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Gefchitdenis der Israelieten roar de tyden van JESUS. Door
J. J. HESS , Bedienaar des Goddelyken Iroords te Zurich.
Uit het Hoogduitsch overgezet. Zevende Deel. Te Amflerdam by de Erven P. Meier en G. Warnars , 17884
Behalves de Voorrede 530 bladz. in gr. octavo.
dit Deel ontvouwt ons de Eerwaerde Hesf de gelchieI ndenis
van Saul, benevens die van David, tot den op-

itand van ilbfolon, ; welke by , overeenkomflig met bet
plan van dit zyn 1,Verk , befchryft , ,niet flegts met betrekking tot die Vorlten , maer tevens , zo als derzelver
bedryven in verband linen met de gefchiedenis der Israeliten onder deze Koningen,; in wclker voordragt by beflendig het oog gevestigd bond op de wegen der GodsRegeeringe over Israel. Zyn Eerwaerde daorloopt dus
Merin een opmerkelyk tydvak der gefchiedenisfen vast
Gods oude Volk , die by met eene oordeelkundige oplettendheid nagaet , terwyl by de merkwaerdige voorvallen van Saul en David naeuwkeurig overweegt en 't
Bybelsch gerchiedverbael , door zyne manier van voorttellenmeermaels opheldert. Deze fchryfwyze doet helm
verficheicien byzondere omilandigbeden , vooral ten opzichte van David, onder 't befpiegelen der gemoedswerkzaemlieden , en 't bybrengen der toenmaels gemaekte
Psalmenin een treffend plaetzen. Het voorftet
van Natlians beftraffing , en het by die gelegenheid voorgevallene , volgens 2 Sam. XII. 1-23 , geeft ons hiervaft
V. DEEL. N. ALG+ LETT+ NQ.
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een voorbeeld aen de hand. Op het vcrflag van David's
ten hooglte wraekbacr misbedryf , in 't geval met Bathfeba en Uria, merkt zyn Eerwaerde op, dat het gebeurde , fchoon by zommigen verdagt gehouden, echter nog
zo niet in 't oog liep, dat bet oproerige bewegingen onder 't Volk, of in 't leger veroorzaekte, of begecrte tot
bloedwraek in iemand van Urias nabeflaenden verwekte.
„ En dus fcheen bet , (zo vervolgt onze Anthem ,)
dat 'er verder scene llegte gevolgen te yreezen waren ;
de zaak was veel gelukidger gei3indigd , dan de Koning
immer bad durven hoopen. „ Maar deeze zaak was
kwaad in de oogen van jehova ; en by zond Nathan tot
DavA." ('t Zou jammer zyn geweest, indien de plaats
van Samuel , die den voorigen boning zo menige bittere
wanrheid had durven zeggen , titans niet door iernand
vervuld was geworden !) De profeet kwam by David en
verhealde hem , zo warm en nieuw, als of bet zo even
eerst gcbei.ird was , bet volgende.
„ Twee mannen woollen in zekere ftad , een ryke en
„ een armc. Dc ryke haft groote Kudden van fcbaapen
„ en runderen ; de arme Diets , dan an et:nig onilam,
„ well:. by gekogt en opgevoed had ; het wits by hem
„ met zyne kinderen op ; bet at van zyne fpys , drool
„ uit zynen beker, Iliep op zyn lchoot ; 't was voor hem
„ als ecn kind. Reizigcrs 11CCMCD by den ryken hunncn
„ intrek; by ontziet zig om van zyne kuddcn van groot
„ en klein vee den gasten jets voor te zetten , by neemt
„ den amen man zyn fchaapje af, flagt bet, en bcreidt
„ bet voor zyne gasten."
„ Om Davids zedelyk gevoel in al zyn flerkte weder
op te wekken , was 'er geen woord nicer noodig. Hy
oordeelt egter tevens als Regter en Koning te moeten
handelen. „ Hy heeft den dood verdiend , die boos„ wigt.
Dat ooilam zal by viervoudig wedergee,, yen. ”Dit was niet enkel eene uitdrukking van
hevig ongenoegen, maar een regterlyk vonnis , overeenkomllig die korte en fcherpe regtspleegincr , waarmede de
Koning zig geregtigd dagtte
onregtvaardigheid op flawde voet te ftraffen. Ook was de bocte volgens de wet.
Gaarne zag de profeet het zedelyk gevoel in zyne
volkomene fterkte weder ontwaaken. Hy had zig nu den
weg tot Davids hart gebaand , en vervolgde dus:
„ Die man zvt gy."
En na eemge tusfchenpoozin a•
g.floor het vonnis van den God israels:
„ ik

GESCHIEDENIS DER, ISRAELIETEE,

3

„ ik heb u tot Koning gezalfd over Israel, u van Seals
„ vervolgingen verlost, u uws heeren huis, nevens des„ zelfs gemalinnen , ja u Jude en Israel gegeeven. En,
„ indict/ dit nog te weinig was , ik zou de gunstbewy„ zen nog oneindig vermenigvuldigd hebben. Waarom
„ hebt gy dan Gods wetten in den wind geflagen , en
de , ‘ze misdaad bedreven Gy hebt Urias den fiethiet,
„
na dat gy hem zyne vrouw ontnomen hebt,
door het zwaard der Ammonieten leaten ver„
y, moorden. Dearom zal bet onheil ook nooit van uw
huis wyken , urn .dat gy nay veragt, en u Bens antlers
vrouw hebt toegeeigend.” Dus Ipreekt Jehovah : „
„ uw ei:nnt huis zal ik uw kwaad verwekken.
„ Vronwen , die de Inver]. zyn , zal ik uwen vyand.
gavcri. Die zal ze beflaapen in het aanlayn deezer
Geen gy in het vcr'wegene gedaan
2:011 !
dat
„ zal ik (ipenlyk voor gantsch Israel , op klaaren deg„
„ iantLel gefchieden.”
„ Niers bleef den Koning over , dan te belyden , dat
by gezondigd had, tegen. God en de menfchen: wear op
de profeet hem verzekerde, „ dat jehova het hem in zo
„ verre vergeeven had , dat by hem niet aan het leevert
„ flralfen zou.” (Want fchoon de Koning niet te vreezen had, dat by van eenige regtbank, volgcns de wetten
van Moles , tot de ftrat der fleeniging verweezen zou
worden , hem had nogtans dat Been kunnen overkomen ,
wat de Godheid zig in zekere gevallen had voorbehouden; te weeten, groote misdaadigers op zulke eene wyze
to laaten flerven , dat ieder een het voor een Godlyk.
itrafronnis !louden moest. Ondertusfchen kondigde Nathan hem aan , dat , dewyl by door zyn bedryf den vyanden van den godsdienst ftof tot lastering gegeeven had,
bet zoontje welk by by Bathleba verwekt had, flerven
zou. Naauwlyks was Nathan weggegaan, of eene
duodlyke ziekte overviel bet kind.
Uit alles was zoo tell voile beantwoordende can de
theokratie , dat zelfs de vooraf aangekondigde gevolgen
der overtreeding tot regtvaardiging der Godheid verflrekken , die deezen Koning zo menig uitmuntend blyk haft,
rer gunst gegeeven beeft , dat het haar Diet flegts te dier
tyd , inaar nog heden ten dage verweeten word , dat zy
den grootften zondaar tot haaren gunfieling verkoor.
opmerkenswaardig , dat de profeet den Koning juist dit,
dat by ftof tot lastering gegeeven had (en nog gaf) mede
tot
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tot inisdaad aanrekent. Van den Gael' van Israel Was' te
minder te verwagten, dat hy• dit misdryf in den Koning,
die anders in zo menig opzigt een voorwerp .zynes welbehaagens was , met oogluiking zou behaadelen , dewyl
dus de berisping op de Goddelyke regeering, zelve gevallen zou zyn ; (hoewcl men integendeel geenzins berispelyk gevonden heeft , dat de gruweldaad van Saul , aan de
priesterfchaar,, [te weten aen Achimelech en zyne geheele
familie, i Sam. XXII. 9-20 , gepleegd, van geene zigtbaare Goddelyke ftrallen agtervolgd . werd.) (*). Maar
waarom werd David dan zo genadig gefiraft ?"
Deeze te a envVerping zal niet ligtelyk herhaald, wordea
van iemand, die dat geene, wat hem naderhand van den
kant van zynen zoon overgekomen is , met. opzigt op
deeze misdaad en Mathans aankondiging, in overweeging
neemt.
De dood van bet kind, by Batbfeba in overfpel geted , was het minfle van 't geen thana over David beflooten was , en egter Ariel dit gedeelte zyner Itraf hem
reeds zo zwaar , dat by alle -verkeering met de menfchen
ontweek , en met vaster en traanen gantfche nagten ofn
de geneezing van het kind bad ;. 'riot alleen , gelyk het
fchynt , uit liefde voor dat kind , inaar ook om zig het
verwyt te befpaaren , dat by de fchuldige oorzaak van
deszclfs dood was. Men wendde alle bedenklyke moeite
aan , om de angst van 's Konings hart te verzagten, ten
minflen om hem te beweegen , tot ,een geregeld gebruik
van fpyzen : maar vcrgeefs.
„ Op den zevenden dag flied het kind. Nu was men
ten hove nog meer verlegen , op Welk eene wyze hem
trier van te; verwittigen , zonder heat in eene volkomene
florten. Uit bet gernompel bemerkt Davertwyfeling
vid hunne verlegenheid,
vraagt• regtitreeks , of het
kind dood is. „ Je was hetantwoord. En eens--.
klaps houdt by op van te klaagen. In plaats van ,te
vaster , van rouwgewaad , en van den nagt op den
harden grond door te brengen , maakt by nu weder gebruilt: van het waterbad, de zalfolie en betere kleederen ,
gaat in het heiligdom ter verrigting zyner godsdienst,
oefe„ -(*) Want Sauls rampen, - en bet verliezen van de kroon, kan
men niet als eene ftraf van deeze misdaad aanzien , nademaal
hem reeds lang van te vooren , wegens andere overtreedingen,
g uilt een onheil gedreigd was.”

Cl
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oefeningen , en laat zig , in zyn paleis to rug gekomen
zynde , met fpys en drank bedienen. Juist in dat oogenbilk , waarin de droefheid doorgaans ten booglien top
ftygt , Meld de zyne op, en maakte, tot verbaazing der
plaats voor eene bedaarder en geruster
hovelingen
moedsgeffeldheid. Maar juist dit, dat by, zo regtflreeits
b
tegen de gewoonte der treurenden aan , handelde , toont,
Zo lang
hoe deeze zaak hem regt ernst was.
„ ik nog hoop voeddc , dus lostte hy zelf dit raadfel
„ op , dat bet kind nog in het leeven gefpaard mogt
„ worden , vastte en weende ik. Maar waarom zou ik,
„ nu het geftorven is , langcr vasten. Zal ik bet te rug
„ kunnen brengen ? 1k zal by hem komen , maar hy zal
,, nooit tot my wederkomen."
David veinsde zo
Min droefheid als vreugd. Met zo veel hartelykc vreugd
by eertyds voor de heilige bondkist danile , zo ongeveinsd was thans zyne droefheid, en zyn ophouden van
treuren. „ Ik zal wel by hem komen." — Dit van
een, in zyne onnozelheid, geftorven kind gezegd , fchynt
iets meer te kennen te geeven clan alleen :zal ook
En dusbegrypt men oolc zo veel te
fterven."
ligter,, van waar in eens deeze bedaardheid kwam ; wanneer men, naamelyk , vastffelt , dat zyne gedagten, fchoon
nog niet zeer duidelyk, zig tot een beter toekomende Mtfirekten.
„ Zo ooit eenige gelegenheid gefchikt was, om verhevener gevoelens van godsdienitige demoedigheid en berbuw in zyne ziel te verwekken ; 't was de tegenwoordige : dewyl de profcet zo nadruklyk zyn geweeten getroffen , en hem egter ook weder van Gods genade'verzekerd
had. De 1.,I 1 e Psalm, welke tevens het oothaoedigfie berouw en de wederkeerende gerustheid vati.- . bet hart uitdrukt behelst dezelfde aandoeningen, met welke by nu.
de eerlle
' maal weder in het heiligdom verfcheen, en die
by zig gcdrongen vond , niet alleen in 't verborgene voor
God nit te boezemen , maar zelfs tot eene onbetwistbaare
belydenis van fchuld openlyk in fchrift te flellen."
Deeze Psalm , dien de Eerwacrde Hess geheel bybren ol ,
was, gelyk hy met regt aenmerkt , ganschlyk opgefteldin
b
den .geest der Wet, welke voor ene misdaed , gelyk David
bedreven had „o:ene zoenoffers verordende.
„ Uit dien hoofde ," (dus fchryft de Autheur verder)
„ geloofde David zig niet door zoenofferanden maar
t.:englyk door berouw, weder in 's Heeren gunst tekunnen
'
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herftellen , als hebbende reeds van Samuel geleerd , dat
gehoorzaambe.d veel beter was dan offeranden. Nathan
had oak niet van een zoenoffer gefproken. Maar in 't
heiligdom zyne fchuld te belyden , en deswegens am vergiffenis te bidden , was ecne veel noodzaakelyker verrigting ; waar van zyn eigen geweeten' hem vermoedelyk,
reeds voor dat Nathan hem tot volkomene overtuiging
bragt , de noodzakelykheid aangetoond had ; doch waar
in by tot nog toe door valfche fchaamte warhouden
werd , en die egter de voornaamfle grand was van de
deeds toeneemende gerustheid zyns gemoeds. Dit alles
wordt in den XXXIIII,Ii Psalm , [welken zyn Eerwaerde
hier insgelyks geheel plaetst,] veronderfteld , dies by,
na de volkome herftelling der gerustheid zynes harten ,
zone. - Dan, onaangezien alle de gerustheid, welke
/bans in zyne ziel wederkeerde , bleef egter nog altoos
de bekommerende verwagting van cenig nader onheil over,
waarmede de Godf -praak hem bedreigd had ; offchoon 'er
als nog geen zweemfel van het zelve te vinden was."
Anonymi cujusdam doctisfimi Exegefis pasfionum Jena
Christi, Servatoris nostri. Editio altera. Quam odornavit et nods illustravit P. J. DE FREMERY.
duels , apud, 7. et H. Palier , 1788. Absque Prcefatione 622 pp. in.quarto.

p

et nuttige dezer Verklaringe van's Hellands Lydensgefchiedenis, door een Ongenoemden (en tot nog onbekenden) Geleerden, reeds in 't jaer 1752 afgegeven , en
zins geheel uitverkogt, hceft den Hoogieeraer de fremeri
genoopt de hand te lenen tot derzelver vernieuwde nitgave.
De ongenoemde Geleerde, na zyne denkwyzc over bet
lyden van Jezus Christus , en by die p-elegenheid het voortrevallene op deszelfs laatften Paeschmael, ontvouwd te
hebben , doorloopt verder het Euangelifche verhael nopens
dat lyden, beginnende met deszelfs zielen - angst in Gethfemane , en cindigende met deszelfs begravenisfe , afgedeeld. achttien Hoofditnkken. Het aental van geleerde en
oordeelkundige aenmerkingen, over deze zo gewigtige gefchiedenis , heeft de opmerkzame de Fremery, bier en daer,
vermearderd met wel overdachte aentekeniir-en, die ter
adere olielderinge van etlyke byzonderhedben flreliken.
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Wyders heeft by deze uitgave nog met enige bykomende
ftukken verrykt. t) J. THRQUII Mednationcs of Overdenkingen nopens etlyke byzoi p ere voorvallen en gezegdens van Jezus in die omftanbgheden; getrokken uit dc's
Autheurs gefchrift fulitudo pia _IL! meditationes fi:crx. (2)
DER HAAR Illunratio mediea verboram job. XIX.
J . VAN
34; ejusdemque loci ulterior illustratio, of Gcneeskundige
verkiaring en derzelver nadere opheldering van 't aengetekende Joh. XIX. 34. wegcns het uitvlocien van Wood
en water nit de zyde van Christus , na zynen dood: twee
ftukken die de kundige van der Haar oorfprongiyk in 't
Nederduitsch medegcdeeld beefs, in de Llollandiehe Meatfehappy der ITetenfthappen VI D. If St. 923, en de
Algemeene Vaderl. Letteroef. V. D. II St. bl. 288.
En eindelyk (3.) Catalogus commentariorum of een Lyst
der Uitlegkundige Schriften over des Heilands Lydensgelchiedenis , gctrokken uit J. G. WALCHII Bibliotheca
Theologica IV. 629, tot welke verzamcling de Lezer verder gewezen word, met opzicht tot vele Hoogduitiche
Leerredenen over dit onderwerp. Deze Lyst, dice de
Hoogleeracr zit; Fremery nog merkelyk aengevuld heeft ,
beheist nict alleen ene opgave van de Tytels dezer Werken , maer tevens, omtrent de merkwaerdigflen, een be.
knopt oordeelkundig berigt van derzelver nitvocrimy.„
(*) Uit hoofde van 't een en 't ander verdient
ook dit \Verk cone plaets by deze foort van Schriften;
.en 't kale , overeenkomaig met het geen de Hoogleeraer,
in doze uitgave, met zyne acnmerkingen bedoelt , boventl dienst zyn , voor jonge Predikanten, die zich op
het behandelen van dit onderwerp toeleggen ; daer by
l oin meermals aenwyst, Wier zy deze en gene byzonderTen offehte van de ontvouwing der Lyclensgelchiedenisfe
-door II. Verfleeg, pert ens de Hoogiceraer te kennel], dat die
..lenprvzenswaerdige Verhandeliug grootlyks het werk is van den
il)ogleeraer Flan Cl. SCUS als zynde deze die vet- geleer..
d: en Iii dberoemde Heer, nit viols huisfelyke le. fen, zynen leerliogin
(*( . 1:1:telyk .opgegeeven, de Ileer Verfleeg in zyne Voorreden zegt,
,verliheiden crngen genomen te hebben. Ook is, gelyk ons bier , uit
BibliotLea I heoiogica gemeld w r)rd, deze Burmannus de Vir
&tits of gcicerde Heer , die de aentnetkingen opgelteld hccrt,
Weal 1 G. GOESIUS wederlegt in zyn Gelehrift, getyteld PilauK
mlex , enz. dat vericheiden leerzarne regtskundige bedenkingen
over dies Regtshandel beheist.
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derheden, bier toe behoorende , ook in andere Schriften
opgehelderd, of in ene andere manier behaudeld kunnen
vinden.
By het doorbladeren dezer aentekeningen
is 'er ons, under anderen ene voorgekomen, welke by
ons meld verfchuldigd te zyn aen den Hooglecraer
, des wy dezelve , als niet algemeen bekend, bier nog
zullen plactzen.
In 't verhael der zogenoemde Regtspleginge van den
jooda:hen Raed meldt ons Matthcus, Hoofdltuk XXV :
, 6o : zy zochtedi vaifche getuigen,Ve tegen Yczus, op
dat zy hem doodem mogien , en vo,iilca nict. En hoei,,I
Jlaer vele valiche gctuigen toegekomen IPCIC11 wo y onden zy
UM)] niet, De onbekende Schryver heeft deze herhaling niet hvzonder Bade geflagen, macr alleen opgeiierkt, dat de Raed zich, in 't ondervragen der getuigen
zo gedroeg , dat 'er genoegzame aenleiding gegeven wierd,
urn een valsch getuigenis tegen Jezus aen te voeren ; en
dat de Leden van den Raed, evenwel, gcen getuigenis erlangden , dat gewigtig genoeg was, om Jezus, met eenigen lchyn doodfchuldig te verkiaren.
Ter dezer
' geeft ons de Hoogleeraer de Fremery deswegelegenheid
gens ene aentekening aen de hand, welke by in zyne jeugd
i.dt den mond van den beroemden Hoogleeraer Albcrti opgefchreven heeft, die in dezervoege laid.
„ De geleerde kustents is , ira preefatione ad Millii N. T.
Yx t y pal, (en vonela;
1. 4. van oordeel, dat het eerfle
doorgehaeld moet worden ; Iteunende op het gezag
van den enkel Handfchrift van Parys , waerin men deze
woorden niet leest gevende tevens , als ene redcn
voor deze uitlating op, dat, daer 'er teraond volgt,
7roAA.,— dz F ueo , , deze herhaling niet alleen ongevallig , maer ook geheel overtollig is. Op foortgelyke gronden is R. Simon 'er voor, um bet tweede (en
vonden niet) door te halen ; 't welk men ook niet ieet
in de Syrifche vett:ding, en enige andere Overzetti,Igen,
volgens de aentekening van y. Satibcrt in vw-. lest. in
Olatth. p. IT.I. Zie ook de uitgaven van het N. -r.
door Bengel en door Iretllein. — Dan men heeft bier,
myns oordeels , niets te veranderen of door te halen : en
gezag van an enkel Handfchrift behoorde men zo veel
niet te doen geldcn , dat men da.erom van alle andere
goedgekeurde Handlehriften , die eentierninig deze onze
Iezing hebben, zou mpeten afwvken. Ook is de Tin volgezegie nadruklyker , al :3 men de aenge3-hillediger,
men
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men lezing behoud, dan als men die wraekt. MatThetis verhaelt ons , dat de Leden van den joodlehen
Raed een valsch getuigenis tegen jezus zogten, op dat
zy hem dooden mogten ; en by duid aen, dat ze zulks
by herhaling gedacn bebben. 'Er kwamen dus voor den
eerflen keer, (dit geeft bet verband van 't verhael .11i1zwygend te kennen,) wel valfche getuigen voor den (tag,
tinier zodanigen, Wier getuigenis niet van zo veel gewigts
was , dat men Jezus daerop doodiThuldig konde verklaTen , 't Ivelk iaist bet enige was , dat zy zogten. Hiertoe is beteeklyk het eerfle en vonden niet flaende op de
voorige woorden , z.ocliten , enz. Dezen bepaelden vn begunstigt de gelykluidende plaets , Marc. XIV. 55, daer
in dat zelfde verband van verhalen gezegd word, en vonden niet. Terwyl de Leden van den Raed zich tot (ins
verre te leur gefteld zagen , kwamen 'er , in een volgenden
keer, by de voorigen
welk in 't woord
(bykornende) opgeflooten ligt ,) nog meer andere valfche
getuigen. Dan ook deze herhaelde pooging was vruchteloos; zy vonden , desniettegenliaende, toch niet bet gem.
zy zogten. Tot deze herhaelde mislukte pooging is betreklyk bet tweede , zy vonden [cod]] niet. De reden bier
van geeft ons Marcus vers 56. .1 .af7ve,,“.
de getuigenisfen waren niet ecuparig of gewigtig; kunnende
men bet woord s ' - van de eenpnrigheid , of van het gewigt der getuigenisfen verflaen. Eindelyk kwamen 'er
nog twee valfche getuigen by, wits valsch getuigenis
Martheus vers 6 , aen r ekent ; getuigenis de Raed
gewigtiger , en gefchikter ter bereikinge van 't bovengemelde bedoelde , oordeelde. Dus is alles duidelyk, en de
aeng,enomen lezing behoud hare waerdy.
[Dus ver
Ale'crti Indien wy nu de bondigheid dezer aentekeninge erkennen , dan behoeven wy in den tekst niets door
te halen. Vergelyle ElEneri Comment, in Enan,;eliwn Matt.;/ei. 11: 281. Voor 't overige zal bet een ieder, die zich
bekwaem wenscht te waken, om over de tekstlezing van
't N. T. wel te oordeelen, met berouwen , dat by met
oplettendbeid naga ue regels , welken ons ten dies elude
aen de hand gegeven worden , door den in de beoefeninc,r,
der befehavende letterer wyclber , )ewden Le'nesiiis , in in/i.
inert,.
N. T. p. 2. C. 6. ti 1 7 . ftg.'
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Amon°logifche Fragmenten , of 17yvoegzels tot de Verhandeling van den Hoogleeraer TIM MERMAN over de Demonifche Menlchen. Door F. G. C. RUTZ. Hoogduitsch
Leeraar der Lutherfche Gemeente in 's Hage. Eerie
Stuk. Te Haarlem by Plaat en Loosjes , 1789. Behalyen de Voorreden en eene Nareden , 148 bladz. in
gr. octavo.

A chtervolgens de onlangs gemelde belofte (*), maekt
-LA- de Eerwaerde Rutz hier mede een aenvang van 't
afleveren zyner Byvoegzelen, op de Verhandeling van den
Hoogleeraer Timmerman , by wyze van Fragmenten , waer
van thans twee het licht zien , welken door nog twee
anderen ftaen gevolgd te worden. - Het eerftc Fragment dient grootlyks ter duidelyke voordragte van 's Mans
gevoelen. Zyn Eerwaerde erkent het wezenlyk beitaen
van den Duivel ; maer by ontkent dat dezelve nog geftadig onmiddelyk op onze Aerde werkt ; en beweert det
de Leerftelling , wegens zodanig eene werking door de
Themons, (die, volgens zyne gedachten , gene wezentlyke
gemeenfchap heeft met de Leerflelling nopens den Duivel) niet anders dan ene Hyothelis of Vooronderftelling
zy ; welke men, zonder 'er enig gegrond bewys voor te
hebben , aengenomen heeft , ter verklaringe van enige
natuurlyke verfchynzelen: en die men dus ook byzonderlyk overgebragt heeft op den toefland en de werkzaemheden van kranke of kwalyk geftelde Perfoonen , die men
ilemonilehe Menfchen of Bezetenen noemde. Dit laetfle
reader te ontvouwen en te bewyzen , is het hoofdbedoelde van het tweede Fragment. Hier in legt de Autheur
het 'er op toe, om den oorfprong dier Vooronderftellinge
na te vorfchen , derzelver voortgang op te fpooreri , en
eindelyk, daer 't in dezen bbvenal op aenkamt , te overwegen, of niet Jezus Christus , door zyne gefprekken en
handelingen omtrent zulke menfchen , deze tot dien tyd
onbewysbare Vooronderttelling tot den rang ever waerheid verheven hebbe ? Of niet de bier bedoelde Leerftel,.
ling dus , zins dien tyd , opgehouden hebbe ene Rypo..
the/is te zyn , en als ene onloochenbare waerheid voorkome - En des valt de vraag „ Of men Jezus
„ Christus en den Heiligen Geest , (door welken de Ea,' '41"
(*) Zie Nieuwe 41g. Vaderl. Letteroef, IV D. W. 486.
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an welisten en Apostelen onfeilbaar gedreven werden ,)
niet beichuldige van onwaarheden voorgedragen te heb„ ben, terwyl zy van DreMONCII gefproken hebben , als
„ van Wezens , die werkelyk aanwezig zyn en werken ,
zoodra men zegt ; dat de aemonen niets dan eene loutere
2/
Hypothefe zyn?" Zyn Eerwaerde benaerfligt zich om de
gronden en bewyzen y our die gedachten te toetfen , en
tracht te toonen , dat ze zeer verre van bondig zyn ;
't welk hem, in ftede van te doen denken , dat die Leeritelling zedert de prediking van Jezus , van ene Vooronderitelling ene Waerheid geworden zoude zyn , in zyn
gevoelen doet volharden , „ dat zy naamlyk , in en na
,9 de dagen van onzen Godlyken Verlosfer, gebleven zy,
„ 't geen zy oorfpronglyk was,
te weten
ene loutere Hypothefe.'
,2
Rakende 3ezus Christur zelven ; nagegaen hebbende ,
wat men ten dezen opzichte , van die zyde , te berde
brengt , en wat men , van de andere zyde , daeromtrent
gegrond may aenmerken , blykt , zynes oordeels, uit het
aengevoerde, duidelyk, „ dat yefia , op eene onfchuldige
„ en zeer wel geoorlofde wyze van eene Volkstaal, die
„ by niet uitgevonden en in trein gebragt hadde ; maar
„ die by onder zyne Tydgenooten aantrof , gebruik
„ maakte , zonder daardoor deeze Volkstaal goed te ken, ren of te boek te ftellen voor de taal der waerheid,
„ of ons daar door te verplichten , zyne uitdrukkingen
„ in een letterlyken zin te moeten opvatten , en your
„ wysgeerige waarheden te moeten houden." — Wat
betreft de Euangelisten en Apostelen , in zo ver yourkomen als Gefchiedfchryvers of Verhalers , fchreven ze
en verhaelden ze , zegt by , niet onder ene onmiddelyke
Godlyke Openbaring ; en gevolgelyk kunnen 'derzelver gefchiedverhalen , op zichzelven , niet als geloofsartykelen
aengedrongen worden : de Volkstael , welke zy daerby
bezigen, word bier door de tael der wysgeerige waerheid
niet.
Overeenkomftig met deze denkwyze , vetklaert de Autbeur voorts deze en gene fpreekwyzen
voorftellingen , die in de Euangeliefchriften gevondeu
worden , waer uit velen afleiden , dat 'er toch onreine
Geesten of Dalnons geweest moeten zyn , die de wen.
kende oorzaek der ziekten waren. Hierby komt wel
zonderb&d ter overweeginge bet geval van den bezetenen
re Gadara, Luc. VIII. 29-33 ; dat ecluer, zyns oordeels,
zyn gevoelen geenzins verzwakt. Maer by ftelt de outI,
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vouwing zyner gedachten deswegens uit , tot de afgifte
van zyn dente Fragment ; welk tevens van een vierde
vergezeld zal gaen; wanneer bet ganfche beloop der denkwyze van zyn Eerwaerden, over deze Leerftelling als ene
Hypothefe , het voile beflag zal hebben , en men 'er over
zal kunnen oordeelen. Intusfchen is het dos ver bygebragte genoegzaem ten bewyze , dat de Eerwaerde Rutz
dit onderwerp met ene welwikkende oordeelkunde behandeld heeft , en dat gevolgelyk zyne voorflellingen de opmerking vorderen van hun, die nog lust hebben , ter nafpooringe der Leerilellinge aengaende de Dxmonifche
Menfchen of Bezetenen.
By manier van ene Nareden op de Verhandelin ct van
den Hoogleeraer Timmerman, heeft men ook in dit Stukje
b
nog geplaetst eenige bedenkingen van een ongenoemden
op het gedrag van Christus , omtrent de 'Bezetenen , zo
in 't gemeen, als te Gadara in 't byzonder. De Schryver ftelt zich' ter ophelderinge van dit gedrag van Christus , als gefcliikt naer het Volksbegrip
en de Volksta.21
b
van dien tyd , voor , „ historisch te bewyzen , dat de
, zo veelen niet van het Saddu5, Jooden van Jefus eeuw,
99 ceeuwsch gevoelen waren , van den Mesfias , als
15 zyner kenmerken , de uitdryving der Dannonen verwacht hebben." En dit leid hem verder; „ ter over/9 weginge der joodfche denkbeelden van Christus eeuopzicht tot de zoogenaamdc Damon/lc:he of Bezel, we ,
tenon." Zy beweerden naeinlyk , .,dat zekere ziek15
„ tells door ME11207ZS of zielen van overledene menfclien ,
/4 in de levende vaarende , veroorzaakt werden."
Op de ontvouwing, van het een en ander komt onze
Schryver bepaeldelyk, tot het beoogde gedrag van Chris•
tus , en zegt: „ Onder zulke verwachtingen tier natie,
en by deeze joodfche gevoelens omtrent het ryk des
Mcmonen en de bezetenen , genas
91 Duivels , Qmtrent de
voldoende
daardoor aan de behoefte zyner
Jefus
,
nu
99
,9 tyd- en lancigenooten , om in hem den Mesfias to gereeder en te treffender te konnen ontwaaren , niet alleen
55
met
der daad de kwaalen van alien, op eene wonderda9,
„ dige wyze , die hem under den naani van bezetenen
voorkwame,n, maar handelde en fprak daar by zodanig,
59
als of de krankherlen dier lyderen waarlyk van geesten
afkornflig Ivaren geweest. En koint hem ander anderen
P5
d
,, [naamlyk te Gadara] cons cen gcwaaudo bezetcne •oorie,
9)
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die zich verbeeldde van een geheel legioen van DeelnDo
91
15 nen bezeten te zyn, en die hem nit naafi? derzelven verlof
91 verzoekt, ona, by hunne uitvaart tilt den lyder,, in eene
11 daaromflreeks weidende kudde varkens van eenige
wend finks te mogen vaaren ; ,befits willigt , naar dent
19 uiterlyken fclzyn , het verzoek der gewaande Damonen
11 in , terwyl hy in den gronde der zaake eigerdyk maar
51 op het zelfde oogenblik , dat hy den &wander; bezetenen van zyne done razernye wonderdadiglyk geneest,
door een tweede wonderwerk , de kudde varkens in eene
91 naby gcleegene zee duet florten en verdrinken. Hy grypt
11 daar door een allergewenscht geval, het geen zich hem
15 van zelve aanboodt , gereedlyk aan , om zyne tydge17 nooten daar mede, by hunnen ingewortelden heerfchen,, den denktrant , een doorflaandst bewys, zoo ver het
voor de hand mogelyk was , te geeven , dat by de
,, Mesfias moest zyn , gekomen , om , volgens hunne.
31 verwachting van den Mesfias , 's Duivels ryk op .aarde
// te veritooren, en Gods ryk daar voor in de plaatze te
doen komen."
Dit denkbeeld ontvouwt de Autheur verder , en bevestigt het zelve , door ene vergelyking van dit gedrag met andere handelingen van den Allerhoogften , die meermaels gebruik gemaekt heeft van
dwalende Volksbegrippen. Handelingen , die toonen , dat God , wetende dat enkel tegenfpreken geen
Volksdwalingen kan uitrooien, zich ' voor eenigen tyd naer
dezelven fchikt , en cell langzamen weg gaet , als den
besten, om , na verloop van tyd , de Volksdwalingen,
door ene verflandeIyke overtuiging zyner redelyke en zich
oefenende fchepzelen, allengskens te verzwakken, en eindelyk geheel te doen verdwynen ; wanneer de duisternis
der dwalinge voor 't licht der waerheid moet wyken. —
Onderzoeklievende Lezers zullen in deze fchrander uitgewerkte bedenkingen nog al veel vinden , dat hunne
aeudacht gaende kan houden.

14

K. OEMLER

De Eenzaame Kristen, of verzameling van Godvruciitige
Overdenkingen in de Eenzaamheid , door K. w. OEMLER. Uit het Hoogduitsch. Met cone aanprijzende Voorreden van den Hoogeerw. Hooggel. Meer L. MEIJER.
S. S. Th. Dr. en Prof. Ordin. aan 's Lands Hooge School
te Franker , enz. Eerfie Stuk. Te Amfierdatn , bij
M. de Bruijn 1789. Behalven het Voorweriz 148 bladz.
de verfchillende geestgefteldheid en onderfcheiden
N aerdenkwyze
der menfchen, (die, in 't midden dezer

'Verfcheidenheid, gelyklyk het goede op het oog hebben ,)
ontdekt men ook natuurlyk een verfchillenden fmaek in 't
p.-,ebruik der middelen van ftichting. Beredeneerde voorftellingen behagen den enen; doch by den anderen zyn
zc te koel, om, invloed op zyn hart te hebben; hem gevallen beter befpiegelende overdenkingen, die hem als
vervoeren; welken intusfehen by den eerstgenoemden even
daerom minder gefchikt geoordeeld worden , om dat ze
meer op het harts togtlyke dan op het verflandlyke werken. Uit dien hoofde zal ook deze verzameling van Godvruchtige Overdenkingen van den Weleerwaerden Oemler
natuurlyk zeer onderfcheiden beoordeeld Wordcn , en de
onpartydigile Lezers zullen , zo wy agten, met ons inftemmen , dat dit zyn Gefchrift best gefchikt is voor
bun, die niet zo zeer voor bedaercle redeneeringen , als
wel voor gemoedlyke hefpiegelingen vatbaer zyn: en van
daer met welgevallen herhaelde voorttellingen, gefchikt
om het hart aen te vuuren, lezen, die anderen integendeel mishagen. — De hoofdonderwerpen, in dit Stukje, het welk door nog drie anderen ftaet gevolgd te wor.
den , overdagt, zyn; Het is mil goal nabij God te weezen. — God is Lief-a. — Gods liarmhartigheden hebben
geen einde. — Het Il7oord is vleesch geworden. Zyn
Weleerwaerde behandelt deze gewigtige onderwerpen ,
die zeker nooit te ernitig nagedacht kunnen worden, volgens het bovenaengeduide , op zodanig one manier,, dat
zyn Gefchrift een gemoedlyk ftichtend Huisboek kunne
zyn, voor hun die zich met 's Mans denk- en fchryfwyze verenigen. Tot een ftael zyner maniere van voorfiellingen , die ons bovengezegde tevens opheldert , firekke
bier zyne overdenking, over 's menfchen onagtzaem gedrag onder de Godlyke Barmhartigheid, die echter, desNa one
niettegenftaende, genadig blyft volduuren.
al
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aIgemene aenmerking over dit onderwerp , vervolgt by in.
dezervoege.
,5 De wakkere Jongeling denkt niet aan zijnen Schepper in de dagen zijner Jeugd; zijne edele krachten beweegen zich met ter eere van zijnen Formeerder ; alles
wat aan hem is zwijgt ; dartelend in wellust en ijdelheid
ver!oogchent by Hem, die den leevendmaakenden adem
in zijne neusgaaten geblaazen heeft. Geheel ge•
voelloos onder het genot der beste zegeningen, die needs
op elkander volgen , en zijne dagen en nachten vervrolij.
ken, verlaat hij den rotsileen zijns heils: zo verbloeit de bloem, maar niet ter verheerlijkinge des Scheppers.
„ Zeifs de krommencle Grijsaart wil met zijne graauwe
hairea en met zijne wechgezondigde kragten nog den
}leer niet vreezen; h;j is hij de onledigbaare volheid der
beste zegeningen oud geworden , en nog is de Alomtegenwoordige hem onbekend, dien hij door zo veele millioenen van weldaaden had kunnen zien, gevoelen en
fmaaken.
„ Groote God ! welke fchriklijke ervaaring ! welke
vreeslijke waarheid ! fchoon de blinde mensch ondankbaar is
to midden in den flroom uwer zegeningen, fchoon de wulpfche jonglingfchap, die tie beste uuren van een ras voortfnellend leeven in de vermaaken eerier zinlijke dartelheid
verbeufelt , Uwe Goedertierenheden koclhartig en gevoel.
loos geniet, en zijne oogen van de wonderen Uwer Godslieftie met verachting aftrekt, fchoon de beevende oude,
die om den rand van bet graf been lfrompelt, U niet dienen wil , en zonder dankende verwondering de wechgeleefde dagen zijner hooggeklommen jaaren kan nadenken;
evenwel blijft Gij, o God ! hun Hoogstgoed, Genadig en
BarmharCg; nog zijt Gij niet moede, van bet werken aan
hun welzijn , --- nog doet Gij hun dagelijks de beste
zegeningen van Uwen goeden Hemel toevloeijen, — nog
is de bornput Uwer Genade niet opgedroogd — nog
fiann Uwe liefderijke armen open, --- nog klopt Uwe
erbarmende Borst, — nog wenkon Uwe oogen hun ontferming in het hart, — nog draagt Gij hen op de armen
Uwer Vaderlijke langmoedigheid , — nog beleeven zij
de dagen des heils ! — nog fchenkt Gij hun jaaren van
vriendlijk lokkende genade. Ach! ik verflom ! ik verflom!
aanbidlijke Hemelheer
groot zijn de wonderen
Uwer
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Uwer Barmhartigheid, die Gij can ondankbaaren hewijst!
wat zie ik ! wat zie ik! alle de wonderer Uwer
Licfde flaan voor mijne verbijsterende oogen , ik zie hen,
en een vervrolijkend gevocl (tact mi'nen Geest wechzinken in verrukkingen, die onbetChriji-lijk zijn.
„ Wanneer ik mij dit a p es onder het denkbeeld breng,
ben ik gelled aandacht, gcheel gevoel , gelled verwondering. ; hoe groat is Uwe Goedheid, o God ! Uwe Barmbartigheid jegens den Zondaar wordt mij eene ladder,
bij Nvelke ik opitijg , op elke fporte met verbaazing
itaa, en opklim tot den hoogften trap Uwer a p es te bovengaande Liefde , dien ik bereiken kan, van wear ik nederzie in de bedwelmende dieptc van den afgrond Uwer cnt•
fen-nude Goedheid , en uitroepen . moet , „ oneindig,
„ onuitfpreeklii k, en waardig den lof van eindloos voort„ rollende cedwen is Uwe Goedheid o God ! jegens
„ den weerbaritigen en ondankbaaren zondaar !”
Waaraccming &ntrent de 1'Valialr en Geneezing der KoortZen Haar het Engelsch van d n Eecr w. GRANT,
D.
door F. J. THOMASSEN a TITUESSINK, A. L.
Mil.
en 's Lands Med. Doctor, enz. Graz. Ecrfle Stuk. In
's Flags by I. van Cleef, 1789. Behalyea het Voonverk
15 8 bladz. in gr. Svo.
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e Schryver deezer Waarneemingen is een Man van

uitfteekencle beltwaamliedcn, wrens Schriften dc cchte kenmerken van waare Geleerdheid , ryp ourdeel , en
doordringende opmerkzaamheid draagen , en uit dien
hoofde y our den Beoefenaaren der Genceskunde onontbeerlyk zyn. — De geest van orde die in zyne Waarneemingen heerscht, kan tot een mod61 verftrekken voor
de zulken , die, zo gereedelyk , a pes \vat zy by het Ziekenbed zien, onder den naam van Waarneemingen laaten
drukken ; terwyl de inhoud der Waarneemingen zelf
den Ervaarenen Artz tot niet weinig nut kan verftrekken.
Wy onthouden ons over den inhotid der ‘Vaarneemingen zelven uit te weiden. tlet eerfle Stuk, dat wy thans
voor ons hebben , handelt over het foortgelyk onderfcheid tusfchen de Koortfen, wellte op verfchillende Jaargetyden te Londen worden waargenornen, en tevens de
verichillende behandelingen der Ziekten , die byna dezelven fehy:1211 te zyn, atm te toonen.
De
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De Heer THUESSINK
aan wien vvy deeze Vertaaliug zyn , en die ons ook de Vertaaling der
volgende Stukken belooft , heeft dezeive verryla met
eenige l3yvoegzels , welke achter het Werk zelven geplaatst zyn. Deeze hebben ten onderwerp. t) den
invloed der Maan op verfchillende Ziekten meest
uit TOALDO en anderen overgenomen. a) over de Natuur en naaste Oorzaak der Koons ; ook hier wordt
niets beflist , maar flegts de gevoelens der beroemdfle
Geneeshceren , van BACLIVIUS tot op CULLEN , voorgedraagen , waarby de Heer THUESSINK ten oogtherk
heeft te bewyzen , dat de algerneen aangenoomen leer
omtrent de natuur der Koortzen niet uit de Engelfche , maar uit de Nederlandfche, School is voortgekomen. 3) over de Geneezing der Koortzen , waarby de
Schryvcr ten doel heeft , het thans in Nederland zo algemeen heerfchend misbrulc van den Koortsbast , in de
tusichenpoozende Koortzen , een weinig te keer te gaan.
Dar hierorntrent misbruiken.plaats hebben , willen wy
den Heer THUESSINK gaarne toeftemmen , dan dat dit
juist zo byzonder in ohs Land het geval zoude zyn,
komt ons eenigzints vreernd voor ; dewyl wy maar al, te
wel overtuigd zyn , dat men in Engeland meer algemeen
den Koortsbast toechent dan by ons , en het ons zeer
gemakkelyk zoude zyn eene tegengeftelde (felling te beitryden, te weeten, dat men in zommige gevallen , in ons
Land, nog veel te huiverig is, flit middel toe te dienen.
Ncderlandfche Infecten, door J. CH. SEPP. Te Arnflerdam,
by J. C. Sepp , 1789. In quarto.
drie Plaaten levert ons de opmerkzaame Sepp eene

I
1 uit voerige en naauwkeurige aftekening eener Kupfe,

door alle haare veranderingen tot in een Vlinder ; welk
Infect by te onderfcheidenlyker gemaald en breeder befchreeven heeft, om dat deszelfs veranderingen eenigzins
byzonder zyn. De Rups zelve is, van wegen haare gulzigheid, bekend onder den naam van Veelvraat; en Linnxus noemt haaren Vlinder Phalena Rubi , of Braamuil,
om dat de Rups ook op de Braambezien gevonden wordt.
Zy vervelt viermaal (*) , en ondergaat telkens Beene gerin(*) Nopens de vervelling , vvelke alle foorten van Kul:an,
V. DELL. N. M.G. . LETT. NO. 1.
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Tinge verandering van koleur en gedaante van opperhuid.
Met de vierde vervelEng volwasfen , en Heeds in fchoonheid toegenomen zynde , fchikt zy zich egter no g niet
ter verandering in eene Pop ; maar blyft beflendig haar
voedzel gebruiken. Hier mede volhardde zy, volgens de
waarneeming van den Hoer Sepp , na haare laatfle verveiling , in 't begin van Augustus, zo lang by haar Willige bladen verzorgen kan. Met den invallenden Hetfst
dit voedzel misfende , en nu Been trek tot ander voedzel
fehydoch de eene meermaals dan de andere, moeten ondergaan, ter
ourzaake dat haare hurl , wcike zich niet genoeg kan uitzetten ,
te eng wordt , voor hoc in eitgcbreicibeld toegenomen lichaam ,
tekent de Heer Sepp, ter deezer get,:,genheid , bier het volgende aan.
„ Vermits het eitwendige dezer Dieren , der Rupfen-Vel namentlyk, niet grooter kan warden, maar door den wasdom van
de inwendige deelen van bet bier te klein word , zo moot bet
zich uit dien hoofde.: op comma' , en wet al het buitenfte te ge•
lyk , van het eigentlyke Lichaam des Diers afzonderen. Deze
afzondering heeft niet afleen maar betrekking op het Vel als Vel
alleen , maar ook op a p es wat op en aan het zelve is : dos verwisfelen of liever ftroopen al , oak alie de aicierlyntie , zo wel
als aidergroffle • Hairen Doorens, Hoorens , Klaaewrjes en wat
dies meer is van cane Reps. Van bier is het ook , dat aan eene
zodanige afgefiroopte fluid eener Rups, alle de zich aan dezelve
bevindende Hainan enz. wezentlyke holle Buizcn zyn, in dewelken men met Microscopildic htilp kan inzien , zu lang namentiyk als het algeftroopte Vel der Reps zyne vogtigheid of zweet,
Welke bet cinder het vervellen verkreegen heeft , nog be:zit;
want deze vogtigheid, of dit zweet, verdroogcndc, krimpt alles
aan . het Vel in elkandcren. 't is zeer ligt te begrypen , dat,
zal 'er zo eene volmaakte loslaating van alle de eitwendige dcelen eener Rups gefehieden , gclyk 'cr by het vervellen moot gefehieden , en ook Werkelyk plants vind , dat tot deze afzonde•
riog . eanige tyd nodig is : hierom is het clan ook, dat alle Repfen twee , cirie , vier, ja zonatyds nicer dagen , tot deze afzondering van hunnp oude, huid zich 1E1 ter neder zetten, en, om
zo te fpreeken, als met gelaatenheid alwachten, zonder in dies
tyd eenig Voedzel te gebruikeu 't welk men als dan op 't vervellen "zitten noemt. Zeer "ge'redelyk kan men dit zien , of eene
Rups op 't vervellen zit, of nict, door de verfebuiving of verplaatking van den ouden Kop: want deze begint, zo dra een Reps
zich op 't vervellen zet , terflond geheel naar beneden te zakken,
tot voor het Gebit of den Mond van den nieuwen Kop, waardoor
het des ook aan eene Rups, in dien ftaat zynde, vollIrekt onmo-

getyk is lets kunnen vreeten."
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fellynende te hebben blcevcn deeze zyne verzamelde
Rupfen , zonder iets te nuttigen , al vast rond kruipen ,
tot dat de vermeerderde koude van. het Jaarfaifoen hen
eene fchuilplaats deed zoeken , onder de clOrre bladen en
andere ruigte, die by haar gegeeven bad, waar onder elk
deezer Rupfen zich geheel iii elkander rolde, om dus ,
nog als Rups , te overwinteren. „ Of zy (zegt by)
5/ deze in elkander gerolde gedaante aanneemen , om haa„ re uitwaasremingen des te minder te doen zyn in den
„ Winter , wanneer zy tech geen voedzel , zo 't my is
„ toegefcbecnen, gebruikten; dan of zy dit doen om de
inwendige warmte , om zo te fpreeken , als meerder by
„ elkander te houden , is my onbekend, doch het eene of
„ andere fehynt niet onwaarfchynlyk te weezen."
In deezen "land bleeven , gelyk by ons verder berigt, die
Rupfen tot den 25
Maart , in 't volgende jaar,, tout
een warme dag baar zich op nieuw deed beweegen , 't welic
vervolgens , by aanhoudende warmte , meerder toenam.
Zy verkoozen egter geen voedzel te gebruiken , en 't .liep
aan tot in 't begin van May , eer zy zich , ter veranderinge
in eene. Pop , een fpinzel vervaardigden , dan, eer ze hier
toe kwamen, fneuvelden 'er veelen , „ en zullts fcheen,"
zegt onze Waarneemer „ niet veroorzaakt te wordert
„ door erne fehielyke en , geweldige berooving van het
9/ Leeven , waar door een langzaam verminderen en tilt„ ueren van alle vermogens en krachten des dierlyken
„ leevens; waardoor ze al langzaamerband haare .grootte
„ en fchoonbeid verlooren , tot dat ze, in eene onaanzten.
„ lyke gedaante , geheel ingekrompen, ilierven.”
Dceze Rupfen, die cenige dagen noodig hebben, om hua
fpinzel , 't welk zy ongemcen lang en ruim maaken, te
vervaardigen , liggen langer., dan andere Rupfen gewoon..
lyk doen , op haare verandering : 'er verliepen altar's,
volgens dit berigt, van toen af, dat de Rups zich begon
in te fpingen , tot op haare veranda-big in eene Pop-, niet
minder dan 17 dagen ; waar nit vervolgens de Vlinder hervoortkwana.
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VERHANDELINGEN

Verhandelingen vitgegeeven door TEYLER ' S tweak Genoa.
pap. Zewnde Stuck. Te Haarlem by J. t nich ede en
Zoonen en 3. van Walre , 1789. Behalven de Foorreden
3 77 bladz. in gr. quarto.
I let verfchillend oordeel over de geloofwaardigheid van
HERODOTUS als Gefchiedfchryver , en 't belang dat
men 'ei in alt, om, op goede gronden , zo veel mogelyk zy , te bepaaben , in hoe verre men zich al of niet op
hem moge verlaaten , heeft de geagte Leden van TEYLER ' S tweede Genootfchap bewoogen , om ter Prysverhandelinge voor te flaan , bet opilellen ecncr historie- en oordeelkundige verhandeling , „ over de waare verdienflen en
geloofwaardigheid van HERODOTUS als historiefchry,)
, in aanmerking genomen den tyd en de omftandigver,
99
heden van zyn leeven ; de meerdere en mIndere moelelykheid om nauwkeurige berichten te verkrygen aan55
bc,
allude de zaaken door hem te bock gefleld ; de voor39
lichting , welke by kan gehad hebben van vroegere of
39
gelyktydige fchryvers , als merle in hoe verre de be17
31 rispingen en befchuldigingen , tegen-HErtom yrus, van
oude fchryvers , en inzonderheid van PLUTARCHUS in59 gebragt , voor gegrond, of ongegrond, kunnen gehou„ den worden?" Aan dit Voorflel nu heeft , op
eene uitmuntende wyze, voldaan de Wel Edele Hooggeleerde Heer Mr. KORNELIS WILLE2..I DE RIMER Hoogleeraar in de Historien en Welfpreekendbeid op de Gelderfche Hooge School van Harderwyk ; weshalve hem
ook de gouden Eerprys toegeweezen zy.
Men heeft des Hoogleeraars Verhandeling , (oorfpronglyk in 't Latyn gefcbreeven ,) te gelyk met eene Nederduitfche Overzetting gemeen gemaakt. Dezelve is , na
eenige voorafgaande aanmerkingen over dat onderwerp ,
en het bedoelde beloop van dit Gefchrift, tweeledig. Het
eerfte gedeelte gaat over de dwaalingen van HERODOTUS
waartoe by zonder erg of list kon vervallen: en het tweede is gefchikt tot een onderzoek , of HERODOTUS in zo
verre den pligt van een eerlyk man zoude vergeeten hebben, dat by niet gefchroomd zou hebben, om zyn werk
met leugen en lastertaal te bezwalken. Ten opzigte
van het eerfle fpoort onze Autheur aanvanglyk op, de
bronnen der gefchiedenisfen van HERODOTUS mitsgaders

derzelver zuiverhaid en gebreken ; en daarop ontvouwt
by
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by de oorzaaken , door welken de gefchiedkunde bedorven geworden is , die by voornaamlyk tot de vyf volgende brengt : (i.) de neiging tot fabelen; c2.) de overdreevene Vaderlandsliefde; (3.) de ligtgeloovigheid in 't
aanneemen van berigten, nopens minder bekende en veratgelegen landen; (4.) bet bygeloof, en eiudelyk (5.) de
gebreklyke kennis van de vermogens der natuur,, en van
41e uitwerkingen der natuurlyke oorzaaken. Zyn Ed. ontvouwt den nadeeligen invloed van 't een en 't antler op de
Gefchiedfchryvers afzonderlyk, en brengt dit,telkens over
op HERODOTUS ; by welke gelegenheid by dan zodanige
berigten van dien Schryver nagaat; welken aanleiding gegeeven hebben , om zyne geloofwaardigheid in twyfel te
trekker waaruit men gereedlyk kan nagaan , dat HE RD.,
DOTUS, fchoon hier en daar , by mangel van genoegzaame kunde en onderrigting , misleid, egter over 't geheel
bet character beeft van een geloofwaardig Gefchicdfchryver, die zyne berigten, naar zyne beste kennis, getrouwlyk medegedeeld heeft. --- Dan bier tegen komt PLUTAR CHPS op , als die de goede trouw van deezen Ge<
fchiedfchryver ten flerkften loochent , in een daar toe
opzetlyk vervaardigd gefchrift , getyteld , de lasterzucht
van HERODOTUS ; 't well: den Hoogleeraar DE RHOER
noodzaakt , hierop byzonder ftaan te blyven ; waar toe
by dan het laatfte gedeelte zyner Verhandelinge fchikt.
Hy maakt dit gedeelte tweeledig , in navolging der bezwaaren van p I, UTARCHUS , die in twee hoofddeelen vervat zyn ; behelzende het eerfte de meer in 't algemeen
voortgebragte befchuld'g'ngen ; en gaande bet volgende
over de verbaalen , welken HEN ODOTUS kwaadaartig , tot
fchande der Griekfche Staaten gebockt zou hebben. —
De Hoogleeraar toont ten duidelykfte de valschheid of
ongegrondheid dier bezwaaren , mitsgaders van eenige
andere flukken , welken PLUTARCHUS aan HERODOTUS ten
laste legt , en merkt te gelyk aan , dat PLUTARCHUS,
fchoon een man van groote en uitfteekcnde kundigheden,
waar aan wy voorzeker zeer veel te danken hebben , zich
niet zelden met drogredenen behelpt , en ook onderWerpen ,
welken by in zeker oogpunt geplaatst wilde hebben, zelfs
tegen zyn beter wecten aan , zomtyds verkeerd voorftelt;
hetwelk de Hoogleeraar met eenige voorbeeldeti bewvst.
Wyders deelt by ons , bet opgemelde gefchrift van
Pi UTARCHUS over 't geheel overziende en beoordeelende,
volgende mede.
des aangaande
„
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„ p at de febryvers, welke door Plutarchus ter wedertegging van Herodotus . worden aangevoerd , geene
groote Hoch ock yeelvuldtge dwaalingen in zyn werk
fehynen te hebben opgemerkt. Indien wy enkel bet getuigenis van Aristophanes den &Riff uitzonderen , inrtgevol ge waar van de naam der bevelhebbers der Thebaanen by Thermopyle nict Leontiades zo ats Hcrodotus
verhaalcl had, Timex Anaximander zoude zyn geweest, is
al bet overige , bet geen uit die felnyvers wordt aangevoerd bykans enkel ingericht , om te toonen , dat Herodoot zomtyds zulke dingen met flilzwygcn heeft voorbygcgaan , die by wel had mogen of moeten te bock tlelJen , of in tegendeel yoorvallen vermeldt, waarvan men
elders geen het rWnfte gewag vindt gemaakt. Hoe zeer
clan ook Plutarchus zyne lezers in bet denkbeeld zoekt
te brcngen , als of by met zyn wcrkje enkel bedoelde om
de lasterzucbt van Herodoot te gispen , zonder zich over
zyne overige fprookjes en onwaarheden uit te laaten , als
zynde deezen, vol g ens zyne geciachten , ontelbaar, en een
onderwerp , dat veele boekdeelen zoude kunnen beflaan,
zo is ecliter de bittere fchryftrant , waarmede dit boekje
is opgelIeld , myns bedunkens , genoegzaam , om deze
fnorkery te wederleggcn , als wordende daarin alles, wat
mar cenigzins ten bezwaar van onzen fchryver konde
dienen , bycen geraapt en op een geftapeld. Hierby zal
een ieder met my moeten erkennen, dat leugen en lasterzucht to naauw aan elkander verbonden zyn , clan dat
men deze fmettert in eenig febryver naauivkeurig zoude
kunnen nit elkandcr zetten. Hot koomt my derhalven
voor , dat de arbeid van Plutarchus niet geheel zonder
vrucht geweest is, als knimende ten becvyze ftrekken, dat
die Gefchiedfchryvers, waae y an by gebrmk gemaakt heeft,
geene groote feilen en misliagen in Herodoot hebben
erkend.
„ Vcrvolgens meen ik getoond te hebben , hoc ook
zulke plaatzen, welke door Plutarchus worclen bygebraelit,
om 'er do lastcrzucht van Herodoot nit te betongen , dikwerf de doorflaandfte blyken geeven van die eenyouilige
oprechtheid, welke in zyne fchriften allezints dooraraalt,
en waarcloor by werdt aangelpoord om de wearheid te
zeggcn, zelfs ten koste dicr eigenhefde , welke de Grickcn
zo zeer had ingenomen, en dien onberedeneerden afkeer,
waar mode zy de zoeenaamde barhaaren behmdel.len , hoe
zeer ook de optec:itheid der vahaalea 'er by niogt ly-
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den. - De befchuldiging derhalven , die men tegen
Herodotus heeft ingebragt, dat by namelyk den roam van
Griekenland met een kwaadeartig opzet zoude hebben
verdonkerd, firekt zelfs, in bet waare oogpunt geplaatst
zynde , ten klaaren bewyze , dat de verhaalen van onzcn
fchryver nog Diet befmet waren met die onbedrevenc lofredenen , wear mode de Griekfche dichters en redenears
naderhand de gefchiedenisfeu van hun land hebben vcrvalscht.
„ 3. Dear de Griekfche burgerflaten nimmer eensgczind waren, bad' de nayver, of vyandfcirp die 'er tusfchen dezen pleats had , dikwerf ten gevolge , dat onz.1
fchryver zig genoodzeakt zag om zeer tegen elkander
aanlopende verhaalen te bock te flellen, die den gewoonlyk neerkWamen op den roem en lof van dat yolk, wearvan daze berichten afkomftig waren, en tot last en feliande hunner nabuuren mocsten flrekten. Daze omflandigheid worth door Piutarchus in een zecr ongunffig en verkeerd daglicht geplaatst , wanneer hy Herodoot zelven
wil doen voorkomen, als had by zulke lasterlyke berichten , als de Grieken ten kosten hunner made vryflaten
verfpreid Madden , eerst verzonnen , en door zyne fchendzieke pen can de aankonielingfehap overgebragt."
In ieder gedecIte cieezer Verhandelinge wont de Hoogleerear DE RHOER zyne uitgeflrekte beleezenheid en ervareins in de alo ode Historic, en by maakt 'en telkens , in
verfcheicien omflandigheden , een rent oordeelkundig: gebruik van ; waardoor by deeze en Beene berigten van
HERODOTUS , die men wel eens ongunffig befclionwd
heeft , in het juiste daglicht plaatst ; toonende wel byzonder dat yeelen zyner verhaalen, die in vroeger tyden
ongcloovelyk voorkwamen , en die de Romeinen „ bovell
a1 met eens veragting der Griekfche Schryvere.n hezield,
els belachlyk of ongegrond verworpen hebben , integendeel gansch aanneernlyk zyn , near uitwyzen van 't geen
ons de leatere kennis van de zeden en handelingen veeler
Volkeren can de hand gegecven heeft. - Men moet
des , gelyk hy ten befluite opmerkt, erkennen , dat HERODOTUS boewel Diet vry van misfiagen , wear toe by
in bet tydperk en de omilandigheden zynes leevens natinlyk moest vervallen , over het geheel ongelyk plodweardig..,er is, den zyne tegenpartyders hem befchouwen;
en dat men hem gegrond vry konne fpreeken van iintnernicer opzetlyke en voorbcdagte onwaarheden te book gefield
B4
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field te hebben. Te regt betuigt daarom de Hoogleeraar,
op bet einde zyner Verhandelinge : „ 1k acht het dan
„ your zeker , dat het Werk van deezen Schryver te
„ houden zy , en aan de nakomelingfchap zal overgaan,
„ als eene onfchatbaare verzarneling van Griekfche en
„ uitheemfche gedenkftukken , welker waarde en geloof„ waardigheid by de moeite van cen ernftig onderzoek
„ van tyd ryst , naar innate de ondheidkunde van den
„ onderzoeker zig ook onder het bewerken nicer en meer
59 uitbreid.”
Raaclgeeving aan het Volk van Vrankryk. Uit het Fransch
vertaald. Te Dordrecht by A. Blusf6 en Zoon, 1789.
Behalven de Voorreden 239 bladz. in gr. 8vo.
Stukje werd in het Fransch gefchreven toen de
D ittegenwoordige
Nationaale Vergadering van dat Ryk,
door den Boning beloofd , maar eer zy nog was by een
geroepen. De zeldzaamheid deezer groote gebeurtenisfe
by e'en Volk , dat , langer dan anderhalve eeuw , door
eene bykans willekeurige magt geregeerd , eindelyk de
gelegenheid bekoomt om zich in Vryheid te herftellen ,
en zyne rechten , de rechten van den mensch en van
den burger, te doen gelden, moest natuurlyk de pennen
der zodanigen, welken bekwaam waren, of zich bekwaam
oordeelden, om , in deezen zo belangryken , en tevens zo
bachelyken, toePcand van zaaken , goeden raid te geeven ,
aan werk helpen. Het is niet te verwonderen , dat , by
eene zo gewigtige gelegenheid, veele Werken zyn in het
licht gekomen, Welke nicer blyken draagen van verwaandbeid , of, ten besten genomen , van wclmeenende voorbaarigheid, dan van weezenlyke kundigheden, doorzicht in
het beloop der menfchelyke zaaken , en bedrevenheid in
het beftuuren derzelve. Onder eenen zo grooten hoop
wordt, evenwel, doorgaans jets gocds, en veeltyds iets
uitinuntends gevonden: en indicn Eerzucht , of nog laagere bedoclin :,fren9 den fchryflust van veelen dceden outwaaken , de voortreffelyker beginfels van Liefde tot het
Vaderland, en tot het menschdom , moestcn ook by edelcr
gemoederen niet buiten werking blyven. Tot decze laatften fcliynt ons de ongenoemdc Schryver te lichooren van
het Werkje, dat vvy hier den Leezer aankondigen.
Na
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Na eene korte Voorreden gericht tot het Volk van
✓ rankryk (*), over deszelfs hachelyken toeftand en plicht
om van de zich aanbiedende gelegenheid gebruik te maa•
ken tot lierftelling der Conftitutie en tot verbetering van
vol bul het Wcrk zelve verdeeld in vier Hoof&
gebreken,
Itukken.
Het Eerfte Hoofdftuk beeft tot zyn opfchrift: Van het
Beene men behoort te weeten om voor de tegenwoordigc be.
langens nuttig te° zyn. - Het Tweede handelt , Van
de Franfche Regeering zo als dezelve thans is. De grove
gebreken , welke in het gemelde Ryk in een verloop van
zo veele eeuwen zyn ingeflopen, zo ten opzichte van de
eigendunkelyke magt der Koningen , als met betrekkinge
tot tie burgerlyke en lyfltraflyke Wetten , worden bier
nadruklyk voorgefteld.
Maar bet belangrykfte is bet Derde Hoofdftuk. Dit is
tevens het grootite , als loopende van bladz. 46 tot bladz.
190, en bevattende dus ruim drie vyfde deelen des geheelea
Werks. Het Opfchrift is ; Van de Franfille Regeering,
zo dezelve behoord te zyn. Vooraf gaan verfeheidene gegronde aanmerkingen over de verfchillende regeeringsvormen, waaromtrent het gebrekkige van derzelver gewoone
verdeelinge in alleenheerfchingen , regeeringen des adels
of van de voornaamlten des lands , en volksregeeringen
wordt aangetoond (t). „ Men ziet , zegt de Schry„ ver dat men zich aan geen iedele naamen, die men
„ aan de Ilaaten geeft , moet binden ; dat die naamen
„ noch de overeenftemmibig , noch de verfchillen , die
„ tuslchen hen plants hebben , aantoonen ; dat die naa„ men , noch de deugd , noch de ondeugd , die in der„ zelver thatsgefteldheid ftand grypt, doen kennen; dat
„ wanneer men zegt dat een koningryk is een alleenheer„ aching, men dan noch niet weet Welk voordeel gehecht
„ is flan het vermogen van den vorst, mitsgaders of dat
ver(”) Dit Volk febynt bier eenigzins met zichzelven verward te
worden. Ten minften op bl. VI ontmoeten ons deeze woorden:
„ Gevoelt al bet gewigt der waken die gy hebt to verdeeciigen:
vcrliest dezelve geen oogenblik nit bet gezigt , en behoed u
„ voor verwytingen over begaane kleinigheden aan con Hoag„ aanzienlyk Volk , zo waardig van u to worden bem;nt.”
Ware ..iecze Voorreden g ericht tot de Natienaalc Vergadering,
can was de meening duidelyk : nO veraaan wy ze n:et.
(t) Bi. 47.(4) 731. 65.
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vermogen gelyk ftaat met de tusfchen beide komende
magten , of bet yolk is vry of flaafsch , en of het is
ffelUkkig of ongelukkig ; dat de aanhangers van dit zoort
5/ 0.
der
regeering, zo men haar in derzelver algemeene en
37
// byzondere betrekking befcbouwt , geen recht hebben
om te. befluiten , dat een that orn dat by die naam
' de menfchen 'er ge9! draagt , wel worth befliert , en dat
55 rust en vergenoegt in leeven; dat de Voorftanders van
57 een Algemeenebest geen meer reden hebben een regee,7 ring te benoemen, om dat dezelve de tytel van alge/7 meenebest voert ; dat men de vorming . van ieder maat// fchappy wel onderzoeken , en de woorden ter zyde
// ftellen moet, om 'er een gefchikt oordeel over te kun„ nen vellen." Vervolgens handelt dit Hoofdituk ,
in elf onderdeelen of paragraaphen , van de noadzaaklykheid om de wetgecvende magt van die der tatvocrende•te
ran de vorming eerier wetgeevendc mast,
fcheiden.
nit de drie flanden van het ryk.
Zanmerkingen over
Van de rniddclen , die de tretgee_
deeze flan den.
vende magt verhindcren zich te buiten te gean.
Van de rechten en verrichtingen der wetseevende viagt.
Van de rechten en verrichtingen der tdivocrende
magt. — Van dc vryheid der drukpers. — Van de
herroeping en intrekking van 's Konings gezegelde lastbrieven , of LETTRES DE CACHET. Van de vet/lief/ging
der brieven van genade of vergijenis , enders BRIKVEN
VAN PARDON. - Van de algemeene grondregol, die tot
een leidsman in de" hervorming onder wetten behoord to
dienen. -- Van dc rechterlyke magt. Van do be/Herm* magt. Wat de Schryver onder deeze laatile benaming begrype , blykt uit bet begin der afdeelinge. „ De
„.landfchapsvernderingen (*) ,
by , moeten plaats
tot de bef.tiering der geld„ hebben om wetten , die tot
„ rniddelen als anderzints betrekkclyk zyn, nit te °etre„ nen , gelyk de rechterlykc magt, die , welke de burger// lyke en lyffiraffelyke aangaan, moet uitvoeren; zy moe„ ten zich bezig houden met her inzamelen der fasten,
het Onderbc4uden der wegen , der grachten, rivieren en
59
// verfcheide andere gewichtige voorwerpen en znaken (t).
Het Vicrde Hoofdituk heeft tot titel. Ilan de maa,-,; der
al55

(*) In hot Franseli ifsfewiilecs
. CD BI. 175.
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algemeene lidaten , en de overeeitiqemming die 'er tuicrehert
de drie flatiden behoord ,hats te hebbeN. Gemaklyk begrypt men-, dat de Schryver den Algcmeenen Staaten de
opperfte magt tockent. Het begin van dit Hoofdftuk is
„ De algemeene ftaaten kunnen alles doe;i ; in • hunne
handen zyn alle zoortcn van -magt vereenigd." En
kort daarna, „ Wanneer de ftaaten vergadcrt zyn, heeft
de koningb Been
een het minfle gezag
o. '(*) " Deeze ftellinb
91
gen worden vervolgens ontwikkeld en aangedrongen.
Op dit alles volgt nog een Aanhangfel waarvan men
het oogmerk eenigzins kan afleiden uit de woorden , met
welke het begint „ Ik licb dit werk begonnen en geein„ digt wanner verkeerde en Peaatzugtige lieden zich
„ aan bet hoofd der regeering bevonden; een vaderland„ lieyend ftaatsdienaar is hun opgevolgd , en ik heb niets
„ verandert ..... De daadelyke toeflanden der verdien19 flelyke manncn zyn wel waargenomen , en hier nit zyn
„ cenige aanmerkingen , die niet nutteloos kunnen zyn ,
„ gebooren.”
Gaarne zouden wv onzcn Leczcren nog lets tot een
Baal van de fchryfwyze des opftellers mededeelen , en
daartoe zoude het ons niet aan fl.offe ontbreeken. Het
werk blykt allezins bet voorthrengfel te weezen van cenen
moedigen , vryheidlievenden,fchrandercn , en in de gcfchiedenisfen en tegenwoordi r,e gefteldheicl van -zyn Vaderland
bedreven man. Aileen °de bedenking , dat ons tegenwoordig bericht naar evenredigheid der grootte van het
Stukje te lang zoude worden , wederhoudt ons van bier
in te voegen , bet geen de Schryver van bladz. 112 tot
bl. 117 zegt , raakende de Vryheid.der Drukpers. Doch wy
willen Iicver alle beminnaars van waare vrybeidalien
xvelken eenig deel neemen in het lot van zo veel'e millioenen hunner medcmenfchen , tot bet Werk zelve wyzen; terwyl wy echter den geenen , welken het Fransch
maatig zyn het Oorfpronglyke aanraaden boven cone
Vertaaling. 'De iOverzetter komt ons voor op verfcheidene pllatzen de "p eening van den Schryver niet naauwkeurig gevat.te , en is, in de gefiagten der Naamwl , or len , en andere dcelen der Taaikunde , fomt,d3 vry
gobrekkig.
(4) BI.
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De BaJlille befchouwd , met eenige byzonderheden daar tois
betrekkelyk. Te Amflerdarn by W. Holtrop , 1789. in
gr. tvo. 6o bladzyden , buiten het Voorbericht.
In een zo klein beftek, zal de Leezer Beene uitvoerige
befchryving of gefchiedenis van dit nog onlangs verfchrikkelyke gebouw verwachten. Ondertusfchen behelst
dit Stukje genoeg om een denkbeeld to geeven van deszelfs
eislykheid , en van de ellende der aldaar door de willekeur
der Staatsdienaaren opgefloten gevangenen. Meu kan het
in een half uurrje doorleezen , en 'er eenigermaate de vreeslyke gevolgen van eigendunkelyk gezag uit leeren kennen.
Behalven het geen de titel belooft, is 'er nog bygevoegd
,een Plan, of platte grond van dit nu vernielde werktuig
der dwingelandy.
LeOn over de Redekunst en fraaie Ireetenfchappen van Dr.
IIHGO BLAIR , een van de Predikanien der Hoofdkerk,
en Hoogleeraar in de Redekunst en Fraaije Treetenfehappen aan de Hoogefchool van Edinburg. Naar den dcrdcn
Druk , uit het Engelsch. Ilde Deel. Te .Deventer , by
L. Leemhorst , 1789. in groot octavo 390 bladz.

