelfde foort , te weeten de Mira:1)111s
longiflora , waar op ails de Zaadhuisjes goede rype Zaaden voortbragten.
Ec
CO De Abbe SPALANZANI heeft door verfcheide Waarneemin.
gen getoond, dat de beginz ...;is der jonge Planten geheel gevormd
beflaan in de Zaaden, die niet bevregt geweest waren ; ay heeft
ook beweezen, dat de doorgangen van het Stampertje dikwyls
zo eng zyn , dat men ze niet kan zien. Hy denkt, nogthms,
niet met den Heer ADANSON , dat het Styltje ondoorgaat is, en
dat de Bevrugtng Tangs m .iere wegen konne pl,ats hebben. 't
Gevoelen deezer beide Schr;veren diem ten fleunzel van het
denkbeeld van LINNiEUS : naamlyk, dat het niets anders is dan
een zeer dun vogt, 't welk van de Zaadfloffe in het Vrugtbe,Einzel komt. S.
00 5
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Eenige Schryvers hebben beweerd, dat de HelmftyltjeS
alleen dienden , om de Bloemen van zekere onzuiverheden
te ontlasten, en geheel niet tot de voortteelina te pasfe
kwamen 't is zeer duidelyk, dat deeze Prantkundig,en die zaak niet genoegzaam onderzogt hebben: want,
aewyl men Planten heeft, die de Helmftyltjes draagen op
Stoelen, onderfcheiden van die de Stampertjes hebben,
of zelfs op takken, zeer verre verwyderd van die waar op
men de Stampertjes vindt, kan men geenzins gelooven ,
dat deeze deelen gefchikt zyn in het Vrugtbeginzel, van
't welk zy zo verre afftaan, van eenige overtollige floffe
te ontlasten.
Geen Natuurkundige kan van rooren beweeren, dat by
de Dieren de Mannelyke Zaadftofre noodzaaklyk is om de
Eytjes te bevrugten: 't is nogthans een ftuk door de ondervinding genoegzaam beweezen. Wry houden ons,
opzigte van de Planten , te vrede, met een dergclyk verfchvnzel van agteren te beoordeelen.
Iii de maand January, des jaars MDCCLX, ftondt de
Arnatolira amnia, in een pot in myn kainer, in 11106 ;
dock de Bloemen gaven geen goed Za.ad: de lugt was niet
crbeweeging, om de Zaadftoffe van de Helmftylgenoeg
0.
tjes in bet Stampertje te brengen. Op zekeren middag
ontdekte ik, dat een Mondje zeer vogtig was,, ik nam
zeer voorzigtig een Helmtje af, en ftreek het zagtlyk over
het Mondie. De Bloem bleef nog acht dagen in bloei ,
wanneer ik denzelven affneed, om ze in myn Plantver.
zameling te leggen ; en ik ontdekte dat het Zaadhuisje
van den enkelen Bloem, op welken ik deeze bewerking
verrigt hadt, uitgezet was, ter dikte van een boon;
opende die vrugt , en ik ontdekte in een der drie afdeelingen een groot aantal Zaaden , terwyl de twee andere ledig
waren.
In April zaaide ik Hennipzaad in twee : de fonge Planten kwamen zo wel op , dat ik in ieder dertig of
veertig Stoelen had: ik plaatfte ze voor een venfter, doch
op een grooter afftand van elkander. De Hennip tierde
in beide even goed. Ik liet in een der Potten de Marineties en Wyfjes, die hloeiden , zy gaven in July Zaad: deeze Zaaden , in water geweekt , en in den grond gedaan,
kwamen in den tyd van twaalf dagen op. In de andere
Pot
(f) Dit was het denkbeeld van TOURNEFORT, die het, egter,
niet flak fchynt aingedrongen te hebben. S.

OVER DE SEVEN DER PLANTEN.

513

Pot verdelgde ik alle de Mannelyke Planten, zo ras ik ze
aenoegzaam kon onderkennen. De overgehleevene Wyfjesplanten groeiden zeer wel, en vertoonden eene menigte van Stampertjes deeze Bloemen bleeven zeer lang
open, als of zy verwagtten bevrugt te worden, terwyl
de Wyfjesplanten in de andere Pot reeds begonnen waren te verliensfen , en de Stampertjes geen kragt meer
betoonden, paa dat ze met de bevrugtende Stolle verzadigd waren. 't Was zeer aartig te zien , dat de Stantperties der onbevrugte Wyfjes zo langen tyd groen en
in vollen groei bleeven. Wanneer deeze Planten , die de
maagdom bewaard hadden, in 't einde begonnen te dorren , en de groei te eenemaale ophield , onderzogt ik,
in tegenwoordigheid van verfcheide Plantkundigenalle
de Kelken; fchoon dezelve opgezet waren,
fcheenen
in een gezonden 'hat te zyn , waren alle de Zaaden
bruin, plat, uitgedroogd, en toonden geen pit te bezitten. 1k vond my daar door ten vollen overtuigd, dat
de voorbeelden , door verfcheide Schryvers bygebragt,
van Vrouwlyke Hennipplanten die zonder Mannelyke
'
goede Zaaden zouden geteeld hebben
niet nauwkeurig
genomen zyn , en dat de Wyf;es bevrugt worden door
Zaadflolfe , van verre door den wind in de Stampertjes
gevoerd. 'Er is geene Proeve gemaklyker te neemen tan
die ik hier aanvoere , en is 'er ook geen , die op eene
overtuigender wyze aantoont , hoe de Planten bevrugt
worden (s).
1k had , in de maanden Juny en July , de Clutia tenella (dit moot waarfchynlyk weezen Clutha put.hella,)
in vollen groei op myn venfter. De Mannetjcs - Plant
ftondt
(s) Deeze Proevc, geheel overgetleld tegen die van den' Abbe
dient ten voordeele van het gevoelen van LINN2,E_
us. De Abbe SPALANZANI heeft niet gefprooken van ' den flan;
waarin zica de Stampertjes bevonden van de Hennipplanten ,
welke by zegt dat geene Zaadtioffe ontvangen hadden : by zegt,
dat ze vrugt draagen, ten zelfden tyde 21S de Planten in vryheid
gelaaten; doch d4t de Zaadkorrels veel kleinder waren , 't welk
hem niet vreemd voorkwam , uit hoofde van den gedrongen
hand, waarin de Planten geftaan hadden. Voor 't Oyerige heeft
de Abbe SPALANZANI niet kunnen aantoonen , dat by den toegang van alle bevrugtende Mannelyke floffe van de Vrouwlyke
liluemen geweerd bath , of dat 'er geene Mannelyke Bloemen
op dG Vrouwlyke Stoelen waren. S.
SPALANZANI
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Itondt in eene andere Pot dan de Wyfjes. Deeze gaf
veele vtugten , waar van 'er geen een.' miste. Ik zette
de twee Planten op twee venfters , van 't zelfde vertrek;
de Bloemen op de Wyfjes-Plant bleeven vrugtbaar. Eindelyk nam ik het Mannetle, wcg , en hieldt alleen het
Wyfje , van 't welk ik alle reeds openflaande Bloemen
affneed. Elke dag kwamen 'er nicuwe Bloemen , die
acht of tieii dagen open ftbnclen , wanneer het fteelCe
(Teel werd, en de Bloem afvicl zonder eenigen Zaadkorre' te bevatten. Een Plantkundige van myne kennis, die
zich met my vermaakt hadt in het waarneemen van dit
verfchynzel, haalde my over, om uit myn Stookkas -een
enkelen Manlyken Bloem te neemen ,. en boven een
VrOuwlyken Bloem, die nog in goeden ftaat was, te plaatzen: wy bonden deezen met een rooden zyden draad aan
het `Stamperte vast. Den volgenden dag namen wy den Mannetjes, Bloem weg : en deeze eenige Wytles Bloem
Ik nam een. ancleren Mannelyken Bloeni
o-of vrugt.
uit de Stookkas , en fcheidde 'er voorzigtig een Helmtje af, waar van ik de Zaacittoire ailtreek met een veder,.
en zagtIyk heen flreek Over dric Mond es van een Vrouwlyken Bloem; ik droeg onder deeze kunstbewerking zor,
ge, om de twee andere Mondjes van den Bloem met een
itukje papier te bedekken , ten elude de bevrugtende floffe 'er niet in mogt komen. De vrugt kreeg haare gewoone grOotte, en als ik dezelVe dwars doorfneed, vond ik.
een grooten Zaadkorrel in een der huisles , terwyl de
twee overige ledig waren. Mlle de andere onbevrugtte.
Bloemen verdorden en vielen af. Men ziet dat deeze
tweede proefneeming niet moeilyker valt dan de eerfle.
Zints den jaaren had ik in myn Thin de Draisca cimnabira, ik vermenigvuldig e deeze Hennipplant door afzetzels. Ik had veele Bloemen op onderfcheide Stoelen
maar alle, zonder uitzondering , waren Vrouwlyke, en
'er kwam nicts van. Eenige Manuelyke Planten. begeerende te hebben kreeg ik nieuwe Zaaden van caw. De
Planten, daar uit voortfpruitende . , waren, tot myn groot
Ieedweezen, alle Vrouwlyke, die geen vrugt altoos gay en. Eindelyk kreeg ik , in den Jaare MDCCLVII ,
Zaaden van dezelfde Plant, en hadt bet geluk , om het
volgende jaar eenige Mannelyke in bloei te zien. , Deeze
Manneties Planten vonden zich op eenen grooten afftand
van alle de Wyfjes verwyclerd: wanneer de Bloemen gereed waren om de bcvrugtcnde Zaadfcoffe te ftrooijen,
Zet-
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zette ik daar onder een blad papier, op 't welke ik de
ZaadItoffe deedt vallen, door de Planten te fehudden;
het papier werd geheel bedekt met geelagtige floffe; deeze zette ik boven de Vrouwlyke Planten , ten zelfden tyde in bloei ftaande. Koude nagten vernielden veele van
deeze Datisca, en verfcheide andere Planten, veel vroeger dan in andere jaaren. Dan, niettegenflaande dat ongeluk , beyond ik, by het onderzoek der Planten, boyen welke de Zaadfloffe geplaatst geweest was, de Zaaden van de natuurlyke grootte , terwyl 'er geen fpoor
van Zaad te vinden was in de Bloemen der elders flaande Datiscas, met geen Zaadfloffe beftrooid.
Verfcheide foorten van Momordicas , welke wy, nevens
andere Planten , uit de Adieu in de Stookkasfen kweeken , geeven menigmaal Vrouwlyke Bloemen , die zeer
fterk fchvnen; (loch des niettegenftaande fehielyk verwelken , Feel worden, en atvallen, zonder vrugt te draagen.
Ik-beval myn Tuinman , de Mannelyke Bloemen of te fnyden, en boven de Vrouwlyke te hangen, zo ras dezelve
open gingen, en langs dien weg zyn wy zo zeker van rype vrugten te bekomen , dat wy de onderfcheide Vrouwlyke Bloemen , daar welgevailen , kunnen bevrugten (0.
De Yatropha uret?s biocide alle jaaren in myn Stookkas;
maar de Vrouwlyke Bloemen kwamen voor de Mannelyke,
lieten binnen de acht dagen de Stampertjes vallen, en verwelkten eer de anderen open waren , op die wyze had ik
nooit cenige vrugt van dit Boomgewas kunnen bekomen. In den Jaare MDCCLII had ik Mannelyke Blocmen op een zeer fterken Plant , die zich zeer fris vertoonden : op denzelfden tyd zag ik eene kleine Wyfjes boom
in een Pot, die Bloemen met frisfe Stampertjos hadt. Ik
plaatfte die Pot onder de andere, en zamelde op die wyze Zaaden in, die ryp waren, en gezaaid heerlyk voortkwamen. Zints dien tyd heb ik verfcheide keeren Manneties Bloemen van de eene Plant genomen, en boven de
Wyfjes Bloemen gezet , en 't heeft my nooit gemist ,
door dit middel goede Zaaden te krygen. 't Is
twee jaaren geleeden, dat een blad papier lag ! onder eenige Mannelyke Bloemen , en ecn maand of zes weeken,
indien ik het wel onthouden heb , bewaarde ik de Zaadftof41 De Heer DUCHESNE heel: dus , naar welgevallen, de Wyfis Bloemen der Aardbezidn bevrugt. 114em. (IP la .S9ciete: Royale
de Agriculture, 1786. Trianestre d' Autme. B.
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ftoffe zorgvuldig, in een papier gewonden, ik ftrooide het
op drie wyd openftaande Vrouwlyke Bloemen van de jatropha: deeze drie alleen gaven my vrugt , terwyl de andere vrugtloos verwelkten.
De binnen Bloembladen van het Ornitholagum, doorgams., fchoon oneigen, Canadenfe bygenaamd, of de Al&tea major, than zo digt op een, dat ze, zeer bezwaarlyk
toelaaten, dat de lugt tot het zaadbeginzel doordringe ,
en zeer moeilyk de Zaadftof der Helmitylties van een anderen Bloem doorlaaten: deeze Plant gaf my alle dagen
nieuwe Bloemen en nieuwe Vrugten , de Bevrugting miste nooit. Ik nam, door middel van een kromme fpelde,
en met veel omzigtigheids , de Helmtjes van e6n Bloem
weg, en deeze was, overeenkomflig met myne verwagting , de eenige onvrugtbaare. Tk herhaalde acht dagen
daar naa dezelfde proeve, en altoos met denzelfden uitflag.
Ik had in myn Tuin , in een afgelegen hock , een Stoel
van de Chelidonium corniculatum, waarin ik alle Bloemen,
op edn na, weg nam , Welke ik van de Helmtjes beroofde. 1k had deeze bewerking gedaan, toen de Bloembladen zich begonnen te openen; op een anderen dag fneed
ik desgelyks de Helmilyltjes af van een Bloem op derzelver Plant, en ik ftrooide op het Stampertje van deezen
cle Zaadftotfe, genomen van eene andere Plant, van de
eerfte verwyderd. De uitflag was , dat de eerfte Blom
geen Zaad altoos gaf, en de tweede zeer goed Zaad opleverde. Ik had ten oogmerk, door deeze Proeve te bewyzen, dat de vernietiging van de Helmtjes eens Bloems
niet genoegzaam is om het zaadbeginzel onvrugtbaar te
doen worden.
In vollen bloei ftondt by my in een Pot de Nicotiana
fruticofit, die veel Bloemen en Zaaden gaf. Ik nam zorgvuldig alle de Helmtjes weg , van een zich uitfpreidenden
Bloem , en fneed alle de overige Bloemen af : dies ik
ftaan liet gaf geen Zaad, en zette zelfs niet nit.
Ik bragt 4n een hock van den Tuin een Pot, waarin een
ifsphodelus ramofus ftondt, ik fneed alle de Helinftyltles
van een eerst open gegaanen Bloem af; zy gaf geen Zaaden. 1k herhaalde die bewerking: maar in een ander gcdeelte van den Tuin een Bloem , van dezelfde foort , in
frisfen ftaat afgefneeden hebbende flrooide ik de Zaadftoffe op het Stampertje van den Bloem van de Hell-1141ties beroofd, en verkreeg dus Zaaden.
De Lvia Chinenfir halt in myn Stookkas gebloeid;
maar
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maar alle de venfters geflooten geweest zynde, waren de
Bloemen onvrugtbaar. 1k nam met fpelden de Helmflyltjes met Zaadftoffe belaaden , welke ik verfpreidde op
de Mondjes van twee Bloemen ; den volgenden dag bedekte ik het een enkel Mondje van een derden Bloem
met Zaadftofice: deeze drie Bloemen bragten goede Zaaden voort; doch de derde hadt alleen Zaad in een huisje terwyl de huisjes van de twee andere alle met Zaad
voorzien waren.
't Zou den Leezer verveelen een grooter aantal Proeven, alle thekkende ten bewyze van dezelfde zaak , te
zien bybrengen. De ganfche Natuur draagt getuigenis
van de waarheid , welke ik gezogt heb te ontwikkelen,
elke Plant levert een bewys op (*). leder een kan deeze Proeven herhaalen en ze op onderfcheide wyzen veranderen : 't Is alleen noodig de Potten te zetten op
venfters verre genoeg van andere Planten verwyderd ,
en ik durf verzekeren , dat men geene volkomene Zaaden ooit zal kry gen , indien de vrugtbaar maakende ttoffe het Stampertje niet heeft aangeraakt.
De
(**) Men heeft LINNIEUS befchuldigd , dat by zyn SexenStelzel op een te klein getal waarneetningen gebouwd heeft;
lieden, die gemeenzaam zyn met de Werken deezes Ridders en
de Plantkunde beoefend hebben, weeten dat deeze betigting
geen grond altoos heeft. De Abbe s p ALANZANI zegt dat LINNiEUS tegen de eerfle beginzeis der Redeneerkunde aangaat,
dewy' hy geene Proeven genomen heeft op alle onderfcheide
Planten. die op den aardbodem groeijen; hy meent kragt aan
zyn gevoelen by te zetten door eene plants by te brengen, uit
het werk van den Heer NECKER over de Mesfen, een werk
eer opmerklyk van wegen den verwarden fly] dan uit eenigen
anderen hoofde ; by zocht ook fleun in 't gevoelen van BONNET,
COO Man wiens verdientlen niet in twyfel getrokken kunnen
worden; doch wiens gezag van een veel grooter gewigt zou
weezen in een befpiegelend gefehilfiuk, dan in eene zatik- die
op Proeven fieunt, en tot welke men flegts oogen en gemeen
Menfchen verfiand noodig heeft. Znilen alle die nauwkeurige
Redenkundigen twyfelen of het bioed in alle Dieren oniloopte
cm dat de Proeven van HARVEY zich niet tot, alle leevende
Dieren uitfirekken ? zullen wy moeten wagten tot dat de Abbe
EPALANZANI alle Dieren, van den 114en.tch of tot het Ciertje toe,
onderzogt beef-, om te weeten dat de Deelen der Se ,:en by
alle , bezielde Weezens gefchikt zyn ter Voortteelinge. (Zie zyme Experiences fur les Crapauds, enz.) 'S.
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De Proeven van LOGAN op de MaIs zyn zeer voldoende ;• dezelve toonen op -de blykbaarftc wyze aan , dat de
Zaadfloffe niet in bet Stampertje gaat , en niet tot het
Vrugtbeginzel doordringt; maar dat de vogt daar in begreepen opgeflurpt wordt door de vogt op bet StamperBevruating
der Planten zou geen pleats hebben
tje. De
b
indien het Mondje niet bevogtigd was; flier is de overeenkomst tusfchen Dieren en Planten volkomen.
'Er is geen Landbouwer of by weet, dat, wanneer het
regent op dien tyd wanneer de Rogge in bloei flan, de
Zaadaolfe kleeverig wordt, en dat de meeste airen geen
green uitleveren. De Tuinlieden neemen alle Jaaren dit
zelfde wear op de Ooftboomen , de Bloemen geeven geen
vrugt indien zy ongelukkig laug blootgefteld geweest zyn
can regen.
De \Vaterplanten verheffen zich , op den tyd des
bloeis, boven de oppervlakte des waters , en duiken dear
naa wader onder. De Nymphea fllba kotnt alle morgens
boven 't water, de Bloemen gaan open ; omtrent den
middag verheft zich de Steng ten minften drie duimen boven 't water: 's naamiddags omtrent vier uuren Iluit zich
de Blom geheel digt, en healt het hoofd onder; wear dezelve den geheelen nagt blyft. Dit verfchynzel is-meer
dan twee duizend Jaaren geleden waargenomen , zelfs ten
zyde van THEOPHRASTUS , die zyne waarneeming opgeeft
gedaan op de Nymphea Lotus , eene Plant die met onze
Nymphea zo veel overeenkomsts heeft , dat men dezelve
'er nauwlyks van onderfcheiden kan, dan door dien de
bladen der eerfle op den rand getand, en die van de onze
rond zyn. Zie bier hoc THEOPHRASTUS zich dear over
uitdrukt in het X Hoofdauk van het vierde Boek zyner
Historic der Planten : „ Men zegt, dat de Lotus zyne
„ Bloemen in den tEuphraat verbergt, dat ze tot mid„ dernagt diaper en dieper pan , en by het aanbreeken
„ van den .dag zo diep liggen dat men ze met de hand
„ niet kan raaken : vervolgens komen zy weder boven ,
openen zich , en fteeken hoog boven 't water nit.”
M en kan in onze gewoone Nymphea 't zelfde wearneemen.
Veele Bloemen fluiten zich 's avonds , of voor dat
het begint to regenen op dat de Zaadaoffe niet-nat worde door den Dauw of Regen; doch, wanneer de Zaadftoffe geftrooid is blyven ze altoos open. Andere Bloemen, die zich by die gelegenheid niet fluiten, wenden
zich
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EiCil na den grond; veele , welke in de eerfte vogtige dagen der Lente te voorfchyn kornen , neemen dien Rand
aan. De Wynruit, overal zo gemeen, vertoont in elken
Bloem verfcheide Helmttyltjes, die elk, op hun beurt,
.en alle dagen, het Mondje naderen, tot dat de Bevrugting geheel gefchied is.
Het Ornitho,galum nutans . heeft zes groote Helmftyltjes,„
klokswyze gefchikt : zy . raaken elkander aan ; doch de
drie buitenfle zyn de hellt korter dan de andere: weshalyen het, op 't eerfle gezigt onmogelyk fchyne, dat zy
de Zaadfloffe op het Mondje kunnen brengen: maar door
eene opmerkenswaardige heweeging krommen zich de buitenfle • Helmftyltjes tusichen de draadjes van de andere,
en derzclver Zaadttoffe komt dus tot in het Starnpertje.
De Illufa geefr twee foorten van Hermapbrodit-Illoemen : deezen bebben onvolmaakte Helmtjes , geencu zyn
alleen met het beginzcl van een Mondje bedeeld . : dewyl
deeze niet dan naa elkander komen, kunnen zy gcen vrugtbaarheid re wege.brengen ; weshalven wy nooit Zaad van
deeze Planten in onze Tuinen krygen , en zy 't zelve niet
dan zeldzaam in de &diet" geeven. lk heb -dicjaar,
overeenkOmftig met mynen lang vergeefsch gedaanen
wensch twee Mufas te gelyk in Bloem gehad , de een
droeg Mannelyke, de ander Vrouwlyke, Bloemen. 1k
haastte my om de Behnties of te fnyden, om 'er de Mondfes mede te beftryken; ik hoopte dus , Zaaden van deeze
Plant te winnen , welke geen Kruidkundige tot nog gezien haft ; maar , wannecr deeze Heltinjes bezag,
vond ik ze alle, de groottle zelts geheel ledig en zonder
Zaadfloffe, en bygevolge buiten that om de Wvfes to
bevrugten : en 't is uit deezen h.00fde, dat die Plant in
onze Tuinen nimmer Zaad kan geeven. 1k twyfel niet,
of de Mu la Iteeft egter Mannetjes in haar Geboorteland ,
die verwaarloosd zyn door de Tuinlieden. De Wyfjes
draagen b y ons onvolkomene vrugten , 't wil zegvn,
Vrugten zonder Zaaden , en men tech ze by flokken
voort. De Vrugten van de Min bereiken naauwlyks
!mare natuurlvke grootte, geene dan de gloottle rypen;
doch zy zyn ledig.
Ilc zou nog eene merrigte voorbeelden , tot fhaving van.
myn gevoelen , kunnen aanhaalen; doch ik bepaal my,
om 'er dit 6enige nog by te voegen. ,Te Berlin gaf een
Wyfjes Dadelboom, zints verfcheide jaaren , Bloemen,
en halt nooit Vrugten gedraagen. Men droeg zorg orn
Pp
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van Leipzich met de Post eenige Mannetjes Bloemen, te
krygen van een Boom, die ten zelfden tyde in Blum
flondt , en men bevrugtte daar mede de Wyfjes Bloemen.
Zy bragten Dadels voort, Welker Zaad ik in myn Tuin
gezaaid heb , en die my nog leevende Planten opleverden.
KlEMPFER heeft ons geleerd, hoe de Oosterlingen , die
voornaamlyk van Dadels leeven , en die de waare Lotopha.
ges der- Ouden zyn , zorge draagen , oin altoos tusfdhen
de Wyfjes Boomen eenige Mannetjes te planten: ook bepaalen zich de Vyanden, in Oorlogstyd, om alle de Mannelyke Stammen te veelen, wel verzekerd ' dat daar uit
horigersnood in 't Land moet volgen; 't gebeurt ook dat
de Inwoonders zelve de Wyfjes Boomen om verre hakken , ten einde de Vyanden in hun Land geen voordeel
mogen vinden.
('t Vervolg en Slot by de naaste gelegenheid.)

AANMEICKINGEN OVER DE HETUSTDRAADEN OF NET
VLIEGEND SPINItAG IN DE LUGT
door Doctor 1.1. HOU-1701N.

H

et Verfchynzel, 't welk op Woensdag den 15 October 1788 veelen onzer Burgeren in verwondering heeft
gebragt , is van ouds bekend, en niet ongewoon. Men
noemt het in EngeIand Gosfatner,, alwaar het ook, gelyk
by ons , fomwylen in den Herfst verfchynt, inzonderheid,
na dat men eenigen tyd Droogte en Zonnefchyn gehad
heeft , als wanneer men , des morgens , de Velden en het
Kreupelbosch, in den Daauw, daar door als geheel`beweyen ziet met Spinrag , dat waarfchynlyk met den opftygcnden Daauw tevens in de Lugt vliegt, en dan door den
Wind zeer hoog , zelfs tot boven de Toppen der Gebouwen en Toorens gevoerd words, zig door zyne kleverigheid alom aanhechtende, en in Draaden uitwaaijende van
ongemeene langte , aan welken doorgaans een Vlokje Wolligheid , als Katoen , is gehecht. Zodanig vcrfpreidde
bet zig , als bekend is , dien Middag over deeze Stad;
wic weet hoe ver over Zee en ook ten platte Lande, met
een droogen Zuidelyken Wind.
Nu omtrent dertig Jaaren geleeden , werdt aan de Koninglyke Societeit der Weetenfchappen te Londen, zo
Merl
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men verhaalt (*), een Vertoog voorgelezen, waarin dit
Gosfamer afgeleid wordt van Vliegende. Spinnekoppen , die
in de Lugt haar Spinzel zouden maaken, dat dan zou nederdaalen op het Aardryk maar eensdeels is dit Gevoelen ftrydig met gedagte Ondervindingen, andersdeels weet
men' in de Natuurlyke Historic zo weinig van Vliegende
Spinnekoppen , als van Spinnende Torren , die in Plie4en
veranderen. Mooglyk zal men • de Vliegjes of Wespie8,
daarin zig bevindende, voor Vliegende Spinnekopjes aan,
gezien, of de Myten, die dit Geweefzel rnaaken, zo 'er
die by toeval in mogten medegevOerd zyn, met dien naam
vereerd hebben.
Immers, dat het Diertjes van dien cart zyn, de
Ilerfitdraaden fpinnen , is vry zeker uit de befchryving;
van
van den /Icarus Telarins , door my, op bet voetfpoor van
den herocmden LINNZELTS , in myne Natuurlyke Historic,
onder de Ougevleugclde Infekten (t) gegeven , en Herfitdraaden-Spinnetje geheten; gelyk de Heer GEoFFRoy het=
zelve, in zyne Historic der Infekten, die omftreeks Parys
voorkomen , 1e Tisferand d'Automne tytelt. 1k heb zync
befchryving van dat Infekt aldaar medegedeeld, waar nit
blykt, dat het maar een zeer klein Diertje is, naar ecn
Luisje gelykende , even als de gewoone Myten , biet
grooter dan een Neet , roodachtig doorfchyncnde , aan
ieder zyde met een bruine Vlak, volgens den Rid,ler LIN.
14/EDS, die aanmerkt , dat hetzelve met dat Ongediert,
Rag-Luis genaamd , 't welk by Zomer 't Geboomte, in
de Broeikasfen , insgelyks met Draaden befpint , overeenkOmflig zy, en dat men 't zelve, in den Herfst, veel arm
de agterzyde der Lindenbladeren vindt.
De Swcedfche Heer DE GEER , die deeze Infekten ook
befchryft, verbeeldt zig , dat die Dotjes of Vlokies to
grof zyn , om nit het Spinzel van zulke byster kleine
Diertjes to ontftaan. Zyn Ed. zegt (§) , 1k heb daat
„ altoos kleine Spinnetjes in gcvonden , waar van zy
„ zekerlyk gemaakt zyn, en zelis gezien, dat 'er nietwc
„ Draaden gefabriceerd werden door diezelfde SpinnetleS
„ welke dezelven [naamlyk do \ T lokken] Ceenemaal afhas,,
„ pelden onder het clwarrelen in de Lugt" (4.),
Eat
(*) Algemeene Ocienfchnole, I1I ,DEEL.
1:27,
et) Natuscrl. Hiflorie, I DEELS XIII Stuk,
Memoires des 114fectes, Torn. VII.
(4.) Qui les devidoient toil , en voltigeant clans rs:r.
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Een groote Viok van deezen cart , dien Middag , op.
vangende, heb ik daar niets in gevonden , dan vier leevende Vliegjes of •Wespjes, kl,einer dan ordinaireVlooijen , welken ik daar in aan verfcheide Liefhebbers heb
yertoond. Dezelven waren overeenkomftig met die Wespjes , van welken de vlytige FRISCH de Afbeelding' ew befchryving geeft, als de Diertjes zynde, welke in 't journal des Scavans , van.t713', onder den naam van Mou,
elms ra Colon , dat is Katoen-Vliegies , voorgefteld waren (*). Het komt bier op uit „ Zekere Rupfen; door
„ Sluipwespjes met Eijeren bettoken, worden inwendig
)5 van de uitkomende Wormpjes allengs verteerd , tot dat
zy eindelyk ftervende , en aan een Gras-fleeltje of Blaad„ je zitten blyvende, in zulk eene Wolligheid overgaan;
„ welke tevens ftrekt tot bedekking van de Popjes, waar
„ in de Wormpjes veranderd zyn, die de gezegde Wespjes uitleveren” (t).
Dat , nu de Katoenacluige Dotjes der gezegde-Herfstdraaden op zulk cen wyze ontftaan, in welken de Spinnetjes of Myten gedagte Vliegjes opzoeken tot hun Aas,
en ze, ten dien einde , als afhaspelen; komt 'my waarfchynlyker voor, dan dat die Vlokjes door de Spinneties
zouden gemaakt zyn. Immers de Draaden van dat Katoen onderzoekende, in waken men het met Spelden van
een kan fcheiden, bevind ik die geheel anders dan Spin,
ragdraaden , vertoonende zig nog Wollig als Saijet, door
het Mikroskoop. En , voor het afhaspelen van die Vlokken , door gedagte Spinnetjes of Myten , moet zekerlyk
een reden zyn. Hadden zy die zelf gemaakt , tot hun
Nest of Bekleedzel, dan zouden zy zig wel ftil daar in
houden , ten minften in het zweeven door de Lugt.
Door het wroeten, in die aan 't Gras zittende Vlokjes,
kunnen dezelven los raaken , en dit kan aanleiding geeyen, dat zy door den Wind worden opgenomen, en in
de Lugt gevoerd , terwyl de Vliegjes zig , wegens de
kleverigheid , daar uit niet gemakkelyk kunnen ontwikkelen of ontwarren.
't Geen
(*) Infekten-Werk, VI Theil , Art. /0. Ichneumon Globatus,
Natuurl. Hifi. XII Stuk, bladz 216.
(f) In de Vlokjes, welke my van de lierfstdraaden, die zig
den To November bier op nieuws vertoonden , door een goed
Vrind bezorgd zyn, heb ik wederom niets dan zodanige Sluip.
wespjes gevonden.
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't Geen de Heer Doctor c. PEEREBOOM Cell Tor noemt
(*), zal misfchien cen dergelyke Myt zyn geweest. burners, zyn Ed. verhaalt my, dat dezelve agt Pooten hadt
(t), zynde -roodacbtig of paarsch van kleur, en wel vat
g rooter dan de gezegde Vliegjes, maar niet te groot
Vliegje te wa.
veranderen. tit laatfte a
een dergelyk
k in
b
zyn Ed. d ar uit, te waarfchynlyker, voor ; alzo by, ook
vier Vliegjcs in zyn Dotje gehad hebbende,'er naderhand
maar 66n In heeft gevonden zynde de anderen, naar
al& gedagten! door die Tor opgevreten. Men heeft denzelven eerst zig in het gedagte Katoenachti ge Dotje zien
omwentelen en bedenkelyk, hetzelve afbraspelende
fpinnende, eeni ge Draaden rnaaken , als vooren gerneld;
doch den Dradvan tien en mecr Ellen aangaande, denzelven heeft by buitenshuis in de Lugt gezien , en op
't Oog afgemeten. De lever ondertusfchen van deezen
IIecr,, in het waarneemen van dit Vcrfchynzel, en de
aanpryzing van hetzelve tot trader onderzoek , of de geze.,,de \Volligheid ook tot cen nuttig gebruik zou kunnen
aangewend worden, is zyn Ed. kundigheid ten hoogaen
waardig!
(4') In de Couranten en Letter-Bode.
(t) De Torren hebben niet meer dan zes Pooten. Anders
zoo men mogen denken, of het ook zulk een W spje ware geweest , waar van her Voorlyf zig vry Torachtig yvertoont , en
bet Agterlyf, in Ibmmigen, als een Blaasje, met een Draadje
daar aan is gehecht.

VERKORT BERIGT VAN DE PELEW-EILANDEN GELEGEN IN IIET WESTLYK GEDE ,LTE VAN DEN STD.-

Zamengeficld uit de Dagverhaalen
en Onderrigtingen van Capitein HENRY WILSON,
en eenigen zyaer Ojficicren dte , in Oogtmania, des jaars MDCCLXXXIII, daar
Schipbreuk leden met de Antelope , een
Paket van de Engelfche Oostindifche
ltfaatMappy. Door GEORGE KEATE,
Esq. F. R. S. en S. A.

LEN OCEAAN.

D

e iIntelope werd, door de Beftuurders der Oostindifche
Maafshappy in England, uitgerust in den Zomer,
des
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des Jaars MDCCLXXXII, men was toen in 't algemeen
van gevoelen, dat dit Schip op een geheimen Tocht uitging; doch hier van, noch van deszelfs uitreis na China,
is in het Werk van den Heer KEATE nietste vinden. Hy
vat bet Reisverhaal op , toen het Schip te Macao of ,
gelyk by fchryft , Macoa , in China , kwam, in 'de Zomermaand , des Jaars MDCCLXXXIII. Zy zeilden van
Macon of den twintigften van de volgende Hooimaand;
den koers Zuid-Oostwaards neemende: het oognidrk van
de Reis worth niet aangeduid. De Heer KRATE heeft ons
alleen verzekerd , dat de''/Intelope niet byzonder uitgerust
was om onbezogte Wereld-oorden te ontdekken , of toegerust om kundfchap van 't Menscbdom op te doen. Het
o6gmerk , derhalven , van eene Reis , in den koers , welken zy namen, valt niet gereedlyk te gisfen , of 't zelve
moet geweest zyn om na eenig decl van de NoordwestKust van ilmerica te ftevenen, om Zee-Otterhuiden te
bekomen , welker waarde in' China eerst onlangs den Engelfchen bekend geworden was. door de Reisgenooten van
den bcroemden, doch . ongelukkigen , Zecheld, Capitein
COOK.