D

aar wy,, by gelegenheid der uitgave van het Eerge deel
deezes voortreflyken Werks , het ontwerp en de
fchryfwyze van den Itoogleeraar BLAIR , met lof gedacht
, zullen wy 'er thans niets meer van zeggen,
hebben
dan dat dit Tweede deel , op dezelfde wyze als het eerfte , naar hetzelfde doeleinde voortgaat. De Hoogleernar handelt in hetzelve , over de Piguurlyke Taal, en de
algemeene Karakters van den Styl. Over het openbaar
Spreeken. Gefi;hiedenis der Welfprckenheid , zo der Griekfche , Romeinfche als hedendaagfche , geflaafd door voorbeelden en Uittrekfels uit DEMOSTHENES en CICERO. Over
de onder/Cheiden _Porten van openbaare Redevoeringen , zo
in Volksvergaderingen , als voor de Balic , en op den
Kanfel. De Behandeling eener Redevoering in alle haare
declen , als de Inleiding, Afdeeling , Verhaal en Verklaaring. Over het betoogend en hartstochtelyk gedeelte
van
(*) N. Alg.
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van dezelve , benevens de uitvoering of mondelyke 1,001.
dragt. Wordende dit Deel befloten , met eene befchry.
ving der Kunst, OM rich tot ecnen Redenaar to vormen.
9 5 Men kan (zegt de Hoogleeraar BLAIR) de Welfpreekendheid in drie foorten of trappen verdeelen. De eerfte
en laagfte is die , welke alleenlyk bedoelt de toeboorders
te vermaaken. Van dien aart is gemeenlyk de Welfpreekendheid in openbaare Lofredenen , Inwydings-redevoeringen , Aanfpraaken aan groute Mannen , en
b
deraelyke
meer: Deze foort van Redevoeringen is niet geheel te
verwerpen. Zy kunnen tot eene onfchuldige uitfpanning
en een aangenaam onderhoud voor den geese verftrekken,
en tevens met veele nuttige gedachten doorvlogten zyn.
Men kan eater niet ontkennen , dat , wanneer de Spreeker verder niets bedoelt dan te praaten en te vermaaken,
de kunst dan ligtelyk in ydelen praal ontaardt , en het
Opftel laf en verveelend words.
„ Een tweede en hoo uer trap der Welfpreekendheid is
b nice blootelyk bedoelt te verdie , wanneer de Spreeker
ma,aken, maar tevens te onderrichten , te leeren , te overtuigen : wanneer zyne Kunst haare kracht oeffent in het
verdryven van vooroordeelen tegen zich zelve en zyne
zaak ; in het kiezen van de meest gepaste bewyzen ; in
het krachtig ftaaven van deezen dezelve in de beste
orde te fchikken, en met de meeste gepastheid en fchoonheid voor te ftellen ; en in ons voor te bereiden om zodanig oordeel te vellen,of de zaak van dien kant te befchouwen , als by bedoelt. Hierin is voornaamelyk de
Gerechtelyke Welfpreekendheid gelegen.
„ Maar 'er is nog een derde en merkelyk hooger trap
van Welfpreekendheid, welke op des menfchen geest vry
grouter magi oeffent. Door middel van deze worden wy
Diet alleen overtuigd , maar tot deelneeming bewoogen ,
geroerd, en met den Spreeker we g.;gefleept; onze driften
ryzen tot eene gelyke hoogte met de zynen ; wy geranken in dezelfde aandoeningen met hem ; wy beminnen
wy haaten, wy worden toornig, naa dat by ons dic driften inblaast ; by maakt ons vaardig om met nadruk en
vuur te befluiten of te handelen. Gefchillen in Volksvergaderingen openen het fchoonfle veld voor deze foort
van Welfpreekendheid , ook is dezelve van den Predikftoel niet uitgeflooten.
„ 1k moet hier eerie aanmerking maaken , en deze is
Vail gewigt dat naanielyk die hooge 'Welfpreekendheid ,
waar
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waar van ik zoo even gefprooken heb , altoos de nitwerking is van drift. Door drift vertlaa ik bier dien
toefiand der zele , wanneer zy door zcker voorwerp ,
waarin Gy belang Melt, in beweeging gebracht, en als in
y our gezet is. Men kan door bloote redenen en bewy=
zen anderen wel overtuigen , en zelfs overreden tot handelen : maar die graad van Welfpreekendheid , welke de
verwondering der. ,menfclien verwekt , en iemand eigenlyk den naam van eenen Redenaar waardig maakt, wordt
nitnmer zonder drift of vuur gevonden. Zodanige grand
of drift, als gefchikt om de ziel op te wekken en te
ontvonken, zonder baar ecliter buiten haar zelven te brengen , is gemeenlyk bevonden de menfchelyke vtrmogens
te verhoNen. De ziel wordt daar door oneindig nicer
verligt, doorzichtiger, kloeker,, en -manne/yker, dan zy
ef ewoonlyk is in bedaarde oogenblikken. De man , die
door eene flake drift in beweeging is gebracht, vertoont
zich vecl grooter dan op andere tyden. Hy gevoelt zich
veel flerker ; by brengt verlievener denkbeelden voort;
maakt veel hooger plans, en voert dezelven nit met eene
ftoutheid en een geluk welke by, by andere gelegenheden., voor onmogelyk zoude hebben gehouden. Maar byzonder ziet men die kracht der drift in bet overreden. In
dr:ft is vast elk mensch welfPreekend: by is dan om
woorden en bewyzen in minfle niet verlegen; Hy deelt,
door eene foort van aanfteekende Sympathie, de levendige
gewaarwordingen , welke by gevoelt, aan anderen mede;
zyn gelaat en gebaarden zyn zlts overreclend , en de Natour vertoont zich bier oneindig vermogender dan de Kunst.
iiierop is gegrond de zo waare als bekende regel:
•

Si vis me Mere , doleNdall2 est
Primum ipji tibi.
„ Tilt deze gronclitelling, dat alle hooge Welfpreekendheid nit drift ontftaat , ipraiten verfcheideee gevolgen
voort , welke onze opmerking verdienen , en welker melding de gemaakte grondftelling nog nicer zal bevestigen.
Van bier tocti die algemeen erkende uitwerking van het
enthuliasme of van elke foort van vuorigheid in eenen
Redenaar , op. de gemoederen der Toehoorders. Van bier,
dat alle kunnige declarnatie, en gezochte fietaatlen van den
fly', welke bewyzen zyn van eene bedaarde en koude ziel,
zo weinig met overredende Weliprekentilleid kunnen bethan. Van bier , dat alle gemaaktheid in gebaarden en
nit-
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uitfpraak de indrukken , welke de Spreeker wil maaken ,
zo zeer verzwakt. Van hier, dat eene Reclevoering, Welke
wy leezen , ons veel minder aandoet , dan wanneer zy in
't openbaar wordt uitgefprooken; om dat zy in- het eerfte
geval minder den fchyn heeft van warm nit het hart te
komen. Van bier, dat een koud Redenaar hetzelfde beteekent als een Redenaar zonder AVelfpreekendheid. Van
hier , dat de Twyfelaar , die altoos in onzekerheid is , en
van geen ding Iterk geroercl wordt , als mode - de listige
Huurling , welke vermoedt wordt meer den fchyn van
drift aan , neemen , dan dezelve te voelen, in het openlyk fpreeken zo weinig invloed hebben op de gemoederen
der menIchen. Van hier eindelyk , de noodzaakelykheid
om in alle gevallen waar bet op overtuigen aankomt
hingeloos voor zich zelven en yverig te zyn, of ten mindaar voor gehouden te worden."
Echte Sterrenvoorzegkundige Prieven, van den 94/acre/ff.
beroenulen Astrologist j. C. LUDEMAN, behelzende
Voorfpcilingen over de ,7aaren , 1780. 1781. 1782. 1783$
1784. 1735. 1786. 1787. 1791 en 1792. Eerde verzameling. Naar het eigen handfchri f t, order an van des
ilutheurs bloedverwantcn berustende. Uit ha Hoogduitsch
overgezet. Alom te bekomen. In quarto 135 bladz.

Ondanks
hoOge Regeering vanFriesland , in den
jaare T774., by gelegenheid dat Mercurius en Mars
zeer na voorby onzen aardbol zouden loopen , openlyk ,
op net bericht van kundigen, en tot bedaaring van ont,
taste, gemoederen , verklaard heeft: dat de beweegingen
der Planeeten geenen invloed op de Aarde hebben. Ond:inks de flerrenkundige Fus en EULER to Petersburg,
tien jaaren laater aangetoond hebben (*), dat een
meet, zo groot als de Aarde zelve , wanneer zy die op
haaren weg ontmoetedc, dezelve wel zou doen wijken;
maar 'er geen andere fchade aan zou kunnen toebrengen,
dan dat de dag, _op zyn hoogst, vier dagen na elkander,
6 uuren korter zou worden. Ondanks alle fterrenkundli
ben de Astrologie voor een ingevoerd bedrog der Chatdem..
(*) In hunne Recherches fur le derangement d'une Comete; qui
Tale pres d'une Planete. In de Memoires de Mathematique et 4
Phyfique d'AcadtWe Royale' des Sciences a Paris. 71m. X. 1785.
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deeuwen houden, alleen uitgevonden om onkundigen
beurs te ligten, en om dezelfde reden ook tot onze tyden overgebragt ; ondanks dezelve door duizend gezonde
redenen in het Waare daglicht gelteld , en het valfche
der onderitellingen aangewezen is; zo zyn 'er nog menfchen in het thaws zoo verlicht Europa, welke aan die
grollen geloof geeven ; ja, 'er zyn nog bedriegers in ong
Vaderland, die den kortzigtigen daar uiede verleiden.
De bekende Doctor LUDEMAN, die zich in Anifterdam,
vooral met bet trekken van Horoskoopen heeft opgehouden, en zich daar door eenen naam heeft gemaakt; was,
na zyn' dood, de voorgewende Antheur van eenige zogenaamde voorfpeliende boeken, van welken men zommi.gen, tot fchande der Natie, verfcheidenmaalen heeft moeten herdrukken. De bekende gebeurtenisfen in ons Vaderland, zedert den Oorlog der Engelfchen met de Americaanen , lagchten de Hebzucht veei te aanlokkelyk aan,
om , nu alics reeds gefchied is, niet te voorfpellen wat
'er getchieden iou. En bier toe moest de naam van LUDEINIAN weder op eene zeer onbillyke wyze misbruikt
worden. Of kan het eenigzins gebillykt worden, dat
men , onder den gefingeerden naam eenes bloedverwants
(zo als JAN DENDRIK BRUTZSTE1N te Ilaarburg bier
voorkomt) den dooden, net zogenaamde nagelaattn Wer.
&en , beledigt; die , indien ze maar gedeeltelyk door hem
gefchreven waren, hem , wel is waar,, ten opzichte van
den uitflag der Gefchiedenisfen , tot een eenzydig Propheet zouden verlieffen; maar hem, in betrekking zyner
voorgewende kunst , alle ,die naamen zonden waardig
inaaken , die hem in zyn leven , in publicize geichriften,
menigte zyn toegezwaaid; als Doctor zonder Promotie; Doctor Cripyn; gedeferteerck Idaarburgiche Schoentnaaker ; Spiritus familiaris van Sancta Brigitta , (P,RIT'TA BEIJER) ; illchymist van Leer en Eiktouw,, (t) en
weer anderen.
In-

(f) Hy, [zegt zeker Periodiek Schryver van den jaare 1727,
.Hercierwyk befebryvendel ley
ziende dat men voor twee pillen, een bode bears, voor een
Confer , ecn weinig Tinctuur, een mond vol folvolative of
een Stukje Opeaat, een hemef vol vermaak kande genieten ; zeide ,
weg met den Spykerbak, den Schoenpin en het Leer ! Wy WHIM
CALENUS copiceren, en zyn ons zyne Zenuwbladeren te flegt , wy
wuven met Qtile en Antemonie de tydgenooten vergeeven. Zo ge.
LUDEMANS mislukte Promotie , te

zeid
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Indien de Astrologic wezenlyk eene kunst is, dan loopert
derzelver oeffeningen zeer ver nit elkander ; want de waare

handelwyze van LuDENTAN verfchilt oneindig veel met de
onechte , die men hem in dit Boek doet houden. Zyne Horoskooptrekking was , op den oogenblik, op den geboortenflond vatr een enkel perfoon bepaald; en zyne Voorfpet,
lingen , uit den ftand der Planeeten , op dat oogenblik
volgens de gewoone Astrologifche grondbeginfelen afgeleid betroffen dus niemand anders , dan die perfooneri
welke op dat oogenblik geboren waren. Doch , in dit
Boek heeft men het genoeg geacht , den ftand der Planeeten, by den aanvang van een Jaar,, op te geeven; en dari
uit Bien 'land het lot van duizenden te melden , wier wezenlyke Horoskoop (*) daar wet hartig mede {treed. Ware
die Rand der Planeeten nu nog goed aangewezen , dan zott
men eenige fterrenkunde by den fchryver kunnen vooronderftellen; maar deeze is meestal valsch , of weinig betekenend. By voorbeeld: de ftand tier Planeeten voor den
Oen January 1786 , 'snamiddags om 4 uuren , wordt
dus opgegeeven C) 0 in 10 : daar de eerfte Pia.
neet , namelyk Mars of cr toen in V was, en dus, als
in een derde Aspect met / of dus d D moest VOOr-

worden. De San yver fchynt dit te willen vergoeden door twee Zonnen te gelyk in Capricorhis te
plaatfen , als een tusfchen [Wars en Mercurius , en edit
agi
gefleld

zeid, zo gedaan; zonder zich tnet lets anders to voorZen , dart
met uitgediende Zalfpotjes en Syroopdoozen , trok hy naar Amftcrdam om Peper. Naauw zag hy onze toorens en kasteelen,
die op waterige turven dryven , of SAUL raakte Onder de Pro.
pheeten aan 't waarzeggen.- Hy wist uit de Confunctie van ,Sol
en Luna te voorfpellen , dat het naa negen maandcn zou kinderen regotien. Hy kon voelen aan het ei van een Hen , War voot
een Haan de Vader van 't eerfte Kuiken zoude zyne Hy wist uit
de tekening van Mars , den dolk te vertoonen , die Dione bekroop. Hy- wist nog meer, want by kon zich , van de Pasfeerderfiraat en Baangragt, vyzelen in 't hartje van Gysbrechts fledelingen;
daar leefde de Haarburgfche Eseulaap, als de Haarlemmer Geneesheer van zyne Patienten. Met een etmaal recepten to copieeren#
en oude Medicyn • practyken te ileelen, was meer te verdienen.
dan met een heele week den Zoolleest te omvaamen enz,
(*) Het woord Horoscoop, van Hora, uur,, en Scopus, doeitivit
afgeleid , betekent eigenlyk dat punt van de Ecliptica, dat, in het
oogenblik van een geboorte flip , aan den Horizon opgaat.
V. DEAL. N. M.G. L1 TT NO. 1.
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agter laatstgetnelde Planeet, en bewyst dus to meer zyne onbedrevenheid in flerrenkundige zaaken. Mogelyk
zal het dus moeten weezen: 0 in 1 0 . Zou
men het iemant wel kwalyk kunnen neemen , dat, als by
zoo veel verfchil in den Band der Hemellichten vondt ,
by ook veel verfchil in de opgave der gebeurtenisfen verrnoedde ? - Dan , wy herhaalen bet , de meeste in
dit Boek voorkomende gevallen zyn partydige nafpellingen en geene voodPellingen : wordende ook, door geene
Aspecten , als dc? *
❑ , daar het by de Astrologisten zo zeer op aankomt , opgehelderd.
De voorgewende Vertaaler evil , bladz. 86, regel 6,
alwaar de !land der Planeeten van 1783 voorkomt , dat
jaargetal in 1792 veranderd hebben. Dus zou 'er zeker
nog lets voorlpellende in dit Bock kutilica zyn : maar of
de zaaken van 1783 niet dan nog ans zullen moeten
gefchieden, geeven wy aan zyne eigene overweeging over.
Intusfchen zien wy , 'terwyl wy dit fchryven , het Planeetgeftel na , en merken , dat de Zon , reeds voor
dagen, in den zy van Uranus geweest is ; een Planeet van
welke LUDEMAN nimmer droomde , en met welken de
Astrologisten van deezen tyd geheel geen rand weeten (*) : zynde de Band der Planeeten dusdanig
24- $
in -H. Wy voorfpellen Diets
—
d
tit dien Rand , maar uit bet aaugevoerde gelooven wy,
dat de Schryver deezer zogenaamde Ltidemas2filte Brieven
nog v6Or 1791 bloozen zal , wegens zyne ontdekte onMogt de Natie intuskunde en onberchaaindheid.
fchen alle voorfpellende Boeken van dezen aart zo zeer
verachten , als zy verachtelyk zyn.

i

c

Zie het Vets van j. c. MOHR aan den Geest van Ludeinan, in
de Werken van het Genootfehap : Kunstliefde fpaart, geen VI)? ,
in 's Gravenhage.

Zedenkunclige Proeren. Te Ureeht by G. T. van Paddenburg en
Zoon, 1789. In octavo 263 bladz.
verzameling van zedelyke overdenkingen , op verichillenE enede wyzen
, by manier van befpiegelingen of verhaalen , yourgefteld ; welke uit verlbheiden Hoogduitlehe Schryveren byeen
gebragt zyn , en met vrugt geleezen kunnen warden daar ze

gewoonlyk pede zedelesfen verleenen , die dikwyls gelegenheid
kun-
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kunnen geeven, om op zodanig een onderwerp nader te denken,
en het zelve verder uit te breiden. Zo ontmoeten we
bier onder anderen een droom , die ons den berg der elende
voorftelt , en ons de elende , die ons zomtyds mogt drukken,
geduldig leert draagen. De vinding is niet nieuw; dan het denkbeeld is van 2o veel aanbelang , dat het niet wel te dikwils her-.
innerd kan worden: waarom wy, den geheelen droom voor ons
beftek te uitvoerig zynde, 'er den hoofdzaaklyken inhoud 'er van
zullen mededeelen.
„ JUPITER naamlyk liet bet menschdom eentnaal aanzeggen
dat zij alle hunne rarnpfpoeden en wederwaardigheden zouden
bijeenbrengcn , en , in eene zekere daartoe beftemde vlakte, op
eenen hoop uitfehudden. Een aantal van menfchen nam dit voorftel gretig aan, en bragt, door de Inbeelding geholpen, zijne onderfcheiden lasten op den hoop , die weldra een hooge berg werd.
Dit verrigt zijnde liet JUPITER ten tweedemaal uitroepen,
dat het ieder een vrijftond zijne bezwaaren te verruilen , en met
het pak van een ander , 't welk hij zou kunnen uitkiezen , naar
zijne wooning te rug te keeren. Op dit aanbod kwam de Inbeelding denzulken, die ruilen wilden , vlijtig ter hulpe, en prees
ieder een bijzonder pakje aan. De ruiling ging in den =lien
oyflag met genoegen door ; dock 'er was onder die alien geen
een mensch te vinden , of hij hielci , flegts weinige oogenblikken
na de gedaanc roiling, de nieuwe rampfpoed, aan welke hij nu
onderworpen was , voor ver ondraagelijker dan de oude. Of
zulks van daar kwame , dat alle rampen , welke ons natuurlijk
opgelegd zijn , in eene zekere evenmaat tot onze kragten ftaan;
dan of het bier aan toe te fehrijven ware, dat zij ons draaglijkcr
worden , wanneer wij 'er aan gewend zijn ; behoeft in deezen
Diet beflist te worden. Het gemelde uitwerkzel had' althans bij
alien plaats, en elk hunner trok zeer erbarmelijke gezigten, terwijl zij , °miler den last van hunne verfehinende pakken , op en
neder gingen."
Onze Anthem- dit breeder ontvouwd , en
met gcpaste voorbeciden opgehelderd hebbende , vervolgt voorts
indezervoege.
,, De gantfche ftreek was met morren en klagen vervuld , tot
dat JUPITER zich eindlijk over den armen mensch ontfermde, en

gebood , dat leder een zijn last andennaal van zich zoude Iverpen , op deeze voorwaarde, dat elk dat zelve pak zoude wederkrijgen, 't welk hij van te vooren gedraagen had. Zij ontdeeden
zich daarvan met de grootfte blijdfchap , waarop de Inbeelding,
die hen in doze grove verblinding had geleid , bevolen wierd te
verdwijnen. In haare plaats kwam het Geduld ; en deeze Godheid hefte haare oogen van tijd tot tijd naar den Hemel , en
hield ze op JUPITER gevestigd. Zij was niet zoodraa tot den
berg der elende genaderd , of, 't geen zeer opmerkiijk is , de
gantfche hoop zonk zoo diep neder, dat hij naauwlijks een derde
vats
Cz
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van zijne voorige hoogte fcheen te hebben. Zij gaf vervolgens
ieder mensch zijn eigen ongeluk weder, en leerde hem, hoe hij
het zelve op de mtnst moeijelijke wijze zou kunnen draagen.
Elk een ging even vergenoegd weg , en was. zeer vcrblijd , dat
hij zich niet aan zijn eigen keus had moeten houden, maar dat
kwaad had moeten neemen, 't Welk op zijn lot gevallen was.
„ Behalven verfcheiden andere zedenlesfen, welke hieruit kunnen getrokken worden , leerde ik ook hieruit , dat ik noch met
mijn eigen ongeluk t'onvrecien moet zijn, noch het geluk van, een
ander moet benijden, om dat het niemand mooglijk is, een geed
oordeel te vellen over de kwaalen van zijnen evennaasten. Daarom heb ik ook vast voorgenoomen , de klagten van een ander
niet zoo ligt voor ongegrond te verklaaren , maar den kommer
van mijnen medemenseh met medelijden en erbarming aan te
zien."

SpeEtatoriaale Schouwburg, behelzende eene verzameling der baste zedelyke
Tooneelfiukken, byeengebragt uit alle de verfcheiden taalen van Europa.
Met nieuwe geinventeerde Konftplaaten verfierd. Zeventiende Deel.
Te Amflerdam, by de Erven P. Meijer en G. Warnars, 1788.
In octavo 408 bladz.
drietal Tooneclipelen , in dit Deel verzameld , !evert ons
Hetweder
eene vericheidenheid van leerzaame characters , die
geichikt zyn, om her haatiyke der ondeugd, en 't beminlyke der
deugd, ten leevencligfie in to boezemen. In het eerfte ,
den Vaandrig getyteld , zien wy den Baron van Chronech , hou
gelukkig tinders in zyn tydlyke omftandigheden , gefolterd door
het nadenken van zyn wangedrag omtrent eene jonge juffer,
door hem verlaaten, na dat zy hem ten . wille geweest was. Dc
Vaandrig is een Perloon van een onbelprooken character , maar
'er is iets geheimzinnigs in zyn gedrag , dat hem under een
kwaad verrnoecten brengt ; doch het biykt eerlang , dat dit ontftaat uit eon edel beginzel ; als voortipruitende uit eene geheim
gehouden onderfteuning zyner behoettige en kwalyk geftelde
Moeder. Met de ontdekking hiervan , komt tevens aan den dag,
dat deeze Moeder de opgemeldo inishandelde perfoon is, welke
de Baron , ter herftellinge van zyn wanbedryf, dus ling te vergeefsch had nagefkoord. De Baron, verblyci , erkent den Vaandrig als zyn 'Loon , en fchikt zig ter ontmoctinge van zyne geiiefde Carolina. Maar deeze ontdekking Ichynt eon beoogd Huwelyk tuslchen den Vaandrig en Sophia , die als eene Dogter
van den Baron bekend tint, volftrekt to dwarsboomcn; tot dat
de Baron, naar waarheid, vefklaart, dat hij Sophia, als een kind,
uit een brandenden Boerenftulp gered, door !mare arme Ouders,
nu reeds overleeden , als zyne Dogter had laaten opvoeden en
haar
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haar vervolgens als zodanig in zyn Huis had aangenomen ; des
dit Huwelyk, onverhinderd , zyn voortgang konde hebben.
Het tweede . , dat ten opfchrift heeft de twee Zusters , matt ons
bet haatlyke gedrag eener oudfte Zuster jegens de jongfle ; dat
door de Moeder onderfieund wordt , en 't welk men zo veel
fchyns van rechtmaatigheid weet te geeven , dat men ook den
Vader bykans geheel overhaale, om zyne jongfle Dogter alle toegenegenheid te ontzeggen. Doch eene gunllige ontdekking verydelt eerlang dien aanflag ; en de Vader neernt daarop zodanige
maatregels , die yansie, door een gewenscht Huwelyk, gelukkig
maaken ; terwyl hy Marg.arike en zyne Huisvrouw zyn regtmaatig
ongenoegen , over haare Inoode handelingen omtrentgam e, gevoelig doet ondervinden: met zyne Huisvrouw bepaalder in ontzag te
houden , en alles omtrent Margarietje zo te befthikken, dat zy wel
ongehuwd zal moeten blyven. - Ten laatilen wordt bier nog,
in een Toneetfpel, de wyze Huisvader geheeten, de gevaarcn der
Ieevenswyze du Bon ton, in veelerleie opzigten, gefchetst, welker
gevolgen de Heer Courval, als een wys Huisvader, in zyne Huishouding , waarin dezelve hand over hand was toegenomen , manlyk te keer gaat ; dezelve afwendende , niet door gewe/dige en
nutloos gerugtmaakende, of zelfs fchadelyke middelen ; maar
door 't neemen van verftanclige maatregelen, die zyne Egtgenoot,
(in een tweede Huwelyk,) en zyn Zoon, overtuigelyk te regt
brengen. Het gedrag van den Heer Courval ftrekt tot cene leerzaame les voor hun,, die ini foortgelyke ornflandigheden zyn, en
gevaar loopen van hun oogmerk te onbezonnen door te z'etten :
hoedanig een gedrag , in zulk een geval , te wraaken zy , gelyk
de Heer Courval , een geweezen bedienden van hem welken hy
nog in veele zaaken gebruikte, doet opmerken. Deeze Marcelin,
naamlyk , met den Heer Courval in gefprek geraakrzynde over
de leevonswyze van deszelfs Zoon , liet zig ontvallen , dat dezelve at zo veel aan Hem, als aan den jongen Heer, te wyten
was, het welk gelegenheid gaf tot het volgende onderhoud.
DE HEER CoURV`AL.
„

Marcelin !
MARCELIN.

ja Mynheer ! 1k vrees kwalyk gedaan te hebben met het te
zeggen ; Maar ik kan het nu niet weder inhaalen , al moest het
my eenig ongenoegen by u verwekken.
DE HEER COURVAL.

Spreek vol uit , en met vertronwen , myn Vriend ; Gy hebt
geen ongenoegen te vreezen ; lk ken uw goed oordeel, en uwe
verknochtheid aan myne belangeu. Een oud dienaar, die zo
'Kele blyken van zyne trouw en yver heeft geg,eevot , mag ten
C3
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minfte zyne gedachten onbewimpeld voordragen , zonder gevaap
te lopen, dat men 't hem kwalyk zal semen.
MARCELIN.

Hoe vind ik deeds myn vorigen tocgevenden vriendelyken
?leer, in myn tegenwoordigen Patroon en Weldoener, weder!
DE DEER COURVAL.

Gy verdient dat volkomen. — Maar fpreek op ; Wat is
myn ongelyk?
MARCELIN.

Dewyl gy het dan begeert, Mynheer, zal ik myne gedachten,
onbewimpeld voordragen: — zie hier dan hoc ik meermaalen
by my zelven geredeneerd heb ! — Dat Mynheer de Beaufond,
weetende dat zyn Vader ryk is en flechts twee Kinderen heeft,
zig, in een ouderdom van twintig jaaren , aan zyne vermaaken.
overgeve, dat by fpele, dat by geld verteere en opneine, dat is
de tcgenwoordige trant der jonge Lieden, die zig in zulke gundige—omilandigheden bevinden. Ik blyf echter ftceds hoopen,
dat zyne vroegere opvoeding, — de lcsfen zyner cerbiedenswaardige Moeder, — en zyne natuurlyk goede geaartheid
hem, vroeger of laater, van die ongeregeldheden zullen doen herkomen. Dar Mevrouw Courval, in haaren ouderdom van
vyf en twintig jaaren, zig insgelyks door den tegenwoordigen
ftroom late wegfleepen , en meet werks maake van haar Toilet,
dan van haar,huishouden ; Dat zy haarc gezelfchappen tot diep
in den nacht voortzette , en eerst des morgens na haar huis wederkeere om haar volgenden dag niet dan op den middag te
beginnen ; Dat zy haaren Echtgenoot vermyde , een deep van
allerhande Lieden dagelyks by Naar ontvange ; en zulken onder
dezelven , die hoar het meest over haare ichoonheid weeten re
vriendelyk toelagehe, of met eenc hedendaagiehe gemeenzaamheid aanipreke, dit alles verwondert my even wcinig als het
eerfte. Het is weder het -gewoon heloop van zaaken; Het is het
gebruik onder de Dames do befair en de Heeren do boo ;OIL --Maar Mynheer! ....
DE HEER COURVAL.
Wel

no vervolg ; fehroorn Diet, zeg ik u nogmaals.
MARCELIN.

Wel dan ; Dat Myn Heer Courval dien lecftrant in zyn 1110.3
kan dulden ; Dat een Heer zo beroemd wegens zyn verftand,
by elk daar your erkent
.zo .wel als edele gevoelens,
en
bet/to:merle,
met
alle
haare ongeregeldheden, niet
bdairerie
die
verbanne; Dat by zyn Vrouw en zyn Zoon in dezelve kan zien
volharden ; 'Lie daar war myn verItand te boven gaat,
Niemand kan a immers beletten =ester in my huis te zyn.
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DE HEER COURVAL.

Ik ken het kwaad , en ik ben verre of van 'er onverfchillig
voor to zyn ; integendeef ik voel het op cone zeer fmarte/yke
wyze; Maar,, om 'er my van to bevryden, moet ik het met eene
voorzichtige zagtheid behandelen. Buiten dat zoo het ongeneeslyk worden. Alles moet zo veel mogelyk beidekt gehouden , en
de achting van myne Vrouw en run Zoon moot bewaard blyven , 0111 myne eigen achting niet to verliezen , en alle myne
poogingen vrechtlbos te maaken. Zo dra ik dien Dorfini CO,
die my fchriklyk verveclt , en wien ik als de voornaamfte werkoorzaak van alle de tegenwoordige wanordes in myn huts befchouw , al te zwaar of ontydig aantasttc , zou zyn geraakte
hoogmoed allerhande verfchooningen ten mynen nadeele opzoc7
ken. Die terdeecligingen , buitens huis komende , en door den'
mond van vriend en vyand gaande, zouden iigtelyk befehuldigtngen tegen my worden. Men zou my als flyfhoofdig , als bekrompen, als knorrig, als jaloersch affchilderen; Dorfini byzon•
derlyk zou geene zwaarigheid maaken van myn karakter en gedrag in het haatelykile Licht to ftellen , om aan zyne bedoefingen
een glimp te geeven , en die, ware het mogeiyk , te rechtvaardigen. Des zoude ik myne achting, na zo veele jaaren zorgs tot
derzelver verkryging en behoud befteed te hebben , noodeloos
verliezen, zonder dat ik do fchuldigen, die ik wenschte to winnen, , ja misichien ooit, Zoe Lumen te recht brengen. Neon
Marcelin. Nog Bens , 't is geene onverfchilligheid , gelyk gy
zoudt kunnen vermoedcn , 't is con beredeneerd uitflel. 't
cone noodige voorzichtigheid , die my op ecnige gunllige gelegenheld doet loeren, om met vrucht te werken.
MARCELIN.

lk voel bier weder, dat gy gelyk hebt, Mynhecr! zo als ik in
zo veele vroegere gevallen gelegenheid gehad heb uwe wysheid
op te merken en te ondcrvinden. Een Vader zyn Zoon
eon Man zyne Vrouw , voor de Wereld ten toon to flellen ,
neon dat kan , dat moet, niet gefehieden! Hy zou zigzelven het
eerst ten toon &lien , de Wercld zou hem ongelyk geven , en
de fchuldigen zouden onverbeterlyk worden. 1k had ongelyk,
Mynhecr, verfehoon my.
DE HEER COURVAL.

Geene verfchooning ! Gaa voort my met denzelfden yver te
dienen: ik zal 'er eon nuttig gebruik van maaken."
(*) Dosfivi was en Ilimmelustige knoap. die, under een fchoon voorkomen , dat hem hykans alornme ingang deed werkrygen, een llegt hart omdroeg : en die maar al te veel invloeds had, op de Vrouw en Zoon van den
Heer Couryal, ten opzigte tot her aanhouden gezelfchappen, eu geldfpillingen ; waar van by listiglyk , tor zyn voordeel, gebruik maakte.
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De Branfchatting. Tooneelfpel , in vyf Bedryven. Naar het Hoeg-

duitsch van den Graaf VAN BRUHL. Te Ainflerdam , by A. van
der Kroe en A. Capel, 1789. In octavo, 105 bladz.
eene behaalde overwinning wordt 'er van hooger hand orBydre
gegeeven tot eene brandlehatting ; nit kragt hiervan wordt
Zeker adelyk Slot op eene aanmerkelyke fomme gefleld, en, by
mangel van derzelver opbrenging, met eene gansch verwoestende verbranding bedreigd. Zulk een wreed bevel uit te voeren,
flaat den Majoor ten kragtigfie tegen ; to ineer, daar by ontclekt heeft dat de eigenaar van 't Slot gehuwd is met eene
Dame, die by weleer verwagt had ter Egtgenoote to zullen verkrygen ; en welk Huwelyk , door de Gelieven gcwenscht, door
Ouderdwang gedwarsboomd is geworden. Dit doet hem alles ,
wat in zyn vermogen is , to work ftellen , om ten fpoediglle
contra-orde te erlangen ; waar door by dan ook ten laatfte dat
gedreigde onheil afgewend ziet. Van dien inhoud is bet opgenoemde Tooneelfpel, dat, door verfeheiden tusfehenkomende omflandigheden en verfchillende characters , op eene gevallige wyze
verlevendigd wordt. Hier vertoont zich een lafhartige Baron,
die niets meer ter harte gaat , dan de jagt ; gelmwd met eene
kloekhartige Dame, die zich, in deeze omftandigheden, op de verftandigfie wyze gedraagt. Een baldadige Cornet , die zyne eer
ftelt in woeste onbefehoftheid, en een braaf Wagtmeester , die 't
'er op toelegt om hem to beteugelen , en alle mishandelingen , zo
vcel doenlyk , af te keeren. En een edelkenkend Majoor , die
'er voor is , om de krygswoede binnen haare paalen te houden,
en tot geene onmenschlyke wreedheden , buiten krygsnoodzaak,
over to flaan. Zyne ontdekking der Baronesfe doet zyne Alin
op nieuw ontvlammen , dock by bedwingt zyne oploopenciheid;
en de Baronesfe gedraagt zich umtrent hem, op cone manier, die
Naar alleszins eer aandoet: 't welk meer dan een tic:trend Tooneel oplevert. To gelyk is eene en andere zamenkomst met haare Dogter , en van deeze met haaren Minnaar, aandoenlyk. De
Minnaar zeive Ipeelt , buiten het tedere, een fchoonen rol , daar
by, door zyne onverzaagdheid en edehnoedigheid , den Cornet tot
rede brengt. Van deezen Minnaar , die Oom moest zeggen tot
den Generaal, bedient zig de Majoor om contra-orde, zo 't mogelyk ware , te verkrygen ; en, terwyl deeze op weg is , maakt
by de noodigc lehikkingen , (of 't ook mogte mislukken ,) om
het Huisraad, de Meubelen, enz. in vciligheid to doen brengen.
Intusfehen nadert het bepaalde tyciflip van 't Slot in brand te
fieeken; en 'or komt geen gehoopte contra-ordre. Dit noopt den
Wagtmeester eon brand to verwekken , die ten fehoorfleen uitflaat, en 't gezigt dier vlam doer den voorgemelden Minnaar
,;,yn paard te fierker de ipooren g-eeven, cm te fpoediger de vete,
kree
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kreegen contra - ordre aan 't Slot te brengen ; en dus den verde.
ren voortgang van den brand te ftuiten. Zulks beantwoordde
aan de hoop van den Waguncester, die den brand, in den fehoorfteen veroorzaakt, ook terftond wilt te dempen : waar mede het
Slot behouden bleef , en al het overige, naar wensch, gelchikt
werd.

Eenige Bijdragen voor genie en Menfchengevoel. Tweede Stukje. Te
Utrecht , bij G. T. van Paddenburg en Zoon, 1789. in gr.
octavo 154 biadz.
Volgens ons ber:gt van 't voorige Stukje (*) , leveren deeze
' Bydragen een Iklengelwerk, dat deels in Profa, deels in Rynt
of op Maat , eene verfeheidenheid behelst , die gefehikt is ,
voor Leezers van verfehillenden frnaak gevallig te zyn ; 't welk
door dit tweede Stukje ten voile bevestigd wordt. — Tot eene
proeve , uit eene groote menigte van behandelde onderwerpen,
diene het volgende voorftel cvegens het lot eenigcr ongelukkige
Kinderen, ten fpiegel voor eigenainnige Ouderen.
„ Zeker aanz:eniijk Handwerksman , -(dus luidt het verhaal,)
die zich een tamelijk groot vermogen verworven hadt , Dam het
befluit, ow, voor zijne Zoonen, cenen levensflaat uit te kiezen,
ivaardoor de laagheid hunner geboorte in vergetelheid gebragt
mogt worden mar hij nam hunne neigingen niet tot raadslieden. In tegendeel bezorgde hij hen naar zijn eigen goeddunken,
en naar maate de een ouder was dan de ander. Ten aanziea
van den oudflen alleen , was de befchikking toevallig. De oude
man naamlijk wandelde eens op een publieke plaats, en zag eene
kompagnie foldaaten exerceeren ; dit beviel hem zo wel, dat hij
den oudften terftond ciienst liet neemen , en hem een VaandeL
kogt. De longeling was van een zagte , ftille en vreesachtige
gemoedsgefteldheid; beminde de boeken , en een zittend Leven;
en was een vijand van afles , wat naar gedruisch en luidruchtigheid geleek.
„ De tweede Zoon wierd aan den Kerkelijken ftaat gewijd ,
uit geene andere oorzaak ,, dan alleen , om dat het een geagte
faat is. Maar deeze was juist het tegenovergeftelde van zijnea
oudften brooder. Een vriend van verftrooijing en van geraas:
Een flaaf zijner driften , die , reeds op het fehool , moedwillig
genoeg en een weetniet was , en cenen onverwinnelijken afkeor
van het ftudeeren en de boeken hadt.
„ De derde wierd con Koopman in zijden floffen , om dat
zijne Moeder het voor de nettle en zindelijkfte negotie h1eldt.
Deze jonge mensch hadt nicer bekwaamheid dan alle zijne broeders ; hadt een juist en gezond verftand; was koen in zijne on.
derneemingen ; edel in zijne manier van denken ; kortom , hij
bezat alle voorrcgten van den geest, fchoon hij haatelijk van per..
( f)..Zie Nictme .dlgem. Pad. Lette rq ef. II D. b!. 40.
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loon was. Hij was kort, dik en plomp , zeer van de pokkeS
gefehanden , en hadt, in zijne kindeijaaren, het ongeluk gehad ,
van, door het vallen , ecn oog te verliezen.
„ De jongfie Zoon wierd bij eenen Koopman befleld, die de
grootfte Negotiant in de gantiche Stad was. Hij was van een
liroef vernand, en lage gevoelcns, maar een groote windmaaker:
hij was, voor het overige, zeer aartig van perfoon , en hi) wist
zich, door vleijerij, overal toegang te bezorgen. Dit waren
de levensflanden, waartoe de zwakke en iedele Vader zijne ongelukkige zoonen befiemde. Maar, wat was het gevolg zijner keuze,
waardoor geen van alle een flaat , naar zijne vermogens gefehikt,
bekleedde ?
„ De Militair was nict lang bij zijn Regiment geweest, als de
Indere zijne bloohartigheid merkten , met hem den fpot dreeven,
en hem cindelijk voor den degen uitdaagden. De jonge, zagtmoedige man, miens hart even zoo zeer voor den dood vreesde, als
hij het voor eene geweetenszaak aanzag, een ander te dooden, gedroeg zig daarbij zoo onhandig, dat hij zijne partij zelfs in den
degen viel , en het offer wierd van zijns Vaders onkunde.
„ De Geestelijke, wien de Vader, door geld of goede woorden , ecn ambt bezorgd hadt , gal zich aan zijne buitenipoorige
neigingen zoo zeer over, dat hij voor den Bisfchop geroepen wierd.
Eindelijk, na dat verfeheiden ernftige waarfehuuwingen , en opentlijke beftraffingen niets bij hem uitgewerkt hadden , wierd hij afgezet, — Uit balloorigheid liep hij onder de militairen , en eindigde,
als gemeen foldaat , onder meenigerlij elencie , zijn ongelukkig
ieven.
„ De zijden Stoffen-verkoper hadt een onvcrwinnelijken tegenzin
in de geringheid van zijn beroep. De menigvuldige misflagen ,
die hij daar bij beging , de veragting , die de Dames, als zij eenig
goed bij hem kogten , hem, om Izijne 'onaangenaame geflalte, betoonden , maakten het hem zoo hatelijk, dat hij zijn verdriet in
de wijnfles zogt te verfmoorcn, en, binnen korten tijd , het in 't
drinker zoo verre bragt , dat hij nooit mcer nugter was.
„ Met den Koopman liep het fpoedig ten einde. Hij hadt, voor
eene uitgebreidc negotie, die met de uiterfte fchranderheid moest
behandeld Nvorden , geen verftand genoeg. Zijne zaaken raakten
in wanorde , en hij vond zijnen ondergang in cent reddeloos
bankrot."
Percirra.

Dick-
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Dickler aan Themire, door J. E. DE WITTE. In 's Gravenhage by
I. van Cleef,, 1788. in gr. 8vo. 88 bladz.
Zephire;e; door J. E. DE WITTE JUNIOR, (Niet vertaald). By denzeiven , 1788. in gr. 8vo. 256 bladz.
Hone*, een Fragment , door J. E. DE WITTE JUNIOR. Te AMIlero
dam by de Wed. j. Doll, 1788. in 8vo. postpapier, 8o bladz.
Schetzen voor het menfchelyk hart, door J. E. DE WITTE JUNIOR. By
dezelve, 178 9. in gr. 81'0. 272 bladz.
Lierzang op zyne Doorluchtigheid , Vorst Grigory Alexandrowitsch
Potemkin , bygenaaind de Tawricr , Generaal Veldnzaarfchalk der
Rusfifche Legers , enz. enz. enz. By gelegenheid zyner Verovering
der Turkfche Vesting Okzakow, in den jaare 1788, door J. E. DE
WITTE JUNIOR. By dezelve, 1789. in gr. 81;0. 32 bladz.
De Harmonic der Schuldelooze Liefde , in Toneel-Fragmenten , door
J. E. DE WITTE JUNIOR , (met Platen). By dezelve , 1789.
in 8vo. postpapier, 178 bladz.
wy , zedert twee jaaren , reeds verfcheiden ftukken van
Sehoon
deezen Autheur beoordeeiden , vinden wy , by Plot van Rekening , dat bovengemelde nog van ons onaangeroerd zyn gelaaten. Wy voegen hen dus by elkander, om onze beoordcelingen to kunnen bekorten. — Het Dichtbffer aan Themire, voor
bet welk men bet afbeeldzcl van den Dichter geplaatst heeft,
beftaat uit een aantal Dichtliukken , benevens een paar Proza
Salkjes; zynde dit Been der minfte Schriften van deezen Dichter.
De Zephire is een Roman in Brieven , welke minder fentimenteel, en meer aaneen gelchakeld is, dan des Autheurs Cephalide,
voorheen door ons beoordeeld. De Hortel!fe beftaat uit elf Dichtkunflige brieven; eene toewyding aan de Vriendfchap , en KAREL op
het Graf van HORTENSE, alle in den finaak van des Heeren FEITH'S
Fanny, zynde tevens in bet zelfdc formaat gedrukt. In de Schetfen
van het menschlyk hart, heeft de Schryver, de waarde der menschheld, door verfeheiden trekken , Willer doen gevoelen; en mogelyk zyn de volgende, met een dubbel oogmerk, vooraan geplaatst.
„ Nauwelyks floeg ik den eerften levenden blik op, in het ran
der Schepping - of inyn beflaan wierdt met het merk van
den rampipoed beftempeld. — Do tyd die bet overige , imrners het meerer gedeelte der fiervelingen , aan de vreugd —
en aan de onfehuldige vermaaken der jeugd kunnen afflaan , was
voor my eeu tyd van afwisthiencie tegenheden. ban hier
— dan daar mede. — Die tegenheden echter vormden
niyn hart ; zy maakten het gevoclig — deelneemende in het
lot der n,enschheid , en , mag ik het zeggen ? zy leerden my,
hoe jong ook , doordenken ; ten minflen voor zoo verre een jon
geling tot aan zyn zestien jaaren kan doordenken. — o!

tadden die tegenheden rnyner kindsheid my ook ergdenkende
ea
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en minder openbartig gemaakt , hoe veele traanen
hoe
veele rampen ware ik voorgekomen ! • Dan ! helaas! het
is wet ongelukkig voor een gevoelig hart , dat wy altyd op
fame hoede moeten zyn , tegen de boosheden van medemen.
fchen, die wy zo gaarn met een broedertyke liefde de hand zou.
den toereiken , en met al het betrekkelykst gevoel als Natuurgenoot en Christen aan ooze borst drukken!
Zyn wy dan
alien geene weezens die tot een zelfde bellemming voorverbrdend
Edele Grysaart! uwe Witte hairen zie ik altijd met
zijn!
eerbied aan; hoe weinige ongelukkigen zouden 'er gevonden worden , indien ieder mensch uw hart hadde!
Gij kent het
en niemand, dan het Opperweezen, kent het beter
myne
dan gy. Gy die my in myne wieg reeds eene traan aangeweend hebt, gy hebt my aan uwe, voor God en het hell der
menschheid kloppende, borst, ook in myne kluisters laaten uitInikken ik wit U een geheel geheel U waardig vertrouwen geeven! — Reeds ween ik, dit fchryvende, een druppet of drie, die van den benedentlen grondrand van mijn aanzijn
opwellen: doch dat zegt nicts ik zal U alle myne gewaarwordingen, zoo veel ik kan, affchetfen. — Maar ook gy
weent, brave? — Veeg weg die traan ! — 1k ben ongelukdoch niet wanhoopend!
kig
„ Nu was ik negentien jaarcn oud — een verraderlyk monfler
misleid myne jeugd genoeg : gy weet dit — ik zet den
eertlen voet in het voile renperk der verfchrikking — een
}oeijende Bonder rommelt akelig rondom my hcencn alle
myne landgenooten verklaaren zich tegen my — en uwe jonge
vriend ontvangt de kluisters der m;sdaaden om zyne handen —
by treed den drempcl van hat vcrblijf der traanen, zo verfehrikkende voor de menschheid,- op. — Zes
nicer dan
zes jaaren zyn 'er verloopen — en by zucht nog ciaar!
„ Men zegt my: gy zyt gevangen — zoo verzengt de zwavcl
van een nedervallenden blikfern de bladen van een blocijenden
ik zonk geheel beweegingloos bar hecnen.
eik
1k kan die vraag niet oplosfen;
Leefde ik op dot oogenblik?
zy trekt een Boers over myne herinnering.
„ Duizend — duizend op elkander geflapelde folteringen fol.
terden mijn hart af: Agttien maanden zuchtte ik zonder
hoop — zonder troost, overgelaaten aan my zelven in eene
naauwe kamer -- het zwaard van een beul was boven myn
geene Ouders
geene.B1oedvrienfehaiel opgeheven:
den --- geene door myn hart uitgekozene vrienden , konden
mogten my een enkel aasje troost geeven;
niemand,
dan een door myne traanen bevochdan droevige muuren
ban_
tigde fponde, hoorde myne zuchten — myne wrange
Vader
Zusters,
Broeder
ge zuchten.
alles was van my afgefcheurd! — Gaven zy wel eene traan aan
det
dit wist ik niet,
als de natuurhe
ui
myn lyden?
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deedt Wcenen, zou mogelyk de vooringenomenheid tegen my die
traanen hebben doen opdroogen! Verflorvene , dierbaare
Moeder! hoe menige gedachten hebt gy in dien tyd van my ge_
toen gy in
hebt gy nog dagelyks van my !
hadt
mynen arm, — en ik was nog cen kind , — den geest
toen gy, met den doodftuip der vernietiging op de
gaavt
teder — gevoelig
lippen, my nog aan uw breekend
mocderlyk hart drukte — my uwen jongften zegen
vaarwel tot den morgen der ecuwigheid
uw jongst vaarwel
toeftamelde; toen, dierbaare Vrouw! heb ik uw geniis met eenen
die niemand dan de hand van God konde
bloedigen tram
maar in myn lyden — in natin
opdroogen, beweend;
onteerend lyden, heb ik, mcnigwerf, vuurig
vernederend
den hand gedankt, dat by U den rampfpoed van, uwen Zoon
Edele gryze vrienct ! vergeef
niet heeft iaaten overleeven !
die afwyking aan de opgaav' van cone toeroeping der Natuur.
„ Bezel, wat 'er in dien tyd in myn hart moest omgaan. -Eon oogenblik van die bange dagen moet ik U niet verbergen ;
het zal U van mynen toeftand eon levendig bezel geeven.
,, De klok Iloeg een uur des nachts; de wachten , die men
in myne kaMer gefteld hadt, lluinierden. Met een hart, wiens
afgrond niets dan verfchrikking en bloedig zweet opgaf, leidde ik
my te bedde: niet om te rusten, ook die zaligheid kende ik toen
niet, maar om met meer vryheid te beproeven, of ik konde fchreijen — de bron myner traanen zeds was uitgedroogd
vergeet's zy gal niet eene druppel meer aan myn oog op.
Twee traage weggerolde uuren lag ik met open, half verfiorvene,
oogen &tar ; het flaauwc fchynzel van eene kleine bachtlamp aanSews fnikte ik overlaid — en echter ik dacht
itaarencle.
Met ik was geheel verftompt dood -- de wee.
dotn hadt my gelled afgepraamt -- en myn hart Hoeg gehoor.
baar. — Nu was het byna vyt' unren (in de maand November) het lampje ging nit --, de wachten fliepen gerust.
Zie daar eene vertooning van den nacht del grays! --- 1k
wendde my om in myn bedde, eene ‘verktuigelyke pooging doen_
de om in to fluinieren. Zy gelukte my — maar het was
de rust der verichrikking die op myne oogen gedaald was
lk ontwaakte in eene gemoedsgeftelniet lang duurde zy.
tenis die ik U niet kan omfchryven;
dood en graf
een wanhoopend vader - kermende bloedvrienden ; en alles
wat de natuur kan affolteren zweeldc juillende voor mynen
geest. • --- Nog lag ik zoo diep ellendig Jaar teen ik in
in eene fort van ftuiptrekking eenige groote bloedige traanen aan
myn oog ontrukte ---- ha! dit gaf verlichting ! ik weende geheel uit en, die traanen leerden my bidden! Teen
de dageraad aanbrak lliep ik gerust — en men hadt de menschlievendheid myne rust niet te ftooren , voor last op den middag,
Ach ! hadt die flaap myne doodflaap mogen Weezen
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Lieve vriend! wat is toch run leeven : een geduurig levendig
wegfterven, anders immers niet!
„ Gy zult my zeker vraagen, of ik zoo veelzelfverwyt
ZOO veel fchuldig zelfverwyt met my omdraag; wyl ik zoo rusteloos was. — Spreeken wy flier niet van; waardig Grysaart ! In den dag der eeuwigheid — in het oogenblik, dat de
geduchte Item der Almacht het vonnis van een geheel fchepzelendom zal uitipreeken, zullen de novels, die over myn lot thans
nog zwart en donker zyn zamengepakt , opklaaren. Gcnoeg: ik
eerbiedig de hand, die de beflemming des fierveiings in onzen
proeftyd bier beneden regelt !
„ Thans kan ik gerust op den bodem van myn hart neder
zien; deeze eenzaamheid bob ik my zelve , en door den troost
van het Opperweezen, en door beoefening der letterkunde, draagelyk gemaakt. Ik beken het , dat zy my echter zomwylen ccnen bangen zucht aiperst. Het zuchten in een kerker, hoe onverfchillig onze ziel dan ook over ondermaanfehe rampen denken
moge, is van zoo veele bitterheid, van zoo veele kleine beleedigingen vergezeld, dat 'er con nicer dan menrche/yk vermogea
toe behoort, om altyd op dezelve met koelheid neder to zien.
Myn geheel aanwezen raakt bier door diliwerf in bewceging,
en doet my een gcnocgelyken blik op de rust des grals nedeewerpen: doch dan is het altyd een goed bock , of myne pen,
die .my der reden wedergeevt, en my al dat treffend , al dat beledigend, dat zich aan mynen toefland gepaard heeft , met een
onverfehillig oog doer befehouwen. — lk brexg myn hart dais
weder in zynen kring, en ben to vreecie." —
De Lierzang op POTEMKIN , verder in den tytel onfehreven,
beeft ten motto „I'Eloge des grands hommes , est la tem du monde,
een Spreuk under Welke PEITH zynen DE RUITER bezong , en
voldoet over 't geheel reclelyk wet aan die Zinfpreuk, nadien zy
dien Held in een verheven licht plaatst ; fellow] 'er verfeheide
zwakke verzen en verhaalen in voorkomen. Dus alit by zynen
Lierzang:

by zag
by overwon! -Hy kwam
Zoo vaak de kiing blonk in zyn handen,
Vloodt alles, wat ontvluchten kon ,
Ceen Turk befiondt hem aanteranden!
Hy paarde, met zyn' leeuwenmoed.
Een edel hart, dat menschheid voedt!
Zo dra de vyand was veylagen,
Boodt by, 't gekwetfte yolk, de hand,
.ills zoonen van zyn' Vaderland ,
Die wonder;, 't ryk ten luister,, draagen!
Geheel Euroop moog' Potemkin,
Als 't voorbeeld oiler Vol.roemen :
Hem 't fieraaci zyner Monarchin,
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De wrecker haarer glorie noemen!

De fierfie Kryger moog' zyn naam ,
Vereeuwigd door de dankbre faam,
Geheiligd , in zyn' boezem drukken!
De deugd fpre,k' zegen , op zyn fiof!
Zyn land, verheerlykt door zyn lof,
hem der fterflykheld ontrukken!
De IIarmonie der fehuldelooze Liefde , die in eenige Toneelfragmenten beftaat , en voorgegaan wordt door eene Opdragt aan ELoisE,
wordt gevolgd door do Verhevenheid van het Euangelium, eon Dichtfink dat under de . Spreuk :
„ Hoe troostvol legt verhevenheid
,, Op 't Evangelie uitgefpreid."

H....
mode naar den Prys gedongen heeft, Welke het Genootfchap Kunstliefde fpaart gees vlyt , in 's Gravenhage, in 1788 , heeft opgehangen,
en mode in aanmerking gekomen , doch cehter niet bekroond is.
De Dichter geeft by die gelegenheid zyne bezwaaren op, tegen
het flemmen by de meerderheid , zodanig als het by de meeste Genootfchappen in gcbruik. is ; en wilde gaarne , dat men oak
de waarde deedt kennen van Stukken die men niet bekroont.
Dan, of dit wel veel nut zoude aanbrengen , en of de zwaarighedcn daar tegen dat nut niet gelled zouden opweegen, laaten
wy bedenken die het aangaat. Zeker is het, dat, volgens het oud
Hollandsch fpreekwoord , de beste fluurlieden gewoonlyk aan land zitten. — Of eon volgend Dichtftuk : de invloed van eon vast geloof aan
de Voorzienigheid , ook naar den Prys, by het Leidsch Genootfchap:
Kunst wordc door arbeid verkreegen , gedongen heeft, wordt nict gel-1)01d. Beide frukken zyn der leezinge zcer wel waardig.

Zedelyke Verhaalen , getrokken uit de Werken van de Heeren D'ARNATJD
MERCIER, en anderen der beste hedendaagfche Schryvers. Met nieuw
geinventeerde Kunstplaaten verfiercl. Elide Dee. Te Amfleldam, by
A. Arens, jansz. 1788. In octavo, 290 bladz.
Levert ons in dit Deal wader eon drietal van Verhaalen , die
M enhunne
gevalligheid hebben , en tevens lcerzaam zyn. In de
gefchiedenis van Fanny , wordt ons het . haatlykc der verleidinge
van eon oulchuldig Meisje, ten lecvendigfte, gclehetst , en re gelyk op eene treffende wyze afgemaald de inkcer van den Verleider,, die eon wettig gelukkig Huwelyk ten ge.volg had — Het
tweede verhaai , getytcld de Huichelaars , felt ons het verfoeilyk
gedrag van dczulken , die , fchynheilig , den Godsdienst tot cen
clekmante1 hunner fnoode euveldaaden misbruiken , in eon holder
daglicht. En 't voordraagen hiervan, in tegenoverflelling der lee-.
VellS.
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venswyze van een losfen jongeling, wiens hart egter niet gelled
bedorven is, en die eindelyk ter Deugd keert; als rnede van 't gedrag eener Mevrouwe, die haare onbedagtzaamheid nog by tyds
erkent ; dient inzonderheid om ors onder 't oog te brengen, hoe
men nog eer kunne hoopen, op de verbetering van een ongeregeld
temperament, dan op die van een huiehelagtig hart: in 't laatfte
geval zyn volftrekt uitgewischt alle denkbeelden van cer en deugd,
die in 't eerfie geval nog al dikwils eene heilzaame uitwerking
kunnen hebben. — Hicrby komen ten laatften nog de droevige
lotgevallen van Lucia en Melanie, twee Zusters, die ten naauwfie aan elkanderen verknogt zyn., doch ongelukkig Medeminnaaresfen worden , zynde beiden verlield op den Graaf d'Estival.
Melanie tragt haaren min, ten gcvalle van Lucia, te verdooven;
en Lucia , dit eindelyk ontdekkende, wil haaren Minnaar, ten
gevalle van Melanie afftaan , waaraan deeze volflrekr geen gehoor wil geeven. Dit baart ecn edelmoedigen tweeftryd , die
voor Melanie te treffender wordt , na dat zy uit den mood van
den Graaf verftaat, dat hy Lucia, (die hem door wederzydfche
Vaderlyke fchikkingcn ter_Egtgenoote toegelegd was ,) wet hoogague , maar dat by haar LMelaniel daadlyk beminde. Zulks doet
Melanie, om alien verderen aanzoek en liryd, ook in haar eigcn
hart, zo veel mogclyk , te ontgaan, in fiiite het Vaderlyke huis
verlaaten , en zich in een Klooster verfchuilen. Dit doorboort
het hart van Lucia ; zy geeft 'er den Graaf zelven vertlag van,
duidt hem aan , dat Melanie hem bemint , en geeft hem re kennen , dat zy eer van hem wit afzien , dan het onheil van Melanie,
door haar huwelyk met hem , bewerken. Intuslehen zetten beider Vaders het betiogde hurt elyk door , en d'Estival trecdt met
Lucia in den egt. Lucia outdckt ecrlang dat de Graaf, hoe minziam hy zich ook ten haaren opzigte gedroege, hcimelyk kwynde
aan zynen Min voor Melanie, welkc haar tot nog toe onbekend
geweest was. Het ontdekken hiervan florae Lucia in een doodtyke ziekte ; en op haar overlyden tragtte by , na vertoop van
eenigen tyd , Melanie, Welker verblyfplaats men eindelyk opgcfpeurd had , over te haaren , °in zich met hem in den Egt te
verbinden. Dan deeze verydelde dit aanzoek, door haare kloostergelofte te doen , en 't gewyde gewaad aan te :Icemen; waarop zy den Graaf alien verderen toegang tot haar ontzeide. Zuiks
had kort daar op ten gevolge , dat de Graaf een einde van zyn
leeven maakte , en dat Melanie , op het berigt hiervan , binnen
weinige dagen den geest gave. — Herhaalde keeren hadden
Lucia en Melanie, geiyk ook de Graaf, een bitterer firyd in hun
gemoed door te flaan , daar ze , door pligt en min , nu herwaards dan derwaards geflingerd worden, 't welk dit verhaal by
uitftek treffend maakt.

NIEUWE

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN:
Tweede Boek , behelzende de Handelingen der Apostelen. Naar het Grieksch. Door Y. VAN HAMELSVELD.
Te Anageldam by M. de Bruyn, 1789. In gr. octavo.

LUKAS

et opzicht tot den inhoud van dit tweede Bock vats
Lucas, dat, als een vervolg van zyn Euangelie (bd.11elzende de eerfle verkondiging der Euaiigelieleere, door
ezus Christus zelven ,) ons een verflag geeft van de verdere prediking dier Leere, door den dienst der Apostelen, en wel inzonderheid van Petrus en Paulus, ftelt de
Heer van Hanielsveld , in zyne bygevoegde korte Aanmerkingen, zeer gepast, de volgende bedenking voor.
„ Dit bock is voor de Christenen van bet alleruiterst
gewigt .en aanbelang; zonder het zelve zouden wij niet
weten, hoe, of waardoor het Christendom onder Joodert
en Heidenen eerst gegrond, en uitgebreid is .geworden.
Het is geheel in den geest van CHRISTUS gefchreven, err
zo treffend, dat het, met aandacht, en in zijnen geest,
gelezen wordende, het verQand niet alleen verlicht, maar
ook het hart verwarmt. Men ziet bier de middelen,
Welke gediend hebben om bet Koningrijk van den verheerlijkten JESUS zoo op aarde te gronden , dat bet ,
na zoo veele eeuwen, nog that. Deeze middelen zijn juist
die, hoedanigen men, ten bchoeve van bet G-odsrijk van:
waarheid en deugd, verwachteu moest, godlijke en verbaazende wonderwerken, en overtnigende redenen, die gefchikt waren , om den genen , dien het am waarheid ea
deugd te doen was, te overtuigen.i Overvoortreflijk zijit
de redenvoeriugen, door de Apostelen en Leeraars van
bet Christendom gehouden, welken LUKAS in dit bock
optekent, wel niet naar de regels der fchoolfche welfpre
kenclheid , maar zuivere, natuurlyke, overredende welfprekendheid; zoo dat het hiemand verwonderen Jean, dat
zelfs , bij voorbeeld , een Koning AGRIPPA , door de
kracht van PAULUS- redenen getroffen, uitriep; gij beveegt
orif bijna een Christen te, warden."
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In de mftnier van vertaling dezes Boeks, en de verdere
uitvoering van de taek , die de Heer van Hamelsveld op
zich genomen heeft, vind men 's Mans aenhoudencle oplettendheid om ene duidelyke overzetting te geven, en to
gelyk, daer 't dienftig is, 'er zodanige beknopte uitbreidingen of byvoegzels in te vlechten , die ten gereeden
veritande van 't voorgeftelde dienen; waer toe ook wyders zyne verdere korte aenmerkingen alleszins behulpzaem zyn. — Men ilae , tot een nieuw voorbeeld hier
van, het oog op het laetfte gedeelte der aenfprake van
7acobus , aen de Leden der vergaderinge , to Jeruzalem
byeengekomen, om to raedplegen , over de afwending van
den twist, nopens de noodzaeklykheld der befnydenisfe (*).
13y die gelegenheid liet zich yacobus, na gewag gemaekt
te hebben van de aenneeming der Heidenen tot Gods Volk,
overeenkomftig met de Godfprake van den Propheet Amos,
'volgens de aentekening van Lucas, Hand. XV: 19 —2r ,
aldus hooren.
Niets is zekerer, dan dat aan God, al wat Hij doet ,
van eeuwighekt of bekend is ; derhalven ben ik van gevoelen , dat men den genen , die nit de Heidenen zich tot
God bekeeren, geene moeilijkheid moet aandoen, maar
dat men hun enkel aanfchrijve , dat zij zich onthouden
van alle ontreinigende gemeenfchap aan of met de afgoden,
els ook van hoererij, en van [het eten van] het verftikte
en van bloed; [dit oordeel ik nodig,] om dat MOSES
al van over lange tijden in genoegzaam alle fleden zijne
predikers heeft, en elken Sabbathin de Sijnagogen gelezen wordt , [zoo dat , zonder de waarnemmg van deze
voorfchriften, geene, broederlijke gemeenfchap fchijnt plaats
te kunnen hebben.]"
Op dit voorftel van yacobus , volgens vers 22 en 23,
door de Apostelen en de Ouderlingen, met de geheele Gemeen-

i

(t) „ Dit was, (zegt onze Uidegger,) als men wid,het eerfte

Concilie, in zoo verre bet eene bijeenkomst was, om over een
zeker leerftuk to handelen; maar pen Concilie van die natuur,
welke laatzoo als zij in de volgende eeuwen voorkomen.
llen den christennaam meer tot fchande , dan tot
sere, verfirekten, dewijl zij de zuivere waarheid van CHRISTUS
en de Aposteien dikwijIs verftommeld en vervalscht , en veel
onfchuldig bloed gekost hebben. Zij waren veeltijds vergaderin.
gen van trotschheid, winzucht, bedrog en heerschzuchtigen par.
tijgeest, maar geene veieenigingen in den geest der liefde, eon.
dragt en zuivere eenvouwige waarlaeid."
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teente , goedgekeurd , en voorts den Heidenen bekend
gemaakt, deelt ons de Fleer van Hantelsveld nog deze aen,
merking mede.
ll Men heeft nopens den raad van JACOBUS en het be!bit der Apostelen, Overeenkomflig dien raad, veele zwarigheden gemaakt; en gevraagd, of men dien als een zedelijk gebod en voorfehrift moest aanmerken , welke altijd.
alle Christenen verbindt, dan niet? Het eerfte fcheen ge,
grond te zijn, doordien hoererij ook voorkomt onder het
seen verboden word, welke tot de zedelijke ondeugdea
behoort, waarotn fommign, door „ hoererij," „ hoe,
renloon" hebben willen verftaan. Aan den anderen kant
fcheen het onthouden van het verilikte en van bleed meer
eene ftellige wet te wenn. Men kern dit alles heel
gemaklijk vermijd hebberi, indien men op het oogmerk em
verband van JACOBUS redenen gelet hadt. Het groot
merk van dezen Apostel was, om de vrede em eensgezindheid te bevorcleren , tusfchen de geloovigen uit de
Heidenen en uit de Jooden, zonder de eerffen te bezwaa.
ren met het juk der Mofalfche Wetten. Daar toe oordeeldto
hij, dat, gelijk men aan den eenen kant de Heidenen geene
Moeillikheid moest aandoen , dus ook dezen aan den anderen kant zoo veel moest infchikken , dat zij zich onthielden , niet alleen van dingen, die, gewijd aan afgoden, dus
een gruwel waren voor de yooden , als ook van hoererij,
maar ook van het verftikte en van bloed, van waken de
ood even afkeerig was , en welke dingen de grootfte
oorzaaken . waren , dat Jooden en Heidenen geene tafelgemeenfchap, en dus geene naauwe vereeniging met elkauderen , houden konden. En van de Joodfche Christenen
kon men niet vergen , dat zij hierin toegaven aizoo zij
van der jeugd of met eerbied de Wetten van NOSES hadden hooren voorlezen, en dus niet wel betaamlijk konden
gevergd warden , om hier toe te geven, het gees de Heidenen zonder eenige zwaarigheid doen kOnden. En deze
is dan de mecning van die woorden, „ om dat MOSEE
enz." Hieruit ziet men , dat zoodraa de getneenfchap
en vereeniging der Christenen , gelijk door den tijd
fchieden moest, voltooid en volmaakter werdt, dit Apostolisch befluit, als eikel de handhaving van rust en vrede
bedoelende , van z,elfs zijne verbindende kracht ophieldt
uit te oefenen. — Zoodraa foortgelijk geval plaats greep,
zouden verftandige Christenen dezelfde infchikkelijkheid
Uit dit oogurrt de
oefenen omtrent de Xivakken.
zaak
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zaak befchouwd zijnde , kunnen zedelijke voorfchriftei2.
iner gepaard gaan met ftellige geboden. Deze plaats
behoort dus onder die menigvuldige bijbelplaatfen, welke
Imare duisterheid alleen te wijten hebben , aan de onoordeelkundige fcherpzinnigheid der Uitleggeren , fchoon zij
in zich zelven allerklaarst en duidlijk zijn. —
„ Het blijkt voorts , uit het verder beloop ,
hoe veritandig en vredelievend de Apostelen en oudfien
der yerufalemiche gemeente gehandeld hebben. De gerieene
bedoeling van alien was de vrijheid van het geweten, en
van alle Wettisch juk; maar zij eischten
welke, zonder .flaafachtig te warden, kon dienen , om de
geloovigen uit yooden en Heidenen tot 6en lichaam te vereenigen. Schoon voorbeeld! Indien dit in volgende Concilien en Kerkvergaderingen gevolgd was , hoe
veele fcheuringen zou men onder de Christenen hebben
voorgekomen !

Gefprekken en Overdenkingen over het Wen en fterven van
onzen Hare JESUS CHRISTUS , door W. L. KRIECE;
Predikant te Utrecht. Tweede Deel. Eerfte Stukjen. To
Anzfteldam, by J. Wesfing. Willemz. 1788. In gr. octavo,
384 bladz.

N aer

't aengevangen Plan, op ene ftichtende wyze
gevoerd , gelyk we, by de afgifte van het eerile
Deel, gemeld hebben (*), achtervolgt de Eerwaerde Krieger , op dezelfde wyze , na een voorafgaend aenleidend
gefin.ek , zyne Overdenkingen , gaende nu over de aenkomst der gewapende bende in Gethfemane, du 't verdere
beloop der Lydensgefchiedenisfe; mitsgaders van hot daer
by voorgevallen , aengetekend Matth. XXVI: 47 — 75.
)(XVII. I—io , vergeleken met het verhael der andere
Luangelisten. En hierbij komt dan nog een gefprek over
het lyden van Jews , als de bron van milde zegeningen, in de natuur en in de genade; als zynde Jezus door
zyn lyden de middel-oorzaek aller zegeningen , wclken
wy hier in den tyd genieten , en in de ectiwigheid verwachten. Tot een opwekkend Stael van 's Mans fchryfvvyze , diene zyne plichtmatige overdenking, by gelegenheid
(P ) Zie N. 41. Vad. Lateroef. I D. bl.
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heid der befchouwinge yap Yezus , als een voorbeeld in zyn.
lyden en in zyn zwygen , geduurende zyne onregtmatige
befchuldiging voor den Joodfchen Raed.
„ b Dat ik," (dus vangt by aen,) „ 6 Dat ik maar zo
lijden kon als Jefus leed hij Levert het volmaaktfte
voorbeeld van ootmoed , onderwerping , geduld , beilachtzaamheid , befeheidenhad , menfchenliefde en vertrouven op
God. Schoon Hij volmaakt onfchuldig de zwaarfte befchuldigingen onderging. — Maar dit alles ontbreekt
mij ; de bewustheid van onfchuld , fchoon die alio deze
deugden in mij moest voortbrcngen , heeft niet zeldeit
eene ftrijdige uitwerking.
„ In plaats van ootmoedig te bukken, als ik valschlijk
befchuldigd worde , en Gods beftelling daarin op te men-,
ken, in plaats van te denken, kenden mijne befchuldigers
mijn hart en mijne verborgen bedrijven, zij zouden yule
meerdere en zwaardere befchuldigingen, niet ten bnrechte,
maar met grond tegen mij kunnen inbrengen, zo druischt
mijne eigenliefde daar tegen aan : mijn hoognmed wordt
gevoelig geftoken , en kan zulk een last niet draagen
daar ik enkel aanleiding tut zulke bejegeningen moest nee.
men om in waaren ootmoed te vorderen,
„ Zoo ontbreekt mij de onderwerping aan God, om een
welgevallen in zulk eene fchikking te hebben , om te geloo.
yen dat God zulks mij ten nutte beftiert , om mij veel
daaruit te leeren , dat kan, dat wil ik niet; zo iets , zegt
mijn hart moest mij niet treffen ; daar heb ik heE Met
naar gemaakt. Terwiji ik, als ik naar waarheid over mij
zelven oordeel , mij verwonderen moet , dat ik niet tot
een voorwerp van algemeenen fmaacl , door Gods recht,
vaardig oordeel, gefteld ben.
„ Sonnijds meene ik, als de befchuldiging kort duurt,
dat ik iets bier' van geleerd heb, en eenigzins gevorderd;
ben : maar belaas, wanneer zij eenigen. tijd duurt, wanneer
de befchuldigingen herhaald en verdubbeld worden, waar.
blijft dan mijn geduld? Dit misfe ik, daar ontbreek t
bet mij aan, daar door bezondige ik mij.
ben ook niet altijd zo bedachtzawm, als ik moest;
51
ilt verzwaar zelf mijn ongenoegen; door mij te willen ver-.
deedigen, berokkene ik mij nieuw verdriet.
„ Dan eens ontbreekt het mij aan befcheidenheid ik.
behandele. die genen , die mij beledigen , niet altijd zo
befcheiden , als ik kon en moest; ik kan mijn hart niet
4o vin wraaklust ontledigeu als ik verplicht ben..
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Menfchenliefde, uitgebreide menfchenliefde te oeffenen,
19
eels ik lijden•moet , te zegenen die mij vervloeken , daar
ik niet, zo als ik moest, aan beantwoorden, hoe veel lust
ik zomtijds daar toe vinde, ik worde verrast , ik worde afgetrokken, het kwaad overvalt mij, eer ik 't weete, door
eenen ftrpoin van driften worde ik fomtijds zv verre weggevoerd , dat ik in langen tijd niet weder zo veel voorwaards kome, als ik te rugge gedreven ben.
,1 Aan het vertrouwen op God feilt bet ook niet zelden.
\Vat zou ik gelukkig , op de onfluimige baaren van deze
werelcl , naar de haven van eeuwige ruste voortzeilen ,
under alle de loeiende flormen van onfpoed , fmaad • en
laster , wanneer ik altijd mijn geloofsoog levendig gevestigd had , op de magt en trouw van mijnen hemelfchen
Vader; als ilc 't Hem in de hand gaf, die de moeite en 't
verdriet aanfchouwt ; als ik 't ijdele van alien menfchen
lof , en menfchen gunst , geduurig recht befefte ; als ik
altijd. dacht: God ziet mij, en kotne ik bij Hem beproefd
uit, wat baat of fchaadt mij liefde of haat van itervelingen , die wel haast den levensadem uitblaazen en ftof
wprden. — Maar dit nit het oog te verliezen /loon
mijne rust, beroert mijne ziel, en doet mij zondigen tegea
inijnen liefdcrijken en getrouwen hemelfchen Vader.
„ Doch alle deze deugden zie ik in mijnen lijdenden Verlosfer luisterrijk fchitteren. Te midden van zijne
grootheid is Hij waarlijk ootnzoedig en onderworpen. Aan
den wil van zijnen Vader had Hij zich geheel overgegeeven, en wind ctus een welgevallen, in alle fmerte en alien
fmaad, die Hem, door 't bettel van dien eeuwigen wijzen
wil, overicvvamen. — Hoe mr het lijden ook verdubbeide , en van trap tot trap klom , hoe grievend ook de
verguizingen en befchuldigingen waren , die Hem bejegenden , zijn geduld was onbreekbaar. Volmaakte
bedachtztuunheld beflierde al zijn doen, zijn fpreeken, zijn
wijgen , nook overijldc Hij zich. — Even zo befcheiden was Hij ook jegens de genen , die Hem het alleronbefcheidenfle behandelden; geen vervloekingen, geen fcheld.
woorden , geen bedreigingen ontroldcn zijne lippen. De
grootfte zachtaartigheid vergezelde altijd zijne handeline• •
Lo oeffende Hij ook volkomen de menfchenliefde , dit had Hij zo lang gedaan , dit deed Hij zeker
ook in deze oogenblikken : gelijk Hij aan 't kruis zijne
lippen, biddende voor zijne vijanden , ontiloot, zo heeft
114 zeker terwijl ilij zweeg , met veel medelijdeu, zijn
hart
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Bart biddende tot God opgeheven , om dezen , die Hem
v/oekten te zegenen, om 't goede voor hun van den Hemel te begeeren. — Zijn vertrouwen op God was de oorzaak van die gerustheid van ziel, die Hij in deze benarde
oogenblikken deed blijken. Het was niet mogelijk geweest, om zo te handelen als Hij deed, zo 't vertrouwen
op onzichtbare hulp , zo de ondervinding van godlijke on,derfteuning , zijne ziel niet gefterkt had.
Zo vinde ik in Jefus 't volmaaktfte voorbeeld in het
den: waarlijk Hij is 't eenige waardige voorbeeld, waarop
fk zien , dat ik navolgen moet; zijne gedraagingen zijn zo
vedle proeven van waare zedekunde. — En gelijk Jefus dit
voor mij is in zijn lijden, zo is Hij het ook in zij n zwygen.
„ Daarin zie Hem, als een fchaap , dat ftorn is voor 't
aangezicht van zijne fcheerders alzo deed Hij zijn mond
niet op. — Hij zweeg niet nit vrees , dat FIij doer fpreeken zijn zaak zou verergeren ; niet nit hoogmoedige verachting, neen , fchoon Hij met verontwaardiging over de
boosheid dezer menfchen was aangedaan, wilde Hij echter die bijtende verachting zijner vijanden met zelfverheffenden hoogmoed gepaard, niet oeffenen: maar FIij zweeg;
om door zwijgen te overtuigen en tot nadenken te brengen ; ook voorzag Hij , dat zijn fpreeken vermeerdering
van zonden zou voortbrengen.
, Och leerde ik zulk zwijgen ook dan oeffenen, als ik
reCht van fpreeken hebbe! — Dan helaas ! hoe dikwerf
zwijg ik door zondige merifcbenvrees , als ik rnag en
moest fpreeken ; hoe dikwerf is dan mijne tong toegeidemd; en wat gebeurt het menigmaal, dat ik fpreeke, als
het mij betaamde te zwijgen!
„ Hier moet ik op Jefus zien. Hoe zoude ik gehandeld hebben, ik in zijne plaatfe had geflaan ? 1k
zou in onbeuisde drift opgevlogen , die valfche befchuldigers , die trouwlooze richters met fmaad , misfchien met
fcheldwoorden, overladen hebben ; ik zou aan toorn en
oploopendheid den teugel gevierd, en daardoor eene goede
zaak zeer kwaad gemaakt hebben. — Maar Jefus zweeg, —
zijn zwijgen was heilig , dat moet ik navolgen.
„ Ik moet , als ik beledigd word, zwij gen, niet om
daar door eere nit menfchen te bejaagen , om voor zachtinoedig aan ogezien te worden, maarom Gods goedkeurin er
te ontvangen. Ilk moet zwijgen, niet met zelfkittelende verachting van mijne beledigers ; ik moet niet nit
de hoogte laag op hen nederzien , en daarom zwijgen ;
D4
maar
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maar ik moet zwijgen om Jefus voorbeeld te volgen. Ik
moet liever fchace en ongelijk willen lijden, dan ongeoorlofde verdediging bij de hand nemen. 't Is waar, ik
mag en moet thmtijds mijne fchuldelooze zaak verdedigen. — Hoe ik daarin moet, te werk gaan , zal 't vervolg van mijne befchouwingen van Jefus lijclen mij leeren. — Maar ineestal zal ik meer met zwijgen dan met
fpreQken winnen : vooral is dit mijn plicht , wanneer ik
door fpreeken vermeerdering van zonden zou te wege
brengen : ook moet ik daarin te nicer op mijne hoede
zijn, en liever zwijgen daar ik fpreeken mag, dan fpreeken daar ik moet zwijgen-, om dat ik geduurig zo bloot
fia om in woorden te Itruikelen.
5 ,, 0 Godlijke Jefus, volinaakt voorbeeld van heilig ge„ duld, onzondig fpreeken en vlekloos zwijgen! Leer mij
„ tog door uwen Geest , hoe ik U in mijn fpreeken en
„ zwijgen moet navolgen. Get eene wacht aan mijnen
mond. Laat de bedachtzaamheid over mij de wacht
31 houden. Beflier mijne gedachten, mijne hartstochten,
„ mijne lippen; laat mij behoed worden, om Diets onbe„ dachtzaams voort te brengen. Geef mij , dat ik fpree„ kende U verheerlijke, en zwijgende naar U gelijke !”

Bundel van Godgeleerde , Wijs eerige en Zedenkundige Mengelingen. Eerite Stuk. Te Haarlem, by Plant en Loosjes,
1790. Behalven het Voorbericht , 112 bladz. in gr. oelava,

M

et de afgifte van dit eerfle Stuk maekt men een aenyang van 't voordragen ener verzamelinge van Verhandelingen ter verlichtinge van het verftand , ter verbeteringe van het
' hart , en ter bevorderinge van ware gelukzaligheid. By ene gunflige ontvangst zal deze verzameling
voortgang hebben ; en men ftelt zich voor, jaarlyks, ten
ininften vier Sulkies of te geven ; ter welker volvoeringe
de Uitgevers de behulpzame hand van des bekwamen
beuschlyk vcrzoeken. — Het thans afgegeven Stoic levert
een gunflig vooruitzicht, zo ten aenzien der gekoozene
onderwerpen, als ten opzichte van derzelver behandeling;
beantwoordende het eene en het andere zeer wel aen 't
opgemelde beoogde.
By mauler van Infeiding wordt onze aendacht bier, in
de eerfle plaetze, gevesti 0g d op het vooroordeel aengaende
de oudheid en nieuwheid van een gevoelen, ter baiordeelinge
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Inge der gronden, waerop het zelve, tot het begunftigen
van het oude of nieuwe, ileum; mitsgaders ter overwe
ginge van 't Been ons de voorzichtigheid leert , hieromtrent Bade te flaen. Voorts levert men ons een vrymoedig onderzoek over de voorbeeldige Godgeleerdheid ; in 't
welke deszelfs Opfteller, na enige voorafgaende aenmerkingen nopens dit onderwerp , zich, volgens zyn byzon4:ler doelwit, bepaelt tot deze vraeg. „ Worden 'er zoo„ danige gefchiedenisfen en gebruiken in het oude testa„ ment gevonden , welken, op eerie overtuigende wijze
„ bewezen kunnen worden, zclfs volgens het oognierIZ
van God , op den nog aenftnendea Mesfias gezien te
//
„ hebben, en beftemd geweest te zijn, om den Israeliten,
„ die voor den Mesfias leefden , meer of min aengaende
hem en deszelfs rijk bekend te maekcn?”
Vooral
9/
word deze vraeg met ya beantwoord; doch onze Schryver veréhigt zich met dezulken , die oordeelen , dat de
gronden voor dit toefternmend antwoord niet toereikende
zyn , en tracht te toonen, dat ze den vereischten toets
niet kunnen doorflaen. — Het clenkbeeld dat de levitifche gebruiken, zo ze Been voorbeelden van dien aert geweest zyn, voor niets betekenend gehouden moeten warden, ('t welk Gode onwaerdig zoude wezen„) komt hem
gansch niet aenneemlyk voor. Bewerende, dat het hoofdoogmerk der morailche wetgevinge was ; „ de afgoderij
„ te weeren , en den dienst van Jehova, den eenigen wae„ ren God, onder de Israeliten te bevesti gen en ongefchon,/ den re bewaeren ;” als mode „ dat dofes,bij de hind'
„ ling van den israelitifchen godsdienst,
verfcheiden gebrui„ ken van de heidenfche volken, en inzonderheid van de
„ Egyptenaren,overgenomen , en in zijnen godsdienst Ingemitsgaders
vlogr, ten heeft;"zo leid onze Autheur daer
nit de nevensgaende omflandigheden af, dat die verordeningen den Israeliten wet degelijk nuttig waren ; en men
derhalve niet g edrongen is , 'er eene voorbeeldlyke betekenis aen te heel-ten. Wyders is deze Schryver zo ver
van,ene zinnebeeldige bedoeling van zommigen dier gebruiken te ontkennen , dat hy, integendeel , op door hem by0.ebraate r,g ronden , veeleer ftelle , „ dat , mooglijk het
„ grootst gedeelte der , door Mofes voorgefchreven , ge„ bruiken zinnebeeldig geweest is.” Dan hieruit kan men,
gelyk hy met recht aenmerkt, zonder nader bewys, niets
befluiten , tot voorbeelden of beeldlyke voorzeggingen. —
Hiermede word dit onderzoek voor tegenwoordig beflooDy
ten,
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ten , en men belooft vervolgens nog te zullen nagaen de
byzondere bewyzen , welke zommigen, tot verdediginge
van deze en gene voorbeelden , aenvoeren.
In een volgend gefchrift word ons under 't oog cebragt , hoe ene groote reeks van dwalingen en onzerijnzde
b
ftellingen der eerfle Christenen vermoedlyk haren oorfprong
verfchuldigd zy, aen foortgelyke dwaze Joodfche dweepexyen , die de vroegfte kerkleeraers, veelal uit het joodendom afkomflig , van hunne Natie overgenomen hebben.
Nafporingen van dien aert , zo met betrekking tot de
jooefche als lieidenfche denkwyzen , welke natuurlyk ,
van de eene en :Indere zyde , zeer grooten invloed op den
denktrant der Christenen hadden , kunnen hare nuttigheid
bebben , ter verklaringe veler gevoelens der zogenaemde
Oudvaderen, die ons anders te byster zonderling, ja wet
Bens gansch belachlyk, voorkomen. — Op dit gefchrift
volgen enicre overdenkingen nopens de Opregtheid en het
b dienende om den oplettenden Lezer te wapeVooroordeel;
nen tegen het Vooroordeel , dat zelfs de Opregtheid kan
belemmeren; en uit dien hoofde te meerder ter Opregtheid
aen te fpooren , om de kragt van 't Vioroordeel te overwinnen. Langs dien weg itaet by eerlang te komen tot
die geestgefteldheid, welke bier zeer gepast, als het beste
blyk van Opregtheid in dit geval, voorgefteld word: , dat
men, naemlyk, door dezelve, voor overtuiging vatbaar
zijnde , altijd bereid is , om zig aen het gezag en de
kragt der waerheid te onderwerpen , wanneer deze zig
„ tegen vooroordeelen verklaert , welken langen tijd b(Yekoesterd , algemeen aangenomen , en alzoo , door de
„ gewoonte, geheiligd zijn." Verder leert men ons
opmerken, dat men in den Griekfchen tekst, i Pet. V. 8
vvonze (Y eoone
(Y
xiet leest flinialX0C woo o ;11‘13oAos , gelyk
b maar
vertaling , uw tegenparty , de duive% zanduid,
aursamos wham ;iafloAos, dat is, de tegenparty,, uw duivel,
't welk den nadruk van 's Apostels tael in den xamenhang
gereeder doet verftaen.— Eindelyk heeft men bier ook nog
geplaetst, eene ernflige berisping van ene waerfchouwing
tegen de kwaedfprekendheid. Men vestigt in dezen bet
oog, niet zo zeer op de lastertael, waerdoor men liaetiyiNeden van zynen evenmensch verdicht; als wel op die
fcherpere kwaedfprekendheid , welke men onderfcheidenlyk achterklap noemt ; waerdoor men, buiten noodzaek ,
haetlyke onwaerheden , ten nadeele van zynen Naesten, verfpreid. Velen , die het eerite,„ den lastertael,
tea
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ten fterkite zullen verfoeien, vinden nogtans niaer al te dike
werf genoegen en vermaek , in 't laetite den achterklap..
Zy wanen, terwyl zy 't eerfte zorgvuldig' fchuwen , vry te
zyn van kwaedfprekendheid, terwyl ze zich , door achtere
klappeu , aen de allerfchaddykfte en fhoodfte kwaedfprekendheid fchuldig maken. Om dit denzulken in te prenten,
en hen daerdoor het afrchuwelyke dier geblankette ondeugd
te leeren kennen , tast de Schryver hier de grondftellingen
aen, op welke de zodanigen dit hun wangedrag poogen te
verontfchuldigen. Ze zyn de twee volgenden. — (i.) T1
zeg niets dan de waerheid en 't geen ieder een weet.
(2.) De ijver voor Gods eer, en de billyke afkeer van het
kwaed, laten niet toe, dat men, bij het flegte gedrag van an.
deren, sneer aenfchouwe en ftilzwijge. Door daervan te fpreken, wordt men juist geen kwaedfpreker. — Het thans afgegeven papier is gefchikt ter ontzenuwinge van de eerite
verontfchuldiging; en een volgend zal dienen om de kragtloosheid van de tweede te toonen ; in de hoop dat het een
en ander zal ftrekken, om den nog enigzins opmerkzamen,
up ene gevoelige wyze, tegen dat gevaerlyk zelfsbedrog te
waerfchouwen.

Ernftige Verdeediging van de Aanmerkingen op eene Leerreden over de bewyzen voor de Leere der H. Drieeenheid,ge4
houden te Amfterdam, d000r A. S'PERK Leeraar in de
Lutherfche Gemeente aldaar tegen deszelfs Toetfe (*)
in 't licht gegeeven, door j. M. BOON Leeraar in de
Lutherfche Gemeente te Rotterdam. Te Amfterdam, by
J. Ammeling, 1789. In gr. octavo 224 bladz.
ene zeer uitvoerige verdeediging, die van enig belang
kan fchynen , voor hun , die min of meer ingewikkeld
geweest zyn, it1 de voor enigen tyd zwevende gefchillen
in de Lutherfche Gemeente te Amfterdam; welken nu, zo
men ons wel onderrieht heeft , geheel tot ftilftand gebragt
zyn. Wat voor 't overige andere Lezers betreft , die 't op
Godgeleerde onderzoekingen toeleggen , voor dezulken kart
men niet zeggen, dat dit Gefchrift van ene byzondere nuttigheid zy, dewyl het gene nadere ophelderiugen over do
bego
N. Men zie, wegens de In deren Tytel gemetcle Gefchriften,
Vad. Lettvoef. 1 D. bl. 538. II D. b1.191. en 310.

eld
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betwiste leerftellingen yervat; ook beheist bet bygebragte
ever job. V. 7, dat mina g o bladzyden bellaet , niets
3tieuws; des deze verdeediging, gelyk het meerrnaels met
znik foort van twistfchriften gaet, meer vervelend dan orteerrichtend ay.

De rechtzinnige denkwyze der eerfte Kristenen , nopenr den
grondlegger des Kristendonas . in eenen Brief van de Ouderlingen der Kappadocifche Kerke aan NALCHION hunnen
Mede Ouderling te Antiochie. Uit de oorfpronglyke tale
lovergezet en uitgegeven , door SAMSON CARASCO. Te
-Utrecht ,by J. C. ten Bosch 1789. In gr. octavo. 224 bladz.

Na

dat de Schryver der Aenmerkingen op de Prysverhandelingen tegen Priestley , rakende de Leer der
Oudvaderen , 'wel byzonder over de Godheid van 7ezus,
,goedgevdnden had, den naem van Paulus Samozatenus te
zebruiken (*); heeft een Tegenfcbryver den naem van Malrhion , (een groot tegenflander van dien Bislchop op de
Xerkvergadering te Antiochie,) aengenomen (t). En ter
slier gelegenheid heeft men den bovenflaenden Tytel thans
leplaetst voor een Stukje , gefchikt ter befchimpende lof
zuitinge van Malchion, wegens het Been by betreklyk too
onclerwerp aengevoerd heeft. — Men fleet bier den
Avegvan fpotterny in, en legt het 'er op toe, om den zogenaemden Malchion in een belachlyk licht te itellen.
Ouderlingen der Kappadocifche Kerke vyzelen , kwansvyze , de geleerdheid en bekwaemheid van Malchion ten
loogften top; terwyl ze de flordige fc,bryfwyze , die ze in
zyn Gefchrift befpeuren , toefchryven aen zyne nederigleid, of ook wel aen zyne verhevenheid van geest , die hem
3deinigheden doet veronachtzamen. Ze willen ook alles
vat by voorftelt , uit hoogachtin g e voor zyne talenten ,
gaerne als bondig en welberedeneercr, (waeromtrent zy"hein
den uitbundigften lof toezwaeien,) als gegronde waerbeden
mennemen. Dan met dit alles blyven 'er, bier en daer,, voor
cleze Kappadociers , nog al vry wat iedenkelykheden en
zwarigheden over. Het fchynt Malchion nu eens aen kunde , dan eens .yen goede trouw te ontbreken; zyne fchryf..
wyze heeft niet zelden het yoorkomen van Sophistery ; en
men
(*) Zie N. Alg. Vad. Lettereef. III D. 1)1. 2.36.
(t) Ala boven , bL 388.
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zou bykans op de gedachten vane's ) dat hy zig wet
Bens van listige loopjes bediende. Intusfchen behoud hy
nochtans de lioogachting der Kappadociers , did begrypea.
dat het hun alleen aen genoegzaem doorzicht mangelt; weshalven zy hem, over 't ene en andere, dat hen belemmert,
ilechts om nadere onderrichting vragen , ten einde hem
beter te verffaen , of de gegrondheid zyner redeneeringe
duidelyker te bezeffen. — Het Been wy by ene andere
gelegenb6d over die befpottende fchryfmanier gezegd heb.
ben, komt ook bier te ftade (*); ze voegt, onzes oordeels,
geenzins in 't behandelen van ernftige onderwerpen; te minder daer ze dikwyls, gelyk bier inzonderheid plaets heeft,
den Schryver, in fchyn, ernftige uitdrukkingen, fpotlyk,
doet bezigen.
(*) Zie N 491g. vad. Letteroef. II D. bl.

216.

Natuurlyke en naar 't leeven naauwkeurig gekleurde Afbeeldingen en Befchryvingen der Spooken Trandelende
Bladen Zabellpringliaanen enz. in alle vier deelen der
Waereld huishoudende , byeen verzameld en befchreeven door
C. STOLL. In 't Fransch en Nederduytsch. Te Ainflerdam by J. C. Sepp, 1789. In gr. quarto.
e op nieuw aangevan gen verzameling van den Heer
Stoll, onlangs aangekOndigd (*) , wordt in dit flak
agtervolgd. Het zelve behelst weder eene afbeelding en.
befchryving van 2 3 Mat-dyke of Vrouwlyke Infeden die
d eels tot het Geflagt der Spooken , en deels tot dat der Wan'
delende Bidden, behooren; welken, naar gewoonte , zeer onderfcheidenlyk befehreeven , en met alle opmerkzaamheidgetekend en gecoleurd zyn. By den verderen voortgang vast
dit Werk ftaat men eene vollediger ontvouwing van die Infeden , welken onder de Clasfe van Dermaptera of Lederaglige te brengen zyn , te erlangen , dan tot nog het Licht
gezien heeft.
(*) Zie

ills. Va. Lome. III D. bi. situ.

Are.

45Z,
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Nederlandfche Infeeten, door J. CH. SEPP. Te AmJterdam,
by J. Ch. Sepp. In quarto.

S

choon bet meerendeel der Rupfen, nit welken Vlinders
voortkomen , i6 Pooten hebben , te weeten 3 paar
fcherpe Voor- 4 paar ftompe Buikpooten en den paar Nafchuivers, is 't egter niet zeldzaam, onder deeze Infeeten
tok to en 12 pootigen te vinden; welken geen Nafchuivers
en maar 2 of 3 paar Buikpooten hebben: waar door ze een
min of meer fpanagtigen loop hebben , als ontftaande bet
fpanagtige voortkruipen, tut het minder getal van Buikpooten. Dan behalven deezen ontdekt men ook nu en dan 14
pootige Rupfen , dien alleen de Nafchuivers ontbreeken,
welken zo min als de 16 pootigen, fpannen; mitsgaders zulken , die insgelyks 14 pootigen zyn, om dat haar,
terwyl ze de twee Nafchuivers hebben , egter het eerfte
paar, of de twee voorfte Buikpooten ontbreeken: nit wet«
ken hoofde zy niet zo flerk fpannen als de to pootigen,
maar , gelyk de 12 pootigen , halffpanagtig voortkruipen ,
des men dezelven in den eerften opflag ligtlyk voor t2 pootige Rupfen zoude aanzien. Van eerie Rups van deeze
laatfte foort nu , waar van de Heer Sepp alvoorens flegts
ter loops gewag gemaakt had, levert by ons, in zyne laatst
afgegeeven Plaat , eene juiste afbeelding, met eerie nevensgaande naauwkeurige befchryving. Hy heeft dit Infect tot
nog by geenen anderen Infeetenbefchryver aangetroffen
'st welk hem noodzaakt om zelf op eene benaaming van
diens Vlinder te denken. Daar nu de grondkleur der Vierken bruin is, en de Vlinder een aanmerkelyken Snuit heeft,
o noemt by denzelven den bruinen Snuitvlinder, ter on«
derfcheidinge van eenen anderen , dien by voorheen del
naam van Snuitvlinder gegeeven heeft. Volgens zyne waar.
meeming verandert deeze Rups, na zig ingefponnen te heb«
ben, zeer fpoedig, omtrent binnen den tyd van drie dagen,
in eene Pop; en de Vlinder konit insgelyks wel dra , na
een verloop van 16 of 18 dagen, te voorfchyn. Ook toevea
de jonge Rupsjes niet lane; in de'E.itjes; want 'er verliepen
naauwlyks $ dagen na de legging, of ze kwamen reeds voor
den dag. In den tyd van ongeveer vier weeken veranderden zy viermaal van huid; en omtrent veertien dagen laater
fcheenen zy reeds op haar Winterverblyf bedagt te zyn.
„ 'regen het laatst van de Maud September, (zegt de
Heft.
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Heer Sop,) fcheideden zy nit met vreeten, en begonnen
te verfchuilen in en tusfchen de dorre Brandenetel-Bladen en andere Ruigte, waarfchynlyk om zich voor de koude
van den aannaderenden Winter te verfchuilen; en denzelyen , zonder Voedfel te nuttigen , door ter brengen. Want
Coen zy met vreeten ophielden , waren 'er nog lang, daar na
zeer goede en verfche Netelen , [hun gewoone Voedze1,1
te bekoomen; echter, of fchoon ik hun dezelven gaf, wilden zy 'er niets van gebruiken. Zy bleeven echter meest
alien den geheelen Winter in 't leeven; dock, met het begin van 't Voorjaar, waren zy alien zo zeer in krachten ver.
rninderd, dat, men ik hun wederom frisfche jonge Brandenetelen gaf , zy van dezelven niets fcheenen te kunnen
nuttigen , maar alien; den eenen na den anderen , weg
yen. Mogelyk zyn zy in de Vryheid in flaat, zig nog beter
voor de koude te kunnen verbergen, dan opgeilooten zynde: te meer nog, wanneer des Winters, door den Sneeuw,
*lle laage zich by den grond bevindende ruigte bedekt word,
is het zonder twyffel waar, dat ook als dan alle zich in die
ruigte bevindende Infeelen , door den Sneeuw verwarmd,
en voor de buiten - koude beveiligd , des te beter in het
/even kunnen blyven."
zich

Verhandelingen , uitgegeeven door de Hollan_dfche Maatichap.
pye der Weetenfchappen te Haarlem. XXVI Deel. Te
Haarlem, by J. van Mire, 1789. Behalven het Voorwerk
324 bl. In gr. War).

en
T
Chr.

aanvange van `dit Deel vinden wy geplaatst eerie zeer
naauwkeurig uitgewerkte Verhandeling van den Heer
Bruning;, ter beantwoordinge eener Prysvraage, nopens de bepaaling der fnelheid van itax)mende Wateren.
Naar den inhoud van 't Vooritel fchikt hy zyne Verhandeling drieledig. „ Men dient, (zegt hy,) in de eerfte plaats,
2, na te gaan, welke Theoretifche regelen tot hier toe nit„ gedacht zyn , om de fnelheid van itroomend water op
„ alierleie diepten, en des ook de middelbaaxe fnelheid ht
,' ieder doorfnede te bepaalen: ten einde vervolgens te onderzoeken, welke van deeze Theorien door proeven be„ vestigd is. En byaldien geene van dezelven aan de tinder„ vinding beantwoorden mogt , zo dat de fnelheden alleen
37 door middel van daadlyke proeven zouden moeten ge3, Yonden worden; dan is in de dente plaats de vraag, Welk
99 111
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in zodanig geval bet werktuig zy , het geen het incest
aan 't vereischte voldoet?" Zyn Ed. getoond hebbende,
dat men bier noodwendig den weg van proefneemingen
moet inflaan , geeft daarop eerie uitvoerige befchryving van
een werktuig, dat, boven alle anderen tot nog voorgefchreey en en in 't werk gefteld, hier toe van zeer veel dienst kan
zyn. Laatere waarneemingen en ontdekkingen hebben
hem voorts aanleiding gegeeven, , om dit Werktuig nog
grootlyks te verbeteren, en de proeven daar mede te neemen tot een genoegzaarnen trap van zekerheid te brengen:
't welk dien oplettenden Waarneemer bewoogen heeft, om
van dit ailes in een en ander Byvoegzel, met deeze Verhandeling gemeen gemaakt, een nader verflag te geeven.
Op deeze Verhandelingen volgen eenige Aanmerkingen
over de Bloemen van den Wooten- Moskaat-Boom „ door
Dr. M. Houttityn , vergezeld van eene juiste aftekening,
itlet derzelver befchryving, vervaardigd door den kundigen
Reelmeester E. P. Swagerman: welk een en ander de vroegere deswegens gebreklyk verleende berigten niet weinig
oph elde rt.
Hier by komt de beantwoording eerier Prysvraage, over
de onderwerpen, betreffende de Natuurlyke Historie onzes
Vaderlands, waarvan men met gegronde reden te verwagten
hebbe, dat eerie verdere nafpooring ten nutte van bet Vaderland zal flrekken. Dc Opdeller van dit ftuk, eel]. jongeling van groote hoop , S. y. van Gcuns Matthz., had
zyne Verhandeling ingerigt volgens de gewoone verdeeling
van de voorwerpen der Natuurlyke Historic, in drie zogenoemde ryken , behelzende ( f.) de delfftoffen , (24) de
plantgewasfen, en (3.) de dieren. Dan, verftaande dat de
klaatfchappy zyne Verhandeling , voornaamlyk, wegens het
tweede gedeelte had goedgekeurd, en dat dezelve, orntrent
een ander gedeelte, reeds eene niew,ve prysvraag had voorgefteld , zo heeft hy, met goedkeuring van de Maatfchap:13y liefst dit gedeelte alleen geplaatst gezien. Het hier
mede afgegeven flak bepaalt zig des tot de Plantgewasfen;
en 't levert, ten deezen opzigte, eerie reeks van aanmerkingen en waarneemingen , die zeer gefchikt zyn, om de opmerkzaambeid der Natie te vestigen. Het blykt naamlyk
tit het aangevoerde ten duidelykfle, dat 'er een aantal van
Planten hier te Laude groeit, die naauwlyks gekend of geheel veronagtzaamd worden; dat men 't nut veeler Plantewasfen in onze Gewesten niet behoorlyk gadeflaat ; en
0.
4t,
zynen
enze Autheur legt het 'er inzonderheid op toe,
Land„,
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VAN* D g HOLLANDSCH g

inAATscfnAPPYE.

66`

Landgenooten onder oog te brengen , welke foorten meet
gadegellaagen , of zorgvuldiger gekweekt behoorden te worden, uit overweeging van 't voordeel, dat men 'er uit zoude
kunnen trekken, niet alleen in den Land- en Veebouw, war
ook in de Genees- en Heelkuncie, en menigvuldige inland.
fche Fabriken en Trafiken.
Eindelyk ontmoeten we hier nog een Berigt van den I-Ica
Chr. Bruning wegens eenen nieuwen Hyetometer, Bet gadellaan van de gebreken der gebruikelyke Hyetorneters, die
de hoeveelheid van den gevallen regen , juist niet met de
vereischte naauwkeurigheid, kennelyk maaken, had den opmerkzaamen Bruning: reeds meermaals op dit onderwerp
doen denken. Een ongeluk, bet breeken, naainlyk, van
zyne Regenvlesch tot die waarneeming gefchikt , bepaalde
hem nader, om opzetlyk na te gaan, hoe men een naauwkeuriger Werktuig, dat te gelyk gcmaklyk voor de waarneeming was , ten dien chide, zoude kunnen vervaardigeri.
I ly deelde zyn voorflag deswegens mede aan den kundige.a
Cuthbertfon ; en deeze heeft denzelven , zo volmaakt
zyn oogmerk bentwoordende , ter uitvoer gebragt, dat de
neer Brunings , zyne waarneemingen met dit Werktuig,
zedcrt den .eerften •Mey' 1788 , gedaan hebbende , 'er nog
,,Yeen ge brek in ontdekt heeft. Deeze nieuwe Hyetometer
wordt in dit berigt , met behulp eerier nevensgaande afbedding, duidelyk befchreeven , en men km 'et deszel
nuttigheid gereedlyk nit opmaaken.
1:5

b

Handelingen van de Nationale Vergadering in Vrankrijk.
Te Dordrecht, bij A. Blnsfe en Zocal, 1789. 184 Wadzijden , behalven het I7oorbericht, in gr. 8vo.
ij twijffelen niet of dit Werkje waarvan hier hec
ordtStuk
aangeboden,
zal door den. Nederw
W Eerfte
duitfchen Leezer met graagte worden ontvangen. „ De
oogen van Bausch Europa zo ;ifs in bet begin des
oorberichts te recht wordt aangemerkt, 1, zija thans gevestigd. op de Nationale Vergadering 7 of Vergadering
„ der Staten Generael, in Vrankrijk, op last des Koningol
LodeWijk de XVI, gehouden woLende , en door zijne,
„ Majeiteit , op den 51ea Mei 1789, bij eene plegrige aan„ fpraek , geopend. De verrichtingen van deze -VerrTade„ ring zijn zoo gewigtig, en in dezelrzijn zulke treffende
,,
kr
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flitkken ingediend, dat ieder weereldburger belang heeft
„ om een en ander van nabij te kennen; en hiertoe is
„ geen gereeder en beter middel, dan de mededeeling der
„ volgende naauwkeurige en oorfprongelijke Handelingen,
„ aldaer gehouden."
Dit Voorbericht geeft vervolgens een beknopt verflag
van de gefehillen , tusfchen de Geestelijkheid en den Adel
van den anen leant, en den derden Staat van den anderen , ontftaan , en van de onderhandelingen daaruit voortgefproten , tot op den 1yden Juny, „ wanneer de Gemeen„ ten , ziende dat de meerderheid in de beide voorfte
Orders beflendig weigerachtig bleef, om zich met hun
te vereenigen , begonnen . . . met de overweging van
„ het allergewigtiga onderwerp om zich te vestigen , dat
„ is , om eene wettige gedaante aentenemen , tot afdoe„ Wing van zaken ; en het was de uitflag dezer overwe„ gingen die aen de Nationale Vergadering die gedaante
„ gaf, in welke zij vervolgens hare zittingen hield (*).”
Ingevolge hiervan begint het Werk zelve met de zitting van den 17dm Juny. Een geregeld uittrekfel van
hetzelve te geeven , is niet wel doenlijk. De waarlijk
vrijheid- en menschlievende Leezer zal met gemengde en
elkander afwisfelende aandoeningen van bekommering, verfoeijing , verwondering en genoegen de zwaarigheden opmerken , met welke de oprechte voorftanders der rechten
van den mensch en van den burger hadden te worflelen;
de poogingen , welke zo door openiijke tegenftanderen ,
als door heimelijke vijanden , of ook Wel door doldriftige
of arglistige ftookers van tweedracht en muitzucht, eindelijk door belangzuchtige flaaven van willekeurige overheerfchinge werden in het werk gefteld, om hen te dwarsboomen ; den onbezweken moed , met welken zij volhardden in het achtervo:gen van hunne heilzaame oogmerken ; en de wijze op welke het hun gelukt is , in
weerwil van alle tegenkantingen, allengskens eenigen voortgang te maaken in het, voor Frankrijk zo noodzaaklijke ,
werk der ftaatshervorminge. Dit Eerfte Deeltje levert
daarvan reeds fterke blijken. Het loopt tot den 9 den July,
en eindigt met twee ten uiterften belangrijke ftukken. Het
eene is het ADRES AEN DEN KONING : voorgelezen door de
,,

Gtaef VAN MIRABEAO 2 en door de NATIONALE VERGADE.
R1NO

(*) Voorber. bl. VI.
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1/3110 goedgekettrd in de zitting van den O n Yuly 789 (9,
Dit was net tijdftip waarin 'een aantal omfieeeks Parv$
en Verfailles zamengetrokken , en met de Velllielentie
werktuigen des oorlogs voorziene , krijgsbenden de ontittikende Vrijheid in Frankrijk •dreigden te verpletteren. Dit
manmoedige Adres is te greet om het hier in zijn geheel
te plaatzen , en eene enkele paragraaph , uit haar verband
genomen , zoude te veel van haare kracht verliezen: ook
zullen weinigen van onze Leezeren er onbekend niede
zijn. — Het andere Stuk , waarvan wij ipraken „ is het
VERSLAG VAN HET COMMI'IME geiart met het Werk. der
CONSTITU.TIE, door den Heer MOUNIER , in dezeitlie! zitting (t). Het is een meestcrlijk Vertoog over dat gewig,
tige Werk. Het Plot behelzende eene SOICKKING VAN
HET WERK, door het Committe .voorgefteld , zullen wij bier
invoegen. Het behelst de hoofdpunten , over Welke de
Vergadering heeft te handelen om de Conflitutie op eenea
geregelden voet te brengen , odder deeze Artikelen. „ Art.
„ I. Het enig oogmerk van alle Regeringen moet beftaela
in het handhavert der menfchelijke regten5 • w unit
55
volgt , dat om de Regering tot het voorgeftelde einde
51
z?
de Conftitutie meet 'be', beflendig te rug te brengen',
„ ginnen met de aenwijzing der natuurliike en onver„ vreemdbare regten van den mensch. II. De Monaregerin o. is, als gefchikt om zijne regten te hand„ chale Regering
„ haven, door de Franfche !Natie verkoren ; zij .is vooral
„ dienftig voor eene groote Maetfchappij , zij is noodza„ kelijk tot de welvaart van Vrankrijk: de aanwijzing van
„ de grondbeginfelen dezer Regering moet dus .ontnidde„ lijk volgen op die der regten van den mensch.
„ de grondbeginfelen der Monarchic vioeit voort , dat de
„ Natie , ter verzekering van hare regten, aen den Mo„ parch afzonderlijke regten heeft toegedaen. De Con„ flitutie moet dus de regten van de eene in (4-) den
„ anderen naeuwkeurig aenwijzen. IV. Men moet begin,, nen met de aenwijzing van de Regten der Frantno.
„ Natie ; vervolgens de regten des Konings aentonen.
„ V. Dewiji de regten van den Koninft en der Natie be„ !hen' alleen voor het wclzijn van alle de deelen , waer„ uit zij is zamengefleld, geleiden zij tot het oncierzoek
„ van de regten der Burgers. VI. De Franfche Natie
„ niet
(*) Bladz. 1162 enz.
(f) Bladz. 168 enz.
(t) Waarfchijlijk eene drafeil vow -A,
E
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it niet hoofd voor hoofd kunnende vergadereri, tnoet vet'.
15 tegenwoordigd worden : dus moet de wijze van vertex, genwoordiging , en de regten harer vertegenwoordigers ,
59 aengetoond worden. VII. Uit de zamenwerking van de
sl magt der Natie en die des Konings moeten de inrich,5 ting en uitvoering der wetten voortvloeijen : dus moet
11 daLlijk bepaeld worden , hoe de wetten in te richten ;
55 vervolgens moet , onderzocht worden , hoe de wetten
15 uittevoeren. VIII. Het onderwerp der wetten is de alge91 meene befturing van het Rijk , de bedrijven der Bur.
91 gers en de eigendommen — (*). De uitvoering der
19 wetten, die het algemeen beftuur betreffen , vereisichen
,, Provinciale en Stedelijke Vergaderingen; dus moet onif derzocht worden, hoe de Provinciale en hoe de Stede51 lijke Vergaderingen moeten zamengefteld worden. IX.
55 De uitvoering der wetten , aengaende de eigendommen
59 en de bedrijven der Burgers, maken de Regterlijke magt
59 noodzakelijk ; men moet dus bepalen hoe dezelve toe', vertrouwd moet worden, en vervolgens hare verpligtin,, (Yen en grenzen. X. Tot de uitvoering der wetten en
15 de verdediging van het rijk worth eene ,algerneene magt
1, vereischt: dus moeten de grondbeginfelen , die dezelve
, moeten befturen , bepaeld worden." — Deeze zijn
dus de eerfte beginfels van het groote werk , waaraan
men in Frankrijk bezio. is ; het ruwe owtwerp , waarnaar
men het gebouw der Conftitutie
moet optrekken - een ge''
bouw na wells volto6jinge ieder waar menfelienvriend
moet reikhalzen, op dat zo veele millioenen van zo lang
verdrukte en, in flaavernij gehouden natuurgenooten eenmall' het zoet der vrijheid , en der zegeningen, welke zij
medebrengt, mogen genieten.
Da VertaaIer van dit Werk zoude , misfchien , Piet
kwalijk doen, dat hij, op fommige plaatzen, de Franfche
naamen van eenige zaaken op den rand plaatfle ; Ifj
voorb. de naamen der onderfcheidene Commisfien door
Ile Vergadering benoemd , van welke op bladz. 23 words
gefproken.
141 het Voorbericht zeggen de Uitgeevers bladz. VII:
„ Vindt onze arbeid een goed onthael, zoo zullen wij op
„ het ingeflagen fpoor met alien ijver voort uaen en ons
b
intusfchen bevlijtigen o,m alle die bouwfloffen
bij een te
,, Zil.(* ) Zoude het niet ruim zo gevoegelijk zijn geweest , dat
wen hiervan een runt op zichzelven had gemaakt?
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" zatnelen,, welke ons in ftaet kunnen ftellen , tot eene
91 beknopte , rnaar volledige Historic van het geen in de
1, bijzondere Vergaderingen der drie Orders voor den 17,=,,
,, .7uny dezes yaers (*) is voorgevallen , zo wel als van
9 de I-7ergaderingen der Franfche Staten Generael , federt
de eerfte oprichting , tot op onzen tijd; om dus onzen
• Landgenooten de juiste handleiding te geven tot eene
• grondige kennis van deze gebeurtenisfen, welke nu, en
Of nog lange, de algemeene verwondering en aendacht tot
• zich moeten trekken." Hartelijk wenfchen wij , dat
deeze onderneeming wel mope uitgevoerd worden, en dan
twijffelen wij niet of de Nederduitfehe Lee= zal zulk
een Werk gretiglijk ontvangen,