Zy hadden , over 't algemeen , donkcr en flormig Weer,
tot den vyf en twintigften, wanueer zy de Bashee-Eilanden bereikten, op de Noorder Breedte van fli% en in°
of taz° Lengte, ten Oosten van Greenwich. Het flormngtig Weer hieldt aan : zy flevenden Zuid-Oostwaards op,
tot den tienden van Oogstmaand: in dien nags , zich bevindende op 7° 19 1 Noorder Breedte, en 134° 40 1 Lengte , ten Oosten van Greenwich , riep de Man, die op de
Uitkyk ftondt, op 't onverwagtst, Branding! Dit woord
boorde de Dek-Officier nauwlyks, of bet Schip flootte, en
zat vast; in minder dan een uur was bet , door 't bekomen lek , vol water, tot buiten in bet benedendek.
Capitein wit,soN's eerfte bevelen waren, het Buskruid
en 't klein Geweer in veiligheid, en bet Brood op 't dek,
te brengen , benevens dusdanigen voorraad, als door 't
water bedorf, en alles tegen den regcn te dekken. Ten
dude het overzy:le vallen van het Schip te voorkomen ,
kapten zy de groote Mast, flreeken de Stengen van de
voor- en agtermast, als mede de Raas. Men hyste de
Boots uit, en vulde dezelve met voorraad: een Kompas,
cenige Snaphaanen en Kruid , en twee Man gingen in elk,
niet last , om zich onder ly van 't Schip te louden , en
gcreed to zyn tot het ontvanen hunner Scheepsgenootcn,
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ingevalle het,Schip mogt uit elkander werken , door 't
geweld des winds en der baaren; het woei tocn cell
storm.
Alles gedaan zynde wat de voorzigtigheid kon raaden
in zulk een verlegen toeftand , vergaderden de Officiers
en het Scheepsvolk op bet Kwartierdek, het Schipsgedeelte , welk hoogst uit het water lag , en best
bedekt was voor 't geweld der golven. Zy wagtten op
het aanbreeken van den dag , i i de hoope van Land te
zien: want tot nog hidden zy geen Land ontdekt. Geduurende dien angstvollen tusfchentyd , welks kommer
en fchriklykheid men zich gemaklyker kan verbeelden dan
befchryven, poogde Capitein WILSON den nedergeflaagen
geest zyns Scheepsvolks op te beuren , door 't zelve voor
oogen te houden, dat Schipbreuk een ongeluk was „waar
voor Zeelieden altoos bloot flonden , en dat , fchoon de
Scbipbrcuk , welke zy thans leden zwaarder en verlegenmaakender was , dewyl ze voorviel in eene onbek.ende en weinig bezogte Zee , by nogthans weeschte. dat
deeze bedecking bun zou aanzetten tot een growter vlytbetoon , om zich uit ongelegenheid te redden : ,bovcnal
zogt by bun in te prenten , dat zulke ongevallen , als zy
zich tegenwoordig ingewikkeld vonden , menigmaal veel
beilloozer gemaakt waren , dan zy anders zouden geweest
zyn , door dc wanhoop des Scheepsvolks , en de oneenigheh onder elkander. Om zulks voor te korner',
vcrzogt by elk hunner afzonderlyk, dat zy geen flerken
drank zouden drinken om eenige oorzaak , welke ook;
en by hadt het gcnoegen , dat zy eenpaarig gereedlyk
hunne toeflernming gaven aan deezen hoogstwyzen rand.
\Vv zyn te omflagtiger geweest in ons berigt van.
dit deel des gevals ; dewyl het, onzes agtens, op de
merkwaardigfle wyze tell tOon fpreidt , de tegenswoordigheid van geest en de betoonde voorzigtigheid van Capital wresoN , in een der beproevendfle omflandigheden , waarin de Mensch kan geraaken. Het toont ook ;
op het onwederfpreekendst, de geaartheid zyner Officieren en van al bet Scheepsvolle , en fpreekt een lofreden
over hun nit, met tien duizendniaal meer klems dan ee;lige woorden met mogelykheid kunnen doen.
De aanbreekende Dageraad vertoonde aan hun oog een
klein Eiland , op den affland van drie of vier II-Men Zaidwaards , en als het daglicht vermeerderde , zagcn zy meer
Eilanden Oostwaards. Thans maakten zy zich ongerust
over
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over de Inwoonders, wier geaartheid zy geheel niet kenden : nogthans , naa.. de Boots bemanden belaaden te
bebben met de noodzaaklykfle behoeften , werden deeze
na het kleine Eiland afgezonden , 'onder bevel van Mr.
BENGER een der Onder-Officieren , die op 't ernfligst
was aanbevolen , om , indien het mogelyk was , eene
vriendlyke verkeering met de Inwoonderen aan te vangen,
indien zy 'er eenigen mogten vinden , en zorgvuldig alle
onmin met dezelve te _vermyden , of zy moesten door de
uiterfle noodzaaklykheid zich tot vyandlykheden gedrongen vinden.
Zo ras de Boots van boord waren , begonnen de aan
boord gebleevenen het Rondhout daar buite,n te werpen,
en een Vlot te maaken tot lyfberging, indien het Schip
mogt in ftukken flooten , 't welk zy allc nuren te gemoet
zagen : onder deezen arbeid waren zy zeer , ongerust over
de veiligheid der Boots, van welke alles afhing: niet alleen ter oorzaake der Inwoonderen , maar ook om het
Weer, naardemaal de florin aanhieldt. Doch in den naamiddag werden zy van deezen angst ontheeven , door het
wederkeeren der Boots , met bet aaugenaame nieuws,
dat zy de Goederen veilig aan wal gebragt, en vyf man
tot bewaaring van dezelve gelaaten hadden : dat 'er geen
blyk van Inwoonderen befpeurd was op het Eiland, waar
zy aankwamcn: dat zy een veilig welbefchutte haven, en
ook eenig versch water aldaar aantrofTen. Dit goed berigt decdt elks moed herleeven , zo dat zy hun arbeid
met lust voortzetten , in 't voltooijen en belaaden van hun
Vlot. Tcgen den avond was dit werk in gereedheid,
ook belaadden zy de Boots wederom met zodanigen voorraad, als het meest door 't overzwalpend zeewater ffondt
tc lyden.
Capitcin NVILSON bevel al zyn Volk in de Boots te
gaan, met waken, als mede met het Vlot, zy hun oud
verblyf verlieten , met beklemde harten , en een met feed4weezen te rugziend oog. Het Vlot was zo breed, en zo
zwaar belaaden , dat het zeer laat wierd, ter zy, met
veel moeite en gevaars , den Inham bereiktcn , waar de
eerfle Goederen ontfcheept waren, en zy den nagt, om
veele redenen, op eene jammerlyke wyze doorbragten:
want het Weer bleef zeer regenagtig en ongefluimig;' en
fchoon de vyf Man , 's morgens aen Land gelaaten, flerk
gcarbeid hadden om de plants op te ruimen , en een tent
(4) tc rigteu, was deeze te klein om meeT dan de helft
der
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der Manfchap te bergen; weshalven zy zich genoodzaakt vonden beurtlings het genot dier bergplaatze te
neemen. De ongeltuimigheid van het weer verdubbelde
hunne angst, zy vreesden dat het Schip in ftukken zou
ftooten, eer zy ' er de verlangde noodwendigheden uit
konden haalen. Daarenboven , fchoon men geen fpoor
van Inwoonderen vernomen hadt, terwyl de Boots in den
morgen aan wal waren , hadden de daar gelaate Mannen , op den dag, verfcheide plaatzen ontdekt, op welke vuur geflookt was, vischgraaten en fchellen van Kokusnooten lagen; ontwyffelhaare tekens, dat 'er onlangs
Menfchen gcweest waren: 't was, over zulks , volftrekt
noodzaaklyk beftendig wagt te houden , om niet verrascht te worden.
Den volgenden dag
da o- zondt men de Boots weder na het
Wrak , om zulke Goederen als zy van 't zelve zouden
kunnen afhaalen die aan wal bleeven, waren yverig benatworden
Buskruid te droogen , en de
zig met het
n
Geweeren gereedbte maaken , om ze , des flood's, te kunnen
gebruiken. Naardemaal de Boots niet voor 's avonds ten
tien uuren weder kwamen , veroorzaakte dit veel onrust
onder die zich op 't Eiland bevonden , te meer daar de
avond zeer donker en itormagtig was; het aanlanden der
Boots verleende alle verhoopte gerustftelling flier: dewyl
zy de droeve tyding medebragten , dat 'er , uit hoofde
van de aanhoudende flegtheid des veers , zich weinig
hoope opdeedt dat het Schip tot den morgen heel zou
blyven: dewyl het reeds begon te werkcn en de inhouten
en de knies van derzelver plaats geweeken waren. Dit
berigt ftelde een eindpaal aan de dus lang gekoesterde
hoo p e der meesten, dat, als het weer mogt bedaaren ,
het Schip weder vlot te krygen , en zo verre te herftellen
zou weezen , dat men 'er Macou mede kon bezeilen.
Naargeeftige verflaagenheid vertoonde zich thans op aller
gelaad , elk fcheen zich aan te merken als voor altoos
van de rest der wereld, en alles wat hun op dezelve dierbaar was, afgefneeden. Zy konden niet nalaaten te denken dat zy volflaagen onkundig waren van de zeden en
geaartheid der Inwoonderen des Eilands waarop zy
, en zy fchilderden voor huncr ehlkkig geftrand waren
t/
onne verbeelding , de vyandlyke tooneelen welke zy misfchien zouden ontmoeten. Die overweegingen deeden
den nagt , die nog ftormagti ger was dan de voori( re , niet
geruster doorbrengen. 's Morgens woei het derk , zo
dat
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flat de Boots niet na het Wrak konden gaan : de Manfchap hieldt zich onledig met het droogen van den voorraad , het vervaardigen, van beter Tenten , voor de ge.
reedfchappen 's daags te vooren uit het Schip gehaald.
Omtrent acht uuren in den morgenftond het yolk met den
voorigen arbeid bezig zynde , en met bet zuiveren van
den grond agter de Tent, ftondt Canitein WILSON, met
TOM ROSE, een Malayer, dien zy to Macoa aan boord
genomen hadden , op ftrand ; het regenwater van de
rotzen vallende vergaderende zagen zy twee bemancle,
-Canoes , den hock om , de Baay invaaren. Dit verwekte
sulk een opfchudding dat al het yolk de wapens opvatte;
nogthans begeerde Capitein WILSON, dat zy, dewyl het
getal der Inboorelingen zo Mein was , zich fchuil zouden
botden , tot zy ontdekten welk eerie bejegening by ontving; doch zich tot het ergfte gereed te maaken. Zy
bemerkten welhaast, dat de Inboorelingen den Capitein
en den Malayer gezien hadden by elkander ftaande; en
de oogen gevestigd hidden op dat gedeelte van.den oever,
waar zich de Engelicheri bevonden. — De Inwoonders
kwamen zeer voorzigtig na hun toe
en wanneer zy
naby genoeg gevorderd waren om(Yehoord te kunnen
b de Capitein den Mat' layer , bun in zyne
worden , gebood
eigene taal aan te fpreeken ; 't geen zy, in 't eerst ,
niet fcheenen te verftaan; maar zy hidden ftil met de
Canoes, en wel haast vroeg een hunner in de Maleit/ehe
taal, welk Volk wy waren, en Vriend of Vyand? ROSE
kreeg last te antwoorden , dat wy Engel/then waren,
die hun Schip op een klip verlooren , doch hun leeven
behouden hadden , en Vrienden waren. flier over fcheenen zy een korten tyd te raadpleegen , toen ftapten zy
nit de Canoes in het water en traden Landwaards.
Capitein WILSON tradt terftond in 't water om hun te
gemoet te gaan , en bun , op de vriendlykfte wyze te
omhelzen , geleidde bun bet ftrand op, en ftelde ze aan
zyne Officieren en ongelukkige Lotgenooten voor.
Deeze Inwoonders waren acht in getal, twee hunner,
gelyk . men naderhand vernam , waren Broeders van den
Rupack of Koning der omliggende Eilanden , en de een
was een Malayer, die Schipbreuk geleden bath, met een
Vaartuig , behoorende aan een Chirxes , op het Eiland
Ternate, een van diezelfde groep van Eilanden ; by was
vriendlyk behandeld door den Koning, dien by bctuigde
een goed Man te weezert , en gaf by een voordeelig
Ores
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getuigenis van de geaartheid des Volks. Hun verder
verhaalende, dat een Canoe uit visfchen gaande, de mast
van bet Schip gezien hadt; dat de Koning, des verwittigd , -lien morgen de twee Canoes vroeg uitgezonden
hadt, om te zien wat 'er geworden was van het Volk tot
dit Schip behoorende, dat zy, weetende welk een haven
de Engelfèhen ingeloopen waren , rechtftreeks derwaards
gingen.
Capitein WILSON met zyn Volk bet ontbyt neemende,
zaten de Inwoondcrs met hun neder , proefden de Thee,
doch fcheenen 'er gem fmaak in te vinden , beter fcheen
hun de Tweebak te fmaalcen uit China medegebragt: eer.
zy een uur by den anderen geweest waren, was alle vrees
verdweenen , en zy gingen vry met elkander om.
Grootc begeerte betoonden de Eilanders , dat een der
Engelfcben met hun in de Canoe na den Koning zou
gaan, ten cinde deeze mogt zien welk Volk zy waren.
Een ieder keurde bet billyk dat iemand mede derwaards zou.
trekken ; doch als 'er eenige zwaarigheid rees over den
Perfoon, wie dito bezoek zou afleggen, verzogt de Capital daartoc zyn Broeder Mr. MATTHIAS WILSON , die
het gereed aannam. Omtrent den middag verliet een der
Canoes de Haven. Mr. WILSON zat 'er in; de andere
Canoe, met vier Perfoonen ondcr welken RAA KOOK ,
de oudfle van 's Konings Broeders , en de Generaal zyns
Krygsvolks, zich bevondt, bleef by de EngelMen , uit
eigen beweeging, tot dat de Canoe met Mr. wILSoN zou
wedergekeerd weezen. De Capitein gaf zyn Broeder last
om den Koning te berigten wie zy waren, en, zo goed
by kon , bun lot Ilan hem te ontvouwen; 's Konings
Vricndfchap en Befcherming te verzoeken, en verlof te
vrnagen tot bet bouwen van een Vaartuig , gefchikt om
hun weder na hun Vaderland te voeren. 'Hy gaf hem een
ta,efchenit voor den Koning mede, beftaande uit een overgebleeven fink blaauw Laken , een kistje Thee, een kale
Zuiker, en eenig hard Scheeps-Brood : bet laatfle was
'er bygevoegd op 't byzonder verzoek van 's Konings
twee Broederen.
De by ons gebleevene Eilanders ziende dat ons Volk
veel mocite hadt om versch water, 't welk
behoefden,
te krygen bragten hun dwars over een final gedeelte des
Eilands , waar bet in grooten overvloed was: de weg derwaards ruw en oneffen zynde, droegen zy zekeren SHARP
een iongeling van omtrent vyftien jaaren, die het opzicht
Over
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over de waterhaalcrs zou hebben, op hunne amen over
de moeilykfle plaatzen , en toonden zich zeer behulpzaam,
om de Manfchap , die :twee vaten met water van daar
haalden, op die plaatzen , te onderfteunen.
Het weer bleef even flegt als den voorgaanden nagt ,
doch bedaarde in den morgenfiond ; waarop ten tien
uuren een Boot na. het Wrak voer. By 't zelve gekomen zynde bevonden zy dat 'er eenige Eilanders by geweest waren; zy hadden, nevens eenig 1rzerwerk, eenige andere dingen medegenomen ; en ontdckten in 't byzonder dat ze bezig geweest waren in de MedecynKist , en daaruit geproefd hadden , dat zy die dranken,
niet fmaaklyk vindende , de vlesfen ledig gemaakt en
medegenomen hadden. De Capitein vcrhaalde dit aan
RAA KOOK, niet zo zeer op een tom om zich daarover
te beklaagen, dan wel om. te kennen te geeven de ongerustheid, welke hem bekroop w ,.gens de. gevolgen ,
die het drinken of proeven van zo veelerlei Medicynen
op de Eilanders mogte hebben. RAA COOK ' S bonding en
gelaad duidde ten vollen aan de verontwaardiging welke
by gevoelde wegens dit trouwloos gedrag zyner Landslieden , begeerende dat de Engelfclien , indien zy weder
eenige Eilanders aantroffen, bezig met het Wrak te
plunderen, zouden doodflaan; dat by dit hedryf by zynen Broeder den Koning zou goed maaken ; en by verzogt dat Capitein WILSON geene ongerustheid, hoe genaamd , zou hebben , wegens 't lot 't welk de Plunderaars overkwam: dewyl zy het door hun eigen wangedrag zich op den hall haalden.
Dienzelfden avond deedt Capitein WILSON een voorflag aan zyne Officieren , welks floutheid en wysheid
tefFens als mede de moedigheld om denzclven nit te
voeren , hun tot ecre firekken ; terwyl de gereedheid
van het Scheepsvolk om daarin te berusten 't zelve Been
minder eers gaf. leder die de Zee l ieden eenigzins kcnt,
weet dat fterke Drank de Troost en Vreugd buns leevens is, dat deeze alle de moeilykheden , waaraan zy
zich blootgefteld vinden. verzagt, en hun zelfs bezefloos maakt voor de verfchriklykhedeu des oorlogs; dat
'er geene onderneeming zo hachlyk of moeilyk is , of zy
zullen, om den Drank, dezelve gereedlyk aanvaarden ,
als mede dat zy alien ander genot des leevens daarvoor
zouden willen misfen. Capitein WILSON zyn volk
zeer luidrugtig en woelig vindende als het van 't Wrak
kwam ,
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kwam, ('t geen hy toefchreef aan den weinigen flerken

Drank, die de Officier hun gegeeven hadt ,. en naa zwaa,
ren arbeid in een ledige maag komende , door deeze omftandigheden , meer dan door de te groote hoeveelheid,
die uitwerkingen baarde ,) werd deswegen zo ongerust ,
dat hy aan zyne Officieren voorfloeg, hoe noodig het
zou weezen (met toeftemming van het Volk) alle vaten
met fterken Drank , die nog- in 't Schip waren, den bodem in te flaan. Hy wist dat dit een al to Route flap was,
om dien, zonder 's Voiks toeflemming, te doen, en be.;
zefte ten vollen hoe bezwaarlyk het zou weezen, die
te verwerven: doch by vertrouwde op 't ontzag 't geen
zy hem toedroegen , en zyn invloed op de menigte; by
bath ten oogmerke het y olk zelve de volvoerders te doen
zyn van zyn oogmerk , terwyl zy nog in de hitte waren
van het voorfiel hun gedaan. Zyne Officiers bewilligden
terftond in den gedaanen voorilag. Den volgenden- morgen riep by al het Scheepsvolk zamen, en verklaarde 't
zelve dat by hun iets hadt voor te draagen, waarvan hun
toekomend welvaaren , ja misfchien hunne behouclenis,
grootendeels afhing. Toen flelde by aan hun Oordeel
voor, 't geen hy met zyne Officieren den voorgaanden
avond beraamd hadt; drong de voeglykheid en noodzaaklykheid aan met de flerkfte bewoordingen , als een flap
welke den meesten grond kqn geeven aan de hoope ont
eenmaal uit deezen toefland verlost te worden , hun Vaderland, en Vrienden weder te zien. 'Er by voegende,
dat, hoe zeer zy ook mogten opzien tegen het neemen
van dusdanig een befluit , elk bedagtzaame tog zag dat
men niet kon nalaaten dien maatrcgel als volflrektncio&
zaaklyk , te omhelzcn. Op 't oogenblik dat Capitein
soN den mond Not, antwoordden alle de Matroozen een,
paarig , en tot hun onuitfpreeklyken rnem dat , hoe
bong bet him ook te flaan kwam , de gewoone maate van
fterken Drank te moeten misfen , zy nogthans begreepen,
dat zv , een gereeden toegang daartoe hebbende , dien
niet altoos met maate zouden gebruiken , zy fleniden den
voorflag des Capiteins ten vollen toe, met byvoeging dat
zy gereed waren om terflond na 't Wrak te gaan , en alle
de Drankvaten te laaten ledig loopen. Zy volvoerden het;
en volbragten dien zich opgenomen last zo getrouw, dat
'er geen edn onder hun was, die by het uitflorten
enkel glas vol nam van de by hun zo geliefde hartfterking.
Op
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Op , den veertienden keerde ARRA icoox , de andere
Broeder des Konings , na het Eiland, waar de Engelfchen
zich bevonden, en bragt met zich een van 's Konings
Zoonen. Hy onderrigtte Capitein WILSON dat diens
proeder op de terug reize was ; doch doordien de Canoe,
wgarin by zich bevondt , zo goed niet tegen den wind .op
kon ls . die hem voerne , nog niet opdaagde. Hy voegonin o- den Engelfchen vryheid gat.
de " er nevens dat de Koning
pen Vaartnig te bouwen of ter plaatze waar zy zich bevonden , of op het Eiland , door den Koning bewoond ,
op 't welk zy zich onmiddelyker onder diens bfcherming
zoude,n bevinden.
Korten tyd daar naa keerde Mr. WILSON weder, en gaf
het volgend verlag , van zyne bezending. , Toen de
Canoe I met Welke ik yertrok , het Eilanenaderde , waarop de Koning woont , ' kwam eene groote menigte Inboore1ingen uit hunne Huizen om my aan land te zien
ftappen. 's Konings Broeder nam my by de hand, en
geleide na de Stad, waar een mat voor my uitge7
fpreid lag , op een vierkant plein , en men verzogt my
dat ik daarop zou,: gaan zitten. Binnen kort verfcheen
de Kpning my door diens Broeder aangeweezen. 1k
itond op en maakte myne pligtpleeging naar de wyze
der Oosterlingen, • door myne banden na myn hoofd te
heffen en voorwaards over te " buigen : doch hy fcheen
.'er geen agt op te Ilaan. 1k bood hem daarop de Gefchenken aan , my door myn Broeder medegegeeven ;
deze ontfing by op eene heufche wyze. Zyn Broeder
tradt hierop met hem in een druk gefprek , 't geen zo
ver ik uit alles kon opmaaken , diende om hem te ontlerregten van ons ongeluk , en van ons aantal; naa dit
gehoord to hebben proefde de Koning van de Zniker,,
deeze fcheen hem te fmaaken : hy deelde een weinig uit
aan de Hoofden , die hem omringden, en beval dat alles
in zyn Huis zou gebragt worden. Dit gedaan zyncle,
lief hy my ververfchingen aanbieden. 't Eerfte beflondt
uit Kokusnootfchil met zoet gemaakt warm water ; die
geproefd hebbende, beval by een kleinen Jongen , die
agter _hem ftondt , in een Kokusnootenboom te klimmen,
en eenige verfche vrugten te plukken. De Koning ontbolfterde 'er een , en naa van de Melk geproefd te hebben,
deedt hy my dien door den Jongen aanbieden; door een
teken aanduidende dat ik van de Melk zou driuken ea
dan de foot hem weder geeven. Toen ik dit gedaan had,
brak
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brak by de fchil in twee ftukken , at een weinig van de
Kern, en gal my het overige om op te eeten. Eene groote menigte Inboorelingen omringden my , alien even
nieuwsgierig om myn Perfoon en Kleederen te zien. Maar,,
dewyl het danker begon te wordm, ging de Koning ,
diens Broeder, ik en verfcheide anderen , ' in een groQt
Huis, waar bet avondeeten werd opgebragt , beftaande
uit Yams , geheel gekookt , andere 2.ekookt en gebraaden :
ook werden 'er eenige Schaalvisfclen doch die ik niet
kon onderkennen , opgedischt. Naa het . avondeeten bragt
m verre van het
eene vrouw my na een ander Huis , niet
eerstgemclde. In 't zelve vond ik ten minften tusfchen
de veertig en vyftig Mannen en Vrouwen, men gaf
een teken om te gaan zitten of leggen op een Mat, die
gefpreid fcheen ten einde ik op dezelve zou flaapen. Naa
dat het ganfche gezelfchap zich verzaadigd hadt met my
te bekyken, ging het flaapen , ik ftrekte my uit op myn
Mat, en lag myn hoofd op een blok , 't geen deeze Volken voor een hoofdkusfen gebruiken : en trok een andere Mat , welke ten dien einde by my gelegd fcheen , over
my heenen. kon niet flaapen , doch- lag geheel
fill ; een geruimen tyd naa dat alien in rust was, ftonden
acht mannen op , en ontftaken twee groote vuuren aan
elk einde van bet Huis , 't welk niet in kamers afgedeeld was ; doch eene enkele wooning vormde. Hit
vuur - ontfteeken beken ik , ontzette my zeer ! Ik dagt
op niets anders dan dat zy my zouden willen braaden ,
en alleen waren gaan leggen , op dat ik in flaap mogt
vallen , wanneer zy my gereedlyk zouden afmaaken. Ill n
dewyl 'er g'eene mogelykheid was om eenen kwaaden
toeleg , zo men 'er een gefmeed badde te ontkome4
herzamelde ik al myn fterkte van geest , en beval myn
lot in de handen des Opperbefchikkers , aller dingen.
lag ftil , verwagtende elk oogenblik het gevreesde onheil:
doch, tot myne groote verwondering en blydlchap , begaven deeze alien , zich gewarmd hebbende , weder op de
inatten , en bleeven 'er leggen tot den dageraad. fit.ftond
teen op , ging na buiten en wandelde , omringd door
eene menigte Mannen Vrouwen en Kinderen. 't. Leeilt
niet fang of 's Konings Broeder kwam by my, die,;nlY
in verfcheide Huizen bragt, in alle werd ik op Yarns 44
Kookus-nooten onthaald. My geleidde by vervolgens na
den Koning , wien ik , door tekenen , te verflaan .dat
ik zeer wenschte na myn Broeder te rug te keerea; by
ver.
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verftondt my volkomen , en gaf my , desgelyks, door tekenen te kennen , dat de Canoes , wegens den fterken
wind , niet konden titvaaren. lk fleet het overige van
dien dag met op het Eiland om te wandelen , de voortbrengzels van 't zelve na te gaan , die voornaamlyk in
Yamswortelen en Kokusnooten beftonden ; de eerstgerneIde kweeken zy met veel zorg in groote pranteryen
alle in een zwampigen en waterigen grond , even als , de
Ryst in Indic groeit. De Kokusnooten groeijen meestal
omtrent hunne Hufzen, zo doet ook de Betel, die zy
als Tabak kaauwen."

EEN FRAGMENT ; BEHELZENDE HET SLOT EENER REDENVOERINGE OMSTREEKS NISMES GEHOUDEN IN
EEN VERGADERING DER PROTESTANTEN , MET
BETREKKING TOT HET EDICT, DE NIET CATHOLYKEN BETREFFENDE.
— 6

voorheen ongelukkig , dat rsensflags
nit het niet tot ket beftaan geroepen wordt;
Gy, die alle de Pligten van Burgers vervulde , zonder
deel te hebben aan de algemeene belboningen daar aan gehegt; Gy , die , omdoolende in den donkeren nagt door de
Wetten over u verfpreid, bet beflaan genoot 't welk de
Hemel u gaf, zonder dat die dierbaare gifte van wegen de
Menfehen bekragtigd was ; welk eene dankerkentenisfe
moet uwe Zielen niet vervullen ? De tyden zyn voorby,
waarin de Verbintenisfen , door de Deugd gevormd., de
fchandvlek der Ondeugd moesten draagen ; waarin uwe
Kinderen , reeds misdaadig gehouden , eer zy het daglicht
zagen , alleen tot oneere fcheenen gebOoren te worden ;
waarin de vrugt van uw arbeid en zweet in de handen van Vreemden kon overgaan ; waar in de flervende
Vader.. een oog vol traanen op zyne Kinderen flaande ,
niet wist of zy zyne Naaiaatenfchap zonden erven. —
Die rampzalige tyden zyn niet nicer. De Vorst , dien
gy met yver dient , is getroffen geworden door uwcn
toeftand; en die vaderlyke Goedheid, welke hem aanzet
om alle zyne Onderdaanen eene gelyke liefde toe te draa
en, heeft hem hewoogen u de regtmaatigfle voorregten
g
te verleenen. — Verbannende Wetten! door eene wyze Staatkunde hervormd , gy beftaat niet meer! Rampza-
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zalige Scheidsmuur, die in een en hetzelfde Ryk Broeders
van elkander afzonderde , gy valt allerwegen neder! Reeds
is , met de beweegredenen daar toe , de oude Staat ,
met de haatlyke Naamen, die denzelven deeden volduuren, vernietigd; en de Vorst, die in zyn Ryk gcene andere Qnderdaanen vindt, dan ten zynen dienftevolvaardig,
ziet overal Franfthen.
Schoon gloorende Dageraad, kondig ons een helderen
Dag aan , die, door een leevenwelSende warmte, den
voorfpoed der Ryken doet bloeiien ! Grond, van den Hemel zo mild gezegend, wees een veilige Wykplaats der
Volken! Vrugtbaare Landen, weleer door onze Voorvaderen verlaaten, om onder kouder Lugtftreeken te gam
woonen , om bun verblyf te zoeken by ver afgelegene
Volken, firek ter woonin ge van hunne Naanceven!
Wyze en vredekweekehe Verdraagzaamheid, zuivere
Dogter des Herne's, cgte afflammeliug van den Christlyken Godsdieust, heilige Dcugd, deel van die zwakkb en
aan dwaalin g ondcrhevige Schepzels , die wederkeerige
toegeevenheid hehoeven , neem Gy , eindelyk de
overhand bekomen hebbende op het dolzinnig Bygeloof,
ttw zitplaats op de Throonen der Vorilen! Mogt gy uw
gezag, den Stervelingen zo dierbaar, uitflrekkcn over de
geheele Aatdc, en den Vrede weder brengen, die zo Lange, door bittere oneenigheden , van onder de Menlchen
verbannen geweest is !
Een tyd zal 'er komen, Christenen! (Toekomende Geflachten, gy zult over IINVe Voorvaders van fchaamte bloozen ,) een tyd zal 'er komen, waar in de Volken , die
onze Gefchiedenisfen leezen , aan derzelver waarheid zullen twyfelen; waar in zy niet zullen kunnen gelooven ,
dat de verfcheidenheid van Geloofsbegrippcn under ons
het beginzel was van zo fchadelyke verdeelclheden; waar
in zy Diet zullcn kunnen gelooven , dat , by zo veele
onderwerpen van gefchil en twist, als reeds onder bet
Menschdom beftonden onze Voorvaders , die nieuwe
fchriklykheden gcvoegd' bebben , en dat Solda.aten , met
Beulen, de Lecraars en Redenkunftenaars van een gedeelte van E!iropa waren.
Dat wy, die gebooren zvn
in een gelukkiger tyd, en wanneer die zee , door zo veele flormbuijen opgcruid, Diet nicer dan een dof en fchadeloos geraas gaf, den Vorst zegenen , aan wien wy die
gunflige omkeer, die zegeningen, verfchuldigd zyn; dat
wv op zyn voorbeeld. , lecren elkander beminnen , el,
Qq
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kan-
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]sander verdraagen, gelyk by geleerd heeft alle zyne On.
derdaanen te verdraagen , naar het voorbeeld van den
Barmhartigen GOD , wiens beeld de Vorften der Aarde
zyn.
Naakomelingfchap , die wy verwagten , Kinderen , die
gebooren ftaan 'te worden , die , het leevenslicht aanfchouwende , uwe plaats in de Maatfchappye vindt , de
eerfte r ivoorden ; welke wy u zullen leeren uitftamelen ,
zullen de erkentenisfen van Dankbaarheid jegens uwen
Koning weezen! Uwe Voorvaders werden te midden Van
de onrust en angst gebooren, uwe Geboorte zal bekend
erriaakt worden door onze dankbetuigingen en zegezark.
(Ten • de oogen voor het Daglicht openende , ontflooten
b
wy ze your het ongeluk een heldcrder dag omfchynt
uw, geruste 'Meg ; eene geduurige onzekerheid belette
ons de zegeningen van het ras voorbyfnellend leeven te
tmaaken , eene beftendige gerustheid vergezelt u op uwe
we gen, en zal u - tot het graf byblyven.
Hoe verrukkend is het vertederende , 't welk zich in
onze Redenvoering mengelt ! Hoe gelukkig is bet , in
plaats Van die klaagende toonen , welke onze Godsdienstoefeningen bedroefde . in Etude dicr treurgezangen , van
welke Ivy de wildernisfen deeden wedergahnen , Zegenliederen te mogen' aanheffen! Welk een aangenaame last
voor, de zodanigen , die tot u het woord moeten voeren,
dat zy woprden te zoeken hebben , tints lang by ons-in
onbruik. ; en om onze crkentenis te betuigen , uitdruk.
kingen moeten bezigen, die, eene Eeuw geleden , ons
alleen dienden om onze wensch en hoop uit te boezemen!
Mogten die geloften, van de. leevendigfte dankbaarheid,
tot voor den Throon des Souverains opklimmen! Mog7
ten zy voor den Vorst eene waarborge weezen van den,
Eed eener 'eeuwige Trouwe , welke wy Hem Zweeren!
Dat onze Da.nkbaarheid de maatftok zy van onze Bewondering , van onze Hoogagting ! en dat alles rondsomme
ons met onze toonen zamentlemme I
En Gy, die wy onze Broeders noemclen , zelfs op dien
tyd, wanneer eene vernederende Onderfcheiding ons dien
aangenaam klinkenden tytel fcheen te ontzeggen ; Gy,
die menigmaal ons de armen zaagt uititrekken , om toegeIaaten te worden tot bet genot der algemeene zegeningen onzes Vaderlands , voltooit Gy ons geluk, door in
onze, vreugde te deelen Kinderen van denzelfden Vader,
Burgers van 't zelfde Vaderland , A.anbidders van denzelf-
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zelfden GOD verlost door 't zelfde Bloed , uitziende na
dezelfde Erfenisfe , gehoorzaam aan dezelfde Wetten , te
gader leevende onder eene Lugtflreek , waar de Tyke
Goedheid des Scheppers ons tot het erlangen derzelfde
welke Berke beweegredenen om elkangaven roept
der te beminnen ! Langer tyd hebben wy uw Medelyden gefmeekt , thans verzoekcn wy uwe Goedwilligheid. Bekragtigt door de Broederlyke Gevoelens , welke
-wy van u verzoeken , het gefchenk, 't welk wy van onzen gemeenen Vader antvan gen hebben. Indien wy het
beftaan , 't welk by ons met u in 't gemeen zverleent ,
krygen , het is om onze gevoclens met de uwe te paaren; en , indien wy Hit de duisternis , waarin wy omzwierven , in het licht te voorfchyn treeden , zal het alleen zyn om te sneer glans am onze Erkentenis by te
zetten.

BERIGT WEGENS DEN GODSDIENST DER DRUSEN,
EEN VOLK , HET GEBERGTE LIBANON EN AN ■
TILIBANON BEWOONENDE.

Venigen tyd geleden , deelden wy onzen Leezeren
zeer weetenswaardige Berigten mede wegens de
een weinig bekend Volk , uit het geen de
„ DP
Heer VENTURE DE PARADIS Seeretaris en Tolk der
„ Oosterfche Taalen by zyne Allerchristlykfle Majefleit en
„ veek jaaren diem Refident onder . de Drufen , ons des„ wegen aan de hand gaf. Wat den Godsdienst deezes
Volks betreft , vonden wy daar alleen opgemerkt, dat
zy eeneu even grooten afkeer hadden van de Beginzelen
der Mahometliaanen , als van die der Christenen ;
5,
dat hun Godsdienst een bezwaarlyk ontbindbaar raad„ zel was ; dat zy hunne fiethge Boeken met de fchroomftiptheid bewaarden , dezelve onder den grond
„ verborgen ; en dat de Verklaaring hunner Verborgen„ bedew alleen bekend was aan een klein getal hunner
„ verftandige Mannen M. In eene dit Jaar uitgekome„ ne fUr l'Hilloire du Sabeisine, van den Baron DR
„ BOCK , vinden wy des-wegen Ophelderingen, die wy °or,„ dee-,
11

(*) Zie onze N. Algem.Vaderl. tottered. II D. flie St- bl

538

BERIGT WEGENS DEN GODSDIENST

deelen
deelen Wizen Leezeren niet te moeten onthouderi bepaard met Berigten, wegens dat Volk, die tot ophel„ dering of bevestiging kunnen dienen, van 't geen wy,
„ ter bovengemelde plaaze , uit VENTURE DE PARADIS
9 , bybragten.”

9/
„

.17*

De Heer DE GdBELIN beweert in zyn Monde Primitif,
Toni. VIII. p. 3, volgens het berigt eeniger Reizigeren,
dat de Godsdienst der Druien een Tak is van het oude
Sabeismus. De weinige gemeenfchap , Welke dit Volk tot
nu gehad heeft met de Europeaanen , ter , 00rzaake van
de onvrugtbaarheid der omringende Bergen, heeft, buiten twyfel, gelegenheid tot die dwaaling gegeeven: maar
een gelukkig'toeval heeft my eerie foort van Catechismus
ter hand geffeld , die de voornaamfte Leerbegrippen der
Drufen behelst , en ik haast my 't zelve mede te deelen.
Ik ben dit keurlyk Stukje verfcbuldigd aan myne vriendfchap met den Heer HOLLANDRE , Directeur van het Kabinet der Natuurlyke Historie van zyne Hoogheid, den
Regeerenden Hertog van Tweebruggen ; die geleerde Man
heeft bet meciegebragt van Cairo, waar by, als - Correspondent van de Konin t?g lyke Societeit der Medicynen,
den Heer Baron DE TOTT vergezelde op den Tocht, welken by, eenige jaaren geleden , deedt, om de 'Zethavens
in de Levant te bezoeken.
De Meer HOLLANDRE laat deeze aanmerking zyner opgave van dien Catechismus voorgaan. 'Er is in 't Gebergte Libanoa een Volk , niet talryk , maar dapper,
krygshaftig , 't geen, door zyn cooed, de Vryheid heeft
weeten te bewaaren , te midden van bet -Despotismus.
Dikwyls , door de overmagt zyner Vyanden overvallen ,
heeft het zich naar de ornlIandigheden moeten fcbikken;
maar, zonder immer het denkbeeld van Onafhangelykheid
of te leggen , heeft bet een haatlyk juk zo menigmaal
afgefchud , als deszelfs kragten zulk eerie onderneeming
gehengden.
Dit Volk , under 't bevel van een Emir uit hun midden , beiydt eeti Godsdienst , aan 't zelve byzonder eigen , en van welken bet Gene groote Verborgenheid maakt.
Wel verre van zich toe te leggen , om Bekeerelingen tot
denzelven te werven verbergen zy dien met zo veel
voorzorgs, dat niets coders dan een toeval, van gelyken
aart
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aart als eenigen tyd geleden heeft plaats gehad, lets van
dien verborgen Godsdienst kan ontdekken.
De Drufen hadden , eenige jaaren geleden, geweigerd
aan den Grooten Heer de Jaarlykfche Schatting te hetaalen , tot welker opbrenging men hun gedwongen hadt.
De Pacha van Seide vaardigde Troepen tegen hun af, om
z‘e te beftryden , en hun Land te verwoesten. In de plundering van een hunner Dorpen vondt men een klein Bockje , to t Arabisch gefchreeven , 't welk de ontfleltenis
en verwarring hun belette te verbergen. Dit Boekje vervolgens aan den Pacha overgeleverd zynde , bevondt men
een Catechismus van hunnen Godsdienst te weezen. Het
Algemeen behoeft nict onderregt te worden de wyze, op
welke ik dit Stukje heb gekreegen; maar kan ftaat maaken op de nauwkeurigheid der Vertaalinge, welke ik hier
aanbied
VRAAG.

\Vie is een

ANTW. Fly , die het Verbond getekend heeft , en
ACHEM , den Schepper Idler dingen , aanbidt.
V. Zyt gy can Driss?
A. Ja „ door de genade van ACHEM, omen Heer.
V. Vat fchryft u de Wet voor?
A. Zeven Geboden; de Aanbidding van ACHEM ; de
Waarheid; de Befcherming , welke men zynen Broederen
verfchuldigd is; de Onthouding van bet vleesch der Onreine Dicren ; de Zedigheid in Bleeding ; de Oplettenheid, zich niet te voeden dan met het voortbrengzel
van wettig verkreegen goed; en de Befpiegeling der Wysheid.
V. Welke zyn de \Verkcn van een mocilyken en zwaaren arbeid, van welken ACHEM, us,v Heer, u verlost heeft?
A. De
(t) De volgende plaats, getrokken uit de Voyaze en Syrie &
en Egypte, de M. VOLNEY, Tom. p. 56, bevestigt, gelyk de
Baron DE BOCK opmerk-t , de Egtheid van den bier opgegeeven
Catechismus. Het berigt van dien Reiziger is volkomen gelyk
met dat van den Hecr HOLLANDRE, die ons dit Stukje verfchaf_
te. De Heer VOLNEY drukt zich, ten opzigte van de Drufen,
in deezer voege uit. Zy hebben een of twee Boeken wel„ ke zy met alle zorgvuldigheid verbergen ; doch het geval
„ heeft hunne jalouly bedroogen : want in een Burger-Oorlog ,
„ nu zes of zeven jaaren geleden, voorgevallen, heeft de Emir
„ YOUSEF 'er Cell , in het plunderer van een Bedehuis , gevon„ den.”
X 9.3
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A. De Bedevaart na Mekka ; de flaatlyke Viering
den Vrydaff en den Bairam; de vyf dagelykfche Gebe‘
b
den; de Aalmoesfen
; en de Vasten van Ramadan.
V. Aan welk een teken kunt gy uzelven kennen voor
een Drus , Aanbidder van d6n God?
A. Aan de oplettenheid, welke ik heb , om my niet
te voeden dan met Geoorlofde zaaken, en my te onthouden van Ongeoorlofde.
V. Welke denkbeelden hebt gy van 't Geoorlofde en
Ongeoorlofde ?
A. Het Geoorlofde is het goed der Geestlyken en.
der Aanbidderen; het Ongeoorlofde het goed cler Afvalligen.
V. Wanneer is ACHEM onze Heer , op Aarde verfcheenen?
A. In bet Vierhonderdfle Jaar der Hegira van MAHCi'•
METH.
V.

Hoe heeft by zich aan de Menfchen geopenbaard?
A. Hy heeft zorg gedraagen om zyne Godlykheid
bedekken, zich enkel uitgeevende voor een Afflammeling
van MAHOMETH.
V. Waarom heeft hy zyne Godlykheid verborgen ?
A. Om dat zyne Magt op Pi arde nog niet wel gevestigd was : en zyne getrouwe Dienaars weinig in getal
waren.
V. Op welk een tyd openbaarde hy zich aan de Menfchen ?
A. In het Vierhonderd achtfte Jaar der Hegira.
V. Hoe veele jaaren vertoonde zich zyne Godlykheid
op eene blykbaare wyze?
A. Geduurende het geheele Jaar Vierhonderd en acht.
Zy verborg zich in 't Jaar Vierhonderd en negen 't welk
een tyd van ramp en beproeving was , om zich., op nieuw,
te ontdekken , ftaande het geheele Jaar Vierhonderd en
tien ; en, met den aanvang van het volgend Jaar, verdween ACHEM eensBags , om niet weder te kothen, dan
by 't Laatile Oordeel.
V. VTelke is de Dag des Oordeels ?
A. Die Dag , op welken ACHEM op Aarde zal wederkeeren, in eene menschlyke gedaante , om de Wereld te
corded-en , met het Zwaard in de hand.
V. Op welken Tyd is die Dag vastgefteld?
A. ,Die Tyd is niet bekend : doch dezelve zal Wel
ontdekken wcezen aan eenige Tekenen.
V. Wel

DER DRUSEN:

541-t

V. Welke zyn die Tekens ?
A. Omwentelingen in de Koningryken ; en de Overhand der Christenen op de IVIahotnethaanen.
V. Op welk eene wyze zal ACHEM zich wreeken op
de Volken en de Konin vten ?
A. Hy zal op hun het Zwaard der Wraake laaten
len , en ze alle uitdelgen , zonder 'er een te fpaaren.
V. Doch wat zal 'er gebeuren , na dat hy dus
Menfchen zal verdelgd hebben?
A. Hy zal , ze weder voortbrengen door eene tweede
geboorteen over hun eene Heerfchappy voeren , Welke
geene andere Wet zal hebben dan zyn Wil.
V. Welke zal de Orde zyn, in dit Nieuwe It yk vastgeffeld?
A. Hy zal aanvan cren met de Menfehen in vier Panven te verdeelen dristenen , 3ooden ; Afvalligen en
Aanbidders van den waaren God. In den Aanhang der
Christenen zullen begreepen zyn de Nufaries en de Mu.
tuallis, en in dien der 'Paden alle de Mufulmannen.
V. Wat zal het lot zyn der gexrouwe Aankleeveren
van de Wet?
A. Hy zal hun geeven Magt en Heerfchappy s Zilver
en Gond; hy zal hun in de Wereld aanftellen tot Prina
fen , Paellas en Souverainen.
V. Hoe zullen de Afvalligen, de Verlaaters van zyn
Dienst , behandeld worden ?
A. Hy zal ze flraffen met de zwaarfte ftraffen. Alles,
Wat zv eeten en drinken zullen , zal een galagtigen en
bitteren fmaak hebben ; en zy zullen de Slaaven der waare Aanbidderen weezen ; zy zullen , ten token van eeuwigduurende veroordeeling, op 't hoofd een muts draagen
van Varkensborflels , een en eeri halve voet lang ; aan
hunne ooren zal een Ring hangen van `yact, die, in den
Zomer , zal branden als Vuur , en, in den Winter , koud
zyn als vs. De jooden en de Christenen zullen aan dezel gde ifraffen onderworpen weezen ; doch met eenige
.
kleine verzagringen.
V. Waar in beftaat het Geloof , 't welk de Drufen
be1yden?
A. In alle Volken der Aarde voor Ongeloovigen aan te
2ien dewyl wy de verdienflen hebben van alles te
looven „ wat zy ontkend hebben , en alles te ontkennen,
Wat zy gelooven (om my te bedienen van de uitdrukking
des Briefs, van den Propheet HAMZAH Zoon van Ali,)
ten
Qn 4
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ten opfchrift hebbende : De Beloften en de Perbintenis.
fen.
V. Inclien onder de verbanne Volken iemand tot ken.
nis :kwarne van onzen Heiligen Godsdienst, en de Eenbeid van het Opperweezen, 't welk- wy aanbidden, aannam , belecdt, en onze . Wetten opvolgde, zou by. behouclen kunnen worden?
A. 'Et is . nooit hell voor hem te hoopen: dewy' de
Poort der Barmbartigheid geflooten , en alles volbragt is.
Wanneer by fterft zal zyne veroordeelde Zia wederkeeren , om bet Lichaam te bezielen van eenen Ongeloovigen , van 't zelfde Volk en van dezelfde Belydenisfe.
V. Wet mocten wy denken van het Euang,elie der
Christetien?
A. Dear is cen wear Euangelie , 't Welk onze ho.ogagting verdient : dit is bet Anangelie van den waaren
Mesflas , die ook vcrfcheenen is in de dagen. van MAHOMETII onder den naam van SELMAN , die geen ander iS clan HAMZAH.
V. Waarom heeft HAMZAH ons zo Berk het geheim
houden van onzen Godsdienst geboden , en bevolen diets
aan niemand tc ontdekken ?
A. Om dat dezclve dc Bcloftc bebelst , welke onze
Hecr AC HEM zich_ verweardigd heat tot ons byzonder
Geink, te doen; om dat dezelve de Verborgenheden der
\Vysheid bevat welke ftrekt tot Neil der Zielen , en
ten leeven der Geesten.
-Moot zodanig cen geding niet ftrekken, om ons
te doen aanzien voor lieden , gierig ointrent het geluk
der Menfchen, en Vyandcn van hunne Behoudenis?
A. Wearom zouden zy ons befehuldigen van gcbrek
Ran Edelmoedigheid ten hunnen aanziene : naardemaal
van ,onzen kant een Yver , om dezelve mede te deelen . , bun van geene nuttigheid zou weezen? De Tyd.
4er Roepinge is verfireeken de deur der Barmliartigheld voor altoos geflooten. Die Ongeloovig is, moet in
zy ne Ongeloovigheid volharden , en de Geloovige de
belooning zyns Geloofs ontvangen. Dat wy in
vredc ons Gcluk genieten. •De Wetten , ons opgelegd,
7,y11 . niet hard: want onze Heer ACHEM 'heeft ons ontg aagen van ',file Godsdienst-bedryven , in welke de beciroogene Menfchen zo wet ftellen , en wear eau zy zo
groote verdienften tocfchryven.
V. Streit*,
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V. Strekt dit ontilag zich uit tot de Voorfchriftea
van Vasten en Aalmoesfen?
A. Ja, de Tiende is verboden , , men is die niet verfchuldigd, noch aan Geestlyken , noch aan Iemand.
In ftede van de Vasten is ons voorgefchreeven de Kwelling der Ziele , door Afzondering en Stilzwygenheid.
V. \Vat is het oogmcrk der Afzonderinge?
De Gunstbewyzen van ACHEM te verdienen, die,
by zyne wederkomst op Aarde, zyne Belooningen evenredig zal maaken aan ooze goede Werken en ooze Deugden , met ons de Ampten en Becliening-en in deeze Wereld te geeven.
amtroormaawswelmorasS

DE MAN VAN CHARACTER.

(Uit het Fransch.)

Fen Mcnseh , wiens gedrng nooit met zyne beginzelen f1rydt,
zelfs niet in allermocilyithe leevensomllandigheden, die vol_
flandig en beftendig is in alles wat hy onderneemt , is een
Mensch , die gezegd mag worden een Manz van Character te
zyn : eene uitdrukking, gefchikt om kortbondig iemand aan to
duiden , wiens Ziel ecne mecr dan gemeene kragt en fierkte
bezit.
Deeze hoedanigheid is zo nuttig voor den Amptloozen Bur.
ger als voor den Amptenaar , en verheft de deugden van den
een zo veel als van den ruder. Zy beveiligt den Magiaraatsperfoon voor de valarikken der verleidinge en de laagheden van
Partylehap ; zy verwydert den Geleerden van vleiery en hekelfchriften , en verbindt hem altoos in zyn Gedrag, en in zyne
Schriften , aan de groote beginzelen der Rede en Waarheid,
door dezelve zal een verftandig en edelmoedig Man zyn rust,
zyn geluk, zyn Ieeven , waagen , en zich blootflellen aan de
groothe en onverzoenlykae vyandlchappen, om onbekende, maar
onfchuldige, llachtoffers der vcrdrukkinge te ontrukken.
Maar die al te zeldzaame hoedanigheid verdient minder on7e
gevestigdc aandagt , wannecr zy aileen werkzaam is ten aanziene van de gcringe belangen des byzonderen leevens , dan
.Nvanneer hy, die dezelve bezit, de belangen eener groote menigte aan zyn lot gehcgt heeft.
Uit dit laatfle gezigtpunt befchouwd, beaaat de vastheid van
Character in die beflendieheid en onontzetbaarheici, welke eene
verheevene ziel beloont in het velvoeren van groote en moeily-
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lyke ontwertien : wanneer zy bet goede en braave bedoelt , is
zy de hoogile bewondering en de vuurigfle dankerkentenis des
Menschdoms waardig ; wanneer zy niets anders beoogt dan de
voldoening van Eerzugt en Misdryf, wordt zy een geesfel des
Menschdoms, die 'er beevende over verbaasd flaat: ' dewyl kleire en zwakke zielen zich van zelve krommen voor alles wat
groot is en Berk.
De Zwakheid is niet nicer tegen deeze hoedanigheid overgefteld dan de Befluiteloosheid of de Onftandvastigheid. De
Man van Character onderzQekt, befluit, en blyft voorts onbeweegelyk. Tegenheden doen hem flerker worden; ik zou bykans zeggen, dat hy dezelve bemint; om dat ze veerkragt aan
de ziel geeven , en voedzel aan den moed. • Hy alleen west
wat het zegt, lets te willen ; dit is de zeldzaamfle en moeilykfie zaak voor 't gros der menfchen : want om lets ernflig te
willen , moet men aan een voorwerp alle zyne genegenheden ,
alle zyne neigingen , tot de zugt voor het leeven toe , opofferen.
De moed , uit vastheid van Character ontftaande, veronderCleft dat dezelve des noods den dood zal braveeren : dan de
dapperheid eens Krygsmans veronderflelt niet altoos een fierkte
van geest , deeze is menigmaal het uitwerkzel van gewoonte,
van partyfchap , van vrees voor eerie regtmaatige veragting.
De Man van Character zal dit betooneu , als hy eon Krygsman
is , en het niet zynde ; de Krygshelden kunnen verbaazen in
die zeldzaame gevallen , waarin hy zich genoodzaakt vindt zyn
moed geheel aan Oen dag te leggen.
Men kan geen groot Character bezitten, zonder een web_ en
diepdenkend Verfland. Dit doet ons het moei/yke van bet onmogelyke onderfcheiden. In de daad , halfiarrig te willen , 't
geen onze kragten volftrekt te boven ftreeft , is niet zich een
Man van Character te betoonen, 't is de rol van een dolleman
fpeelen, als CAREL DE XII en CAREL de Roekeleoze. — Dan,
dikwyls zal ,de menigte de grootfie, de edelfie, oogmerken voor
harsfenfchimmig /louden , om dat zy de kragt van geest niet
hezit , welke dezelve oiltworpen noch de kloekheid van vernuft , welke ze bedagt heeft.
In welke omilandigheden zich een Mensch van Character ge.
plaatst vindt, zyne verbeelding verheft hem altoos boven alles,
wat hem omringt. Hy zal nooit zich de wet Iaaten zetten,
in groom noch geringe zaaken : wykt hy in kleinigheden , het
is uit veragt i ng , niet door zwakheid. Hy heerscht om zyne
Vrouw, zyne Beminde, zyne Vrienden zyn haat is even flerk
als zyne liefde; hy vergeet nimmer eene belediging, zelfs dan
wanneer by het b ,eneden zich agt des wraak te neemen.
Hy heeft het voorkomen vameenHoogmoeeligen en by is bet
met
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de daad : doch niet op die wyze als laage Zielen , wier
Trots alleen gelegen is in cen weiterzin tegen alien die boven
hun zyn ; zyn Hoogmoed is het inwcndig , en bykans tegen
dank in hem opkomend, gevoel zyner daadlyke meerderheid.
Vindt by zich Diet in de gelegenheid geplaatst , om ' in 't
ppenbaar aller oog te trekken , by zal niet gekend worden in
gene beuzelende en oppervlakkig denkende wereld zeldzaam
g al by daar die geestgefleltenis medebrengen welke het gelukkigst flaagt. Inneemende bevalligheid vereenigt zich geld-,
zaam met fierkte van geest. Dikwyls geheel ingenomen met
zyne cigene overleggingen zal by ail en koel zitten , in cell
talryk gezelfehap.
Over 't algemeen zyn Manners van 't befchreevene Character
geen groote fprcekers. Die Ziel laat zich eer nit door enkele
gezegden , Welke haar ontglippen , dan in breedfpraakige redenen. Zy weeten, dat men groote denkbeelden kan koesteren,
en een zwakke Ziel omdraageu. Wie heeft heerlyker gefproo.:
ken over de Vryheid dan LUCANUS , die laaghartige Verraader,
die de fchande op zich laadde, van de medepligtigheid zyner
I3roeders aan de beulen van NERO Le ontdekken? De Prefident
DE THOU heeft fchoone verzen gemaakt tegen de gruwelen van
den St. Bartholomew Nagt. Was , by een Man van Character
gewecst by ZOL1 CAREL DEN 1X kart naa dien fehriklyken
uioord , in 't Parlement niet gepreczen ; maar zich ill de flute
der algemeene verflaagenheid verborgen hebben.
Doch als de 'food het vorciert , zal het den Man van Character , hoe fpaarzaam anders in woorden , aan geene welfpreekenheid ontbreeken : en , is by gebooren in een Land , waar
deeze een noodwendig vereischte is om bevorderd te worden,
zal by de welzeggenskunst aanleeren , niet als zyn hoofddoel ,
maar als een middel : de grootheid zyner Ziele zal 'er altoos
in doorflraalen. Hy zal min iiitvoerig dan kritgtig weezen, en
zonityds zal al de kunst der grootfle Verrill= bet tot de
boogie van dat kragrig verhecvene niet kunnen opvoeren. CrCERO heeft niet beter kunnen fchryven dan den beroeinden Brief
dien BRUTUS hem fchreef. --- Die zelfde BRUTUS Wilde,
dat CICERO de geheele verdeediging van mieo befloot , in bet
uitbreiden van dit Cenig beginzel , dat het lofiyk is cen flegten.
Burger te dooden. Zict men in deezen trek den Man niet,
die eens den . doodlyken flag aan CIESAR zou tocbrengen.
1k befluit deeze weintge aannierkingen , over dit breeder behandelingswaardig onderwerp , met het beantwoorden der
Vraage Kai men zich tot een Man van Character !maker),
zich die treflyke hoedanigheid geeven ? Hektas ! wat kunnen
wy ons zelven geeve n ? Wy, hebben alles ontvangen. Wy
draagen in onzen boezem om, de zaaden van alle neigingen,.
met
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van alle deugden , van alle ondeugden. Toevallige van
ens zelven onafhangelyke , omflandigheden brengen dikwyls
\reel toe, em eenige deezer, ten nadeele van andere, te ont,
wikkelen , de aangroei van deeze wordt gefluit of vertraagd,
door de meerderheid , welke geene verkrygen. Misfchien kan
eene onaflaatende waakzaamheid over ons zelven tot in zekeren
trap ons Character wyzigen , 't welk geheel te veranderen boven ons bereik is. Veel zou men in de Jeugd kunnen doen ;
indien de Jeugd de tyd van Bedagtzaamheid en Opmerking was.
Vast gaat het , dat die kragt van Ziel , die den Mensch den
naam van een Man van Character waardig . maakt , onder de
noodzaaklykfle Deugden rnoet geteld worden , naardemaal zon-.
der dezelve de Deugden bykans geen invloed hebben op ons
geluk.

BILLYKHEID VAN AUGUSTUS DEN

I,

KONING VAN POOLEN.

(Uit de Pieces interesfantes & pen connues pour fervir

& a la Litterature.)
DE I, Koning van Poolen , in zyn Ryk wederkeerenA UGUSTUS
de , en nict verre van Gorwtz , een zyner Grensfleden,

voorby rydende , reeden de Postiljons , orn een flegten weg te
mycien , over het bearbeidde Land eons Boers. t)eeze , dit
ziende , vatte de paarden by de teugels , en dreigde met een
byl , dien by in de hand had , de wielen van het Rydtuig te
zullen in flukken hakken, als men den gewoonen weg niet Op.
lloeg , en zyn land verliet. Twee Pages van zyne Majefleit ,
die het Rydtuig volgden , traden toe, mishandelden den Boer,
en de Postiljons reeden voort ; wanneer AUGUSTUS , onderregt
van de oorzaak des gefchils, niet alleen de Pages geboodt van
den Landman of te laaten ; maar hem eenig Geld gaf , "en de
Postiljons gelastte den gewoonen weg te neemen ; zeggende:
Die atrne itilan hadt gelyk , dot lay zyra goed verdeedigae; een Ko-

ning heeft niet nicer regts dart de ger nVle Ingezeten, onieutand ,
ivie hy ook ?nag weezen, buiren noodzaake, eenig nadeel toe t:
brengen.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPENI
BETREKKELYK.

VERHANDELING OVER SPREUKEN VII: 22, 23.
Door THOMAS HUNT , D. D. F. R. et A. S. S.

Hoogleeraar in de Hebreett yfthe en zirabifche
Taalen ie O;L:fort.
Hy ging haar firaks agter fia gelyk een Os ter Slagtinge
gnat; en gelyk chit Dwaas tot de tugtiging der JJoeijcn, tot
dat hem de pyl zyn lever doorfneedt; gelyk eel) Vogel zich
haast na den Strik , en • niet weet , dat dezelve tegen zyrt
leeven is.

I

n deeze twee Verzen (volgens de algemeen aangenome.
ne verdeding,) ontmoeten wy drie Gelykenisfen: derzelver doelwit is , op de leevendigfle en treffemlfte wyze , de dwaasheid en gevaarvollen toeftand eens jongert
Overfpeelers of te fchilderen, het hoofdbeeld in dit fchoone Tafereel. De meening van de eerfle en laatfle deezer
Gelykenisfen loopt elk terftond in 't oogc , die van de
tweede geenzins , gelyk men zulks konne opmaaken nit
de verfchillende Vertaalingen en Uitleggingen , daar aan
gegeeven, en de onderfcheide wyzen , waar op men gopoogd heeft deeze met de andere Gelykenisfen overeen
te brengen. — De woorden, op welke het aankomt,
zyn , Gelyk een Divans tot de tugtiging der Boeijen, tot
dat hem de pyl zyn lever doorrneedt.
Eer ik overgaa , om deezen Text te toetzen aan den
Regel om het cone halve Vers tot verklaaring van de:
andere heeft te gebruiken (*) , en 'er ?Atilt eene Verklacring van te geeven , als deeze woorden tot een voegzaam
ge-

(*) Deeze Uitlegregel bath de Hoer RUNT elders beweezen,
dat in de Verklaaring van her Spreukenboek zeer re (lade komf.
Wy zullen, mist-chien , vervolgens zyne Gedagten bier over me.
dedeclen.
Rr
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Zamenhang maaken , zal het niet oneigen
geheel met den Zamenhino.
weezen, te bezien, wat de Schriftuurverklaarders deswe,
g en gezegd hebben. En, om hier den Leezer niet lastig te vallen met hunne woord-verfchillen, kan de hoofdfom van alles, wat zy met eenige fchyn bygebragt hebben omtrent deeze plaats , in deeze weinige woorden begreepen worden. „ Gelyk een Dwaas onbedagtzaam ZDd-ni a e dingen uitvoert, als hem aanSchande en Strafe
bloot ftellen; zo vervoegt zich de onvoorzigtige Jon„ geling by de Vrouwe zyns Naasten , tot een Pyl zyn
„ Lever doorfnydt;" dat is, gelyk zommigen het , verklaaren, „ tot dat de woede der Jaloufy den Egtgenoot verIf voere, om hem te dooden ;" of volgens anderen, „ tot
3, dat by zich Ziektens op den baize laadde , hebbelyk
„ onkuisch worde, en dus zich zelven in 't verderf van
3, ziel en lichaam dompele, door zyn laag en ongeregeld
„ gedrag."
Zodani g is de algemeene Uitlegging, aan deeze plaats
gegeeven ; doch , myns oordeels, de regte niet: want,
om niet aan te merken , dat deeze Verklaaring den Dwaas
verouderftelt als gaande na de hoeijen , wegens het begaan van misdryven, die dezelve verdienen, eene vreemde veronderitelling in de daad: om, zeg dit niet aan
te merken , mag men vraagen , waar is de kragt deezer
Gelykenisfe in gelegen? Wat is dit antlers dan den eenen Dwaas by den anderen te vergelyken ; ja een &rooter
niet een kleinder : een Dwaas , die den dood verdient,
(want Overfpel was by de Jooden een hoofdmisdaad ,)
by eenen die de ligtfte lichaamsftraffe ondergaat ? Te
zeggen, gelyk het in den Zamenhang voorkomt., dat de
vubedagte Jongeling zyn ongeoorlofden minnehandel voortzet zonder agterdenken , even als een Os ter Slagtings
gaat, of een Vogel zich haast tot den Strik, dit verleevendigt het denkbceld, 't welk wy hebben, zo van zyne
verdwaasdheid , als van de vleiende ftreeken des.Verleidfters ; terwyl hem te vergelyken by een Avaas , die tot de
Tugtiging der Boeijen gaat, zo verre of is van bet denkbeeld diet beiden te verleevendigen , 't zelve verzwakt
en verdooft. Daarenboven , gelyk deeze betekenis zeer
laag en onbeflaanbaar is , zo kunnen ook de woorden ,
waar mede de zaak wordt uitgedrukt , zonder veel gewelds , niet in dien zin geduid worden. Volgens de
fchikking in het oorfpronglyke (s . Itc loirmc onr.3) is het
Bier als en &was tot (1cTugtiging der Boeijen; maar ,
als
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als de Bohlen tot de Tugtiging vas een Dwaas. En wie
de minfte kennis heeft van bet Hebreettwlehe Taaleigen
ziet met een opflag van het oog, dat de woorden in die
fchikking moeten genomen worden. Doch welk een zin
zullen zy dan hebben?
Eenigen, de betekenis van het woord Dov (Ekes), hier
Boeijen vertaald, Uit JESAIA ill: 18 ontleenende , (waar
het gebruikt wordt van de wellustige Dogteren van Zion,
en door onze Engelfche Overzettcrs door klinkende cieraaden vertaald : by onze Nederduitfche het Cieraad der
Kousiebanden,) zyn van oordeel, dat het bier desgelyks
eer iets van een Opcierenden dan Strafenden aart betekent; eer eene foort van Gewaad , waarin de Dwaas ter
ftraffe tradt, dan een Straftuig , aanduidt; daarenboven
begrypende, dat de Osfen by de looden, even als onder
de Heidenen , na de Offerplaatze geleid wierden , met
Kroonen en andere Cieraaden opgefthikt; hegten zy dit
met het andere halve Vers in deezer voege zamen : „ Ge19 lyk de Os onbeclagtzaam voorttreedt , met een kroon
91 of een krans om den Kop , tot de plaats der Offerande; en een Dwaas met zyne klinkende cieraaden na de
39
ftrafplaats wandelt, zo gaat deeze bedagtlooze jongeling , bekoord door de vleierye der lippen van eene
39
15 hoeragtige Vrouwe, verlokt door de beloften van vermaak en veiligheid , onhezuisd het verderf in den mond
„ loopen." — Maar deeze Uitleg is onderhevig aan
dezelfde zwaarigheden als de voorgaande. Het byvoegzel van Kleeding verandert de onvoegelykheid niet van
het denkbeeld; de gelykenis blyft vreetnd en laf, en de
woordfchikking ftrydig met de taalregelen , welke
zou weezen: En het Cieraad tot de tugtiging eens Dwaazen : en niet, gelyk in de Overzetting , Een Dwaas tot
de tugtiging met een Cieraad.
Maar, behalven deeze zwaarigheden , welke dit begrip
der woorden gemeen heeft mct het andere , wordt het
door verfcheide andere , daar aan byzonder eigen , gedrukt.
Want, voor eerst , bet woord (Tebaht) , betekent
eigenlyk Slagting in 't algemeen ; en heeft de byzondere
betekenis van Slagtoferande nooit , of de Zamenhang
moet 'er blykbaar toe opleiden. — Ten tweacn beb.
ben zy , die deeze Oplosfing aanvoeren , nooit anngetoond, of, dat de Slaqiefers onder de looden doorgaans
bekransd na 't altaar geleid werden , of, dat de Illisdaadigers, onder dat Volk, na de I3oeijen, of eenige andere
P,r a
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re Tugtiging , gingen, met klinkende Cieraaden omhangen. - Ten derden , het woord nil (Ekes) betekent
b
uit zich zelven zulk een Cieraad niet , gelyk de Dwaas
hier veronderfteld wordt te dra.agen, gelyk ik vervolgens
zal toonen. - Ten vierden , te veronderftellen, dat
de Dwaas daadlyk goat na de Strafplaats , gelyk hy, die
Cieraaden aanhebbende , duidelyk doet , vernietigt geheel
en al de gepastheid der Gelykenisfe. Want indien by 'er
daadlyk heenen treedt , moet hy waarlyk een Dwaas zyn,
(of liever een Dolleman , en dus geen gefchikt voorwerp
van ftrafoefening ,) als hy het niet bemerkt, en bemerkt
hy het al, dan wordt hy zeer ongepast gerangfchikt by
den Os en den Vogel, die bier inkomen als Zinnebeelden
van den onbedagtzaamen Jongeling ; dewyl. zy elk hun
onheil in den mond loopen, zonder het minfle bezef van
het dreigend gevaar.
Doch met dit alles hoe komt de Dwaas hier te pasfe ?
Het oogmerk van SALOMO is blykbaar, om, op de leevendigfte wyze, voor te draagen , de dwaasheid en onbedagtzaamheid van den zich niet wederhoudenden jongen Zonclaar,, door hem by niets denkende Dieren te vergelyken.
Zyne eerfte gelykenis , derhalven, ontleend hebbende van
den Os, die ter Slagtinge gaat, is het nu waarfchynlyk ,
dat hy tot eenig ander Dier zou overgaan, en niet van
een Dwaas en Boetjen gefprooken hebben, om vervolgens
weder te gewaagen van een Vogel, die zich haast na den
fink eens Vogelvangers.
-Wat dit tweede Dier zou mogen weezen , valt niet
moeilyk te gisfen. 't Is het Hart: een Dier, van 't Welke vecl algemeener gelykenisfen in de Heilige Bladeren
ontleend worden , dan van eenig ander : en daarom zeer
eigenaartig , om plaats te vinden by denOs en den Vogel,
mede zeer dikwyls door de gewyde Schryveren gebezigd ;
een Dier , daarenboven, mecr dan eenig ander gefchikt ,
om ter deezer gelegenheid in aanmerking te komen. Want
het gaat vast, nit de berigten, wclke wy hebben van de
oude Beeldenfpraak en , dat de gewoone afbeelding , onder
Welke de Egypenaars (*) een Mensch verbeeldden , door
vleiery en fchoone woorden betoverd, 't geval des Jongelings by SALOMO de fchildery was van een Hart, verlokt
(*) lie HOU APOLLINARIS Hierordyphica iE yptiaca, Lib. IL
37. Edit, Nic. CAUSSINI Parif. 1681.
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lokt en verfchalkt door de klank der Muzvk, eene der
wyzen, orn die Dieren te vangen. Voegt bier by, dat
de Gelykenis , waar van wy fpreeken, in dien zin genomen , geene andere is dan wy in het voorgaande Hoofdftuk (*) ontmoetten, waar de wyze Man zyn Zoon raadt,
dat hy, indien hy zich in ongelegenheden mogt vindert
ingewikkeld, door zyn woord aan zyn Vriend te geeven,
zich zbu redden als een Rhee uit de hand des jaagers,
en als can Vogel uit de hand des Vogelvangers. Hier wordt
de Rhee met den Vogel voorgelleld, even als het Hart,
daar mede gepaard in de woorden , welke wy thans overweegen.
Nu is bet bekend, dat het Hart en de
Rhee (§) dikwylen in de Heilige Schrift zamengevoegd
worden als Dieren, die, in verfcheide opzigten , eene
groote gelykheid op elkander hebben, als fnelbeid, fchoonheid , en dergelyke : ook is het zeker nit de Schryvers ,
over de Natuurlyke Historic , dat de wyze, om ze te vangen, volmaakt dezelfde is (+). Naardernaal , derhalven,
in het voorgaande floofdauk , de Rhee en de Vogel zamen(*) S. VI: 5.

(t) In 't voorby gaan mogen wy bier aanmerken, dat de Griek(Tad), 't welltdoorgaans Hand
betekent, gelyk ooze Overzetters het vertolkt hebben,hier
is , of Strikken: bier van zal men misfehien reden kunnen geeven ,
uit het gebruik van het igra5isch werkwoord yada , welk zonttyds bctekent by dcii %Tweet vattoi, qn door de V,Toorcienbock.-Schryvers toegepast wordt op de Rhee. als in lianzus. een RhPe
ti vat by den Voorpoot. En indien 't zelfde werkwoord oudtyds
by de illrenwen gebezigd werd, om zulk ee,11 bedryf . aan te
duidcn, gelyk waarfebynlyk is, waarom mag Ted
tTad) clan.
het We-Do:nig nie , t betekenen ?
Dat het fl a rt en de Rhee bier onderielleiden worden, als
(§)
Dieren van ouderFelicide lbort, Cchoon met gelyk . lbortige hoedanigheden bcgaafd , blykt 11:er uit, dat
en
Cervus heeft
;Yv,.; Cerva en co') x Cerra; zo wel als
Cervi ; en dat
Rhee, niet aneen.heeft
-y en
,:aY Rheen, ; niaar ook
zomtyds Vrouwiyk. Hinde, en Kindel?. Deeze noodz;mkilyke onderfcheiding wordt verder bekragtigd door DEUTRON.
XII: , 15 enz. En daarom moet op de onderfcheiding tusfehen
deeze twee woorden, dikwyls in ooze Engeliche Overzetting ondereen gemengd, in 't vervolg zorgvuldig gelet worden.

febe Overzetting van het woord

Caprew, zegt ELONDUS in GESNER, tevi,tlinzo Cerva Jimiles
;Ant, cademque arte , qua Cervi, decipiuntur.
ikr 3
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mengevoegd worden, om een onvoorzigtig Man te verbeelden , die zich zelven utt ongelegenheden redt , waarom zou dan het Hart en de Vogel hier niet te zamen dienen , ter aanduiding van een Mensch , die zich zelven daar
in werpt; de Jlerkte en vlugheid van de Rhee daar niet min
eigenaartig inkomende , dan hier de bedagtloosheid en
fchielykheid van het Hart?
Naa dat ik de twee halve Verzen, naar den voorheen
aangeduiden Regel, met elkander vergeleken, en de onvoegelykheid van de gewoone Overzettin e, bevonden hadt,
viel ik eerst op de gedagten van het Hart, doordien de
Griekfche Overzetting hier het woord sAc000; Hart bezigt.
Dit ziende, floeg ik andere oude Overzettingen na, als
de Chaldeeuwfche, de Syrifche , en de ilrabifdte, en bevondt , dat ze alien met de LXX overeenilemden in de betekenis van het woord (*). Deeze overeenftemming zo
veeler Overzettingen van eene groote oudheid en gezag ,
dagt ik by my zelven, moet op een zeer goeden grond
fteunen. En welke zou die weezen, dan dat de anderfcheide Affchriften , naar welke zy hunne Vertaalingen
vervaardigden , in Rede van , een Dwaas, gelyk onze
tegenwoordige Affchriften hebben, TN (j-), een Hart,
laazen; de ,hod, die in de Dagescli begreepen was, (gelyk dikwyls gefchicd J uitdrukkende? (§) Maar deeze
Uitleggers , niet weetende wat te maaken van een Hart,
aan Banden , Boeijen of Ketens , en denkende, dat deeze
,refchikter waren voor een Hond , pasten zy dezelve aan
een Hond toe (4.) , en maakten dus twee Gelykenisfert
van
(*) Alle deezen bedicnen zich van hetzelfde . woord als de
Ilebreezafch . Text heeft , alleen gefchreeven Met verfehillende
Vocaalen aan de byzondere Taalen eigen ; de Chaldeer heeft
Aila, de Syrier Ailo, de Arabier Aiial.

(t) In tieezer voege moeten de woorden gefareeven worden,
els ze gezuiverd zyn van de mismaaking en overlast der Maso.
retifehe Punten.
Dit is geene nieuwe waarneeming. Want BOCHART fchryfr,
Alii Obfesvarunt Grmcos pro 'vie Stulto, iegisfe 1, r4 Cervum,
Ilieroz. Lib. IL Cap, 56 ad fin. Maar fehoon anderen dit hebben waargenomen, vind ik niet dat zy gebruik gemaakt hebben
van deeze hunne waarneeming, 't welt dezelve nogthans wet
verdiende.
(t) Men heeft gedagt , dat de LXX, in Ilede van het tegenwoordige ilebreeuwiche woord on Iaazen
, den gewooneu
num
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van een. Want de Griekfche Overzetting heeft
h11748;

co; EAx,o;

0!. f tlg•Ctr

1 a EVr .kej

El; 76

(21-qres

vreep (*).

En even zo de firaks gemelde Overzettingen. Terwyl die
Vertaalers , hadden zy in agt genomen dat het woord
(Mufar), waar van zy hun d ecr pttec fchynen ontleend
als Ketens en
te hebben, zo wel Netten of Strikken

Bannaam van een Hood. En indien, indedaad, y vwv de oorfpronglyke leezing is dier Overzettinge, moeten de Vervaardigers van
dczeive eenige reden gehad hebben, om het zo te verrolken.
Doeli 'er is zulk een wyd verfchil tusfehen o en to, dat het
nauwlyks mogelyk is, dat iemand het een voor 't ander zou genomen hebben. Ik zou veel eer denken , dat die Overzetters
het oog hadden op het Griekfche Spreekwoord Kum, tat h07.4•16.
Een Hand aan een Kcten, welk ERASMUS niet onvoegelyk tot
het fluk, 't welk wy thans overweegen, verklaart van iemand,
die zich zelven hals over honfd in flaaverny of elende dompeld , 'er
byvoegende, dot het Spreekwoord ontleend is van Handel;, die men

gemaktyk aan de Ketting kan leggen , indien men ye met een auk
broods lokt. Adag. Chil. II. Cent. VII. Proverb. 67.); of anders
dat zy in 't Hebreeuwsch iets aantroffen , 't geen hun dagt dien
zin te begunftigen: 't welk niet onmogelyk is, indien (Akas)
M het Arabisch thans betekent Hoiden een Stier omringende. Zie
KamÜs , op het Arabisch woord Akas.
(*) Een zeer geleerd en verflandig Vricnd gist , dat de waare Leezing van de LXX deeze kan zyn, S20-nEo e1eo-tch4
11),(0'6 ewg 1; Toitvuatf vri7r7,tyym; enz. Slew [ludic] irruens in
retia cervus &c. BOCHART gist, dat xv,v een Schryffout kan
zyn voor xvcomr, 't we!k een foort van Werktuig betekcnt , tot
het gevangen zetten of araffen der Misdaadigeren : als mcde den
Misdaadiger zelven, die verdiend hadt gevangen gezet of geffra,'i
te worden. Volgens dezelfde vryheid wag ik gisfen , dat her
gefreid is voor 't welk betekent opligten, of ligt en gemaklyk maaken; en dan zal het de Uitlegging beguniligen , we!..
ke wy bier naa geeven zullen van UDC en beantwoorden aan
x8061. j CHRON. VIII. waar wy leezen x d pet td; dcprxde6 eat
7 WY op ENV.