(*) Te weeten 1789.
114erkwaardige Levensgefchiedenis van FREDRIK Vrijheer VAN
DER TRENCK befchreven door hem zelven. Naar de
nieuwe vermeerderde en verbetertle uitgave , die te Berlin
met privilegie van den Koning gedrukt is , stit het Hoogduitsch vertaald , en door eenige Aantekeningen opgehelderd. Met plaaten. Derde en laatjte Deel. Te Amjterdam
bij M. de Bruin , 1789. Behalven het Voor''erk
bladz. in gr. oaavo.
rn d ri t derde Deel heeft men eenige Stukken byeen verzameld , welken deels ten vervolge der Leevensgefchiedenisfe van den Vryheer van der Trenck dienen , en deels
daar toe geene geringe betrekking hebben , of ons dezelve
in verfcheiden opzigten beter kunnen doen nagaen.
Het eerfle Sult behelst , in verVolg op het voorige verhaal , (dat in 't tweede Deel beflooten werd met Zyn
voorneemen om na Berlin te gaan,) zyne reis na Berlin,
komst, verrigtingen en wedervaaren aldaar. Dit vermeldt
ons veele byzondere ontmoetingen van den Authenr, zo
onder den weg , als in die Hofflad; vooral met den tllans
regeerenden Vorst , het Hofgezin , de Collegiaale Raaden,
de Militairen en verdere byzondere Perfoonen. Het ver,
flag hier van is doorvlogten met eene menigte van thatkundige en inzonderheid charadermaatige bedenkingen ,
die, naar Trencks gewoonen denktrant , en wyze van flitdrukken , gemeenlijk vry fcherp opgefteld zyn; en waaronder oak nog etlyke berigten en aanmerkingen work°,
men ,
le. 3
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men , welken aan deeze en geene alvoorens gemelde ontmoetingen licht byzetten.
Daartoe behooren ook eenigermaate twee volgende Stukken , getyteld Levensgelchiedenis van FRANS , Vryheer VAN
DER TRENCR , des Anthems Oom; en Levensgefchiedenis
ran ALEXANDER VAN SCHELL , die nit Glatz delerteerde,
en den Autheur te gelyk uit de gevangenis verloste. Twee
Perfoouen, wier character en leevensbeloop, bier beknoptlyk beichreeven, .in verfcheiden opzigten aaninerkelyk is;
en die, in verfchillende betrekkingen zo veel ,invioeds op,
en aandeels hadden aan, verfcheiden van des Autheurs lotgevallen, dat hunner byzondere melding eigenaartig inkome als een Aanhangzel tot zyne eigene Leevensgerchies
denis.
Ilierbv vocal de Autheur een Stuk , 't welk by ten
opfcbrifte geeft , Bede ont l'ergiffenis clan, en eerlijk veri1aaring van die geenen , alien zoo 5vel cols even , en ken
zoo wel alien , welken ik in nzijne Schrzften hier of daar
i5eledigd nnigt hebben. Eene grootendeels geestig uitgevoerde Satyre, waardoor by zyne Partyen , in de erkentenisfe der waarbeid van 't geen hy nopens derzelver ban-,
delingen omtrent hen , op bet haatlykst ten toon Mt;
terwyl by over 't fehryven van waarheid , zo 't beledigend zy, veriehooniug vraagt. 1k reik, (zegt hy,) hier
Inede de troederlijke , 077t vergiffenis biddende , hand aan
alien toe , die zich in hun geweten overtuigd kunnen houden dat ik hun in de daad , door het al te onbewizapeld
voordragen van de waarheid, of door hun het mornaangezicht of te trekken , beledigd heb. En by verzoekt maar
gezwind pardon ! Anders , (vervolgt hy,) Anders vernal
ik nog gez-inder weder tot znijn oude gebrek , en verdedig
it waarheid, en mij zelven, als een vertwijfelde.
Op dit Gefcbrift laat de Antheur volgen een Antwoord
op de .Aanfnerkingen van de Heren ARCHENHOLTZ en BUSCHING mar hi by, fchoon by zich niet vry kenne van
naar welken .hy in zyne omfkindigheden
vatbaar was, zich egter ten erntligfte vryfpreekt van veriichtzelen gefchreeven , of opzetlyk iets verkeerds voorItedraag,en te liebben. — En hieraan hegt hy, by manier
van Narigt , do volgende betuiging van zyne vcrgenoegdbeid in zync tegenwoordige ornitandigheden.
„ Eindeiijk bet) ik, na dat dit bock reeds gereed was,
esok redenen gcvonden , oin openlijk can te kondigen , dat
nij in itei;. 11 Vaderland meer at:hang en eer wedervoer,
dais
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:Jan iemand , die 'er been ooggetuige van was, immer zal
kunnen geloven. 1k reize gerust, vergenoegd gelukkig
naar Oostenrijk te rug. Ook de goedhartige Monarch heeft
mij gunst zoo wel als geregtigheid laten wedervaren. 1k
heb mijn geconfisceerd vermogen te rug , en wacht fpoedig de fchadeloosftelling voor bet genot van het zelve ,
dat ik zederd 4o jaren gemist heb.
tl Meer heb ik niet cr ezocht , en ereposten kan ik bier
b zal mij in mijne grijsheid voorniet aannemen. Niemand
werpen kunnen, dat ik in that ben wraakgierig te handelen , of tot nadeel te leven van een Staat , waarin ik 36
jaren burger was , fchoon ik aldaar fchandelijk mishandeld , en nog met ondankbaarheid beloond ben. 1k laat
hier een genadigen Koning te rug , die mij en mijn hart
kept. 1k laat den besten naam eene ontwijfelbare regtvaardiging na, en ben overtuigd, dat de Pruisfen mij zulJen lief hebben, en de vrieriden van mijne kinderen zijn.
Meer heb ik niet gezocht ; mijn wensch , bet oogrnerk
mijner reize is vervuld. Ik kan nu de rust des ouderdoms met eer genieten , en zal, als een eerlijk man, mijn
graf te gemoet lachen." — Zulks doet hem ook in een
Dichtfluk , waar mede dit Deel beflooten wordt , een
erkentlyk minzaam affeheid van Berlin neemen.
Wyders vindt men, aan 't hoofd deezer Verzamelinge ,
behalven des Autheurs Voorherigt, voorafgegaan door een
Opdragt in Dichtmaat, aan zyne Majefteit Fredrik
den II, den tegenwoordigen Koning van Pruisfen, by welken een Dichtftuk gevoegd is , bet Welk by , in 't jaar
1762 , in de Maagetenbmfehe gevangenis , fchreef, hem
als toenmaaligen Kroonprins liet aanbieden, en door denzelyen gunftig ontvangen went, eene uitvoerige Voorreden van
den Vertaler, die de Leezers van dit Werk niet te veronagtzaamen hebben. Dezelve behelst , na een kort vertlag
van 't merkwaardige gerugt , dat het verhaal der lotgevallen
van van der Trenck gemaakt
b eenige
beeft , beknopte aanmerkingen over deszelfs geloofwaardigheid in de hoofdzaaken , met overweeging der voornaamfte tegenbedenkingen ; by Welke gelegenheid het ftraf gedrag des Konings
tegen hem , in deszelfs oorzaaken , byzonderlyk nagegaan
wordt, met aanwyzing dat het deswegens gemelde gansch
niet onwaarfchynlyk is. Voorts wordt bier bet chara&er
van de goede als kwaade zyde ,
van van der Trenck,
befcheidenlyk voorgelraagen, met nevensgaande waarfehuwende en leerzaame opmerkin aen. Daarby voegt de Opfteller
Eb 4
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ler deezr Voorreden eene beoordeeling van de Tegenfchriften; uit welker inhoud men vry duidelyk kan opmaaken , dat het bovenaangeduide wegens de geloofwaardigheld en het charaeler van van der Trenck , door die Teenfchriften geenszins verzwakt , maar eer verfierkt wordt.
indelyk laat hy zich nog met weinige woorden nit over
des Autheurs verdere Schriften ; daaromtrent beroept by
zich grootiyks op de aantnerkingen van den Heer P. .
Kastelejin , by deszelfs uitgave van 's Mans .11Iengelwerken ; met byvoeginge van zyne beantwoording eeniger laa.
tere bedenkingen, die hem deswegens voorgekomen zyn;
welken aangaande hy den Leezer met regt waarfchouwt,
om van der Trenck niet te beoordeelen , zonder op den
gantfchen zamenhang zyner omflandigheden te letten.
dan Wayne jonge Vriendin , ref' Zedelijke Brieven ter verbe,
teringe van bet Hart. Tweede Stuk. Te Middelburg
by P. Gillisfen en Zoon 5788. In gr. oetavo 287 bladz,

Naar

het plan , het welk de Schryver deezer Brieven ,
(van welker oordeelkundige en leerzaame inrigting en
uitvaering , wij voor eenigen tyd een aanpryzend verflag
gegeeven hebben (*),) zich voorftelt , maakt hy in dit,
tweede Stuk een aanvang van zyne Vriendin te onderhouden over haare onderfcheidene Ogren, en de beste wyze,
om zich van dezeiven naar behooren te kwyten. Hieromtrent nu komen , in de eerfte plaatze, in opmerking de
pligten, die wy onmiddelyk aan ons zelven verfehiiidigd
zyn; en de Autheur fchikt dit Stukje bepaaldlyk tot derzelver overweeging; in die orde, dat by beginne met de
ontvouwing der pligten , die tot het licbaarn betrekking
bebben; en dan overgaa, tot zyne onderrigtingen omtrent
die, welken ltrekken ter aankweekinge en volmaakinge der
verflandlyke vermogens. — In 't 'een en ander opzigt
verleent de Autheur bier eene reeks van wel overdagte
lesion , flaande op verfchillende betrekkingen ; waaronder
.'er nog al gevonden worden , die men getneenlyk over 't
hoofd ziet , of, als min gewigtig geoordeeld , niet naar
den eisch overdenkt. Van die natdur zyn , onder veele
anderen , des Autheurs aanmerkingen over het in agtneemen

(*) Zie

Varier'. Letteroef. III D. bl. 548.
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tnen Van het niterlyke voorkomen, en 't gadeflaan der
welvoegelykheid , 't welk hem ook de oplettendheid duet
vestigen , op het buitenfpoorig navolgen der Mode, aan
(1e eerie , en het geheel verwaarloozen van dezelve aan de
andere zyde , waaromtrent hy de volgende bedenkingen
aan de hand geeft.
„ Het is, (zegt hy ,) al vrij moeilijk , vooral voor een
jong mooi rneisje , dat haare fchoonheid voelt , en die
gaartie zoude zien , dat ook andere omtrend dezelve niet
onverfchillig waren , om in haare kleeding een juiste en
gepaste evenredigheid irf acht te neemen. — Haar oogmerk is, door haare kleeding, en door haare uite.rlijkheid
te behaagen (*). Fliertoe is het noodig , dat zij zich
kleede naar den heerfchenden fmaak , zo zij ten minflen
aan de menigte behaagen wil ; maar zo zij bet waarlijk
bevallige wel weet te be6ordeelen , zal zij dikwils gewaar
worden , dat het geene in de mode is , verre van haare
fchoonheid eenigen luister hij te zetten , dezelve integendeel geheel en al ontfiert, en dat het geen aan de menigte
behaagt, aan haar zelve, en aan alle veritandige beOordeelaars, nimmer behaagen kan. Echter wilde zij gaarn
aan elk een zo wel als aan zichzelve behaagen; doch hoe
zal zij het nu aanleggen , om dit oogmerk te hereike0
Zal zij zich alleenlijk door de mode , of alleenlijk door.
haa(*) Dit is , ge/yk de Anthem alvoorens getoond heeft, niet
plleen geoorlofd, maar ook zelfs pligtmaatig, als behoorende tot
het welvoegelyke , waaronder hy , in 't auk van kleedinge, he.
trekt , „ niet alleen dat geen , het welk dus genaanid wordt,
is, maar ook, en
„ om dat het naar den heerfcheriden
Welkons in de daad wet
„ wel voornaamelijk dat geen , het welk
,, that, en gefchikt is om eenen fraaien bevalligen zwier aan de
„ fchoonheid bij to zetten; op dat dezelve, doch echter in alle
,„zedigheid , des te beter uitkome , en in 't oog vane. Dan
„ deeze twee welvoeglijkheden," (vervolgt hy,) „ zijn diltwils
zeer tegenitrijdig; want niet zelden gebeurt het, dat de klee„ ding , die het meest in den fmaalt , en mar de mode is , en
dus uit welvoeglijIheid eenigfints behoorde gevolgd to wor„ den , echter in de daad voor een tekenkundig oog, dat het
• bevallige en het fchoone weer . te befefFen , zeer ongevallig
itaat, en verre van de natuurlijke fchoonheid te clop uitko„ Men , dezelve in tegendeel, grootendeels, zo niet geheel en
„ al, verduistert.” In een voorgaanden brief is dit wanfchiklyke
overwoogen, en zulks geeft den Schryver aanleiding, om zyne
ilenriette, in deezen Brief, deswe gens nader te onderhouden.
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Kaaren goeden fmaak laaten beftuuren? Mijns oordeela
in het algemeen door geen van beide afzonderlijk, maar,
zo veel zulks weezen kan , door beiden te famen ; of
wanneer de fmaak met de mode in fommige bijzonderhe.
den volflrekt niet overeen te brengen is, dan, bij voorkeur , door den goeden fmaak. — Zo gij dierhalven,
JETJE lief ! mijn raad wilt volgen , moet gij tot zekeren
trap de mode volgen. Dit is noodzaaklijk, om alle gemaaktheid en bijzonderheid te vermijden; maar raadpleeg
voornaamelijk uwen goeden fmaak. Zie wat u het bevalligne en het beste fta; laat u door uw fmaak in bet voorzichtig navolgen der mode beftuuren laat deeze u voorbehoeden tegen het naNapen van alle belagchelijke buitenfpoorigheden en wanftalligheden , die zo dikwijls in de
modens plants hebben. Houd eenen gepasten middenweg.
Wees nimmer eene flaavin der mode, doch volg dezelve
ook niet te weinig na. Door beide deeze uiterften felt
men zich even zeer ten toon. LICORIS is even befpottelijk , door het buitenfpoorig navolgen der mode ; als
LISETTE door de verachting , die zij voor dezelve betoont. De eene ziet men met een toverhoed van drie voeten
hoogte, met een kapfel, dat tot over de oogen hangt,
met eenen vervaarlijk breeden en wijduit geftrekten Pouf
of halsdoek , en met bakfchoenen van een half voet hoogte
verfchijnen. De andere komt met een keelmutsje , waarvan de kant zo plat op het hoofd drukt , dat men geen
hairtje zien kan , met een ftijf gefpannen halsdoek , die
ftrak naar beneden getrokken is , in een meiden jak , of
akelige en donkerkleurige japon , en met platte fchoenen
te voorfchijn. — Welk een Contrast! — ELISE daarentegen , zonder de mode te verachten , volgde dezelve
echter ook niet in alles na, maar verbeterde dezelve door
Kaaren goeden fmaak. In den tijd , dat die, alle man
en evenredigheid te buitengaande hoeden in de mode 3,pren , zag men haar zelden met zulk een hoed, maar
meestal met een hoed wan haar eigen fmaak, die Naar zeer
bevallig fond , en die zij zeer voordeelig wist te plantfen , in het openbaar verfchijnen, en haar goede fmaak
bekoorde elk een zo zeer , dat zij welhaast verfcheidene
navolgfters kreeg. Zette zij bij geval Bens een hoed
haar de mode op, om niet fingulier te fchijnen, dan verboos zij 'er een van eerie middenmaatige grootte, die door
haare buitenfpoorigheid niet in het oog konde loopen , en
die evenredig was met heure geftalte.
Zo, als zij
om-
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otntrend haare haeden deed , handelde zij omtrend haare
geheele kleeding , gaf in alles acht op het evenredige en
natuurlijk bevallige , en wachtte zich zorgvuldig voor al
het in 't oog loopende. „ Die geene, (was zij gewoon te
zeggen ,) die alle modens zorgvuldig nabootst , toont
blijkbaar, dat zij weinig verftand heeft." Zij had eene
betere gedachte van zichzelve , dan dat zij zich zoude
hebben kunnen verbeelden, dat een uitgezogte opfchik in
that ware haar eenige verdienfte te bezorgen. „ De waare
„ verdienften , (dacht zij,) beftaan in het verftand en in
„ het hart. Laat de alike , wier verftand voor niets
„ grooter vatbaar is , dan voor kinderachtige kleinighe„ den, zich met eene angstvallige zorg toeleggen, om al„ leen door haaren opfchik te behaa&enen daaraan al
haar tijd verbeuzelen. Ik voor mij ben zo gelukkig
1/
van mine verpligtingen te kennen, beklaag de zodanige
15
„ hartelijk , en wensch dezelve altijd als een voorbeeld
„ voor oogen te moogen hebben , waarvan ik de navol, ging zorgvuldig vermijden moet.” Aan de andere zijde
begreep zij echter, dat zij haare fchoonheid ook niet moest
verwaarloozen , en dat het niet alleen geborloofdmaar
zelfs pligtmaatig was, daar al het mogelijke voordeel van
te trekken , en te trachten om zich , door een alleszins
bevallig uiterlijk , op eene zedige wijze aan elk een,
aan een verftandig, eerlijk, braaf man, in het bijzonler,
behaaglijk te maaken. „ Het is geene wijsheid , (zeide
zij ) het is geen kenmerk van waare Deugd , zijne
„ fchoonheid onder een dicht toegetrokken keelmutsje, on„ der cenen al te zorgvuldig toegefpelden halsdoek , in
een morfig en havenloos jak, of donkergekleurde ftij..
/1
„ y e , ongevallige japon, te verbergen, en te verciuiste„ ren , inns dat men echter , aan den anderen kant , in
„ zijne kleeding altijd eene gepaste zedigheid in acht nee.
„ me.” 'Er was ook niemand , die eenige gegrondn
reden had , om haar van zedenloosheid of ijdele pracht,
even zo min als van flijfheid, onvoegzaamheid, eigenzinnigheid of gebrek van fmaak in haare kleeding, te befchul.
cligen ; want ELISE kleedde zich , noch uit ijdele pronk.
zucht , noch om zich verwonderaars te verwerven maat
om een behaaglijk en waarlijk bevallig voorkomen te hebben, en om die fchoonheden , welke men aan elk een ver,
toonen mag , zo als zij met dankbaarheid, en zonder hovaardij , van GoD erkende ontvangen te hebben , kenhaar
Zij raadpleegde in ages de gepaste zedig,
te maaken.
held
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)ieid en de bevallige natuur , en haare edele verhene
denkv4ze ftraalde in verfeheictene opzichten zichtbaar zelfs
in haare kleeding door. — Niemand konde haar om ileum
kleeding uitlagchen, en niemand zoude het hebben durvea
Waagen , Naar laffe vleierijen of complimenten over haare
lehoonbeid te maaken; om dat men duidelijk zag, dat zij
geen verwondering maar goedkeuring vorderde , en dat
zij te wel dacht, om haare fchoonheid boven derzelver wezenlijke innerlijke waarde te fehatten. Hierdoor werd dezelve door elk goed bedordeelaar in zijn hart waarlijk, beWonderd; doch men had te veel achting en eerbied voor
de beminnelijke ELISE , om haar door ijdele loftuitingen
de bewondering , die men over haare fchoonheid gevoelde,
te kennen te geeven. — Dit beminnelijk voorbeeld, lieve.
JETJE 1-kan ik u dan niet genoeg ter navolging aanprijzen."

Kinderpligt en Zinnebeelden , door J. HAZED, C. Zoon.
Twcede en laatfle ftukje. Te Anziterdon , by W. van
Vliet , 1789. Behalven de Voorreden, 84 bladz. in off avo.
yde, in het eerite flukje voorgedraagen Kinderpligten,
die erftandig en fligtlyk ontvouwd zyn (*), komen
in dit tweede , (waar mede de Autheur zyn beoogden taak
voltrekt ,) Zinnebeelden , die. hy kortlyk verklaart, en ter
betragtinge voorftelt ; waar in by zig met oordeel naar de
vatbaarbeid der Jeugd fchikt; des deeze twee ftukies , nu
een beknopt Deeltje taitariaakende , der Jeugd een leerzaata
llandboek /aanbieden. Tot eene proeve firekke het Zinne-,
beeld der Voorzigtigheid , dat hy aldus behandelt.
Onder alle de pligten, die wij , in dit Leven , te betrachten hebben, moeten wij, als redelijke fchepzelen, vooral
bedacht zijn , op Voorzichtigheid , am niet alle y op een
bloot misfcbicn te laaten aankomen; — men behoord,
in alle zijne verricbtingen , zoo vooruitziende to zijn, dat
onze daaden geen kwaade gevolgen kunnen hebben;
daarom word ons de Voorzichtigheid voorkelteld als eene
Vrouw, ziende in eenen Spiegel, welken in heur eene
hand houd; de Spiegel, om wiens rand een flang geflingerd
is, verheeld de zelfkennis: wijl deze alle onze uitwendige
gebreeken of fchoonheden klaaiiijk voor oogen field ;
Men kan nimmer voorzichtig zijn, zoo lang men zijne eigene
twak-s
(*) Zie N. "Pg. Brad. Lettereef. III D. bl. 454S.
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Wakheden of fterktens niet kent; de flang, die, in alle
gewijde Schriften, voor listig word erkend , geeft te kennen; dat men zich niet al te onbedacht aan h8t dordeel van
anderen moet overgeeven; maar zelve bekwaam behoord te
zijn, om het waare van het valfche te kunnen onderfcheiden daar toe draagt zij, in heur andere hand, een
Boa; om aan te toonen de nuttigheid van het onderwijs;
zal men voorzichtig zijn dan behoord men ook geleerd te
weezen , in de onderfcheidene foorten van Kunften en
Weetenfchappen, als ook in eenige voorgevallene omflandigheden , die door anderen ons ten nutte befchreeven
zijn; aan !Kure voeten plaatst men veeltijds een Zandlooper en een Uil; — de Zandlooper geeft te kunnen, dat
wij altoos , in alle onze verrichtingen , met oordeel moeten
te made gaan, en zien , in weak een tijdvak wij verkeeren ; Uil leert ons bedachtzaamheid ; welke ons
moot verzellen , om naauwkeurig acht te geeven op alles
wat wij zien gebeuren. —
„ De Voorzichtigheid is voor den mensch als een tweede
Ziel ; want fchoon een onvoorzichtige ook wel eene redelijke Ziel omdraagt , betook hij echter, door zijne lompe
daaden, als of hij geen Ziel, of denkend wezen, bezat; —
de Voorzichtigheid kan ons zoo veele nuttigheden aanbrengen , als het licht dat van den hemel ftraalt: want zij licht
ons voor, in alle onze gangen en voorneemens : — zij
leert den Stuurman waaken , tegen de bulderende ftormea
en gevaaren, die hem , op de holle baaren der Zee , zoude
kunnen overkomen: zij leert den Krijgs-Held bedachtzaam weezen , tegen de listen zijner Vijanden , waarmede
hij te ftrijden heeft; den Koopman, den Ambagtsman , eit
ieder, die eenige bedrljven oefent , doet zij op zijn boccie
zijn, tegen de onheilen, die hem zouden kunnen treffen. —
Die voorzichtig handeld is wijs: zij word ons ook in
het Godlijk Bijbelboek aangepreesen , daar de Heilige Apostel Paulus zegt : ziet dan hoe gij voorzichtiglij.k wandeld ,
niet air .onwiizen maar al; wijzen.
Zij kan zelfs ons
ter aanfpooringe zijn , in 't bevoorderen van onze
heid, door ons , in dit leven , vooruitziende te maaken ,
mar een eeuwig en beter leven.
„ Gij ziet
mijne lieve Kinderen! welk eene nuttigheid 'er in een voorzichtigen wandel te vinden is. Het
zoude immers een groote onvoorzichtigheid zijn , als uwe
Ouders , of die, welke over u gefteld zijn, zieh niec bekommerden, of gij tot kennis en deugd wierd aangelpoord;
het
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het welk de Voorzichtigheid van hen vorderd. Daarom
moet gij u benaarftigen , otn in uwe Jeugd zulke nuttigt
zaaken te leeren , die a voorzichtig doen wandelen ; dan
zult gij u, in laater tijden, niet behoeven te beklaagen, dat
gij uwe jeugdige uuren nutteloos hebt doorgebragt; maar
integendeel den lof der Voorzichtigheid , in uwea enderdom, nog aanheffen, en zingen:
Voorzichtigheid heeft mij gekerd ,
In mijne vroege Jeugd
Hoe men in 's waerelds kring verkeerd
Bij de oefening der deugd.
Bc was onwetend , onbedacht
Maar door Voorzichtigheid
Gaf ik op alles vlijtig acht ,
Wat tot geluk ons leid. --Oct! mogt ik in mijn Jeugd reeds zient
Mijn zondelijk beftaan ;
En als een kind tot jams vlien,
Met al mijn euveldaan!
De Godsdienst blijf mijn hoogfte lust,
En God mijn eenig good;
Zoo vind mijn hart een zachte rust,
In ramp en tegenfpoed. —
Beziel mil fteeds Voorzichtigheid,
Tot aan het zwijgend Graf,
Met eerbied voor Gods Majefteit
Dan vreeze ik nimmer firaf.

LoursA. Naar het Engelsch. Door Mevrouw HOLME. In 's Gravenhage, iy I. van Cleef, 1789. Behalven de Voorreae' n, 244

bladz. in gr. am.

komt, by den aanvang haarer gefchiedenisfe, voor, als
Louifa
eene Wees, die, van haare Ouderen Diets weetende, geheel afhanglyk is van haaren Voogd, welke haar, voor eenigen
tyd ter opvoedinge in een klooster befteld had. Zy geraakte
aidaar in eene zeer naauwe verbintenis met eene mede-kostgangfter Julia, de dogter van den Graaf van Melville, welks
Gemaalin wel dra, met Louifa, zeer ingenomon word. Dit had
verder ten gevolge eene gemeenzaame verkeering van Louifa
met 's Graaven huisgezin; en 't leed niet lang of Julia's Broe.
der, Lord Gray, verliefde op Louifa, en to gelyk koesterde de
Heer Danvers, die als eene goede kennis onder hen verkeerde,
gene vuurige genegenheid voor haar. Louifa had een afkeer
nu Danvers; gunftiger dagt zy over Lord Gray; maar zy beveep
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Creep dat zy die toegenegenheid tegenftand moest Medal, Mt
hoofde der ongelykheid van ftaat, en haare verdere omitandig.
heden. —Na verloop van eenigen tyd werd Louifa door haaren Voogd opgeEischt; zy vertrok ;werd op haare refs gefchaal:t
door Danvers; doch door een vreemdeling, (die verder onbekend bleef,) uit zyne handen gered; zette haare reis voort,
kwam ten laatfte aan 't huis van den Graaf van Danford, dien
men hear als haar Voogd deed kennen , doch welke zy vermoedde dat haar Vader was. Terwyl zy zich met de nadere
ontdekking hiervan vleidde, maakte deeze een aanflag op haare
kuischheid ; 't welk haar in woede bragt ; zy meende ziezLive
van 't leeven te berooven, door middel van eene fchaar, dock
kwetfte juist daar mede den Graaf. Dit noodzaakte haar de
vlugt te neemen ; na veel omzwervens kwam zy in een zeer
eenzaam oord, alwaar zy eene kleine afgelegen wooning ontdekte, tot welke zy haare toevlugt nam; en waarin zy heusch
ontvangen werd. — Zy vond, in de meesteresfe van dit vetblyf, met naame Juffrouw Rivers , (wier ongunftig lot haar dit
eenzaam afgezonderd leeven had doen verkiezen,) alles wat
haar, in haare omftandigheden, tot heul en troost kon ftrekken.
Eene wederzydfche genegenheid bezielde eerlang haar beiden
dermaate, dat ze veelligt onaffcheidelyk by een gebleeven zouden zyn, hadden ze niet, om gegronde reden, het raadzaamst
geoordeeld, dat Louifa zig weder zou vervoegen by Lady Mel.
die haar voorheen zo toegenegen was; en van welke zy,
door al het voorgevallene, gelyk ook door het verblyf van dat
Buisgezin in een anderen oord, geheel afgezonderd was gebleeven. Hier werd zy als vooren ten minzaamfte ontvangen ; ea
Lord Gray, nu, (na den dood zyns Vaders, intusfchen overieeden,) de Graaf van Melville, die Lou fa nog even hartlyk beminde , deed zulks haar wel dra blyken ; en Lady Melville
begunftigde de min van haaren Zoon, gelyk oak Julia die van
deezer, haaren Breeder; doch Louifa, fchoon hem toegenegen,
werd door haare omftandigheden wederhouden van dien aanzoeic
in te willigen; waar toe ze egter vervolgens overgehaald weed;
terwyl ze nogtans haare volkomen toeftemming bleef weigeren,
zo lang ze niet verzelterd was , dat haare geboorte geene fcbarn.
de medebragt. Dus ilonden de zaaken deezer Gelieven , teen
Lady Melville , met het Huisgezin , vergezeld van Louifa, van
haar buitenverblyf na Londen vertrok. Op de refs derwaard ,
ontdehte Louifa, onder andere vreeindelingen, by een Herber,;,
zeker Perfoon , dien zy herkende voor den vreemdeling die
haar nit het geweld van Danvers gered had; en dien zy haare
dankbaarheid wenschte te betuigen. In een daorop volgend ge•
fprek haalde men hem, die zig Belmont noemde, over, om eenigen tyd by hen te Londen te verblyven. Imusfthen daagda
Danvers den Graaf vrn Melville uit; en ze werden heiden gevaadyk gewond , doch eerlang egter weder herfield.
Ierwyl had dit ongeval ten gevolge gene zwaare ziekte van
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Louifa ; men fchreef op haar verzoek aan JufFrouw Rivers; art
deeze fpoede zig om Louifa to kotnen zien. By deeze °mimeting di= twee Vriendinnen was Belmont tegenwoordig , en , op
het hooren der ftemme van JufFrouw Rivers, erkende hy haar
terftond voor zyne beminde Egtgenoote Maria, die hy, volgens
hem toegezonde berigten in de Indian , al voor etlyke jaaren,
waande van een doode vrugt verlost en in de kraam geflorven
re zyn. Ook erkende zy, in deezen zogenaamden Belmont, terftond haaren geliefden Man Henry, welke, zo men haar voorlang
gemeld had , op zyne reis na de India overleeden zou zyn. —
Het bleek nu ten klaarfte, dat 'er een haatlyk misleidend bedrog
gepleegd moest zyn , door den Hoer Rivers,, den Voogd van
Maria en den Oom, mitsgaders Voogd van Henry; welke Fleer
Rivers voor eenigen tyd Graaf van Danford gemaakt was; onder
welken naam hy hierboven voorkwain als de fnoode Voogd
van Louifa, die hem verkeerdlyk voor haaren Vader gehouden
had. Dit noopte Henry , om den Graaf van Danford to fchryven , en van hem of to vorderen een verfiag van zyn gepleegd
bedrog, ten opzigte van hem en zyne Maria, als mede raakende
de Ouders van Louifa, wel ker Voogd by zig genoemd had.
Een brief van ,dien inhoud ontzette den Graaf van Danfort, daar
't bleek dat zyn verfoeilyk wangedrag genoegzaam ontdekt ware,
bowel] maate. Hy raadpleegde met zyne byzit JufFrouw Masters , die alle zyne handelingen wist , en 'er hem meerendeels
in behulpzattm geweest was. Zy raadde hem een dag uitftel
xatr , om zig beter to bedenkeri; maar tevens befloot zy, by
haar zelven , zonder uitftel na Belmont to gaan , en hem alles
to openbaaren ; in hoope dat Belmont haar dan nog gunitig zou
zyn. Hem fpreekende verhaalde zy hem het misleidende bedrog
tegen hem en zyne Vrouw f gepleegd ; en gaf hem tevens een
verzekerd berigt , dat Louifa zyne eigene Dogter ware ; van
Welke zyne Vrouw , die men valschlyk voorgegeeven had, van
cone doode vrugt verlost zyn , kort na zyn vertrek na de Indien, in een doodlyken toeftand, die haar buiten kennis gebragt
had, hevallen was; welke de Graaf van Danford vervolgens, als
ware by haar Voogd, had doen opvoeden. Op deeze bekentenis
vertrok Belmont met Melville terftond na het huis vau Danford;
doch deeze had zich reeds door een piftoolfchoot van 't leeven
beroofd. Egter had hy , voor zyn geweldigen dood , nog een
brief gefchreeven dien men op tafel vond liggen; in welken by.
zyn wanbedryf erkende, en tevens betuigde , dat Louifa de egte
dogter van zyn Neef Belmont was. Met voorzigtigheid word vervol.
gens die aandoenlyke tyding aan JufFrouw Rivers, (nu Mevrouw
.Belmont,) en aan Lottifa bekend gemaakt; en kort daar op vverd
het huwelyk geflooten, tusfchen Louifa en den Graaf van Mel•
vine, den Brooder van Julia, die zig ook egtlyk vereenigde met
haaren Minnaar Lord Castlebrook; in welk een en ander huwelyk
tie Moeder,, Lady Melville, hartlyk deel nam.
Onder het verhaal deezer lotgevaIlen van Louifa, (tot welker
reel-

LOUISA.

St

melding wy ons bier hyzonder bepaalden,) is, getyk men uit
den aart van het voorgeftelde natuurlyk kan afneemen, oak
voorgedraagen een berigt van 't wedervaaren van de Egtgenoo.
ten Maria en Henry (of den Beer en Mevrouw Belmont,) mits.
gaders van andere byzonderheden , tot het beloop van zodanig
acne geichiedenis behoorende. — In bet geheel opflel, zo in
't hoofdzaaklyke als in de bykomende voorvallen, is de natuur
-Zeer wel in age genomen ; het Levert eene verfcheiderilleid van
charmers , die aandoenlyke tafereelen en leerzaame lesfen aan
de hand geeven, welken, op een ongedwongen trant, gevallig
voorgelteld worden, dat zyne nuttigheid kan hebben. Bovenat
is het charmer van JufFrouw Rivers en dat van Louifa by uitftek
fraai getekend; als characters, die, zonder de natuur geweld aan
te doen, navolgbaar zyn ; en, met verandering van omftandig.
heden, in veelerleie gevallen, als der navolginge waardig var.
dienen befchouwd te wor den.

Gezangen myner 7eugd en NaaRelaaten Gedichten door J. BELLanr.
Tweede Druk. Haarlem by Plaat en Loosjes, 1790. In
gr. aim, 178 blade.
y hebben voormaals ons oordeel over deeze Gezangen op-

gegeeven ( s); doch moeten 'er nu byvoegen, dat deeze
W
druk zeer net uitgevoerd; volgens den tytel , met eenige nage.

laten Gedichten, van den Heere BELLAMY vermeerderd , en oak
omtrend 'co bladz. rooter dan de eerfte druk is. Nadien de
Dichter reeds verfcheiden zyner jeugdige Gezangen , aan zyne
Ninnaresfe, MejulT. FRANCIBIA BAANC, te Viisfingen, onder den
naam van Falis voorkomende , heeft toegewyd ; en het zyn
voorneetnen reeds geweest is, om voor een tweeden druk dee.
zer Gezangen haar Fourtrait te plaatfen , zoo heefe men na
zyn doad zyn Plan in deezen gevoled; hebbende de Heer
10ELES daar toe een zeer wel gelykend of beeldfel geleverd, zo
als een andere hand, omtrend de Ailuzyk van zeker dichtftukje,
gedaan heeft. Het laatfte , in deezen bundel voorkomende
btukje , hebbende ten opfchrift aan Stilling, getekend Dec.
1785, worth als het laante werk . van dn waarlyk gromen
Dichter, in het vak der kunst opgegeeven. lie bier het Stukje
dat 'et onmiddelyk voorgaat.

DE DOOR,
Gelyk, een man, die van verlangen gioeit ,
Om by zyn vriend te zyn,
Die
(§) Alg. Pad. Laterceff. VII.
V. DEEL.
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itt1GD,

Die 8p het land, aan de andre zy des mein
Zyn ftille woonplaats heft ,
Op 't zien der zee, die hevig bruischt en waecit,
Een koude fiddling voelt,
Zyn angfiig oog ziet ftarend op het fchlp,
Dat flingrend cyst en daalt ;
De ftormwind giert , en fnort door hooge tuig
En beukt het dondrend zeil;
De lifiurman wenkt — de man verwint zyn fchrik,
Hy denkt aan zynen vriend,
En Rapt gerust in 't worfielende 'chip,
En fteekt naar d'andre zy !
Zo zal ik ook, wanneer de koude hand
Des doods myn' boezem drukt,
Lenligte fchrik gevoelen in myn ziel ;
Doch die verdwynen zed ,
Zo dra ik denk aan myne onflerftykkeiel,
En 7efus onzen vriend.
Woorden zulk een' Dichter, floffe eenen Christen waardig!

Asmus omnia fua fecum portans, of alle de Werken van denWands■
becker Bode. Eerfie flukje. Te Amflerdam , bij W. Holtrop,
1789. In atavo 134 biadz.
geestige CLAUDIUS gaf, in den jaare 1774, in DuitschDe land , een bericht van Intekening tot dit Werk uit; beginnende op volgende wyze: „ 1k wil mijne Werken ook verzawelen en uitgeeven. Daar heck mij bijna niemand , zo als
anders wel plagt te gefchieden, om verzogt, en ik weer beter,
dan eenig genegen lezer , hoe weinig 'er aan verlooren zou
zijn , al bleven mijne Werken zoo onbekend als ik zelf ben ;
maar 't is toch zoo aartig met het intekenen en uitgeeven, en
zulk eene vreugde en eere voor mij en mijne oude moei: ook
is het 's menfchen vrije wil of hij intekenen wil of niet."
Zoo oprecht fpreeken weinige Autheuren, zelfs niet die minder
geeven dan eLnanius , wiens luimig Werk zo vermaakelijk als
ilichtende is. Het zelve beftaat uit eenige Fraginenten , Brieven en Gedichten, die, onder elkander geworptn, keen geheel
uitmaaken; doch als brokken belangrijk genoeg zijn , on] geteezen
te warden. Wij zullen den Wandsbecker Bode zelf cells laaten
fpree-
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fpreeken, en onze Leezers, uit de medegedeelde trekken laaten
oordeelen.
„ Verklaaring der printverbeeldingen en tekens.
,, De eerfte plaat is Vriend Hein. (de Dood.) Aan hem draag
ik mijn boek op, en zal als Befchermheilig en Huisgod, voor
aan de deure des boeks ftaan."
„ Opdragt. 1k heb de eer van uwen beer broeder te
kennen , en hij is mijn goede vriend en patroon. 1k had ook
meg wel andere adresfen aan u; maar ik denk, men gaat bet best
recht uit. Gij zijt niet voor adresfen , en ook Diet gewoon om
veel komplimenten te maaken.
„ Daar zijn menfchen, ze heeten „ flerke geesten," die zich
in hun Leven door Heintjen niet laten aanvechtenen achter
zijn' rug wel met hem, en Wet zijne fpiilebeenen 'fpotten. 1k
ben geen fterke geest ; en, om de waarheid te zeggen, 't loopt
mij telkens zoo koud over den rug als ik u aankijk. En echter
wil ik gelooven , dat gij een goed man zijt , als men u maar
genoeg kent; en toch is het mij, als of ik eene foort van heimwee en voorgevoel van u heb, gij oude Ruprecht de pottier! dat
gij ook eens komen zult , om mijnen gordeiriem te ontbinden, en
mij voor betere tijden zeker op oord en plaats te rust to
leggen.
„ ik heb daar een boeksken gefchreven, en leg het u voor.
Het zijn gedichten en profa. Ik weet niet, of gij een liefhebber van gedichten zijt; maar ik kan het kwalijk denken , dewijl
gij over 't algemeen geen boert verftaaten de tijden voorbij
zijn , waar in gedichten meer waren. Het Uri of ander in dit
boeksken zal u, hoop 1k, Diet geheel mishaagen: het zijn meest
losfe gedachten , en klein fpeelwerk ; doe 'er mede wat gij
wilt. — De hand, lieve klein! en, als gij eens komt, zoo
val mij en mijne vrienden Diet hard." —
„ Eene Chria, waarin ik bericht geef van mijn akademie-leven.
„ 1k ben ook op akademiZn geweest, en heb ook geftudeerd.
Neen , geftudeerd heb ik Diet, maar op akademien ben ik ge.
weest, en weet, hoe alles daar gefchapen ftaat. lk geraakte bij
geval met eenige fludenten in kennis , die mij de geheele aka.
demie lieten kijken , en mij overal medenamen, ook in bet kol.
legie. Daar zitten de heeren ftudenten , alle naast elkanderen,
op banken, zoo als in de kerk, en bij bet vender that een
katheder, daar zit een profesfor of zoo iet in, die over dit en
dat allerhande dingen praat ; en dat noemen zij doceeren. Die
in de katheder zat, toen ik mij in 't kollegie beyond, was een
magister, die een groote krul-pruik op het hoofd hadt, en de
fludenten zeiden, dat zijne geleerdheid nog veel grooter was, en
weer krullen ,hadt, en dat hij onder de hand een zoo kapitaal
vrijgeest was , als 'er een in Frankrijk of Engeland wezen kon.
Daar kon wel wat aan zijn, want alles ging bij hem zo voor de
vuist en glad voort, als of bet van een leijen dakien rolde : en
F2
de-
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demonftreeren, dat kon hij ais de wind. Wanneer hij een flak
on"er handen nam, dan begon hij 'er zoo even een weinigjen van
aan re roeren, 'en, cer men omzag, was het gedemonflreerd. Dus
demonflreerde hij, bij voorbeeld, dat een ftudent een itudent
is, en geen rhinoceros: want, zeide hij, een fludent is of een
!indent of een rhinoceros: maar een fludentis geen rhinoceros,
want anders merest een rhinoceros ook een fludent wezen ;
maar een rhinoceros is geen ftudent , derhalven is een fludent
een fludent. Men zou denken , eat verilaat zich van zeif,
maar wij , ante halzen weten niet beter. Hij zeide , dat
deze waarheid „ dat een ftudent geen rhinoceros, maar een
fludent is," een hoofdpilaar van de ganfche filofofie was , die
de magisters niet ftevig genoeg onderfchragen koeden , op dat
23j niet omvalle.
Nademaal men op een been niet gam kan, zoo heeft de
Eofofie ook het tweede, en daar in was weer dan een iet het
onderiverp, en dat ehe iet was, volgends het zeggen van den
rnagister, voor ieder een; maar tot het andere iet behoorde een
tij eer neus, en dat was alleen voor hem en zijne kollegen. Bij
gelijkenis wanneer cen Spin een draad ipint, dan is de draad
voor ieder een, en ieder een voor den dread, maar in het aeterliwartier van de fpin is haar befcheiden deel, te weten, dat andere
iet, welk de toereikeede grond van dat eerfte iet is, en alle iet
moot zuik eene toereikenden grond hebben, hoewel die niet ale
tijd in het agterkwartier behoeft to wezen. Ik zou ook met
elk axforna, netijk de magister het noemde , eilendig te pas hebben kunnen komen. Daar hangt toch alles in de waereld aan,
zeide hij ; als iemand dit om ver Moot , dan raakt alles hot
over hot door malkander.
„ Vervolgends kwam hij van de geleerciheid, en van de ge•
leerden to 3-pecken, en voer bij else gelegenheden tegen de
ongeleerden uit. Te henker, wat veegde hij ze ! Het ongeherd gemeen zitten de vooraordeelen 'van nachtmerreien , lijk•
4i0ornen, godsdienst, enz. als vliegen op den netts, die hem
fteeken; maar geen een durfde hem, den magister, aan boord
komen. en als 'er een kwatn, flick floeg hij ze met de vliegenlelap der filorofie op zijn' neus flood. 't Is alleen de filoro•
fie, die leers, of en war God is, en zonder haar kan men geen
gedachten van God maaken, enz. Doch dit zal de magister ze•
tier maar zoo eezegd hebben. Geen mensch kan mij , met
grand van waarheid , nageeven , dat ik een filofoof ben , en
evenwel ga 1lt nooit door cen woud, of mij komt te binnen,
wie toch die boomen doet wasfen , en dan doet zich, zoo als
Evan verre en zachtkens , let van eenen Onbekenden aan mij op,
en ik zou wel widen wedden , dat ik dan aan God denk
%ulk eene aandoening van eerbied en nine vrolijItheid word ik
dap gewaar.".
UINZ

VAN DEN WANDSD ECRER RODE.
HINZ

en
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E. Wel, Kunz! zeg mij , hoe groot gij Loch de zon wel vindt?
K. Hoe groat? — Wel , als een jtruis-ei , vrind!
H. 7a we! /or, Kunz! last naar u kijken.
De zon een firuis-ei! zou wat lijken!
K. Wel .Hinz! wat zoudt gij dan gelooven?
H Zoo groot, kijk! — als een voeder hooil
K. Zhu! dot goat mijn geloof te boven:
Wat henker! als een voeder hoof!
HINZ

en

KU NZ.

(Toegewijd aan den Bailjuw van ......)
K. Hinz! zou 'er nog wel recht te vinden sijn op oarde?
H. Recht juist niet veel, rnijn Kunz! mar 't geld heeft 'er nog waarde.
K. Tod zijn 'er veelen, die het recht nog pleegen!
II Even deswegen.
De Vertaaler heeft Been der gemakkelijkfte fchrilvers verkozen,
en het fchijnt ons toe, dat hij, hier en daar, zeer gelukkig in het
overgieten geweest is: eenige dichtitukjes zouden wij echter daar
van uitzonderen. — Hoe meer hij zich toelegt , om de Duit.
fche origineele fpreekwijzen , in Nederlandfche fpreekwoorden ,
over te draagen, hoe meer hij zijnen Leezeren voldoen zal , die
niet na kunnen laaten, om hem, voor zodanig eene Vertaaling van
dat vernuftig en geestig werk, den vereischten lof toe te wijden.
OGELWIGIIT Junior. Te
Waldheim, Tooneelfpel. Door
dam bij P. J. Uijlenbroek 1789. In oflavo, behalven de Opdragt
own den Uitgeever,, 109 bladz.

Heer van Waldheim komt onbekend in de
Herberg, op zijn Landgoed, en hoert daar den,Waard
W
en de Boeren klaagen, over de mishandelingen, hem door zekeALTER PREMIX

ren KROAL een Landrechter, en LANGMAN, een Landbeftierder,
aangedaan. Hij belooft hen te zullen helpen , en volbrengt dae
met Bien uitflag, dat de beide Regenten, op het oogenblik dat
zij de groottle onrechtvaerdkheden than te pleegen , benevens
den Priester BLASIUS, hun Medehelper. geftraft worden. Dit is
de korte inhoud of zogenaamde Daad van een Tooneelfpel, dat
sneer roem op zijne zedelcundige Lesfen, dan op zijne beknoptbeid en vinding, kan draagen.
Men.
F3
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lifengeipezife van W. P. Turnbull de Mikker. In 's Rage bij
J. Gaillard, Johansz. 1789. In gr. tarn 336 blariz.
eeze Mengelpazij , die met VII Lofvaerzen, op den Dich.
D
ter, geopend wordt, en aan haare Doorluchtige Hoogheid,
IVIevrouw de Princesfe van Oranje, en de beide Prinfen wrukte
FREDERIK ,

en WILLEM GEORGE FREDERIK , is opgedragen , bettaat

iit it Bifbel en Zidedichten, en ro3 Mengektichten, bij bijzondere
selegenheden ontworpen : van welke laatfte wij 'er een affchrii-

ten, op dat de Leezer over 's Dichters fmaak kan oordeelen.
DE DICHTLUIM.
Wat ijvergloed! ..... ik voel my dwingen,
Mijn nimf wenseht haare her to Haan,
wat raare grappen! zingen
En
Van hem! die hoar ten rei deed gaan.
't Is Willem dien ze een lied sal dichten,
Die onlangs iets tedreeten heeft ;
Jets. molt gerneld in 's lands gefchickten,
E 73 acrid naar 't Welk hij waardig leeft.
En wiltge, d lieve leezers ! weeten,
Wat deeze Willem toch bedreef ?
't Was, eeven mar het middageeten.
Toen hij een dicht van Willem fchreef.
De gevoelens van hoogachting voor, en verkleefdheid aan,
bet Doorluchtig huis van Oranje, in deeze Mengelpeezif, en in
de Voorrede; overal doorftraalende , zullen wij het liever gebrek
aan fmaak, dan aan eerbied noemen, dat de fchrijver zeker bekenden jood, PLOUSJE PINNE , den Heer Erfprins , op zulk een
tom rant aanfpreeken, even of bet zijns gelijken ware, en den=Wen nog als een kind behandelt. Dus zegt hij:
Nha khijk zoo preng kik hook, dhog zonder zwier en fiafie,
U d'eilwens mazeltob van honzie hiele Nafie.
111 ward je me fried, yen de flegte volkie gekweld,
.13eghaje! je plifft thog de zeen von den aid.
En

eenige regels verder.

1V7to, Willenapje! je mot jou oofd 'er niet aan kreenen,
:Het gelik grist je voor; je mot thug nimmer weenen:
ben verheegd dat men ook anje alreeds befpeerd
dls dat je hien keening hint hie Wks wale lard,

An
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'n dat je, beghojel met glorie hal de trapper:,
Beklimt van de deegd en nitte wetenjehappen ;
ya! dot je 't fi jne verjtaat horn door geheime kinst,
Te khommen, begrijpje? hin hal de volkje er ginst.
Allso, God bewaarje! jho, hij viii je prommeveeren
Zoo goe4 asje gellacht, en , hook zen wetter leeren.
Pan 1e fpierlikke 1pind weer hij halle phijn,
Ik Ou, verjlaaje vorst? niet van de medeciin.
Wai mier! 'k heb die kost zoo dikwils moeten ftibbren,
Maar khijk, de doEler zal me zoo niet meer bediobren.

In een vrolijk gezelfchap, en onder zijns gelijken, zou dit er
door kunnen; maar in dit geval is mousle ENNE, ten opzichte
van den Erfprins, niet.

De Goudlakenfche fchoenen , of de Hoogduitfche Schoerins7kers Vrcrs
Boertig Blijipa, in twee Bedrijven. Te Dordrecht bij de Leeuw
en Krap, 1789. in atavo 1 40 Wad&
D aas sonic , een fchoenmaaker, zend zijn jonge vrouw, met
een paar muilen bij eels Raadsheers vrouw ; zij raakt,
mast de deur, in het huis van een' officier der Dragonders,
die, even van het Bal gekomen , zich als Raadsheer bij haar
voordoet , en haar , op zijn gewaande vrouw, eenigez tijd laat
wagten. Onder het koffij drinken verneemt hij van haar, dat zij
beuren man te vergeefs om een paar goudlakenfche fchoenen
verzogt, om bij zijne zuster ter bruiloft te gaan; en ontbied dus,
om baas SOCK een pots te fpeelen , denzeiven daadhjk tot zich:
verbergt de vrouw agter een gordijn, en laat den fchoenmaaket
dus de maat van zijn vrouws voet neemen ; bij welke gelegenheid de fchaamte van de vrouw, naast de losheid van den man,
aanmerkelijk is. De fchoenen gereed zijnde, zegt de Oflicier dezelven af; als met zijne fchoone in twist geraakt zijnde; doch
weet het zoo te draaijen, dat sock dezelve aan zijne vrouw
vereert : waar mede het duel bereikt, doch het fpel niet uitgefpeeld is. HANs, een lompe voorzoon van socte, heeft des mar.
gens bij de Dragonders dienst genomen, en, bij die gelegenheid,
aline ftiefmoeder bij den Oflicier gezien; hij verhaalt dit, fchoon
dronken zijnde, aan zijn' vader,, die daar op in gratachap uitvaart; doch. door den Officier, van de onfchuld zijner vrouw
ravertuigd zijnde, weft te vreede geiteld words; onder die beliof e, men 'er nimmer van zal fpreeken, waar na het rp
met een Zangituk eindigt.
In een kort Bericht, voor dit geplaatst, meld men, dat,
fchoon de dichter van den Rome, mien jiaren, met de berijrning
van zijn 'fooneelfpel heeft doorgebrag: ; men nog geen .even
weekeu aan de Overzetting van deeze goucaaAenfche fchoenen beitted

as
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fieed Dus roemt men op uiterflen, zonder dat wij
daar om, e6n van beiden, tot modellen van een good Tooneelfpel, zouden verkiezen. Want, fchoon dit ftukje ,over 't geheel,
zeer los en aartig leest, zijn 'er bier en daar nog wel regels in,
die men in de 8fte week had kunnen verbeteren. Ook komt de
uitroeping Goon ! in een itukje van deezen tijd en landaart, ge.
heel niet te pas. In heel Duitschland zal men thans geen' fchoenmaaker vinden , die, in zijne gramfchap, aan de Goden zou denken , zo als bladz. 117, door socx gedaan wordt ; en het op
meer andere plaatfen voorkomt. Mogelijk is het gene enkele
overneeming uit onze beiden Treurfpelen, die Griekfche of Ro.
meinfche gefchiedenisfen bevatten , en welke in die gevallen ook
maar alleee goedgekeurd kan worden.

1)e geheimen der verliefde Meisjes. Eene origineele en geestige Roman
van Ladij DULCET. Lilt het Engelsch veriaald. 170. In oftava
iso bladz. met 4 Plaatjes.
e geheimen der drie Meisjes, welke in dit ilukje voorkomen,
betiaan voornamelijk in hunne liefde voor zekeren DorpCatechifeermeester ; welke laatfte 'er echter zoo onweetend als
ondandoenlyk voor is. Het ongeluk, dat hem, voor hunne wooring, in den (loot werpt, wekt hunne menschlievendheid niet alleen op, om hem te redden, maar .tevens om ales aan hem to
verrichten, wat de Geneeskunde , ten opzichte van Drenkelingen, heeft voorgefchreven. Zijne herkoming, gevoegd bij zijne list,
om, fchoon in vrouwenkleOren gettoken zijnde, zijne redfters te
ontvluchten , jaagt een zijner vrienden een fchrik op 't lijf , en
brengt de verliefde Meisjes in de gevangenisfe. Haare verlosfinge
daar nit, de andermaal daar op volgende redding van den Catechifeermeester, uit een' zwaaren brand, door een dier Meisjes,
als mode haaren bijitand aan hem, in eene Pestziekte bewezen ,
toonen dat de misdaad deezer Meisjes, in eene ontembaare liefde,
of zwakh.id beftaat, die bier en daar wel eens een goede zedeles
hoort; doch welke laatfte te weinig kragt hebben, om de vereischte uitwerking to doen. — De Vertaaler melds , in zijn kort
Voorbericht , dat de verbetering van het hart de mile bedoeling
van den fchrijffter is ; doch dat de wijze , waarop dit oogmerk
bereikt wordt, geheel nieuw is. Wij erkennen , met hem , ten
opzichte van het laatfte; dat de verbetering van het hart to willen
bewerken , door het vooraellen van zodanige gebeurtenisfen, en
met zulke dubbelzinnige bewoordingen, eene geheel nieuwe wijze
van flichcen is, die ons daarom ook zeer weinig hoop geeft , dat
men 'er in flaagen zal. Wij willen echter, over den zamenloop
der gevalien zelve, gaerne ons oordeel opfchorten, tot het geheele
werkje in 't Licht zal zijn ; doch kunnen, tot zoo lang, geene
jeugdig‘... Leezers, de leceing van dit eerite Stukje aanraaden.—
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEM
De Bijbel vertaald, omfclzreven en door aanmerkingen opgehel.
derd. Tweede Deel. Te Utrecht en Amfierdam , bij G. T.
van Paddenburg en Zoon en Allart. 1739. In 8 r. 409
593 bladz,
Iz ene voorafgaende Inleidingvoor bet Bock Exodur,
1 handelt de Eerwaerde van L?-loten over de voornaemfba
byzonderheden, die omtrent het Wetboek van Moles in aen.
making komen, zo ten opzichte van denGodsdienst als den
Bar ,, crilaet. Dit doet hem eerst het oog vestigen op he
verband tusfchen die beiden, en het kenmerkende van bet
Molaifche Wetboek , het welk hem als met de hand kid ter
ualpooringe, of dat verband op ene Godsregeerin
Godsregeering
g gegroud
zy en in welken zin de regeeringsvorm van
ene
Gotisregecring
genaemd behoore to worden. Na de verkla'
ring hiervan doet hy ons opmerken, dat het ligchaam Bier
wetten eene inrichting voor eerie 'Godsregeering is: dat
„ is , in welke de Godsdienst onaffcheidbaar ingevlogten
„ is; doch evenwel gefchikt naar de tijdsomflandig:leden,
„ in welken het y olk leefde, den ftaat nit welken zij °verge„ bragt waren , namelijk dien der vrijheid nit Egijptens
„ ilavernij, het zwervcnd leven in de woettijne, en de uit„ zichten op Kanaiin.” Zulks ftaeft onze Auteur, door ene
3verweging van de v&rfchillende aenleiding der \Vetten, en
van den geest der \Vetten, in het Mofalfche plan, zo van
de zyde van den Burgerilaet, ais die van den uitwendigen
en inwendigen Godsdienst. De behandeling van dit lactite
onilerwerp brengt zyn Eerwaerden tot het onderzoek der
vrage: or de geest van het Wetboek zy, geheimzinnig op
Christus to wyzen? Men is hies omtrent, zynes oordech;,
aen de ene en andere zyde, to Ilerk tot nil:ail:ea overgellagen , en by Iegt het 'er op toe , toon,:n, met welk
ene omzigtigheid men dit flak- behoore to behandelen. Ten
:lien einde re act hy afzond2rlyk na , welke betrekking
Mesfias hebi3e , op de burgerly1;e inrichting, en op het \A',?ta,
DZET,,
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boek , ten opzichte beiden van den uitwendigen en inwendi••
bgen Godsdienst. By de ontvouwing hiervan {het zyn Eerwaerde byzonder fail op den uitwendigen tabernakeldienst,
in deszelfs zinnebeeldige betekenis , en verledigt zich ter verklaringe en bevestiginge der drie volgende ftellingen. „ (i.)
„ De tabernakeldienst was bevorderlijk, om de hoope, op
de komfle van den Mesfias, en den cart van zijne ver„ richtingen , in een zinneprent , duidelijker te leeren en te
„ verlevendigen. (2.) De tabernakel, zo in zijne meubilen
„ als in derzclver fchikking, geeit een zinneprent van den
51 cart der Godvrucht en der middelen tot de inwendige
5/ deu bg d.• Eindelijk (3.) De tabernakeldienst is een fchets
van den ftaat des lIemes tot op den jongfien dag." En
h ier mcde verknogt by ten laetilen ene fchets van den Tabernak el in alle deszelfs byzonderheden , door de Godsvrucht
befpiegeld; te gelyk met ene voordragt van de opleidende
denkbeeld en , die 'cr, voor het Geloof en de Godzaligheid,
in de Delbydenis en de Israclitifche Feesten waren. —
Naer de verfchillende denkwyze over de Typilche Godgelecrdheid zal dit alles zeker zeer verfcbillendbeOordeeld worden ; en zy, die bunne gedachten daeromtrent nauwer beperken , zullen dikwerf reden vinden om te klagen , dat zyn
Ecrwaerde 't 'er meer op toegeleid heeft, om in een ruing
veld van befpicgelingen nit te wciden, als om het bondig
bewysbare in 't oog te houden. —In ene beknopter Inleiding voor bet Bock Leviticus, (merle in dit Deel afgegeyen) doet by ons inzonderheid opmerken, hoe men cen
nuttig gebruik kunne maken van de fchriften van Spencer en
Michaelis ; en verwyst verder den Lezer tot zyne bovengemcide Inleiding op het Boek Exodus, mitsgaders tot die van
Perpozcher op bet Bock Leviticus.
Vat Nvyders den arheid van zyn Eerwaerden , ter ophelderinge dezer twee Bybclbccken betreft, dezelve is volkomen h:gericht naer bet voorgemelde Plan; (*) dat, gelyk
we diestyds aenduidden zyne nuttigheid beeft. Tot een
voorbeeld der bewerkinge, hoedanig een wy toen niet wel
konden plaetzen , dine iii dezen 's Mans uitbreidende opheldering van 't ontzachlyke der Wetgevinge op Sinai, met
de eerbiedvenvekkende voorbereiding des Volks , ter ontvangtle van dezelve, aengetekend Exod. XIX: 7-19. , welk
verhael aldus
5, 7. Doc
(*) Zia

N.

Vol. Lawn'. IV D. bl. 347.
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, 7. Doe MOSES wedergekeerd was , ontbood hij de
boofden der Itammen, de aanzienlijklten onder de gel-lac:11ten, en Itelde hun het gefprck voor, dat zijn HEER hem
drakkelijk gelast hadde bun merle te deelen. B. De °miller'
vergaderden , de fchaare ftond in een drom omtrent der
J-lcofdmannen tenten , en doe zij de keuze van yehovali,
de voorwaarde van hunne zijde haorden , was 'ex een cenwij zijn Nereid, al \Vat yehovah,
paarig gorocp:
onze Droning en Wetgeever , gebiedt , te gehoorzaamen.
hulden hem gewillig, — met dit autwoord kecrde .roszs
weder naar zijn HEER in de Schechina. 9. Hij bragt de verCaring des y olks daarop: doe zeide de BEER, ik zal den nu
in eene fwaardere Wolk nederdaalen, zo digt bij u, dat bet
y olk zelfs het geluid hooren kan , wanneer ik tot u, met
zeile menfchelijke itemme , fpreeke; ik zal dat doer, op dat
zij ook voor altoos, U m uw gezag, getrouw zijn, even Z9
a!s zich tot gehoorzaamheid aan mij vcrplicht hebbe..
To. Begeef a intusfchen weder near beneden, draag zorg,
dat het y olk van nu af en morgen , zich afzonderen dat zij
Nun gewaad zelfs zuiveren , tegens den derden dag, II. want
dan zal Jehovah, ten aanzien van de ganfche fchaare, zichibaar nederdaalen met de Wolk, bij den afhellenden voct des
bergs. in. Laat het y olk zich dan condom den berg fchaaten; dock beveel tell fcherpfte dat niemand zich verfloute,_
om op tc klimmen ; want die met dat oogmerk naderen
durft, zal het met den dood bekoopen. 13. De uitvoerders
daarvan zullen in hunnen erring blijven than, alleen met
lieenen naar hem werpen, of met pijlen hem doorfchieten:
draag den elle zorg beiden voor menfchen en vee. Evenwel,
als bet geluid, bet Welk de Goddelijke verfchijning verge{cid , ophoud , dan mag een ieder weder veilig den berg
beklimmen. 14. Doe daalde mosEs weder ,af met dezen
nieuwen last, en van dat oogenblik zonderde zich het yolk
plechtig af tot deze ontmoeting en zij verwisfelden bun
Hij droeg bijzonder zorg dat zij twee dagen
(Yew-ad.
"
dear

„ vs. 12. Zulken werden door pijlen of fteenen , van yea.,"
dood gefchooten. — In het rijk van den Illogrl hebben nog
heden dezelfde gebruiken plaats, wanneer de Alajetteit openlijic
in praal zit."
[Onze gewoone Vertaaling beeft: els de ramshoorn
„ vs.
langzaam gaat.1 Eigenlijk als de 7ubileerende horn tveggaat. 1\4E21es in zijn Disf. onder RATELBAND; dan gat bet Bean volgt
nza mogan zij ad bag bekliamen "
G r!.

01

A. VAN VLOTEN

daar aan zich gereed maakten om bij 't gebergte te {ban;
en om alles plegticrer te maken , gelast hij , dat niemand
zich , in dien tijdb, met vrouwen vermengen zonde. i6.
Met bet aanbreeken van den derden dag werden al van den
berg de fchitterende blikzemilraalen gezien, en de loeilende
donder kwam van derzelver toppen afrollen: eene dikke,
zwarte Wolk, drong door de Hemelvloer , en bleef om
des bergs top hangen ; dit alles was vergezeld van cent
loeijend geluid, omtrent als van eenen zwaaren bourn; en
al het Yolk geraakte over dit geducht verfchijnfel in beroering. 17. MOSES ging met de ganfche fchaare voorwaards,
hen leidende naar den voet van den berg; toen beval hij hun
daar eerbiedig te blijven than wachten. IS. Edoch MOSES
ging een weinig voorwaards uit den kring, (Ins
beerden berg: — met vertrouwende eerbed zal hij dit
creduchtae tafereeI overzien hebben. — Nu Bing er een
dikke rookdamp op van boven bet gebergte, zo dra de
Zij gaf op het aanzien gloei'
dikke Wolk meer daaIde.
jende golven vuurs uit: bet was als of de berg !Molt, zo dra
ehorci-h nader kwam ; vuur en damp was als in een
ybrandende
oven onder elkander vermengd, dat ontzagchelijk gevaarte van bergen zelfs , tot vermeerdering van de
ontroering , beefde op hunne anders onwrikbaare gronavesten. 19. Bij tusfchenpoozen was 'er een diep ontzag verwekkende ftilte, waarbij een meer naderend geluid der bazuine gehoord werd. Doe dit geluid zeer nabu was , konde
men duidelijk onderfcheiden, dat 'er nit de Wolk geantivoord werd , op het geen MOSES vroeg."
Voorts
„ vs. 17. Dit is nu eerie algemeene verfchijning voor 't gm.
fche von; , waarmede hun Koning betuigde goed te keuren, alles
wat deez' Staatsdienaar, vender; in zijnen naam verrichten zoude,"
vs. 1 8. Ik verzoek mijnen leezer, om bet onvergehikeliji:e
van den historilche tekening eenigzins te kunnen gevoelen , dat
hij zich de beste plaat van dit ftaatig gebergte , door NIEBUHR
of POCOCK uitgeeeven , voorlegge, dan zal hij lets hunren voelen van het geen hier zo onnavolgbaar hefareeven is. De gant.
fche berg beefde feel [heeft onze gewoone overzetting. maarj bet
woord beeven , bier voorkomende , weld van levenlooze zaken
zelden gebruikt. SCHROEDER meent daarom, dat men, volgens
eene oude overzetting en handfchriften , Hever leezen moet: al
het yolk beefde zeer, met veel waarfchijiiiijkheid."
„ Hooldil. XX. mg. Van dien did of kreegen alle de wetten,
door AIMS opgetteld, naderhand het zelfde gezag, als of zij op
eleez' berg atgekondigd waren."
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Voorts geeft ons Moils , na de melding van ene nog byeen affchrift van de
komende ornftandigheid, very
toen gegevene Wet, Hoofdfl. XX: 1-17, en bericht ons
verder yers I8-21. de aendoenin g , die dit alles op het Volk
had, met het gevolg hiervan,- welk tactile gedeelte de Eer,
waerde van Vloten in dezer voege ophelderende omfchryft.
,1 Het yolk was onder deze wetgeving in diepe aandacht;
elk beinerkte nu, dat zo ras de hoorbare item zweeg, .dat
de donder en blikfem en het loeijend geluid weder op nreuws
aanyang nam, en vuur en damp wederorn onder den anderen verfchriklijk gemengd werden: bet was even als ofSinar
een vuurbraakend gebergte Was, waarop elk der toefchouweren meer te ru g deinsde. in. Zo ver ging 'brme vreeze,
dat zij door de oridflen verzochten, mons mogt in bet vervolg als hij nu wetten voor te draagen hadde, die zelfs af,
kondi gen : zij zouden dan even zo bereid zijn, tot gehoorb
zaamlreid
als nu, want elk argue thans, indien de Godheid
verder voortging zijne Wetten of te kondigen, dat zijnog
eenmaal van' fcbrik omkomen zouden. Nlosis bragt
hunne beVreesde'gemoederen weder tot bedaaren, door de
volgende aanfpraak: de verfchijning van de Godheid is Diet
ten uwen verderve, - maar alleen om u te' beproeven of het
Uwe gezindheid zoude weezen zijne tegenwoordigheid
len eerbied te-betoonen , -welke hem toekomt; en op dat
deze zo -majetleufe verfchijning u van overtreding . tegens
zijne geboderl te betel beveiligen zoude. 21. Doe MOSES
dat gefprek hietd, florid hij tusfchen de fchaare en den berg:
doch hij keerde op nieuw weder tot de donkere hangende
Wolk , uit welke de HEERE gefprokenbadde." — En
bierop ontving Moles, gelyk bet verdere gefchiedverhael
uitwyst, de overige Gödsdienflige Burgerlyke Werten,
die by vervolgens in Gods naem (buiten zodanig ene God..
lyke verfchyning , naer des Volks eerbiedige frneekbede„).
den Volke bekend maekte.

Leerredenen van .1. VAN LOG , Predikant to Oottnarfunt.,
Vierde Deel. Te Utrecht bij A. van Paddenburg 1789,
Behalven het Voorwerk 316 bladz. in gr. octavo,
y, die met oils het verflandlyke en gemoedlyke, bet
overtuigend innemende van den leertrant van den Eerl.
waerden van Lag, in zyne voorige Leerredenen„ . gevoelit
G4
en.
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erkend hebben,, zullen ook dit Deel ongetwyfeld met greetigheid doorbladeren , en alleszins reden vinden , om hem
beftendig hoog te fehatten. Met ene leerzame aendoening
vestigt by onze aendacht op bet Euangelifche verbael job.
XIX: , 5-27, dat ons Maria en yoannes onder het kruis van
yezus doet befchouwen. De tael van Elihu, Job. XXXVI:
Ziet God is groot , en wij begrijpen het niet:" geeft
hem ene gepaste aenleiding om ons opweklyk de rechte
kennis van Gods grootheid en onbegryplykheid voor te dragen.
Zyne ontvouwing en aenpryzing van het goede voorbeeld
achtervolgens.des Apostels vermaning Tit. 7a, is eigenaertig gefchikt om invloed te hebben. Het overwegen van
't voorgevallen met den ryken yongeling, aengetekend Matth.
XIX: 16-24, geeft ene reeks van oordeelkundige bedenkingen en nuttige zedea eringen aen de hand. Ene beIdiot:wing der onveranderlykheid van ydus Christus , al;
zynde , naer mind van Ilebr. XIII. 8, „ gisteren en beden ,
en in de eeuwigheid dezelve ," is van alle zyden troostrvk
en aenmoedigend. Verder Itaeft ons de Eerwaerde van Lc,o
by de overdenking der tekstwoorden, e job. I. 1-3', op
de overtnigendfte en nadruklykfte wyze, de geloofwaerdigkid der levensgefchiedenisfe van Yezus Chris tus. En tea
laetfie doet by ens , overeenkomltig met den inhouti van
's Heilands leering, Matth. VI. 25-32, ten erniIigite gadcIlaen, hoe het Geloof in ene allesverzorgende Voorzienigheid
ons bewairt voor aide aerdfche zorgen. leder dezer hebandelde onderwerpen behelst een ruimen voorraed van
leerryke vooritellingen „ die veelsbands een uitgettrekten
heilzamen invloed kunnen hebben op onze denk- en handelwyze. Tot een voorbeeld hiervan, uit verfcheiden anderen
zullen wy den Lezer mededeelen, een gebruik 't welk zyn
Eerwaerde .afleid, uit de overweging van Gods onbegryplykheld; dat ,naemlyk de reehte kennis hiervan by uititek gefebikt is, ant ons te rug te houden van _Mute ,navorfchingen
?ran, en bepalingen in, dingen , die Gad vonr ons verborgcn
kelt,
honderd vragen , zegt by , die ons over Gods
natuur, zijne eigenfchappen , zijn beftier, zijne tegen:
woordige en loekomende bededingen , over alles war wij
van hem weten nit de gezonde reden en de Openbarmg
Lumen gedaan warden, en dikwils gedaan zijn door de
pneerbiedige nienwsgierigheid, kunnen wij nict antwoortlen. `'at dan? Zullen wij dit evenwel pogen? Zullen wu
dzartoe die fpitsvindige ftelfelmakers raadplegen, die, wiis
wil-
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willende zijn boven het geen geopenbaard is, beclir rt zijn
geweest om zulke vracn te beantwoorclen, maar °de zaken veelal
' nog duisterer gemaakt hebben, dan zij waren.
Zullen wij ons verfland kwellen met hunne onverftaanbare
zinneloosheden , of ons afpijnigen om nieuwe grondflellingen, nieuwe theories uit te vinden, die in raadielagtige ingewikkeldheid, in onvrugtbare dorheid, dikwils die
van onze voorgangers op dit doornig pad nog overreffen? — Een fiegt gebruik, Toehoorders, 't pen wij
dan maken zouden van dc verflandelijke vermogeus , die
onze Maker ons heeft verleend; dan liepen wij gevaar,
om onzen nitnemenden Godsdienst of geheel mis te verftaan, of te 143ogchenen en in dwalingcn te vcrzinken, die
zoo veel te onverichoonlijker zullen zijn, om dat zij nit
eene dwaze voorbarigheid en ongeoorlofde nieuwsgierig:held ontfpringen • dan zou ons hoofd opgepropt worcien
met nutteloze harlenfchimmen, en ons hart wel dra eenen
fierken weerzin befpeuren, tegen 'het waarnemen van onze
pligten, uitgenomen misfchien die pligten van eenen eigenwilligen Godsdienst , die wij afleiden zullen uit onze gewaaride ontdekkingen. En was het dit nog maar, Geliefden , 't geen deze vermetele razernij ten gevolge had , dan
waren zij alleen , die door dezelve zig vervoeren lieten ,
er de beklagelijke fiagroffers van, maar ziet men niet doorgaans dat ecn, nog veel meer onheil fligtende, geest van
ongevoeligheid, van liefdeloosheid, van geestelijke dwingelandij en vervolging , • de getrouwe gezellin is van den
geest der buitenfpoorige bepalingzugt? En is dit niet veil
natuurlijk? Hij, die zig het regt met flout geweld veroverd
heeft, om eigenmagtige beflisfingen te doen over dingen,
die de Almagtige Wijsbeid voor zig alleen behouden lieell,
zal dezelve haast aanmerken, en eerbiedigen als Goisfpraken , veel ijveriger voor derfelver aanneming en nit:breiding zorgen, dan voor de leere des geloofs, die eel:Irianl
aan de heiligen is overgeleverd. De Christelijite liefde zal
hij ter zijde flellen. Van zagtmoedige teregtbrenging der
dwalenden weet hij niets. Toegevendheid omtrent 'flders
denkenden , is bij hem verraad, en verdraagfaamheid kctterij.
Wat dunkt u G., is het begeerenswaardig, aan zutk eon
rnensch te gelijken? Loont het der moeite, hem op de
duistere loopbaan zijner befpiegeling te volgen ? kVordt
ons verfland door dezelve verrijkt met wezenlijke kundigheden, ons hart gerust gefteld, befchaafd, verbeterd, aangemoedigd of vertroost? Leeren wij op dien weg de verG 4.
he-
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heven NI/12rde van onzen Godsdienst kennen , gevoelen?—
Een mensch, die doortrokken is met eerbiedige , met verlichte begrippen van Gods oneindige Majefleit , en onafinetelijke Grootheid , zal zig niet ligt tot deze
tige roekeloosheid laten heentlepen , al worcit dezelve ook
gewettigd door duizend voorbeelden can zijne regterhand
en tienduizend voorbeelden aan zijne linkerhand. Hij
wect , dat de natuur, dat de eigenfciiappen Gods grenzenloos zijn , dat zijne werken het itempel zijner
beid dragen , dat het ontwerp zijner regeering zig unfireict
over alles dat het zig verliest in de diepten der eenwigbeid , en ciceroni onthoudt hij zig van ale pogingen ,
dingen te begrijpen , die nit hoofde van hunne
liatuur buiten den denkkring van gelchapen wezens liggen,
en onbereikbaar zijn voor hun geldierptst vernuft. Ge'welt hij , dat er bij hem Gene nienwsgierigheid naar mcer
licht, omtrend de donkerheden, waarin God woont, op-.
rijst, die hem tot flout& navorfchingen zou kunnen verlei.
den , den zegt hij fchielijk tot zigzelf. Zult gij de ender.
zoekingen Gods uitvinden ? Zult gij tot de volmeaktheid
toe den Almagtigen uitvinden ? Hooger is zij dan de hemelen , wat kunt gij doen? Dieper clan de hel wat kunt
gij weeten? Langer dan de g arde is hare mate, en breeder dan de zee (*) — en hij onderdrukt die opwellende
begeerte. Hij is te vreden , dankbaar te vreden, met de
kennis die hij heeft, en ken derzelver vermeerdering met
verlangen hopen , met geduld verwagten. Hij weet , dat
sneer ontdekkingen that's aan hem niet kunnen gegeven
worden, dat dezelve Diets ter verhoging van zijne tegenwoordige gelukzaligheid zouden toebrengen, en zou hij zig
dan can ijdele navorfchingen overgeven , Welker vermetet7
beid tot den hooglien greed van onverfchoonlijkheid opftijgt , nadernaal zij nodeloos zijn? Neen : hij heeft een afkeer
Van de valfchelijk zoo genaamde wetenfchap , hij verwerpt
lie vragen die dwaas,
leering zijn , en twist voortjaagt
brengen; hij itreeft en aagt
near rechtvaardigheid, geloof,
liefcie' en vrecie (±). — Wet dunkt u G., is het niet
veci fchooner can zulk een mensch te gelijken ? Z41 die
geickkigc onwetendheid hem Beene vrugten opleveren , die
nicer waarde hebben, dan de fchitterencie veelweterij van
hun, die, opgebiazen zijncle door het veritand hunnes vicefches,
r a ) job XI; 7

(f)

z

Tim. VI: 20.

2

Tim. II: 22, 23.
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fches, intreden in het geen zij niet gezien hebben (*),
die, hoe minder zij weten, des te meer willen weten, ens
daarom alles bepalen , alles oplosfen, alles verklaren, alles
ontwikkelen, het hoofd opvullen met lane, dorre, wanilaltige dromerijen, en het hart ledig laten van alle goede
gezindheden ? Zal hij regt van God denkende cook niet
regt omtrend hem gezind zijn?"
(*) Col. II: 18.

Prysverhandelingen van het Genootfchap tot Verdeediging
van den Christelyken Godsdienst, opgericht in 's Hage voor
het jaar 1787. In 'S Hage, te Amjterdam en te Haarlem.
By I. du Mee en Zoon, J. Allart en C. van der Aa ,
1788. In gr. offavo 212 bladz.
it Stukje behelst twee Verhandelingen, ter beantwoordinge van des Genootfchaps derde Voortiel des jaars
1786, 't wells aldus luidt. Permits de Schriften der hedendaegfche btlIrijderen van den Christelifken Godsdienst in hoiden
van allerlei Leezeren komen , ook die zich in de Weetenfchappen der Godgeleerden niet met opzet geoefend hebben, verlangt het Genootfchap een Verhandeling , ingericht om de
zoodaenigen tegen den fchadelgken invloed dier Schriften te
beveiligen.
Naer het inzien van den Schryver der eerfle Verhandelinge , den Heer Hendrik yan Beuzenkamp , Krankbezoeker te Zutphen , is de Leer der : Verzoeninge de groote
hoofdzaek in dezen ; en daer dezelvc gebouwd is op de
Leer der Heilige Driaenbeid, zo vind hy het geraden,
eerst de Leer der Heilige Drieeenheid to heichouwen, dan
de Leer der Verzoeninge te overwegen, en . eindelyk nog
in opmerking. te nemen zulke waerheden, die hy oordeelt
min of meer met de Leer der Verzoeninge verbonden te
zyn: waertoe by brengt, (I.) de eenbeid van Gods Ver.
bond; (2.) de Leer der Sacramenten; (3.) den Godsdienst
der Heidenen ; en eindelyk O.) den ftaet des menfchen na
dit leven. Langs dezen weg doorloopt onze Schryver
de west betwiste gevoelens der Nederlandfche Kerke, met
beantwoording der tegenwerpingen , die 'er gemeenlyk
tegen ingebragt worden; waerin by den gewoonen Leertrant volgt.
De Opileller der tweede Verhandelingc, de Eerwacrde
G5
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te Haestrecht , beiehonwt het Voorftel van 't Genootfchap,
op ene andere wyze ; oordeelende , dat 'er niet zo zeer
merle bedoeld worden de beftryders der Kerkleere, als wet
de zodanigen, die de Openbaring zelve aenvallen, of de
Openbaring in diervoege verklaren , of over derzelver inbond zo denken , dat ze, zyns agtens, het geheele oog3nerk van de ,Openbaring vernietigen. Om nu min geoefende Lezers tegen den invloed van alle zodanige Schriften, die de kracht der Openbaringe poogen te verzwakken ,
te wapenen , bevlytigt zyn Eerwaerde zich, in de eerfte
plaets , om hun , op ene overtuigeude wyze , de nuttigheicl
en noodzaeklykheid der Openbaringe te doen bezeffen , ten
einde , daer door te wege te brengen, dat ze zich Met ligt
laten innemen , door de Schriften tegen den geopenbaerden G-ocisdienst. Vervolgens verfterkt by deze zyne daer
tegen aengevoerde waerfchouwing , door hun onder 't oog
te brengen, het bedoelde en de gronden, waeruit de Schriften van de Beftryders der Openbaringe voortkomen. En
eindelyk geeft by hun eenige behoedmiddelen aen de hand,
om hen tegen derzelver aenvallen te beveiligen, ftrekkende , deeds ter verfterkinge van hun Geloof aen de Openbaring, en deeds ter overtuiginge van de zwakheid der bewyzen , die de vyanden der Openbaringe tegen dezelve
aenvocren. 'Lyn Eerwaerde , onder het ontvduwen
van dit a p es , verfcheiden gegronde bedenkingen voorge.
dragen hebbende, laet deze zyne Verhandeling niet ongepast aldas afloopen.
, Ga no, mijn Lezer! om tot een befluit te koomen,
bet opgenoemde eens bedaaxdelyk na: is de Openba35 ring van zulk een allergrootst aanbelang ? fpriiit bet
5/ Ongeloof nit zulke verkeerde , en onzuivere bronnen ?
bewijzen voor de Goddelijkheid der Openbaring
tijn
,5
zo
overtuigende?
en kunnen in tegendeel- de tegenwer35
pingen tegen dezelve gegrond worden opgelost ? moot
,1 dit apesu niet zorgvuldig op uwe hoede doen zijn tegen
de aanrandingen van het Ongeloof? en zo Gij ooit tot
9,
twiifeling gebragt wordt, moet dan niet het gewigt der
11 zaak u beweegen , om bet veiligfte te kiezen , ten minften , om u niet los en onbedagt tot het Ongeloof te
laaten
vervoeren ? of kan een ernitiger taal meer ingang
'3,
bij u vinden : ik betuige u bij de liefde tot uw eeuwig
welzijn , en bij de komst van Jefus Christus ten algemar zijn Enangehe
meenen
gerichte , wanneer Hij
!e,
„zal
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zal oordeelen , dat Gil deeze waarfchouwintren in acht
neemt , en •dan zal deeze Verhandeling bereiken haar
bedoeld einde."

Gemeenzaame Brieven over verfcheiden waarheden, invloed
hebbende op den beoeffenenden Godsdienst naar het Euartgelie , in een naauw verband ftaande met de Leere der
Merzoening door CHRISTUS. Uitgegeven door ten vriend
van Waarheid, Godsvrucht en Vrede. Tweede en laatfte
Stuk. Alom te bekomen. 234. bladz. in gr. octavo.
vereenkomftig met het hoofdbedoelde van den Autheur,
en zyne manier van befchouwing der Eirnigelifche
waerheden in de neaen voorige Brieven , ontvouwen
volgens des Schryvers denkwyze , de•
deze acht laetften
'
Leer der Nederlandfche
'
Kerke, naer den inhoud der Euangelieleere en de voordragt der formulieren van eenigheid,
nopens des Zondaers kennis van zyne ellende, en deszelfs
verlosfing- door Jezus Christus. — Hy tracht zynen
Vriend eerst te doen opmerken, wat men in agt behoore
te nemen om zich een recht denkbeeld te vormen van
'
de ware kennis
der elende; hierop verklaert hy hem den
wezenlyken aert dier kennisfe, mitsgaders het rechte oogmerk , waer toe de Zondaer deze zyne elende kennen
moet; toonende vervolgens , dat alles , wat by deswegens
voorgedragen heeft, naer zyn inzien, volkomen overeenftemt met Gods Woord en de leer . der Kerke. Dit
in een viertal van Brieven nagegaen hebbende, maekt hy
'er in den veertienden Brief zyn werk van, om een klaer
en duidelyk bericht te geven, van de wyze, op weike,
en van de perfoonen, aen welken de be/often des Etiangeliums, van Gods wege, gedaen worden;• op dat een
daer, zyne elende, uit de wet, door hetEuangelie , geestlyk kennende , bewoogen worde , tot Gods gcnadc
Christus den toevlucht te nemeri. Zulks leid hem, om,
in den vyftienden Brief, zyne gedachten mede te deelen,
over des zondaers Verzoening met God, en deszelfs Regtvacrdiging voor God in Christus , met aenwyzing, dat deze,
fcboon waerlyk van elkander onderfcheiden , nochtans een
zeer nacuw verband met elkander hebben. Hieraen hecht
hy , in een volgenden Brief, by manier van Aenhangzel ,
ene ontvouwing zyner hooge gedachten over de oneindige
waer-

O
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waerdy van 's Heilands dood, overeenkomflig met Goc1s
woord en de aengenomen formulieren. En eindelyk be,
paelt by zich, in den laetften brief, nog -tot het overw
gen der Kerkleere, zo aengaende het eerlte en naeste voor,
werp des geloofs , als aengaende den naesten en vasterl
grond des geloofs, volgens het Euangelie.
De' Optteller van dit Gefchrift behandelt in deze zyms
gemeenzaame Brieven verfcheiden onderwerpen , die verlehillerid begrepen , of althans 'op verfcheicienerleie manicren voorgelield worden , door dezen en genen , die zich
echter, de een zo wel als de - ander , op de Nederlandfche.
Kerkforinulieren beroepen. Hy komt wel voor als een;
bekwaem en yverig verdeediger van zynen aenhang; maer
te gelyk bond by alleszins de befcheidenheid in 't oog, en
legt bet 'er beftendig op toe , om de gemoederen , door:
overtuiging, te verenigen: welk ligtlyk zou kunnen gefchiecien, wanner; men ter wederzyde begon te begry-.
pen , dat ver de meeste verfcbillen over onderwerpen van
die natuur niet zo zeer gnu 'over de tack zelve , als wel;
over de manier van befchoinven. Dit. is voor . onpartydigen , in en buiten de Nederlandfche Kerk, die alle
game woelingen van dien aert , onder. de Chriistenen, met
inedelyden belchouwen , zeer zigtbaer ; en zy zullen des
gereedlyk hurine toeitenuning geven aen da volgende tact
van onzen Brietfchryver : „ Men kan toch in de waarheden , als waarheden , zo als die van God aan ons
59 geopenbaard zijn , ,en in onze kerk geleerd worden,
7, eenitemmig zijn; en nogthans van veelen zijner
,, christenen verfchillen, in de wijze , op welke men die
waarheden begrijpt; in het begrip , 't welk men zich .
1/
van die waarheden vormt ; in de gedaante , hi welke
19
,/ men die waarheden zzichvoorftelt ; in bet leerftelligkleed , waar. mule men die waarheden opfiert , 'of in .
15
het oogmerk, waartoe men ze voordraagt."

e

Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootfchap,
van Kuillen en Wetenfchappen. Vyfde Deel. Te Utrecht:
by de Wed. S. de Waal en Zoon ,, 1789. In gr. octavo,
6,34 bladz.
Tn. dit Deel vind men , behalven het Voorbericht , inhou-,

dende een Verflag, wegens eenige te voren uitgegevene,
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xtls merle van de in digit vervatte Stukken — een Latynsch

Programma, waarin de liefhebbers der oude Letterkunde
in alle vakken der Geleerdheid uitgenodigd worden , om,
hunne Verhandelingen aan het Genootfchap mede te dee1en ten einde dezelve in de uittegevene Ada latina
plaatst te kunnen worden.
Hier op volgen twee Antwoorden, over de opgegevert
Vraag: „ Is het Phlogiston een waar beginzel der LigchaMen? het zy, enz.
Waar van het eerfte door den Utrechtfchen Hoogleeraar,
den Heer A. P. Nahuis, ingeleverd , den prys eerier dubbele Gouden Medaille waardig gekeurd is. Aan den Autheur van het tweede is eene Gouden Medaille, ter waarde
van 20 Ducaten, aangeboden; doch dezelve heeft niet goed
gevonden zyn naam te openbaren, waarIchyuelyk om dat
by zich *beledigd oordeelde, dat zyn Autwoord op zyn
tyd te laat ingekovoorafgedaan verzoek , fchoon
niet
men zynde, na den Eereprys et
heeft mogen mededingen.
Men zie deswegens het Voorbericht , als mede zekeren
Brief , en vervolgens het Antwoord daarop , beide in de
Alger. Konst- en Letterbode te vinden.
Beide deze Antwoorden hebben wezentlyke verdienften,
en daar bet onderwerp, voor den Natuur- zo wel als Scheikundigen , van zeer groot gewigt , zeer uitvoerig onclerzogt , door redenering op proeven gegrond overwogen
en de uitkomst zo klaar en bevattelyk , als de tot bier toe
gedane ontdekkingen toelaten , voorgefteld word, zo verdienen zy zeker een oplettende , en zelfs herhaalde ,
Wy,, voor ons, hebben zulks met genoegen gedaan,
en oordeelen onze Lezcrs Been ondienst te zullen doen
om hurt met het algemeene Plan derzelve nader bekend
te maker.
In eerfte Antwoord Belt zig de Hoogleeraar Nahuis , als
Autheur van bet zelve, Zeven Vrageu ter beantwoording
V00%

In bet eerfte, onderzoekt Hy wat Phlogiston is, of wat de
Scheikundigen door het zelve verftaan. Hier worden de
gevoelens van Stahl, Beaune , Macquer zo als by eerst,
en ook hoe by naderhand , daar over heeft gedacht , het
verfchillend denkbeeld van Buffon, als mede die van Kirvan, Priestley en de la Metherie, zeer kort, (doch na
ons inzien) al te afgebrokeit , .voorgefteld.
In bet tweede onderzoekt de Hoogleeraar , of men bet
Phlogiston door Scheikundige Proeven van de ligchaamen,
zo

agog
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heeft kunnen affcheiden , dat het zelve afzonderlyk
der het bereik der zintuigen heeft kunnen gebragt worden.
En dit word, zo als men ligtelyk kan berekenen, onkennende beantwoord; het geen egter de Hoogl. in §. XVIII
en XIX van de brandbare lucht, door zommigen voor het
Phlogiston gehouden, zegt , en de zwarigheden daar omtrend
geopperd , zal gewis alle Lezers niet voldoen , want met hetzelfde recht zoude men die redenering op de zuivere lucht,
als zynde even gemakkelyk door konstbewerking van onderfcheide Ligchamen af te fcheiden , als de brandbare
lucht, en even zo wel met veele andere Ligchamen vereenigd , op zyn aangenomen gevoelen kunnen toepasfen.
En het geen daarop ten bewyze in §. LIV. en very . by gevolgtrekking door redenering uit de proeven door Lavoifier gedaan , aangevoerd word , kan men genoegzaam uit het
tweede antwoord wederlegd vinden. Doch ons laat
niet toe ons daar verder mede in te laten.
In dit derde onderzoekt zyn Edl. de bewyzen voor de
beltaanlykbeid van het Phlogiflon in de Ligchamen ; ert
ontkent derzelver gevolgtrekking in het beautwoorden zyner vierde vraag.
in het antwoord op de vyfde , „ welke zyn de proeven
en ontdekkingen, welke niet alleen het vermoeden tegens
het
beftaan van het Phiogifton hebben doen vermeerde9/
„ ren , maar zelfs hoogst waarichynlyk bewezen , dat het„ zelve geen beftaan heeft &c.” word de zwaarigheid door
yew; Rey, een Scheikundige der voorige Eeuw,, eerst aangevoerd , en vervolgens de ontdekkingen , proeven en gevoelens van den Heer Lavoifier te berde gebragt, waar voor
zig dan ook de Hoogleeraar ten vollen verklaaft, en, na dertien ftellingen voor dat gevoelen vastgefteld te hebben , is
zyn Edl. antwoord op de zerde vraag, of deze op proeven
gegronde flellingen betrekking hebben , op- en invloed in
de verfchynzelen welke de voorftanders van bet Phlogiston
gewoon zyn af te leiden van de aan- of afwezigheid van dit
beginzel in de ligchamen gnat de Hoogleeraar voort
om alle de bewyzen voor het beftaan van het Phlogiston
opgegeven , aan zyne gemaakte flellingen te toetzen en te
ontkennen.
Het antwoord op de zevende vraag , „ Wat zijn de
brandbare ligchamen ?" behandelt de Hoogleeraar flegts oppervlakkig , eensdeels om dat het niet uitdrukkelyk in de
door het Genootfchap voorgeftelde Prysvraag vermeld is ;
anderdeels oiu dat zyn. Edl. zig niet in ftaat oordeelt deze
ge
zo
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gewigtige vraag , op eene voldoende wyze, te kunnen beantwoorden , als wordende daar toe nog oneindig veele
veel onderzoek en veel tyds , vereischt.
proeven
In een bier op volgend Aanhangfel , tragt de Hoogleen= de door de Heeren Delman en Troostwyk, in zekere Verhandeling over de luchtgelykende Vloeiftoffen voorgeftelde gevoelens, als met die der navolgers van Stahl
overeenflemmende , in een en twintig Aanmerkingen tegert
te fpreken , en die Heeren van het ongenoegzame hunner
bewyzen te overtuigen.
Indien de Hoogleeraar,, met deze Aanmerkingen , die fleeren tot zyn gevoelen mogt overhalen, zo zal het ieder
Liefhebber der Scheikunde hoogst aangenaam zyn zulks,
en vooral de rede hunner veranderde denkwyze, te mogeu
weten.
Voor het tweede antwoord, wiens Autheur zig niet bekend gemaakt heeft , gaat vooraf eene Inleiding, vvaarin
het gewigt der Vraag overwogen , en dezelve als zeer belangryk geoordeeld , doch ook teffens de noodzakelykheict
voorgefteld word ; dat men in het beflisfen van verfchillende gevoelens , tot welker fla ying nog zommige alles
afdoende bewyzen ontbreken , de mogelykfte onzydigheid
en voorzigtigheid in het oog behoort te houden. Na dic
op het volgende antwoord toepasfelyk gemaakt te hebben,
Melt zig de Autheur in zyne eerfie Afdeling voor , te onderzoeken , de voornaamfte gevoelens welke 'er omtrend
bet Phlogiflon opgegeven zyn , en op welke wyze de vetfchynzelen in de onderftelling van dit beginzel kunnen
verklaard worden. In de tweede Afdeeling geeft Hy het
gevoelen op , waar by men het beflaan van het Plilogiflon
verwerpt , en op hoedanig eene wyze men alsdan de verichynzelen , zonder zulk een beginzel te vooronderftellen,
opheldert.
Dog, daar dit nog onlangs eerst , door den FIeer vas
Marum, in het IV. St. van Teylers tweede Genootfchap,
zeer nauwkeurig is opgegeven, word dit minder breedvoerig behandeld.
De derde Afdeling is ingerigt om eene juiste vergelyking te maken , tusfchen de in de eerfte en tweede Afdeling voorgeflelde leerflellingen , gm te doen zien , waarin
en in hoe verre de een den anderen overtreft , of waarin
zy met elkander gelyk ftaan.
In bet etrfte floofdfluk van de eerie Afdeling, vind men
dan de deukwyze van Beccher, over het brandbare beginzel;
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vervolgens bet gevoelen van Stahl gebouwd,
uitgebreid en tot een 'Verna gebragt is, en het is aan deze
laatlte , • dat wy den naam van Phlogifton verfchuldigd zyn.
En dit leerftelzel is jaren lang , door beroemde en in de
Scheikunde-zeer ervaren Mannen , waaronder een Boerhave,
Marggraaf,, Vogel en anderen , omhelsd; tot dat men door
de proeven van Boyle en Hales, waar by het bleek, dot de
Ligchamen door de verbranding , en de Metalen door de
verkalking , in gewigt niet af- maar toenatuen , zynde dit
juist het tegengeftelde van het Stahliaanfche gevoelen, genoodzaakt wierd eenigermate van denkwyze bier omtrend te
veranderen , gelyk Beauma , fchoon onvoldoende , echter
daar in cenige verbetering tragtte te maken. Deze zwarigheid vermeerderde nog door de proeven en ontdekkingen,
door Doe` wr Priestley en de Heer Laroifier gedaan. Om
dezelve nit den weg te ruimen, en dus het gevoelen van
Stahl met de latere ontdekkingen te vereenigen , brags lacquer, by de tweede uitgave van zyn Ditlionaire de Chymie,
weder een ander gevoelen ten opzigte van het Phlogifton te
voorfchyn , en wierd daarin byna op gelyke wyze door de
Heeren Morveau, Maret en Duran, gevolgd. Hier omtrend
verfchilden weder de Heeren de Buffon en Kirwan, wiens
gevoelen in het vervoIg door den Heer Wiegleb omhelsd is;
houdende echter alle het Phlogifton voor een grondbeginzel.
Hierop worden alle deze verfchillende denkwyzen onderzogt,
en de zwarigheden , welke dit leerflelzel drukken , daar tegen
overgefteld: de gevolgtrekking uit dit alles by een genomen
komt hier op nit, dat 't bet veiligfte is , wanneer men het
befhtun van het Phlogifton wil aannemen, het zelve als een
beginzel te befchouwen , van wells aart en natuur WY'
even zo onbewust zyn , als wy de Elearieke ftof kennen , cnz.
Nu gaat de Antheur in het tweede Hoofdfluk over tot het
optellen der gronden en bewysredenen, op welke men het
beftaan van het Phlogifton aanneemt, te weten uit de verklaring der verfchynzelen by de Zuuren , de verkalking der
lVletaalen, de vermeerderde zwaarte der Metaalkalken , de
voortbrenging van gedephlogifteerde lucht by de revifieering
tier Metaalkalken , en de revifieering zelve. Vervoigens
word dit leerftelzel nader onderzogt en getoetst aan die verfchynzelen, welke de latere ontdekkingen in de Namur- en
Scheikunde hebben opgegeven; als daar zyn: de verande,
ring der zuuren tot lucht, en hunne ontbinding nit de,: en
that van luchtvormigheid, de luchtzoortige vloeittoffen, de
Ademhaling , en eindelyk de verbranding der Ligchai-,en.
Azle.
2e1; waarop
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Alle deze flukken wind men bier grondig en zees uitvocrig
behandeld , en daaruit in g. 36. dit befluit opgeniaakt.
„ Dat 'er in de daad al zees veele waarfchynlykheid is, om
te veronderftellen , dat 'er een zodanig beginzel in de
9/
„ Natuar beftaat , en als een belland-deel by de meeste
„ Ligchamen gevonden word."
In de tweede Afdeling word het gevoelen waarby men het
Phlogifton verwerpt , voorzetteld , en wel in het eerite
Hoofdfluk een algemeen voorftel van het gevoelen van Lavoifier opgegeven, het well: in het tweede nader bepftald,
en op gelyke wyze als in de eerfte Afdeling, met de leer
van het Phlogifton gefchied iS , onderzocht ; bet derde
floofdfluk behelst de byzondere toepasfing van dit leerflelzel, niet minder nauwkeurig en onzydig behandeld dan het
voorgaande, en aangetoond , hoedanig men uit het aangenome grondbeginzel , van eerie zuivere lucla , de voorkomende verfchynzelen ophelderen kan , en, in §. 59, met
deze woordea befloten. „ Men ziet dan — met welk
„ gelukkig gevolg de Heer LavoNer geflaagd is, om door
„ middel van een beginzel, dat geheel aan dat van het
„ Phlogiflon is tegenover gefteld, namentlyk , dat der zui„ vere luck, alle verfchynzelen te verklaren, welkers oorzaak men te voren van het Phlogitton had aEgeleid.”
92
De derde Afdeling, behelzende Gene vergelyking der beide
opgegevene gevoelens, is een meesterftuk van grondige redenering , en verdient met alle oplettenheid in het werk
zelve nagelezen te worden, beide de leerftellingen worden
bier tegen elkander klaar en onzydig over gcThld , de
meerdere kragt van ovcrtuiging van bet eenc tegen het andere, in de byzondere verklaringen der verfchynzelen , ten
duidelykften aangetoond, en cindelyk dit befluit hieruit opgemaakt. „ Dat fehoon ook al cells zomm:ge zaken zich
„ dan eens gelukkiger met bet cene, en in aadere gevallen
„ beter met het ancient dezer gevoelens
later overl:en„ brengen , dit meerdere voordeel over . het geheel, niet
„ van dat belang is, dat men daarom zoude rccht hcbben,
eene dezer gevoelens te verwerpen.”
En bet is aan dit beiluit dat wy gaarne, en nit overtaiging, ons zegel willen hangeh. Voor eerst, om dat bet ons
te prematuur voorkomt, een leerftelzel zo maar ill cells te
willen verwerpen , om dat het, in een en ander opzicht ,
niet in ftaat is, de verfchynzelen, by latere gedane proeven
eerst ontdekt, zo volledig als men wel verlangt, te verklaren en op te helderen. Ten anderen, om dat wy nog geV. D g EL. N. ALG. LETT. NO. 3.
H
heel
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heel geene zekerheid hebben, dat niet nog, by vervolg van
tyd , nieuwe proeven nieuwe verfchynzelen zullen voortbrengen , weike zo niet mincer, althans even onverklaarbear nit bet leeritelzel van Lavoifier, als nit dat van Stahl,
zullen zyn. En eindelyk , om dat , in beide de leerftelzels, een grondbeginzel aangenomen word, het welk niet
ander de zintuigen valt , en zonder het Welke geene van
hun beftaan kan. Het Phlogifton namelyk van Stahl, en
de Koolitolfe van Lavoifier.

Konst-Woordenboek , behelzende verklaaringen van,
als suede het gebruik en de kracht der , Konstwoorden , die in
de Muzijk voorkonzen. Door J. VERSCHUERE REYNVAAN.
J. U. D. Te Middelburg by W. A. Keel en te AmfIerdam
by J. de Jongh 1789. Behalven de Voorreden 370 bladz.
in gr. octavo.
uzijkkundige Liefhebbers , die den Catechismus van
den Heer en M r. Reynvaan , of zyne Les/en over
dit onderwerp (*) , regtmaatig , met hunne goedkeuring
vereerd hebben, zullen ongetwyfeld met vermaak zien ,
dat by zip. nu verder verledigd heeft, tot het opftellen
van dit zig , ter verklaaringe der in de Muzijk
gebruikelyk zynde Konstwoorden. Een wel uitgevoerd Gefchrift van die natuur , met betrekking tot zekere Konst,
heeft altoos zyne nuttigheid , overinits de bepaalde betekenis der Konstwoorden gemeenlyk minder bekend is; dat
bovenal plants heeft omtrcnt de Muzykaale Konstwoorden , daar ze grootendeels , uit het Italiaansch ontleend,
ten Latynfchen of GriektChen oorfprong hebben , of van
de Franfchen overgenomen zyn, waardoor ze dikwerf te
minder recht verflaan worden. Ten einde dit to gemoet
te komen , heeft zyn Ed. zig bevlytigd, om eene zo voile-

M

(*) Zie N. 41g. Leneroef. II. D. hl. 5or. Ter deezer ge.
legenbeiti hebben wy, met opzigt tot het woord Sel a , van welks
betekenis, vo!gens de gedagte van onzen Schryver, wy toen lets
geme:d bebben , den Leezer te botigten, dat zyn Ed. zyne nadere
onn'erkim2en des ■vcgons mededez:len zal, Ivanneer by met dit zyn
Woordenboek , (was thans afgegeeven eerlie D: el de Lettors
E behelst) tot Letter 8, en dos tot hot kistykelStia , gel:on-len
zal zijn.
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ledige , als hem mogelyk ware , verzameling der Konst-,
woorden vervaardigd hebbende, dezelven op eene voldoenende wyzc , in hunnen oorfprong , kragt van betekenis
en gebruik op te helderen. Irene onderneeming, die den
beoefenaaren der Muzyk veelshands te flade kart • komen ,
en te gelyk zyne aangenaarne nuttigheid heeft voor alien ,
welken in de zielitreelencle Muzyk , die 't hart van genoegzaam alle welgeftelde menfchen aandoet , belmagen
fcheppen , en niet zelden, ten deezen opzichte, woorden
en fpreekwyzen hooren gebruiken , die hun geheel onverftaanbaar zyri. - Tot eert voorbeeld der uitvoeringe van deezen tank, diene zyne volgende verklaaring van het woord
CHROMATIC° , met het daarby behoorende DIATONICO ell
ENHARMONIC°.
CHROMATIC° (*),
79

(bij de Muzijk., in bet Italiaansc4
van het Griekfche woord CHROOAIA, Xpiofue overgenoomeu,)
wil eigenlijk zeggen, Verw, Kleur. In het Grieksch ormooNATIKON. Maar, bij de Muzijk, wordt ' er door verilaan
cen der drie Klankgeilagten het Chrornatijke , zijnde in orde
het tweede Muzijkaale Klankgeflagt. Het beftaat uit eenen
famenl=g van halve Toonen, welken zich, het zij
mende , het zij Daalende , Trapswijze laaten hooren. Of,
liever het bevat in zich Kleine en Groote Halve Toonen,
en wel dezulke , die maar an Kruis of erne Mol behoeyen , zijnde famengefteld nit Chrornatijke en Diatonijke Geluiden of Intervallen. Zie vender ter meerdere ophelderinge onze veertiende Les , [met vergelykinge •der tiende
L es, benevens de Termen MODO en TETRACHORDO.r
„ Sommigen willen, dat bet zelve bij de Grieken aangeduid wierd door Roode Teekens of Teekens van bijzondere
Kleuren ; en, dat bier van deeze benaaming ontflaan zij.
Edoch anderen brengen bet flier van af: om dat het Chrotelatijke Klankgeflagt tusfchen bet Diatonijke (t) en EnharVW-

(4') De opheldering van dit woord gaat 'gliders vergezeld van
eene verklaaring der overige benaamingen, die tot dit onderwerp
betrekkelyk zyn als Minna in 't meervoud Chromata of Chrome
en Chromette; Chromatiq en Chromatique .of Chromzijke , eoz.- En
even zo handelt de Autheur met het geen vervolgens betrening
heeft tot bet Diatonijke en Enharmonijke.
(t) Nopees het DiatonUke. bat ors bier, uit bet geen de A tttheur breeder berigt , te melden , dat het Diatonijke , wells tileirdle
cen Groote Halve loon is, zijnde zamengefteld, nit Heele
en uit Groote t3alve Tamen, het oudite der dale Iiianitgeflagten
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manlike (*) inkomt, en dus het Middenfte Klankgeflagt is .;1
even als in de Kleuren , de andere Kleuren tusfchen het
Wit en Zwart inkoomen. Er zijn, die het wederom daar
in zoeken ; °in dat de Bovenfle Toet fen eens Maulers , altijd, van eene andere Verwe of Kleur zijn, dan de onderlien. Dan dit bepaalt zich wel bij een Klavier ; maar geenszin
is , her welk in de , Natuur is ingeplant en voortgebragt; daar de
twee anderen, het Chromacijke en het Enharmonijke, door het Ver.
nuft des menfchelijken veritands verzonnen zijn."
(*) „ Dit Enharmonijke is," (gelyk onze Auteur op dat woord
zest,) „ ea der Brie Klankgeflagten , welk in zich bevat Kleine, en K/einile, Halve Toonen ;" en Wel zülken, die dubbele
Ifruis , of MoIlen , hehoeven. Het is famengefteld uit aroma.
tijke en Enharmonijke — De Ouden hadden ook
een zeker Klankgeflagt, het wellie zij het Enharmonijke noemden ; dan dit was, ten eenenmaale , van dat, welk bij de Mo.
derne of Hedendaagfche. Muzijk in gebruik is , verfchillende.
Sommige itellen, dat het zeer oud , en voor het Chromatijke
Elankgeflagt uitgevonden is: zij fchrijven de uitvinding daarvan
toe aan eenen OLYMPIOS, den Frigicr bijgenaamd. Het zelve
fond uit twee Quarttoonen, en eene Groote Ters. Zij verdeelden
den eerilen Teen van hun Tetrachorne (te weeten vah B tot C,
vvetk een Groote Heele Toon is) in twee Egnale Deelen; waarop zj een Groote Ters lieten volgen. Het had, bij voorbeeld,
di: beloop ; B, B kruis , C en E: en , bij Herhaaling deezes van
Tetra/torte tot Terrachorde, beftond hun Enharnionijk Klankgeflagt.
)i)och, om zijne Moeilijkheid, is. het uit het gebruik geraakt
gehjk PLUTARCHUS ook getuigt dat het niet Aangenaam voor 't
Cehoor ware, en ivmeitonins, dat het, °In zijne Moeilijkheid,
atgerchaft wierde. Hier uit is het Chrotnatijke en naderhand bet
Mo 1 erne of Hedendaagfche Enharmonijke Elankeeflagt gefprooten.
ARISTOXENUS leder ons, in zijn Eerfte Boeks Tweede Afdeelinge, dat van de Ouden bet Enharmonijke Klankgeflagt alleenlijk
gebezi,;(1 wierd , als alleen hunne achting wactdig ; zijnde het
Diatonijhe en Chromatijke Klankgeflagt verwaarloosd, tot op den
Tijd van ALEXANDd:R ; wordende het Enharmonijke daarna ten
eenenmaale afgefchaft, ten tijde van renTnitcrios, en het Chra.
matijke mede achterwege gelaaten , zelfs vciOr MACROBIUS. Dezelve, waren bij hen geheel anders, dan nu, verdeeld , gclijk
wij, op ieder term, reeds aangemerkt hebben. Beftaande eigenIllk in eene wijze , om maar , largs zekere voorgefchreevene
iraaren, hannen Zang te leiden; daar wij dezelve zoeken Tangs
die wegen , welken leder Klankgeflagt , betrekkelijit tor develfs
bkrvollen aan de hand geeft ; over de gantfche Harmonic zich
t itftrekkende."
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tins bij andere Speeltuigen; en vooral niet bij de Stem, al,
waar deeze zigtbanre Teekens seen konnen hebben.
Daarom zoude men denken , dat dezuiken het naaste koo.
men, die het bier naar loebrengen; dat, vermits het Chromatijke Klankgellagt bet Diatonijke Klankgeflagt, door zijne
Mengeling van Halve Toonen, welke het Chromatijke under
Let Diatouijke mat hooren, Verfiert, oppronkt en fchakeert ;
het welke bij de Muzijk dczelfcie uitwerking heeft , als de
bijzondere Vorwen of Kleuren in de Schilderkonst , dus het
Chromatijke tegen bet Diatouijke Klankgeflagt , als ecne
Yerw, Kleur of Bloempjes , van Toonfnijdingen, affteek,e,
fchrijft de Uitvinding daarvan toe aan eenen TINOTHEUS MILESIUS , die men wil dat geleefd zoude
ben ten Tijde van ALEXANDER DEN GROOTEN. Dan maderen willen dit aan EPIGO.NUS toegeweezen hebben, Doch
het is bekend dat de Republijk der Lacedemouieren , over
het invoeren van dit Klankgeflagt, zoo verfloord ware op
TIMOTUEUS MILESIUS dat zij bij een openbaar Bakkaar
verbod deede, dat Hij, noch iemand,'zich zoude hebben
te vervoorderen, om die Muzijk binnen haar Gebied in te
voeren: QM dat dezelve te zeer naar het lichtvaerdige overfloeg , en gefchikt ware (zoo zij zeiden) om de Dertelheid
te koesteren. Dan deeze buitenfpoorige flrengbeid wordt,
tegenwoordig, met recht , befpot ; en het ftrekt ieder tot
lof, de edele Muzijkkunst te volmaaken. Die hier van, iets
breeders begeert te weeten, zie CAME RARIUS , in het achttiende Capitol van 't eerfle nonderdtat zijner Hi, lorifithe
ltanmerkingen.
„ Het Cromatijke Klankgefiagt , welke, de nude Grekes
bezigden , was geheel anders ingerigt, dan dat Klankgeflagt van diem naarn , in het gebruik zijntle bij de Moderne
of Hedendaagfche Muzijk. Het zelve beftond uit een groote
flalve Toon, een kleine Halve Toon, en een kleine Ters.
Het had dit beloop , , (naar hun Tetrachordeu ingerigt,)
B, C, C Kruis , E, het welk van Tetrachorde tot Tetrachorde herbaald wierd, en hierin beilogd eikenlijk hun chrome,
&like Klankgeflagt."
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Verhandeling over de Mensclzlijke Pligten, van M. T. CICERO.
Uit het Latiin in het Hoogduitsch overgezet, en met aa
vermeerderd, door CHR. GARVE , en in het Nederauitsoltvertaald, door E. WOLF, geb. BEKKER. Eerjle
.Deet. In 's Graavenhaage , by I. van Cleef. 1790. Behalven het Voorwerk 43o bladz. in gr. octavo.
aar het eenpaarigo oorcicelkundige getuigenis der Christcn-Zedekundigcn , is dit Gefehrift van den vermaarcen Cicero, over de Menrchlyke Pligten , eon Meesteriluk
van zynen tyd, en men houdt het, met bet hooglle refit,
veer do ilitinuntendfle , regclmaatige, ontvouwing der Zedclecrc , welke ons nit do pennen der Heidenfehe Zedemeesteren ter hand gekomen Do Meer Garve beefs des
zynen Landgenooten een weezenlyken dicnst gedaan, met
him dit voortreflyk Stuk , door eerie keurige vertaaling ,
van zync vvysgeerige Aaninerkingen vergezeld, aan to bieden. Fri de Nederdititlehe Leezer, die lust heeft tot zedelyke navorichingen, zal het Mcjiiirrouw Wolf dank weeten , dot 'zy het wel op zieb heeft willen 'icemen, on' deezen arheid van den hooggeagten Garve,, ook in onze taale ,
.genieen maaken: daar men te over rode zal vinden , (nu
tene wel ingerigte cn veritaanbaarc vcrtolking der voorfrelIingen van Cicero met alien genoegen te leezcn ; en de we:beredcncerde aanmerkingen van den Heer Garve, over dc:
daarin behandelde onderwerpen, met een welwikkend oarclecl in ooze taal overgebragt , met een leerrijk vcrinaak to
overweegen. Het thans afgegeeven Deel bebelst hot
cerfte Bock van Cicero's Gefehrift, en de Atininerkingen v;:n
den Hoer Garve (Hellen, deels ter ontvouwinge en opliekicringe der redeneerwyze von Cicero; en deels ter oordeelkr1 T dige van deeze en geenc van 's Mans cicid,:beclden, die min juist voorkomen; waar neveus nog verTelieiden bedenkingen aangcvocrd worden, raakendc
nige onderwerpen , die Cicero ilegts ter loops of gehcel nier
gale peilaagen heeft, en in den zamenhang egtcr opmerking
von:ern.
In dit ecriic flock handelt Cicero, na ccnige voorbereiticn-,
tic , aartvanglyk, over het zedelyk good , of
de (ieugd, afge;eid uit de gronddriften der menschlyke notuure , en Ili:Lc op vestigt by eene verdeeling van vier hooldroo;ten der zedelyke volkomenheid, welken by vervolgens
af-
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nagaat. Hier toe brengt by (i.) de pligte
die behooren tot de Voorzichtigheid en Schranderheid.
De gezellige pligten, Geregtigheid en Weldaadigheid. (3.)
De pligten , die gegrond zyn in de Dapperheid en Grootnioedi,gheid. En (4.) de pligten, die voortkomen van de
Maatigheid , en Welvoegelykheid lyden. By dit alles komt
hier nog , ten laatften , eene vergelyking der vier foorten
van pligten, en overeenbrenging der met elkander ftootende
gevallen. — Met opzigt tot dit eerfte Boek begint de
Beer Garve zyne Wysgeerige Aannierkingen met eene oatvouwing der denkwyze van Cicero, eene beoordeeling van
de leer der Stoicynen , en verdere overdenkingen van etlyke
zedekundige byzonderheden daar toe betrekkelyk, met eene
nevensgaande verklaaring van de verdeeling en bet plan deezer Verhandelinge. En hierop vervolgt by dan met bet mededeelen zyner nadere overweeginge der voorftellingen van
Cieero; die hy,, in de bovenaangeduide orde deezer Verhandelinge, nagaat. Daarnevens verledigt by zich, by manier
van een Aanhangzel, nog ter overweeginge van etlyke zedekundige befchouwingen , die by bet voorgaande in agt genomen behooren te worden. Als daar is, het aangeboorene
en vrywillige in de menschlyke deugden: de zedelyke
magtigheid , en de tegenftrydigheid, die men in zommige
menfchen befpeurt, tusfchen hunne daaden en hunne over-,
tuiging; mitsgaders het naauwe verband dat 'er is, tusfclien
bet ftreeven na onze eigene volkomenheid , en het yveren
voor bet algemeene welzyn van onzen Naaften.
deeze aanmerkingen van den Heer Garve ontdekt zich genoegzaam alomme eene zeer juiste denkwyze en uitgebreide
menichenkennis, waarvan by een rent oordeelkundig gebruik maakt , en dat hem steeds de oorfpronglyke voortrellyke waardigheid der menschlyke natuure in 't oog doet
houden, met aanwyzinge van 't onveritamlige en fehandlyke
van derzelver veronagtzaaming , door de wederftrecving
- der pligten, waartoe wy als menfclien bellemd zyn. Men
zal des met veel genoegen zien , dat de Heer Garve zyne
overzetting der Verhandelinge van Cicero, door deeze zone
Aanmerkingen , des te nuttiger en lecrzaamer gemaakt heat;
waar uit wy den Leezer bier een final zouden mededeelen ;
indien wy 't niet beter oordeelden zulks tot eene volgende
gelegenheid uit te ftellen , en , om dit Artykel niet te
breedvoerig re maaken , ons liever voor tegenwoordig te bepaalen , tot de opgave eener proeve van de Vertaaling der
Verhandelinge van Cicero zelve. Ten dien opzigte flaa men
het
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bet oog, op een gedeelte zyner ontvouwingq van de flerkte
en grootheid der ziele, zo als ze zich vooral vertoont in
twee flukken ; in neigingen en in daaden. Omtrent de eer, die de werkende bronnen der daaden zyn, merkt hy
aan, dat ze zich onder twee hoofdpunten zamenvatten laaten; te weeten , *aardeering der deugd boven alles, en ruste
en vrybeid des gemoeds.
Beiden , (dus verklaart hy zich nader over die twee
hoofdpunten,) Beiden behooren tot eenen grooten geest;
zo wel de waardij der dingen te kennen, en nit bet inzien
in het nietige der goederen , na welke anderen zo ieVerig
fireeven, die met gezetten en onvermoeiden moed te verfmaaden , als ook bet onaangenaarne, dat in bet menschlijk
leven voorkomt, en van veelerleien aart is, zo te draagen ,
dat bet gemoed that door uit zijne gerustheid, en bet gedrag van zijne waarde niets verliest. 1-Jet is een ftrijdigheid
in bet carakter, als hij, die zig door geene gevaaren beefy
laaten vernedcren tot kleinmoedigheid, zig door fchijngoederen tot ongeregelde lusten laat verleiden ; of dat hij , die
voor de fmarten niet bezweek , zig door genoegens laat
overmeesteren. Na dit moet men zig voor geene begeerte
zo zeer in acht neewen als voor de geldzucht; want geen
drift overtuigt ons zo zeer van een klein verfland en naauw
hart als de gierigheid; niets in tegendeel toont zo duidelijk
den add der ziele en groote deugdgezindheid, als of onverfcbilligheid voor de rijkdommen als men die niet bezit, of
indien men die bezit lien in weldaaden over anderen nit te
ftorten. De eergierigheid is eene andere zeer fchadelijke
drift voor de waare grootmoedigheid; dewijl zij den mensch
die vrijheid ontrooft voor welke edelmoedige weldenkende
menfchen ales opofferen. Hooge Amten , Bevelhebbersflaven bezitten dat grootte geenzins , waarna waarlijk groote
mannen trachten. Daar zijn gevallen, waarin bet een plipt
zij, dic , als men die ons aanbiedt, te weigeren, en als w:j
die bekleeden , of claarmede vereerd zijn , die nedcr re
leggen.
„ Tot gerustheid en helderheid des gemoeds, de tweede
caraktertrek des grooten mans , behoort , dat het v,ir
vrecs , van heftige wenfchen , van nederflagtigheidvan
uirgelaatene blijdichap of lust , en van toorn bevrijd zij;
dat 'er eene zekere flilte en vastheid in heerfche , Wier
gevolgen altoos gelijkheid en waarde aan uiterlijke handelingen bijzetten. Deeze rust hebben vecien zig door
verwijdering van openbaare annen en bezigheden , veelen
door
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door. eenzaamhcid en uitwendige ltii c gczncht. Hier telt
men Wijsgeeren van rang, die zig ongettoord wilden toe,
leggcn op de wetenfchappen ; anderen zijn lieden van
firenge zeden en duistere gemoederen , die, met de menfchen van alien that en toefland even te onvredett , den
ommegang met alien gevlooden hebben ; nog anderen
ileten hunne dagen in rust op het land in eenzaamheid ,
wijl zij in de befluaring hunner goederen bun grootfte genoegen vonden. Deeze alien zoeken in hunne eenzaamheid
het zelfde wat koningen op hunne troonen , en de eerzuchtigen bij hunne waardigheden zoeken onafhangelijkheid van anderen, het genot der vrijheid, of de magt
om naar eigen welgevallen te leeven.
„ Alle deezen hebben des inderdaad het zelfde doel ;
maar ieder gelooft bet op eenen anderen weg, te vinden:
deeze als hij zijnen {land uithreidt , deeze die met weinig
te vreden is; beiden hebben in zekere maat gelijk. Op de
fchaars verkozene paden des Itillen levens verkrijgt men zekerer dit oogmerk , en is weiniger voor anderen hinderlijk:
op den weg der eere en der openbaare bezigheden is men
nuttiger voor de menfchen, en verwerft meu grooter roein
voor zigzelven.
„ Het moet ongetwijfeld vrij flaan aan iemand, die met
groote bekwaamheden begaafd is , zig der wetenfchappen
gehcel toe te wijden , en geene openlijke amten aan. to
neemen: ook hen moet men ontfchuldigen, die, om cene
zwakke gezondheid, of om veelvuldige hindernisfen, been
deel ncemeu aan de beflituring der bezigheden , waarvau
zij de eer en 't voordeel aan anderen overlaaten. Indien
evenwel perlbonen, waarbii geene deezer oorzaaken plants
hebben , zig alleen den dienst van den Staat onttrekken
wijl zij, zo als zij zeggen, het gefchatte niets der iecicle
eer verachten, dunkt mid dat zij door zulke geneigdheden
meer berisping clan lof waardig zijn. Dat zij den meat
niet hooger waardeeren, hierin oordeelen zij juist: in den
grond echter fchijnen zij flechts den arbeid en de mociten
der openbaare amten te fclinwen; bijzonder de vijandfchappen , die zij door hunne befluuring tegen zig opwekken; of de gewaande vernedering, die zij zig bij de niet
verkrijging daarvan getroosten moeten misfchien werd
ik afgeweezen : want daar zijn lieden die zig in tegengeNide omftandigheden niet gelijk blijven ; die alle aanlokfelen der wellust wederftaan , en tegen de fmerten zwak
H5
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en lafhartig zijn , de core verachten en de fchande ilia
draagen kunnen.
„ Die des van de Namur de vereiscbto gaaven , en
dour geluk de noodige hulpmiddeien ter beduuring
van openbaare bezigheden verkregeu heeft , hij betreede,
zonder eenige bedenking , deeze loopbaan , en wijde zig
den Staat, want hoe zouden anders Staaten geregeerd worden , en warr zou tie groote man zig toonen kunnen? En
Wien_ het ciaarop aankomt , om verhevenheid van ziel,
geringfehatting van uiterlijke voordeelen , gerustheid en
vastheid u s gemoccls te bewijzen, zo vinden deeze alien
zo voel plants in het bedrijvende leven eens flaatmans, als
in het afgezonderd leven des wijsgeers; ja misfchien zijn
.zij den cerilen nog onontbeeretilker, indien zij , in vetwikkelde omitandigheden , your angftigheid bewaard , en
tot kocibloedige overweegingen, of ter ftandvastige nitvoeringen in that blijven zullen. — Het is ook voor dm;
wijsgeer veel gemaklijker deeze gemoedsgelteldheid vast te
houden, daar hij door zijne omftandigheden meet bewaard
blijft voor aanvallen op zijn geluk ; daar zijne behoeften
weiniger zijn , en de ongevallen die hem ontmoeten, hem
nimmer zo dicp ter neder llorten kunnen: en even daarom,
wijl, naar den loop der dingen, de Staatsman aanleiding
heeft tot grootere gemoedsbeweegingen en zijn leven grootere onderneemingen vordert, dan het leven eens ltillen
geleerdcn, is bet ook voor den eerflen een nog grooter
pligt zijnen geest te verheffen boven de uiterlijke toevalligheden , en zig daardoor voor onrust en angst bevrijd
te houden.
„ Men zij echter bedagt, om bij de aanvaarding cans
hoogen rings niet alleen op bet aanzienlijke der openbaare bezigheden te zien , maar ook dat men zigzelven
ilnder?:oeke of onze vermogens toereikende zijn zullen ,
om d e amten wel te kunnen bekleeden. Men most in
slit onderzoek twee niterflen vermijden, eerst dat men nit
kleirmoecligheid en traagheid des geestes niet te fchielijk
Laraan wantrouwe, ten tweede dat de drift om dice rang
te aanvaarden ons niet vervoere tot een clwaas zelfvertrouwen; deeze, zo als bij alle andere bezigheden moet
cent zorgvuldige voorbcreiding , voor men die op zigneeme, vooraf gegaan zijn."
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Befclirijving van de Pelew Eilanden, geleden in het westlijk
gedeelte van den Stillen Oceaan , opgejteld uit de dagverhaalen en mondelinge berigten van den Kaptein HENRY
WILSON en fomnzigen van zijsze Officieren , welke in Augustus 1783 aan dezelven fchipbreuk geleden hebben met,
de Antelope , een Paketboot , in dent van de Engelfche.
Oostindifche Maatfchappij , door GEORGE KEATE , Lid
van het Koninglijk Genootfchap der Weetenlehappen en
door Outheidkunde te Londen. Uit het &gel sch vertaalt'
door REINIER ARRENBERG. Met Koperen Plaaten. Te
Rotterdam, bij G. Arrenberg, 1789. In quarto, 365
bladz. behalven de Voorreden en de Inleiding.