(t) Het woord in deezen zin is ontleend van -Int 't welk
heide gevangen neemen en gevangen houden betekent ; en voege.
lyk toegepast kan worden op hot vangen van een Hart; 't zy wy
veronderftellen , dat zulk-s gefehiedde, door het met Netten of
Strikken to omzetten ' t welk BUDDiEUS in GESNER IlOCIfit carbofewn cotton, of door den kop in zulk een foort van Strik to
klemmen , als de Grieken noemen , waar van wy
eerie breede befchryving aancreffen in XENOPHONS Cynegeics.
R. r
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Barden betekent, het niet onvoegelyk geoordeeld zauden
hebben, die aan een Hart toe te voegen.
Das verre.zyn wy, myns bedunkens, met weinig moeite gevorderd, tot de vertaaling air een Hart na de Strikken. Indien men de Leezing van 5-t4 een Hart voor 'rut
een Dwaas voor eene zwaarigheid rekent , denk ik daar
oo te mogen antwoorden: dat, fchoon wy in onze Verklaaringen van den Heibgen Text zcer omzigtig moeten
te werk gaan, met alles war eenigermaate het gezag der
tegenwoordige Leezingert verzwakt, nogthans, waar de
verandering zo zcer gering is, .als in het tegenwoordige
geval „ die de Vocaalcn, (eene enkele vindirig der Rabbynen,) ter zyle gezet zynde , niet nicer is dan de4verandering van een vau in een yod, weikc vcroorzaakt kan
weezen door eene uithaaling der penneftreek, zo klein,
dat ze de opmerking van den zortzvuldigften en opmericendften Uitfchryver ontglipte; waar, zeg ik, de verandering in zulk eene kleinigheid , in zulk eene jota beftaat„
als bier, mogen wy, hoop ik zonder eenig leed toe te
brengen , of eenige oneerbiedigheid voor de, Bybellehriften te betoonen , ten opzigte van dezelve dezclfde vryheid neemen , die bedagtzaame Oordeelkundigen omtrcnt
andere Schriften gebruiken : en waar wy eene Leezing
aantreiFen , die, naa het aanwenden van alle moeite, geen
draaglyken zin oplevert , bet waagen eene andere aan te
bieden , die een beter fehenkt.
De Heilige Schriften , hoewel door GODS Geest ingegeeven, wordcn aan de zorg der ifenfchen toevertrouwd,
en aan de volgende Gerlachten overgeleverd , op dezel&
de wyze, als alle andere Schriften, dat is, door geduurig affcbryven. En • fchoon ivy niet , zonder ons ann.
groote oneerbiedenis Ichuldig te maaken , kunnen veronderftellen , dat bet oog der Godlyke Voorzienigheid op
eene bvzondere wyze waakzaam geweest hebbe over
1-leilig Gefehenk , 't well( haare Eere en het Heil des
Menschdoms van zo naby betrof, zullen wy, door deeze.
Godlyke tusfehenkomst , om do zuiverheid des. Bybels te
bewaaren , zo verre uit te ftrekken, dat men de mogelykheld: lochent van eene verandering, in zulk eene kleinig-.
beid, als wy voor ons hebben in grooter zwaarigheid
aan de andere zyde brengen: om naamlyk te beweeren „
dat de veelvuldige Affehryvers, , door wier handen dit
Nock gegaan is , 'lamed waren tegen alle mogelykheid,
ont eene Schryffout te begaan, 't Welk wy. niet
don
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doen, dan met te veronderftellen, dat zy beftendig onder den onmiddelyken invloed cener Godlyke Ingeeving
gcfchreeven hebben : eene veronderftelling , welke de
zodan:gen , die zich het heftigst tegen de verfchillende
Leezingen verklaard hebben, zo ik geloof, niet op zich
zullen neemen te verdeedigen
De mogelykheid dan van zulk eene andere Leezing
toegeftaaa zynde, , zal het volgen, dat ., wanneer wy de
gelegenheid aantreftende om 'er eene te veronderftellen,
(welke, gelyk ik bier boven aanduidde, Diet veronderacid moet worden dan in gevallen.van de uiterfte noodzaaklykheid , en als alles anders ons ontvalt 4 ) dezelve
niet alleen voegelyk is aan te grypen ; ma.ar dat het
onze pligt is daar op een nauwkeurig .onderzoek te
doen , en ons te bedienen van alle voordeelen , welke
dezelve aanbiedt , ter begunfliging van een redelyken ,
en.aan den Zamenhang beantwoordenden , tin; inzonder,
heid dan , wanneer zodanig eene andere Leezing niet
alleen den Zamenhang, maar ook het gezag der oudfte
Overzettingen voor zich heeft, gelyk in het tegenwoor,
dige geval. Dit is niet alleen regt doen aan bet gezonde Veritand , doch telrens een gepast gebruik maaken
van de vroegfie Vertaalingen ; een gebruik , waar toe
GOD zelve ze heftemd heeft; die , in beantwoording van
zyn genavol oogmerk , in deeze Godsdienstlesfen niet
alleen te openbaaren , mar: ook te bewaayen-, door de
pen zyner uitverkoorene Dienaaren , ook een aantal Mannen verwekte , welke in vroege tyden , en in verfchil.
lende Landen ze in hunne Laudtaale vertolkten , en
dus ten kragtdaadigile medewerkten tot beide deeze gewigtige einden.
(*) . De verandering van eene; Letter in eene andere welke
ler veel gelykheids mede heft , zal thans min zwalrigheids en
tegeniptaaks dan voorheen ontmoeten wanneer de V.amenhang
voor die verandering pleit; naa dat de HebreeuwicheHandfchrif.
tee gelukkig door den Ge1,2erden Dr. KENNICOTT ontdekt,
wyzen , dat ze eene groote menigte onderfeheide Leezingen ,
die zeer veel meer verfehillen , behelzen : men vindt desgelyks,
dat de gedrukt Uirgaven dikwyls van den anderen afwyken,
bovenal in gelykvormige Letteren.
(Het Fervolg en Slot in eon volgend Stukje.)
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WAARNEEMING OMTRENT MAAGPYNEN.

WAARNEEMING WEGENS HET NUT VAN HET ELIXIRIUM VITRIOL! MYNSICHTI , IN MAAGPYNEN.

Door * * * M. D.

D

e Maagpyn is , vooral in ons Land, een ongemak ,
dat zeer dikwyls voorkomt , en niet zelden den Ge..
neesheer veel moeite kost, am te geneezen. — Een
der gewoonlykfte oorzaaken daar van is eene verflapping
der Spierveezelen , waardoor de Spysverteering bedorven,
en veelal een Zuur gebooren wordt. Eene dienftige Dieet, het vermyden van warme Dranken, en verfterkende en Zuur verbceterende middelen, doen in deeze Ziekte veel of : in het byzonder zyn de faamentrekkende middelen, als de Cachu en het Aluin, van eene
zeer goecte uitwerking , en ik heb, in zeer veele gevallen , langduurige Maagpynen daar meede geneezen. Doch
ik heb onlangs een dergelyk geval gezien , waarin alle de
opgenoemde foorten van middelen vruchtloos waren , en
waarin ik van het Elix. Vitriol. Myni: de uitmuntendfte
werking gezien heb.
Het was eene Dienstmaagd , die langer dan twee jaaren
aan geduurige Maagpynen gezukkelt hadt , en waarvan
hoogstwaarfchynlyk de oorzaak in het onmaatig gebruik
van warme en verflappende Dranken geleegen was , —
verfcheiden , anderzins zeer dienitige , middelen waren
vruchteloos toegediend , — de Lyderesfe was voor 't
1k fchreef haar eene
overige volkoomen gezond.
bepaalde leevenswyze voor , Het haar niet als koud water drinken : daarenboven nam zy alle twee uuren 15
droppels van het Elk. Zy began na verloop van eenige dagen reeds beterfchap te befpeuren :
in den beginne fcheen dit middel de pynen eenigzins te
vermeerderen , doch dit duurde niet lang , en na dat de
Lyderesfe omtrent een maand met dit middel halt aangehouden , is zy volkoomen herfteld geworden.
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BERIGT WEGENS EEN ZWARTEN PANTHER.
Door den Heer DE LA METHERIE.

(7ournal de Phyfique , yuillet 1788.)
,en Dier, door my in de Tour, te Londe/a , gezien,
geleek volkomen op een Panther. De hoogte is omtrent twee voeten en tusfchen de twee en drie duimen;
de lengte omtrent vyf voeten. De Staart is lang en volhairig. De Kop heeft dezelfde afmeetingen als die des
Panthers, de Snoet is breed, de Ooren zyn kort , de .0ogen klein. De Oogappel is ligt graauw, en het welnige
des Oogs geelagtig graauw. De Pooten zyn Berk , en digt
met hair bezet. De beweegingen, welke het Dier maakt,
zyn vlug en fchigtig. Zyn uitzigt is , gelyk dat des Panthers , onrustig en wreed.
Het eenig onderfcheid, 't welk zich opdoet tusfchen
dit Dier en den gewoonen Panther', is de kleur, die in
het mite voorkomen zwart is : doch wanneer men dezelve nauwkeuriger befchouwt , is ze zeer donker bruin.
Men ontdekt 'er nog donkere Vlekken in, welke naar de
Vlekken des Panthers gelyken. Als bet Dier de hairen
overeinde zet, ziet men van onderen een geelagtig fchynzel.
De Dierbefchryvers hebben van een Zwarten Tyger gefprooken ; de Heer PENNANT heeft 'er zelfs eene Afheelding van gegeeven. Hy noemt dien Black Tiger, Zwarte
Tyger, yag ua r . Hy brengt den Zwarten Couger van
zUFFON by als het zelfde Dier; doch cieeze foort gelykt
Diet naar dit Dier, waar van ik fchryf. Deszeifs kleur
is veel min donker; het benedenite van den Buik, van
den Hals , en de deelen om den Bek, zyn ligt geel : daarenboven komt dit Dier uit de Westindien , terwyl het
Bier thans in den Tour, te Londen , uit Bengale gezonden is , en geen wit altoos heeft.
Dit Dier fchynt eene nieuwe foort te zyn, en zou, in
den fmaak van LINNIEUS genaamd mogen worden Felis
fusca , mactilis nigris fparfis. 1k noodig de Natuurkundi.
gen in Indic uit , om een nader onderzoek op dit Dier te
Moen.
;KIE V
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laar te Laufanne, aan de Heeren Sehryveren van het
yournal Phynque, OVER HET YS, ' T WELK ZICH
OP DEN GROND DES WATERS VORMT , OF HET
GROND-YS. - MET EENE 11YGEVOEGDE AAATEKENING VAN DEN HEER DESMAREST.
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MYNE HERREN

et gevoelen der grootfte Natuurkundigen is tot hier
toe geweest, dat het water altoos aan de oppervlakte begint te bevriezen. In de daad, alle Waarneemingen
en Proeven, deswegen gedaan , dienen tot fteunzel van
dit begrip : zy hebben doen twyfelen , of de Ysbrokken,
Op de Stroomen en Rivieren zich vertoonende , ,y den
aanvang van een ftrenge Vorst, zich wel op de diepte
des waters konden vormen; en dat men ze tot nog aangezien heeft als Ysfchotzen, in eeuigen hock, of aan den
oever der Rivieren gevormd, door het ftroomen des
ters los gemaakt, en mede gevoerd, en door de mindere.
Coortlyke zwaarte, ten opzigte van het water, op. de appervlakte dryvende. In dit denkbeeld ftonden de Heeren
MUSSCHENBROEK , DE MAIRAN NOLLET , en andere Natuurkundigen. Ik heb dit begrip omhelsd in myne Kleine
Naturlehre, te Leipzieh,fin den Jaare MDCCLXXIX gedrukt.
Ben myner onde. Vrienden en Landsgenooten., de.Heer
BRAUNS Baljuw van zyn Grootbrittanniiche Majefteit ,
Keurvorst van. Hanover, te Wilhemsbourg, e,en. Eiland in
de .Elve , tusfchen de Steden Hamburg en Hamburg , gaf
my terftond zyne twyfelingen deswegen op. Hy deelde
my de Waarneemingen mede, welke zyn v,erblyf in 't
midden eener groote Riviere., en de verhaalen der Schippers , hem hadden does verzamelen. Zyne bygebragte
bewysredenen waren niet van fchyn eotbloot, zy deedea
my eindelyk in 't door my omhelsde gevoelen waggelen;
doch niet 'neer dan een Dwer2; zynde , in vergelyking
1.euzen in de Natuurk unde, die- zich zo fiellig verklaard
liad.den tegen de vorming van het Ys, op den bodem der
wateren, durfde ik 'er my niet tegen verzetten, voor.
ik zekerder van myn fink was. Zints twintig jaaren van
groote Rivieren verwyderd leevende , kon ik zelve Beene
proven doen op dit Verfchynzel. Ik fiapte daarom bet.
Ar-
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Artykel van het Ys, welk zich vormt op den grond
der Rivieren, en in 't Hoogduitsch den naam van Grundeis, (by ons Grond-ys) draagt, met ftilzwygen voorby,
in een Werkje , door my vervolgens in 't Fransch uitgegeeven (*).
In den Jaare MDCCLXXXIII gaf ik den Heer Int AUNS
te Willielmsbourg een bezoek, by deelde my zyne nieuwe Waarneemingen , over die foort van Ys , mede. 1k
fpoorde hem aan , dat by zyne nafpeuringen zou voortzetten , en egte getuigernsfen mwinnen , ten bewyze van
dit fluk. Hy wilde het gaarne doen, en zondt my eene
uitgewerkte Verhandeling , door hem in den voorleden
aare geplaatst in No. 20. ti en 22. van een Weekblad,
Jgetyteld
Hanovet*her Magazyn. Naardemaal dit Weekblad weinig bekend is buiten het Keurvorftendom Hanover , liep de veelvuldige moeite , door den waardigen
ZRAuNs gedaan, gevaar,, om geheel nutteloos te weezen
voor buitenlandfche Natuuronderzoekeren. Dit , myne
Heeren heeft my overgehaald, om UE. een breed Uittrekzel te doen toekomen van die Hoogduilfehe Verhandeling , en dus van myn kant het weinige , 't welk in
myn vermogen is , toe te brengen tot bevordering der
Natuurkunde, welke, in onze dagen , met groote fchreden , tot de volmaaktheid nadert.
De Heer BRAUNS fiat drie foorten van Ys. Voor eerst.
't Geen zich aan de oppervlakte des Waters vormt, en
elk bekend is. - Ten tweeden. Eene foort van Ys
in 't Noorden van Duitschland , met den naam van Sick,
of Sichl-eis , benoemd Dit Ys beftaat uit kleine door,
zigtige klootjes, gelyk aan Yzel. Deeze kleine klootjes
banger onderling weinig zamen. Het komt van den bodem der Rivieren, by den = y ang van een fterke Vorst.
De dceltjes verzamelen zich op de oppervlakte des waters, en vormen doorfchynende Ysfcbotzen, die de ftroom
des waters medevoert, v66r dat het Grond-ys komt, of
de
(*) Getyteld : Des Elernens , ou Esfai fur la nature. les pray
prietes , les effets, & l'utiiite de l' Air . de l'Eau , du Feu & de
la Terre, in 8vo. 2 Vol. 1 7 82. Een Werkje , te Parys te. be,.
komen by DEMONVILLE, Imprimeur Libraire de i'Academie Fran:.
coife.
(t) Wy zullen, geen Nederduitsch woord kennende , 't welk
dit denkbeeld tot ons genoegen uitdrukt , dit Hoogduitsch woord
behouden.
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de oppervlakte bevrooren is. Men mag vermoe.den dat
deeze foort van Ys zich tusfchen de oppervlakte en den
grand des waters vormt. -- Ten derden, Het eigenlyke Grond-ys , 't welk van het bedde der Riviere komt ,
door den Heer NOLLET Bouzin geheeten. Deeze foort
Van Ys onderfcheidt zich van het gewoone Ys door de
weinige doorfchynenheid. Het gelykt na een dwars doorfneeden Wespen-nest; doch is min geregeld, en het getal der celletjes kleinder. Deeze holligheden zyn deels
rechtflandig , deels een weinig fchuins, deels leedig, deels
met kleine klootjes vervuld, gelyk aan kleine HagelkorTel& De meeste maaken een driehoek uit, Welker wydte
niet meer is, dan een vierkante duim.
Naa eenige Aanmerkingen , over 't geen de Heeren
MAIRAN , de Abbe NOLLET , MARTINET , D. KRUNITZ
en flz over dit Ys gezegd hebben , brengt de Schryver
het gevoelen by van den Heer HALES , die 'er zich in deezer voege over uitdrukt. „ Dat hy op de oppervlakte ee„ ner Riviere teffens Ys gezien heeft , ter dikte van een
„ derde gedeelte van een duim , en door dit Ys been an„ der Ys , 't welk aan den grand der Riviere zat , en , los
9! gemaakt zynde , bykans de dikte hadt van een half
15 duim. Dit beneden Ys , ,voegt hy 'er nevens , hegtte
zich aan de kanten ilerk aan het boven Ys. Maar hoe
dieper het water werd, hoe meer de ruimte tusfchen
15 die twee foorten van Ys vermeerderde. Dewyl
95 men nooit gezien heeft, dat de Poelen, Moerasfen , of
nine Wateren , van den grand of beginnen to bevrie,9 zen, moet noodwendig de ftroom des waters in de Ri$5 vieren daar van de oorzaak weezen: want het gaat vast,
5! dat in Itilflaande wateren, even als op de Aarde, de oppervlakte altoos veel kouder is dan de inwendiger dee”, len ; mar , integendeel , in ftroomende wateren , waar
9! de bovenfte deelen zich met de benedenfle vermengen ,
warden die beide omtrent even zeer verkoeld: en de1, wyl het bovenwater met meer fnelheids vloeit dan bet
,, benedenwater , fchoon tot denzelfden trap verkoeld,
9, zal dit bet laatst bevriezen."
't Is vreemd, zegt de Heer BRAUNS, dat, ondanks deeze verklaaring eens beroemden Natuurkundigen, en fchoon
de Heeren DE MAIRAN , de Abbe NOLLET , en de andere
Academisten van Parys , alle laaren , en bovenal in den
Taare MDCCXLIII, in de Seine Ysfchotzen gezien hebben, Welke benedenfte gedeelten met flyk, mosch, en
an-

OVER RIFT GRAND-YS.

S6L

t,ndere vreemde lichaamen , van de bedding derRiviere medegevoerd , bezet waren, de mogelykheid ontkend hebben,
dat, die Ysfchotzen zich onder het water hebben kunnen
vormen. Hy voegt 'er nevens , dat de Proeve van den
Abbe NOLLET , toen by het water in de Seine deedt openhakken , om 'er een ton aan beide einden open in te zetten , niets afdoet , dewyl naa den tyd, dat de Rivier bevrooren was, de graad van koude beneden in de Riviere
heeft kunnen afneemen dewyl dit gedeelte niet meer verkoeld werd door de deeltjes , van boven afkomende. Dat
men daarenboven, althans op de Elve , waarneemt, dat
'er zich op den grond des waters geen Ys meer vormt ,
zo ras de Rivier geheel aan de oppervlakte bevrooren is.
De Heer BRAUNS tragt, vervolgens , de mogelykheid te
bewyzen, dat bet Ys zich beneden aan den grond der Riviere kan vormen , 't zy men deeze werking der Natuure
meltin de vermindering der Vuurdeelen, 't zy men met
DE LA HIRE , MUSSCEIENBROEK , en de Gas/oat/ten , Zoutof Zalpeteragtige Ysmaakende toeffaat want , in het eerite geval, zal de Vuurftof,, die zich altoos tragt op te
heffen , de benedenffe deelen , eer dan de bovenfte , verlaaten; en in 't andere geval, moeten die Ysmaakende deeltjes veeleer na de diepte gaan , dan zich aan de oppervlakte des waters houden.
Dan, het belangrykfle gedeelte der Verhandelinge van
den Heer BRAUNS beflaat In zyne eige Waarneemingen,
en de Bewysftukken , hem medegedeeld door geloofwaardige Lieden, welke by verzameld heeft, om zyn gevoelen , wegens de formeermg , en het beftaan van het Grondys te ftaaven. Naardemaal deeze Verklaaringen te veel
van derzelver ooripronglykheid zouden verliezen , door ze
alleen by uittrekzel voor to . draagen zal ik 'er eenige,
niettegenftaande de veelvuldige herhaalingen, welke daar
in voorkomen , geheel vertaalen.
De Heer BRAUNS heeft over dit onderwerp veele kundige Lieden geraadpleegd , als Pastoors , Opzienders van
Dyken, Capiteins , Sluiswagters , enz. Mannen van oplettenheid, en derzelver eenpaarig getuigenis bevestigt zyn
gevoelen.
Zie hier de Verklaaring van Capitein WOHLERS , die eenige Reizen na Suriname gedaan, en zich onder ancieren
bekend gemaakt heeft door de Zeekaarten , van hem uitgegeeven. Hy betuigt geheel niet te twyfelen aan het
DD. beftaan van het Sichl-eis ; dat dit Ys, by den aanvang
.1 Van
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Van een iterke Vorst, nit de diepte opkomt, en veel„ vuldiger van Zandgronden, dan van vettere gronden:
„ dat het zich beneden in het water vormt, als bet ge„ heel doorkoud gevorden is ; en vervolgens in groom
„ fchotzen op de oppervlakte komt. Dat by dit Ys zeer
• dikwyls gezien heeft in den mood der lye, van. het
„ Huis , Bunte Haus. genaamd, af, tot op anderhalf myl
• boven Hamburg, tot de Rood Thu , beneden Ritzeblit„ tel.”
Myn geleerde Vriend,” vervolgt de Heer BRAUNS
,, de overleden Heer BECKMANN , Opper-Opzigter der Dy,, ken te Hamburg, bekragtigde niet alleen het gezegde
,, van Capitein ,WOHLERS , door zyne eigene ondervin,.
,, ding; maar voegde 'er nog by, dat hy,, uit hoofde van
• zyn post, verpligt zynde in kleine Vaartuigen , in 't
• einde van den Herfst, of het begin van den Winter,
,, op de Elve te vaaren, menigmaal waargenomen hadt,
• bovenal wanueer de Rivier, uit hoofde van de bewee„ ging des waters , by ftrenge Vorst nog bevaarbaar bleef,
„ dat 'er zigtbaar zo veel Siehl-eis beneden uit bet water
• opkwarn, dat de zyden van het Vaartuig 'er geheel me,, de bezet geraakten. Dat by, dit ziende, dikwyls, zo
• ras by aan den Dever kwam, de Vaartuigen hadt doen
omkeeren , en den bodem omkorst vondt met dat Ys,
,, in de gedaante van doorfchyncnden Yzel, omtrent ge• lyk bet Zout in de Zoutpannen Kristallen fchiet, of de
• Zuikerbakkers Zuiker over de Confituuren fpreidt.n.
s, Dezelfde Hcer BECKMANN heeft my ook bevestigt bet
verhaal, door veele andere Bewoonderen van de oevers
95 der Elve my gedaan; to weeten , dat , by den aanvaiig
,, van de Vorst , terwyl de Rivier nog bevaarbaar is, de
• Visfchers hem dikwyls Ysklompen vertoond hadd,2n
9, met hunne llokken , nit de diepte des waters gehaald.
• Dat by, dat Ys onderzogt hebbende, 't zelve zeer ver• febillende gevonden hadt van 't gewoone Ys , welk
9, zich op de oppervlakte vormt, en dan nog niet op de
,) Rivier to zien was.
„ Eene menigte van Visfebers op de Plve verklaaren
,, eenpaarig , dat in de koude dagen van den Herfst , Ian,, gen tyd v66r dat 'er eenig Ys op do oppervlakte der
71 Riviere te zien is, het beneden Ys , near Yzcl gelykende, hun bezet in 't visfchen. Dit Ys he , t zich ais dan
s, aan hunne Netten, en brengt te wege, dat zy dezelve
77 niet dan zeer bezwaarlyk kunnen ophaalen.
„De
„
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De tegenwoordige Pastoor van de Kerk te
bourg
, die vOOr bet jaar MDCCLXX op het Eiland
75
Finckenweacr geflaan hadt, het bovenftaande bevestigende , verhaalde my, dat geloofwaardige Lieden van
zyne voorgaande Standplaats , die den Visa in de
Noordzee gaan vangen, en dikwyls . regtitreeks met de
Vangst na Londen vaaren, hem betuigd hadden, dat zy
15
verfcheide
keeren Ankers in den Zomer verlooren , en hi
55
den Winter weder vonden, dat bet Grotid-Ts dezelve
55
uit de diepte, aan de oppervlakte des Waters, bragt.
Dit bewys dagt my volkomen beflisfend, ik oordeelde het der moeite waardig, 't zelve op de nauwkeurigSI
wyze te onderzoelcen. Ten dien einde wilde ik in
52 fie
29 eigen. Perfoon die Visfchers fprceken , welke woonden
9, op bet gedeelte des Eilands Finck.enverder, toebehoorende aan ,de Stad Hamburg, en ik verzogt den Meer
35
35 woucliANN, Raadsheer te Hamburg, toen Schout van
15 dat gedeelte des Eilands, my die Lieden te zenden ,
57 naa dezelven als Schout vermaand te hebbcn, orp my
een getrouw verflag lamer vvaarneerningen te doer.
„ Ingevolge bier van , kwamen, in February des pars
• MDCCLXXXIV , twee deezer Finckenwerderfehe Vis„ fchers , die tot in de Noordzee vischten, by my. Zy
„ bckragtigden niet alleen bet bovengemelde berigt van
„ bun geweezen Pastoor , maar voegden 'er by , in 't
• voorleeden jaar gezien te bebben, dat een groote Steen ,
• aan welken een der Tonnen ,die de gevaarlyke Plaat• zen op de Rivier aanwyzen , met een Keten vast ge• maakt , met den vloed tot by Finckenwerder geko„ men was; dat die Steen met de zwaare Keten geheet
,, met Grond-rs zich omkorst vondt, zo dat men klaar
• kon zien , en met. zekerheid mogt befluiten , dat dit
,, Grond-1s, uit hoofde van deszelfs foortlyke ligtheid ,
• dit alles tot de oppervlakte des Waters hadt opgebeeven. Dat , te deezer oorzaake , 'er geen Voorjaar voor,, by gaat, of zy ontmoeten op de Zan5anken , of ande,, re Plaatzen , waar men zulks niet zou verwagten , dergelyke Steenen met de Ketens , aan welken de Merk-.
• Tonnen hadden vastge]egen. Als merle groote Steenen ,
,, die men met veel kosten aan den pant der Riviere ge,, bragt hadt, om de Dyken tegen den flag des Waters te
beveiligen. Eindelyk , dat zy dikwyls bet verdriet
• hadden , om hunne Visch,netten , met de Zinklooden
daar aan, op 't
te zien dryven , uit hoofde van
DEEL. NENGELAV. NO. 14.
$S
„ het
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het Sichl-2"s, 't welk zich daar omgezet hadt, en ze
deedt opdryven , terwyl men geen ander Ys in de Rivier zag; dat zy,, omtrent dien tyd, Grond-Ts onder
79
het vaaren aan 't einde hunner lange Haaken vonden.
59
Deeze zelfde Lieden beweerden , dat men in de
59
Grond-rs veel /anger vindt dan het Ys op dehet
Nye
,/
zelve : want in het Voorjaar,, wanneer de Rivier gelled
,1 open is, en men 'er geen Ys meer in ziet dryven , raak59 ten zy zeer dikwyls met hunne Vischftokken op het
/i Grand-Ts 't welk nog op de bedding der Riviere lag ,
't wells dan, door herhaalde ftooten los geworden , of
59
uit zich zelven , of met de Netten te gelyk , boven kwam.
Dat men, de geheel e Rivier door, Grond-Ts aantrof,, zo
19
s, daar de grond zandig, als . waar dezelve modderig, is.
Dat de oppervinkte van dit Grond-rs zuiver en vlak
59
was ; maar het benedenfte gedeelte doorgaans eene
3)
zwartagtige , of andere kleur,, hadt, naar dat de bed,'
51 ding der Riviere medebragt. Dat zy dikwyls dit Ys
zo vast en hard gevonden hadden , als 't geen op de
tl Oppervlakte gevormd worth. Dat het , eindelyk
fcboon het zich nog fterk vastgehegt vindt aan de bedding der Riviere, eer het met geweld los gemaakt was
//
het de ligtheid hadt van gewoon Ys ; en- dat het , zo
5/
ras men het rondsom met ftokken los ftootte , in on.92
geregelde klornpen opwaards fteeg , eene dikte hebbe ,
51
welke het Opper-Ys nooit kreeg ; als mede, dat het,
op de Rivier dryvende , door den ftroom werd medegevoerd , zonder ooit weder rta 'den grond te zinken.
„ Deeze befchryving van de gedaante , dikte , digtheid,
91 en ligtheid, deezer Ysfchotzen, die, verre van al het
andere Ys verwyderd , zich dikmaals , van de bedding
der
Riviere opkomende , boven op de Oppervlakte ver1,
toonden , werdt my niet alleen bevcstigd door eene
„ groote menigte Inwoonders en Zeelieden , van dit Ei„ land; maar ook door het getuigenis van den Opzigter
,, der Dyken op Wilheltilsbourg , en des Sluiswagters ;
„ deeze laatstgemelde voegde 'er by, dat, op een tyd,
„ wanneer het Water zonder Ys was , het Growl-Ts hem
„ vaak groote ongelegenheid veroorzaakte MAT' het ,
„ gehegt aan bet benedenfte gedeelte van de Slues; het
„ openen en ,diet doers der Deuren verhinderde , tot dat
„ by , door middel van Haaken , 't zelve . wegftootte ;
„ dat dit Grand Ts als dan voor zyne oogen boven kwam,
„ en door de ftroom wad weggevoerd.
stl, De
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„ De Opzigter der Dyken van dit Eiland verzekerde
my desgelyks, dat by, veelmaalen last gekreegen heb„ bende, om openingen in het Vs te doen maaken , tot
„ bevordering van een loop des Waters, en dikwyls ter
diepte van zesticn en twintig voeten , zwaare flukken
„ Grond-2's gevonden 'lath:, op den bodem der Riviere
ts vast zittende, dot deeze, door middel van met Vs be„ flaage Stokken los gemaakt , fchielyk boven kwamen,
daar bleeven dryven.”
De Heer BRAUNS hadt , zich ook willende verzekeren , of
men GI-071(1-7s in de Noorder Zeeen vondt, en zich niet
voldaan houdonde met de antwoorden der Zeelieden van
zyn Eiland, den Ilcer BEREND ROSEN, een der grootile
Kooplieden te Hamburg, aangefprooken, en verzogt, dat
deeze hem cenigen zyner ervaarendfle en kundigfte Capiteins wilde zenden, om ze over dit fink to onderliouden.
De Heer ROSE zondt hem , op den twee- en- twintigIten
January MDCCLXXXIV, twee Capiteins , GERRIT cooTER en B001 s. Deeze Zeelieden hadden yeertig
Jaaren long alle bckende Zeal] des Aardkloots bevaaren ,
alleen de Zuleksec niteenomun en feheenen daarenboven ,
vry kundig in de Natuurlyke Historic. Zy betuigden , op
verfcheide Plaatzen , de twee foorten van Vs no welke de
Heer BRAUNS onderzogt, ontmoet to hebben ; doch meer
in bet Zeewater don. in de Rivieren, tot de diepte van
achttien vademen, achthonderd voeten, en zo long de
oppervlakte des Waters niet bevrooren was. Dat zy, in
tegendeel, het nooit zagen in de Noordz,ee , ter plaatze
waar de diepte meer was dan ochttien vademen; maar wel
zonnyds in de B7 , 1!ifehe Zee. Dat men veel Ys aantrof op
den grond der Zee in Holland. in Texel, omfireeks 47nflerdam , en boven al in de Zuiderzee , niet tegenftaande
riezelve een klei- en moddcrarond halt. Dot zy het niet
ontmoet hadden op hunne Tochten no Grocnland en de
Straatdavids, als waor zy niet konden komen dan in den
Zomer , en welke Oorden zy verlooten moesten cer de
Vriestyd aankwam. Dat zy cindelyk, bet nooit gezien
hadden in bet Kanaal, in de Spaanscize Zee, in de Alio/delandfche-Zee , in den Oceaan, zelfs niet in de Witte Zec,
by /irchangel; doch dat zy de loastgemelde Zee niet bevaaren hadden, ten tyde dat bet Ys zicb doorgaans vormt.
De Capitein GERRIT cnoTER voegde 'er nog by , hoe het
hem , by den aanvang van een flrenge Vorst . in den Joan MDCCLXV, gebenrd was , dat, op eon tyd , wanneer
S52
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bet Bovenwater nog niet bevrociren was , een liabeltouvi
in de diepte der Elve geworpen, van zelve boven kwam,
geheel met Ys omzet.
De volgende Waarneemingen en Proeven heeft de Heer
BRAUN S zelve gedaftn.
I. In den Winter , der Jaaren MDCCLXXII en
1VIDCCLXXXIII , wierp hy, in een diep houten Vat,
Spy.kers, Naalden, Yzerdraad , met Hair en Wol omwonden. Dit Vat, met Water gevuld, zette by op de opper,
vlakte van een Reeds loOpend Water, 't welk daarin eene
beweeging onderhieldt, gelyk aan die eene Rivier veroorzaakt. Alles , wat in dit Vat gedaan was, werd aan den
bodem met Ys omzet, terwyl 'er boven in geen Ys was;
een dergelyk Vat , door 't welk geen ftroomend Water
ging, bevroor van boven , zonder dat de daar in geworpen goecieren met Ys omzet werden. Hy merkte in deeze
Proeve op , dat bet Ys zich in het eerstgemelde Vat,
meer dan het Hair en de Wolle, dan aan bet Yzer, gehegt
hadt.
Hy hadt in den nagt , tusfchen den twaalfden en
dertienden Maart, des Jaars MDCCLXXXV,_ in een Ka-;
met, die nochtans niet zeer koud was, gezien, dat een
korst Ys zich zette op den grond van een Tinnen Vat ,
terwyl het bovenfle vlocibaar bleef; maar dit Ys ging los ,
zo ras by het hadt aangeraakt , en klom bovenwaards,
even als bet Grond.Er in de Rivieren.
3. Dikwyls verpligt zynde in den Winter , zelfs op gevaarlyke tyden, op de Elve to vaaren , hadt by, even als
de Heer BECKMANN , opgemerkt , dat de buitenkant
van zyn Vaartuig van onderen omkorst wierd met kleine
doorfchynende Ysklootjes, ter grootte van een Ert. Ten
zelfden tyde klaagden de Visfebers, die by ontmoette ,
dat zy hunne Netten , in itede van met Visch, met Ys
uit de diepte bezet vonden.
4. By zyn menigvuldig vaaren op de Elve hadt hy
waargenomen, dat, by den aanvang van de Vorst ,,uit de
diepte des Waters, eene groote menigte dier doorfchynende Ysklooties opkwamen , die zich op de oppervlakte zamen voegclen , nieuwe Schotzen vormden , of de reeds
dryven de vergrootten.
5. Het zagte Weer , 't welk men gehad hadt, op 't
aide van January en in 't begin van February des Jaars
MDCCLXXXVI , het Ys geheel van 't oppervlak der
Glue hebbende doer verdryvcn, ontfiondt 'er , den-twee-en.
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en drie- en- twintigften van February, fchielyk eene geweldige koude. De Heer BRAUNS, na Hamburg geweest
zynde , keerde na it ilhelmsbourg weder , op een diepgaand Vaartuig; met een voor den wind, ging het Vaartuig, een arm van de Elve fchielyk overfteekende, over
een Ysbank heenen met een ongewoon geraas , even als
of het over oud yzer getrokken werd. De Scheepslieden bezagen , by hun komst te Wilhelmsbourg , het Vaartuig van beneden , cn vondcn 'er kleine Ysfchotzen , als
yzel, an vast gevrooren.
6. Reeds in den jaare MDCCLXXXIV , hadt een
Knegt des Baljuws van Wilhelmsbourg den Heer BRAUNS
verteld , dat de Korven , in de diepte - der Elve gezet ,
om Aal te vangen , menigniaal, by het begin van de vorst
boven gekomen waren ,, geheel met Growl-Ts en Sichl-Tsonizet. - Hy wilde daze Proeve zelve neemen , en
beftondt het in de Winters van MDCCLXXXIV en
MDCCLXXXV. verfcheide keeren; -doch, zonder daarirt
te flaagen : deNvyl bet bovenwater altoos te vroeg bevrooren , en met fneeuw bedekt was. Dan eindelyk geinkte het hem volkomen by de eerfte Vorst, in de maand
November MDCCLXXXVI. Twaalf Aalkorven hadt by
nicer dan twintig voeten diep laaten zetten. Den zesden November, 's morgens ten acht uuren , toen de Rivier nog zonder Ys was , bleeven die Aalkorven onzigtbear : maar omtrent den micidag kwam dit twaalftal
boven , van buiten omkorst met die doorfchynende Ysklootjes. Van binnen waren zy vervuld met kleine nlaatjes Vs , welke zich aan den kant , de een boven de ander , gezet hadden , deeze haalden niet mcer clan twee
vierkante duimen in oppervlakte , en ten boogften
dikte ; doch ze waren zo ver van elkander verwyderd ,
dat ze tusfchenruimten leverden , beftaande in een groot
getal ledige celleties , van eene pyramidaalc figuur
en
verichillende grootte , beflaande de ruimte van .1 vierkante duim. Deeze foort van Aalkorven worden altoos in diervoege gelegd , dat de wydfle opening gekeerd is near
den ftroom des waters : wear nit de Heer BRAUNS opmaakt , dat dit binnen Ys 'er niet ingebragt ken geweest
zyn door den ftroom : maar dat het omkorftend Ys, de
Korven ligter gemaakt hebbende , dezelve ophief , v66r
dat bet Ys dear binnen zich gcheel lion vormen.
7. De Heer BRAUNS in de flrenge Winters van de Tearen MDCCLXXXIV, MDCCLXXXV en MDCCLXXXVI,
Ss 3
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de Proefneeminge, No. t. vermeld, herhaald hebbende ,
merkte in de ftrengfte koude op , dat het water in de vaten , welker oppervlakte in rust was , ten zelfden tyde
van boven en beneden bevroor , terwyl het water tusfchen
beiden vloeibaar bleef, ondertusfehen was het Ys beneden altoos zeer verfchillende van het Ys boven.
8. In de maand January , MDCCLXXXVII, hadt by
op de Ellie, onmiddelyk onder eene groote uitgeftrektheld doorzigtbaar boven Ys, eene andere Ysbeclding waargenomen volkomen gelykende naar Sichl-rs , dat is to
zeggen bettaande uit doorichynende klootjes. Deeze
tweede Yslaage moct gevormd zyn , na dat het water
reeds van boven bevrooren was , zonder zuiks zou het zich
na de oppervlakte verheven hebben: dewyl de foortlyke
zwaarte van het Ys altoos ligter is dan die van het water.
De menigvuldige Proeven van den Hcer nt: fiNs hellben
hem geleerd, dat de Lichaamen, die het fchielykst met
Ys onder het water omkorst warden , zyn , Zeildoek , Linnen , Hair , bovenal gekookt Paardenhair , Mosch ,
Boombast met.Mosch begroeici: onder de Mctaalen, Koper, Geelkoper, Staal , en bovenal Tin , worth eer met
Ys aangedaan , dan Yzer,, zo lang dit niet geroest is.
Onder de Steenen worden de zagte , en die vol hoolen
zyn , eerst aangedaan, de gehouwen en gebakken Steenen
weinig , en eer ron4e Vuuritcen geheel niet. 'Door 't
overige namen Zcgellak, Pik, Harst , Zyde, bercid Leder , \Vasch gewascht Linnen , enz. Ilout , zonder
bast en glad gefchaafd, geen Ys onder. water aan.
De Ileer BRAUNS befluit uit deeze Waarneemingen en
Proeven.
I. Dat, onder het water, Ys gevormd wordt, wanneer
het bevriezen van de oppervlakte verwylt.
11. Dat zich, by den aanvang cener ftrenge Kr-Jude ,
vccl kleinc doorfchynende Ysklooties nit het water verhefren , verzamelen, en op de oppervlakte groote Yslehotzen vormen , in 't Noorden van Dttitschland, bekend onder den naam van Sick of Sick-cis; maar dat by nog onzeker is , of deeze foort van Ys gevormd wordt op den
grond der IUviere, of tusfchen dezelve en de oppervlakte,
waar de beweeging zo groot niet is als aan de oppervlakte.
Dat, behalven dit Ys, zich op de (jronden der Rivieren groote Ysfchotzen vormen , die zich niet boven
water vertoonen , dan na dat ze zyn los gcmaakt , of
wanneer zy zich gehegt hebbcn aan lichaamen, niet zo
vast
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vast vereenigd met het betide der Riviere, of zy kunnen
'er van gefeheiden worden, zo ras zy , door middel van
dit Ys, eene mindere foortlyke zwaarte gekreegen hebben
dan het water, 't welk zy wegftooten; en dat deezefoort
van Ys den naam van GrondTs by uitftek verdient ,
het te onderfcheiden van het Sichl-rs.
IV. Dat deeze beide foorten van Ys eene groote graad.
Koude vorderen; en dewyl deeze niet algemeen, of ten
minften van korten duur is in de zuidelykfte gedeelten
van Europa, heeft men zich geheel niet te verwonderen,
dat de Franfehe en 11a/it-tan/eke Natuurkundigen tot dus
lang de mogelykheid ontkend hebben, dat het Ys onder
het water kan gevormd worden.
V. Eindelyk , dat wel is waar het Grond-Ts, volgens
alle Proeven , dus verre genomen , zich ligter dan het
boven Ys laat los maaken ; doch dat het nogthans , op (tea
hoopend, zeer fchadelyle kan weezen voor Dyken en Werken , aan den oever der Rivieren.
1k heb, myne Heeren , niets te voegen by dit Uittrekzel
van het vertoog des Heeren BRAUNS dan alleen den op,.
regten wensc'n, dat alien, die tot nu toe met my gctwvfcld
hebben, wegens de vorming van Ys onder water, van die
dwaaling te rug komen, en dat dit ftuk ,der Natuurkunde
in 't einde Bens op een vasten voet gefteld worde.
Indica gy , myne Heeren , of eenigen uwer kundige
Leezeren , ondcrtusfchen deeze Waarneemingen niet beIlisfend genoeg vinden, zo bid ik door uw 7ournal,
my de daar op gemaaktebedenkingen te laaten toekomen ,
ten einde ik die twyfelinge konne overzenden aan myn
Vriend, en hem out oplosfing verzoeken.
1k ben , enz.
LAUSANNE ID Jan. 1788.
De Heer DESMAREST heeft de volgende Wantekening
by tilt Stuk gevoegd.
Dc Waarneeming , weike gy my wel hebt willen mededeelen, paart zich met verfcheide andere , door my geplaatst in het journal Phy/ique , 173, Y. en daarorn
oordeel ik ze a te moeten mededeelen.
In de Verhandelingen , van de Holland/eke lliaatfikappy
der Weetenfchappen to Haarlem . [XV. D. p.
ten de Heeren VAN DER GEER. CD Zat,ESEN „ dat een
Voerman te Kriinpcn aan de Lek, by ondervinding; , ge/7
lien
hadt , dat een zwaare Pont , waar made de Rydtuiff
Ss4
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o.vergezet warden , in den Herist by • ongeluk gezonken , en welke zy, mut veel aangewende moeite,
nogthans niet hadden kunnen boven krygen , zo dra
11
11 bet 's Winters aan 't vriezen raakte , boven kwam
met een ganfche fchol Ys, daar am vast gevrooren.
Men heeft verder by Waarneeminge, dat, by harde
Ponten en andere Vaartuigen , op de Riy, Vorst ,
vieren liggende , van onderen aan den bodem zodanig
15
,1 met Ys bevriezen, dat dezelve nauwlyks door het wa,' ter te vervocren zyn ; maar zo de Rivieren vast lig51 gen., laat zich bet Ys van den bodem, onder de gemelde -Vaartui gen , van zelfs los. By Ysgang ziet men
ook dikwyls fchollen Vs dryven, daar zwaare Steenen
5, in vast gevrooren zyn , die 'er om hunne zwaarte,
1) niet wel op gegooid kunnen weezen : waarfchynlyk
zyn dezelve niet Ys onder water omvrooren, en, zo
15 dra het Vs magtig wierd die op te tillen , met 't zel/I y e na boven komen dryven.
De Heer VOIGT vermeldt, in zyn Troi/ieme Lettre fur
les Montagnes, twee gelykfoortige gevallen, die hier wel
plaats verdienen.
„ Wanneer men Hout.langs de Riviere afvlot, gaan 'er.
„ wel eens Balken verlooren , eenigen deezer , Zinkbalken
„ zynde , pan na den grond , en blyven; doch als de
„ 'Winter komt , en het fel kond wordt, berirt het Vs ,
„ 't went zich beneden in de Riviere vormt, deeze Bal„ ken na boven : wanneer zy zich vast zetten aan de
Schnitenwaar men ze opvischt.
De zelfdelieer votoT verhaalt, „ dat een zyner Vrien„ den, die gewoon was zich te baaclen in cen Meer, by
„ d' , ;.ekhof, omftreeks aan den leant van het Meer,
„ eene verzarneling vondt van ftulken Granitfteen, welke
„ 'er bet voorigc par niet was. Wegens deeze verandering
• een ouden Visfcher vraagende , voor Wiens Huis'hy deeze
„ verza.meling aantrof, gaf deeze hem ten antwoord , dat
• deeze verplaatzingen zeer dikwyls voorvielen: en dat,
,, de grond van het Meer bevriezende, bet Ys de Stee,. nen , op den grond verfpreid, opligtte, dat als dan die
Steenen met Ys omzet, door den wind herom ge'
„ voerci-, heeben
dreeven, aan den wal kwamen, dat , het
• Ys van de Steenen los dooiende, deeze naa dus om,,, gedreeven te hebben , wedcr na den grond' gingen.”
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VERKORT BERIGT VAN DE PELEW-EILANDEN, GALE-,
GEN IN HET WESTLYK GEDE ,,LTE VAN DEN STIL...
LEN OCEAAN. Zamensejtela 'tit de Dagverhaalen
en Onderri:gtingen van Capitein HENRY WILSON,

en eenigen zyner Oi*ierin ., die , in Oogst.
mama des g ears MDCCLXXXIII daar
Schipbreuk leden met de Ant-lope , eat
Paket van de Engelfilie Oostindifehe
Naatfi:happy. Door GEORGE KEATE,
Esq. F. R. S. el. S. A.
(Very* van bladz. 534.)
gunftig berigt , 't geen Mr. WILSON bragt ,
Hetvoegd by de boodfchappen , van wegen den Koning,
door zyn Broeder en Zoon, den Capitein gedaan , beziel,
de .al het Volk met moed: zo dat zy, met verdubbelden
yver , de hand aan 't werk floegen , en alien vlyt aanwendden , om alles , wat zy konden , nit bet Wrak te
haalen.
Op den vyftienden van Oogstmaand kreegen de Engelfchen tyding , dat de Koning ftondt te komen; en kort
daar op zagen zy een groot getal Canoes den uithoek,
die de Haven vormt, ornvaaren. Maar 's Konings Canoe
hieldt fill, zo ras dezelve in de Baay was, en by beval
een gedeelte van de Canoes , die alle gewapend waren,
na den anderen leant van bet Eiland zich te vervoegen;
waarfchynlyk denkende, dat een zo groot getal gewapenden onrust by de Vrcemdelingen zou verwekken. Met de
overige Canoes roeide by voort , in groote ilaatlykbeid,
zo verre het water, 't welke by de ebbe zeer laag was,
wilde gehengen.
's Konings Broeders gavel Capitein WILSON te verftaan,
dat het nu zyn tyd was den Koning te gemoete te treeden. Twee van zyn eigen 'Volk namen hem op de fehouders , en bragten hem door het water na 's Konings Canoe; by werd verzogt 'er in te happen. Capitein wthION , en de Koning, WiCHS naarn ABBA THULLE was, omhelsden elkander. De Capitein verhaalde het ongeluk ,
hem overgekomen , aan ABBA THULLE , door den mond
van de twee ilfalaikrs , en herhaalde zyn verzoek, om
een Vaartuig te molten bouwen , waar mede zy na finis
Ss5
MOg-

572

VERKORT BERIGT

mogten vaaren. De Koning gaf hier toe op Ilium verlof, om het te vervaardigen op het Eiland, waar zy zich
bevonden, of op het Eiland , waar by woonde; het laatfte aanpryzende 'er byvoegende , dat het Eiland, waar
zy aangekomen waren, ongezond was, en daarom onbewoond , en dat hy vreesde voor hunne gezondheid , als
de wind uit een anderen hoek °Oak. Dc Capitein onderrigtte hem, ter' wegneeming van deeze zwaarigheid, dat
by een Perfoon by zich hadt, wiens werk het was, kwaalen te geneezen; en dat het zeer ongelegen voor hem zyn
zou , verder verwyderd te weezen van het geftrandde
Schip : dewyl zy het n'oodige van 't zelve als dan niet zouden kunnen haalen, zonder veel tyis te verliezen. De
Koning keurde dit goed.
Wanneer de Koning een teken gaf, dat by aan Land
wenschte te gaan , liet Capitein wmsoN zich door zyn
Mannen aan ftrand draagen , en AnnA THULLE, in't water
ftappende, volgde bun. Hy bezag den voorraad, de wapens , en de tenten , aan ftrand opgeflaagen, met veel
aandagt, gelyk ook zyne Brooders gedaan hadden. Hy
zodani
nam
bo'e ververfchingen , als zy hem konden aanbieden, aan, als mede de Gefchenken , welke zy hem deeden. Tegen den avond begaf hy zich met alien , die by
hem waren, na de andere zyde van het Eiland, en fcheen
zeer in zyn fchik , met alles wat hy gezien en ontvangen
hadt: doch zyne twee Broeders bleeven met hun gezelfchap by de kngelfchen.
Den volgenden morgen maakten zy een aanvang met de
belling te vervaardigen, om bet nieuwe Vaartuig op te
timmeren; in den naamiddag kwam de Koning weder voor
den Inham, waar zich de Erigelfchca bevonden. Capitein WILSON en diens Volk hadden dien morgen ontdekt,
dat bet gelaad van 's Konings beide Broeders zeer betrokken ftondt , en ontdekten nu, op dat des Konings, die
zelfde ftrakheid , of , gelyk zy 't noeinden , koelheid; dit
baarde niet weinig ongerustheids , dewyl zy niet wisten
eenigen aanftoot gegeeven te hebben; noch ook, zo dit
het geval molt weezen , hoe zy het zouden vercroeden.
Capitein WILSON werd anderwerf verzogt, by den bKoning
in de Canoe te gaan: hy bewilligde hierin met alle bereidvaardigheid MIRA THULLE betuigde hem, naa dat
blykbaar zeer veel gewelds op zich zelven gedaan hadt
om tot die verklaaring te komen , dat by zich in een Oorlog vondt ingewikkeld met eenige Nabuurvolken , die hem
ver-
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verOngelylet hadden.: dat by, uit bet geen zyn Broeders
gezien, en de Malaijers hem verteld hadden, wist welk
een kragt hunne Vuurwapens oefenden ; hy wenschte
daarom gaarne , vier of vyf van zyn. Volk gewapend te
mogen hebben , om , voor weinig dagen , ten flryde tegen
zyne Vyanden nit te trekken; niet twyfelende of dier bythird zou hem een beflisfende Ovcrwinning geeven. Capiteiu WILSON niet weetende, wat het geval zou kunnen
zyn van eene weigering , antwoordde terftond , dat de
Engelfchen als zyn eigen Volk waren, dat zy Konings
Vyanden voor hunne Vyanden hielden; en dat de verzogte Mannen gereed zouden weezen , als by dezelve vroeg.
't Gelaad des Konings , zyner Broederen, en der daar by
zynde Eilanderen, klaarde onmiddelyk op : en het bleek
Capiteiu WILSON ten vollen , dat de naargeestigheid , op
dezelve korts te vooren verfpreid, toegefchreeven moest
worden aan hunne vrees , om eene gunst te vraagen,
die hunne nieuwe Vricnden ongefiraft zouden kunnen weigeren; of hun onaangenaam weezen toe te ftaan. — ABBA
THULLE vermeldde Capiteiu WILSON , dat de ftryd binnen
vier dagen zou aanvangen , dat hy op morgen om dit
Volk zouverzoeken . en mede neemen na Pelew,, bet Eiland ,
waar by zich onthieldt , dat by hun, zo ras mogelyk ,
naa bet gevegt , zou te rug brengen. Intusfchen zou by,
zeide by, nit eigen beweeging, zo veel Man :as 'er van
do L figelli7hen mede gingen , van zyn eigen Volk by hun
laaten; 'er by voegende, dat men wile mogelyke zorge zou
draagen, om de Lieden , die met hem ten kryg toogen,
onverzeerd te rug te brengen.
De Koning kwam 's volgenden daags, den zeventienden , om de gewapende Mannen : en vyf wakkere jonge
Knaapen verzogten hunne Scheepsgenooten, dat zy, zonder het lot te werpen, (waar toe een ieder zich gereed.
betoonde , ) mogten been gaan. Het word toegeftaan.
De Koning , zyne Broeders, en Zoon, namen ieder een
Engelsilinpyn in , hunne Canoe : de Engelfclien hunne Makkers , by 't vertrek, driemaal vaarwel toeroepende; ABBA.
THULLE , met at de zynen , de meening van dit bedryf
verflaan hebbende, flondt op, en fchreeuwde mede.
zy , die op bet Eiland bleeven, voeren yvcrig voort
met bet timmeren van bet Vaartuig; loch de vyf Man
niet wederkeerende voor den vyf en twintigfien, en dus
langer weg blyvende , dan ABBA THULLE gezegd hadt,
begon Capiteiu WILSON met de zynen reeds hunnent
bal.
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halve ongerust te worden. Dan om zich , voor het toekomende , min of hangelyk te maaken van brume nabuuren , in gevalle de kryg naadeelig mogt zyn afgeloopen,
wierpen zy eene hoogte op rondsom de Tenten , en haalde een {Ink zwaar Gefchut en twee Draaybasfen van het
SchiP. Het eerfte zetten zy op het Roopaard, zo dat
het den ingan g van de Haven beftreek , en de twee
Draaybasfen plaatften zy op de flomperi van daar toe
afgehouwen boomen , zodanig , dat zij ze allerwegen
heen konden draaijen. Dit in gereedheid gebragt zynde ,
begonnen zy zich aan te merken , als bykans onafhangelyk van ABBA THULLE , en diens Volk. Doch het zien
!runner Makkers, die 's naamiddags van den vyf en twintigften gezond en welgemoed opdaa.gilen , vergezeld van
hun ouden Vriend RAA KOOK, verdreef al hun vrees;'
genoeuen
loch hun
b , dat zy zich tot eigen befcherming
in that gefteld hadden, verminderde niet.
Het berigt door Mr. commiNs , een Onderofficier
van de Antelope, een der vyf rnannen , op deezen Krygstocht uitgetoogen , gegeeven , komt hier op neder.
's Avonds , den zeventienden , gingen zy aan land ,
op een klein Eiland, omtrent zes mylen ten Oosten van
het waar de ENgelfthen geftrand waren. en drie
of vier mylen van Pelew , 's Konings verblyfplaats; zy
werden daar met alle beleefdheid en gast y ryheid onthaald;
den volgenden morgen voeren zy na Pelew , waar zy tot
den een en twintigften bleeven dewyl de Koning alle
ayne Canoes ten oorloge niet eerder byeen kon krygen.
Met het aanbreeken van den dag , verzamelde al het
Krygsvolk, gewapend, voor 's Konings Huis; hunne
wapens heftonden nit Bamboos-fchigten van vyf tot acht
voeten lang, gepunt met het hout van den Betelnootboom , en gebaard. Van deeze bedienen zy zich , als
ay man tegen man en van naby vegten; maar zy hadden
ook korte , die zy, door middel van een ftok, van onrtrent twee voeten fang, op een grooten afftand wisten
re werpen. De. Engelfehe.n fcheepten zich in vyf onderfcheide Canoes , met Welke zy, omtrent tien of twaalf
mylen, verder Oostwaards opvoeren; verfcheide dorpen
aandoende, die ABBA THULLE toebehoorden, waar zv
ververfchingen innamen , en verfterkingen kreeg.,en; 's naamiddags kwamen zy in 't gezigt van den Vyand. Zy
hadden toen by zich, eene Vloot van omtrent honderd
vyftig Cannes , op welken meer dan duizend Manneu
(ye
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geteld werden. Van de magt des Vyandlyken Volks hadden de EngelMen geene gisfing kunnen maaken.
Eer het Gevegt begon, begaf zich RAA KOOK met zyne
Canoe digt by de vyandlyke Stad, en fprak eenigen tyd
met den vyand; hy hadt een der Engelfchen , THOMAS
DUTTON , by zich ; doch deeze last om niet te vuuren ,
eer hy een afgefprooken teken ontvangen hadt. 't Gem.
RAA KOOK tegen den Vyand fprak, werd met veel blyken van onverfchilligheid aangehoord; by wierp een
Schigt na den Vyand, (dit was een teken des aanvals)
en dit werd door een Krygsgefchreeuw van den anderen
kant beantwoord. DUTTON brandde op 't eigenfte oogenblik los. Een Man viel oogenbliklyk dood neder,
en dit bragt liun in zulk eene verwarring , dat het Volk,
met groote haast , het ftrand verliet, terwyl die in de
Canoes waren in , 't water fprongen , en zo ras mogelyk
zogten land te krygen: nog eenige Snaphaanfchooten
werden 'er gedaan , die den Vyand geheel veritrooiden :
en ABBA THULLE, nevens zyn Volk, fcheen zo yolk°.
men voldaan met dit merkteken van Overwinning , dat
zy geen werk maakten van den vlugtenden vyand naa
te zetten ; het eenigst vonrdeel , 't welk zy 'er van namen , was , dat zy aan Land gingen , eenige Kokusnootenboomen de vrugten afplukten , en de Yamswortelen
en andere verzamelden voorraad mede namen.
Zy
keerden terftond te rugge , de Koning was zeer blyde
met den behaalden Zegen ; zy hielden op verfcheide plaatzen in den Hertocht ftil , waar de Vrouwen met zoeten
drank verfcheenen , om dien Heldenftoet te laaten drinken ; doch de afftand te groot zynde om dien avond
t'huis te komen , verfpreidde de Vloot zich in verfcheide Kreeken , omtrent acht uuren 's avonds , en bleef leggen. Den volgenden dag hieldt men Feest in alle de
Huizen , digt by 't ftrand; 's naamiddags gingen de
Tochtgenooten weder aan boord , en bereikten dien avond
Pelew. Aldaar was het den volgenden dag niet dan
Vreugd- en Feestviering : en liet de Koning 's anderen
daags de Engelfchen heen gaan , hun alle kentekens van
de uiterfte voldoening geevende , wegens hunne betoonde
dapperheid. Hy deedt ze uitgeleide tot aan den waterkant, en zondt twee groote Canoes , gelaaden met Yams
en anderen Voorraad , ten dienfte hunner werkende Mai;
defcheepslieden. De Generaal RAA KOOK wilde hun t'huis
brengen: doch zy kwamen egter dien dag niet verder dal).
hot
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het kleine Eiland , waar zy zich den eerfien nagt onthouden hadden- : want hunne oude Vrienden ontvingett
hun , indien zulks mogelyk was , met grouter gastvryheid , dan voorheen, en waren am ftryd bezig, om door
tekenen hun te beduiden , dat zy wisten hoe veel de
Engelfchen toegebragt hadden , tot de nederlaage van 's
Konings Vyanden. Den volgenden morgen lieten zy de
bewonderde Heiden trekken , om zich te vervoegen. by
hunne Tochtgenooten, en RAA KOOK vergezelde hun op
de geheele te rug reize van deezen Krygstocht.
Zy floegen nu met de anderen de harden aan 't werk,
tot het vervaardigen van het nieuwe Vaartuig , welke
arbeid met zo veel fpoeds voort 'ging , als men de omliandigheden , waar in zy zich bevonden , en 't gebrek
aan 't benoodigdc in aanmerking genomen zynde , kon
Terwyl bet Vaartuig gebouwc1 werd,
verwagten.
lag Capitein wu.soN, diens Zoon, de Chirurgyn en nog
een der Tochtgenooten,.op het dringend aanhouden van
ABBA THULLE een bezoek by hem of op Pelew , waar
zy verfcheide dagen bleeven , en behandeld werden met
alle hoogagtinge en gastvryheid , die de Koning , de
Generaal , en alle andere hun konden aandoen. Zy
hadden, by dit bezoek, gelegenheid om de geaartheid en
zeden der Inboorelingen na te gaan , en kwamen , deswecren ten hoogften voldaan, te rugge. In de daad bet berigt bier van hun gegeeven , overtreft alles wat wy
vertneld vinden , van eenig ander Indiaansch Volk. Zy
laaten in beleefdheid en vricndlykheid de Inwoonders der
$ocieteit en Friendly El/andel' , in den Stillen Occuan , zo
als ze door Capitein COOK en diens Tochtgenooten hefehreeven werden, op een verren affland agter zich.
Dit bezoek eindigde nogthans in een tweede verzook van
ABBA THULLE aan den Capitein , en dien zyner
, met derzelver Wapenen ten einde zy hem mogten
vergezellen% op een anderen Krygstocht, na 't zelfde Eiland als voorheen naardemaal de behaalde overwinning
de gewenschte uitwerking niet hadt te wege gehragt.
Op den vierden van September, keerde Capitein wit.SON met zyn gezelfehap, weder na Oroolong, dus heette het Eiland, waar op de Engelfchen zich bevonden, en
hadden de voldoening te zien , dat de booty Iran bet
Vaartuig llerk was voortgezet. 's Naamiddags , op den
achtften, verfcheen de Koning om van den Capitein den
beloofden byfland van tien Man te eifchcn. Thans den
Zes--
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Zesponder en de Draaibasfen op de Roopaarden ziende
liggen , en verwittigd van de uitwerkzels , welke zy
deeden , kon by riiet ligt overgehaald worden , om of te
zien van het verzoek , dat by 'er den mogt mede hebben
in den Tocht tegen het Volk van Artingal , (den naam
van bet vyandlyk Eiland) ; doch de groote hoeveelheid
van Kruid, welke dit zou vereisfchen , was een onoverkornelyke zwaarigheid , tegen het inwilligen van dit verzoek. De Koning vertrok den volgenden dag , zo 't
fcheen weinig vergenoegd, dat by flegts tien Man mede
kreeg.
De agtergebleevene arbeidden met onvermoeiden vlyt,
aan bet Vaartuig , en op den vyftienden September
kwamen de Canoes met de tien afgevaardigden te rugge.
Een van de Canoes, waar in twee Engelfehen zich bevonden , was in bet wederkeeren omgeflaagen , en zy badden
'er ten nauwer mode het leeven afgebragt. Zy berigtten
Capitein WILSON dat zy den avond, naa dat zy Oroolong
verlieten, Pe/ew bereikten , en dat ABBA THULLE begeerig
fcheen , om terftond op Artingal los te gaan : doch , dewy
het regenagtig weer was , bragten zy 'er tegen in, dat
hunne Wapens nat zouden worden: de reis werd, derhaly en , tot den volgenden dag uitgefteld: de avond zich
fchoon laatende aanzienverzamelde de Koning zyne 141packs en Canoes , ten getale van tweehonderd ; aan Boord
derzelver,, bevonden zich veel meer dan duizend Man ;
een weinig vOOr het aanbreeken van den dageraad kwamen
zy te Artingal. Zy wagtten tot Zonne Opgang , en zonden toen een kleine Canoe met vier Man , om te vraagen,
of de Vyand zich wilde onderwerpen aan de voorwaarden,
die hy hadt vourgefteld, tot vergoeding van de onnlyken;
den grond zyns beklags ; en , indien by dit niet wilde doen ,
hem ten ftryd uit te daagen. 't Was een grondregel by
do Inwoonderen der Pelow-Eiknden om den Vyand nooit
in 't duister of onverhoeds aan te vallen. De vier Mannen,
in deeze Canoe, hadden de lange witte vederen, rut den
flaart der Keerkringvogelen, recht overeinde in 't hair geftooken. Lieden, die deeze vederen draaaen , worden by
deeze Eilanders eveneens Tangezien , als *die by ons met
de Vredevlag komen. Zy keerden met eerie volflaagene
weigering te rugge: waar op de Koning terftond bet teken
tot den ftryd gaf. Terwyl dit gefchiedde , verzamel.
de de Wand zich in de Canoes , digt onder den wal , bilezen op Kinkhoorens , ter uitdaaging ten kryg , doch
fcheen
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icheen niet genegen bet ftrand te veriaaten. De Kollinhunrie ongewilligheid ziende , om den flag aan te vangen ,
beval dat een gedeelte zyner Canoes zich agter een uithoek des Eilands zouden verbergen , en , naa eenige weinige Spietzen op een afftand geworpen te hebbenveinsde hy weg te vlieden , gaf hier van een voorbeeld , met
-zyn eigen Canoe , en alle de overige van zyn Snialdeel
volgden hem, Dit hadt de beoogde uitwerking. De Vyand
zette hem terftond naa, waar op het verhoolen liggend
Smaldeel aanroeide , en zich tusfchen de Vyandlyke Canoes en het Strand plaatfte. Zo ras de Koning zag dat
zyn Krygslist gelukte , keerde hy te rug, viel den Vyand
van vooren aan, terwyl het andere Smaldeel van agteren
ftreedt. Met veel heftigheids werden de Speeren van wederzyden geworpen, de Engelfehen maakten een aanhoudend vuur,, 't welk niet alleen veelen trof,, maar den Vyand geheel verlegen deedt flaan ; niet kunnende begrypen ,
hoe het bykwam , dat 'er van zyn Maufchap vielen, zonder eenigen zigtbaaren' flag ontvangen te liebben. Zy
Bingen,daarom,
op de vlugt ; doch vonden grooten bin9
der in de Canoes , die van agteren aanvielen. De meesten , nogthans , bereikten het Strand, zes Canoes alleen ,
aan welker Boord negen G-ewonden waren , vielen in handen. Deeze negen werden , ondanks alle poogingen door de
Engel/Men te hunner behoudenisfe aangewend, door de
Overwinnaars fchielyk afgemaakt, het hoofd van een hunner, die een Rupack was, werd na Pelew gevoerd, en in
zegepraal voor 't'huis des Konings op een Bamboo geflooken. Dc Overwinnaars voeren in triumph langs de Kust ,
blaazende eenigen tyd op hunne Kinkhoorens , verlieten
het daar 'op , en keerden na huis waar men , wegens
deeze Overwinning , groote vreugde bedreef.
THOMAS nos p, , dellia/arjer , die tot ons Volk behoorde , bled, op 't.verzoek van ABA THULLE , te Pelew;
maar op den twee- en- twintigfien keerde hy onk te rugge, met een groot Gefchenk van Yams -en andere Vrugten , en hadt last Capitein WILSON te berigten , dat de
Roning verhinderd geweest was , hem te koMen bedanken voor de dienften „ door zyn Volk in den laatften
Strvd beweezen"; dewyl 'er cene zo groote rnenigte gekomen was van andere Eilanden , om hem , wegens de
behaalde Overwinning , geluk te wcnfchen, en die by niet
kon weigeren hem te vergezellen indien hy , terwyl zy
op Pam waren , na Oroo/onz overflak D2rzelver aan tat
was
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was zo groot, dat hy niet aneen vreesde , dat zy de
Engel.(cliln in hunnen arbcid zouden hinderen; maar dat
oak het Eiland hun niet genoegzaam versch water zou
verfchaffen.
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Een Vaorvalop Reis.

(Uit het Engelsch.)

De naderende Winter deed my myn Buitengoed , waar ik zcs

maanden, die als een enkelen dag voorby fhelden, met het
uiterfte genoegen had doorgebragt, voor de Stad verwisfelen.
Op myne reis derwaards hield ik's avoods fiil in eene Herberg,
am daar te overnagten. By het vuur gezelen, zag ik eene jon.
ge Vrouwe binnen creeden, allerbevalligst van gelaad, ecnvoudig gekleed; doeh aan welke kleeding haare houding eeoe 01'1befchl'yfbaare fraaiheid byzerte. Zy hield ia haar arm een kleinen bondel, dien zy zagtlyk tegen haar boezem drukte. Nauw·
I}"ks hadt zy zich by my nedel'gezet, of zy opende den bondel, en ik zag een del' feheonfie Kinderen, welke myne oogen
immer aanfchouwden. Dit tooncel, fehoon natuurlyk eo gemeen, trof my kragtig, door de bekoorlykheid en deftigheid
van baal', die de hoofdrol fpeelde. Als eeneerbieciig bewon.
deraar van Moederlyke teerlmrtigheid, befehouwcte ik MoedeI' en
Kind eenigen ryd, met een fiilzwycend genoegen. Jk voelde
my, meer door een teder dee!neemen, dan door enkele nieuws.
gierigheid, bewoogen, en waagde het te vraagen, van waar zy
kwam? en of zy met dien last nog ver moesr gaan?
" Di, is ," antwoordde my de beminnelyke Moeder, " geen
" last: myn Kind is my re lief, dan dat het dl'aagen my zwaar
" ZOli vallen; ik zal nier oplwuden 't zelve te draagen, tot dat
,. ik de I1reelende aandoening geniet, om het aan mye Egrge" noot over te reiken. Tk verlang lia dat gelukkig oogenhlik;
,. doeh. i,p.dien her· nog vcrn~ :If magt wcezcn, zal, wel1sch ik: ,
,. Illoedgeevende hoope my 't zelve kloekl11oedig docn inwag" ten." - " - Deeze betLIiging. met veel kragts uirgefproo_
ken, wekte myne bcgeerre, om meer van haar te mogen wee~
ten, op. Ik vroeg biar met diel1 eerbied en kiescbheid, welke
ten blyke ftrekte van de regtmaatige oogmerken myns hurren.
In 't eerst anrwoordde zy my twytelagtig; doeh myne wyze
van voordraagen hadr misfehien iets verrrouwenwekkends: want
welhaast fprak zy met eene bckoarelyke vrymocdigheid. nogthans gemaatigd door eene ongemaakte zcdighcid.
,. Gy zult," ving zy aan •. , !lit l11yn tongval weJ omdckt
bebben. dat ik niet uit dir Landfchap afkomfiig bell. Ii, wocd
HI. DEEt. MENGEL\y. NO. !i.
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p:cbooren te '" " * *. Vroeg ver!nor ik myne Mce&r Toel'ik die haren bereikte, waarin dlJe d i l1!Cn een bcvallig voorkomcn krygen, ell \\'aarin tmrs my misiChicl1 il'flui,tel'dc, dat ik
zelve bcvallig 'l"i1S. zag ik veele angell, die ccne beg.eerte lehccncn uit te drukken, dat ik de mync daar op ;Wll ve,ti[!en: en
onder deeze waren 'er twee, die ik Ilier kon nalaaten te beal1twoordcn: want dczelve rtilnlch(,uwende, vorheckLk ik my
het gc)uk daa!' in te zien 'flikkeren met cClle zuivere vJam, dic
welIJa:Jst myn hart om!1:ak, \,Vy verl10ndcn clkrtndcr vo!komen
ODze har,en waren fchie:yk Ceil, dan genooddwallgd, Olll onzo
o!Jderlinge Liefde Ie ver!J(;cJcn, werd dezclve da:\r door tel
flerk<:r. J.\1~11 Vader was hertrOllwd, myne Ouders leefden in
!'l1ime omflandiglJeden; doeh betooIJden beiden een "olfirek:t
heerschzllg:;gCl1 :'art te bezittcn. ~.1 yil Minna;}}' was jong , bcvallig, vedbndir;, dcugdzaam: doch in middelen \'erre beneden
my; 'r \'erlclJil, ,har uit ontaaande, was te groat" om de toefiel11llil1Jg myner Ou.:ercn tC verwa~ten Een ryk Heer, zonder eedge perfooniyke bcgaafdhedcn, of goede' hoedanig"'edcn ,
vroeg my ten Huwelyk van myn VaJer, op dczelfde wyzc, als
iemand iets kaopt, \Va:!r op zyn oog ge\'allcn is Deeze EgtvcrbilJtenis flikkerde mynel1 V::tder zo begwriyk In t geZigt, dar
111y:C tra::men, om dczelvc af to bidden gclltlrr, my niet mec!'
dan (wee dagcn bedenkcns konden te wehe breng:cn, Ik ra~d.
plccgde met myn l\linnaar, zcggende: " ,k zie, d:lt de dood
" aileen my k.n bevryden van het opvolgcn der bevelen een:>
" Vaders, die eer fehym te donderen eLm te gebiedcn! " Wat zal ik bCg;1l1nen ?" - - - Vlugt, fprakhy: Inciten gy my
bemint, is de vlugt uw cenig redmiddel. Andere Landen zullen ons een Ichui1plaats tegen Dwinglandy verleencn. GOD heeft
ons banen gegeeven voor elkander gefchapen, en laaten wy op
zyne Voorzienigheici vertrOllwen. KOlJJ, voortaan moet myn
arm uwe fcbreden geleiden , en tI befchermcn, - - Zyn fiem
hadt cene onwederf1andelyk overrecdende bekoorlykh~jd. Liefdc
l;af ons zyne vlellgels, maar ook zyne onvoorzigtigheid. Tc mid~lcn van on2e verrukking zouden wy, geloof ik, tot het eindc
del' wercld gcreisd hcbhen, indien gebrek aan geld ons niet, op
't Olwcrw::tr:rst, in het verder voorttrekken ge!1:uir hadt.
"Vy
flOndcn vcrl1ckl; wy zagen e:kander aan; en reeds in Ccbulden,
ter plaatze wa;r gy my tegenwoordig z/ct, konden wy dezc!ve n:ct vcrJaatcn.
" In de eerirc Stad, waar wy kwamcn, naa dat ik het l1Ui~
myns Vadcrs vel'baten bad, waren wy ge rouwd. lk ","crd
ZW!lI1Q;er van !Jct Kind, 't wc1k in uwe cn myne Gogen zo lief
is. \Veik cen tocfiand voor eene aanf1aande Maeder Cll Egtgenoot! In deezen verlcgen aaat llcrinncrdc hy zich, d:1t hy ern
Oom haclt, ,.;,jcns weldaad:g- cn mellsc!Jlievendl1eid mClligmaal by
hem hoog gc~'ec'k·n ,':~s, f'IJ beklecddc eGIl v.;c] gcc\'Cndo
PL~t
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po,". niet verrc van deezcn oord. "Kunt gy," "oerde hy my
te gemo ~te, ,. l11y toefiaan, dat ik aileen heenen gaa,. om dee.
" zen 00111 tot anze redlnng te beweegen? \V;tnt ik zal van
" f'cl1aamtc en hartzeer /lcrven, wc;.;ens den /laat, waarin ik u
,. gebragt heb. Myncr handen arhdd zan thans nict taereikan;
,,, bIyf gy hier aIs cen onderpand, en vrees niets." - - - Gaa
heen, lprak ik. hem met myne traancn bevogtigende, zon 'ik
cen oogenbJik aoan uw Hart kUllncn twyfele'l ~
By vcr.
trok. 't Is nll drie maanden gc!eden , en ik heb taal Doch to':'
ken van hemolltvangen. Anderen mogen zyne GetrollWheid in
twyrcl trekken; niaar decze fchriklyk~ gedagte heeft nJ)'ll hoe.
ZCl11 nooit gellCrbergd.
Myn Man is l1iet dood: wallt de He~
mel is regtvaardig. Ik weet niet waar hy is; maar ik verwagte
bem aile dagcn. Niettemin heb ik alJe .de tmcrten van het ter
wereld brengen l11yns Kinds gedraagen , buiten de te;:enwoordigheid van l1em, die dezelve ZOll vcrzagt hcbben. HI' heeft
un Zoon nag niet gezicn, nog niet omhelsd. tJ Heme]! in
welk ecne '~\lgst moet hy leeven! In welk ecnc ofnfianc1igheid
hy zich·bevindt, hy moet Iydcn, en het denkbeeld van zynly.
dell verllJecrdei't het mytle. 't Is waar, ik ontbrcek hier niers;
het Volk, hier ,ten huize, heeft zich myns lots aanl!el'okken;
zy hebbcn mync ecrlykheid ell braafheid niet in twylel getrokfcn; doch, door de geboorte van dit Kind, heb ik my dieper
en dicper in fchuldcn ge!1ooken! Hoe lastig is her ,zulke diell"
Hen verfchuldigd te zyn aan het medelyden van <lnderen! Hoe
bl'stcl' zou mync wan hoop wcezen, indien de Godsdienst my
niet onder!l:eullJe! lk beef, als ik myn Kind kusch, op het
dcnkbceld, dat het ecrl1e voedzel, 't welk het krygt, het zulks
van de g')cdgunl1ighcid van andcren ol1tvangt. lk beEf op de
gedagren, dat misfchien myn ongelllk, waarin het van de GebOQi'te af dedt, 't zclve tot het einde zyller dagen zal bybly.
Vel). Goede GOD! Befchermcr der Onfchllld, heb medelyden
metdit Wicht !Myn Man bezwoer my, toen hy heenen ging,
dat ik hem hier zou wagten, deeze verblyfplaats niet verlaaten,
en bovena! my zelve niet te ontrllsten, [choon hy langen tyd
mogt weg b!yven. Ik vcrtrouw op zyn wo<;>rd, als kwam het
,'an den Hemel zelven. Maar helaas! de meesten zien de onge.
Iukkigen met ecn ongllnl1:ig oog aan: zy fchryven gereed de on.
gelllkken aan misdryf toc! Het medelyden van zommigcm is
Wreedheid. • •. Ik begin tc befpcmen, da.t men hier lTJoede
wordt my langer te bezorgen; men vraagt, of ik geen tyding
\'<In myn Man heb? of hy haast zal komen? Ik weet niet Wal:
op dcczc vraagen te <lntwoorden. Allen Haan zy verwonderd
over myne fiandvastigheid: lIlaar niell<land vall hUll heeft JU)'U
moed."
Geduurende dit bclang-ryk verha'al zwceg ik geheel fiil. " Ach ! ver~
volgdezy op {len fierkcr won, " lecfde by, hy zou alln myne zyTr ~ d e
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,de zitten; maar dit Kind, in 't welk ik my verlieeld hem te zicn
en te omhelzen, dit Kind is de balLi, die my nag aan het Lee.
ven bindt." Hier op kuste zy 't zelve, en zag het eenige 00genhlikken aan met een opOag van het oog, die al de kragt der
Natuure uitdrukte. l\fet eene zedige bevalligheid verborg zy het
hoord des Kinds onder haar zakdoak, op dat het te vryer zou
zuigen. Hoe onverbeeldlyk fehoon was zy op dat oogenblik!
Zeer'onverwagt kwam een ]ongman met grooten haast de Kamer in treeden; hy vloog in de armen van die tedere Maeder,
die een gil gaf; hy nam haar drukkencte in zyne armen. 't Was
nood/oos te vraagen wie hy was? Spraakloos van verrukkinl~,
toont zy hem het Kind. Hy nam het op den arm. hief de oogen,
die van tl"aOinell biggelden, ten Hemel! Doeh wie kan zyne Gemoedsbeweegingen befehryven? Wie de onderfeheide gebaaren.
met wdke hy dezelve uitdrukte, afbeelden ~ De Aanfchouwers.
(want op dit tydf1:ip was het Volk in den huize van de aankomst
deezes Mans verwittigd ,) fionden verf1:eld over dit hartroerend
tooneel. lk nam 'er met het uiterlte ge!1oegen del"l in. In 't
einde deedt de bege~rte, om met meerder vryheid.te fpreeken •
het Paar in een afzonderlyk vertrek gaan. De Manonderfieunde
zyne Vrouw, derwa;Jrds treedende: want door overmaat van
vreugde fi.:heenen haare kragten uitgeput.
Ik begaf my na de Kamer, voor my gefehikt, die n3ast het
vertrek der jonge Liede:J was: cen deur mer reeten, nier weI
bedekt door een gebrekkig behangzel, maakte dat ik hun gefprek
zeer onderfcheidcn kon hooren: en ik voelde my door een on.
wededbanbllare trek gedrceven om te J uistercn. "Aeh, myn
" waardrre Vrouw!' fpr"k hy, met eene fiem vol driftvcrvoering, ,. hoe onuitfprecklyk is het genoegen van u weder te
" zicn, en in deeze armen te drukken! Maar helaas! hoc on" gelllkkig is onze Liefde! Kunt gy nag moeds genoeg behon" den. am ons lot uit te harden? Kullt gy beOuiten my te
" hooren?" -_._-- Spreek, was haar antwoord, fpreek onbefehroomd; twce uuren geleQen W:JS ik de ongeJukkigfie, nu ben
ik de gelukkigl1e, der Vrouwen. Gy Jecft, - - Gy-beminr my,
_
ons Kind thapt tllsfchen ons - - Een nieuw befiaan
bezielt my. Wat kan ik mcer begeeren' ]ndien olJtmensehte
BJoedverwanten ons weigeren bellaan te bezorgen. ,vy zullen
het elders zoekcn. Wy zullen OIlS in d:enst hegceven by de zodanigen , die hunne dwinglandy zich zal bepaalen tot de vrugt
onzes arbeids. Wy zLllJen de vrybeid hcbben am te beminnen,
ta arheiJen en zamen te f!crven.
" Oeh! Heme!!" hervatte hy, .. zyn de Menfehen aileen met
" godercn gezegelld om OIll'c~tvaardig te wcezen? lk vlood na
" dien 00111, in wicn ik hc;opre een Vader te vinden : - hy was
,. doo:'den uwen re,~ds t'gen my vooringenomen. Hy vcrweet
l' my de beiligl1e banden ge(chondcn, zyn l1aam oDtcerd, en
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" de zwaarfle firaffen verdiend te hebben. By voegde 'er ne.
" vens, dat zy, die ik de fiolltheid gehad bad van weg te voe" ren, nOJit myne Vrollw ZOLI weezen, dat haar Vader maatre'J gelen zou nee men , am cen onwettig Buwelyk te verbree" ken J en dat hy Z) n uiterJ1e best zou doen am hem hier in te
" heJpen. - - Te vergeefsch beantwoordde ik deczc onregt" maatige verwyten op de zagtst lllogelyke wyze. Te vcrgeef.sch
" befchreef ik onze Liefde aIs zuiver, onfchuldig J onvoorzigtig
" mogelyk, maar dcugdzaam. Te vergeefsch drong ik het ver" fchil aan ruslchen Vaderlyk gezag en VadcrJyke dwingJandy.
" By was onverbiddelyk, cn ik J10nd gereed dien wreeden 00111
" voor altoos te verlaatcn, als hy fcheJde, en zyne Knegts be.
" Jastte my re v:lttClq J en vcrvolgens na de gevangenis te bren" gen. Ik wcrd d;'lar J1reng bejcg-cnd. Myne vryhcid boodt mell
" my aan, op voorwaarde, dJt ik llWC !chuilplaats ZOll ontdek.
" ken. AUe belot", en, aIle bcdrcigingen, waren vrugtloos Niets
" kon dit geheim lilt myn bOt'zem haalen. Myn lyden l1yfde
" myne lbndvasrig-i:c;id; ooeh ij; Iced voor u. en dat denkbceld,
" dat dcnkb~cld aileen J vcrz'lgtrc de fchriklykhcden myncr Ge" vangenisfc. - - - 7,y liclCn eenigcn fYO af van my te plaa.
"gen De Man, die my celen bragr, Ichecn dee I te neemell
" in myn lot. Hy boodt my zyn dicnt aan, en wilde my
" ovcrgehaald hebbcll , om aan hem een Brief, door my gcfehree" ven, roe te vcnrollwen; doeh ik k(jn noo;t bel1uiten tot het
" fehryven van het opiChrifc. Om II te overtlligen , fprak by,
" hoe zeer ik in uw lot deel, zal ik u deezen eigen avond ge" Jegenheid tot omkomen geevcn. mits gy voorzigtig te werk
"gaat. Jk omhelsde hem aIs myn Vcr!osler. ell den volgenden
" avond kon ik tot u vlugtelJ. Ik heb drie dagen gewandeld •
" zander rusten. Ik ben bykans af van vermoeienis, doeh Lief_
" de geeft my kragt. Jk heb alles vergeeten, myn waardl1:e
" Vrouw! nu ik by u en ons Kind mag rusten; en, nogrhans,
, ik kan her niet verzwygcn, is myne Liefde geenzins zonder
:. angst. Jk hcb eenig vermoeden, dat men my heeft laaren
,. ontfilappen , am myne !~an~~en na te ga~m, en uwe vcrblyf_
.' plaats tC onrdckkcn. Op den ecrJ1en dag van myn heenell
" g~l:1n, olltdcl,rc ik een Post - Chais op ccnigen afJ1and, die
" dcm:elfdcn wer,- h::.:l.Lit. wclkcn ik nam. Laat ons vliedell,
" myn LiefJ1e! me~ her aanbreckcn van dell .lag deeze plaat3
" vcrlaaten, en ecn vc, blyf zoekcn, 'r welk ons tegen onze
" V er'1olg(?~'s .lekr r
, Hoe kunnen wy, antwl)ordde de Vrou IV, dceze pJaats verla;ten. WJar wy cene fchulli bebben, die wy niet klll1nen
betaalen." ,. Jk." hervatte by, " zal decze zwaarigbeid
" we?; neemen, doeh door een miJdel, waarin gy niet zult
tl)el1:emrnen. Spreek - - lk ben Vaal' u aIleen
:: bekommerd. Indiell gy op deeze plaats gevolldenword~,
Tt 3
.' moe·