V

an dit Werk , voor zo verre het de Reis van den
Kapitein WILSON, en de lotgevallen , hem met zijn
fcheepsvolk overgekomen , behelst , hebben wij in ons.
Mengelwerk. , reeds een tamelijk uitvoerig bericht gegeven,
eer deeze Nederduitfche Vertaaling bet licht zag (*).
Dit ontflaat ons van de verplichtinge , om daarvan tegenwoordig te fpreeken, en geeft ons ruimte om een weinig
flil te ftaan op een gedeelte des Werks , dat gewisfelijk
niet voor het minst belangrijke is te 'louden. Wij bedoe-.
len de befchrijving van de zeden en leevenswijze van de
lnwoonderen der Pelew Eilanden, een te vooren in Europa, en wij mogen wel zeggen buiten bet Land, dat zij
bewooncn (t), geheel onbekend Volk, niet verbasterd door
den oingang met vreemdelingen, en ecliter gevorderd tot
eenen aanmerkelijken trap van befchaafdheid. Hier hebben wij de gelegenheid, welke zo zelden voorkomt om demenfchelijke natuur in eenen van haare allervoordeeligtle
ftanden te befchouwen ! Het geen Kapitein WILSON met zijne
tochtgenooten, raakende dit onderwerp , in den korten tijd
van bun verblijf onder deeze achtenswaardige Eilanders;
konde ontdekken , is bier vervat in het 23 fte en de drie
volgende Hoofclitukken (1.). Het eerfte derzelve handelt
van den Koning, van den Generaal, van den eerJten Minister,
(*) Zie N. 41g. Vadert. Letteroef. HI Deel. Mengetw.bl. 523.
5 7 1 . en 602.
(t) Uit het geen door den Heere BEATE, in ziine Inleiding tot
dit Welt, gezegd wordt, dat deeze Eilanden, bij de
Spanjaarden, genoegzaam alleenlijk in naam beKend zijn.
(I) Het geheele Werk is in 27 Hoofdltukken afgedee!d,
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ter, van de Rupacks, en van den aart der eigendonmen
Pelew. De eerstgemekle werd .leech door zijne Onderilaal
nen met den grootiten eerbied bejegend zijne regeering,
fcheen niet volilrekt te zijri , dewijl hij over alle 'voorkO-,
mende zaaken raadsvergadermgea hield 'met 'de Rupacks:
maar het Ampt van Rechter nam hij zelve dagelijks waar,
en befliste in perfoon de gefchillen , welke onder zijne
Onderdaanen ontflonden; eene hercraffing des Konings Was
in die gevalien eene groote fchande voor den beleeciiger,,
en een vOnnis voor de onbedorven barten deezer menfchen veel arenger dan ffiraf. Zij hadden geen denkbeeld van de euveldaaden , welke onder belchaafcler Naben maar al te dikwijls in zwang gaan , en waren jegens
elkander beleefd en befcheiden, zonder dat de Engelfchen
eenig blijlc van haat of nijd onder hen ontdekten.
'lluntend was, bijzonderlijk des Konings ABBA THULLE per,
foonlijk character. De trekken daarvan zijn door bet geTiede Werk zo. dik gezaaid, dat wij ze onmogelijk alle
kunnen bijbrengen, en met het doen eener keuze vindem
Wij ons verlegen. Wij wijzen daarom den Leezer tot bet
Bock zelve, en in het bijzonder tot het geen hij, op bladz.,
enz. raakende deezen waarlijk braaven man, zal
deu. — De naaste perfoon in rang is de Generaal,
one KOOK, welke onder den Koning het bevel voert over
de krijgsmagt. Hij is des Konings Broeder en waarfchij-.
nelijke erfpnaam , komende de opvolging te Pelew Met,
tot 's Konings kinderen, dan na dat zij alvoorens, tot ciesielfs Broeders is overgaan. Deeze RAH. KOOK bezat, met,
mindere ernsthaftigheid, een even, achtenswaardig character als zijn Broeder de Koning. — Den naam van eerfien
Minister gaven de Engellchen aan iemand, welke uit bet
weinige,dat zij er van zeggen, eerder eerie foort van Priester
fchijnt geweest te zijn. — De Rupacs komen voor als eerie
foort van Edelen, of liever van Ridders, want hun eerliaat
was eerie belooning hunner perfoonlijke verdie_ntleii, en fcheen
De eigendornmea der Ingezetenen,
niet erflijk te zijn.
bepaalden zich , zo veel men meende te kunnen ontdekken, tot burin Inuzen, huisraad, kanoes, en de vruchten
van hunnen arbeid , maar de grond behoorde den Koning,
aan welken het land weder verviel , zo ras iemand zich , met
zijn buisgezin, na eerie andere plants ter woon begaf.
Het land, Gm tot het 24 1te Hoofdlluk over te gain,
droeg overal tekens van naarifigheid en, goede bebouwing. Alle eilanden waren rijklijk voorzien van boomed
on7,
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under welke de zonderlingfte was „ een die in deszelfs
„ hoogte en wijs van takfchieting niet ongelijk was aan
.„ onze kersfeboom , waarin deszelfs bladeren veel over" eenkomst had met den Myrtheboom : deszelfs bijzonder„ heid beftond hierin, dat hij geen bast, maar enkel
„ uitwendige huid had, welke niet dikker was als een kaar„ tcblad, zijnde een weinig doukerer van kleur als het
„ hout zelve , doch even hard als het binnentle gedeelte,
„ van welke de kleur zeer veel gelijk had met het Malio,, gonijhout, en zoo uitermaten hard, dat de Engelfchen
,, het niet konden bewerken, dewijl hun feherpite gereed„ fchap 'er op aan ftukken brak Mdn vond
bier ook den Dadelboom , uevens andere vruchtboomen:
doch het voornaanifte voedfel der Inwooneren waren Patatten en Kokosnooten. Graanen en viervoetige dieren waren 'er niet , uitgezonderd eenige donkergroene rotten;
want drie of vier magere katten , die waarfchijnelijk van
eenig wrak aan land gefpoeld waren , kan men niet rekenen. Gemeene hoenders (welke de Engelfchen hen leerden eeten) waren 'er, gelijk ook duiven; van deeze laInCte
was het ceten alleen aan .perfoonen van zekeren rang geoorlofd.— De dagelijkfche leevenswijze der Inwoonderen
is zeer eenvoudig. „ Zij &mien gemeenlijk op met het
5/ aanbreken van den dag , wanneer mannen en vrouwen
55 zich tertIond naar het bad begaven , om zich in versch
55 water te baden: zij hadden daartoe afzonderlijke baden,
5/ en wanneer eel' man iet te &en had aan de plants danr
zich de vrouwen baden (-1-) , was hij verpligt alvorens
11 te roepen, en als dat geroep door een vrouwelijke item
55 beantwoorcl wierd, hij niet verder gaan , maar
15 moest langs een aneren weg terug keeren, of wagten,
55 tot dat de vrouwen , die bezig waren met zich te baden het water verlaten hadden.
„ Des
' morgens ten agt wren, was het de gewone tijd ,
55 op welke zij ontbeten : indien 'er dan een Rand moest
gehouden worden , Bing de Koning na het ontbijt met
5/ zijne Opperhoofden derwaart, terwijl bet gemene yolk
„ zich tot deeze1fs bijzondere bezigheden begaf : op den
„ mid(*) 1311
(t) De Vertaaler neeme ons de aanmerking niet ktvalijk, dat
dit 'madden had moeten zijn. Baden is de onvoionakte voorle len
tijd van bidden. Eenige andere onnaaawkeurialneden van d.:rgeiijken aart hebben wij meer bij hem aangetroRn.
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middag aten zij , en kort na het ondergaan van de
„ zon namen zij bun avondmaal, waarna zij gemeenlijk
„ nog ecn paar uren op bleven. Schoon dit hunne ge„ wore tinnier van Leven was, bleven zij egter bij openbare vreugdebedrijven of feesten Langer op, en danften
17
„ genoegzaam den geheelen nagt.
geen middel om den tijd te meten,
„ Zij
als
bij
de
hoogte
van de zon. Hume jaargetijden
19
„ waren verdeeld in drooge en natte, even gelijk in alle
,) andere landen onder de l&erkringen. Zij hadden cenige
kennis van de fterren , noemden fommigen van dezel„ yen bij namen, en wezen die ons yolk aan (*).”
Het a tt Hoofdfluk befchrijft de Huizen — het Huis.
rand — de Wapenen ten Oorlog en de Kanoes. Het 2.61te
handelt van 'het Volk en derzelver gewoontens (t) — van
hunne Huwelijken Begravenisfen Godsdienst en
algemeen kara&ter der inboorlingen. Uit dezelve zouden
wij nog gaarne iets den Leezer mededeelen, maar indicts
wij al bet aanmerkenswaardige wilden overneemen, zoude
ens bericht veel te lang worden. Wij zullen het daarom
fluiten met de volgende woorden van den Schrijver, aan
welke wij niet twijifelen , dat ieder, die het AN-erk zclve
leest , het zegel zijncr goedkeuringe zal hangen. „ Uit
,/ het algemeen karakter van dit yolk , meen ik, dat de
Lezer wel zal willen crkennen, dat hun beftaan tot col
3/
,1 eer veritrekt voor het menschlijk geflacht, en dat, hoe
onopgevoed en hoc weinig onderwezen zij ook molten
zijn , egter fume levenswijs eene fchilderij van groot
91
belang
voor bet mcnschdom is. Wij zien 'er in eene
,/
willekeurige (.1.) regering zonder de minite fchaduwe
/9
van tijrannij, en eene magt, die alleenlijk geoeffend
55
word ter bevordering van het algemeen geluk, terwijl de
9,
n, onderdanen hunnen Koning met een kinderlijken eerbied
95 be(*) Bladz. 307.

(t) Voor derzelver zouden wij liever ftellen deszelfs : maar
gewoontens is een weezenlijke, fchoon zeer qCW0071C miglag. In
de meefte onzer woorden is de n, in fommige de s, het token
van het mcervoudige; maar in geese d:e beide letters te zamen.
(4) liebben de Erge!fc'nen wel genoegzaame gelegenheid gebad, om dit met naauwkeinic,heid te onderzoeken? Duiden de
menigvuldige raadsvergaderingen, die altoos in de opene lucht
gehouden werden, niet veeleer Celle regeering aan, welke Met
volftrektlijk willekeurig is?
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befchouwen. En terwijl eene zagte regering en een toe-bcreneu en vertrouwen dezen kleinea ftaat door banden van
„ eendragt te Elam verbinden , is het natuurlijk gevoig
daar
" van eene zagthcid van Ievenswijs en een brooderlijke en belanglooze ommegang ondcr cikanderen (*)."
Ongemeen heeft ons ook behaagd de fchets van bet ella-rafter en gedrag van LEE BOO , des Konings tweeden
Zoon welke Kapitein WILSON na Engeland vcrzelde,
maar aldaar ongelukkiglijk door de kinderziAte werd wechgerukt. Maar bet aandoenlijkc verhaai van her leeven,
de ziektc en bet uiteinde, van deezen edelen jongeling
moot in het Werk zelve gelezen worden wells Vertaaling , eenige kleinigheden uitgezonderd, aanprijzing ver
diem. Gewisfelijk heeft de neer ARRENBERG zijnen Landgenooten dienst gedaan door deeze Overzatinge.
(*) lliadz. 334,
Nieulifte Berichten van het Turkfche Rijk , een Handbcek
voor 0 nkunaigen die, gelegenheid van den tegenwoordigen oorlog tusf chen Rusland, Oostenrijk en de Porte,
begeerig zyn den ftaat en toejtand van deze laatfte te
kennen. 's Hage , bij I. van Cleef, 1789 in gr. caava
211 bladz.

D it

Werkje voldoet vrij wel aan het oogmerk, waartoe
het, volgens zynen titel, gefchikt is. De ongenoemde Schrijver fchijnt, gedeeltelijk door leezen, gedeeltelijk
door eigene opmerkinge, meer clan gewoone kundigheden
verzameld te hebben. Want dat by zelve zich meer of
min langen tijd in Turkijen heeft opgehouden, volgt nit
het geen op bladz. 197 en 193 voorkomt. Welke de reden van zijn verblijf in die gewesten, of de gelegenheict
van zijne reize derwaards , geweest zij , vinden wij ner-,
gens gemeid. Dit, en vooral, dat hij zijnen naam
verzwijgt , kan Mist de geloofwaardigheid van' zijn werk
niet vermeerderen. Daar hij , evenwel , den fchrijftrant
heeft van een fatfoenlijk man en oplettenden waarneemer, en, zo veel ons in het leezen is voorgekoinen,
over het algemeen wel overeenftemt met de beste en
naauwkeurigite berichten, welke wij van het Turkf,;:he Rijk
hebben , zijn 'er gene bijzo.fdere redenen om hem te
wantrouwen. Allecniijlc wensehten
dat hij ten opzich-
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zichte van die zaaken , welke hij uit anderen moet hebben overgenomen, de bronnen, uit welke hij gefchcpt
heeft, had aangewezen. Dan had een onkundige fomtijds
gelegenheid kunnen hebben om het geen bier llechts kortjk voorgefleld , elders breedvoeriger te leezen.
Naar in bet geheele Werk is niet eene enkele aanhaaling
van eenigen anderen Schrijver , en het lust ons tegenwoordig Diet de moeite te doen van den weeli , fangs welken onze Ongenoemde zijne kundigheden verkregen heeft,
na te fpooren. Licver willen wig den Leezer een kort
verflag geeven van den inhoud des Werks.
Hetzelve is verdeeld in Vier Afdeelingen , Welker Eerfte
den naam draagt van eene Gefchied- en Aardijkskundige
Inleiding. Zij beheist, in ro bladzijden, een zeer beknopt
bericht van der Turken voornaamfle lotgevallen ; op deeze
volot de optelling van de bijzondere deelen des Turkfchen
Rijks in Europa , Afia en Africa ; eene befehrijving van
het KIM-mat , en van de voortbrengfels en dieren des
lands, zo als ook van de ziekten, aan welke men in hetzelve onderhevig is , inzonderheid van de verfchrikkelijke
pest; zo als ook van de aldaar Diet zeldzaame aardbeevingen , en bij die gelegenheid van de meest gebruikelijke
bouworde der huizen in deeze Landen (*).
De Tweede Afdeeling heeft tot haar opfchrift Godsdienjlige en zedelijke gefteldheid. Hier ontmoet ons eerst eenig
verilag aangaande het . leeven , de leer en lotgevallen van
MUHAMED, zo als naam bier gefpeld wordt; daarop
volgen de Wetten en Godsdienstpunten , welke , gedeeltelijk ten minflen, Becht genoeg onderhouden worden. In
het bijzonder leezen wij bier, op bl. 6o, het volgende :
De Turken te Konflantinopolen drinken nicer wijn, dart
/5
te Parijs verbruikt wordt, en de invoer van den wijn
9/
brengt
aan het Tolhuis grooter inkondien op dan eenige
11
andere tak van Koophandel:" en kort daarna : „ het
/7
is zeker, dat de Turken van aanzien en vermogen , ja
// zelfs de voornaamfle dienaars van den Godsdienst ,
19 welke hem betaalen kunnen, rijklijk wijn drinken, en
zonder bedenken zwijnenvleesch eten , indien hunne
19
Brandewijnen , Rofafolis ,
19 gezondheid het toelaat.
I) Ra(*) Op bladz. 16 reg. 17 that fniddaglinie in plaatze van evennachtslijn. Dit is zekerlijk eene feil begaan in een onoplettend
oogenblik , en niet van onkunde in den Schrijver.
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Ratafid , en ride andere fterke dranken , die klaar als
t , water zijn, drinken zij even daarom met nog min ontNa van de Feesten
3? zag, tot dronken warden toe."
fluwelijken en Zedeleer der Turken kortlijk en vooral
van de laatstgemelde zerproken te hebben, handelt de
Schrijver van de Priesters , Kloosters, Gezindheden en
Moskean. Onder de Geestelijken begrijpt hij oak de
Emirs , of nakomelingen van MUHAMED welken zeer ved
verloren hebben van de achtinge, in welke zij oudtijds
plagten gehouden te warden. „ Zij genieten ," zegt de
Schrijver, op bl. 73, „ eerie menigte Privilegien, en onder
35 anderen het voorrecht , dat zij den genen , welke hen
beleedigt of flaat , de hand mogen laten afhakken.
„ Maar de Turken hebben thans een middel gevonden ,
7/ om de volvoering van 'dit barbaarsch voorrecht voor te
„ komen, te weten, zo zij eenen Emir drunken op ftraat
„ ontmoeten, en in twist met hem raaken , het weik
„ meermaals gebeurt, dan nemen zij hem den groenen
Turban met den grootften eerbied af, en kloppen hem
" dan wakker af. Nadien de groene Turban het eenigfte
„ teken van eenen Emir is, zoo wenden zij your, els zij
1? dies niet op het hoofd hebben (*) , dat zij hem niet
„ kennen, en deze list beveiligt hem voor de that:" —
Uit het geene van de Kloosters gezegd worth, meet men
befluiten, dat de Turkfche Monniken tegenwoordig vooral
niet borer zijn , dan die der Christenen waren , your den
Valens het geen de Schrijver
tijd der Hervorminge.
9o. enz. meldt, heeft het Atheismus , bij de voornaame
Turken , meestal de plaats ingenomen van bet DeIsmul , dat
de ooribronglijke grondleer van hunnen Godsdienst was.
De Derde Afdeeling loopt over het Regeerings Syftenra
der Turken. Iu deeze vindt men eerie belchrijving van bet
Serrail , en deszelfs bewooneren ; van de voornaame
Staatsdienaaren en Beampten zo te Konftantinopolen als in
de andere Landfchappen; van de Inkomften des Kijks; van
eenige bijzondere iurichtingen, under welke do wijze, wearvan de Turkfche Regeering zich bedicnt om naauwkeurige
berichten te ontyangen van het geene in andere Landen umgaat , zonder dat zij in dezelve openbaare Gezanten boaden, merkwaardig is. Men vindt ze bl. 163. Duch fchoort
men eeeige bijzondere goode inftellingen onderhoude , de
Schrijver inerkt to recut nan, „ dat Despotismus en gierig,2 held.
(*) A.!; hi] den niet op het hoofd beef.
ALT,. LEVE. NO. 3.
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lieid aan de zijde van de Regenten , en lafhartigheid met
„ werkloosheid aan de zijde van het' Volk , gepaard met
„ bijgeloof en wellust, deszelfs grondvesten ondermijnen."
De Vierde Afdceling loopt over bet Krijgswezen. Alle
bedendaagfche Schrijvers vereenigen zich in het gevoelen,
dat hetzelve deerlijk vervallen is. Onze Schrijver erkent
dit , en deeze berichten worden door de ondervindinge duibevestigd. Ondertusfchen hapert het niet aan een genoegzaam aantal van krijgsvolk. Want, volgens des Schrij4
vers opgaaf, bl. 205 enz. bedraagt hetzelve, aan Voetvolk ,
Ruiterij , en Zeetroepen, een getal van 432570. Maar,, bebalven dat dit Leger zelden of nooit voltallig is, maaken de
ongeoefendheid der krijgsknechten, gebrek aan krijgstucht,
en het deerlijke verval der Janitfchaaren CO en der Spahis,
dat die groote niacin van veel minder aanbelang moet gerekend worden, dan zij zoude kunnen weezen. En de zwakke
toeftand der Zeemagt kondigt, gelijk de Schrijver aanmerkt
op bl. 196, meer dan iets anders het verval des Otternanni.
fchen Rijks aan.
Uit bet geene wij gezegd hebben blijkt, dat het Werk
met vermaak en nut kan geleezen worden. Ondertusfchen
zouden 'er nog al eenige aanmerkingen op te maaken zijn.
Twee of drie derzelve zullen wij bijbrengen. Wij
erkennen, dat de overwinningen door Rusland op de Porte
behaald , en de fteeds toeneemende magt des eerstgemelden
Rijks, wel voor verfcheidene Mo wendheden ftof tot bedenking kunnen geeven , en „ dat de Engelfche
b
Natie wel cells
berouw zoude kunnen nebben, dat zij haare bekwaamfte
Scheepstimmerlieden
66-men van haare beste Zeeofficie91
„ ren [den Heer ELPHINSTONE] , OM de Vloot te kommandeeren , na Rusland heeft gezonden" [of liever laaten
gaan] (t) Canon de verovering van Konftantinopolen ,
vooral de vestiging van den zetel des Rusfifchen Rijks in die
Hoofdltad , ons voorkomt nog niet zo nabij te weezen, als
wel de Schrijvcr zich fchijnt te verbeelden. Doch wij kunnen hem niet bijvallen wanneer hij , op bladz. 208 „ het
„ nadruklijk onderfieunen der vermaarde gewapende Neutra„ liteit” opgecft als „ een bewijs van de Rust -ill:he ondank, baarheid." Was dan Rusland verplicht zijne felteperi
door Engelfche Roovers te laatea plonderen , of, onder
fchijn
(') Dat het met deezen fowtijds vrij kluebtig met toegaan,
blijkt nit her gene bladz. 18o en& verbaald wurdt.
(1) 're weeten in den veorigen coring.

VAN HET TDRKSCH lIJit.

fchijn van rechtspleeginge, zijnen geoorlofden handel te laaten verdrukken ? Eene tweede aanmerking betreft de
Turkfche Oorlogfchepen. Derzelver groothe voeren , volo. ens de opgaave op bl. 200 te vinden, io6 ftukken gefchut,
en zijn niet langer dan 15o geometrifche Voeten. Die van
den tweeden rang , welke 66_ ftukken voeren, haalen niet
meer dan 85 voeten, en fchepen van so voeten zijn gefehikt
Hier fchuilt gewisfelijk in cut
voor 36 a 45 ftukken.
Of ander getal eenige misvatting. Onze derde aanmerking is de gewichtigite van alle. Op veele plaatzen fpreekt
de Schrijver van de Turkfche Mu4nt, Alper genocind, en
berekent veele fommen naar dezelve: maar nergens zegt hij
ens, hoe veel dezelve waardig is. Dus geeven zijne berekeningen den onkundigen geen het minite licht. — Ten
dienfte der zodanigen voegen wij dan hierbij, dat de waarde van een Afper weinig meer bedraagt dan een fluiver
Hollandsch geld.

Vaderlandsch Woordenboek , 6ofpronklyk verzameld , door
j. KOK. Negentiende en Twintigfte Deel. Mot Kaarten,
Beaten en Portraitten. Te Anti e !dam by J. Apart , 1789.
in gr. octavo.

n

et overlyden van den arbeidzaamen Kok, den eerften
aanlegger van dit Woordenboek , brengt, in 't plan
van deszelfs verdere voltrekking , geen weezenlyke verandering te wege ; nadien by reeds by zyn leeven een uittgebreid Plan beraamd, en de noodige ftukken ter voltooijnge
byeen verzameld had ; waar van de tegenwoordige bewerkers alleszins gebruik kunnen maaken. De uitvoering
blyft derhalven van denzelfden cart; en dit gedeelte Levert
ens weder eene groote verfcheidenheid van Artikelen ,
waar nit wy,, om 'er naar gewoonte een Artikel van te
plaatzen, den Leezer zullen mededeelen het aangetekende
wegens den Leeraar Herberts, wiens wedervaaren nog al,
in meer dan een opzigt, merkwaarciig is.
„ HERBERTS (ticitmAN) gebooren te Gro/ in 't Graaffchap Zutphen , in April des jaars 154©, was een diet
Godgeleerden , \veil; c , om hunne gemaatigde denkwijze en
fchroomvalligheid in 't vastftellen van zaaken, welke niet
duidelijk geopenbaard zijn, door de vervolg- en heerschveeie
zugt vim onbezonnen ijveraaren
wierdt
.1 .2 ,
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wierdt ingewikkeld. Naa den loop zijner Letteroeffeninget1
volbragt te hebben , wierdt hij beroepen te Wezel. Van
bier deedt hij , nu en dan , eenen keer na Antwerpen ,
om, bij wijze *an leeninge, zo als toen dikmaals gebruikelijk was , onder de Hervormden in die Stad den dienst
waar te neemen. In den jaare 1577 beriep hem de Gcmeente te Dordrecht tot haaren Leeraar; en genoot zijnen
dienst , tot in den jaare 1582; wanneer hij na Gouda wierdt
verplaatst. Geduurende zijn verblijf te Dordrecht leiden
zijne Amptgenooten, op hem misnoegd, om eenige onzuiverheid in de Leere; met welke hij betigt wierdt, hem te
laste , dat hij getragt hadt , bet Wonderboek van den berugten DAVID JORIS te doen drukken. Volgens het zeggen
der Kerkelijken zou hij, in 't bijzijn van Gemagtigden der
Regeeringe van Dordrecht, bekend hebben, tot dit drukken verlof gegeeven, doch zedert daarvoor vergiffenis vet:zogt , en zelfs het doen van fchuldbekentenisfe op den
predikftoel hebben aangebOoden. HERBERTS ontkende dit
rules in openbaaren druk, en beriep zich, ten dien einde
op de Gemagtigden, zijnde de Heeren WILLEM JANSZOON
DE WIT , WILLEM DE JONGE Jonker VAN DER MYLE en
HENDRIK VAN NISPEN. HERBERTS voegt 'er nevens, hoe
de Drukker JAN KANIN bij hem aanzoek hadt gedaan , om
het gemelde Boek te mogen drukken , als ook dat die van
de Klasfis, voor welke hij gedagvaard was, geen bewijs
hebbende voor de befchuldiging tegen hem ingebragt, nogthans beweerden dat hij fchuldig was, en evenwel zo hard
bij hem aandrongen , op fchuldbekentenisfe, dat de Ileer
VAN NISPEN, een der Gemagtigden nit de Wethouderfchap,
hun, eindelijk, te gemoet voerde: „ Ik heb de Spaankhe
Inquifitie geleezen ; maar nook ben ik op eene plaats
„ geweest , daar ik dezelve zo leevendig zag in 't werk
,, itcllen als bier."
Het vertrek van HERBERTS na Gouda maakte een einde
aan deezen twist. Doch ook hier volgde hem de ontnin met
de Kerkelijken. Volgens 't geen hem te laste wierdt geleid ,
was hij niet zuiver in de leere, aangaande de Volkomenhcid
der ehristenen , de Rechtvaardigmaaking en Voorbefchikking.
In een Sijnode , door den Graaf van LEICESTER , die ,
fchrijft BRANDT , foo Peer tochtte na den naem van Voecifterheer-der Kerke, op eigen gezag, buiten kennis der Staaten,
in den jaare 1586, in 's Hage beroepen, wierden deeze gefchilpunten, onder andere , verhandeld. Flier Het het zich
aanzien, dat het gefchil in der mime zou vereffend worden ,
op
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p zekere verklaaringe , door HERBEP,TS gedaan. Onder
andere betuigde hij te gelooven, „ dat de geenen, die ver,, looren gaan , yerlooren pan om dat ze GODS en CHRIS,' TUS genade en alle zijne weldaaden, door hunnen eigen
fchuld en boozes wit • niet ontvangen." De Belijdenis
er zevene Artikelen, zedert de Xederlandfclie Condndertig
fesfie genaamd, wilde- hij aanneemen voor fchriftmaatig en
de.zeive ondertekenen, onder, voorwaarde, dat in het Zes-7
tiende Artikel, handelende over de Predestinatie, v,erftaan
wierdt, God geene oorzaak te ziju van de zonde. Den Heidelbergfchen Katechismus nam hij aan, inids het antwoord
op de honderdveertiende vraage raakende de geringe vorderingen der allerheiligfteri, Verttaan wierdt betrekkelijk te
zijn op de allervolmaaktfle'heiligheid in het eeuwige leeven.
Eindelijk' nam hij aan, over eenigeduisterheden; voorkooInende in een Boek door hem gefchreeven onder.den.tijtel
verkiaaren
van Korte Verklaaring zich nailer te
ilc o.. van den Hoogleeraar SARAVIA gu anderen.Deeze
inet ()w
laatfte belofre , in lie& van nut te doen, wore, alles
verre. SARAVIA was niet in een, zeer . aangenaamen reuk.
't Melden van 's Mans naam deedt het gefchil herleeven, en
duurde nog zeven jaaren, eer het volkomen wierdt bijge,
leid. Geduurende dien tijd hieldt hem de Regeering van
Gouda de hand bovdn hoofd , als zijnde dezelve van oortied, dat een Man, op wiens gedrag niets te zeggeri viel,
daar hij, door eerlijke • aanbiedingen, den Kerkelijken geen
genoegoil had' kunnen geeven, door Naar gezag behoorde
,aehandhafd te wOrden. Diensvolgens verbooden, hem de.
Heeren van Gouda zich in eenige gefprekken of onderhande
tinge met Sijnodaale Gemagtigden in. te laaten, en deeden ,
bowl (lien, de belofte hem tegen alien ban of fchorzing
in zijuen dienst te zullen behOeden, voor zijpejaarwedde.
te zorgen. Gaarne zouden zijne tegenftreevers de zaak dien
keer hebben 'willen doen neemen. Ook wendden "zij reeds
eenige poogingen atm, ont' hem van zijnen. dienSt to doen
Verlaaten. Doch - de Staaten van Holland weerdeti dien flag.
Eindelijk wierdt de Vrede 'getroffen , door bemiddelin6., van
TOANNES UITENBOGAARD, en FRANCISCUS LAINiSBERGEN,door

Lands Staaten daartoe gemagtigd. Men lief hem bij . zijn
gemaatigd en verzagtend geyoelen, 'aangaantie de Godlijke
Voorbefchikking; waarin vplhardde tot aan_ zijn, overlijden, 't welk voorviel op den drieentwintigften Februarij des,
jaars 16,o7. Hij.daalde ten grave met den roem van een
fpreekend Leeraar, van eenen vrocanen.leevenswand4"
I. a
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De Vlugtende Wysgeer in Holland. (Geen Roman.) In Holland
1789. in gr. &Eiave 27r blade.
ysgeerige befpiegelingen over ons Vaderland moeten , inW
dien dezelve maar eenigzins aan hunnen naam en vereisch+
ten voidoen, elk onderzockend Leezer belangryk voorkomen.
Of de Schryver wezenlyk zyn land al of niet ontviugt is, komt,
ten onzen opzichte, weinig in aanmerking, indien by maar naar
waarhei ti , over Holland, zone verblyfplaatfe, fchryft. Hy heeft
daar toe den Briefityl verkozen, en handelt, in XIV agtereenvolgende Brieven, over verfehillende onderwerpen, die hem it)
't loopen. Zyne behandeling is meer aangenaam en bevallig,
dan Wysgeetig , fchoon de aanmerkingen uit die bron ontfpringen. Men oordeele uit de volgende trekken.
Wanneer ik ue Ichilderyen tot getuigen mag freemen , dan
tnoet de !deeding zedert eenige jaaren al dikmaals veranderd
zyn dewyl de tege.nwoordige Hollanders in dat opzicht,
Haar niemand van hunne vroege of laatere voorvaders gelyken.
Oude bedaarde manner],
voor een groot gedeelte, op
dezelfde wyze gekleed, als by ons, de eene caner meer kostbear dan den anderen, naar mate van hun vermogen; maar
over de jonge Heren, myn vriend, zoudt gy mocten lachen. —
Dee= warden 's plorgens, uit het bed kbmende, door een ]capper gekamt , welke bet hair met welrithend vet, en een foort
van meet zodanig zamenkneed, dat het zyn natuurlyke krul verliest en aan malkanderen kleeft, 't pen vervolgens met een zwart
lint zeer Ityf omwonden wordt, en even als een ftokje agter op
den rug blyft hangen, en op zyde met yzeren fpelden boven de
ooren wordt opgercit; — onder dozen zyn ''er velen geloof
ik, orn de woorden van den Romeinfchen redenaar Cicero
tens te gebruiken, liever de Republielt dan bun hair in de war
louden zien; — de zorgen ten minften , die zy voor het
laatfte aanwenden, zyn uitfteekend groot. Gy zoudt u in
den mil= opilag verwonderen hier zoo vete jonge menfchen
Pet grys hair aan to treffen, doch het is de gewoonte onder de
Heren zo wel als onder de Juffrouwen , dat ze de natuurlyite
kleur -va /nut hair , die veelal zeer fchoon bruin of blond is,
wegnemen , en hetzelve met meet , tot een foort van poeder
gemaalit, zodanig doorkneden en beffuiven, dat het de gedaante
Tan grys of fpier wit aanneemt.
„ z oorts is hunne kleding zan geduririge verwisfeiing en vetantieringen ostler-women, — zoo dat in dit jaar, de knopen
der rok niet grouter dan een &Net, elr in het voigende weder
niet kleinder dan tea daaider zyn inoeten; en de fchoengespen, die nu, road zyn, na verloop van ken/en qui warier vieriian1 In= ;mien, zonder dat zy fchynen te hempen, dat
en.
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e.n el kunstjes zyn van dezen of gene? winkelicr,, otn zyne
burs ten hunnen kosten rykelyk op w vtillen.
Vooral heb ik my verwonderd, jonge Heren aan te treffen
((loch dit is niet algerneen) die halve vingers , even als de
vrouwen, met ringen van onderfcheiden foort hadden opgefiert —
dit fcheen my toe, zo verwyfd te wezen, dat ik 'er myne oogen
van moest afwenden. — Maar dit is bet nog niet al; ik zie
'er dagelyks zeer velen , die twee borlogies by zich dragen ,
welke aan eene ftalen of gouden ketting vastgemaakt zyn , die
ten minflen een vierde van een el uit beide broekzakken hangen , en doorgaans met belletjes en andere ornamenten verfierd
zyn, die niet weinig klinken , zo dat men zodanig een Heerde,
al op eenigen afftand, kart horen aankomen; het belagchelykfte
bier van is , dunkt my , dat zulke Heren, gelyk ik onlangs ondervonden heb , nooit juist weten hoe laat het is , dewy! Each
twee uurwerken altyd min of meer van elkander verfchillen.
„ Voor het overige is hunne gehele kleding zeer proper, doch,
zo het my voorkomt , by zommigen eenigzins verwyfd , en in
•eel opzichten belagchelyk: by voorbeeld zy hebben , op
bet minst gerekend , vier of vyf en twintig knopen aan hun
zonder knoopsgaten, van welken zy 'er dus geen een kunnen gebruiken; Zy hebben een ftokje in de hand, dat tot
geen ander gebruik diem , dan om hunne ledige handen eenig
werk te verfchaffeu ; — en het geen U even als my bet
meest van alien zoude in de oogen lopen , is , dat fommigen in
het najaar, zo dra de lucht flegts eenigfints koud begint te wor.
den, zich van een mof bedienen, meestal 1pier wit, en daar by
zoo onzaggelyk groot , dat ik , by het eerfte gezigt daar van ,
zelfs op geen groten afftand, zeker geloofde, dat het een leven.
dig fchaap was, bet geen men voor het lyf droeg om de handen aan deszelfs uiterfte deelen te verwarmen;
doch ook
deze mode is nog niet algemeen , doorgedrongen.
„ Dc Juffrouwen hebben haar hair byna op dezetfde wyze toebereid met ruikend vet en meet als dat van de Heren, behalven dat
bet nog daar en boven met eenige ellen gaas en lint tot eene
aanmerkelyke hoogte is opgezet, — zoo dat de hoofden der
juffrouwen bier, op zyn minst, wel tweemaal zoo groot fchyrren
Elan in ons land, alwaar een klein hoofd, gelyk gy weer— onder
de fchoonheden gerekend wordt. — Daar en boven hebben zy
genoegzaam alien een gaatje in het oorlellerje, waar in zy een
ringetje, een belletje, een knopje, of ook wel een goud kettingje
dragen, even gelyk ik wel meen gelezen te hebben , dat de India.
nen in de neus hebben, welke by zommige zoo kostbaar zyn van
edelgefteentens, dat men dikwils liever het oor met zyn verfierfel , dan de gehele Juffrou, begeren zoude.
„ Gy zoudt met verontwaardiging vervuld worden myn Vrierd!
indien Gy eenige jonge Hotlandfche Heren over het huwelyk
hoorde zamenfpreken ; — het is eveneens als of zy over een
koopatanfchap handelen, --- en wat Gy ook inuogt horen in
over14
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overweging nemen , — ket geld is altyd de hoefclgaak, ---daar op volgt de fcheonheid, terwyl verflincl, cltugd cn belauaarni.e3
in het geheel in t=een aanmerking komen.
„ En wat de zaak zelf betreft, deze gaat veelal dus in zyn work.
„ Een jong Heer, die in het ontuchtig leven eindelyk begint Ver■
driet te krygen, that byna geen kerkgang over, ow te zien, of
by daar ook een JufFrouw mag aantreffen, die ryk en mai genoeg is , om voor hem tot huisvrouw te dienen; — zoo dra
beat by deze net ontdekt, of by vraagt beset by haare ouders,
en begeeft zich vervolgens, fierlyk en wel uitgedoscht, deftig gokapt , behoorlyk gepoederd, en voorzien van de nodige horlogies,
siegen , enz. naar Naar huis, om aan de ouders zyne genegetlheid
voor hunne dochter te kennen to geven. Na dat Vader behoorlyk onderzogt heck , hoe veel geld myn Heer jaarlyks ten
»aasten by wel waken kan, geeft hy zyne toeftemming, mits zyne
dochter daar toe kan worden overgehaald : vryheid bekomen
l-ebbende om '$ anderen daags weder te komen, ten einde zulks
to beproeven, wordt myn Heer niet minder fierlyk gekapt, en zoo
wit als een tachtigjarigen grysaard gepoederd, by het onnozel
meisje toegelaten , aan welke by met alle kragt van welfpreltenbeid zyne oprechte liefde, en de zekerheid van zyn fpoedige dood
voordraagt , indien by ongelukkig genoeg mogt zyn, ow niet in het
bezit van zulk een beminnelyk voorwerp gefteld te worden.
,, Het leech/rented meisje getrofFen , niet minder door de elegante
kleding als door de finoerlyke verlierilheid van myr Heer den
Galant, verklaart zich dadelyk niets tegen zyn perfoon of pdrag
te hebben , wear volarekt ongenegen to zyn tot den huwelyken
that, welk laatfte edger doorgaans zulke algemene gronden
gefchied, dat de welbefpraakte tong van myn Heer den Galant
weinig melte nodig hee,tt, ow dat zoo bondig te wederleggen,
dat het willig meisje zich eindelyk met t en vriendelyken lach moet
gevangen geven; — maar wel verre met dat al van het verzoek
daarom dadelyk in te willigen , wordt aae Myn Heer flegts na veel
moeite toegeitaan • dat hy om de agt of vaertien dagen Bens mag
komen zien, hoe bet met de gezondheid van zyne beminde Enge.
lin gefteld is. — Welke vryheid dan wel ras zodanig vermeer.
derd wordt, dat de zaak in korten tyd geklonken , en het huwelyk voltrokken wordt.
„ Gy knot U verbeelden hoe groot doze liefde van bide kan.
ten zyn moot, en aan hoe vele gevaren zulk een huwelyk verbonden is, van welk laatfte Gy des te meer zult overtuigd wezen , wanneer ik U zal gezegd hebben, dat het aan een Hear
vooral rot de uiterfte fchande zoude gerekend worden,
by, na de bovenverhaalde liefdens verklaring gedaan to hebben,
daar niet ilandvastig by bleef voiharden , zonoer in aanmerking
to :icemen dat by by zyne nadere verkering met het meisje
zodanige tegerAlrydigheden tusfchen zyn humeur en dat van zyne
beminde zoude kunnen ontdekken , dat de liefde voor zyn en
Naar tydelyk geluk hew volftrekt tot het tegendeel zoude moeten
aan
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eanthoren. Men veronderfielli dat bet meisje (dat dan
reeds gerekend wordt hare liefde bepaald to hebben) daar doer
veel ligt gevaar zoude lopen, ow van hartzeer in eerie kwynen•
de ziekte te ftorten en daar aan to iterven. — De Heron heti.
ben bier over 't algemeen, minder flood van, — ten minfte
die genen onder dezelven, Welke de helagchlyke gewoonte
ben, ow een naamlyst van zes of agt Juffrouwen to waken, en
dezeive van nommer een of zoo fang rand te' lopen , tot dat 'er
eindelyk een van haar toebyt , her welk bier wider een zeker
foort van jonge Heren al veel in het gebruik fchynt to wezen ; —
en waarlyk , hoe belagchelyk deze gewoonte iemand• ook moge
toefchynen, zo hebben zy. zeker nog. al reden voor hunne ziak ,
die in de daad niet geheel to verwerpen is."
Men kan bit de befchauwing van deze, en verfcheidene andere
trekken, genoegzaain opmerken, dat onze Wysgeer de Nederlanders, van deezen tyd, a1 zeer naauw bekeeken heeft. Ook de
gevoigen, die by ujt de voortgaande weelde, in ons Vaderland,
voorfpelt , zyn zo waar als geducht ; en warden door hem dus
voorbeeldend voorgedragen.
„De Beer. HQPIT, burgemeester van Amfierdam zynde, hadt op
eenen zekeren tyd een groot getal van zyne beste vrienden to
gast genodigd, dewelke by op de volgende wyze ontbaalde.
„Eerst wierdt 'er eon thenigte van geringe en grove fpyzen , in
gemene aarden fchotelen op tafel. gebragt , waar by de Heer
jIOOFT zyne verwonderde vrienden dus aanfprak : Ziet daar

inyne Boren ! aldus was het gefteld by de opkonot van ens Fader.
land, men liefde teen wag, jober, , eerbaar en ordentlyk , en donr
dien weg konden onze voorvaders fpoedig hunne fchatten vermeer-

deren.
„ Vervolgens wierdt het twede gerecht opgebragt in tinnen
telen, met' een weinig betere fpyzen: dusdanig, hervatte de Hoer
mon, was onze Republiek in haren we0and , toen onze voorvaders
door 'hunne fplarzaamheid , gepaard met nyveren arbeid, in flaat ge;.

field, niet verplicht waren , om zich zoo fober te behelpen.

„Het rl erde gerecht met eenige kostelyke voor- en nafpyzen,
beste tinnen fchotelen te voorfchyn gekomen zynde, vervolgde de
Burgemeester aldus:
Zoo halt het nog beftaanbaar kunnen
zyn, indien het volgend geflacht daar by gebleven ware ; loch
wanneer het vierde gerecht in louter zilver , en kostbare porfe.
leine fchotelen , met de uitgezogtfte fpyzen en na-desfert van
uitheetnfche vrugten , confituuren en allerliande lekkernyen was
opgezet, — toen zeide de Heer — Zoo met de

Republiek voorzeAer te gronde gaan , myne Heren ! en onder den
zwaren last der weelde, en overdaad bezwyken.—is dit verhaat
Hier waarclig , ow met gouden letteren in de jaarboeken der Nederlanders vereeuwigd te warden ?"
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Werken van het Dklit- en Letterlievende Gencot(chap , onder de
Spreuk : Studium Scientiattun Genitrix. EerJie Deel , tweede
flak. Te Rotterdam, by G. A. Arrenberg, In gr. ants.
173 bladz.
r zyn drie uitmuntende voordeelen, welke men, aft de ware
X, doeleinden der waatfchappelyke poogingen, in alle Genoot.
fchappen, (vooral die zich met taal- en dichtkunde bezig houden) 'ehoort am te treffen, namenlyk 1) dat men, door een
underling verbeteren en befchaaven van elkanders dichtftukken ,
tie kundigheden der Leden in het algemeen bevordert. 2) Dat
men door het uitloven van pryzen, en het bekroonen van uitmuntende Dichtftukken, den algemeenen yver aanwakkert, en
3) dat men door het uitgeeven van dichtftukken , niet zo zees
de inaakers,tracht te bevreedigen, maar den Lezer doet zien,dat
men, by bekroonde meesterftukken , ook zodanige verzen kan
voegen, die, fchoon onbekroond, toch waardig zyn, om 'er by
gepiaatst te worden : en dus in beide gevallen voorbeeldig te
werken. Dit laatfte , komt ons voor , dikmaals verzuimd te
wotden ; vooral by de Haagfche en Rotterdamfche Dichtgenootfchappen.
Dit tweede fink, met het welk het Eetlfe Dee: voltooid wordt,
bevat twee Prysverzen, over HENDRIK VAN BREDERODE Boole
der zdernverbonden edelen , en grondlegger der iVederiandfche vry.
hebbende de Heeren LAMBERTUS VAN MIEN AZ. en jAcon
DYK , de gouden ep zilveren Eerepenningen op die itoffe,
met roem , behaald. Met veel vuur en zeggingskragt befchryft
laatstgetnelde het oogenblik, in het welk BREDE110 , als redder
eJes Vaderiands, verfcheen, in de volgende verzen:
een naam met bleed gefchreven,
Deor wien de he! 't gezag bekwarn,
yertoonde, in zyn heerschzuchtig leeven,
De geestdrift van Rehabdim.
Een wreedilatt die zyn geesjelriemen
Doorvlocbt met fcherpzoenen priemen,
Veer Nederlands ontoloote lyf,
Die, fihoon by God nosh godallenst kende,
"Lich naar die vygebladen wendde,
dekking van zyn fnood bedryf.
Een monfier, die zyne eer, zyne eeden,
leaarop by Landabefluur untying,
De handgevesten van de Steden,
Wear aan der Graaven zegel hing,
l'ertrapte , voor de keur van Trepan,
En, met de hevigge tormenters,
jn
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In 't hart der onfchuld heeft gewroet:
Gefchiedrol! zwyg van deezen wreeden,
De bloote swam van 'tips den Tweeden
Verwekt een riling door mym bloed.
Het enkel noemen van Granvelle ,
Den ftaatsman van dien bloedbarbaar,
Vertoont de list en macht der
Tot fteun van dien geweldenaar,
Die veertien nieuwe bosfthopsonyters
Op hoofden van geloofsverbyteos ,
Ten fmaad der waarheid, heefs gevest,
En, /icor artitheemiche dwangmilitie,
,Den helfchen floe; der Inquifitie
Geplaatst in dis Genzeenebest.
Toen vlood de Vryheid met de meeting:
Het yolk, van oust en recht beroofd,
Perloor zyn vrye Staatsregeering,
Moest bukken voor een eenig hoofd:
Men zag Gemeente en Adel dwingen
ran wettelooze vreemdelingen;
74, tot een overwigt vtn kwaad,
Befluurde een vrouw,, met flappe handers
Den teugel van de Nederlanden,
Waar toe geen Koning fcheen in flaat.
De godsdienst, die, met syden banden,
Den fterveling aan God verbindt,
!Vera, door ontonenschte beulenhanden,
Gelleept voor 't opgeraapt bewind.
De zielawang, nit de hel gedonderd,
Verkracht het recht vermoordt en plondert
!Fie zich verklaart voor deugd en God.
117attotor fcheen 4ucht op zucht tp flaaken,
Op 'a zien van 't branden, ledebraaken,
Want Nedrlaed was een moordfchavot.
In zulk een' onaalfi,-oom van elenden,
Di en al wat vtuchten kan ontvlucht ,
in niemand zich tot God mogt wenden,
Verhoorde by het fill gezucht.
De traanen, uit onfchuldige oogen
Ontroerden godlyk mededoogen,
En zyn ontfermend ingewand;
De Godheid wenkte, een Ilemelbode
Zeeg near, verftheen aan BREDRODE•
Den Redder vs bet Vaderland.
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Agter deeze Prysverzen volgt een aantel Mengadichten, watzr
cinder een Lyn- ei Inhulagingszang raakende de Befeherinheeren
,des Genootfchaps. ion men het' den Leezer kwalyk kunnen
meemen, wanneer by dezelve, als weer het Genootfchap data
Them raakencle overfloeg ? Ook de gewoonte der oude
welke elkander met Lofdichten begroetten, zo dra zy maar
lets in 't licht gegeeven badden, doch welke tydverfpilling zefiat eenigen tyd merkelyk is afgenomen; die gewoonte zouden
wy thans by geen Genootfchap verwagt bebbee. Wat moet men
einiten , wegens het plaatfen van het dichtfluk getyteld: bet

Genootfchap: Studium Scientiarum genitrix , aan de jongvrouwen
en ADRIANA VAN OVERSTRATEN ; by ge legenjteid hater, aan hetzelve op gedragen , Treteelen , JOHANNA GRAY,
TETRONELLA moms

ten noesne en AMELIA ? Gefchied die plaatfing enkel om de'
,Opdrag,s , op eene wellevende wyze, te beantwoorden? Dit had
imiten de werken des Genootfchaps kunnen gefchieden. Of
meent het Genootfchap, dat bier fpeeekende wordt ingevoerd , wezenlyk dat die twee Treurfpelen [die wy als Treurfpellen, verre
under de iniddenmaatige durven plaatfen , en die dus de vet.el ieniten dier Dames, ten ininfte die van ]uff,rouw teoENs, oneer
aandoen] zulke meesterftukken zyn? Waar zullen byzon.
dere Dichters niet al verzen op moon maaken , en in hunne
verzamelingen uitgeeven, wanneer geheele Genootfchappen kunnen goedvinden e om Lofdichten op andere Gedichten, in hunne
Werken te plaatfen, en wel op zodanige Gedichten, die hunten voorgewenden rang Diet kunnen beweeren ?— Aan gebrek
van belangryker onderwerpen , kunnen wy het, na de leezing
van her Voorbericht , niet toearyven: fchoon het oogmerk, om
jaarlyks gedichten nit te geeven, daar wel eenigen fchyn van
beeft.

Neef in Lisfabon, eene Familie childery , Tomei fpel in drie
B edryv en , gevotga Haar het Hoogduitsch van den Neer e SCHRODER. Te Amfierdam by A. van der Kroe en A. Cape!, 2789.
In ONTO 92 bladz.

.Pe

en fchetst ons hiee eene huishouding, die zi;, door een
te hoogen ft,aat te Yoeren, in de engte gebragt heeft:
m
dezelve vieit zig met de herftelling der verloopene zaaken, door
den rykdom van een Neef , die, Mt de Indien wedergekeerd ,
haar een zeer guntlig berigt nit Lisfabon heeft /amen, toekomen.
Een zeker Heer Sive& , in dat Huisgezin verkeerende, als een
Vriend van den Heer Wagner, tragt het zelve door goeden raad
te helpen; doch zyne,raadeeevingen hebben den rechten ingang
niet ; vooral mislukken zyne poogin gen om Wagner, ter voorkominge van zynen ondergang , te hoopen tot het handhaaven
van zyn.Manlyk en Vaderlyk gezag, tegen de verkwisting zyner
Buis.
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1-IlliSV1QUWe, de buitenfpoorigheden van zyh Zoon en Dogter,

gepaard met de mishandelingen zyner Voordogter Sophia aange,
daan. Intusfchen komt 'er een Brief uit Lisfabon, waarin Neel
meldt, hoe bet Schip met zynen rykdom vergaan zy, en zulks
hem in armoede dompele. Dit werpt deeze huishouding geheel
overhoop, en fleept etlyke nadeelige gevolgen met zig. In die
omilandigheden flaat Sivers , welke Sophie beminde, voor met
Naar te huwen; en ten laatlte maakt by openbaar, dat by zelve
Neef Steinburg is , die zig tot dus ver bedekt gehouden , het
verlies van zynen rykdom verzonnen had en zig te over in
ttaat be yond, ow zynen Neef Wagner en de zynen gelukkig to
inaaken , wanneer zy zig verflandig willen gedraagen ; in weik
vooruitzigt dit Tooneelfpel met vergenoegde vreugde eindigt. —
By gelegenbeid der laatfte ontdekkinge , geeft de Heer Sivers
eene verklaaring van zyn gehouden gedrag , en ontvouwt den
Heer en Mevrouw Wagner de maatregelen, welken by genomen
en in 't werlc gefteld had , om hen tot nadenken te brengen,
in de hoop van het geluk des Huisgezins te bewerken.
Dit leerzaam Tooneel, doorvlogten met verfcheiden tusfchenkornende wel to pas gebragte voorvallen , dient inzonderheid ter
waarfehuwiege tegen eene verkwistende Huishouding , en flrekt
bovenal om te toenen hoe Mannen en Vaders het:then toe to
zien , dat zy , door geene Jaffe toegeevendheidden invloed,
dien zy hehoorden te hebben , verliezen ; en ten 'fterkfte gehouden zyn, hun gezag verftandig en minzaam to handhaaven.

Zedelyke Wtfpanningen voor den gevoeligen mensch. Derde Stukje.
Te Anflerdam, by J. du Jongh, 1789. In duodecimo, 162 bladz.

H etWyndham,

verhaal der wederwaardigheden van Mejuffrouw Elizalet
in 't voorige Stukje aangevangen, loopt in dit
tegenwoordige ten einde, en meldt ons ten laatfte de gelukkige
ontdekking der flinkfche handelingen van Lady Wyndham , do
Stiefameder van den Hoer George Wyndham ; die den ouden
Heer tegen hem opgezet , en Tangs dien weg hem en zyne Egr.
genoote de bitterfte onheilen berokkend had. Zulks deed het
lot der Gelieven een gunftiger keer neemen; waarover de Vader
zig hartlyk verheugde, en dat Lady Wyndham, door haare woe.
de en fpyt , tot krankzinnigheid bragt. — By dit verhaal is
gevoegd eene beknoptere Gefchiedenis van Hendrik Sanderfon,
die, aan herhaalde to leurftellingen onderworpen , tot wanhoop
overilaat , en zig zelven van 'r leeven zoekt to berooven; klat
hear egter Na verloop van eenigen tyd komt by we
der tot een gunfliger vooruitzigt, en ten laatfte doer zich eerie
gansch onverwagte uitkomst op , daar hem eene ryke erfenis,
hem uit enkel medelyden toegefchikt, ten deel yak. Nier on.
gepast leidt ons de Opfteller van dit verhaal , dat even als 'c
voorige zeer we! uitgevoerd is , ten floc tot de volgende overdeft.
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denking. Hoe weinig, 6 Lezer, begrppen wy meenig„ maal wat wy wenfcnen! Laat toch, in de gewenschte oniflan„ digheden, ons hart zich niet tot trotschheid verheffen: en wan„ neer onze gelrefdfte hoop zich op het ongelukkigfte bedroo.
„ gen vind, laat ons toch dan ook aan de wanhoop geen plaats
geeven!”

Staats- en Karakterkun4ige byzonlerheden, betreffende FREDERIK den
11, Koning van Pruisfen. Uit ha Iloogduitsch , naar den derden
Druk.
Deel. 's Gravenhage by I. van Cleef,
In gr. ague 240 bladz.
it laatfte Deel deezer verzamelinge bebelst eene foort van
naleezing van byzonderbeden, welken, even als
vooriD
gen , bet character van
den II, in veelerleie opzigten,
de

FREDERIK

kenmerken ; het welk zomtyds ter ophelderinge van eenigen
zyner hedryven kan dienen. Men heeft zich , by voorbeeld,
ander bet doorbiaderen der leevensgefchiedenisfe van van der
Trenk , meermaals verwonderd , hoe de Vorst, dermaate, tegen
hem vooringenomen konde blyven; dan die bevreemding neemt
af, als men nagaat , hoe het den Pruisfifchen Vorst eigen was,
niet ligt van zyne vooringenomenherd af te than , en zelfs die
op anderen van de Familie over te brengen; waar van men
meer dan den voorbeeld ontmoet. Dit ondervond, voigens het
bier gemelde, zeker Regiment Kavallery, grootlyks tot deszelfs
nadeel.
,. Het had, ten tyde van Koning FREDERIK den Eerften, ems
optland verwekt, dit was de retie, waarorn de Koning het zelve,
niettegenftaande het zich naderhand dikwils hraaf gedroeg, nooit
reek lyden kon. By eene revue decide de Koning de fchikking
uit voor eene volgende manoeuvre, zonder dat de Chef van het
gemelde Regiment 'er het geringtle van vernam. Deeze was bier
in 't eerst over verlegen, maar hielp zichzeiven, en onderzocht,
wat de Koning belast had te doen. Op den dag van de manoeuvre verborg by zich met het Regiment in een bosch , yid
de Armee van den Koning onverhoeds in de flank en rukte
In vollen draf voort tot her hoofd , daar zich de Koning bey ond. Toen deze dit Regiment zo onverwachts zag aanrukken,
riep by: Kanon hier! Kanon finer! Maar de Generaal zeide: Uwe
Majefteit laate de Kanonnen maar blyven aizo zy haar nergens
toe dienen kunnen. Deze manoeuvre verrastte den Koning,
maar veranderde zyn oneunftigt gedachten van dit Regiment
niet. By eene andere gelegenheid vertoonde zich dit nog duidelyker. Als de Koning dit Regiment de gewoone manoeuvres
had iaaten maaken , zeide by tegen den Chef: het Regiment ryd
he:1 ft gt , het deugt volfirekt niets. Maar by Torgau deugde het
antwoordde de Generaal, Dia is web straar,,
toch wel,

her-
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hernam de Koning, mar het is tech een oproerig Regiment. Zo
daeht de Koning, en daarom behoeft men zich niet te verwondeten , waarom eenige Familien in zyn diense haar geluk niet maaitten. Daar waren altyd redenen voor handen; maar weinigen kenden die." — Zulks ondervond, by cone antiere gelegenheid, de
Brooder van een Officier.
,- Zeker bekwaam en in krygswetenfchappen heel ervaarcia
Officier , kwam in den Zevenjaarigen Oorlog by den Koning
het Leger by Leipzig, het welk by zelf aangelegd had; de Koning vraagde hem : Wat by 'er van dacht, en hoe het hem be.
viel? — De Officier, die by ongeluk niet wist, dat hy een
werk van den Vorst beoordeelen zou, zeide: Uwe Majefteit! ik
vind dat het Becht geappuieerd is. De Koning keerde hem op
het oogenblik den rug toe , en fprak jaaren Lang geen woord
tegen hem , tot dat een verloop van tyd de zaak weder goed
maakte. De Broeder van gemelden Officier , was in een
Civielen post, en moest Bens voor den Koning verfchynen. Hoe
Vraagde by hem. Toen by zyn naaw noemde ,
beet gy?
was het — is de Overlie van N
een Broeder van u? —
ja Uwe Majefteit ! was het antvfoord. De Koning vraagde ver.
Zyt gy ook zo fchrander als uw Broeier?
ders Zo?
Hier op volgde enkel een ophaalen der fchouders, en de Koning
brak dit onderwerp af."
Dit ongunffig aandenken aan iemand ging , naar de aanteke.
nirg van are Doorlugtigheid den Vorst van LIGNE, die andets
zeer vleiend van den Koning fpreekt, zo verre, dat hy, wan.
neer 'er hier of daar mispasfen begaan waren, ,, alles geern op
rekening zette van lieden , dien hy niet genegen was ," fchoon
zy 'er gecn hand in gevoerd handen.

Het leven van een Lichttnis , charakterkundig gefchilderd net nocatern.
en eironowicar. Utt het Hoogduitsch. Eerfie Dee/. Met
ten. In 's linage, by 1. van Cleef 1789. Behalven bet Voorbet
richt 313 blade. in gr. ann.

T Let ongepast vangt de Vertaaler deezer Leevensbefchryvinge
zyn Voorberigt a!dus aan: „ Welke gedachten deeze Tijtel
,, den Leezcr ook moge inboezemen , wij verzekeren hem bij
„ voorraad , dat hij in 't werk zelf Diets ergerlijks zal aantrefIen;
,, de weg ten zekeren verderve, door ooze jeugd, maar al te dik„ wijls betreeden, wordt 'er eigenaartig in gefchetst, en aan wan"2) fchouwing ontbreekt het niet." Aan dat Voorberigt beantwoonit de fchryfwyze in dit Werk gehouden vry wet — In d:
ontvouwing van den leevensloop van den (leer Wild work ons
her natuurlyk order 't ocg gebragt de oorfprong cn voortgang der
losbandige leevenswyze van een Jongeling, met derzelver verdervelsnie gevolgen. De Schryvex nee= in zyne manier van verhaa.
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len, gelladig in agt, om het fchandelykfte veeler tooneelen ge.
heel te verbergen , of dermaate te omzwagtelen , dat het geen
kiefche 6ogen kunnen kwetzen; en dat het geene , 't well; zig
voor 't oog vertoont, dat in een gefchrift van die natuur niet geheel vermyd kon worden, uit eigen aart diene , otn het affchuwelyke te doen opmerken. Ook is het verhaal telkens , vooral in
rnerkwaardige omftandigheden, doorvlogten met leerzaame zede.
lesfen en overdenkingen , die recht ter fnede bygebragt, en mar
den eisch uitgevoerd zyn. — Dus vertoont zig althans dit
eerfte Deel. Maar met dat alies is 't egter geen boek, dat wy
ter algemeene leezinge voor de Jeugd kunnen aanpryzen; om dat
de Jeugd zig gemeenlyk maar al te veel ophoudt met de huiten.
fpoorigheden , en het zedelyeleerende te Bat onagtzaam overflaat:
des hierin wat veel oordeelkundige behoecizaamheid noodig zy.