.. moeten wy elkandel'voor aItoos nerven. Vlie met ,.my!!
"Zoon. Vcrberg u op eene plaats, waar gy R Ollbekt'ild 'kunt
;, omhouden. tk wiI hier bly¥en, tot borg vaar de Ichuld.
" lIt ZJI, in<lien bet moogl"k is, myne kleeneren verkoopcn f
" en het weinige dat oJils nog overig is, Mislchien zal i~ cen
.. hart almtreffell,' cdcImoedig en medeIydend genoeg, am ge"trotren te worden' door het verhaal myner ralnprpoeden. Dan
~, zal ik tot 11 wedcrkecren , ltll wy zuHcl1 nooir fchcidel1.
" Doeh onze ecrl1e zo"g moct \\'eezen, tt te dekkel1 v~or hall
;; nazetten van uwen Vader" dle ten oogmerk heeft, tt voor aI.
" too; op te fluiten. Nogthans, indien ttw han· niet kal1 bo·
" fluiten my te verlaaten, blyf hier" en wy zulJen tez:unen
" fierven." - - " Neell, rpra~ zy, ik: wil de oorzaak V[!il U~f
bederf niet weezen. lk kan Illet hoopen ceoen vertOornden en
,voe'denden Vadet to zullen bevruc~i,;en, lk wil vEedell, 0/11 on~
vryheid en geluk te bcvorderen." - - Nin dit belJuit, viel

ze

her deugdzaam Pa::r, in dien vrccdzaarnen en verkwikkendell

flaap, dien de onlci,uld aIleen, fehoon van genar omringd, kan
fimaken.
Be~lot deezer twee ongelukkige Gclie\'cll gaf my ruime
noffe om te dell ken , en hicldt'my eellig-en {.vel wakkcr. lk ever:-,
woog de veelvllldi~e vooroordeelcn, die, eel/wen geleden , ge.
vormd en omhcJsd lchyneil, om de welten der Natullre te be-.
Ilryden, .en, zoo verre derzclver heilIoQze invloed reikt, de cdel.,
ftc bronllen van menschlyk geluk te vergiftigen. l\lyne :gebe~
den fleegen. ,met Ctltl edtlell yver,. ten Heme], lk {hlet;~te~ dat
-deonnlenschre Vader v:m eene zo uitmunteode Dogtet; ein.,
dCl~;k • de dwaasheid zyns gedrags mogt zicn, cnl.le Naruull'ver_
gllenen haare gcfehondene Regten te hcrncellJCI} ~ Te midrlcnll1yncr ' ovei'denkingen t viel ik in f1aJ~'~ doth ik 'mogt di<:
verfrislihg, '.IllY door de moeilykhedcn ,van· dc' kis zo hoog 'noo.,
dig, niet lang genieren. Op het onvcrwagrst werd, ik geWekll
dooreen fehieeuwend en klaagcnd gC!llid. voonkomende; 'uit
de kamer naast de myne, het verblyf der Ongdukkigen, in
wier lot ik zo diep deelde; Jk vloogderw:ml'dsi WeIk
cen ontiettend touneel! -'-"-'-' Eem Man vol woede t dien ik
ocmerkte de Vader van de jon~e VI'OnWle \\'cczen. poogde
Iiaar, met gewcld, weg re vocren. Baar Man bcrchcrmdc lwar
metee'll nerken arm; do,'h zeer voorzigtig Olll hem geen Iced te
-doen. By bellrtel1 fineekte hy, en boo;1t wcdcrl1and: hy fchem
teflens de betchcrm, engc:: l van zync fchrciendc Vrouw, en· de
Oriderdanig biddcnde ZOOil. - - Elk uit den Huize Iewam
'toefchieten. Die dcn wlJcdenden Vader vergezelden, pa~deri
zich meester re maaken van pen Jongmml, terwyl deoVerigcl
:ian:ehtmwcl's zyne zyde koozen. Een Geregtsmeha~t' intteedende,dwong den ]olJjiman en dicris Medettan~i;' het iru.lct
op te geeven.
'

Dc twee Gelieven werden door geweld vaneen gefchei-,
den. Ik zag z~, uit de hoogIe van wan hoop ,tot de laagte van
ftilzwvgcnde droefheid, afdaakn. Zy fchcenen gchcel buiten
zich zelvell, cn \'cl'toonden zich als offm's, gen.:ed ter flagtiIJO'e.-- lk zag het kind. door 't geraas half wakker gewo~den, zich omkeeren Eon bUitcngcvvoone geestdrift dree£
my aan. Vaardig nal1l ik her Kind op myn arm, en v&rtoon.
de 't zclve aan den woedenden Vader; zeggende: - - 0' Myn
" Hecr, dit Kind hlileft een Vader lJoodig. 't Is uw bloed dat in
,. dit kleine hart klopt. en dit hart moet ten cenigcn dage den
,. Man ze~enen, die het bczorgde in de tedero kindschhcid.
" of de gedagtcnis.' van hem, die het kon verzaaken , ver"focijen. Zie dit Kind. waarin gy weder moet leeven, en,
,. wiens flcm ten eenigen tyde u zal ceren, of vloeken. Zi.
, dit fchuldloos Wicht, 't goon uwe wrecdhcid van alles wil
:, beroovel1. Klint gy de gcdagtell verdrallgcD ,dat het u zal.
" vloeken? De misd,!ad uwcr Dogter heeft beflaan in bot ta,
,. vieren aan eene Drift. die u meeT dan eens vermeesterd~
" Zy heefr, buiten uwe toeflemming, een Zoon ter wereld.
,. gebra?,t, die, in uw oog, niet fchllldig kan weezen. Indiea
,. zy in 11aar pUgt ten uwcn opzigte gefaald beeft, gy kunt
" goeduit- kwaad doen gebool'cn worden,. door deezen Zoon
., te erkellnen , en vcrvolgells het uitgeleezen genoe~en te fmall" ken, van door hem geagt en beliiind te worden. Zullen dan.
" de barde vooroordeel.cn, dOQr Rykdom ingeboezrl11d, u bc_. weegen, am de dierbanrfie Panden·, welke gv op de wereld
" belllt. op te ofrerell? - -, Wat deezen !c;ngman betreft.
" by bemint. en wordt b'~mjnd, by bied u' cen deugdzaame
" hand aan. War fchatten verlangt gy? - - Ach, myII
" Heer! de laeh van dir Kind, beken het "heef£: meer bekoor..
" Iykheids. meer waarde , dan cen fioml11e hoop gouds. Zyn
" Moeder IS llWe, Dogter ,en 't is een nieuw Bart't geen g.y:
,. krygt. Wat andercn naaln-, dan die van haaren Egtgenoor:,
,. moet de Vader V:1I1 dit Kind draagen? By verdient denzelven;'
" hy heefr de pligten volbragt. Rewonder zyn moed; bewonder,
" Zyllc cdele ziel . die. in fpyr van al uw worden, u bemin!.',-.
De Vader, meer gct1'CJffen door het zien van het Kind, dall'
door myne aanfpraak, bekeck dit onverw gre voorwerp, be..
weegIoos ftilzwygend Her Kind zag, by roeval, den Grootv.a:,~
der aan met die inncemende tederheid, waaT mede het zo'dik...
wyls zynebedrukre Moeder vermaakte. Zelfs flak het laehende de twec Heve h:;ndjes toc. Op dit treffend aogen-_
bl ik waagde ik het, den kleincn Middelaar aan hem over te gee...
"en. " Die" rie? ik, , is zyn ichuilphats, de Natuur w}!St
" dezelve aan; 't zal 'cr veiligheid vinden: dat Hart kanniue" oflgevoclig weezen voor die, lachjes ,of dezelve verlmaa.
" dell!" _
'1 Gelaad des GrOOtvadeTs bcgoJ;l reeds c.1e. aarw
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doeningen van zyn Hart aan te duiden. By poogde , vergeefsch,
zulks te verbergen. In de eerttc verrnkkiog kon hy zich oiee
bedwingcn, het Kind a:ll1 zyo aaogezigt te drukken, en 't zelve
te kllsli:n. De onrroerd@ Maeder, lettende op iedere bcweeging, nam het gelukkig oogenblik wa2r. wierIJ zich voor
zyne voeten neder, onderllellndc met de ecne hand het Kind,
en drnkre 't zelve tegen haarcli Vader, met de andere varte zy
zyn hand, en bcfproeide d<:zelve mer haare rraancn. De Jonge
Man bukte, fchoon op eeOlgen afttand verwyderd _ op eene knie
neder ; en ik wekte, mer traanen in de oogen en uitgefprcide
handen, den Vader tot tederheid en medelyden op. Hy bragt
eeoe hand aan zyne oogen , om een tl'aan weg te veegen : en,
naa cen diep ttilzwygen, de voorboode dat 'er iets gewigtigs
110nde te gebeuren, riep hy uie: ,. Gy hebt my overwonnen ..
" myn Dogter! - - Ik verwagtte dit treffende niet ; het komt
" van den Hemel, die aIle gebeurtenisfen befchikt I Mogt dec" ze voor altoos gezegend zyn ! Staa op. Myn toorn is g~.
" fWd. lk vergeef het u - - en meng. myne traanen .
" met dc uwe. - - Dit Kind.•.•• Aeh! laat my los. Neem
"uw Zoon, Voortaan zal hy de 111yn(' weezen. Bemin my
" beiden!" - - - By kuseh:e het Kind met verrukking, en
gaf he~ aan de Moeder wedel'. - - Dc Jongman waagde het
hieI' op te naderen, de hand zyns Vaders te grypen, en eerbiedig te ku {cn. De Vader fchreide op nicuw, en verwelkol11de hem als zyn Zoon. Allc de Getuigen van dit aan\loenlyk
tooneel vodden de verfcheidcnheid del' beweegingen van Verbaasdhcid, Vertedering en Blyd(chap.
Liefde en DankhaHheid werden nooir leevendiger ell
8andoenlyker uitgedrukt. l\'aar gelang, de woede voorbeen doller geheerschr hadt. venoonde zich de zegepraal
del' Natuure thans te treffender. Dc onfchuldige lach, het
lief uidleeken van de h:Jlld eens 7.uigelings, ontwapende de
woede van een grammoedig Man, die geen ander ZOll hebbcn
kunnen doen bedaaretl. " (\ Naruur !" dagt ik. "wy moeten tot
~, u de toevlugt neemen , om vatbaar, om mcnsehlyk, 0111 ge" lukkig te z)n:- -_. ne Grootvader kon :;;yne oogen nict
.verzadigen van het aanfchouwen zyns Kleinzoons; herb:d.j
Waren de tederfie liefkoozingen. Dc blyde MoedeI' vertoonoe
zich verrukt op dit woneel; '/.y droogde baare traanen gef1adig
:If, doeb 't waren traanen van lou ere blyolchap, I'e .lODge
Man omhelsae my, en b liten ttaat om wOOl'den te vindcn tot
Danlzegging, was zyn dankbaar opOag van 't oog de wdfpreekendfie Dankbewiging. En ik, my verhcugende ovel' de
Zegepraal del' Naruurc, zette myne Rcis voon; laatende het
nu gelukkig Gczin, in aile de ~enoegens uit Vcrzoening fpl'lli_
tende, en onder het verheugcnd vooruilzigt C~llcr menigte Jaa.
rill van rust en blydfch<lp.
W1N.
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De ftormen

breeken los Ult hunne donkere holen!

De dagtoons houd zich vaek voor ODS gezichr verfchoolen,
Door eClJcn dichten dram van wolken gansch bedekt !
De blydlcbap word niet mcc2r door voglenzang gewekt!
't Gedien, dat door her veld zo lustig ging fpanfeeren,
Verfchuilt zicb onder de aerd', waer het gecn kou bn deercg.
Het nackt geboomre word geteistcrd door den wind,
Die ,zyne takken fcheurt, zyn fievighcid ombind,
En zync worte]cIl, hoe vast, hoc dicp bedolven,
Rukt uit dell taeijen grond. door 't woeden zyncr golven!
Een dil:ke nevel, die den vryen adem firemt,
Den lust beneemr, den loop vall vocht en bloed beklemt,
Verfpreid een fombcrheid. op elks gelaet re leezen,
Die 't kwynen del' natllur gansch aekelig doet weezen.
De hemel heldert op; bet fe-herpe noorden vaegr
Die zwaere dampen weg; de glans del' zonne daegt,
En doet den boezcm nu we~r ruimer lucht genieren,
Hoe kort dat weldocnd Hcht zyn' ftraelen oak moog [chieten.
De gryze winter, dien cen bonten kleed omflllit,
Zend hagel, fileeuw. en vorst, aen aile kanten uit.
De vorst vormt fpiegels van het vloeiend nat del' beeken,
Ell geefr cen wit gelaet aen de eertyds groene fireeken.
Het fchaedlyk ongeJiert, dat zo veel onheils b1err,
'Word door h:lcr wcggerukt, aI, 't leven nu onwaerd.
Een algemeene rust herl1elr de matte kragten
D~r teelende natuur, in veelerlei' geOachten.
De fchemerwitte iheeuw dekt, als cen wollig kleed.
D~ tedere fpmitjes voor alle ongeval en ieed.
De mensch, die, trilJende, de ftrenge kou voelt wcrkoo.
!:n zyne zenll wen, door hacrc kragt, vcrfierken,
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Danlet haeren invloed, die zyn' wellbnd ffeeds ¥ergroot t
En hem zo vaek bchoed voor kwyning, zickte eft dood.
De fiatelyke maen I de. titltelende fiarren,
Die, in hacr ruimen loop, nooit fiaeken of verwarrcn,
VerfpreiderJ thans .een' glans, zo aengenacmOlIs. Z:llbt.
De Wysgcer, die. met een gewapend oog, betracht
AU' deeZE; waercldcn, Jie zonnen Ycrgezel1en ,
En's Mae.kers heerlykheid, en magt, alom vertellen ,
Zinkt in venvol1drin~ weg. buigt zich voor d'Opperheer,
En 100ft, met blyden mond, zyn majel1eit en eer.
Hoe zeer de Lente pr~k' met keur van fchoone bloemcn,
}-ioe zeci deZomer op zyn vruchtbaerbeid moog' roemen,
Hoc zcer de Herfst oak metzyn rykdom ~t levcn fchoort,
Dc 1\'inter heeft oak iets, dat onzen lustbekooft.
Gezelligheid vind dan de fireelendfl:e vermaeken ;
Zy kan die in cen' krln.~ van fchr:mdre vriendcm finackell.
Het leerzaem anderhoud by eenen warmCll haerd,
:Het gecstig boerten, dat zo veel gencllgten baert,
VervulIen, ongeJDerkt, de vliegendc oogenblikkcn,
Die Oil het zwoegcn hen zo acngenacm verkwikken.
't Kunstkwcekemi Schouwtooneel, dat mltte leering gcett,
Et'!. toont, hoe ieder. fiand zo vaek he.t. doel :wecrfireef~,
W3ertoehet Albel1uqr hem h~~f~ geplaetst op ;Jerde, ,
D aer hy, door euv~ldaen, zo fchaijdiyk van. Qntaerde ,
Tcrwyl geregte I1raf zo dikwerf ham ka~tyd,
Verpoost nu menigmael den noestbefieedcn tyd.
De hemelfche IHuzyk, met haerl vergoodc toonen,
Vervoert de blyde ziel, doet baer by de Englen woonen;
Verdryft de nacre zorg uit bet.ontt1cld gemoed,
En Lion in 't lenig hart cen onuitfprccklyk zoet.
Gy, die de denkenskragt. kunt hciIzaem "oedfel fcbenken,
En uit de volle bran van uwe wysheid drcnken,
Geleerde fchriften! boe vergast gy nu den mensch,
Die ktlndiiheden uelt tot zynen haosfien wCllsch!
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\Veg tydverkwisters in de bert en dobbeI~,elcn I
Wil'll zuJkc nietigheen, hoc Jaeg oak, nooit verveeJen ,
'Wacrdoor gy vaek verliest al llW geluk en rust;
Och! wierd die kwaede drift by II eens uirgebluscht !
'r Verzwinden v,m llW gocd zlllt gy te laet heklaegen ~
Het fchrcicnd kraost zal II \'el'!~cefsch am by'{bmd vraegen !
Owe achring raekt gy kwyr! de goedetrollw fnelt heen t
Dan b:lct gecn nabcrauw, geen zllchten, geen geween!
Vcrkicst, verkicst, in tyds, toch edeler vermaeken!
Ei \ la~t ltW killig hart door weetenfchappen blaeken!
,Vord door der kunfien min omgloeid ell 2GngevllUrd!
Dan zal do dooling, die uw' gangen thans betlllurr,
Voor een verlichter kcus van uw' belangcn wyken,
En llW onrbloote geest met kundighedcn pryken.
WeJdaE,digheid, die, in myn dierbaer Vaderland,
Haer' zetel heeft gevest, en heure gunst verpant,
Kan in decs fchraelen tyd" zo vol beho~ftigheden,
Haer' ruime giften aen de fchamelheid 'befieeden.
Vaek hebt gc t, Armoe! deezcn byfiand gansch verbeurd,
En aile banden van menschlievendheid gefcheurd,
Door UW' baldaedigheen, die iedcr moet verfoeicn.
Wanneer uw nydig oog gcen welvaert kan zien bloeien,
Maer gy die ficeds belaegt, en nadeel Iyden doet,
Dan wykt mecdogendbeid uit haer vertecrd gemoed ;
Zy trckt de hand te rug, die u 20 ryk bedeelde,
Tcrwyl heur hart verfteent, dat uw gedrag ver~elde.
Staek uw' doldriftigheen,' en laet de nedrigheid,
Van Hefde ell trouw vcrzeld, die u veel heils bereid,
Haer' tocgencgenhe~n, die gy verioort, herwinnel1!
Dat geell oprllii'ng: ooit vervoere uw' wufte zinnen !
Verkleumde Winter! u heb ik dees Zang gewyd !
G~' fchonkt my nieuwen gloed in deezen barren tyd!
l<. STOPPENDAAL,
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Byaldien de mensch alroos Ilaar zyn pligr handel de , dan zou
hy met geen overylende drift, ill her doen of laren ener gewigtige onderneeming, te werk gaan: by zau met cene gcnocgzame aanoagr in zyn geest overpeinzen, alles wat 'cr voor of tegen was: her denkbeeld, dar men zich ligr vcrgrypen kan, zou
allerwegen omzigrigheid werken; en. inderdaad. men zou van
agteren veel minder reden hebben van zich te bcklagen.
Handelde men alryd cell anderen, gelyk men gaarn zclve be·
fJandeld wierd, wy zoucten aIle wrevel, bitterheid, haat, beledigingen, en kwaadaartige behandcling-cn, laten varen en vlieden; wy zouden ons integencteet alryd zeer menschlievende betoonen.
Her rocmru grig Karakter van Jezus, Oilzen grooten Meester,
was, het Land doorgaande, en goeddoende aan allen. Laat onS
dat fchoane Voorbeeld volgen, zyne heilz:lme voedhlppen drukken, en overal, waal" wy kunnen, goed doen.
Dc byzondere trekken van iemands gemoed worJen dikwils
op onderfcheiden wyzen verborgen, en op ~cer verfchiIlcnde
manieren gebpenbaard, en tell toon gefleld. Ware zedigheid
word rnet cen zeker dekkleed overrogen, her geen dikwerf re
wegebrengt, dat hare fchoonheid niet gehecl gezien kan worden. Aldus is het ook gelegen met meer andere trekken des
gemoeds.
Men vergaapt zich, onder het gemeen, veelal aan dat geen,
't welk eene groote verrooning maakt, dat veel fchittert en
blinkt. Daarol11 worden Ilille zeden, getemde hartstogtcn, en
een fiU leven, veelal voorby gezien van eene groote mcnigte,
om dat ze niet genoeg flikkeren in derzelver oogen.
Niets laat zieh moeijelyker afbcelden dan de verborgen beval.
ligheden van 't hart, en de kicfehe trekken vall aangczichr.
Een fyn hartcnkenner vind zieh veelal niet minder benard dan
rle bedrevenlle Portretfchilder.

* * **
*
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Door THOMAS HUNT , D. D. F. K. et A. S. S.
Hougiceraar in (/1 Hebreenriche en ilrabifche
Tarden to Oxfort.
Hy ging Naar flraks ape: gelyk een Os ter SlagtLge
carat ; en gelyk een Dw(.,,as- tot de tugtiging der Boeijen, t,a
dat hem de pyl zyn /over dood'needt; gelyk een Vogel zich
haast ea a den ,Strik, en niet weer , dat dezelve tegen zyn
leeVen is.
(Vervoig en Slot van bladz. 5550
hebben wy aangetoond, met hoe veel gradg
D usditverre
deel der Spreuken vertaald kan worden : Gelyk
een Hart tot de Netten of Strikken. Ons blyft nog over
het woord waar over de Vertaalers het verre van.
Bens zyn. Ooze Engelfehe Overzetters, (en zo ook de
Nederdtiitfchen,) begrypende i dat het ietsfirafends be.
tekent , zetten het Boetj-en over , en veelen ftemmen met
bon in. Doch al waren 'er eenige gronden voor dien zin,
gelyk 'er geenc zyn , dezelve kan bier niet te paste komen : want wat heeft een Hart met Boeijen te maaken?
Wy moeten , derhalven , uitzien na cene betekenis , voeglyker aan deeze plaats. Dir doende, molten wy aanmerken , dat wy niets van dit Woord, of eenig ander
van denzelfden oorfprong , hebben, dan 't geen wy ontmoeten in het III Hooftift. van JESAIA , reeds aangetoogen (*) : en hier komt het flegts twee keeren voor;
cens als een Werkwoord , en eens als een Zelfflandig
Naamwoord; en gevolglyk moet al het licht, 't Welk
ons tegenwoordig Hebreeuwsch daar aan kan geeven
van daar ontleend worden. En, naardema4, in 't He.
irceuwich
Zie boven hl. 549.
DEEL. MENGELW.
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kreeuwsch, als mede in alle Taalen, daar van oorfpronglyk , bet Werkwoord het Wortelwoord is , waar van het
woord afflamt , moeten wy met bet Werkwoord beginnen: de betekenis van 't zelve ans bepaald zynde , zal
die van bet Zelfitandig Naamwoord van zelfs volgen.
De Propheet, in 't aangeweezen Hoofdfluk , de yoodfche Vrouwen (of, gelyk eenige denken ; het verwyfdc
gedeelte der andere Sexe (*),) beftraffende over de buitenfpoorige ligtvaardigheid haars gedrags en opfchiks
zegt onder anderen van haar , dat zy TIMM Dr117113
Beraglihem teakkasna h , door de LXX overgezet Tori
y9-xt , speelende of Dartelende met haare voeten. De
Syrier heeft Danfende met haare voeten. De Arabifc he
Overzetting is, gelyk de Griekfche, welke dezelve doorgaans voegt in de Boeken der Propheeten , Speelende met
haare voeten : een Arabifche nog ongedrukte Vertaaling
heeft gelyk de Syrifche, DanAnde, Trippelende met
haare voeten (s). Hier hebben w , derbalven een genoegzaam gezag om den zin van yhet wootd oar te bepaalen , even als te vooren, om Hart in plants van
Dwaas te zetten : te weeten , de zamenftemming van
veele Oude Overzettingen ; in alle dezelve heeft bet
Werkwoord , gelyk wy gezien hebben , de betekenis van
't
LS:pee/en , Trippelen, Danfen, of jets dergelyks
Geen
(4') Zy willen, dat zulks aangeduid wordt door het Manlyk
voorzetzel cori hem, hun , gevoegd by 't woord "711 Ragli ,

bet.

Deeze Arabifche Overzetting van jesAm , en de andere
Propheeten, is te vinden in POCOCK 'S Collection of MSS. numb.
260.
(t) De Arabifche betekenis van 't zelfde woord voegt niet
kwalyk op ons tegenwoordig onderwerp. Het betekent, in den
eenvoudigen buigen , ivenden, keeren, en van daar, in.. en
viro-aande Deweegen, of van de tone zyde na de andere gaan ;
gelyk een Adder , zegt JAUHARIUS ; gelyk een dronke Man ,
fchryft ZAMACHSHARIUS; en dusdanig eene foort van wendende
beweeging is eigen aan een gejaagd Hart, 't welk, fchryft GESvolgens BoDDIEUS, Injignes fuEee 92C4ndr os implicare folet.
Van bier was het mogelyk, dat een Arabisch Overzetter, van
Wien men een Handfcbrift heeft, de voorgaande woorden
vertaald door, op en neder to gaan, of van den een en kant
ns den, anderen aieh to wenden, het woord Akaja 't eigen nebreeuw.
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Geen ver.ler dient tot bevestiging van deezen zin, is de
overeenkomst met de voorgaande woorden ro.:)')n ;pc
(Taftf telaknahl„ waar het woord Tt (Tafof), 't welk
onze Engelfille Overzetters vertaalen , wandelende en triopelende, als zy pan, en 't welk nergens dan bier voor=
komt, misfchien cenig licht uit bet Zrabisch kan ontvangen : in 't welk bet woord taffa, mar de verklaaring
der Opftellers van het groat Arabiseh Woordenhoek ,
&wads geheeten , 't zelfde betekent met de twee woorvillg , raardig ,
den khaea cn daft, dot is ,
lyk, enz. te zyn , en van cen Paard gcbruikt , het zelfde
met Trathaba fpriligen „Ileigeren en dergelyke. Vat
kan nu nailer by zulk cen woord , als dit, komen dan
het woord DDT (Akas), genomen in den zin van dan/en
of fi.4ringen?
Zameni'cemmende met die betckenis van het Werkwoord D:r (Akas), is die van het Zclfffandig Naamwoord t=re p r (Akliin), in het 18 vs. , en E=1 DDrI n-toDn (Tifei-eth haakalim) zal lettcrlyk hetekenen het Cieraad der
Danferye , dat is , naar bet Oosterjehe Taaleigen , Haare
Danscieraaden (§). Welk foort van Cieraaden deeze
waren , kan misfchien niet nauwkeurig bepaald worden ;
het valt ten uiternen bezwaarlyk , op deezen afftand vau
tyd , den fleutel te vinden van de Kleedkamer der Dogteren Zions , en een onderfcheiden verflag te geeven vast
de verfcheide foorten van Klederdragten en Opcierfelen,
door den Propheet iu dit en de volgende verzen opgeteld.
Doch welke die Cieraaden ook waren : 't zy een byzon,der foort van Schoenen, gelyk eenigen willen (*) ; or
Kellen aan de Schoenen, die order het gaan klinken,
naar anderer opvatting (t); of Ketenen of Banden oni
de Beenen, in de gedaante van Kousfebanden, (gelyk de
Reizigers verhaalen , dat de Oosterfche Vrouwen tot op
(leebreeuwfche woord Ole behoudt, als he t gefchiktfte oordeelende,
om den zin deezer plaatze uit to drukken dat Is, zy moakted
tulk eene i-eireezing met haare vdeten , als dit woord aanduidt,
POCOCK , numb. 32.
(§) De evengemelde Arabifche Overzetter nee-mt het , deri
trots, dien zy betoonclen in haare ligte en vciardige beweegingeth
(*) ictitan's Comment.
(t) K1MCHI 'S Comment.
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deezen daz draagen (*),) zo als anderen bet begrypen
Waar in de Cmratzden ook beitaan
het gebruik
}ling ongetwyCeld van de beweeging al'. En indien het
een kfinkciid gc::1141 maakte, gelyk onzc Engc/fèheVertaalers en anderen voorondertIellen , ding de /clank des Cierands of van de Gel.:(-hcrig aak;//4,7 des PerE:ons , die 't zeive
droeg (), gelyk die tier Ringun of Voetbanden, welke
zy
(*) RAuwoL y fehryit: „ Zy draagen ook Ringen oni haare
„ Beenen en Armen, en zomtyds cane groote menlgte. ;effens,
„ die order hat wandelen werken op- en nedergaan en dus
„ een groat geraas geevcn." RAY ' S Coileet. of lrarcPs and Voy lgks p. It-6. rit deeze gewoonte verklaart de deer SALE
de woorden van MA11010E11-I in het XIV H. van den Coran :
Laaten zy (naaml)k de Vrouwen .) geen geraas met haare roeten malise, dat is, Ichryft by: „ doer het fchttdden der Rio„ gen, welke de Vrouwen iYi hat 00cren om haare enkels ciraa„ gen, cn doorgaans v:n . good of zilver zyn.” En laar by 'er
op volgen, 'r welk hier voorna t uniyk client.) „ De hovaar..
„ dye, welke de ..,'1watche Vrouwen in ouden tyd betoonden,
3 , ill eon kltakewi g oluid to maaken met deeze roettieraeden ,
„ wordt b y near andere Bingen von dcnzenen aart flrenglyk
berispt door den Propheet JESAIA.
SALE'S Translation of
Ilcer LA ROQL'E heeft 011S den Arabithe Conin, p.
clien naam van deeze Riven gegeeven. „ Zy (de Vrouwen.)
„ hebbcn andere groote uitgeholde Ringen, of Hever Snoeren,
33 omzet met kleine ringen , woike 'er rondsom afhangen.
,, Men vuit deeze holligheden met kicine fleentjes , die als
3/ len klinken, wanneer zy gam: deeze groote Ringen wcrden
die de gedaante heeft van cone
,, geopend op cene plaatze,
wasfende nix n , en oar hat dunfte van hat been gehegt.
reeze Rin g en, die men KhatUira noemt, maaken ren
't welk aandu'dt, dat de Vrouw van den Baize of andere
Vrouvven voorh .)pan: waarop do Hwisgenooten zich in ,"eene
33 eerbiedigc . gertal:e zetten, en anderen zich verbergen of hee,, nen gaan, ten emde zy dezelve Met zullen aanzien.” LA ROQua , , p 264. De Arab:it( lie Mom Klaalkbai, ons door
lien Reiziger opgezeeven , is ciezelfde, als het I/V0Ord door R.
• A Nc:tum en andere .drabilche yooden gebruikt, om CrD,Op over
to =ICE.
Zic R. TANcrinvt. in zyn Lexico7:, Itirbrfid getyteld. Van
welk boogichatbaar Work, nog nimmer gedrukt, meer dan een
Handfehrift bewaard wordt, order de Oosterfche Sehatten, in de
Podleaanfthe Rookery.
(t) Dit was ook het gevoelen van CALVINUS, als by reltryft:
Ls-
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zy tegenwoordig draagen: en is 'er geen de minite reden
om eenige andere betekenis te hegten aan het Zelfflandi9"
naamwoord, dan die het heeft van het Werkwoord,'t welk
in 't algemeen .7)agn of Springen betekent , wit ook
de byzondere wyze , wear op zy dit deeden , moge geweest zyn (*).
Om nu bet gczegde op 't geval voor ons toctepasfen.
neem bet woord cap y our het Deelwoord (Benoni)
van het \Vcrkwuord Da" overeenkomffig met
het Deelwoord 1-4 in ambalans, in 't begin van deeze
zinfnede ; ea volkomen zamenItennnende met inn festi7211,71S, desgelyks het Declwoord van in-),we'll[Ittattle
Deelwoord de a bier voor.:an gevocgd heeft , aan 't hoofd
der dente gelykenisfe , op eene wyze geheel gelykvormig met 17., 3)a aan 't boofd van de tweede. En dit
, dat bier het zelfde betckent als :-ma: ri
woord car agt
(Teakkasnah) SAIA i6. naamlyk dan/n of/prinAren.
Indien wy bier byvorgen de betekenis van het Arabi/Lilt
Akash , in- of oploopcn , (want de eindletters zyn wisfelhaar, zal de zin der plaatze weezen , (;elyk cen Hart in
de h eiven /grin v. of leapt. Waar op in den natuurlykIten en eigenlykften, alien in 't oogloopenden , zin volgt,
cen pyl -via lever doin:fitydts . 1\let deezen zin item de
Vertaaling overeen van SYMMAC nus, die , fchoon by 4,1,4
(gelyk zyn aotwv I)waas duidelyk
(.Avil)) en uiet
toont,) nogtbans o:v overzet door
fpringenele:
cen zo gepast woord , als by met mogelykheid zou hebben
kunLibenter recilio illant interpretationcm , pod fonitum anzbulandi
Zie zyn Comment.
(*) Dewy' het in deeze Verhandeling, zeer veel afhangt

van de betekenis, welke wy aan het woord hegten, zal her
eene bykomende voldoeniag aan den Leezer fchenken, als wy
hem verwittigen, dat deeze zin, om de bier bygebragte redenen, y our den 1Vaaren is aangenomen in Dr. TAYLOR ' S Hebrew
Concur lance. In den Bybel, uitgegeeven door den geleerden
ilisuateANT , iii 't jaar 1753, worth deeze zin der woorden
"PIN en an y te deezer plaatze desgelyks aangenomen.
De £chryvcr van Kanuic verklaart dit door twee Arabifcbe
woorden, die beide, order meer andere betekenislen, beteke_
y en, ergens op- en eiT ens inloopen. Hy vergelykt die woorden
wyders met het woord , omtreeven , en past het toe op Honden ,
die een Stier omriNgen, gelyk ik boven reed.; opmetkte: een

denkbeeld, niet ongelehikt tot opheldering van onzen Text.
Vv3

596

VERHANDELING

kunnen kiezen , om de vlugheid en fnelheid van het Hart
uit te drukken (*).
Laaten wy nu de twee verzen , zamengevoegd, leezen ,
en zy zullen op deezen zin uitloopen, Hy ging haar regtIlreeks . agter naa , gelyk een Os ter Ilagtinge gaat; of als
een Hart in de netten fpringt, tot dat can pyl zyn lever
doorfnydt , gelyk een Vogel zich haast na den Ilrik , nie,
weetend e, flat dezelve tegen zyn leaven is. (t) Volgens
deeze vertaaling is de eerfle en de tweede Gelykenis van
denzelven aart, en beide zyn ze beflaanhaar met de lsatfie: over 't geheel ontdekt men eene fchoone opkiimmin g ; de onderfcheiden graaden van fpoed waar mede
de Os, het Hart en de Vogel, ten verderve gaan, vertoonen zeer gepast de onderfcheide vorderingen , waar
mede de Jonge Zondaar in zyn verderf {tort ; by gaat
eerst traag en als met wederzin heenen; vcrvolgens verhaast
by zyne fchreeden, en fnelt , naar gelange by verder
komt met voile vaart,, vogelsvlugt heenen.
In het reeds gezegde, twee dingen veronderiteld zynde , betreffende de wyze om een Hart te vangen; naamlyk dat bet ecrst verflrikt , en tan met een Pyl of Spiets
doorftookcn words; zal het niet ongepast zyn , een kort
woord bier by te voegen, om te tounen, dat de oude
wyze , om dit foort van Wild te jaagen , met deeze twee
veronderilellingen volmaakt overecnkomt. En am bier
's Leezers geduld niet tevermoeijen , met eene menigte aanbaalingen op een te flapelen , uit andericheide Schryve,,
ren ontleend , zal ik my vergenoegen , met 'er an by te
brengen, Inyns oordeels genoegzaam om de zaak uit te
maa(4' Het zal aan de voorgaande aanmerking eenige ilerkte toe,
voegen, als wy aanmerken , dat, jai., I. 17 . het woord, than
row, door de LXX overgezet is fe-kr,? ?4ace, waarfebynlyk door
inane Leezing tv2v of 12],.; in flede van nu2y, de tegenwoordige want het woord way worth to dier plaatze aileen ge-.
vonden.
.71
in het mile vers, door de Engelfehen
(t) Het woord -NrIp
Begtfireeks overgezet, vertaalen de LXX door IcE74a-9Ely, verkid , verdwaard , in den zin van r-Irm feduaus , pelleaus fuit. De
Griekfche woorden zyn oh EXwenAe.9,crer Cetan xe,rcped,SE 14 . Hier
mede Rernt oveteen eerie ?frabifelle , tot nog imuitgegeeven,
Overzeteng: 1k zag bent , tsar a rI ter na gaande, verdivansde (asPoco.r:. MSS. II ori Lib. Num. 285 Doch zu1k4
maakt geeno velandering in den zin der Spreuke zelve.
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maaken , en buiten alle fchaduw van twyfel te ftellen:
ik bedoal XENOPHON , die, in zyn Cynegetics, in 't breede de wyze befchreeven hebbende , op welk men een
Hart moet omringen of betrappen, met deeze woorden
eindigt, „ Wanneer het Hart indiervoegen gevangen is,
„ moet gy, als het een Mannetie mogt weezen , 'er niet
„ digt by komen , want deeze ftooten met de Hoorenen
„ en Pooten ; gy moet op een afftand uwe pylen daar op
„ laaten affnorren." Deeze wyze om een Hart of te
maaken , ftemt volkomen overeen met de veronderftelde
in de boven opgegeevene Vertaaling. Het wordt eerst
gevangen in den Strik , het Net of eenig ander verftrikkend werktuig, •en dan afgemaakt door een Pyl of Spiets:
want het oorfpronglyk woord sn betekent beide.

VERHANDELING OVER DE SEXEN DER PLANTEN,
DOOR DEN RIDDER CARF.L LINNtEUS
MET
AANTEKENINGEN VAN DE HEEREN SMITH
EN BROUSSONET.

(Vervoig

en Slot van bladz.

520.)

y de voorheen bygebragte Voorbeelden , en een oneinB
1) dig gctal andere, den Plantkundigen zo wel bekend,
en die zelfs , te hunner aanpryzinge, de verdieniten der.
Nieuwigheid niet zouden hebben (*), wegens welker egtheid zy alleen kunnen twyfelen, die de Namur niet waargenomen en zich geen moeite gegeeven hebben , om hat.re wcrkingen na te fpeuren , zal ik 'er geene voegen. Ik
keer my tot cell ander onderwerp , 't welk zeer yea lichts
zal kunnen verfpreiden over het Stuk ,-'t geen wy thins
behandelen. Ik zal fpreeken over de Tweeflachtige Planten , welker oorfprong ons flaat na te gaan, 1k zal 'er
van vier gewaagen, wier vorming myn eigen oog haft
waargenomen.
oor eerst. De reronica fpuria , befchreeven in bet
Ill
(*) Men herrinnere zich hier , dat de Academie van Peters—
hur,r , in de uitgelehreevene Vraag , geen andere dan nieuwe
Proeven vorderde ; ingevolge hier van , beef,: LINN.EUS vericheide Waarneemingen , zints fang in zyne Waken vebockt , nict
aangehaald. S.
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III Deel van de Ancenitates Acaden2icx pag. 35, is voortgefprooten uit de Veronica maritima , bevrugt door de
Verbena ofeinalis ; men vertnenigvuldigt ze gemaklyk door
afzetzels : zy gelykt naar de Moeder in de Vrugtdeelen ,
naar den Vader in de Bladeren.
Ten tiveeden. Het Delphinum hybridurn (f) fehoot op
in een gedeelte. van myn Tuin ,waar het 1) elf) hinurn datum,
en het Aconitum napellus , zich by elkander bevonden.
Het gelykt naar de Moeder in de inwendige deelen , dat
is, in 't Been tot de bevrugting behoort , en heeft de
meeste overeenkomst met den Vader, het Aconitum „ in de
uitwendige deelen , of de Bladeren : naardemaal deeze Planten , die dit Delphinum hebben voortgebragt , elkander
zeer naby komen , geeft deeze zeer veel rypwordende
Zaaden.
Ten derden. Het Hieraciun2 taraxaci „ op onze Gebergten , door den Heer SOLANDER , in den Jaarc MDCCLIII
bcr evonden , gelykt dermaate naar zyne Moeder, het Theracitan Alpinum, door de donker bek/eedde Kelken , door de
Steng, aan 't uiteinde met hairen bezet , dat iemand , niet
zeer oplettend , dezelve niet van decze Plant zou onderfcheiden; dock de zagtheid zyner Bladeren, derzelver intandingen , met e n woord , het geheele maakfel , komt
dermaate overeen met denVatler,, het Leoritodon taraxacwn,
dat men omtrent de herkomst zich nict kan vergisfen.
Ten vierden. Het Tragopogon hybridum bepaalde myne aandagt in den jongften Herfst , in ecti gedeelte van
myn Tuin , waar in ik het Tragopogon pratenle „ en het
Tragopogon porrilblium , geplant had; waar de Winter
vernieIde alle zyne Zaaden. Wanneer in 't volgende Jaar
bet Tragopogon pratenle in bloem ftondt, nam ik, 's morgens vroeg, al de Zaadtiofre van de Bloemen weg , door
dezelve to wryven ; 's morgens ten acht uuren liet ik op
die zelfde Bloemen de Zaaditolfe vallen van het Tragopogon
porrifolitan , en merkte met een draad de 131oemen uit, op
wake ik deeze Proeve genomen had. - Ik verzamelde de Zaaden, zo ras dezelve ryp waren , en zaaide
ze in dien Herfst ; zy kwamen zecr wel op, en hebben dit
Jaar
(t) Deeze Plant vindt men nict in de Species Plantarum ,
noch in de Mantisfa, inaar men treft dezelve aan in be t ngt pdaniche Kruidhoek , en de Beer GOUAN heeft dezelve beichree..
yen in zyne IiInftrationes Botanices.
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jaar MDCCLIX purperen Bloemen , geel aan Grondfruk ,
voortgebragt, die Zaad gaven. Ik twyfel zeer, of men
eene Proeve kan neemen , die klaarer dan deeze de veortteeling der Planten aentoont (*).
Men kan niet loochenen dat deeze drie Planten nieuwe
foorten vormen , voortgebragt door COFIC tweeflachtige
voortteelinge: zy tonnen ons mede, dat een twecllachtige
Plant, wat de inwendige zelfaandighcid, dat is de Vrugtdeelen , bctreft , naar de Moeder, en wat de uitwendige,
de Bladcren. betrcft , naar den Vader gelykt. - Deeze Proefaukken kunnen van zeer veel dienst weezen voor
de Natuurkun6igen. Want bet is waarfchynlyk, dat veele Planten , die thans onderfchcide foorten van 't zelfde
Geflacht zyn , in den beginne alien gevormd wicrden van
66n en dezelfde Pent, door eene twecaachtige voorttce, van de Kaap rh Goedc Iloop
hug. Veele
wake men nooit dan in dat gedeelte van Africa hecft aangetronn , zyn van alle andcre foorten van dat Geflacht
onderfcheiden, door de Kelk , nit an flak beaaande, door
een ;root aantal Bloemen op dezelfde en een ongeregelde Bloemtros , zeven vragthaare Helmaylties , en
drie gebrekkige en bloot liggende Zaaden. Deeze Planten
hebben de grootfl:e overeenkomfien met elkandcr, fchoon
ze van elkandcr verfcbillen , in den Wortel , de Bladercn,
en de Steelen , en men in verzocking zou komen om
to gelooven , dat deeze Africaanfche foorten alle van dezelfde Moeder herkomaig zyn maar dat zy verfchillende
Vaders gehad hebben. Maar of alle Planten elkandcr opvolgende voortgebragt zyn, dan of de Sehepper van den
beginne het aantal dor 'batten' bcpaald hebbe , is eene
zaak , wclke ik niet op my zoo durven 'lumen to
fen. ik boa my to vrede , met to denken , dat deeze foort
van vermenigvutdiging nict ftr yclig is met bet adze]. der
Natuur, en de algemeene Wetten , door dezeivc beparid.
Zien wy niet dagelyks, dat Infecten , die doorgaans bun
vo ed(*) 1k Ileb, in den Kruidtuin to Edenlnirg , eene Twceflachtige
Plant gezien , voortgebragt door de Papp.,vt:r Ori ,, atalrs , en
de Papaver S077117 i f2r71111. Men hadt aile do flelmtlyltjes , van
de laatstgemelde Plant afgeineeden, cer do Bloemen open gingen , en de Helmtlyltjes van de Papaver Orientaiis op de Srampertjes gezet , wanneer die open flondel. Men herhaalde
die Proeve ails jaaren , met denzelfden uitflag.
Vv $
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voedzel op eene bepaalde Plant haalen , in . zekere omftandigheden zich vergenoegen met een andere foort van Plant ,
van 't zelfde Geflacht ?
Wanneer men flechts eens de Achyrantes aspera gezien
heeft , en in opmerking genomen , haar Halm , de deelen
des Bloems , de kleine Nectariums , van een zonderling
maakzel , als mede de Kelken agterwa;rds gekeerd , wanneer de Vrugten rypen , is men overtuig41, dat het zeer
gemaklyk valle , altyd deeze Bloemen van alle andere te
onderkennen ; maar,, als men de Achyrantes indica ontmoet , en betnerkt dat derzelver Bloemen , met die der
evengemelde Plant , zo veel overeenkomst hebben , en ten
zelfden tyde waarneemt de groote , dikke, ftompe en onegte
Bladeren deezer Plant , komt men in 't denkbeeld, dat men
voor oogen heeft de Achyrantes aspera, gemaskerd in het
kleed van het Xanthitan firunzarium.
Ik open bier den Plantkundigen een wyd veld voor groote ontdekkingen. Zy kunnen nieuwe foorten van Gewasfen voortbrengen , door de Zaadftoffe van onderfcheide
Planten , op verfchillende Wyfjes , te verfpreiden. Indica
myn arbeid gunflig ontvangen wordt , zal ik het overige
myns leevens befteeden , in het doen van dergelyke Proefneemingen. Om veele redenen hou ik my overtuigd , dat
die talryke en nuttige verfcheidenheden van Keukengewasfen , bykans op deeze wyze , voortgebragt zyn ; en ik veronderftel , dat om die reden , dus de veranderiug van grond
op de Moeskruiden geen invloed heeft. Ik ftaa geenzints
in 't gevoelen der zodanigen , die denken , dat alle de verfcheidenheden aan 't verfchil van grond is toe te fchryven ; want , was het met de zaak in diervoege gelegen ,
dan zouden alle. Planten derzelver oorfpronglyke gcdaante
weder aannecmen , als zy op nieuw ter Geboorteplaatze
De Voottbrengfels der tweeflachwerden.
geplant
g
tige Planten verfchaffen ons dus een bewys van vooren,
wegens de Sexe der Planten.
Byvoegzel van Dr. SMITH , wegens eenige Ontdekkin.
gen 9 zints den 7aare MDCCLXXX gedaan, ten
or, igte van de Sexe der Planten.
De Planten , behoorende tot de Cryptoganda , of zogenaamde fleimlyker Egtsplanten , en bonen al de Mosplanten worden bevrugt op eene wyze , waar van de
Plantkundigcn weinig weeten. Vecle febryvers hebbea
be-
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beweerd , dat deeze Planten gecne Mannelyke noch
Vrouwlyke Deelen hadden ; tot der zulken getal bchooren de Herren TOURNEFORT ADANSON en NF:CHER ;
deeze /agate Schryver drukt zich over dit onderwerp uit,
op eene wyze , die allervreemdst moet voorkomen aan
alien , die ter goeder trouwe de waarheid zoeken , en
gereed zyn dezelve te omhelzen waar zy dezelve aantreffen. „ 1k kb", faryft hy, „ my bepaald , om
een verzinzel , als een droomery , aan te merken, alles
wat b0.eze gd is , en vervolgens gezcgd zal kunnen worIf den , van de Sexen-deelen , en de Bevrugting der Mos„ planten”.
LINNzEUS en DILLENIUS oordeelden ,
wysgeeriger dan deeze Schryver , voigens waarneeming
en ovcreenkomst , dat bet de !Mosplanten , noch aan
de Bloemen , noch aan Zaaden , ontbrak: zy geloofdea
zelfs die deelen ontdekt te hebben ; maar zy bedroogen
zich. MrenEm ontdekte eerst de Helmftyltjes en Stampertjes der Mosplanten, doch men heeft zyne waarnee-mingen verwaarloost: alle Schryvers , naa hem, wilder).
bet nauwlyks gelooven , tot dat eindelyk , in den Jaare
MDCCLXXXII , de uitfteekende AVaarneemer,, Doctor
HEDWIG , van Leipzich , zyn Histoire des Mousfes in 't
licht gaf. In dit Werk toont by de Deelen der Bevrugting in de Mosplanten , in een zo groot aantal foorten ,
en ontdekt , op eene zo klaare wyze , de fchikking en
werking dier kleine deeltjes, dat 'er geen ftoffe van twyfel meet overblyve. Hy hewyst , dat het Kookertje van
DILLENIUS , (door LINN/BUS het Helmtje geheeten,) en
't welk deeze beiden geloofden, dat bet de Zaadfloffe hevatte , niets anders is dan de Vrugt , en de ftoffe der
Zaaden : hy bewyst verder , dat de deelen , door LINruEus , en andere Plantkundigen , voor Vrouwlyke deelen genornen , Mannelyke Bloemen zyn. De beroemde
Hoogleeraar SCHREBER halt dit zints lang veronderfteld.
Zie zyn Disfert. de Phasco.
Het denkbeeld van Dr. HEDwiG is door alle kundigen
omhelst : hy heeft zyne onderzoekingcn voortgezet tot
alle andere Cryptogamias ; de Academic van Petersburg heeft
een zyner Wtrken bekroond, waar in by de Bevrugting
van vericheidene ontdekt. 't Aangenomen grondbeginzel
deezes Schryvers is, Omnis Planate ex Semine, Ails Plant
komt uit Zaad voort; gelyk HARVEY vastffelde, Omne Anima! ex Ovo Alle pier komt uit een Ey. Hy gclooft , dat
S-appen in de Plarun omluopen even al.$ in de Dicren
en
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en dat bet Planten- en Dieren-ryk van elkander onderfcheiden kan worden , door de Mannelyke Deelen, die
in alle Mannelyke Planten , naa de Bevrugting verrigt te
hebben , verdorren, terwyl zy in de Dieren overblyven ,
en die werkzaamheid verfcheide keeren verrigten. —
Men zou verfcheide aanmerkingen tegen dit gevoelen kunnen in 't midden brengen; 't is veel waarfchynlyker,, dat
de Natuur tusfchen het Dieren- en Planten - Ryk geene
grenspaalen gefteld heeft , en dat de overgang van het eene in het andere op eene onmerkbaare wyze gefchiedt.
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Zamengefield uit de Dagverhaalen
en Onderrichtingen van Capitein HENRY WILSON ,
en eenigen zyner Officieren , die , in Ovstmaand des :pars MDCCLXXXIII , daur
Schipbrcuk leden mot de Antelope , eon
Paket van de Engellile Oostizidifche
Maatfehappy. Door GEORGE KEATE
Esq. F. R. S. en S. A.

LEN OCEAAN.

(Vervolg en Slot

bt'fiCh,".
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AA KOOK verfeheen 's avoids , den IS van Septem-M-ber,, op Oroolong , met verzoek om vyftien Man en
6n der Draaybasfen , tot een dcrden Krygstocht na Artingal: dewyl de twee voorgaande by de Bewoonders
van dat Eiland die onderwerping niet te wege gebragt
hadden , welke naa herhaalde nederlaagen van hun fcheen
gevorderd te molten worden. Capitein wtLsoN en zyne
Officieren !louden tien Man en de Draaybas toe.
Naa den Avondmaaltyd gaf de Generaal den neer
SHARP, den Chirurgyn, te kennen , dat zyn Zoon , by't
laatfte gevegt, in den voet door can ipeer gewond was;
dat de afgebrooke gebaarde punt, in de womle zittende , 'er niet uit kon gehaald worden ; hy verzogt hem
mede na Pelow te gaan en dit te verrigten. Mr. SHARP
verklaarde , op dien tyd, met hun niet te kunnen trekker , dewyl drie hunncr beste Mannen ziek lagen ; maar dewyl het
deel, volgens RAA KOOKS berigt, zeer gezwollen en ontftooken was , raadde hy hern aan,'t zelve te flooven, en
dat
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dat by zo ras mogelyk zou komen. Omtrent de mideiag ging i:AA KOOK , met de den Man en de Draaybas , na Pe1,11,.
Tom op den twecden van October de drie Zieken zich
merklyk beter bevonden verzogt Capitein WILSON den
Chirurgyn , dat by met de noodige Iniiramenten na Pao*
zou vaare.n en bezien of by van eenigen dienst kon weezen can den loon van RAA KOOK. Aldaar komende vondt
by , dat het Volk van ArlinAial te rug gekomen was, en
unt ying van hun berigt, dat bet gevegt veel hardnekkiger en bloediger geweest was, den de voorgaande; dat
do Draaybas , die zy op een Canoe ha ;den weeten vast
te maaken, veel dienst gedaan bath; doch dat de vreugde der Overwinninge met weinig verminderd was door
den dood des Zoons van I:AA KOOK en van een ander
Opperhoofd. De aamNpreezen flooving hadt den voet
des jongen KOOKS veel doen lienken, en zy hadden de
punt van den (peer uit den voet getrokken : by vondt zich
bier door bekwaam, om te ftaan; en, fchoon by niet kon
loopen , hadt men hem met kunnen te rug houden , van
den tocht tegen zirtingel mede te onderneemen , waar
een fpecr hem nedervelde,
Sehoon Mr. SHARP , zo ras by RAA KOOK zag, hem bet
oogmerk zyner komfle op Pelew te kenben gaf, fcheen de
laatstgemelde den (loud zyns Zoons niet te tellen; waar
brags den Chirurgyn na bet Paleis , waar de Koning met
de il.fzgellitheri zat ; doch , naa dat zy cenige verfrisfin,
b(Y en genomen hadden kwam by by hem, en den Onder' zeer veel works maakte , en veriinurman , van wien by
zogt hun hem te volgen. Ily bragt bun na den oever,
wear een groote Canoe gereed lag, waar in zy gingen
met den Generaal en nog ddn- en- twintig andere Aupacks; terftond ftaken zy over na een klein Eiland ,AusIchen Pan, en 0/0010fig gelegen. Op 't zelve geland ,
geleidde by hun een auk wegs landwaards in , na cene
pleats, wear een vierkant was met fleen bclegd , omringd
met vier of vyf buizennear alien fehyn onbewoond,
om dat 'er niemand nitl:wam , en het gras tusfchen de
fteenen groeide. Naa dat zy waxen gaau zitten , waar.
digde RAA KOOK ecn der zynen al`, om een boodfchap te
doen, omtrent uur weg bleef; al deezen tyd za.
ten de Inboorlingen zeer ernaig te kyken , en zweegen
(111. Mr. SHARP en de Onderituurman wisten niets van
oog meak, waar u e zy te de$zer plaatze g ebrin waren.
Toen
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Toen de Boode wederkeerde , ftonden zy allen op, en de
Generaal geleidde bun -na ecne Stad , onitrent eene halve
myl van de pleats , wear zy wagtend gezeten hadden.
Hier zagen zy een ander vicritant, met fteenen belegd ,
omringd van huizen ; Veel menfchen zaten aldaar en ftoNden eerbiedig op, toen de Generaal met zyn gezelfchap
verfcheen. In 't midden van bet vierkant of plein lagen
aroore,hoopen Yarns en Cokusnooten op een geftapeld ,
en 'er ftondt zoete drank by. Zo ras de Generaal en
zyne Vrienden gezeten waren , begonnen de Oppasfers
Van deezen voorraad nit te deelen , cerst aan hun en zyn
Gezelfcbap , en vervolgens aan ellen. Maar ons Volk
nam wear , dat de Kokusnooten , tegen de gewoonte ,
welke zy op elle andere onthaalen hadden waargenomen , elle oud waren ; nogthans newel' zy de oude , aan
de Engellch en voorgezet iveg , en lagen nieuwe in de
ftede. Geduurende dit Feestmaal nam men de diepfte
ftilzwygenbeid in agt ; en toen 't zelve bykaus gaindigcl was , hoorde men op een afitand klaagende Vrouwe-ftemmen. RAA KOOK vette Mr. SHARP by de mouw,
zonder 66-; woord te fpreeken , en gaf hem een teken
dat by met den Onderfluurman zou opftaan , en zien ,
wet decze droefenis veroorzaakte. Zy reezen op, en
gingen na de pleats, van wear dit klaaggeluid fcheen te
komen ; welhaast zagen zy een groot aantal Vrouwen ,
een' Dooden volgende, die in een mat gebonden', en op
een foort van bear van Bamboes gelegd , op de fchouw,
dens van vier manners gedraagen werdt ; geen andere.
Mennen waren by de Lykftatie. Mr. SHARP hieldt zich
thans ten vollen verzekerd , dat bet de Begraafenis was
des Zoons van RAA Koox ; doch kon niet begrypen , wearom dit apes zo bedekt was toegegaan , en men hun
Been enkel woord deswegen gezegd hadt. Zy' kwarnen
op de Begraafplaats , juist toen zy gereed waren om het
Lyk , in bet daartoe vervaardigd Graf, by te zetten. Dit
gefchiedde zonder eenige plegtigheid; de Mennen , die
het gedraagen hadden, begonnen terftond 'er garde over
been te werpen , en het graf met handen en voeten te
vullen ; terwyl de Vrouwen nederknielden , en , met luid
gefchreeuw,, den afgeflorven fcheenen te rug te roepen , en
nen te duiden als of zy niet afgefcheurd konden worden van 't geliefde voorwerp , hun door den dood ontrukt. Ben hevige flortregen , toen nedervallende , dreef
de Enge /Men , met eenige Inboorelingen , onder het eerfte
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dak, 't Welk zy konden bereiken , om te &Wien ;
naa dat de regen bedaarde , keerden zy weder tot RAA
KOOK en de ltupacks, die ook, in een naby gelegen huis,
eene fchuilplaats gezogt hadden.
Dewyl bet weer zees ongefteld bleef,, keerden zy dien
avond niet na Pelew weder. Den volgenden morgen, eer
zy vertrokken , nam RAA KOOK , Mr. SHARP en den Onderituurtnan mede na een huis, niet verre van de plaats,
waar zyn Zoon den voorgaanden dag begraaven was.
Niet meer data eene wade Vrouw zagen zy in eat Huis,
die , zeker bevel van den Gcneraal ontvangen hebbende , uitging en wederkeerde met twee oude Kokusnooten , een bundel Betelnooten met de bladeren , en war
rood Oker. Hy nam een der Kokusnooten , deeze dwars
over met Oker beftrecken hebbende lag by dezelve aan
zyne zyde neer, en naa eene wyl diepdenkens , uitte by
eenige woorden , die de Engelrchen, uit de gebaaren by
dezelve gemaakt , voor een gebed namen ; met de tweede Kokusnoot deedt by 't zelfde. Vervolgens overftreepte by den bundel Betelnooten , en zat eenigen tyd ftilzwygend over denzelven neder,, riep de oude Vrouw,
en gaf haar den bundel met de twee Kokusnooten , benevens eenige onderrigtingen , over. Mr. SHARP merkte
op, dat zy dezelve bragt na de plaats, waar die Jongeling begraven lag ; dock niettegenflaande zyne en des
Onderfluurmans nieuwsgierigheid groot was , om het erode van die plegtigheid te zien , -wederhieldt de eerbied
voor des Generaals rouwe , en de vrees van hem annfloot
te zullen geeven , hun , van die te voldocn , door de
oude Vrouw te volgen. Kort daar op keerden zy na
Petew weder, en van daar na Oroolong; de Generaal
vergezelde hun derwaards.
Capitein WILSON ging den achtften van October, met
R AA KOOK, een bezoek by ABBA THULLE afleg gen. Toen
zy op Pelew kwamen vonden zy, dat by gegaan was
na een ander Eiland , Emungs geheeten , 't welk vry
groot is, en tusfchen de tien en twaalf mylen ten Noorden van Pelew aflegt : doch Thy badt zyn ouciflen Zoon
gelaaten, om hun te ontvangen en derwaards te geleiden.
De EngelRhen veronderftelden , uit verfcheide omflandigbeden , dat dit Eiland onderhoorig was aan ecnen anderen Repack ; nogthans deeden • 'er zich eenige redenen
op, om te veronderftellen , dat by geen gelyken rang
met ABBA THULLE bekleedde. Hier werd een groot Feest
ge-
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gehouden met zing en dans : Capitein WILSON werdt
overlaaden met Gelehenken , die by grond hadt om te
denken , dat zy voor zeer kostlyk hielden. - - Den
twaalfden keerden zy weder na Peltw, waar zy in den
avond aankwamen. Den volgenden morgen duck A aBA
THULLE ter vierdemaale aanzoek by Capitein w:Lso, ,
dat nog gene keer eenigen van zyn Volk met hem ten
ftryde mogten trekken. Hy gaf bier aan zyne toeftem.
ming , onder voorwaarde , dat hy , op Groolong komende, zyn geheele Manfchap gezond vondt, werwaar Is
by dien morgen met RAA. KOOK vertrok, en in den namiddag aanlandde. — Op den zesrienden kwam eene
Canoe te Oroolong, RAA KOOK te verwittigen, dat
bet Volk van ilrtingal, des oorlogs monde, Gezanten
gezonden halt, om den Vrede te verzoeken.
ABBA TIIULLE verfcheen den zeventienden zelve te
Oroolong , vergezeld van acht Vrouwen eu een ganfchen
floet ; alien itonden zy zeer verfteld over het Vaartuig,
't welk zy daar zagen vervaardigen. De Koning met
zyn Gezclfchap vertrok den an - en -twintigtlen ; dock
diet zonder Capitein WILSON de beloofde Manfchap en
Wapenen te befinneren. Op den zevcn - en -twintigflen
keerde by weder met RAA KOOK 0111 de Mannen : de
Engelfchen vernamen , dat de titans bedoelde Krygstocht
gerigt was op Pelelew, een Eiland Zuidwaarts van Pelcw
en Oroolong gelegen. Den een - en - dertigften kwamen
eenige Engelfchen te rugge , en de overigen kort daar
naa , en verhaalden Capitein WILSON, dat het tot geen
gevegt gekomen was : dewyl het Volk van Pelelew den
Vrede verzogt hack. De Koning van Pelelcw kwam met
ABBA THULLE te rug , en beiden gaven zy den Engelfehen een bezoek op Oroolong.
Het Vaartuig was
nu meest in gereedheid. ABBA THULLE verzogt den Capitein, dat by niet wilde vertrekken , zonder hem des
berigt te geeven, dewyl by twee Mannen mede na Engeland wilde zenden : zy bleeven korten tyd, en begaven zich na Pelew.
Onze Tochtgenooten lieten den negenden van November bun Vaartuig, zo verre volbouwd, in 't water loopen , 't geen zy, op 't verzoek van mum. THULLE, die
by dit afloopen , met zyne Broeders, tegenwoordig was,
den naam van Oroolong gaven , naar het Eiland, waar
men het timmerde. Anderen daags zondt ABBA. THULr.
LE by Capitein WILSON, met verzoek, dat hy zich zou.
ver-
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vervoegen op de Waterplaars , aan de andere zyde van
het Eiland deeze daar verfcheenen zynde, verftondt by
nit 's Konings mond , dat die ten oogmerk hadt , hem
de Eer eens Rtepacks van den eerften Rang op te draagen. De Capitein , hem zyn erkentenis betuigd hebben.
de , voor deeze hem toegelegde Eere , ging met den Koning en al de Rupacks onder de fchaduw van eenfge
groote boomen ; en werd Capitein WILSON verzogt op
een kleinen affland te gaan zitten ; hierop ontving RAA
Fool{ een Ring , gemaakt van 't been eens diers , het
Ordes-teken , nit harden van den Koning, en flak denzelven aan Capt. wiLsoN's arm. Doch , cer by dit verrigtte , was by zeer zorgvuldig , om te weeten welke
hand de Capitein nicest gebruikte , en dit ontdekt liebbende , raspte by den Ring van binnen zo verre uit, tot
dat by denzelven , met behulp van verfcheide Rupacks, niet
zonder veel moeite , over de vuist van den Capitein en
aan den arm krccg. Den geheelen tyd was 'er een diep
fillzwygen in agt genomen , zo by de Rupacks, die de
Plegtigheid hielpen verrigten , als by het Volk , 't welk
alleen toekeek ; maar ABB& TauLLe liet niet of van
fpreeken , steeds raad geevende , hoe zy best den Ring
over de hand zouden been krygen. Hierop fprak die
Vorst den Capitein ftaatlyk aan, zeggende , dat het Been
alle dagen glad gewreeven en zorgvuldig bewaard Inoes1
worden, als Cell bewys van den Rang , diets by onder lam
bekleedde; dat by dit merkteken van Waardigheid, by alle gelegenheden , moest verdeedigen , en nooit toelaaten dat
van zyn arm geftheurd wierd , dan met verlies zyns leevens.
De plegtigheid gaindigd zynde , wenschten alle de Rupacks Capitein WILSON geluk , met in hun Orde toegelaaten to weezen , en bet Volk betoonde hem riunne
Eerbiedenisfe.
's Avonds haalden zy alle de Tenter , en anderen
voorraad , van wal aan hoard van de Oroolong; zeilden
daar op de haven uit, en ankerden by de versch-waterplaats,
aan de andere zyde van het Eiland. RAA KooK en ARRA. ROOKER_ zeilden met bun het Eiland om ; doch de
Koning verkoos bet te voet over te trekken. Zo ras zy
geankerd waren , vervoegde zich Capt. WILSON by den
Koning , die hem thans zyn tweeden Zoon , LEE Roo
geheeten , overgaf : deeze was een Jongeling , tusfchen
de zeventien en achttien jaaren nud ; by Wilde hem na
Engeland zenden , gelyk by betuig,de , om een EngelschXx
man
El. DIAL. MENGELW. NO. 1 5.
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van hem te maaken, en daar door in flaat te flellent
om by zyn wederkomst dienst aan zyn Land te doen.
't Was een Jongeling van goede hoop. Doch by flied
aan de Kinderziekte , vyf maanden naa dat by in Engeland kwam.
Op den twaalfden van November flak de Oroolong in
Zee, om na China te ftevenen. ABBA THULLE vergezelde hun , tot dat zy digt by 't Rif naderden. Hier nam
by 't jongfle affcheid van zyn Zoon ,, en een allertederst
van Capitcin WILSON en diens Volk. Maar wat was
dit aficheid , in vergelyking met dat van hunnen eerflen
en beftendigen Vriend RAA. KOOK , die aan boord wilde
blyven, tot by hun veilig over 't Rif zag; toen zy over
't zelve waren , bleef by eenigen tyd fail en in diepe
geda aten zitteii , zo dat het Schip een goed deel welts
aIgelegd
halt , cer by het op zich kon verkrygen bun
b
te verlaaten. Toen by , in 't einde genoodzaakt was zulks
te doen , kon by niet fpreeken ; maar wees op zyn hart,
als wilde by zeggen , pier , bier voel ik fmart, u
n
vaarwel te zeggen. Fly vervoegde zich met onderfcheidi g by zyn Neef LEE BOO , voerde hem eenige woorden
ding
te •emoete; dock buiten flaat 'er meer voort to brengen,
haastte by zich na de Canoe, die op hem wagtte , en
gal, als deeze van boord ging , den Jongeling eene veel.
beduidende groet met de oogen.
Deeze RAA KOOK , aan weaken de EngelMen op dit
Eiland zo veel verpligtings hadden, fcheen ruim veertig
jaaren te tellen, en was van Gene middelmaatige geftalte.
Zyn gelaad drukte veel verflands en goedhartigheids nit.
Hy was moedig en koen; nogthans zecr menschlievend;
ilandvasti g en doorzettend in alles wat by ondernam; by
gaf zyne bevelen met veel minzaambeids; dock wiliie ze
volvoerd hebben • en het Volk fcheen hem met yver en
genegenheid te geboorzaamen. - Hy bezat de ernsthaftigheid des Konings niet ; noch ook de grappigheid
zyns Broeders ARRA KOOKER. Hy brandcie van weetlust,
en eene begeerte , om de oorzaaken en redenen op te
fpeuren van wile uitwerkzels , welke by aanfchottwde:
by hadt eene voorbeeldige fterkte en werkzaamheid van
geest; was wonder vlug in 't bevatten van alles , wat
hem werd befchrecven ; en bezat een .zo kiesch gevoel
van Eerlykheid, dat by altoos zeer misnoegd was , wanneer de Pelew-Eilanders , door eenige hunner kleine dief
zyns oordeels , de wetten van Gastvryheid gefebon-
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fchonden Madden; deeze hield voor onfchendbaar heilig , en rusttc Diet voor dat het weggenomene weder
gegeeven was. Alle dubbelhartighcid za g, hy met verontwaardiging flan , en bejegende den Malayer , niettegenflaande deeze een groote GunitelinP.; des Konings was,
met eene openlyke veragting : dewyl hy hem islet die
kwaal behcbd rel:ende. Met an woord, RAA KOOK was
groot en goed
(*) De Boekhandelaar G A. ARRENIiERG heeft eerie Vertaaiing
beloofd van het Werk , die wy te gemoete zien , en de Leezer; een b:'eeder Yeti-lag van de P,L i v-I;i)aiiiim. zal opleveren.
Ons Uittrckzel bepaalde zich tot de Ontmoetingen der SATbreukelingen , en 't Been onverinydelyk daar by kwaln, de Etlanden zelve betreande : wy hoopen door ooze Uittrekzeis de
leesiust tot bet Work eer opgewekt dan vcrzadigd te hebbon.