Brieven aan de jonge CAROLINA. Een Opmedings-Jchrift , door
AHORNER. Twee Deelen. Te .i.dinfierdam bij N. T. Gravius ,
1789. In duodecimo 358 bladz.
en in zyne foort wel uitgevoerd Gefchrift , dat tot een leer.
zaam vermaak kan dienen , inzorderheid voor jonge JufferE
tjes , in haaren vroegen leeftyd; om haar, wanneer zy, met den
ouderdom van zeven jaaren of daaromtrent, eene gefchikte vat•
baarheid voor zedelyke onderrigtingen erlangen , verilandlyke
denkbeelden van Deugd, op eene aanvallige wyze in te boezemen.
De Heer Ahorner heeft deeze zyne Brieven in den gemeenzaatnen
vriendenftyl gefchreeven; pryst Carolina, als zy zig wel gekweeten
heeft, zonder haar bovenmaate re verheffen ; en laakt haar gedrag, als zy een mispas begaan heeft, op een geroeligen trant,
zonder haar egter te laag te vernederen, en boezemt haar deugdzaame raadgeevingen in, die by nu en dan met gepaste beknopte
voorbeelden opheldert en aandringt: betoonende fteees . dat by.
als een tederminnend Vriend , niet anders dan haar in der daad
genoeglyk leeven, en weezenlyk geluk, bedoelt. In deeze fehryfwyze is onze Autheur by uitftek zo wel geflaagd , dat men zig,
ongetwyfeld, het zy in de Opvoedings-Schoolen , het zy in de
Huislyke Opleiding , met vrugt van deeze Brieven zoude kunnen
bedienen ; terwyl menig jong Juffertje , in het docebladeren van
dezelven, onder de by tyd en wyle gefchikte aanmerkingen der
Opzienderen, eene gevallige uitfpanning, die sevens leert en vexmaakt, zou vinden.
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De Bijbel verklaerd door j. VAN NUYS KLINKENBERG, Hoog.
leeraer en Predikant te Amfierdam. Mitsgaders Lid van
het Genootfchap der Weetenfchappen te Vlisfingen. XVIII.
en XIX. Deel, Te Amfierdam by J. Allart 1789. Behalves;
een uitvoerig Voorwerk , 1124 bladz. In gr. oaavo.
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ier mede maekt de Hoogleeraer een aenvang van zyne
ontvouwing der Schriften des NieuwenVerbonds: en,
by die gelegenheid , heeft by voor het XVIIP, Deel ene voorafgaende drieledige Terhandeling opgefleld. Het eerIle lid
betreft de Schriften des Nieuwen Verbonds in 't gemeen ;
bet volgende meer byzonder de Euangelien , en 't laetfte
allerbyzonderst het Euangelie van Matthaus; en zo beeft
zyn Hoogeerwaerde , voor het XIX ie Deel twee Inleidende
Verhandelingen geplaetst , over de Euangelien van Marcus
en Lucas. In dit Voorwerk vestigt by telkens de aendacht
op bet merkwaerdigfle, dat omtrent doze onderwerpen in
't algemeen, en iedcr in 't byzonder,, nafpooring vordert ;
en dacrop gaet by over tot de Verklaring van het Euangelie
zelve. Zyn Hoogeerwaerde richt zynen arbeid op de eigenfte wyze in, als voorheen , traehtende , deels door ene nitbreiding, deels door nadere aenmerkingen, ook dit gedeelte
der Bybelfchriften nader op te helderen; waer in men zyne
naeuwkeuriglieid en oordeelkunde gemeenlyk befpeurt. Ter
proeve hiervan zullen we te berde brengen bet boofdzaektyke zyner aenmerkingen over de bedoelde betekenis van de
gelykenisfe der arbeicrers in den wyngaard, die, hoewel op
onderfcheiden tyden van den dag gehuurd, evenwel een gelyk loon ontvingen; aengetekend Matth. XX.
Naer zommiger oordeel is deze gelykenis betrekkelyk tot
den geheelen tyd der Enan uelifche bedeelinge; dan Hoogleeraer bepaelt derzelver bedoelde, met anderen , tot bet begin Bier bedeelinge. „ Het oogmerk der gelijkenisfe toch
„ was, (zegt by ,) om PETRUS, tegens de zelfsverheffing
op de voorrechten van het Apostelfchap, te waerfchouNO. 4.
V. DELL, N.
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wen en te wapenen; en derhalven moet 'er zodanig lets
worden voorgelteld, het welk PETRUS en zijne medepostelen beleven konden."
Uit dien hoofde kan by
9,
zich ook niet verenigen met hun, welken hier denken op de
verfchillende roeping in onderfeheiden leeftyd, in de vroege
jeugd of later, eu zelfs in den ouderdom; te minder, daer 't
ongerymd zou zyn te denken, dat de zodanigen, die in
hunne jeugd geroepen zyn , hier namaals in den bemel
zouden murmureeren, on] dat anderen , die in een meer gevorderden leeftyd geroepen zyn, derzelfder zaligheid deelachtig worden. — Ook zyn hem gansch niet aenneemlyk
de gedachten van bun , die , door deze arbeiders in den
vyngaerd, verflaen , de bedienaers van het Euangelie in onderfeheiden tyden. In dat g eval zou de gelyke belooning,
Of de penning, moeten aenduiden, ene aerdfche belooning
ten acnzien der dagelykfche nooddruft; en 't is midlerwyl
overbekend, dat alle dienaers van het nuangelie niet dezelfde aerdfche belooning ontvangen. 't is by hem buiten twyfel , dat 'er vs. 8 en 9 van ene geestlyke belooning
geliiroken word; als mede dat die uitlegging in 't geheel
niet firookt, met het befluit, door onzen Heiland vs. 16
nit deze gelykenis afgeleid. Gereeder valt by den zodanigen toe, welken door de arbeiders in den wyngaerd verlinen , de leden der Kerke des Nieuwen Testaments, be.
fiaencle uit Jooden en Heidenen; welke uitlegging by verder
in dezer voege ontvouwt en verfterkt.
„ Dan worth 'er, (dos .vervolgt zyn Hoogeerwaerde,)
door deeze gelykenis afgebeeld, hoe de laridheer van den
wijngaerd, dat is, de Koning zijner Kerke, in bet beo-in
van het Nieuwe Testament , eerst , en wel geduurende
b
eenen ruimen tijd , de Joden door bet Euangelie zou nodi,
gen , on in bet Koningrijk 'der hemelen in te gaen, en aldaer tot zijne eer, tot hun eigen hell, en tot nut van hunne
medemeniChen , werkzaem te zijn; hoe de Koning der
Kerke vervolgens de Ileidenen zou roepen tot zijn Koningrijk , met aenbieding van dezelvde voorrechten en zeg-eningen ; hoe bet Bros der Joden over deze hunne
in voorrechten met de Heidenen, met nijdigheid en boosbeid tegen den Koning der Kerke zoude vervuld worden,
om dat zij zich verbeeldden, nit hoofde van hunne vroegere
roeping en van een langeren dienst , den voorrang te moeten hebben haven de Heiclenen; en eindelijk, hoe dit wangedrag , door den Heer der Kerke , ten hoogften zou veroordeeld warden, en voor hun dit verdervelijk gevolg hebben,
•dat
59
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dat zij , als die door hun wangedrag betoonden , dat zij
wel geroepen , maar met uitverkoren waren, ftonden verworpen te worden.
9/ De fpreekwijs , in den vijngaerd te arbeiden, ‘yordt
niet altoos genomen voor het werk der Leeraren, in den
dienst van het Euangelie, maar ook wel eens voor de werkzaemheid van bijzondere menfthen, in het bevorderen van
hunne eeuwige belangen , verg. Kap. XXI: 28-32.
Deze verklaring past ongemeen wel , op alle de wezenlijke
delen van . deze gelijkenis. Zij fIrookt zeer wel met.
het oogmerk van den Reiland, Kap. 3o (; de Joden , die
voorheen de eerfte waren, zouden de laetfte,' en de Heidenen , die de laetfie waren, ten aenzien van den tijd hullner roepinge, de.eerfte worden.
Ook {leant zij blijkbaer
overeen met andere gelijkenisien , als Kap. XX
''' II.
alwaer vs. 54 op dezelvde wijs gezegd wordt , valen zijn geroepen, maer weinige uitverkoren; Luc. XV: Ii--32, alwaer
ook de aenneming der Heidenen, met de morring der Joden, worth afgebeeld; en Luc. XIII: alwaer de aenneming
der
[(*) Dit is ene druk- of fchryffeil ; mogelyk moet het zyn
Kap. XIX: 3o: maer nog eerder zouden wy denken , dat de
Hoogleeraer bedoeld heeft het I6 de vers van dit Hoofdftuk; al.
weer by het bier beoogde dus uitbreid.1 „ Alfoo, op de gezegde
wijs fullen de laefte de eerfle zijn ; de Heidenen, die het laetst
„ door het Euangelie ftaen geroepen te worden , zullen den
„ voorrang hebben boven de Joden ; ende de eerfte zullen de
„ laetfle zijn, de Joden, die lang voor de Heidenen waren, zul,, len uit hunne voorrechten verftoten worden." Op deze wyze
is des Heillands vooritelling bier ter plaetze eenftemmig met
zyue tact Luc. XIII. 29, 30 Daer fullender komen van Doren
code westen , ende van noorden ende znyclen : ende *len aenficten
in het Koninckrijcke Godts. Ende feet, deer zijn, laetfte , die de eerfte Allen zijn; en doer zijn eer/Ie die de tactile fullen zijn. --7--Dat is, volgens den Hoogleeraer: „ Deer zullender van de Hei.
„ denen, die voorheen vervreemd waren van Isreels burgerfclup,
„ komen uit alle gewesten van den wijden aerdbodem, van Oos„ ten en Westen , en van Noorden en Zuiden tot de Godlijke ge„ meenfchap, en zij zullen, door het Euangelie cenoodigd zijn„ de, en dat aenbod gelovig hebbende aengenomen , nenzitten
,, in het Koningrijk Gods, door deel te hebben aen elle de zalige
„ heilgoederen , door den MESSIAS verworven. Dan zullen velen
„ der Heidenen , die later geroepen zijn dan de Joden, meet
„ bevoorrecht worden , dan de Joden, die eerder geroepen wa.
ren."
K2
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der Heidenen , in het begin van het Nieuwe Testament,
voorgefteld, en vs. 3o met deze aenmerking befloten wordt,
ziet daer zip; laetften , die de eetfte, en daer zijn eerften,
die de laetfte zijn zullen,
„ Op dezen gelegden grond laten zich alle de wezenlijke
delen der gelijkenis eigenaertig verklaren. Ondertusfchen
behoeven wij niet alle de hijzonderheden,. in den geestelijken zin, over te brengen. Alle gelijkenisfen, en ook die van
onzen groten Leeraer,, hebben dit eigen, dat 'er in dezelve
iets heerfchende zij, en dat 'er eenige bijzonderheden , tot
cieraed, zijn bijgevoegd om de fchilderij volkomen te maken.
Het wezenlijke van deze gelijkenis beftaet in 4 ftukken; het
roepen der arbeiders , op onderfcheidene tijden van den dag,
om in den wijngaerd te werken; de loon, die, door den
landheer , aen alien. , zonder onderfcheid, werd ter hand
gefteld; het morren van de eerstgeroepenen ; de veroordeeling van hun wangedrag , door den landheer, het welk dit
lcr had, .dat zij uit den wijngaerd verdreven wierden.
o.evo '27
Dit laetfte wordt niet uitdrukkelijk gezegd , maer men kan
bet, uit het beloop van zaken , en vooral uit de toepasfing
vs. 16, ligtelijk opmaken.
„ r. De Landheer is cmusTus. — De wijngaerd vertoont het Konivgrijk der Henzelen, de Kerk van het Nieuwe
Testament, vs. — De arbeiders, die geroepen worden, zijn menfchen, die tot de gemeenfchap der Kerke genodigd worden, om doer in te werken, ter bevordering van
Gods eer , van hunne zaligheid, en van het heil hunner
medemenfchen. — De dag vertoont ons den ganfchen
tijd, die gefchikt was, tot de eerfte oprichting der Kerke,
weiken wij rekenen mogen van de zending van JOANNES
den Doper af, tot op dien tijd, dat CHRISTUS Koningrijk
in nadruk onder de Heidenen werd opgericht. — De arbeiders werden, op onderfcheidene tijden van den dog, geroepen. Het verbeeldt hoe de Joden eerst, en de Heidenen
daerna, ftonden geroepen te worden. — De dag wordt
verdeeld in vijf tijdperken. Dit kan men als een cieraed der
gelijkenis befchouwen , welke in het algemeen te kennen
geevt , dat zommigen vroeger en anderen later zouden geroepen worden; en dan moeten door zulken, die in den
inorgenflond , of ter derder , ter zesder, en ter negender
uure gchuurd waren, de geroepenen nit de Joden verflaen
worden, en door de zodanigen, die ter elvder uure gelmurd
waren, de geroepenen uit de Heidenen. Wil men het evenwel sneer gebijzonderd hebben , dan zijn de arbeiders, die
in
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in den morgenflond gehuurd werden * de Joden, die door
JoA NNEs den Doper, als den Voorloper van den IVIESSIM,
geroepen waren; die ter derder uure gehuurd werden zijn
den de Joden, die door CHRISTUS en zijne Discipelen , voor
het gevangen nemen van JOANNES den Boetgezant , geroepen
zijn; de arbeiders , die ter zesder uure gehuurd werden,
zijn de Joden,. die, door den Heer JESUS en zijne Apostelen , na het gevangen nemen van JOANNES geroepen zijn;
de arbeiders, ter negender uure gehuurd, verbeelden de Joden, die na de hemelvaert van CHRISTUS , door PETRU4
en andere Apostelen, geroepen zijn; en zij , die ter of
uure geroepen werden, zijn de Heidenen.
„ 2. De Landheer liet aen alle de arbeiders, zonder onderfcheid, denzelvden loon ter hand ftellen. — De loon
is 4 genadeloon van het eeuwig leven , die, door de pre-.
diking van het Luangelie, aen alle de arbeiders uitJoden en
Heidenen was aengeboden en toegezegd„ Dezen loon liet
de Landheer aen alle de arbeiders gelijkelijk aenbieden,
T.en de laetften als aen de eerften,
„ 3. Dan over deze gelijke bedeeling van loan, morden
de eerstgeroepenen. Het vertoont ons den nijd der
Joden , die niet dulden konden 2 dat de Heidenen met bun
m dezelvde geestelijke voorrechten deelen zouden. , zo dat
het grootfte gros bet aengeboden Neil verfmaedde,
„ 4. Zulk eene handelwijs was blijkbaer flriiclig met de
menfchenliefde en den eerbied , welke men der Godlijke
vrijmacht verfchuldigd is. Zij wordt daerom door den Gad,
lijken Landheer verodrdeeld, en had ten gevolge, dat de
oden , bij de verwoesting van Jerufalem , uit den, wijngaerci
der Berke verfloten wierden,""

i

Leerredenen over het leeven van DAVID. Door P. BONNET,
Predikant te Rotterdam. Wde en Vde Deel. re Rotterdam by P. en J. Holstein , en te Utrecht by A. van
Paddenburg en G. van den Brink Jansz. In 4r. octave
I 104 bladz.

n

et beloop der gerchiedenisfe van David, zinc zyne

heffing- tot Ironing, eerst over Juda, en vervölgens
over geheel Israel , tot aen den opftand van zijnen Z0011,
4bfolom , welke hem noodzaekte zyne Hofplaets, jeruzaword m deze
Iem , te verlaten aengetekend 2. Sam,
twee
K5
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twee deelen ontvouwd en ter betrachtende leeringen voorgedragen. De Ecrwaerde Bonnet behandelt 's Vorften voornaernfle lotgevallen in dat tydbeflek op ene foortgelyke wyze , als by de voorigen befchouwd heeft; en daer we reeds
een en anderwerf een ftael gegeven hebben van 's Mans gefchiedkuudige overwegingen , zullen wy ons thans bepalen
tot de mededeeling van een betrachtelyk voorflel, om ook
van die zyde te toonen, hoe zyn Eerwacrde ons het zedelyk
leerende doet oprnerken. — lilt ene nienigte van zulke
zedenleeringen zullen wy ons bier bepalen tot die, Welke
ons order 't oog brengt, by gelegenheid der beflthouvvinge van . Davids al te toegevend gedrag ointrent zynen
20011 Abfolom, naer luid van het verhaelde. 2. Sam. X111. 19.
XI V. 2_1-s4. C11 33.
„ Wij zien ," (zegt onze Leeraer ,) „ Wij zien in dit
gedrag van David, hoe men door zwakheid tot onvoorzichtigheid, en door onvoorzichtigheid tot verderflijke dwaasheid koonn " ---- David verlangde flerk naar Abfolom.
Meer vaderlijk zeker,, dan verflandig. Dit bragt hem
jot een tweeden flap ; hij laat Abfolom te Jerufalem koomen.
Dit was onvoorzichtig. — En dit bragt hem tht een derden flap; hij laat Abfolom aan zijn hof, in zijne tegenwoordigheid koomen, en kenbaar in zijne gunfte deelen. En hoe
doodlijk was dit bij de uitkoomst! — Zoo kwam David
door zwakheid tot onvoorzichtigheid, en door onvoorzichfigheid tot dwaasheid.
flier uit hebben ouders —
bier nit hebben wij alien iets te leeren.
„ alders vinden , met reden, vermaak in bet genoegen
Iran hunne kinderen. — Dan verflandige en godyruchtige
ouders ontdekken niet zelden , dat hunne geliefde kinders
meest genoegen fcheppen, in bet geen gezond verfland en
godvrucht moeten wraaken. Het eerie kind, infpanning en
trbeid fchuwende , vindt het zoetst vermaak inwerkelooze
ledigheid. Het ander vindt zulks , in bezigheden, welken
nimmer eenig betaamelijk beflaan kunnen geeven. 'Er zijn
Ook kinders , die al vroeg blijken geeven van trotfche
heerscifzugt ‘; van - neiging tot woeste dartelheid — tot
hoovaardigen en with-en opfchik — tot verleidend gezelfchap — tot het zoo laag , als betooverend fpel — tot
nutlooze geldverkwistingcn — tot onkuifche en verdartelende tooneelen — tot beleedigende en Ifoonende flout
heid , in taal en bonding — tot afkeer van Godsdienst,
en alles wat ernftig is — en tot wat al clwaasheden en
zonden sneer
)Arit
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Wat zullen ouders hier doen ? Hoe zullen zij best
zich gedraagen! — Het is zoo, bier ook valt , zeggen gemaklijker dan doen; voorfchriften te geeven , dan die uit te voeren. flet is zoo , die nooit kinderen opgevoed heeft, is
vaak de wijsfte leermeester. Het is zoo, de voorzianigfle
en godvruchtigfte opvoeding was dikwerfvruchtloos.
met dit alles , hoe zullen ouders zich hier best aedraagen ? —
Elk moet erkennen , zij behooren zich te wacliten, van het
geen in David te misprijzen is. Zij bchooren zich te wachten van die zondige zwakheid, waardoor zij niet kunnen
verdraagen , dat hunne kinders bedroefd worden; waardoor
zij bekommerd zijn, dat hunne kinders eenig ono-cnoegen
zullen opvatten; waardoor zij hun behoorelijk ouderlijk
b
gezag laaten krenken; waardoor zij, tegen pligt en overtuiging, toelaaten het geen verhinderd moest worden. Het
toe creeven in zulk eene zwakheid, loopt eiudelijk uit, op
derbkinderen verderf, en der ouderen verdriet. — Vooral
behooren ouders op hunne hoede te zijn, wanneer anderen
de verkeerde neigingen hunner kinderen poogen te bconnftigen. Al ras koomt 'er eene Thekditifche , en die bden
naam heeft van verftandi cr te weezen; of een Joab , die wat
aanzien en gezag heeft. bDeezen, zelf de weerela liefhcbbende , en de ijdelheden nawandelende, poogen niet zelden,
der dwaaze jeugd ten gevalle gemoedlijke ouderen te overreeden , om zondige begeerlijkheden en verkiezingen hunner
kinderen in willi
te baen. Het is, zeggen zij, maar dat endat; bet is maar eons, en voor dit maal; die en die laaten
hunnen kinderen milks toe; en wat niet al! — En zit —
ya zeggen de ouders met hun mond, terwijl hun bet hart in
den boezem klopt ! --- En wat is de uitkoomst ? Het
jeugdig hart worth vervoerd — de begecrlijkhcden worden fel ontflooken — de zinneti verwilderd; — in dar.
tel gezelfchap en zondig bedrijf alleen vindt men frnaak ; en
nu is 'er voords geen houden aan! — Zo baart zwakheid
van geest onvoorzichtige toegeevendheid. — Zoo belpt
die toegeevendheid kinderen aan veel zonden , en ouders
aan veel kruis.
, Dan bier hebben niet flegts ouders, maar wij alien wat
te leeren. Meenigwerf koomt men in gevallen , waarin
men, door zwakheid van geest, tot onvoorzichtigheid, en,
door deeze , in groote ongelegenheid geraakt. Dikwijls zag
men daar voorbeelden van. Zij zijn te magtig vecl zelfs ,
om ze op te noemen. E6n als uit duizenden. Iemand list
bloot voor zondige eerzugt — en hoe wijd verfpreidt
dec.
K4
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deeze haare takken ! Ras wordt zulk een vatbaar voor cle
middelen, waardoor hij aan zijne eerzugt meent te kunnen
voldoen. Hij begrijpt, daartoe moet hij vrienden maaken ,
en die behouden. Urn dit te kunnen doen , geeft hij, tegen
verpligtingen, eerst iets toe, daar hij weigeren moest; our
dat hij ziet, door weigeren, gunst en eer in gevaar te zulfen brengen. Maar nu, ja, blijft hij die behouden. Doch
daarmede is bet niet gedaan. 'Er worden verdere,voortiagen , gewigtiger verzoeken voorgetteld. Wat nu? Wil men
niet op ecnmaal verliezen het geen men nu heeft, men moet
verder koomen; ook hier toegecven. En eindelijk ziet men ,
men is te verre gegaan. — Met alles wat men peinst en
overlegt, het gemoed heeft geen vrede ; met alles wat men
zorgt, men kan de kwaade gevolgen niet keeren ; men kon,
in het begin, niet denken , dat het zoo verre koomen zou,
als men nu tot zijne fmerte ziet, dat het gekoomen is !
des zugt men onder zonde , en ondcr zwaarigheden !
„ Bezeffen wij toch , Waarde Hoorders , hoe noodig het is,
dat wij onze eigen getteldheid en zondige zwakheden wel
kennen , Reeds die onder het oog houden, en biddend over
hart en neigingen waaken; — hoe noodig het is onze beginfelen wa'arnit , en de oognierken waartoe wij werkzaarn
zijn , aan het Godlijk voorfchrift van onzen pligt wel te
toetfen. Duidelijk zien wij, nit het voorgellelde , hoe
zorgvuldig wij te waaken hebben , tegen de eerfte flappen
van zondige toegeevendheid, waardoor wij ons in verzoekingen , en in gemoedbenaauwende itrikken zouden brengen. — Dan , zijn wij bij verrasiing in den itrik geraakt ?
tilt het gezegde blijkt, hoe noodig het is, op een godvruchtige wijze, fpoedig, door 's Heeren hulp ons daar uit te
ontwarren. En bidden wy, Veel: Heer, leid ons niet in
verzoeking !"

Het vyfde en drie volgende Hoofdftukken uit PAULUS Brief
aan de Romeinen, verklaard door G. DE HAAS, Dr. Th. en
Predikant fe Amjterdam. Berfte Deel. Te Ainfterdarn by
Wesfing en Mart 1789. Behaiven de Aanfpraak en Opdragt , 468 bladz. in gr. octavo.
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seder , die gewoon is Gndgeleerde Schriften te doorbladeren, weet, dat de inhoud van den Brief van Paulus aen de Romeinen, by uitftek, aen verfehillende verklarin-
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ringen onderhevig is, en dat zulks bovenal plaets heeft,
otutrent het voorgeftelde, in het vyfde en de drie volgende
Hoofdftukken. Verfchiilende verklaringen , die grootlyks
ontifiten uit de verfcheidenheid der gevoelens , ointrent de
daerin behandelde onderwerpen ; zo als men dezelven alvoo•
rens heeft leeren befchouwen; dat een doorgaenden invioed
heeft op het uitlegku,ndige der Heilige Schrift ; en te nteerder in (lit geval, om dat het betrekkelyk is, tot onderwerpen , waerover Godgeleerden van naem , ter wederzyde ,
zeer verfchillend denken. Onpartydige beoordeelaers
van Gefehriften van die natuur behooren des, byzonder in
zodanig een geval, gene Godgeleerde party te trekken , en
zulk eene behandeling der onderwerpen niet te beoordeelen,
naer hunne denkwyze over dat Stuk , maer alleen naer de
nianier op Welke het uitgevoerd is. En dit doende twyfeten wy niet , of zy, die dit Werk van den Eerwaerden do
Hues doorbladeren , zullen , fchoon ze als Godgeleerden
over 't onderwerp geheel anders denken, met ons erkennen , dat zyn Eerwaerde dit Gefchrift, naer zyne denkwy
ze , met ene doorftralende opmerkzaernheid, en zeer nauwkeurige onderfcheiding uitgevoerd heeft.
Zyn oogmerk is ene uitlegging van den inhoud dezer vier
gewigtige Hoofdftukken gemeen te waken ; en het thans
afgageven gedeelte gact bepaeldlyk over het vyfde Hoof(1.fluk ; welks hoofdbedoelde en algemeen beloop, zyn Eerwaerde dus opgeeft. „ Onze Apostel, willende toonen de
„ uitmuntendheid der zaligheid, die ons door het Euangelie,
„ in den weg des geloofs, wordt toegebragt, redeneert tot
„ zulk een einde, eerst uit 's Heilands middelaarfchap ,
„ als bet zelve gegrond is in zijn plaatsbekleederfchap; dan,
„ nit zijn plaatsbekkederfchap zo als op het zelve het mid„ delaarfchap gegrond is. Op de eerstgemelde wijze be„ toogt PAIJLUS de uitneemendheid der zaligheid, die aan
„ bet geloo.f der Euangelieleere verbonden is, van vs. i tot
„ i t. uitmaakende bet eerfte deel van dit Hoofdftuk. Op
„ de laatstgemelde wijze betoogt hij dezelve van vs. it tot
„ 21 ingetlooten, uitmaakende het tweede deel deezes Hooftifinks.” — Om dit voorftel wel te verftaen zal 't met
ondienflig zyn, bier te melden, hoe onze Leeraer die twee
benamingen van Middelaer en Plaetsbekleeder verklaert ,
waer over by het volgende vooraf heeft laten gaen.
Het zijn twee onderfcheidene dingen, middelaar te zijn
en plaatsbekleeder te zijn. Iemand kan een plaatsbekleeder ziju , zonder middelaar te zijn. ADAM was plaatsK5
be-
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bekleeder, maar geen middelaar. Een borg veftangt
in zeker opzigt de plaats van den perfoon, voor wien hij
berg geworden is; maar daarom is hij geen middelaar van
denzelven. — Van de andere zijde kan iemand middelaar zijn, zonder plaatsbekleeder te zijn. MOSES was de
oniddelaar des Joodfchen yolks , maar geenzins de plaatsbe.
k,leeder van het zelve. Goede mannen zijn middelaars,
maar geen plaatsbekleeders.
Dit onderfcheid mag en moet men toepasfen op den
perfoon onzes Zaligmaakers. — 's Heilands plaatsbekleederfchap, bepaaldelijk onder dat denkbeeld befchouwt , heeft
op eenen beftemden tijd een einde genomen. Men verflaa
dit wel. Men neeme in agt, dat wij fpreeken van 's Heilands
plaatsbekleederfchap , bepaaldelijk al: zodaanig aangemerkt.
Ik wil zeggen, dat wij onderfcheid moeten maaken tusfchen
bet plaatsbekleederfchap van Christus , op zig zelven befchouwd, zo als het zelve volmaaktelijk gediend heeft tot
voldoening aan Gods geregtigheid, en tusfchen de kragt van
daeze zijne borgtogtelijke plaatsvervanging. In het laatstgemelde opzigt bluft zijn plaatsbekleederfchap altijd, ja tot in
alle eeuwigheid, voortduuren. In het eerstgemelde opzigt
heeft het zelve e'en einde genomen. Men kan dit auk Met
beter ophelderen en bevestigen , dan met het voorbeeld van
ADAM. Indien ADAM was ftaande gebleeven , zoude hij, zo
dra zijn proeftijd ten einde geloopen was, opgehouden hebben de plaatsbekleeder van zijne nakomelingen te zijn. Op
dezelfde wijze hebben wij te denken , omtrent den tweeden
ADAM. Deeze had ook een proeftijd, die een einde nam
op dat zelfde oogenblik, toen Hij door zijne lijdelijke en
daadelijke gehourzaamheid volkomentijk aan Gods geregtigheld voldaan had. Op dit zelfde oogenblik nam ook
plaatsbekleederfch ap een einde Zulks blijkt ontegenzeglijk
uit den aart der zaake. Immers te willen beweeren , dat
CHRISTUS nu, in den flaat der verhooginge , nog de plantsbekleeder is van de geloovigen , gelijk hij geweest is in den
that van vernedering, is even zo veel, als of men Wilde
Itaande houden , dat ook het werk, het geen CHRISTIJS nu
na zijne verhooging aan de regte hand van God verricht,
verdienfielijk is; door het welk te zeggen de volkomenheid
van de offerande , die CHRISTUS eenmaal volbragt heeft ,
duidelijk zou geloochend worden. Ten deezen aanzien is
's Heilands plaatsbekleederfchap onderfcheiden van zijn middelaarfchap. Want zijn middelaarfchap blijft, in den vol•
flrektdcn zin altijd volduuren. CHLISTUS is middelaar,
zo
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o wel in den itaat van verhooging , als van vernedering,
beide van voorfpraak en van verzoening.— Ondertusfchen
zijn Heilands_plaatsbekleederfchap en middelaarfchap, in
deezen doorlugtigen perfoon, ten naanwiten met elkanderen
vereenigd. 's Heilands plaatsbekleederfchap , dat is , het
plaatsvervangend lijden en fterven , het geen Hij eenmaal in
de volheid des tijds ondergaan heeft , is de grond van zijn
middelaarfchap. Op grond van bet zelve heeft God •de
eeuwigheid, naar
der tot hem gezegd : Gij zijt Priefter
de ordeninge van Melchizedek."
Deze onderfcheiding, die, volgens zyn Eerwaerden, licht
geeft in de uitlegging der Schrift (*) , komt hem ook te
itade , in ene Verhandefing , (by manier van aenhangzel aen
't einde zyner Verklaringe van het vyfde Hoofdituk gevocgd ,) over de twee Verbondshoofden ADAM en CHRISTUS ;
ter ontvouwinge van de onderlinge overeenkomst tusfchen
hen, en de voortreflykheid van den tweeden boven den eerften ADAM, zo in de zaek zelve als in de gevolgen; welke
overweging by voorts ter betrachtinge aendringt. Zulka
dient ter nadere ontvouwinge van 't geen zyn Eerwaerde
gezegd had ter verklaringe van 's Apostels woorden , Rom. V.
14 , ftellende Adam tot een voorbeeld des genen die komen
Zou : 't welk zyn Eerwaerde in dien zin verItaet , dat de
Apostel niet oogt op Adam als ene prophetifche afbeelding
van aristus , maer op de onderlinge overeenkomst van die
beiden , 't welk hem aenleiding gaf om Adam als een voorbeeld aen te merken , inzonderheid ten aenzien van het
plaetsbekleederfchap, als Verbondshoofden.
Wyders levert ons de uitlegkundige de Haas, by gelegenheid zyner verklaringe der vier gemelde Hoofdflukken, als
een Voorwerk , ene oordeelkundige opheldering van dezen
(ye,.
(*) Ene foortgelyke onderfcheiding, tusfchen voldoening en terzoening , kan, zyns oordeels, ook dienen ten betere veritande
veler plaetzen der H. Schrift. „ Dit is," zegt zyn Eerwaerde,
(na zich bier over breeder uitgelaten te hebben,) „ Dit is dart
„ de iaak, Jesus crraistus heeft aan Gods geregtigheid voidaan.
„ Door de aanneeming van zijne aangebragte voldoening ontv-an.
„ gen wij genadige vergeeving van onze zonden, en warden
„ berfteld in de gunst van God. Deeze flaatsverandering wordt
„ in de n. SCHRIFT voorgedraagen onder de benaaming van ver.
„ Dus is de voldoening en verzoening niet het zelide,
„ gelijk men veeltijds begrijpt; maar de veraening vloeit uit de
„ voldoening.'
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gehcelen Brief van Paulus aen de Romeinen. In dezeive
gaet by na eerst de Perfoonen aen welken , deze Brief
gefehreven is : (2.) de gefteldheid, waerin dezen zich 'teen
bevonden; (3.) het heerfchend oogmerk van dezen Brief;
(4.) Apostels fchryftrant, en (5.) zyne orde en redenbe;
lead daerin gehouden: waer aen zyn Eerwaerde ten laetfre
verknocht ene beknopte ontvouwing van 't beloop dezes
Briefs, en 't verband van 's Apostels redeneering in zyne
*uoorftellingen.

Twee Leerredenen , gehouden in de Lutherfehe Gemeente
Bcdegraven , den 9 Aug. en den 6 Sept. 1789. Door J. F.,
SCHEFFER , Leeraer in de Lutherfche Gemeente te Rotter
dam. Te Rotterdam by E. van der Dries, 1789. Behalves
ele Voorreden , 50 bladz. in quarto.

T

ergelegenheid dat de Bodegraeffche Gemeente, wach-,
tende op de komst van haren beroepen Leeraer, nog
Herderloos, was , heeft de Eerwaerde Scheffer,, op derzelver
aelizoek , deze Leerreden aldaer gedaen ; en de vriendlyke
aendrang dier Gemeente heeft hem overgehaeld, om
yen door den druk gemeen te maken.
De eerfte heeft ten onderwerpe de Wrarkzucht onder den
fchyn va71, yver voor de Waerheid of Deugd , naer aenleiding
der gefchiedenisfe €.,emeld , Luc. IX. 51-56. waeromtrent zya
Eerwaerde de drie volgende zaken in opmerking neemt
(r.) De gelegenheid tot den, byzonderen yver der Apostelen
tegen de Samaritaaen. (2.). Op welke fchyngronden van
regt de Apostelen gemeend mogen hebben , hun verlangen
na ftrafoefening over de Samaritanen te kunnen regtvaerdigen.
n eindelyk (3), hoe 'er gegronde reden zyn,
Godlyke langmoedigheid te verdeedigen ,
de fchyngronden , waerop de wraekzuchtige yver der Apostelen be,
Tustte , te wederleggen. Aen ene oordeelkundige en bonclige behandeling dezer drie ftukken , hecht onze Leeraer
voorts cue zeer wel ingerichte toepasfing , ftrekkeride in,
zonderheid om zyne Toehoorders het minzaem character
van Jefus ter navolginge voor te ftellen , en hen te waerfchuwen tegen een foortgelyk wangedrag als dat der Apostelen, 't welk , In Velerleie opzichten , ook nog heden maer
al te dikwerf plaets heeft. Hier mede verbindt by , met bet
afloopen zyner•Leerreden, nog ene welgepaste herinnering,
die,
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gelyk by gegrond aenrnerkt, zeer noodig , en tot onze
rust in dit leven bevorderlyk is. „ Wacht u (zegt hy,)
,, voor geringe misflagen, op dat gy niet in den haet der
,1 wereld valt! Een miSfla t,cr van onachtzaamheid , en onbe„ leefdheid, onvriendlykheid kan u het grootfle onheil be, rokkenen. De Samaritanen weigeren Jefus huisvesting
„ te geven , en, zo Jefus het niet verhinderd had, zouden
„ de Apostelen hen om die reda door het blikzemvuur
verpletterd hebben. Groote God! Wat is de mensch ?"
's Mans tweede. Leerreden bebeist , onder de opheldering
Van des Apostels- tael , Eph. I: 19, ao , ene befchouwing
van Gods Almagt in het Ryk der Genade ; welke by, naer
luid van 't voorftel, nagaet, zo als dezelve zich openbaert ,
zo wel (i.) in de geloovigen, als (2.) in Christus. Ene
wel doorwerkte overweging van dit onderwerp , in beiderleie betrekking , gaet vergezeld van ene treffende toepasfing,
welke den Toehoorder opleid, om die Almagt dankbaer te
trkennen , dezelve hoog te agten , en daer mede werkzaetn
te zyn, in de troostryke verwachting dat dezelve ons beIlendig zal byblyven, en ter gelukzalige eeuwigheid opvoeren. — Deze werking der Godlyke Almagt in 't Ryk der
Genade , ftelt zyn Eerwaerde , ten opweklykfte , in een
clerk en allezins aanmoedigend Licht. Dan , als een Luthersch
Predikant, is hy echter van oordeel, dat dezelve niet onweelerftaenbaer te noemen zy; en hy beweert , dat men, uit
dit denkbeekl van ene wederftaenbare genadewerking, gansch
ongegrond zou afleiden , dat niet God, rimer de mensch het
werk der bekeeringe begint , daer het toch God is , die
hem eerst tot bekeering roept. Mitsgaders , dat men dezelve
daerom als niet genoegzaem zoude hebben aen te merken;
nadien de hinderpalen , die de werking van een allerkragtigst
middel beletten , nooit ene oorzaek kunnen zvn , om dat
middel kragtloos te heten. — By de overdenking van dit
onderwerp doet by zyne Toehoorders gadeflaen , dat het
verzetten tegen die almagt geduchte gevolgen heeft; en te
gelyk waerfchouwt by hen tegen ene aen de andere zyde
verkeerde denkwyze omtrent Gods genadewerking, waeronttent hy zich op deze wyze verklaert.
„ Za dwaes en ongeloovig is bet van de andere zyde voor
den verlegenen mensch, om te wantrouwen aen Gods bewatinge. Wat kan een mensch toch meer begeeren , dan eene
goedertieren almagt? Zoo dwaes is het, voor zich zelven
bezorgd te zyn , en anderen te waerfchouwen, om toch niets
te ondernemen, of te doen in eigene kracht. „ Ach!" boor
ik
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ik daer zuchten; „ rich mensch! doe toch alles in de kracht
der genade ! doe niets voor dat gy die genade zyt deelachtig geworden; want tinders ftaet gy in gevaer, van een
9 , werkheilige , en wetgezinde zondaer te warden, by alle
„ uwe opregte voornemens in 't goede." Ginds hoor ik
twistende zeggen: „ de mensch kan door de kracht der natuur geene goede werken doen ;" terwyl de ander Berk
beweert , „ dat de mensch eenen vryen wil bebbe." Dan
waartoe al die woordenttrydt ? heeft de mensch wel eenige
kracht, die hy niet van God ontvangen heeft? wat moeten
wy dan doen ? ophouden met beuzelen over menfchelyke
woorden , en ternond , van nu of aen , gebruik maeken van
die krachten , die wy bezitten, tot liefde van God en den
naesten. Dit zal ons den kortften weg baanen tot ons eenwig geluk. Werkt zoo , als of gy a pes vermogt te doen!
bekommert u niet , of de kracht i die in uwe ziele is, de
kracht der natunr of der genade zy! flaet maer handen aen
't werk , en wy vcrzekcrcn u, dat de alniagt u iterken zal.
Wilt gy den eerften weg bewandelen , zo Chet gy in 't gevaer van 't getal dier werklooze christenen te vermeerderen ,
die , om hunne geestelyke traagheid , van iets goeds te
doen, te verfchoonen, voorgeven, dat zy nog op de gena•
de wachten, die hurt hart nog niet wil bewerken , (even als
of 'er een tyd was, waer in God aen 's menfchen bekeeringe niet zoude werkzaem zyn.) Het is wel waer dat vele
vromen de geestelyke krachten in die mate niet bezitten,
als zy we!. begeerden , maer hy fpreekt onverftandig, welke
zegt, dat een mensch geene krachten ten goede heeft. Dit
is onze meening, dat wy ons dagelyksch moeten gewennen ,
om de krachten te gebruiken , welke wy in ons vinden.
Niemand zal dat op den duur vruchteloos doen; want Gods
kracht zal in deszelfs zwakheid magtig worden. De Heer
ve-meerdert zyne genade in evenredigheid van het gebruik,
bet welk wy daer van maeken; en by tegenilelling gaet het
met de geestelyke en zedelyke kracht, als met het yzer, het
welk zyne veerkracht door den roest verliest."
59
„

Ver.
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Verloskundige Waarnemingen en Aanmerkingen, uit de Verzameling van C. VAN DEN ENDEN 5 M. D. en Vroedmeester in den Ouden Bosch, enz. Tweede Deel. Te Utrecht
en Amfterdam by G. T. van Paddenburg en Zoon , erg
M. Schalenkamp, 1789. In gr. octavo.
Tebben wy, met regt, het Pe Deel deezer Waarneemin.
I gen , den beoefenaaren der Verloskunde, en wel, voor.
namelyk , ook der Vroedvrouwen leezin
, ter bcr aangepreezen;
dit II le Deel verdient zulks niet minder, fchoon het derde
Hoofdfluk , waarmede dit Deel begint, eigentlyk meer voor
de Vroedmeesters gefchikt is; als behelzende, „ Waamel„ mingen van. Verlosfingen door Werktuigen verricht."
Het vierde bevat vier byzondere gevallen waar by twee
met zwaare bloedflortingen , en twee met fluiptrekkingen
'
,
vergezeld gingen. Het vyfde bevat een aantal van twaalf
Waarneemingen , welke alien door eenige zeldzaam voorko.
mende gevallen vergezeld waren.
Eene enkele Waarneeming bier uit te kippen , ter proeve
voor onze Leezers, zoude misfchien aan fommigen niet onaangenaam zyn ; Leh daar ze alle van wezenlyke waarde
zyn , oordeelen wy het best onze Leezers tot het Werk
zelve te wyzen.

Redevoering over de Leerfiellige en Uitoefenende Scheidkunde,
in den aare 1785 in het Latyn uitgefproken , door den
Hooggeleerden D. VAN by .het aanvaarden van zynen Post , als Hoogleeraar der Stoffcheidk.unde , enz. to
Amfierdam. In het Nederduitsch vertaald door Mr. w. n.
SELS. Te Anifierdam by J. C. Roeder. Behalven het
Voorwerk, 64 bladz. in gr. octavo.

Fl

et onderwerp dezer Redevoering , „ de Leerftellige be„ oefening der Stoffcbeidkunde , aan de uitoeffening
15 derzelve verbonden en tevens de redenen , die voornaame mannen ter inflandhouding dezer wetenfchap be51
„ hooren aan te fporen ,” word door den Hoogleeraar op
de volgende wyze behandeld. Vooreerst geeft zyn
eene bepaaling en bcfehryving der zaak, en vervolgens deriz.elver oorzaaken eta nuttigheid , waar door dit deel der
Wys-
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Wysbegeerte , alzins , der bemoeijing van groote Mannen
waardig geoordeeld is.
In het eerite gedeelte word dan onderzogt , wat de Stoffcheidkunde eigentlyk is, en wel derzelver wysgeerige of
leentellige en werktuigelyke uitoefening; dit leid dan den
Hoogleeraar teffens tot het aanwyzen der - veele moeite en
tyd, welke geoordeeldworden , om in deeze kennis vordcringen van aanbelang te kunnen maaken. Tot bet tweede
gedeelte der nuttigheid dezer wetenfchap overgaande , bepaalt zyn Edl. zig voornamelyk by de Natuurkunde , en
doorloopt vervolgens eenige andere kunften, fabrieken en
handwerken , by welken alien de Stoffcheidkunde hoofdzaakelyk vereischt word; wordende dit alles met, by zodapasfende, Aanfpraken beilooten.
nige
leder Lezer begrypt van zelve, dat zoortgelyke Redevocringen niet beftemd zyn, om een onderwerp als uit te putten, of het zelve geheel uitvoerig en na vereisch der zaake
te behandelen ; en het is uit dit oogpunt , dat men ook
deze Redevoering behoort te befchouwen en te beoordeelen , en als dan zal niemand ontkennen , dat zy aan haar
eigentlyke oogmerk vry wel voldaan heeft.
De Vertaaling , door den nu ,reeds zaligen SELS ten
blyke van vriendfchappelyke achting voor den Autheur , in
het ligt gegeeven , is vloeibaar, en in can niet ongevalligen
11371 gefchied. Zyn Edl. voegt, by de Opdragt, nog eene
Voorrede, waarin , op eene Stoffcheidkundige wyze, „ de
„ voortduuring van ons dierlyk 'oeftaan in het Ryk der
„ Natuur onderzogt word. Voorts, wat daar nit, op eene
„ natuurlyke wyze, ten behoeve van de bellendigheid onzer
denkende vermogens, zy of te leiden. En ten laatften ,
„ welke invloeden dit alles, op ons menfchelyk beffaan
dit leven , voor anderen, en voor ons zelven , kunnen
,1 hebben , alias ten behoeve van ons redelyk geluk."
Gaarne gaven wy onzen Lezeren hiervan een omflandiger
benefit, ware het niet dat wy door de bekrompenheid der
plaatze daar in wierden verhinderd; dit echter kunnen wy
niet voorby van deeze Voorrede te zeggen ; dat dezclve
allezins de achting , welke de , in meer clan een yak ,
achtingswaardige SELS verdiend heeft , gantsch niet verminderd , maar ook by bun , welke, ten opzichte van eenige,
daar in voorkomende flukken , andersdenkende zyn , nogthans, niet zal nalaaten eene genoeglyke uitbreiding hunner
gedachten, en erkentenis aan den Autheur, te verleenen.
Re-
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Redevoering over het nut dat de uitbreiding van de Zeevaart
aan de menfc helyke Maatfchappy in het algenzeen heeft
toegebragt , en ih bet vervolg nog duet verwachten , door
P. NIEUWLAND Lector in de Wiz- Sterre- en Zeevaartkunde aan de Doorluchtige Schoole der Stad Anyterdam ,
gelk,uden ter aanvaarding van dien post , den 23ften van
Slachtnzaand , 1789. Benevens de Aanfpraak, gedaan by
den aanvang der openlyke Lesfen in de Zeevaartkunde , den
iften van Herfstmaand deszelfden yaars, door denzelfden.
Te Anzfierdam , by P. H. Dronsberg, gewoon Drukker van
de Stad en derzetverdoorluchtige Schole. In gr. 4to ,103 bladz.
n den tvtel, bier boven geplaatst, zal men reeds kunnen
opmeiken , dat de laatstgeplaatfte Aanfpraak eenige weeken vroeger dan de voorafgaande Redevoering gedaan is.
Belden raaken de Zeevaartkunde ; doch beiden zyn geheel
vrfchillend in ftolfe en in behandeling, overeenkomilig met
de baele bcrenheden in welken, en met de hoorders voor welken, zy uitgefproken zyn. Het nut dat de uitbreiding van de
Zeevaart aan de menfchelyke maatfchappy in het algenzeen heeft
toegebragt , en in het vervolg nog duet verwachten , is zulk
een waardig onderwerp, dat niet alleen elk Netrlands ingezeten , maar elke handeldryvende Natie tevens 'er belang by
heeft. De bekivaame PIETER NIEUNVLAND waardige plaatsvervanger van den beroemden PYBO STEENSTRA behandelt
dat onderwerp ook zodanig, lathy, op elke bladzyde zyner
Redevoering, zich niet minder als letter- en gefchiedkenner,,
dan als Wis- en Sterrenkundige voordoet: die, in beide gevallen , de door hem uitgekozen ftof, volkomen meester is.
Na eene gepaste en tevens beknopte Inleiding, overeenkomilig met de ornftandigheden om welken deeze Redevoering gefchiedt , gnat de Redenaar tot de beferhouwing van zyn
bovengenoemd onderwerp over. „ Dat in den tegenwoordigen ftaat der menschlyke maatfchappy onder befchaafde volken, men moge dien als meer of min vohnaakt, meer of min
bedorven befchouwen, dat, zcgt by, in dien Ithat, waar in
zich thans het verlichttle gedeelte des menschdoms , en voor
zich zelf,, en met betrekking tot bet geheel , bevindt , dg
Zeevaart Diet allecn nuttig en nodig, mar volftrekt onontbeerlyk is, zal niemand ligtelyk in twyffel trckken. Ooze
behoeften zyt , en in aantal en in verfcheidenheid, met eenen
verbazenden voortgang toegenomen: zaken, die ooze cenL
„V011.V. DEE.L. N. ALG. LETT. NO. 4.
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voudige voorvaders by name niet kenden , zyn voor ons
allernoodzaaklyfte benodigdheden des levens geworden: de
Zeevaart alleen is in that die behoeften te voldoen. Op de
Zeevaart berust bet geheele befiaan van een zees groot ge(lecke der menschlyke maatfchappy. Indien de Zeevaart
op andere waerelddelen ansflags kon ophouden, zou Europa niet flechts eenige aangenaamheden des levens , eenige
ontbeerlyke behoeften moeten derven , maar gebrek en ontvolking zouden haar eerlang tot den ouden ftaat van woestheid en elende doen te rug keren. Op de Zeevaart berusten
mast alle de onderlinge betrekkingen der verfchillende natien
die te zamen bet grote ligchaam der befchaafde maatfchappy
uitmaken. Zy alleen bewaart haar alien in dien ftaat, die
voor het geheel de voordeligfie is ; houdt het evenwigt tusfchen haar in fland , en is dus een der voornaamfte grondflagen van een welgeregeld Staatsbeftuur. De vraag is dus
geenszins , of de Zeevaart in onze tyden , voor dit ons waerelddeel , voor dit ons Vaderland, nodig en onontbeerlyk
is. Maar wy moeten , is het mogelyk , deze twyfeling
trachten op te losfen , of zy ook misfchien een noodzaaklyk
kwaad, een van die diugen is , welke , even als geneesmiddelen voor een ziek ligchaam, voor den bedorvenen en
van zyne oorfpronglyke bedoeling ver afgewekenen ftaat van
het rnenschdom onontbeerlyk zyn geworden , maar waar van
het te wenfchen ware , dat wy ze nimmer hadden behoeven
te kennen ! Dus is , by voorbeeld , de kunst des oorlogs
voor iederen ftaat, die in de welvaart en veiligheid zyner ingezetenen belang flelt , eene der gewigtigne kunflen , waar
van de beoefenaars eene plaats onder de nuttigfte leden der
maatfchappy verdienen. Doch wie is 'er, die niet wenscht,
dat, zo de menschlyke natuur dit had toegelaten , de beoefening dier kunst altoos nutloos , en dus onhekend en ongeacht
had mogen blyven. Is ook mogelyk de Zeevaartkunde in
dat zelfde geval? helpt zy indedaad nit hares eigenen cart
het algemene geluk der menfehel:'ke maatfchappy bevorderen? is zy een der middelen , welke dienen Inoeten om die
maatfchappy hoe langcr hoe nader aan dien trap van volmaktheid te brengen , waar voor zy vatbaar,, waar toe zy
door den wyzen Voortbrenger en Beflierer van alles voorzeker verordend is? — Of wel, is die kunst flecks eon middel , om ergere onheilen voor te komen, dan zy zelve te
wege brengt? — En is dus haar bloei en vertnee‘rderin
een teken van aanwas en gezoudheid by bet ligchaam der
maatfchappy? of wel van zvvakheid en ziekte, welke dikvverf
ge-
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geteesmiddelen vereifchen , die op zich zelve en voor net
gezonde geftel verderflyke vergiften zyn?
Welk antwoorcl op deze vraag zal de onzydige overwe(rip°.van den :tart der zake ons aan de hand geven ? en
b
wat zal de ondervinding van vorige eeuwen, en de wax,
neming van 't geen voor onze ogen bloot ligt, ons
omtrent leren?
„ Indien wy den mensch berchouwen met alle de vermogens
van geest en ligchaam , waarmede by door zynen weldadigen
voortbrenger begiftigd is, dan zullen wy terftond ontdekken , dat by van mum gefchikt is, om in eene maatfchappy te leven: dat het in dien that alleen is, dat by zyn yen.
!land befchaven en nitbreiden , zyn gevoel zuiveren en wrfynen , de geneugten, voor welke by gefchikt is, bekornen
en genieten :ban. De wegen , derhalven, die de gemeenfchap
tusielien menfchen en menfchen , tusfchen volken en volken, gemaklyk en menigvuldig maken , zyn voorzekcr wegen tot verbetering en volmaking der menschlyke maatfehappy. Doch is het niet ligt mogelyk, hieromtrent te verre te
gaan? Indien het zeker is, dat de vereeniging der menfchen
tot onderlinge famenleving het geluk van elk hunner bevordert , is het daa.rom noodzaaklyk , is het voor dat geluk
dienflig, dat zy zich tot grote ligchamen , tot magtige nation en ryken vormen? dat zy niet alleen met hunne naburen , met welken eene natuurlyke betrekking hen verbindt,
maar ook met de afgelegenfte volken , door onmeetbare
zeeen en gevaarlyke woeftynen van hun afgefcheiden , gemeenfchap zoeken en onderhouden? Waren herderlyke dorpen , kleene gemenebesten of ryken, niet volkomen voldoende , om alle de voordeelen der maatfchaplyke famenleving
aan het menschdom te verfchaffen.
„ Indien wy deze bedenking met een naanwkeuriger oog befchouwen , zullen my weldra bemerken , dat zy met den
cart der menfchelyke natuur zelve niet bertaaa kan. Zo dra
het waar is, dat volgens bet ontwerp, door de Voorzienigbeid tot het hoogst mogelyk geluk van den mensch beraamd,
zyne driften , die In den that der wilde natuur als flapen,
moeten opgewekt, dat zyne begeerte naar eer en naar kennis met ontvonkt en in werking gehragt worden; dan is
het ook zeker, dat de drifters in hare werking niet kunnen
bepaald worden door zodanige bedenkingen, als wy zo even,
hebben bygebragt. Wanneer het anmaal zo ver gekomea
is , dat de menfchen de geneugten der gezellige famenleviug,
gefmaakt, dat zy hunne kennis toe
trap toe uitgebreed
Le
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breid hebben, dan kan niets dan een wonderwork hen be,
letten , om, indien zulks mogelyk is , die geneugten nog
weer te vermenigvuldigen en te verfynen , die kennis nog
verder te vermeerderen en te volmaken. Een yolk, dat Unmaal geleerd heeft, zich over den !hat zyner naburen te bekommeren , verbindtenisfen met hun aan te gaan, behoeften
voor behoeften te ruilen , zal voorzeker die verbindtenisfen
zo verre trachten uit te breiden, als het daarin door gene
onoverkomelyke hinderpalen belet worth. De zelfde rc2denen , die de bewoners van Europa het eerst deden ondernemen de Middellandfche Zee over te fteken dreven hen
ook aan , om , zodra de ontdekking van het kompas hen
daar toe in flaat ftelde, het afgelegene Amerika op te fporen , en rondom Afrika heen naar de verfle kusten van
Afia te ftevenen. Voegt by deze aanmerkingen nog de
gewigtige bedenking, dat, indien uitbreiding van befchaafdheld , en daar uit voortfpruitende vermeerdering van geluk
voor het menschdom , tot het grote ontwerp der Godlyle Voorzienigheid behoort, iets waaraan wy niet kunnen
twyfelen , dat dan niets zo gefchikt is tot fpoedige en volkomene bevordering van dat ontwerp, als de uitgebreidfle
gemeenfchap en handel van reeds befchaafde maatfchappyen
met afgelegene volken, die nog in den flaat van woestheid
en onkunde leven , en mogelyk nog eene lange reeks van
eeuwen zouden nodig hebben, sim zich, door eigene pogingen, uit die laagte tot eenen aanmerklyken trap van befchaving en welvaart te verheffen.
,, Dan , hoe aanneemlyk deze oplosfmg der voorgeworpene
zwarigheden ook moge voorkamen , blyft nog het gewigtigfte gedeelte van de vraag ten beantwoording over. Immers, wanneer men zelfs toeflaat , dat de Zeevaart, in den
uitgeftrektften zin , en naar de verst afgelegene landen , in
het afgetrokkene befchouwd , een onmiddelbaar gevolg is
van de eens ontwaakte driften der menfchen tot vermeerdering hunner genietingen , en tot uitbreiding hunner kennis;
dat zy bovendien uit haren eigenen ant gene nadelige gevolgen met zich voert; dat zy het gefchiktfle middel is om de
reeds verkregene voorrechten der befchaafde volken op de
beste en fpoedigfte wyze aan andere nog onbefchaafde natien mede te delen: dan, zeg ik , blyft nog altoos die gewigtige zwarigheid op te losfen , of niet de ondervinding
zelve alle die fraaye befpiegelingen heeft gelogenthaft? of
zy niet altoos geleerd heeft, dat, met de uitbreiding van
Zeevaart en Handel, °a uitbreiding van weelde en daar nit
voort-
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voortfpruitend verval van Ryken en Staten gepaard gnat? en
of niet by de uitkomst gebleken is , dat de ontdekking van
die ver afgelegene waereieldelen , die thans het voornaamfle
voorwerp van de Zeevaart en Handel der bewoneren van
Europa zyn, eene der ongelukkigfte gebeurtenisfen geweest.
is , die der menfchelyke maatfchappy immer konden overkomen ?
1, flit onderzoek is ongetwyfeld een der belangryleften die
den menschlyken geest tunnen bezig houden? Van deszelfs
beflisfing hangt het af, of wy de Zeevaart, en de Kunften
die tot hear behoren , als heilzame middelen tot het alge,
mene geluk van dezen aardbol, dan wel als akelige
veil van deszelfs verval en verderf befchouwen moeten; of
Ivy eenen COLUMBUS , eenen GAMA, eenen MAGALMESS
eenen TASMAN, eenen cook, weldoeners van het mensch,
lyke geflacht , of hewerkers van deszelfs rampen, moeten
noemen."
De Heer NIEUWLAND vervolgt zyn onderzoek , deeze
betreffende, op de naauwkeurigite wyze. Na zyne hoorers
voor het valfche koloriet gewaarfchouwd te hebben , dat zo
dikwerf de tafereelen van oude tyden en afgelegen oorden
onkenbaar maakt vervolgt by dus „ War de ontdekking van
Amerika, en I/66r de uitbreiding van den handel op. Alia,
badden onze voorouders gene kennis aan eene menigte zaken , die thans voor, ons onontbeerlyke behoefien zyn.
der my in te laten in het afgetrokkene gefchil, of niet ver,
meerdering van bchoeften , tevens met de middelen ore daar
aan te voldoen, in de daad vermeerdering van geluk of
Viet, zo men dit ontkeut, de ftaat van een plantdier bowen
dien van een mensch zeal te kiezen wezen 2 zal het genoeg
zyn tot awn oogmerk dit alleen aan te rnerken: dat de zelf-,
de oorzaak , de uitbreiding namelyk des Koophandels, wake ons die onnodige behoeften heeft aangebragt , tevens
het eenige mogelyke middel is, en geweest is , om ons de
zekere voldoening van andere onontbeerlyke. behoeften te be,
zorgen. Toen ceder land alleen van zyne eigene voort,
brengfelen leven raoest , niets van anderen ontving, niet
aan anderen mededeelde , was édn misgewas , ane. overftroming, in flaat, orn eene welvarende famenleving in.de diepfte
elende te florten en geheel te vernielen. Hongersnood en
befinettelyke ziekten zyn jaar op jaar, in de. gefchiedboeken,
der vorige eeuwen, als verwoesters der befchaafdfte en bevolktfle delen van Europa aangetekend. Het is de uitbrek
ding van Handel en Zeevaart, die Europa, voor de verniew,
L3
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wing dier aarivalIen alleen kan beveiligen en inciedaad bevel.
ligt. Dezelve verzekert Diet alleen ieder y olk van den bynand zyner naburen; zy verdeelt Diet alleen de voortbrengfelen der natuur gelykelyk onder alien; maar, daar zy de
algemene naarfligheid opwekt , daar ieder lanibouwer,, ieder
werkman, zynen arbeid en zyne uitzichten niet meer by de
behoeften van zyn huisgezin, van zyn dorp, bepaalt, veri eeerdert zy ook tevens derzelver hoeveelheid. Het is deze
laatfte , minder in het oog lopende, doch in zich zelve zeer
wezeillyke , zeer krachtdadige werking van eenen nitgebreiden Handel en Zeevaart , het is deze bevordering der algeteene werkzaamheid, deze ontwiltkeling der Niermogens van
ieder lid der maatfchappy, weike op het geheel dier maat.
fctiappy, op zeden , op kunften, op wetenfchappen, eenen
ailerilerkllen en allerweldacligiten invloed heeft."
Na de Redenaar dien invloed verder uitgewerkt en in het
bevalligst Licht geplaatst heeft , vraagt by , als Menfchenvriend, of, by zommigen zyner hoorers , deeze pynigende gedaehten niet opryst, „ dat die voordelen verworven zyn ten
koste Van bet beftaan en de welvaart van een veel groter,
ten minften van een zeer aanmerklyk aantal hunner nann y
-genot,bwrvadeoiglnrwad?
Moeten niet de inboorlingen van Mexico en Peru, van Coromandel en Bengalen, van Guinea en Congo, den dag vervloeken , die het eerst den Europeaanfchen geweldenaar in hunne
vreedzame havens voerde ? Kan eene onrechtvaardige overmaw., door slit kleinfte der waereiddelcn over de anderen
verkregen, in bet oog van den algemenen menlchenvriend,
van den wysgerigen waereldburger , immer eene zegening
zyn voor de menscblykheid? Moet niet de whist van Europa, hoe groot en gewis ook, by hem voor verlies worden
gerekend, indien die whist bezoedeld is met het bloed en de
um-ten van zyne ongelukkige broederen in Aria. , Afrika,
Amerika?
„, Verre zy bet van my, de gewelddadigheden van eenen
CORTES , de gruwelen van een pizAltuo , to willen verbloemen of verfchonen. Maar laat ons niet enkel Itilfiaan by
den eerflen indruk van afgryzen en verfoeying, die derzelver herinnering in onzer aller ballet] doet opwellen. Laat
ons by de rechtvaardige verontwaardiging, die ons vervult
op bet denkbeeld van zo vele duizenden rampzaligen, diet
in Mexico door Europeaanfche handen moorddadig omkwamen, ock tevens gedenken aan de duizenden rampzaligen,
die altiaar jaarlyks door het onmenschlyke bygeloof hunner
land-
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landgenoten ten offer der afgoden geflacht werden. Dat gewest , thans mogelyk minder bevolkt , is ook thans niet
meer het toneel dier hemeltergende eerdienften. Volkplantingen , deelkhtig aan alle de voorrechten der befchaafde
maatfchappyen van Europa, verbreiden van Canada tot Chili
den weldadigen invloed van onzen redelyken Godsdienst ,
van onze wetten , onze zeden , onze wetenfchappen, onze
kunflen: vergoeden meer en meer bet eenmaal geledene verlies , en beloven aan gansch Amerika eenen trap van geluk,
waar toe bet waarfchynlyk onder den yzeren fepter van eenen
),IONTEZUMA of ATAHALIBA nimmer ware opgeklommen.
En, indien wy onze befchouwing tot bet Noordlyke gedeelte
der nieuw ontdekte waereld bepalen, hoe ftrelend is dan niet
het verfchiet, dat aldaar voor onze ogen zich opdoet, hoe
glorieryk voor Europa, hoe veel belovend voor bet toekomende 1 Een land van onmeetbare uitgefirektheid, nog gcen
driehonderd jaren geleden met ontoeganglyke bosfchen en
onbewoonbare moerasfen bedekt , dat ter naauwernood aan
eenige verftrooide gehu chten van barbaarfche wild en een kommerlyk onderhoud des levens opleverde , is thans een uitgeftrekt gebied , bebouwd en bevolkt, de gezegende woonplaats
van vele duizenden gelukkige burgeren , die alle de voorrechten eener befchaafde famenieving in ruime mate kennen en
genieten. kVaar aan is Amerika dit alles verfchuldigd? Aan
deszelfs onderhandelingen met Europa, aan de Unmaal gevestigde en beftendig onderhoudene Zeevaart tusfchen beide
de waerelddelen."
In de pthchtige fluitrede gedenkt de Heer NIEUWLAND,
in 't byzonder aan de Hooggeleerde Heeren DANIEL WYTTENBACH en JOAN HENDRIK VAN SWINDEN ; de eerfle als
zynen beroemden Leeraar in de Letterkunde en Wysbegeerte; en de laatfle tevens als de bcpaaler zyner keuze , ten opzichte van de Wiskunde , en als beflisfer van zyn lot : beide, benevens den Heere JERONIMO DE BOSCH , als zyne
waardige Vrienden en Weldoeners. Eene erkentenis, die
het hart van den Redenaar zo veel eer aandoet, als het den
alombekenden roem dier Heeren bevestigt.
In de daar op volgende Aanfpraak, door den Lector gedaan , by den aanvang zyner openlyke Lesfen in de Zeevaart,
kunde , beantwoordt by eenige vraagen, die by zich zelven
heeft voorgeworpen. Als : is bet mogelyk de Zeevaartkunde , een tak van zo veele uitgeflrektheid , binnen eenigen bepaalden tyd in openlyke lesfen to verhandelen ? Nan
zy, uit 1iaaren aart zelve , immer een gefchikt onderwerp
VOOr
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voor openlyk onderwys zyn ? Behoort zy niet voornamelyk door de oefening, op zee zelven, op zee alleen , geleerd te worden ? — Is dat geen, 't welk men Theoric
noemt , het eenige dat men 'er aan land, dat men "er bier
ter plaatfe van onderwyzen en leren kan , voor bet gros der
Zeelieden nodig? — Is het hun mogelyk genoegzamen tyd
en arbeid daar aan te betteden ? Zommige deezer vraagen heeft by , op eene alzins voldoende wyze , in deeze
Aanlpraak reeds opgelielderd; loch andere , welke van den
meer of min gelukkigen uitflag zyner Lesfen afhangen , heeft
by aan het oordecl zyner Hooreren overgelaten: van welken
de kundigfien dan ook reeds getuigen , dat zyne I esfen zodanig ingericht zyn , dat men 'er niets dan het bedoelde nut in
gewaar wordt : en by zelf dus nog dagelyks voortgaat , om
een op daaden gegrond antwoord , op die vraagen , aan
den dag te leggen.