IIITTREKZEL REINER RRIZE IN POSEOA, ERN LANDSCHAP iN SCLAVONIE, DOOR DE HERP.EN PILLER
EN MIT1EL PARCIIER Hoogleeraars op do

Univerfiteit van Buda, IN DEN ZOMER,
DES JAARS MDCCLXXXII.
was de oorzaak , die aanleiding gaf tot de Reis
Vreemd
der Hoogieeraaren
en
ea
PILLER

MITTEL PARCHER ,

hebben zy, fehoon niet flaagende in [tun hoofdoogmerk,
gelegenheid gegeeven tot eene nadere kennis van de
Landftreeke en de Inwoonders , dan men tot nog toe
bezat. Van het een en ander een kort verflag mede te
deelen , zal, zo wy vertrouwen , den Leezeren oozes
Mengeliverks behaagen.
Pofega of Posjega is de naam eener Stad in Solavonie,
frt,eleen aan de Rivier Orlau , thans tot Hungarye behoorende ; in den janre MDCCXXXVII word zy den
Turkeu ontwcldigd. Deeze Stad is de eenigtle van cell
Graaffchap , 'waar aan zy den naam gceft , ten \Vesten
van Pclgrado, vyftig mylen van Luda , en zeventig van
Weenen, afgelegen.
De Reis der twee Hooglecraaren PILLER en BlITTEL
pAnc ipilk , word aangevangen op last des Keizers en
had: ten does de oorzaak te onderzocken van een verfchynzel, 't welk zeer zeldzaam was , en onder de Inwoonders vary Cell Dorp Eminovaz , in 't zelfde GraafXxa
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fchap gelegen , zeer groote fchrik baarde. Te
weeten, in de Herfstmaand, des Jaars 1\IDCCLXXIX,
zag een Boer , voor Zonne opgang , aan den hock van
zyn finis een vlam opgaan, die allengkens hooger klom,
en bet opperfle van het dak bereikte. Dezelve word terflood geblust ; maar vertoonde zich weder in 't vallen
van den avond op dien dag, en ten derden maale, naa
dat de Zon °oder was , op twee verfchillende plaatzen ,
waar men ze reeds halt nitgeblust. Vier uuren daar naa
zag men y our in een klein Gebouw en een Koornfchuur,
by elkander en op eenigen atttand van bet Huis : doch
men word den brand meester. — - Niets dergelyks viel
'er voor, tot in Louwmaand, des Jaars MDCCLXXX,
wanncer de Inwoonders, 's morgens opflaande, bet Finis
in brand zagen fchoon het bykans geheel met thee=
bedekt was, en het brandde af. — Naa dit ongeluk
verliep voorts het geheele jaar, en bykans het volgende,
wonder dat 'er lets van dien cart gebeurde : bet Huis
was hcrbouwd; maar den vierden van I-Ierfstmaand, des
Jaars l'ODCCLXXXI, vertoonde zich het vuur op nieuw,
beneden aan 't Gebouw , fchoon naar 't berigt , den
Reizigeren gegeven, alias welbezorgd en geen aanleiding
tot brand altoos was. Met magt van water kreeg men
't nit. Maar 's ander-en daags zag men een Hooihoop
vlam vatten , die digt aan 't finis ftondt , en de brand
floeg over tot de nabuurige Huizen , van welken 'er drie
Naa dien tyd vertoonden zich de
verteerden.
Branden in alle deelen van bet Dorp , zo dat geen enkel
Huis of Gebouw des bevrykbleef. De Inwoonders konden niet nalaaten zulks voor een wonderteken te houden:
althans het moest in hun vrees en ontfteltenisfe verwekken. Verfcheide omftandigheden liepen zamen , oni de
ongerustheid te vermeerderen; by vo , ,rbeeld, eenige Perfoonen zaten gerust in een Hof , naby een water , met
bout gefchoeid; eensflags zagen zy dat bout viam vatten:
anderen ontdekten dat 'en vuur kwam uit eene welgeflooten Kas , en dezelve geopend hebbende , vondt
men bet Linnen , en wat 'er verder in was . in vlam ;
zonder dat men lion gisfen hoe 'er vuur in de Kas kwam.
Het liep eindelyk zo verve , dat de Inwoonders
Hoch de oorzaak, noch het hulpmiddel, noch het einde,
van ;ben ramp ziende, de party koozen om de plaats te
verlaaten , en hunne Wooningen op een grond, die hun
meer gerustheids verleende, te bouwen.

De

BEN LANDSCI{AP IN SCLAVONIE.

61I

De Hoogleeraars , uitgezonden om na dit vreemd verfchynzel onderzoek te doen , ilaagden niet : alle hunne
nafpeuringen liepen vrugtloos of ; zy konden geen blyk
vinden van vuur , nit de aarde uitgeborfren , of voortitornende van eene Electrike oorzaak, of eenige andere;
naa 'er zich een geruimen tyd opgehouden te liebben,
keerden zy weder , laatende dit ituk zo duister als zy
het gevonden hadden.
Maar is deeze Reis dus nutloos geweest, ten aanziene
van bet groot oogmcrk ; zy was het niet in het opdoen
van kundigheden , omtrent veele zaaken deezes Landfchaps , die der Weetgierigheid een aangenaam onthaal
verfchaifen , en welker voornaame inhourt wy nu zullen
mededeelen.
De Inwoonders van Pofega zyn doorgaans kloek van
geftalte , en zien 'er redelyk wel nit. Zy kleeden zich
omtrent op de wyze der Burigaaren , en cite hunne kleederen zyn van Wol of Linnen. In bet gebergte flaan
de Huizen afzonderlyk ; doch wanneer men thans nieuwe bouwt, brengt men ze digter by elkancier,, om Dorpen te vormen , tot algemeene en byzondere veiligheid:
men laat een groot open plem in 't midden , waar
verblyfplaats is voor de Wagt, die de Bewoonders hem-thugs waarneemen. De Mizell zyn van bout , en van
binnen bedekt , met aarde bedreeken , en met kalk wit
gemaakt, en voorts wel gefchikt ten hunnen byzonderen
gebruike.
Eene bovenal merkwaardige omftandigheid beftaat bier
in, dat de Poleganers, het niet voor eene gewoonte hebbetide , de erfenisfen , naa den dood des Vaders , tusfchen
de Kinderen , re verdeelen , noch van verblyfplaats te
veranderen , wanneer 'er een nieuw Huwelyk in het Gezira gellooten words , ook een nieuw Huis bouwen , ter
zyde van bet Vaderlyke, en daar can vast, als een aanhangzel : waar uit zomtyds ontftaat , dat 'er twintig
Wooningen aan de Vaderlyke vast zyn , als takken voortfpruitende uit denzeifden wortel.
Elke Familie verkiest C211- der Leden tot Bei:harder,,
en , indien by zich der hem toebetrouwde post niet
waardig ge,iraagt, wordt by zo flaatlyk atgezet als voorbeen aangefteld. Dit Hoof(' noemt zich OudPte , zyn
werk bettaat in de bedieningen . te verdeelen , liet werk
binnen en buitens Buis te befelnkken, te bepaalen Welk
;en gedeelte van bet ingezamelde moct VQrk3gt
well;
Xx3
be-
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bewaard worded, en zorg te drangen voor titles wat de
toekomt, elk zyn belcileiden deel te geeven, de
fault-fen en lasten te beta4kn , het noodige tot leevensonderhoud en ander,: behoeften , te verzorgen , op den
arbeid te letten, de gebrekkigen te beftraffen , verzuimen
en misdryven te voorkomen. 't Is gebruiklyk, dat bet
FJoofd eenige andere Leden der Familie verkiest om hem
te helpen , en rand te geeven in gewigtige gevallen : deeze raadpleegingen houdt men des Zondags naa den middag , wanneer ook nan elk zyn tank voor de aanftaande
week gegecven wnrdt.
Dergelyk eene fchikking heeft men voor de Vrouwen
in elke Familie. De Opzigtfter,, door de andere Vrouwen gekoozen, verdeelt elks werk , zo in de Keuken als
in bet Bakhuis en de Boerdery. Dan , de voornaamfte
zaak, de Vrouwen aanbevolen, beflant in de benoodigde
Kleederen voor de geheele Familie te maaken: ten dien
einde bczorgt ieder Wol, ten algemecucu behoeve„ 't zy
eigen ingezamelde of gekogte: en wat bet Linnen betreft,
moet ieder Vrouw zo veel bezorgen als zy oordeelt noodig te hebben; ieder heeft ten dien einde een voegelyk
fink gronds ter bebouwinge.
Als zy eeten zit bet geheele Gezin niet te gelyk aan,
de iMannen eerst, daar naa rle Vrouwen, en cindelyk de
Kinderen. De Vreemilain9,-en, als men ze noodigt , of
als 'cr een komt , (want do Gastvryheid is by de Sclavoviers in groote hoogagtbig,) eeten niet met bet Gezin ,
rnaar in eel') ander vertrek, tot dat einde aleen vervaardigd; de Ondfle allecn houtt bun gezelfcbap , doch naa
het eeten komt eene der Vrouwen de vocten wasichen.
Allen , die nog long zyn , hebben gecn bed noch dekzel
des mgrs: zy flaapeu op den grand, allecn mogen zy een
beddelalzen , of een ftuk huuner , wider zich
foreiden: men wit dat zy van -vroeg af aan eene harde
1pevenswyze gew:Tnen.
De verfchcidenheid van voezcl is onder hurl zeer Bering: in den Zomer beaaat bet meest nit Veldgewasfen,
Moeskruiden en Meclfpyzen; 's Winters eeten zyVleesch,
en bovenal Varkensvleesch, en zeer veel Fool. Niet weinig tocbereidzels maaken zy van Kawoerden of Pompoenen. Op Kerstyd maakt elke Familie een aeheel gebraaden Varken op tale? te hebben; men zendt 'er een fink
van aim den Deer van de plants en nan den Priester, als
niet te verre af woonen. Zy drinker' Wyn, maar kiezen
daar
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dear boven een drank , van Pruimen gemaakt , en hebben zy geen van beiden , dan vergenoegen zy zich met
een teug waters.
Het werk op de Velden neemt een aanvang met bet
einde des Winters , en duurt tot bet laatst van den
Herfst. In den Winter houden zy zich , behalven de
dagelykfche bezorging van 't Vee, bezig met het bouwen
of het-ft-ellen bunner Haizen , bet meaken en verbctereu
bunner Akkergercedfchappen: bier toe behoeven zy geen
Werklieden of Kunftenaars ; elk is in fleet tot het verrigten van alle die werkzeambeden. Wanneer zy Diets
anders te doen hebben, rekenen zy het zich tot geen fcbande , Handfcboenen, Kousfen en Mutzen van Wol te vervaardigen. Dc jeugd, die het Vee hoedt, is niet
doch bezig met fpinnen , of dergelyke handen arbeid.
'Er is , misfehicn , geen land in de wereld, wear
de Vrouwen zo bezig zyn als in Sclavonie. Belialven de
Huislyke zorgen , en bovenal bet vervaardigen der Kleederen , welke alleen op bun ftaan , worden zy door de
Mennen mcnigwerf geroepen , om hen in het Akkerwerk
de ,bchulpzaame hand te bieden. Uit dien hoofde zyn
ze zeer fpaarzaam op bun tyd, en zy 'eaten nooit bet
oogenblik verlooren gaan. Nimmer bykans ziet
men ze zonder fpinrokken en fpil, 't zy ze op de pleats
een lugtje gaan fcheppen , 't zy ze wandelen, 't zy ze
zelfs na de waterputten gaan , of 'cr van dean komen ;
zy wceten de watcrkruik in de eene hand te draagen,
en met de endue te fpinnen. Voor bet overige ken men
uit het reeds gezegde ligt opmaaken , dat haare bekwaamheid zich niet tot fpinnen bepaalt , zy wecten van Wol
eu Vlas Stoffen te vervaardigen op getouwen , die niet
z .
Gelukkig liaagen oak deeze
zecr kunftig zyn
Sclavoniers in het verwen van Rood , Geel, Groen en
Zwart : de gemecnile en gemaklykfle kleuren.
Nan al bet bygebragte zal elk zich verwonderen over
bet vcrwyt van tram- en luiheid , den Sclavo.vitrs zo mcnigmaalcn gedaan. De Vrouwen althals vinden zich als
met arbeid overleaden. De noodznaklyke Kunflcn woeden 'er door alien beoefend en niemand lent die der
Weelde. De Koophandel heeft dear weinig te beduiden ,
en 'Cr zyn gene groote winan te doen by cot Volk,
wells behoeften zo bepnaH zyn, 't geen zo weinig het
gemak zocizt , en wear by ni'cts zcidzaamer is dan geld.
Het weinig gelds , 't geen zy van de Vreemdlingen trekXX4
en
ken,
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ken, komt van.het verkoopen van Tabak, en een kleine
hoeveelheid Zyde : ook dryven zy eenigen Handel in
Graanen, wanneer deeze in Italie ontbreeken. 't
Schynt dat men in eene Landflreeke, zo gelukkig gelegen,
zich meer moest toeleggen op het aankweeken van voortbrengzelen , die in de nabuurige Landen ontbreeken. De
Tabak maakt 'er een van uit; doch , fchoon de Tabak
van Poftga voor goed bekend , en zeker voor goeden
prys te verkoopen is , vergenoegen zich de Inwoonders
met de bladeren te leveren zo els ze gegrocid zyn, zonder 'er iets aan te doen tot bereiding , volmaaking, en
om 'er meer voor te krygen. Het planten van Meekrap ,
die by hun valt , en van Weede, als mede van Lynzaad,
zouden zy ,kunnen voortzetten; hun fpinzel, weefzel,
en bleekery, alles by hun vry gebreklyk , veel kunnen
verbeteren. Tot het een en ander chide z. ,u men hun
eerst van de beste Zaaden moeten zenden , en vervolgens
bekwaame Werklieden toefctikken, wier onderrigtingen
zy in de Handwerken behoeven.
In het eerfte tydperk der kindschheid draagen zy groote
zorge voor de opvoeding der Kincleren ; doch zy zien
'er vroeg van af. De K!nderen zuigen tot de twee of
drie jaaren. Zy zwagtelen ze fiat ; tot vier -menden of
deer omtrent houden zy ze in de wieg ; doch dan neemen
zy ze mede na 't Veld, en hangen de tedere wichten in
een dock, by wyze van can hangmat, aan een boom.
Op de min fie beweeging, die de Mueder aan het hangbedde bernerkt , loopt zy dear heen, en Belt het Kind te
vredc door het de borst te geeven , of een vogt , gemaakt
van Pruimen, 't walk zy by zich hebben in een Kabasfchel. De eerfle School, tot onderwys der Jeugd,
werd, in den Jaare MDCCLVIII, te Koutieva opgerigt ;
tints dien tyd heeft men andere elders aangelegd , en
thans zyn 'er veele Selavoniers die leezen en fchryven
.kunnen , en eenige andere kundigheden bezitten , met
hunne boerfche eenvoudigheid firookende.
Hunne Spelen zyn weinig in getal, zy hebben te veel
bezigheden , om 'er zich met veele op te houden. De
ongens fpeelen met den dryftol ; met ballen en ftokken,
JDe
Mennen oefenen zich in fteenen na zeker doel te werpen, en worden dear in zeer afgerigt: zy weeten fteenen,
van eene ongeloollyke zwaarte , heen te finyten, Zy ken,
p en twee Muzyk-Infirumenten, te weeten den Doecielzak
ea de Guitar, net dric of zes faaaren, Rutz MazYk is
car
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eer droevig dan vrolyk , hunne Dansfen zyn bedaard en
deftig. Hunne Gezangen dienen tot herinnering der groote deaden van hunne oude Koningen of Opperhoofden.
De Ziekten in Sclavonie zyn Koortzen in 't heetst des
Zorners Buikloopen in Oogst- en Herfstmaand , Borstkwaalen in Winter- en Louwmaand , en kwaadaartige
Koortzen in Sprokkel- en Lentemaand. Hunne meeste
Geneesmiddelen zyn zeer eenvoudig, veelal uit gewasfen
beflaande: derzelver gebruik ileum op de ondervinding,
en ze zyn geheel vry van alien Geneeskundig ttelzel.
Wat den Landbouw der Sclavoniers betreft is het opmerkelyk , slat ze het gebruik niet hebben, om door heggen de Landen van een te tcheiden , maar het alleen does
door lange houten fehuttingen , die de bebouwde Landen
afzonderen van de onbebouwde Weidlanden , Bosfehen en
Wegen, om 'er het Vee van of te 'louden De Graanen,
die het meeste Laud by hun beflaan , zyn Gerst en Mais;
op de kariten der Landen , waar deeze Veldgewasfen
groeijen , zaaijen zy Boekwcit, welk laatfle zy alleen voor
hunne Paarden gebruiken. De Tarwe , die zy teelen, is
enkel gefchikt voor vreugdedagen en feesten , ten dienfie
van den Meer. Dc cart des grands is Potaartle, gemengd
met goede vrugtbaare Aarde , doorgaans asclikleurig ,
zomtyds geelagtig, 't welk geen harden en vaslen , maar
zagten grand oplevert, zeer tot den groei gefchikt, en
nog beroemd van wegen de vrugtbaarheid: fchoon dezelve dien roem tegenwoordig flegts mag draagen ten opzigte
van de Mais, die zestigvoud voortteelt, terwyl het ander
Koorngewas maar vyf- of zesvoudig worth ingeoogst : 't
zy men dit toe te fchryven hebbe aan het te digt zaaijen,
't zy aan de verwaarloozing om het Land van onkruid te
zuiveren, 't vv-elk het graan verflikt , 't zy eindclyk can
de uiteputheid des gronds, welken zy nooit bemesten.
De Sclavoniers begaan zeker een grooten mist -lag, met zo
weinig Vee, naar gelange -"runner Bouwlanden , te 'louden , en door dit middel zich mest te verfchaffen. Zy
denken een gelyk voordeel te trekken , als zy den grand
twee jaaren laaten rusten , de verbrandde ruigte over de
Akers firooijen , en hier en daar een fchaapskooi plaatzen. 't Is waar, zy kunnen niet gemaklyk hurt Schaapsvee
vermeerderen. Doch de verbaazende uitgefirektheid der
Weidlanden , in vergelyking met die zy bebouwen , duidt
weinig kunde of weinig vlyt in den Landbouwer aan.—
Zy maaken de v ,,oren zeer digt by cell, zelfs in de fchraalKx 5
fte
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Ile gronden , van oordeel zynde , dat de vrugtbaarheid
afhangt van de menigte des gezaaiden Graans. Tarwe
zaaijen zy alleen op braak gelegen hebbende Lamien :
Mais, twee of drie laaten agter den anderen op 't zelve
Land , naar maate het blyft vrugt geeven , wanneer zy
het voorts braak laaten. Zy hebben twee foorten van
Mais, nit 't geele. In het bovenfte gedeelte des Landfchaps planten zy de Mais korl voor korl, op gelyke afftanden ; maar in het benedenfte zaaiien zy als ander
Graan.— Zy dorsfen bet getheeden Graan door het van
Beesten op 't Land te laaten treeden. Voor de Mais en
de Tarwe draagen zy in 't bewaaren byzondere voorzorgen. Zy maalen korlgraan, met zeer eenvoudige Molens,
ook van hun eigcn maakzel , en zodanige , als de Hoogleeraar PALLAS by . de Basilers aantrof ; en BELIDOM, in
zyn Architecture Hydraulique, befchreeven heeft.
De Sclavoniers hebben bet niet verre gebragt in de
Veehoedery. Zy hebben alleen Osfen tot den arbeid,
en verflaan de kunst niet om ze te mesten. Zy draagen
zorg voor de Koeijen om de Melk , waar van zy egter
weinig Doter en Baas maaken. Dewyl het Land veel
I-louts oplevert , zyn ze ontflaagen van zich over bet
Wolvee zeer te bekommeren : nogthans heeft tegenwoordig de Graaf JANovicn- A DAROUVAR op 't gebergte een
geregelde Schaaphoedery aangelegd , en groote Stallen
doen bouwen. Het getal der Varkens is 'er verbaazend
groot , en zy worden zeer vet in , goede Eikeljaaren :
want de Eikenboomen zyn bier veelvuldig. Zy eeten
ook veel Vaarenwortels. — Het geheele verfchil ,
tusfchen de Sclavonifi;he en Hungaarfehe Paarden , beftaat
daar in , dat de eerst g emelde zich nooit zo goed laaten
temmen als de laatstgenoerncle. — De Pq/eganers ,
die bet gebergte bewooncn , voeden veel Kalkoenen ,
welke zy in Croatic verkoopen. Zy vlegten Byekorven van takken , en zouden een vecl grooter overvloed van Honig kunnen verkrygen , als zy de zwermen,
in de bosfchen verfpreid , opzogten , of ten minften in
holle boomen 'er gevoeglyke vcrblyfplaatzen voor vervaardigden. — De Zydeteelt is in Pofega nog in haare kindschheid; doch maakt vry veel opgangs.
Best verflaan de Pofeganers de Tabaksteelt, jammer dot
deeze zich bepaalt tot het klein getal der zodanigen , die
nicer Landcryen dan Bosch hezitten. Voor 't overige is
'er niets , waar op de Bewoonders deezer Landfireeke
zich
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zich meer toeleggen dan op het aankweeken der Pruimenboomen: dewyl zy van Prunnen e'en Drank maaken , dien
zy boven den Wyn Zy verkiezen rot deeze Plantadien een leemagtigen grond , bloot liggende voor de
Zuider- of NVesterzon; zy zetten jonge Pruimenboomen
op reijen , en zaaien 'er in de eerffe laaren Ntais tusfchen ; dewyt ht hen in de n, odzaaklykheid brengt •
om veel te dier ploatze te arbeiden , en dit den grond
los maakemle, de wortels beter uitIchieten. Wanneer de
jonge Pruimenbo-lnen fterkte genoeg gekreegen hebben,
om befland te zyn tegen het knabbelen van het Vee, Jaat
men de Schaapen coder dezeive , niet alleen om
zicli dien grond ten num: te maaken; maar ook om dat
de ondervinding gelcerd heeft , dat de Praimenboomen
overvloe,:iger vrugt draagen , naar maate de grond meer
betreeden wordt. Zy hebben geleerd , nit zekere teicenen te fpellen, of de inzameling overvioedig zal weezen:
te weeten wanneer de toppen tier takken in den Winter roodagtig worden ; als de bladeren te gelyk met de
bloezems te voorfchyn kornen, en indien de fteelt:es kort
zyn. - Wanneer de Vrugten ryp zyn , laaten zy
ze gisten, en trekken 'er door vuur een Wynagtig vogt
uit, de gcliefde drank der Inwoondcren in bet Gewest,
waar van wy eenige naarigten hebben opgegeeven.

CORNELIA BY HET LYK VAN LUCINDOR.

die, by eene betoverendefchoonlicid, de ultmuntendtie hoedanigheden van hart en ziel bezat , in de vaeg van
haer Leven , rest :gerchikt om eenen Echtgenoot gelukkig te
maaken frond eerlang door de genoegelyke Huwlyksbanden
verknocht te worden.
Finer Minnaer , een voortreflyk
jont;cling , met line Ziels- en Lichnemsbegaeldheden rykelyk:
voorzien , genoot eene bloeijende g,ezondheid
1, y most zich
veele Levensjaeren belooven. Doch wat is de brooze
Sterveling ! t '''at zyn de grootfle weivaert en flerkfle kragten !
Een tedere Bloch, die, by de cerlic Zonneftraelen, fierlyk ontluikt , en , v6 . 'r dat koesterend Licht zyn blinkend hoofd onderhaeit , verwelkt en flerft.
LuctNooR word door erne ontileekende Koorts hevig aengetast, die hem, eensklaps, aen 't veege Ziekbed boeide.
Derzelver geweld trin oogenblikkelyk toe. - Hy raekte
aen 't ylen,
Een bleeke doodverf beving de plaets van
CORNELIA ,

aen-
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Zyne gevleeschte hap't aengenaem blos zyner waugen.
den verdorden , en zyn gansch Lichaem werd een afzichtelyk
geraemte. Zyne oogen , die als heldere lichten geflonkerd hadden , werden van al bun vuur beroofd, en zonken
in de beenkas. — Geen middelen konden baeten.
Alle hoop vervloog ; en , binnen korte dagen , blies LUCINDOR
den adem uit.
Allen de omflanders fmolten in traenen.
CoRNELIA.
alleen ., met een flyf aengezicht , door geen traen bevochtigd ,
flaerde fpraekeloos op 't ontzielde Lyk.
De overmaet
van rouw deed haer firaks bezwyken.
Weer tot zich
zelve gebragt , begint haer boezem lucht te krygen. —
Traenen biggelden langs haere bevallige Wangen.
Emudelyk berst zy uit in deeze tad :
„ Nooit volpreezen Minnaer ! dien ik meer dan myn Leven
heb geliefd die , eeuwig , aen my zoo verbonden warden
Gy word my dan door den onverbiddelyken dood zo wreedelyk
ontrukt ! Alle myne genoegens zyn met u vervloogen ! Al myn beguichelende hoop is als een Morgenwolk verdweenen ! 1k zal die wyze redenen , vvelke my zo dikwerf verlicht hebben, niet nicer uit uw welbefpraekten mood hooT en — Die welmeenende en tedere liefdebetuigingen zullen niet meer van owe bevallige lippen vIocien1
Gy
zult my niet meer aen uw hygenden boezem drukken !
liter meer de reinfle minnekustehen geevcn !
Al uwe
ontwerpLn , tot ons onderling geluk beraemd , zyn vernietigd!
Al owe zorgen , al u.' vlytbetoon , en) een eerlyk
beflaen te eriangen zyn vruchteloos I Moest gy daerom ,
in uwe eerstontluikende jeugd, met zo veele onaengenaemheden te worfelen hebben ! --- Met het eerlykst hart , met
de deugdzaenifte , de aendoenlykfle Ziel , werd gy door owe
Ouders in een beroep geffeld , dat weinig met owe geneigdlieden firookte.
Wat middelen gy ook aenwende om
voor u een ander te bekomen , kond gy daer in niet flaegen.
Toen gy op bet punt fond , om daer toe te geraekeu , verdween eensklaps dat bly vooruitzicht !
Hoe
finartelyk dit voor u ook viel , berustte gy daer in met eene
ftille gelaetenheid. Gy zaegt wel, dat 'er veelen , wanneer zy in hunnen regten kring geplaetst waren , zoakt) hebben uitgemunt , en der Maetfehappye van oneindig nicer rut
geweest zyn. Gy meende u ook in 't zelfde geval te
bevinden ; doch gy begreept tevens, dat de Godheid , die der
menfchen lotgevallen regelt , beer weet, wat bun tot wezenlyk hell kan flrekken , dan wanneer zuiks aen hunne eigene
keuze ware overgelacten. — Dit deed u uwen wederzin,
zo veel mooglyk , overwinnen.
„ Wat edelaertige gevoelens liet gy in ow geheel beflaen
bly-
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blyken ! Hoe zeer waert gy overtuigd , dat niet de
Woorden, rnaer de daeden, de braefheid en grootmoedigheid van
een karakter openbaer maekten. — Welke finarten onder_
vond gy door daegelyks met Lieden te verkeeren daer gy het
tegenflrydige in belpeurde ! — Hoe zeer was het u tegen
de borst , dat de meesten aen zulke betuigingen en den uiterlyken fchyn bleeven hangen , en dus , zonder bedaerd en genoegzaem onderzoek , deerlyk misleid werden ! Hoe
beklaegde gy telkens de dwaeze en menigvuldige vooroordee_
len , die by den bekrompen Sterveling zo opperrnagtig heerschten -- Door welke pynigende acndoeningen werd gy gefolterd over de fehreeuwende verongelykingen en de ontmenschte verdrukkingen, die gy geduurig zaegt gebeuren! -- Met
welke afzichtelyke kleuren maelde gy het verfoeilyk eigenbelang , waer door de gretige , de onzinnige Sterveling zyn echt
karakter verzaekt, de waerheid verkragt, en de grootfie laegheden begaet , terwyl by zich aen den bloei van zyn Vaderland
weinig bekreunt , wanneer het hem flechts welgae ! — Hoe
dikwyls wenschte gy met zulke verachte Zielen , nooit iet te
doen te mogen hebben ; en hoe menigtnael gebeurde het ,
gy , om alle tweedragt te vermyden, met uiterlyke, doch gemaekte, vriendlykheid hen moest bejegenen.
„ Wanneer gy de voorwendingen en daeden van veelen , die
waenden indruk van den Godsdienst te hebben , vergeleekt ,
hoe menigrneel riept gy dan uit ,.dat de zulken in hun hart
Godverzaekers Imes= zyn, ten mmllen geen toekomende waereld geloofden ; en , als afgerichte huichelaers, den Godsdienst
tot een' Dekmantel hunner gruweldaeden flechts gebruikten!
Hoe ligt vergaeft gy de feilen van anderen , voornamelyk van hun , die uitgebreide kundigheden bezaten , om dat
gy die oordeelde incest voor misflagen blootgefleld te weezen!
Hoe brandend was uw dorst naer kennis , en hoe zeer
vermaekten u , in de uuren van rust, de fraeije letterer ? —
Hoe beklaegde gy u daer toe zo weinig tyd te kunnen nitbree.
ken ! — Hoe benydde gy het lot van veelen , wier beroepsbezigheden, of overvloedige middelen, hun eene genoegzaeme ruimte lieten , om zich daerop voltlandig te kunnen toeleggen , en zich nuttig en aengenaem te vermaeken , terwyl zy
dezelve in vadzige traegheid , of verac telyke uitlinnningen ,
doorbragten I
Welke dorheid en zelfverveeling vond
gy hier door in de verkeering , die zulke bekoorlyke geneugten
kon verfehaffen! Kunften en Weetenfehappen waren by
u, alleen , de bronnen van zuiver vermaak , daar gy eene van
dat alles ledige ziel your de Ichandelykile afdwaelingen blootgefteld oordeelde !
Flier van leverde u zo menige ,
door drank en 'be!, in den grand bedorvene huishouding, de
choevigfIe Tooneelen op !
Hoe dikwerf, wanneer gy eerie°
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nen dief ter flrafplaets zaegt geleiden , wenschte gy VoorbOet•
dige boetdoeningen gefleld te zien voor die bedekte rooversi
reel erger dm de openbaere , welken , of door fehandelyke
bankroeten , fehatten verzamelen , of , door eene verkwistende
levenswyze , hunne Medeburgers opligren en uitmergelen.
„Zulk een edel Minnaer zou myn bezit geweest zyn I
Hy is voor eeuwig van my gefeheiden — Het alvernielend
Graf zal weldra zyne dierbaere overblyfiels floopen! — En,
ik veriaetene, , zal in deeze akelige rampwoestyn alleen moeten
omdoolen, en zyn gemis met heete traenen beweenen!"
Hier zweeg CORNELIA ; haere kragten waren uitgeput ; zy
zeeg magteloos node,- ; men moest haer op een rustbed bren.
gen , terwyl LUCINDOR het doodsgewaed werd aengedaen.
L. STOPPENDAAL P. Z.

ZEDELYKE AENMERKINGEN.

Doe zag dat de wijsheid uitnementheid heeft , boven de
dwaesheid, gelijk het licht uitnernentheid heeft, boven de duisternisfe.
SALOMON.

Gods Almagt wonderen doet in de Natuur , en ooO fichoon
gerbliklijk werkt, alles gefchied egter langs natuurlijke wegen en met de volmaektfle orde. Zo leezen wij in de
Historic der Schepping , dat de Schepper het kruid door het
zaed uit de ael-de deed voortfpruiten, hoewel het nog niet geregend had; maer zijne wijsheid beichikte een daeuw, die uit
het aerdrijk opfteeg, cn dat zaed vrugtbaer maekte.
De mensch mag te regt het fchoonfte kunstftuk van den Almagtigen Werkmeester genoemd worden.— Befchouw zijn
lichaem, — dit wonder kunflig lichaem , en de werking der
ziele op het zelve , voor zo verre het met ons eindig verfiand
nae te fpeuren is, en men zal in verwondering wegzinken, —
en, verrukt, zig voor de grootheid van Gods Almagt nederbuigen. — En , helaes dit heerlijk lichaem , dit kunstfluk
Gods, word op eene meciedogenlooze wijze verwaerloosd en
vernield --- Hoe veelen doer de overdaed , de wellust en
ontraetigLeici sls verteeren, en den mensch , tot waer geluk gefchaepen , door Baer l'ehijngeluk te fireeven , in een afgrond van
ellende nederftorten ! Het geluk van eene bloeiende gezondheid word zeldzaem regt gewaercieerd , voor men die mist:
--- en hoe moedwillig verwaerloost men die, wannecr men
on-
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onbedagtzaem de paelen der maetigheid to buiten gaet.
Hoe veelen worden door het oorlog , bet alvernielend oorlog,
de onfchuldige flagtoifers van del. \forfen heerschzugt !
Men verbeelde zig cen flagveld, doer de woede en razernij,
tegen elkander , in 't harnas gejaegd worden ; — waer zo
veel ijzeren monden vuur bracken, die het doodelijk metael, met
eene onbegrijpelijke vhigheid , door de lugt dee p fhellen , omden onbekenden te treffen ! een flagveld, met verminkte en kermende ellendelingen bezaeid , outlet , tusrchen , en
boven op duizenden van lijken , die het laetfte oogenblik afwagten ! — Elk hart , dat een aesje inenfebelijkheid bezit ,
moot, op deeze enkele gedagten , bloeden van inedelijden over
deeze, om eens anders gelchillen, ongelukkig gewordene flagtoffers. — Hier word, in Ceti oogenblik, 's Hoogflen meesterfiuk vernield! waer aen zo veele jaeren befteed is, om
het zelve tot die rijpheid te brengen, waertoe het reeds gekomen was. — Hales! wat is de Mensch ! ! Dat gramfehap,
haet , nijd en morn eens bersvijken ! dat de hooginoed,
als hoer voornaeinfle corzaek, tot in het diepfte vernederd worde — en de waere menfcheriliefde ecns luisterrijk zegepraele!
Welk een wonder zarnenflel is de Mensch ! — zijn hart
is een onpeilbaere zee, — een cnuitruttelijke bron van tegenftrijdigheden ; deugden en ondeugden voeren gefadig ftrijci in
het zelve, Dezelfde mensch is wreed en mededoogend, bij_
na op 't zelfde oogenblik I — De menfehenkennis is een
heerlijke weetenfehap bejammeren is het onciertusfehen , dat
dezelve zo vaek over 't hoofd word gezien. — Welke voor-deelen zoude hoer° beoeffening Met al te wege' kunnen brengen ! en welke vorderingen zoude men doer door niet op het
pad der deugd kunnen maeken!
Het is te bejammeren , dat bet menschdom noodzaekelijke
gebruiken tot pracht en overdaed heeft doen ontaerten;
en dus goede oogrnerken nit het oog verliest. — Men
lette flegts op de klederdragt , en hoe veele bewijzen zal men
bier van vinden ! — Men fa over 't algemeen de bedrijven
der menfchen gale, — die zone]] deeze waerheid flaeven.
Het gezellige leeven verfehaft het groothe genoegen aen den
menfehenvriend, wanneer bet zelve binnen de behoorlijke
paelen blijft, en niet met misbruiken vergezeld g aet.-- Wan_
neer eene p ier al te uitgebrcide vriencienkring zig , onderling,

door vriendfchap verbonden ziet , tot befehaeving van het verRand , en nut van bun evciimensch ; wanneer ieder hunner, zo
veel hem in zijne bijzondere vermogens en betrekkingen mogelijk is , zig in nuren van uitIpanning daertoe verledigt,
is dezelve oneindig verve te verkiezen , CD geef't , aen het welgeplaetile hart , duizencimael sneer genoegen don de MeeSte
he-
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hedendaeg,fche geze/fchappen. Meerendeels tog worden zij, zo
Men er al geene twistinge ontmoet , over z ,ieken , die geene
perfoonlijke vijandie:iap behoorden te veroorzaeken, op zijn best
genomen, onderhou ten, door Idle fpotternij, of der deugd
leed ; gende gelprekken, die bet hart hezoedelen; en het geliefkoo.,de waer door men niet zelden zijn welvaeren geheel
of ten deele in de -waegfchael /left. Ja , befehouwt men de
gewo.me gezelfchappen al aen de fchoonfle zijde , men word
ligtlijk czeweier , dTt ze geene de mince nuttigheid voor zig
wive of voor anderen te wege brengen ; 't welk egter altoos
het voornaeme doeleinde bc-hoort te zijn van een mensch, die
eenigzins aen 't oogmerk zijner beftemming wil beantwoorden.
Het is de plicht van een flerveling, om, naer zijn vermoogen,
weldaedigheid en mededeelzaemheid te oeffenen ; en het is onbegrijpelijk dat men, zonder acndoening van mededogen ,
naesten kan zien lijden, of gebrek hebben :
bovenal is bet
onvergeeflijk , dat iemand , die in overvloed leeft, geen hart
heeft, om zijn broeder, zijn evenmensch , to redden.
De Godsdienst van den.liefderijken Jefus, en onze eigen Natuur
verpligten 'er ons toe; — en hoe kunnen wij op Gods barmhartigheid hoopen, als wij die Godebehagende deugd Met kennen
la, al waren 'er deeze drangredenen niet , bet
waer gevoelige hart, dat het eenmael ondervonden heeft kan
niet anders dan vuurig verlangen, om dat genoegen te fmaeken,
't welk de weldaedigheid haeren beoeffenaeren verfchaft
De Nederigheid is een beminlijk cieraed.
Geene gemaekte, maer eene gepaste nederigheid,verbeft niet zelden den
mensch tot eere en eenen voordeeligen Rand; daer integendeel de hovaerdige , de dwaes„ die zig wij doen uitmunten,
fchande behaelt, en van zijn waer belang vetheeken word.
P. —.
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