.Natuur- en Zedekundige befohouwing der Aarde , en van
haare Bewoondereu. Gevolgd naar het Hoogduitsch van,
J. F. ZOLLNER en J. s. LANGE. Tweede Deel. Te Campen
by J. A. de Cbalmot, en te Anifterdam by M. de Bruyn
1789. In gr. octavo, 405 bladz.
it bet geene
met de melding van bet eerfte Dee
deezes Werks, nopens deszelfs bedoelde, en de manier van de onderwerpen , daarin voorkomende, te behandelen, gezegd hebben (*), heeft men genoegzaam de nuttigheict van dit Gefchrift kunnen opmaaken; en bet tweede
p eel, dat wy thans ander handen hebben, ftrekt alleszins
om dat gunftige denkbeeld te bevestigen. — Het verleent, in de eerile plaatze , eene ophelderende ontvouwing
van de merkwaardigite inrigtingen des Aarbedems. Onder dit
hoofd komen cerst in overweeging , de gedaante der Aarde,
de daaruit voortvloeiende rigting der zwaarte en de grootte
der Aarde , met verfchei gen byzonderlieden daartoe bend:Vervolgens bandelen de Schryvers over de jaarlykfche en dagelykfche beweeging der Aarde, 't welk hun de
verklaaring aan de hand geeft, van 't geen omtrent de onderfcheide tyden van den dag, en 't verfchil der jaargety'den ,

U

(*) Zie IV. 41g. Paderl. Letteroef. IV B. N. 457.
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Glen, ftaat waar te neaten. Hieraan verknogt zig natuurlyk
cene overweeging , zo . van de Geographifehe langte
breedte, als van de Klimaaten ; mitsgaders van de voornaaudIe verfchynzelen , die daaromtrent opmerking vorderen ; bovenal , ten aanzten van de verfcheidenheid onder
dezelfde Klimaaten, als mede in 't zelfde Gewest na verloop van tyd , en de oorzaaken , waaraan zulks grootlyks
toe te fchryven zy. Ter dier gelegenheid beoordeelen ze,
laatstlyk, ook nog de waameemingen omtrent het Weer,
en de daarop gegronde Weervoorzeggingen; met aanwyzing
van 't gebreklyke en onzekere dat hierin plants heeft, mks'er vereischt zou worden, om 't een en
bc, ers van 't (seen
b
't ander, daartoe behoorende, eenigzins op een geregelder
voct te brengen. — Het verdere gedeelte van dit Gefchrift
heeft ten ondetwerpe de veranderingen , die de Aardbodens
ondergaan heeft. Men levert hiervan, eerst , eene algemeene
beichouwing, en, vervolgens, eene afzonderlyke overweeging van etlyke rierkwaardige veranderingen, die door ontieraardsch Vuur,, en door de beweeging van het Water,
reeds veroorzaakt zyn , en nog dagelyks te wege gebrage
'worden waarop dit tweeds Deel beflooten wordt , met
eenige daaruit afseleide aanmerkingen, inzonderheid ter eerbiedige overtuignige van Gods algoede en volmaakt wyze
beiliering in dit alles. $yde ontvouwing deezer veelvul,
dige veranderingen, die van verfchillenden aart zyn, kometi
veerlerleie byzonderheden in overweeging; welker oorzaaken en gevolgen hier nagegaan worden, met eene beoordeeling der voornaainfle Theorien of befpiegelingsgronden,
welken het menschlyke vernuft ter verklaaringe van dezeiven uitgedacht heeft. Wy kunnen ons over voarflellingen van dien cart, in dit Gefchrift met alle befcheidenheid
behandeld, als te ingewikkeld en te breedvoerig , in deezen niet wel uitlaaten; zullen des liever eene byzonderheid,
op zichzelve geplaatst , uitkiezen , om den Leezer eett
voorbeeld uit die alien mede te deelen , en ons bepaalen tot
de befchryving van de floffe , waaruit de zogenaamde oorfpronglyke bergen beflaan. 'Er is naamlyk een zeer. groot
onderfcheid tusfchen die bergen, welken men oorfpronglyke
bergen noemt, (nadien 'er genoegzaame reden z4n, om te
onderftellen , dat zy even zo oud zyn als de aarde zelve;)
en de andere bergen, die Inter ontflaan zyn, welken zigtbaare kenmerken draagen , dat ze., van, tyd tot tyd, door de
tusfchenkomst van. water en vuur , hervoort gebragt zyn.
Onze Schryvers , op dit onderwerp gekomen, by gelegenL 5
heid
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heid liunner aengevoerde bedenkingen tegen het gevoelen
van den Heer Burnet, die waande dat 'er, v66r den Zondvloed , geen bergen waren, en dat ze eerst met denzelven
onttlaan zyn , doen ons bet onderfcheid diet. bergen , in
meer dan an opzicht, gade flaan , en melden , onder anderen, het volgende, wegens de vaste ftof, waaruit die oorfpronglyke bergen beftaan.
„ De oorfpronglyke bergen beftaan uit geene op elkander
geftapelde laagen van onderfcheiden delfftoffen , maar uit
een vasten (teen, die wel bier en daar eenige fpleeten en
fcheuren heeft, doch waarin hoegenaamd geene blyken van
verfchillende beddingen gevonden worden; [hoedanige laagen en beddingen men alomme in de bergen van laatere herkomst befpeurt.] Deeze harde (teen , waaraan men den
naam van graniet gegeeven heeft , is zamengefteld nit
kwartz veldfpath en glimmer , zomtyds met een weinig
fchorl vermengd, waaronder nogthans eene merkelyke verlcheidenheid plaats heeft; als hebbende in zommigen graniet de kwartz, in andere daarentegen de veldfpath, de overhand: by behelst ook, in zyne wezenlyke deelen, ongelyk
rneer van die beide delfitoffen , dan van glimmer of/churl. —
De kwartz is een glasaartige peen , die het fterkfte your
kaPi uithouden , zonder daardoor merkelyk te veranderen,
en welke eenigermaate naar kristal gelykt ; men vindt
daaronder van zeer verfchillende kleuren , 't welk inzonderheid afhangt van de meer of mindere yzerdeeltjes, welke
zy bevat. De veldfpath is zamengefteld uit kalk-, aluinon glas-aarde , vermengd met eerie vette zelfftandigheid ;
met final geflagen geeft zy vonken uit; zy vloeit, by eerie
Inaatige hitte tot digt melkwit glas, en bevordert de finelting van byna alle overige fteenzoorten , wanncer dezelve,
daarrnede vermengd, aan het vuur Moot gefteld worden:
zy heeft wyders, gelyk de andere fpathzoorten, een kristalachtige gedaante , febynende nit Kleine op elkander
gencle blaadjes te beflaan; en men vindt dezelve , even als
de kwartz , in zeer verfchillende kleuren , wordende nu
Bens roodachtig, dan geel, en zomtyds wit gevonden. De
glimmer beftaat nit eerie vetachtige grondfloffe , die veree
nigd is met alum- en glasaartige aarde , waarby gemeenlyk
ook nog yzerdeeltjes gernengcl zyn; doch zyn daarin geene
yzerdeeltjes dan heeft zy een blinkend wit voorkomen,
en is bekend by den naam van talk of moskevisch glas. In
dit laatfte geval wederflaat dezelve het your in den hoogflen graad, maar anders vloeit zy, in een iterk vuur, tot
een
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een groen alas. In den graniet vindt men haar zeer zelden
geheel ontbloot van yzerdeeltjes , 't welk de reden is,
waarom zy gemeenlyk bruin, groenachtig, of zwart, met
een goudkleurden of zilverwitten glans, gevonden wordt.
Voor het overige beflaat zy uit zeer dunne blaadjes , die
zich gemaklyk van elkander laaten affcheiden , en men kan
groote {taken indiervoegen fplyten, dat dezelve, in plants
van glas, tot veelerleie zaaken gebruikt worden. — De
fchorl heeft, met opzigt tot zyne wezenlyke deelen, veele
overeenkomst met de glimmer , uitgezondert dat hy meer
yzerdeelen , en daarby een weinig kalkaarde, bevat; zyne
gedaante is kristalachtig , en hy formeert ook zomtyds
kleine taarlingen, of kleine hoekige flaafjes hy wordt in
't vuur vloeibaar , en bevordert, even als de veldfpath,
de fmelting van de overige fleenzoorten.
Uit deeze floffen is de graniet zamengefteld , of veel
eer is dezelve een verzameling van kleine korrelachtige
fleenen, die door een zoort van natuurlyk leem zaam verbonden , en tot een vast ligt lighaam vereenigd zyn. Deze
korrels zyn zomtyds groot genoeg am daarin de kwartz,
de veldfpath, de blaadjes glimmer en de fchorl-kristallen,
ieder in 't byzonder, duidelyk te onderfcheiden doch ook
zomtyds zyn dezelve veel te klein, dan dat men, zonder
naauwkeurig anderzoek, ontdekken kan, waaruit de geheele fteen zamengefteld is. In beide gevallen liggen altoos
zyne wezenlyke deelen , zonder de minfie orde , als het
ware door elkander gefmeeten , en men heeft nog noojt,
zo min met de beste vergrootglazen , als met het hloote
oog , het eigentlyke middel ontdekken kunnen, waardoor
deze onderfcheiden delfitoffen , onderling , tot een vasten
klomp vercenigd worden. Voor het overige is de graniet
. hard, en geeft, met het flaal geop zich zelven ongemeen
.uit;
fl , vonken
zal deze fteen tot finelting gebragt
worden dan wordt daartoe eene flerke hitte vereischt;
intusfchen fmelt hy nogthans in de hevigfte porcelein8yens , waarin zelfs ftafyzer , binnen weinige minuuten ,
vloeibaar wordt gemaakt , en is dan van haven met een
yzerkleurden verglaasden korst bedekt. Slaat men zodaniggetinolten granietituk aan ftukken, dan vindt men de veldfpath tot een helder wit en doorfchynend glas , en de
glimmer te zamen met de fchorl insgelyks tot een zuiver
maar zwart glas zamengeloopen, doch de kwartz daartegen
onveranderd gebleeven, hehalven dat dezelve melkwit en
ondoorfchynend is geworden."
OR-
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()nu Schryvers' vereenigen zich met hun, die deeze GraDiethergen houden voor de oorfprongdyke bergen; en erkena
yen oolz gereedlyk dat de Granietiteen, hoe ougemeen vast
en hard, egter de verni:elende en ontbindende kragt der na-,
tu tne niet volkwnen wederitaan kan, „ heeft, (zeggen
„ ze) tot het vermoeden aanleiding gegeeven , als of de
„ geheele masfa van onze planeet eenmaal een graniet-rots
„ ware geweest, welke, na de zeer langzaame vernieling
J5 en ontbinding zyner deelen, de ftof tot alle overige iteen„ en aardzoorten zou opgeleverd hebben," — Maar zy
vinden het niet goed den Leezer in dit ryk der gisfingea
pm te teiden , of hem in een doothof van vraagen en twyfeiThgen te brengen; na welks doorkruifing men toch eindelylc
week het niet (*).
zal moeten zeggen,

(*) De Nederdnitithe Leezer , die egter lust mot hebben,
dit onderwerp verder na te fpooren , die leeze de Proeve eenec
natuurkundige befchonwingvan den 4ardbei , door P, 1ODDAERT I met
de Waarneenangen van den liar PALLAS. Hage by I. du Mee :
waarvan wy eenig verflag gegeeven hebben. in do Alg. Vad. Lot.
tem!. I. D. bl. 483-489.

Wysgeerige Verhandelltzgen over de Weetenfchappen en fcboonl
Kunften, door J. G. SULZER. Uit het Fransch vertaald en
met Aantekeningen verrykt door M. F. HOFFMAN. Te Leyden by L. Herdingh , 1789. In gr, octavo 158 bialz.

I

let Taal- en Dichtlievend Genootfchap onder de fpreuk‘,
Kunst wordt door arbeid verkreegen , zich in deszelfs
tnaandelykfche Vergaderingen tot een gewoonte gemaakt
hebbende , het vermaakelyke en nuttige „ door afwisfeling van
Poezy en Proza, te bevorderen; zo heeft men de Vertaaling
deezer Verhandelingen aan die gewoonte voorna,menlyk te
danken, De Heer suLzEn, die men als Wysgeer, ook in
dit vak , ziet uitmunten, geeft, in de eerfte Verhandeling,
zyne Gedachten op , over den oorfprong en de verfchillende.
beftemmingen der Weterfchappen en fchoone Kunften. in de
tweede handelt by over de kragt, of Energie, in de Waken
ter fchoone Kunften ; en de laatite behelst Wysgeerige be.
lchouivingen over het nut der TooneelpoEzy welk een en an=
der den onderzoekenden Dichter van veel nut kan zyn: en
den Letterminnaar, over 't geheel, zal bevallen,
De
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De Schryver maakt een voegzaam onderfcheid tusfchen de
Kunflen en Wetenfchappen , om dat derzelver voortgang
buitengemeen ongelyk is. Uit de Gefchiedenis, als mule
uit alles wat hy, dezen betreffende , bybrengt, blykt volkomen, dat de Wetenfchappen veel laater dan de Kunitea
ontftaan zyn. „ Het is (zegt hy) eene zeer bekende waar=
neeming, dat de armoede de moeder der Kunflen is. Dit
is niet alleen waar met betrekking tot de vfrerktuiglyke Kun!ten , zonder welke de mensch in de treurigfte ellende zou
moeten leven ; maar het geldt ook ten aanzien van de fraaije
Kuniten. De mensch is een Wezen dat naar genoegen
haakt. De natuur heeft hem met een groot getal van werktuigen en vatbaarheden voorzien , die in ftaat zyn om eene
groote menigte van zinnelyke indrukfels en aangenaame gewaarwordingen in zyne ziel te verwekken. De ondervinding
ieerde hem allengskens deeze gelukkige eigenfchappen kennen , terwyl ze aan zyne zinnen voorwerpen voorftelde ,
die bekwaam waren om hem te ftreelen. Daar toe was thans
niets meer noodig , dan de begeerte, om zich, zoo veel
dit gefchenk der natuur ten nutte te maaken. Zoo
rasch de mensch zich in flaat be yond , om met weinig
moeite de noodwendigfle behoeften te kunnen voldoen ,
kreeg by tyd en gelegenbeid , om op minder noodzaakelyke,
dan 'er volftrekt tot zyn onderhoud vereischt wierden , na
te denken ; doch die even zo wezenlyk waren , om zyn
befiaan gemakkelyk en aangenaam te maaken. Hy wierd nu
gewaar,, dat de voorwerpen, die bekwaam waren zyne zinnen, zyne verbeeldingskragt, en zyn hart, op een aangenaame wyze te roeren, in de natuur in geen grooter overvloed
voor handen zyn, en niet altyd in zyn macht ftaan.
Men vondt enter toen geniih, die gelukkig genoeg wa93
.ren, om op de afbeelding van de aangenaame voorwerpen
der natuur te denken , en die al te zeer verfpreid waren ,
verzamelen. Wanneer men zich genoodzaakt vondt , om
eene vermaaklyke verblyfplaats , of landgoed, te verlaaten ,
dan kon men zyne verbeeldingskragt verhitten , en daar van,
of door woorden , of door de Tekenkunst en kleuren , een
levendige afbeelding fchetfen. Hier door kon men niet
flechts het voorledene vergenoegen vernieuwen, maar hetzelve, door mededeeling aan anderen, vermeerderen. Niet
fang daarna ontdekte men het geheim, om, door de nabootzing der natuur, bevallige voorwerpen te fcheppen , en deeze naarbootzeryen ryker,, met meer verfcheidenheid en be valliger te maaken, dan de oorfpronglyke voorwerpen zelve
zyn.
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zyn. in plaats van het al te edntoonig gezang der vogelen,
vondt men een gezang nit, waar in meer melody, meer atwisfeling was , en dat , door de overdadtemming onderiteand, de hartstochten op eene roerende wyze ftreelde, terwyl het derzelver toon, aandoening en uitdrukking naarbootfte. Zie daar den _oorfprong der ichoone kunIten.
„ De Wetenfchappen hebben een minder baatzuchtig begin : een onfchuldige nieuwsgierigheid , en de begeerte,
om de verfchynzelender natuur, en derzelver oorzaaken , nit
den grond te kennen, gaf aanleiding tot derzelver voortplanting ; en zonder twylfel gebeurde dit, na dat de kuntlen reeds
geboren waren. De natuur is een ruim tooneel, dat van
11.11e zyden verbaazende voorwerpen en gebeurtemsfen oplevert. Konden de menfchen, na dat zy zich van hunne eerfle zorg voor voedfel ontflagen , en tyd over gewonnen hadden ,
dit voortreflyk waereldgeftel langen tyd befchouwen , zonder
aan de onzichtbaare macht, die het voortgebragt heeft , en
aan de bekwaame hand te denken , die alle deszelfs deelen iii
orde ftelde? Konden de oude bewoOners van deeze gelukkige Gewesten, waar de hemel altyd door de zuivere en hcl.
dere lucht wolkenloos is, langen tyd dit verwonderenswaardig gewelf, waar aan zoo veele ftarren flonkeren , waar van
eene flechts [genoegzaam] in !bat zou zyn ons oog gevestigd te houden , aanfchouwen , zonder zich zelven of te vraagen , wat alle deeze hemellichren zyn? Konden zy den regelmaatigen loop van dit weldaadig geftarnte zien , 't welk
de Jaargetyden regelt , en eenen zo aanmerkelyken invloed
heett, op de vruchten des velds; of eindlyk, konden zy de
wonderbaare maanveranderingen gaade flaan , zonder te denken, hoe zy derzelver geheimen zouden kunnen doorgronden ? Zonder twyffel deeden zy zich zelven al vfoeg oneindig veele vraagen , die naarvorfchingen voortbragten, waar
van een groot gedeelte misfchien nimmer opgelost zal worden. Dit is buiten twyffel de oorfprong der Weetenfchapen ,
onder welke de Natuurkunde de ondfte 'fchynt te wezen.
Ten minften waren de oudfte Wysgeeren , waar van de
Jaarboeken der oude Volken gewag maaken, Sterrenkundigen
en liefhebbers der Natuurkunde: zo dat alle griekfche Wysgeeren v66r SOCRATES geleefd hebbende , dat waren, 't geen
ivy natuurkundigen noemen ; wordende de Zedelyke Wys,
begeerte door dien grooten man in trein gebragt."
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ilanmerkingen over den tegenwoordigen ftaat van Deenemarken , Rusland en Zwitferland. In Brieven. Llit het En.,
gelsch. Te Haarlem by J. van Walrd. 1788. In gr. octavo.
Behalven het Voorwerk, 440 bladz.

D

oor eene toevallige oorzaak is verzuimd van dit Werk

bericht te geeven, toen het eerst in het Nederduitsch
te voorfchyn kwam. Daar het nu reeds zo lang in handen
van onze Landgenooten is geweest, zal het niet noodig zyn
'er een uitvoerig verflag van te doen. Veelen onzer Leezeren hebben het, waarfchynelyk , reeds gezien. De overigen gelieven zich te vergenoegen met het volgende.
Het Werk beftaat uit tweeenveertig Brieven. De eerfte
aertien handelen over Deenemarken. Doch van deeze dertien maaken acht eene foort van Epifode , behelzende de
lotgevallen van eenen Deenfchen Student, eenen jongeling
van eene edele denkwyze, maar die door eenen zamenloop
van omftandigheden a enoodzaakt wordt, met zyne beminde
6 te verlaaten. In deeze brieven zyn
Maria, zyn Vaderland
treffende blyken van den ongelukkigen toefland der Deenfche landlieden , meestal genoegzaam flaaven der Edelen
of ten minften onderhevig aan allerlei verdrukkingen. Doch
men moet hierby aanmerken, dat deeze Brieven in het jaar
1777 , en , misfchien, de acht gemelde , reeds vroeger aefchreven wierden. Ledert dien tvd is het lot van den hoerenftand merkelyk ten goede veranderd, en zal, indien men
voortvaart de wyslyk beraamde maatregels uit te voeren,
dit nuttigfte gedeelte des menschdoms binnen weinige jaaren
eene zo groote vryheid genieten, als onder eene volftrekt
willekeurige regeeringe mogelyk is.
De zes volgende Brieven handelen over Rusland, en beflaan 91 bladzyden. In deeze worth gefproken van de Natuurlyke Historie des lands — van den Koophandel der Rusfen — den float der bevolking van het Rusfifche Ryk
lyst van deszelfs inkomften — zee- en landmagt — de
\Vetgeeving van PETER den I — derzelver uitwerkinge
op de Natie — des Vorften karakter —de beichryvinge der hoofdflad verordeningen en verbeteringen der
tegenwoordige Keizerinne, tusfchen Welke en PETER den
Grooten eene vergelyking wordt gemaakt — en eindelyk
van het volks-karakter der Rusfen. Men kan dus ligt be=ken , dat dit alles tlechts beknoptlyk en oppervlakkig moet
be-
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ehandeld worden. Daarby kan het verblyf van den Schryver in dit magttL,e Ryk ook niet lang geweest zyn, en bepaalde zich tot Paersburg alleen. Zyn laattle Brief van
Koppenhage is van den 14 Aug. 1 777 , en op den 4 . Mei
1778 vinden wy hem reeds in Zwitferland. Ook er.tent de
Schryver,, op bladz. 144 en elders, zyne onbekwaamheid
am over vOiCheidene onderwerpen met genoegzaame zekerheid en naauwkeurigheid te fpreeken. Zulk eene verfchooning is voldoende , wanneer men, gelyk des Schryvers oorfpronglyk oogmerk was, volgens den inhoud van zyn Voorbericht, alleenlyk aan eenen vriend eenig verflag doet van
zyne reizen: maar is zy wel toereikende wanneer men zyne
Brieven in het licht geeft?
Het belangrykfte gedeelte deezes Werks is het geen van
Zwitferland in twintig Brieven handelt. Dc vryheid van
den landbouwer in de nabuurfchap der Alpen , deszelfs
gelukkige toelland in een ruim genot van de behoeften en
weezenlyke geneugten des leevens, tie edele eenvoudigheid
zyns harten , maaken eene fterke tegenftelling tegen den
verlaagden that van denzelfden leevensftand in Deenemarken.
Alles words eindelyk beaten met drie Brieven waarin
eene befchryving voorkomt van het Feest , ter eere van den
Grootvorst en de Grootvorftin van Rusland , in het jaar 1782 ,
door den Hertog van Wurtenberg te Stutgard gegeeven. Deeze zyn recht gefchikt om de dwaasheid van buitenfpoorige
pracht en kostbaare onthaalen te doen opmerken; daar zy
niet alleen groote geldfommen , welke veel nutter hadden
befteed kunnen worden, dwaaslyk verkwisten , maar ook
hun oogmerk zelden bereiken , en, in plaatze van vermaak
en genoegen, niets dan verdriet en verveeling voortbrenbgen. Al wie de trefiende befchryving Iecst van de menigvuldige teleurflellingen en het misnoegen , welke op dit feest
plaats hadden, en welke men met veel minder omilag konde
vermyd hebben dan men ze nu bewerkte , vindt hier aanleiding,' om het flille geluk des luisterlyken en burgerlyken
leevens verre te waardeeren boven het gedruis, de ilaatiie
en omflagtige vermaaken der Hoven. Diergelyke aanmerkingen zyn menigmaalen gemaakt , maar zelden hebben wy
ze zo duidelyk , als in dit geval, bevestigd gezien door
fpreekende voorbeelden.
De Vertaaling is over het geheel wel uitgevoerd. Bermdaar hebben wy plaatzen ontmoet , in welke ons de 41
eenigzins duister,, of niet met genoegzaame oplettendheid behanI
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tandeld rebeen. By voorh., wat wil bet op bladz. 144 reg.
14 zeggen, „ leder verhovaardigt zich op bet gewigt van
„ deeze of geese nicuwe ontdekking , welke by door de
„ fehrenderheid- zyner eigene entdakingen meent gedaan
te hebben." Dit kan ook eene drukfeil zyn: gelyk dus
bladz. 81 reg. 1e vergeet flaat voor verergert , of een diergelyk woord. Op bladz. 147 reg. 7 moet II1 plaatze van uitfiuiting zekerlyk ,gefield worden infiuiting, zo als iecier zien
zal, die de naastvoargaande bladzyde naleest. Is dunk
in onze taal een hoed zelfftandig Naamwoord2 Zo fchynt
ooze Vertaaler te denken. Menigmaalen vinden wy in
deeze Brieven naar mynen dunk , dat zo veel zal beteke.
nen als naar myne gedachten..

Cedenkfchriften van den Graave VAN IIORDT Zweedfrhen
Edelman, Luitenant Generaal in dienst van zyne Fruisfijche Majelleit. Door hemzelven befchreeven. Twee Deeteiz.
Te Anyterdam by W. Holtrop , 1789. In gr. octavo. Het
Eerfie Dee! groot 177 bladz. Het Tiveede Deel 181 bladz.
n een kort Bericht, waarfchynelyk door den Nederduit.
I fchen Uitgeever of Vertaaler (want, fchoon bet op den
titel niet gezegd worde , wy dcnken met reden xe mogen
befluiten , dat dit Werkje niet oorfpronglyk in onze tante
gcfchreven is) voor het Eerfte Deel geplaatst', Avordt to
recht het groote onderfcheid opgemerkt tusfchen den Zweedfehen Edelman, welke hier zyne lotgevallen verhaalt , en
den beruchten VAN DER TRENCK. Inderdaad bvkans
gelykheid , welke men tusfchen hen vindt, beflaat daarin ,
dat zy beiden den krygsdienst tot hun beroep verkozen bete
ben, en beiden in eene naauwe gevangenis zyn opgefloten
geweest. Maar in dit laatile opzicht is nog een groot onderfcheid tusfchen beiden. De Graaf VAN HORDT werd gewisfelyk met ongeoorlofde geftrengheid, om niet te zeggen
wreedheid, behandeld; maar was niet zo geheel van alb::
rnenfchelyk gezelfchap berOofd , noch werd zo te een2maal flecht onthaald als VAN DER TRENCK. De gevangenis
van deezen laatilen duurde verfcheidene jaaren, daar die des
eerstgemelden na verloop van vyfentwintig maanden een
chide nam. VAN DER TRENCK was, of is, zo veel wy nit
V. DEELt N. ALG. LETT. NO. 4.
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beider tverken kunnen oordeelen, een mensal van eene veel
leevendigey verbeeldinge, en heeft in zyn character veelmeer
van het fchitterende. In den Graave VAN HORDT vinden
wy meer den man, die bezadigd denkt, en bondig oordeelt.
Belden zyn mannen van moed en flandvastigheid. Maar by
den Zweedfchen Edelman gaan deeze hoedanigheden verzeld
met eene beminnelyke zachtheid van aart (*) ; terwyl zy
by den anderen veelmeer hebben van het woeste en fnoevende. In de fchriften van VAN DER TRENCK flraalt overat
trotze verwaandheid en verachting van anderen door ; by
VAN HORDT vertoont zich wel rechtmaatige berisping van
het geen by meent te moeten afkeuren, maar die berisping
heeft niets het geen ftrydig is tegen die zedigheid, welke
den man van waare verdienflen eene dubbele waarde byzet.
Men mag den laatstgemelden eenige jeugdige dwaasheden
te last ieggen, maar men vindt by hem geen blyk van die
ondcugden, van die overfpelige ontucht, van dat baldaadig
hoonen van anderen in de tederfte gedeelten hunner eere ,
van die onbefchaamde fpotternyen met het godsdienflige ,
waarmede VAN DER TRENCK zich niet ontziet zyn Werk te
bezoecielen (*). Doch het is tyd , dat wy iets van het
Werk zelve zeggen.
Zo veel wy ons herinneren, mcldt de Graaf VAN HORDT
nergens den netten tyd zyner geboorte. Doch . dewyl by
zegt, dat zyn Vader , die in bet jaar 1674 (t) geboren werd ,
zich op zyn 46fte jaar in bet Imwelyk begaf , en wy nit
eene andere plaats (§) meenen te mogen befluiten, dat onze
Schryver niet de eerfle vrucht van deeze verbindtenisfe was,
kan men zyne geboorte niet vroeger flellen dan in het jaar
1721. Uit het verhaal het geen by geeft van zyne eerfle
leevensjaaren blykt het, dat zyn Vader de hartelyke liefde ,
welke by zynen kinderen toedroeg, met verfland befluurde,
en verre was van in de opvoedinge , welke by denzelven
gaf, de zedelyke gefleldheid des hasten uit het oog te verkezen.
Van
(*) Men ziet de blyken van des Graaven edele denkwyze,
bl. 99, enz.
wider anderen, Dee! I, hI. 74, 75. Deel
(*) De Opfteller van dit bericht heeft het Werk van vnig DER
alleen in het oorfpronglyk Hoogduitsch geleezen. Men
zegt hem, dat de incest berispelyke plaatzen en uitdrukkingen in
de Nederduitfche Vertaalinge zyn uitgelaten.
(f) 1
bl. 1. G) bl. 5. (i) bl. 7.
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Van den oorlog tegen Rusland, in welken Zweeden, in
bet jaar 1741, zich door Frankryk liet inwikkelen , en welken het zo loszinnig begon , zo Ilappelyk voerde en zo
Ichandelyk eindigde , geeft de Schryver, welke in denzelyen zyne eerfte veldtochten deed, een uitvoerig bericht (*),
waarmede wy ons niet zullen ophouden , hoezeer daariti
verfcheldene byzonderheden voorkomen , welke men , zo
veel ons bekend is, by geene , andere Nederduitfche Schryvers aantreft. Na de herfteliing van den Vrede , de verkiezing van den Hertog van Holttein tot throonsop yolger in
Zweeden , en het byleggen der, gefchillen met Deenemarken ,
befloot de Schryver in buitenlandfchen dienst te gain , tell
einde meerdere vorderingen in de kundigheden toCzyn bexoep behoorende, te maaken (I-). Hy bood zich aan by den
Hy
ontvancren.
h
Vorst van WALDECK, en word gunlliglyk
woonde de veldtochten van de jaaren 1745, 1746 en 1747
in de Nederlanden by, en geeft van dezelve een kort verhaal, maar waarin verfchcidene zaaken voorkomen, welke.
men niet ligt elders zal aantreffen. Van dien aart is het vol.
gende. Wanneer de Maarfchalk van Saxen in bet begin van
bet jaar 1746 Brusfel belegerde , had de Vorst van Waldeck
het befluit genomen , en zyne fchikkingen gemaakt, om de
Stad te ontzetten. „ Een onvoorzien Coeval, zegt de Schryver, deed onze onderneeming affpringen. De HanoveriChe
1/
troepen, vvelke ten getale van vyftienduizend
h
man waren,
en die by gevolg meer dan de helft van onze arinc:e
„ maakten, weigerden te marcheeren. Hun generaal verklaarde aan den Vorst van Waldeck , dat by order had van
31
51 den Koning van Engeland , om geduurende den winter alle
„ zorg voor de troepen te draagen , ten einde zy in bet
„ aanitaande voorjaar in goeden flaat zouden zyn om den
veldtocht te openen, en dat by dus, zonder nieuv.,e
velen van zyn hof, gedurende de geflrengheid van bet
19
jaargetyde zyn yolk niet kon doen uittrekken (4)." In
de' • Vaderlandjaie Hiftorie van den Heere WAGENAAR
XX. bl. 107 , io8 wordt, met een enkel woord , verhaald,
„ dat de Vorst van WALDECK zig van zyn ampt ontfloeg...
l, uit misnoegen , zo vermoed werdt , am dat here het Be„ velhebberfchap over Bergen op. Zoom niet opgedraagen
, was, of veelligt, om andere redenen." Van deeze gebeurtenis geeft de Schryver een breedvoeriger verhaal , geflerkt
CO I Deel, van bl. u tot so. (f) bl. 55. () bl. 94, 95..
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gerkt met eenen brief van den Prinfe van Oranje aan den
Vorst van WALDECK , met het antwoord op denzelven , en
inet eenen brief van den laatstgemelden aan de Staaten Ge.
veraal, „ Wiens manlyke inhoud , gelyk de Schryver aan„ rnerkt , joist den bcledigden man van eer tekent (*),"
Van de Nederlandfche troepen fpreekt de Schryver op eene
vneer gunflige wyze (4) clan de Engelfche Schryvers van deezen tyd, weiken overal dezeive met zwarte kleuren fchilde.
ren fchoon by Diet nalaate de grove misflageu zo van dI4
Nederlandfche, als van andere,Generaals aan te tekenen
De Schryver, na bet eindigen van den: Veldtocht des 'pars
1747, door den Prins van Oranje na Zweeden gezonden ,
aldaar eenig-krygsvolk aan te werven (s), begat' zich in bet
huweiyk ("), en ging, na bet fluiten van den Akenfehen.
yrecie , in fdlte op het land Woonen (tt) tot dat by, in
bet jaar 1756, werd ingewitkeld in de ongelukkige onder.
veeming , oni bet genoegzaam vernietigde koninglyke ge.
inch in Zi,veeden te herftellen (4+). Na het kwalyk uitvallen
derzelve werd zyn hoofd op prys gefleld; doch het gelukte
hem , het dreigende gevaar te ontkomen door eene tydige
vlucht , en eerst by den Vorst van WALDECK , daarna in
Zwitferland, en eindelyk in het Holfleinfehe onder de beicherming van den Rusfifchen throonsopvolger,, eene veilige
fchuilplaats te vinden (5§). En hiermede eindigt het Eerfte
Deel,
In bet begin des Tweeden verhaalt de Schryver, dat
na den veldtdcht van bet jaar 17; i 7 , door den Iaatst overle.
den Koning van Pruisfen aangezocht, zich in deszelfs dienst
begaf, en tot Overfte over een vry regiment van twee ha.
taillons wierd aangefleld. In deezen dienst deed by twee
veldtochten, rnaar viel eenigen tyd na den ongelukkigen flag
by Kuunersdorf, door de onvo,orzichtigheid van eenen der
Officicren van, het corps, dat onder zyne bevelen florid, in
Vanden der Rusfifchen (***) , en wad op bevel van bet
Hof na Petersburg govoerd alwaar by , in weerwil van
&lie poogingcn, welke de Koning- van Pruisfen aanweadde
or hem uitgewisfeld te krygen (ft), in de Citadel' hi eene
vanuwe gevangenis opgeftoten, en flcchts met fober voedfel
verzorga v,-.2rd, Om hem bet fehryven onmogelyk te maa,
ken,
(*) I Peel bi. 128-137. (t) b?. 63. ion.
( JO UL 109, no, 123, 138, cu. (§) hl. 145.
b r . :48, (ft) M. 152. (if) hi. 154, enz. (N) bl. 16,1 enz.,
44
1.)<N1) 0. 3 2 . MO bl.'64. 96.
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ken, was verboden hem ,papier, pen en inkt te geeven , en
glider dat voorwendfel weigerde men hem zelfs boeken en
mufiek (*); terwyl men oordeelde hem eerie groote guest te
bewyzen , met hem niet na Siberia' te zenden , of den
Zweeden over te leveren om te Stokholm op het fchavot
gebragt te worden (t). De ernilige wyze , op welke de
Koning van Pruisfen deeze zaak begon te behandelen, bragt
eindetyk te wege , dat men hem beter behandelde, en zelfs
befloten had hem in vryheid te ftellen , wanneer de dood
van Keizerin ELISABET een chide aan zyn lyden maakte.
Haar Opvolger , PETER de III, fchonk hem terftond de vryheid (1). .By deeze gelegenheid, en by die van eene reize,
welke by ,naderhand in Rusland deed , geeft de Schryver
ons verfcheidene byzonderheden op-, raakende deezen ongelukkigen Vorst , die door zyne onvoorzichtigheid, door
zyne wellustigheld, en dronkenfchap, verviel tot de buiten-,
fpoorigfte ontwerpen, welke eindelyk zyne Gemaalin noodzaakten hem voor te komen, en heir' zelven de kroon en
het leeven kostten (g). Kort na dat de Hcer VAN noRwr
zyne vryheid verworven had, keerde hy weder tot den Koning van Pruisfen, woonde de nog, overige veldtochten by,
en werd ha het fluiten van den Vrede tot Generaal-Major
bevorderd (**). Het gelukte hem ook in Zweeden herfteld
te worden in het bezit zyner goederen en zyner eere (if).
Hy bragt zyne dagen door met genoegen , gezien en geacht
by den Koning en deszelfs Broeder Prins HENDRIK , van
wiens character en inneemenden omgang een kleine, fchets
wordt gegeeveh (4), en werd meermaalen gebruikt in zaaken van aangelegenheid. Als Luitenant-Generaal woonde
by den oorlog by . , welke over de Beierfche ervenis ontItond, maar verwierf kort daarna zyn ontflag, en begaf,
na dat hy reeds eenigen tyd te vooren zyne eerfte Huisvrouw
had verloren, zich weder in den Echt. Met dit verhaal
befluit de Schryver het Tweede Deel van dit Werkje , mar-.
in nog veele weetenswaardige byzonderheden.voorkomen,
welke wy met ftilzwygen moeten voorbygaan. Maar het
for, waarmede hy eindigt, kunnen wy niet nalaaten hier
of te fchryven, „ Het is aan den zachten band van dit
„ gelukkig huuwlyk, dat ik de aangenaame rust en vreede ,
„ welken ik genet, verichuldigd ben; en, ilk durf het nog
„ zeg(*) H Deel bl. 55,56. (t) N. 41. (t) bl. 65. (5) bl. 88. 133 , enz.
17. (4) bl. 143.

(**) bl. 112. OD
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zeggen, ook het vergeeten myner geleedene fmarten.
„ wensch- Hier weer, En zou ik gelukkiger kunnen zyn
dan ik ben ? Gaarne zoude ik thans zeggen:

„

„ ma van boope en moe van klagten,
,, Over lot en aardfche magten ,
Verbeide ik bier 't jongfle oogenhlik,
„ Zoo onbegeerd als aonder Cchrik."
Do uitvocring van Vertaaling en Drukken is we/ gedaan.
Weinig zinfloorende drukfeilen zyn ons voorgekomen. In
het Itcle Deel hi. 93 reg. 21 zalfpoed moeten than in piaatzu
van voor/poed. Bl. 44 reg. 24 moet voor Catharina zyn Elifabet. Maar hi. 19 reg. 21 zoude iemand, die van de hard,
ryksbefehryving onkunciig was , in de gedachten kunnen
brengen, dat de wech tiit waxen na Zweedsch Pomeren door
de Ukraine lisp. De omwech zoude wat groot zyn.. Men
leeze voor Ukraine, Ukkermark.

.Refchryving der Stad Rotterdam , bevattende derzelver Gefchiedenisfen, aanleg, uitbreiding, tegenwoordigen jiaat ,
rtvtlegien , aanmerkelyke zeldzaaraheden en openbaare Gebouwen : oudheidkundige befchryving der Kloosters , die
Iveleer binnen deeze fiad gevonden werden , benevens eene
nauwkeurige aanwyzing der overblyflelen daarvan , welter
nog voorhanden zyn : alles uit oude Handfchriften opgefpoord, en met oordeercundige aanmerkingen verrykt; voor
*,het grootjte gedeelte getrokken uit de nagelaatene fchriften
van den berceniden oulheidkenner wylen den Heere JACOB
1ORTEBRAND. Te Anajlerdarn by D. en J. Tol, 1789.
In gr. octavo. Behalven het Voorbericht , 16z bladz.
Tndien de Meer RORTEBRAND weezenlyk een zo crvaren
Oudheidkenner geweest zy, als by in deezen weidfchen
titel en in bet Voorbericht genoemd worth, het geen Avynoch kunnen bevestigen , noch ontkennen; indien zulk cen
man zich verledigd bebbe , om eene menigte van itoik tot
bet opallen cener Beichryvinge der had Rotterdam te
verfamelen , gelyk het ge.melde Voorberiela ons leert; dan
is bet waarlyk jammer, tat by, door tusfehenkomende hektfelen , underhand door den dood, verhinderd zy, zyn
Wcr':: in orde te brengen , en der Waereld merle te- cicelon.
Maa

J 4 kOR.TEBRAND ,
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Maar nog meer is het te beklaagen , dat zyne papieren ,
na zyn overlyden, niet in halide!' zyn geraakt van iemand,
die 'er een beter gebruik van v'ist te maaken, dan de Op.,
fleller Van dit Stukje.
In 162 bladzyden in gr. 8vo , eene Befchryving van zulkeene find als Rotterdam te willen geeven , en wel eene zo
uitvocrige en naauwkeurige befchryving, als bier de 'rite/
belooft , is het onmogelyke onderneemen. En hoe is die,
onclerneeming nog uitgevoerd? Men zie alleen den korten,
inhoud over , welke achter het Voorbericht geplaatst is.
Het Stads Raadhuis , by voorbeeld , beflaat flechts eene
bladzyde. Aan de Opkomst, Geiehiedenisfen en vergroc-.
tinge der Stad worden 76 bladzyden befleed niaar ma.
vooral geene ftof te kort te komen, begirt de Schryver met
de aankomst der Batavieren hier te lande , en zelfs vroeger , en geeft op verfcheidene plaatzen op , wat deeze
menfchen en derzelver nakomelingen bier zullen gedaan
Izebben (*), voor en na het flichten van Rotterdam, enz.
Lust het u, Leezer , iets meer van dit boekje te weeten
Wees dan zo goal van het zelve to leezen , en ons van
verder bericht te verfchoonen. Rene zaak wilden wy den
Schryver nog wel vraagcn , of by van gedachten is, dat
do Jooden nader komen aan de ilervorniden en Lutherfchen
dan de Remonftranten , Doopsgezinden, of Roomfchen ?
De Joodfche Kerk volgt , in deeze zogenaamdeBefalryving
van Rotterdam , ten minften onmiddellyk op de Lutherfche , gnat voor de Kerken der andere Christelyke GezindUdell , en wordt gefteld onder de Publieke Kerken.
(*) Zie bladzyde 7, en verfcheidene volgende, tot een fbtaltje.

Gefchiellenisfen der Vereenigde Neferlozien vow de Vaderlandfclia
geugd. Elfde en Twaaifde Dee'. Met planten en pouqraitcri.
re Ainfierdam by J. Mart, 1789. In duodecimo.
T n deeze Stukjes worth de ontvouwing der Vaderlandfche Gofchiedenisfen gehragt, tot op het afloopen van het jaar 1767;
ze behetzen dus een tyd !Jeftek van twee-en-twintig jaaren , dat
in veelerleie opzIgten zeer merkwaardig is,- en 't weik, op den
gewoonen voet , in dit Getchrift gehouden, doorloopen wordt;
welke fc'nryfmanier vry gefchikt is, om der Vaderlandfche Jeugd
een oppervlakkig verflag van bet nietkirvaaraigfte , in die (bpi'

voorgevallen, te verleenen.
De
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De Beroerten in de Vereenigde Nederlinden, van den jaare 1300 tot
op den tegenwoordigen tyd. Twaalfde Deel. Te Anfierdam by
P. Conradi, en to Harlingen by V. van der Plaats, 1789. In
gr. octavo, 304 black.
m et dit Deel loopt het verflag der Nederlandfche Beroerte ra
ten einde; behelzende hetzelve eene opgave van de merkwaardigile voorvallen in en omitreelis Amiterd:nn , zedert het
begin van de maand April, tot het afloopen des jaars 1787,
met de gevolgen bier van in den aanvang des jaars 1 783 ; waar
mode alles weder op den gewoonen voet gebragt word. Ten
flot hegt 'er de Optieller flog aan eene korte befchiyving van
het befluit van 's Lands Staaten en deszelfs uitvoering volgens
het welke Zyne Doorlug'ige Hoogheid, de Heer regeerende Hertog van Brunswyk Lunenburg , hegiftigd werd met eene groote
gouden Medaille , vergezeld van Brie-en-tachtig kleincre , om
door hem, 1/044‘21)s eene nevensgaande lyst, uitgedeeld to worden
aan eenige Generaals en Stafofficteren , die, onder zyne ordres,
zyne Veldtogt bygewoond hadden. — in dit laatfte gedeelte
is de fchryfwyze , naar de gewoonte in dit Werk , weder gonoegzaam onpartydig ; zulks heeft men in het ganfche beloop
deezes Werks vry wei in agt genomen; waardoor het eene inderdaad merkwaardige verzameiing van Nederlands onlusten beheist : jammer is het maar , en 't komt ieder vreemd voor , dat
men zulks in het tiende Deel , juist met betrekking tot Friesland, zo geheel uit het oog verlooren hebbe ('); het maakt dus
een misfelyk contrast.
(4') Zie N. Alg. Vad. Letteroef. IV D. bl. 338.

illgerneen beredeneerd Register op alle de voornaamfle Rechtsgeleerde
Advyfen, Conj u,tatien, Avertisfeinerten, Decijien, Ob/ervatien en
Sentential. In foie Alphal-etifche orde gefehikt en zamengefteld:
Vierde en laatfle Deel. Te Utrecht by G. T. van Paddenburg,
1789. In quarto, 434. black.
vereenkomitig met het gunflige vooruitzigt, by de aflevering
van het derde Deel (*) , ziet men thans dit Register, dat
den beoefenaaren der Regtsgeleerdheid , in veelerleie opzigten,
van nut kan zyn, inzoverre voitrokken; behelzende dit laatfle
Stuk den byeen verzamelden voorraad van Letter N tot Z ingeIlooten. Daar men nu wyders dit Werk , door een Supplement, nog vender wenscht tc voltooien, en zulks gaarne fpoedig zou willen verrigten , zo blyft het aanhoudend verzoek des
Uitgeevers, dat kundige Regtsgeleerden hem bier toe, door 't me.
dedeelen van nuttige waarneemingen, behuipzaant gelieven to zyn.

O

(*) Als boven, IV D. bl. 216.

NIEUWE
AL GEMBENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFEN1NGEN.
Verhandelingen raakende den natuurlyken en geopenbaarden
Godsdienst , uitgegeeven, door TEYLER' S Godgeleerd Genootfchap. IXde Deel. Te Haarlem , by J. Enfchede en
Zoonen, en J. van Wake, 1789. Behalven de Voorreden,
532 bladz. In gr. quarto.

Terwyl

men , aen de ene zyde mar al te gegronde
reden heeft, om te klagen over de Route poogingen.
van 't Ongeloof , ter verzwakkinge van den invloed der
Openbaringsleere , vind men echter tevens , wanneer men
dit Stuk bedaerdlyk overweegt, niet min gewigtige reden,
om zich te verheugen over een uitwerkzel , waer van de
Ongeloovigen, hunnes ondanks , de oorzaek zyn. De aenval der Ongeloovigen heeft den cooed van de Voorflanderen der Openbaringe verlevendigd ; en de onbezuisdheid
van 't Ongeloof heeft het Geloof meermaels aenleiding gegeven, om met bedaerdheid en voorzichtigheid de wapenen indiervoege te gebruiken, dat ze onvermydelyk moesten zegenpralen. Zins het' Ongeloof zich meer openbaer
vertoonde, zag men meer verdeedigers der Openbaringe
te—voorfchyn komen ; en naer mate dat de Ongeloovigen
te onbefcheidener fchreven , werden de Schriften der genen , die zich de zaek van den Godsdienst aentrekken ,
met te meerder oordeel naeuwkeuriger opgefield. Dezen
dienst heeft ons het Ongeloof, terwyl 't het tegendeel bedoelde, gedaen! Een aental van Schriften , vooral
in deze Eeuw afgegeven , bewyzen dit ten overvloede: en
't inzien der bovengemelde Verhandelingen bragt ons dit
denkbeeld te levendiger voor den geest. De buitenfpoorige
toejuichingen van Lyciti.gus en Solon, fampt het onbezonnen vernederen van Motes, in de hoedanigheid als Wetgevers , waeraen het Ongeloof zich floutlyk fchuldig maekt,
heeft Teyler's Godgeleerd GenootIchap , naer uitwyzen der
Voorreden , genuopt , ten Prysvoorftel op te geven , te
betoogen de voortrefiyklield der Burgerlyke Wagering van
V. DEEL. N. 41.G. LETT. NO. 5.
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VERHAHDELINGEN VAN. TEYLEeS

MOSES boven die van LYCURGUS en SOLON. En hieraen

zyn wy verfchuldigd een drietal van voortreflyke Verhandelingen over dit gewigtige onderwerp ; welker Schryvers
ten duidelykfle toonen , dat Mozes , als Wetgever befchouwd, Lycurgus en Solon, hoe achtingswaerdig voor 't
overige, verre te boven ga. — Elk dezer Verbandelingen belielst een aental van oordeelkundige opmerkingen,
over de voornaemfle byzoncierheden, die tot den aert der
Wetten dezer drie beroemde Wetgcvers betrekking hebben ; en men zal het daerin ontvouwde, zo met opzicht
tot de Staetkunde als den Godsdienst, niet zonder leerzarne vrucht kunnen ovcrwegen. Bovenal client de eerfle,
aen welke , onbetwistbaer met het hoogfte regt, de gouden Eerprys is toegewezen , opgefield door den Wel Ed.
Deer Mr. HIERONYMUS VAN ALPHEN, toen Procureur Generaal 's Lands van Utrecht, thans Penfionaris van Leyden , om het loflyke en laekbare der Wctgevinge van Lycurgus en Solon ten overtuigendfte in een onpartydig Hat
te ftellen , en tevens te doers zien , hoe men de Wetgeving van Mozes op derzelver juiste waerde hebbe te leeren fchatten ; waeruit dan de voortreflykhcid der laetfle
boven de eerflen ten zi gtbaerfte te bemerken is. Zulks
brengt ons zyn Wel Ed.btreffend onder 't oog, Baer by
ens , ten befluite, de volgende vergelyking, als een kort
begrip van het voorgeflelde , mededeelt ; 't welk wy geoordeeld hebben den Lezer, met het meeste nut, als een
flea nit de overweging van dit onderwerp , aen de hand
te kunnen geven.
) wat ik ae3 9 Kortelyk, (dus vangt by dit Befluit aen,)
zegd heb, faamentrekkende, en op eens overziende, dunks:
b
my in het vorige bewezen re zyn, — dat Mazes bet
best onder bet oog gehouden heeft , hoe alle de leden
eerier burgerlyke maatfcbappy geregtigd zyn , ja daartoe
zig met elkander verbonclen hebben , om de goederen dezes levees, de ze,geningen dezer aarde, ruim, blymoedig
en gerust gemecnfchaplyk te genicten ; dat daarentegen
Lycurgus dit gebruik buitenfpoorig bepaald en de Rein
der natuur het flilzwygen heeft opgelegd ; en dat Solon
geen genoegfarne zorg heeft gedragen voor elk byzonder
lid, ten einde hem aan deze goederen een gerust en zeker
nandeel te verfchaffen. Dat Mozes, meer dan die beide,
aan dit genot bepaalingen heeft gegeven, ten einde zyne
burgers voor overdaad, ondankbaarheid en ongevoeligheid
omtrent anderen te bewaren ; dat geen der beide Grieken
de
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de algemeene grondert van zedelykheid genoegfaam in agt
heeft genornen, ten einde niet alleen goede burgers , maar
ook goede menIchen, te vormen; en dus de gronden van
burgerlyk geluk, overeenkomitig de uitgeftrekte ooginerken
eener weldadige Voorzienigheid , in zekerheid te itellen.
Dat het bygeloof en de afgodery, in Lycurgus en Solons
wetgeving haare kragt behoudende , nc.tothvendig een nadeeligen invloed op deze wetgevingen liebbcn moesten;
daar integendeel in Mozes wetten, de godsdienst tot op.
wekking , inilandhouding en uitbreiding van burgerlyke
deugd, al hare kragten heeft aangewenck Dat de Orieken
Haar heerlehappy of veroveringen haakten , en daartoc de
k ygsdapperheid op eene buitenfporige wyze hoogagtten,
dtar Mozes dezelve alleen bepaalde tot het verdedigen van
zyne bezittingen, in geval van vyandlyken nauval, en dus
dezelve binnen hare ware grenzen hield. Dat Solon daistere en zelfs fommige tegenttrydige wetten gaf oin meet
g ezagb aan het yolk to geven , en Lycurgus derzelver onb
veranderlykheid beoogde ; maar dat die van Mozes, door
eene neduurige lezing bekend, Maar, voliedig bcichreven,
als ook
b , in geval van veranderende omilandigheden, niet
geheel onveranderlyk waren , zonder dat doze vcrandcring
van den wil des yolks willekeurig afiling. Dat Solon vooral
meer de hecrfcliendc gebreken van de voorige wetten en
gewoonten te keer ging , dan een geheel nieuw famenftel
leverde; maar dat Mozes , zo wel als Lycurgus „, het gea
heele gebouw oprigtede , in alles gefcliikt naar den ar,
zeden , gebreken , ligging , omftandigheden en behoetten
zyner natie; de natuur egter leidende en niet dwingencie,
gelyk Lycurgus. Dat de wetgeving van Lycurgus voor
geen groot yolk gefchikt was, waarom men zelfs de he=
volking, door volkplantingen , moest bedwingen; maar drat
die van Mozes voor een groot yolk van nicer dan a mil.
lioenen menfchen gefchikt was, zonder dat cone vermec.r=
derin g van deze natie behoefde belemmerd te worden c*)
en dat
b de regeeringsvorm van Mozes aan die •ebreirett
niet krank ging , welken in die van Solon kiaarblykelyk
(*) „ Een foort van volk planting hebben oak de Israiren
fomtyds gehad , gelyk micnAeLis gist nit x Chron, IX.
en Richt. XVIII ; •maar deze bicven ewer binnen die lar,den
waar men zyne kudden weidde, narricIsik In de ivoectyPc van Arabic en de dalen van Libanon. ZieAPIz. Ree;t.
N
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zyn. Dat eindelyk Mozes, in zo veele byzonderheden at
kleinigheden, zig voegde naar deze omilandigheden en behoeften, dat alles famenwerkte, tot zyn einde — namelyk , om een vry, vrolyk, deugdzaarn, godsdienilig,
en, door de edelmoedige betragting der gezellige pligten ,
gelukkig yolk te maken ; daar integendeel Lycurgus we/
een dapper en geduurzaam, maar telfens een Iaatdunkend,
eerzugtig, wreed, ongevoelig en heerszugtig yolk gevorrnd
heeft; dat Athene, niet tegenftaande de wyze wetten van
Solon, aan veele verwarringen en de finnodlle ondeugden
bleef bloot gefteld , en dat zy beiden veel hebben onaangeroerd gelaten, het welk Mozes ondcr het oog had. Ja
of fchoon men by Solon en Lycurgus den invloed van
den waren godsdienst op het burgerlyk geluk niet verwagten kon, zo blyft egter hunne wetgeving, in het afgetrokken bcfchouwd, en in vergelyking gebragt , minder dan
die , waar in dezelve geeerbiedigd is , en zyn vermogens
op de luisterrykfte wyze vertoont."

De Brieven van PAULUS , den Apostel. Naar het Grieksch.
Door v. VAN HAMELSVELD. Te Am./41(1am by M. de
Bruyn, 1789. In gr. octavo.
et een aenhoudenden yver zet de Heer van Hamellsveld
zynen aengevangen arbeid voort, en lever ons in dit
Salk zyne vertaling der Brieven van Paulus aen de Christelyke Gemeenten te Rome en te Corinthe, (waer op eerlang
die der overige Brieven van den Apostel flaet te volgen ,)
welke vertaling by, naer gewuonte, van enige korte Aenmerkingen vergezeld doet gaen. In 't een en 't ander is
onze geagte Schryver Reeds even oplettend en oordeelkundig werkzaem, waer door by den Bybeloefenaren een wezenlyken dienst doer. Tot een nieuw voorbeeld daervan
ftrekke zyne overzetting van , en nadere aentekening op , des
Apostels redenering, wegens de oferfpijzen en het recht gebruik der Christelijke vrijheid, in het achate Hoofdituk van
zynen eerfien Brief aen de Christenen te Corinthe.
t. „ Wat nu de offerfpijzen betreft, die aan algoden zijn
toegewijd, het is waar, dat wij alien, daarOmtrent, kennis gekregen hebben. — Doch de kennis [alleen] maakt
opgeblazen , maar de liefde Richt [en brengt voordee/
Trouwens, bijaldien iemand zich verbeeldt,
a. aanj.
iet
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jet te weten, [en zich daarop verheft,] die heeft tot hier
toe nog geene de minfie wetenfchap, hoedanige men be3. hoort te hebben ; maar, indien iemand God bernint ,
deze is van God. gekend.
„ Wat dan bet eten der offerfpfizen betreft , het is
4.
waar, dat een afgod eigenlijk niets is in de wereld, en
5, dat 'er volflrekt geen ander God is, dan een; want alhoewel de naam van God aan veele wezens, zoo in den
hemel als op de aarde, gegeven wordt, gelijk 'er in dien
6, zin veele Goden en Heeren zijn, nogthans hebben [en
erkennen] wij maar eenen God, den vader, uit wien
alles is, en wij tot hem [en zijne eere;] en maar eenen
Heer,, JESUS CHRISTUS, door wien alles, door wien
7. ook wij zijn, bet geen wij zijn. Doch deze kennis
is evenwel niet bij alien; alzoo fommige tot hier toe,
in hun geweten, eenen afgod nog voor iet houden, en
dus, het geen den afgoden gewijd is, eten, waardoor
Mum geweten , dat zwak is, bevlekt wordt, Dat wij
vrij eten van deze fpijze, maakt ons niet aangenaam bij
God, want wij zijn daarom niet beter, om dat wij ze,
eten, noch flechter om dat wij ze niet eten.
9. „ Draagt dan zorg, dat deze owe vrijheid voor de zwakio. ken geen jtruikelblol worde. [Bij vaorbeeld :] 'adieu
iemand u, die deze kennis hebt, in eenen afgodstempel
zag aanzitten [en eten,] zau niet zijn geweten, fchoon
hij zwak is, aangezet kunnen worden, om ook offerfpijzen to eten? En zoo dan door uwe kennis ow zwakke broeder, om wiens wine CHIUSTUS geftorven is, niet
verlooren kunnen raaken [en weder tot het heidendorn
12. vervallen — Door u zelven dos tegen de broeders
te bezondigen, en hun zwak geweten te kwetzen,
zondigt gij o tegen CHRISTUS zelven.
13. „ Zeker, indien bet gebruik van zekere fpijze mijnen
broeder ergeren zou , wilde fit liever in eeuwigheid gun
vleesch eten, ten elude ik mijnen broeder geen' aanitoot
geven moge."
Op dit Hoofdauk nn maakt de Autheur wyders de volgende Korte Aanrnerkingen.
„ vs. I. Under de benaming van „ offerfpijzen," is alles
begrepen , wat aan Heidenfche afgoden ten offer gebrachr
werdt, inzonderheid bet vleesch van geflachte offerdieren.
Bij zoodanige offeranden worden plegtige maaltijden gehouden, het zij in de ternpelen, of in de huizen, waarop men
gewoon was zijne vrienden te nodigen.
dit geWal4
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boeloofde men, dat men met die goden zclven in gemeenfchap kwar.f. Zulk vleesch werd voor een gedeelte ook op
de ma: of in de hal verkocht. Nu waren hieromtrent onder de Chrisz:.ili.n te K.Orinthen verfchillen ontftaan. Som.
vigen , begrijpende , dat een afgod niets is, maakten- geehe
zwaarigheid, om niet alleen van dat offervleesch , dat verlrocht werdt, te kopen , maar zelfs, genodigd wordende,
deel te nemen aan die maaltijden, geduurende en bij welken
de Heidenen den lof hunner afgoden zongen. Eenigen,
inisfchien nit de Jooden tot het Christendom bekeerden ,
waren daartoe to naauw genet, en wachtten zich niet alleen,
om zelf van offerfpijzen te eten, maar ergerden zich, wanneer zij zulks door liunne Medechristenen zagen doer.
Deze Nras door de gemeente aan PAULUS voorgefteld,
en words door hem in die Hoofciftuk beflist , met alle de
voorzichtigheid van eenen Christen leeraar, en de liefderijke
zorgvuldigheid van eenon valor. Men kan , het geen PAUvus hiervan zegt, en het geen hij van de hoercrij gezegd
tuft, tevens aanmerken als cent; verklaaring van het apostolisch hefluir. Hand. XV.
Tot een grondflag, zegt hij, dat zij gelijk hadden, die
item gefchreven hadden, dat alle Christencu hieromtrent tot
tennis gekomen waren; doch hij doet hen tevens opmer,
en, dat alle kennis, hoe grout ook, Beene wijsheid is,
ten zij zij door de liefde befinurd en geregeld worth.
„ vs. 4. Dozen grondgelegil hebbende, komt hij tot de
zaak salve. Het is zoo, zegt hij, dat een afgod eigenlijk
kiets is, en ci,:t 'er maar cc'n God en een Heer Jesus CHRIS'7,t`US is, maar — alien zijn zij zoo ver niet in de kennis
gevorderd; zien een afgod altijd nog voor iet aan, en
anocten dus het geen den afgod geofferd is, etende, zeker
bun geweten om dat zij daardoor, volgens bun/le denkbeelden , in gemeenfchap met eenen afgod koTnen (*).
„ Vs. 8.
(*) Dit word enfgzirs nz!.er opgehelderd door 't geen de Apos.
fehryft, Hand. X. 5 9 ,
, voigens
vending van den neer
van Hamelrield. Wat v it ik hier mede zeggen? dat een afgod
eel

t , iet is? Of dat het geen den afgoden geofFerd en gewijd is, iet
„ is? Neel) — maar evenwel, dewijI het geen de Heidenen offe„ ren, zij zulks aan zekere demons offeren, en niet aan God; zoo
dat gij eenig deel of gemeenfchap hebt met deze
wil it.

derans.”
BierOmtrent deep zyn Ed. nog de volgende korte
Op dezen grond boilwt rnta.us.
lizmw-y 1.-Inzen merle.
”,
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v 8•Nu behoorden de meer-kundigen aan te merken ,
11v.
dat zij, vrij van deze fpijzen etende, en dus zich kundiger
betoonende dan die andere Christenen , daarom nog niet
beter voor God waren , nadien de liefde immers hier bij
lijden kon.
„ vs. 9. Hoe ligt kon dit hun doen ook Been aanleiding
geven tot den afval der zwakke Christenen van het Christen- tot het Heidendom? Stel eens: Zulk een zwakke, die
den afgod nog fleeds voor een zeker ma gtig, wiarlijie beb
wezen hieldt , zag eenen meer-kundigen
Christen
flaand
in een afgodstempel, enz. eten van de offerfpijzen, zou hij
niet ligt daardoor verleid kunnen worden, oin , zonder dat
hij in that was, behoorlijk onderfcheid te maaken, dat
voorbeeld te vlgen, en in de daad dien afgod dan te vereeren, en weder te vervallen tot het Heidendom ?"
„ een afgod eigenlijk niets was, evenwel de Heidenen offerden,
„ near hunne aan zekere demons, en niet aan den
„ waaren God ; de Christenen moesten met deze demons geene
gemeenfchap hebben, en dus Met eten van de ofFerfpijze, die
„ op zoodanige geineenfchep zag;" voor zo verre men naemlijk,
onder het eten dier offerfpyze , den afgod altyd nog voor iet
aanzag.

Leerredenen van B. BOSCH , Rustend Predikant van Diemen,
en Lid van verfcheiden Genootfchappen. Deel Stuk.
Te Amfterdam by M. de Bruyn, 1789. Behalven het Voorberigt 220 bladz. In gr. octavo.
p de Leerredenen van zyn Eerwaerden , over de onflertlykheid der Ziele , in het eerfle Deel vervat ,
gen , in (lit Stukje van het tweede Deel, zeer gepast zyne
drie Leerredenen over den afgefcheiden ftaat der Zielen ;
naer aenleiding der tale van Jezus tot den bekeerden misdadiger, Luc. XXIII. 43. Voorwaer zeg ik u, heden zult gy
Diet my in het Paradys zyn. 's Mans eigenaertige manier van
zyne gedachten op ene levendige en indrukbare wyze voor
te flellen , in zyne vroegere Leerredenen opgemerkt ,
heerscht ook in dit drietal; en word in dezelven te flerker
aengezet; vermits het behandelde onderwerp hem daer toe
ciikwerf zeer veel aenleiding geeft. Het onderwerp zelve
word, gelyk bekend is, zeer verfchillend begrepen , en blyft
nog fteeds een voorwerp van nafpooring. Of zyn Eerwaerdo
N4
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de het duidelyker ontvouwd, en zyne denkbeelden daerom.
trent bondiger bewezen hebbe, dan anderen hun gevoelen
deswegens, zullen wy ons niet vermeten te beflisfen; dan
wy durven wel zeggen , dat zyne bedenkingen , nevens
die van anderen , overweging verdienen; mitsgaders dat
zyne wyze van voordragt innemelyk en der Deugd bevor.
derlyk is. Weinig moeite zoo. het zyn , dit door een en
ander treffeud voorbeeld duidelyk aen te toonen ; dan wy
hebben geoordeeld den Lezer meerder dienst te zullen
doen , met hem onder het oog te brengen , het beloop van
's Mans denkwyze over dit Stuk ; waerom wy ons bepalen tot ene beknopte zaeklyke ontvouwing van 't geen zyn
Eerwaerde, nopens den' afgefcheiden ftaat der Zielen , als
zyn gevoelen voordraegt. Drie itukken leid by uit den
tekst af; en ieder derzelver is de ftof zyner drie achtereenvolgende Leerredenen.
HET PARADIJS is de plaats en ftaat der afgefcheiden
Ziden. II. Derwaaras vertrekken ze na den dood des lichaams,
met voile berustheid , HEDEN zult gij in 't paradzjs zijn.
III. Thar zal haar toeftand altergelukkigst , allerzaligst
zen : want zij zullen MET CHRISTUS in 't paraciijs zijn.
I. By de ontvouwing van het eerfte ( met by vooraf na ,
t
welke gedachten over het verblijf der afgefcheiden
zielen ,
van de vroegjto tijden af , in den Bijbel te vinden :
Welke gedachten by enigermate opherdert. Dit leid hem
ten laetfte tot het Paradys der jooden die daer door
verflonden den ftaat
de plaats der qfgejrcheiden
'
zielen.
Ingevolge bier van befchouwt zyn Eerwaerde het Paradijr,
(1.) als ene
bcr van den zaligen ftaat der afgeleheibenoemin
den zielen ; welke inkomt als een gelnkftaet , doch min
luisterryk en heerlyk , dan haer ftaet zal wezen, als zy
weder met bet liehaem vereenigd zullen zyn ; en in den
derden hemel een ongelyk hoo ger trap van heerlykheid erb
langen. Die benatAing van Paradijs
doet hem (2.) ook
Aenken op ene onderfcheiden plaats. Men heeft dezelve,
zyns oordeels , wel te onderfcheiden van de plaets der vol.
maektere gelukzaligheid, den derden hemel genoemd doch
ze echter niet te ondericheiden van den hemel. Men heeft
'er zich een denkbeeld van te vormen , „ als van cane
„ bijzondere plaats in den hemel, die noo.verre is van den
„ troon Gods, van dat luisterrijk teken, bdaar Jezus Chris.
„ tus zig in zijne verheerlijkte menschheid ontdekt , en
„ daar de zielen, als ze met haare verheerlijkte lichaamen
„ vereenigd zijn, zullen verfchijnen." De tegenbedenkingen ,
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gen , dat een onftoflyke Geest aen Been vaste plaets begrepen kan worden, en dat ene bepaelde plaets niets kan
toebrengen tot bet vermeerderen of verminderen van de
gelukzafigheid der zielen, poogt by, ten befluite van dit
eerfre Stuk , kragtloos te waken; waerop by, in zyne volgende Leerreden , zig verledigt , om het tweede te over,
wegen.
ii. Zyn Eerwaerde flat hierin aenvanglyk het oog, op
het denkbeeld der Zielsverhuizinge of het gevoelen van
hun , die beweerd hebben , dat de zielen van het eene
lichaani in het andere overgingen : en de ongearondheid
bier van kortlyk " aengetoond hebbende , voert by
b de bewyzen aen , welke ons, zijns oordeels , overtuigelyk verzekeren , dat de zielen, met de fcheiding van het lichaam ,
aanftonds naar het paradys vertrekken.
Vraegt men
hoe komen de zielen in het paradijs ? wie geleid Naar ?
's lvlans antwoord is : „ de engelen , die voor de zielen
1 , der vroornen , in de dagen haares vleefches, bedienflige
cr
„ geesten waren , zullen ook haare wachters en haare gidzen zijn, zoo dra zij het huis haares tabernakels vaar, wel zeggen : met dezen fpoedt de ziel, fneller dan een
lichtaraal, in een menschlijk oogenblik , van deze wae-,
reld par het paradijs , zoo dat ze oogenbliklijk zalig
Zulks flak
zich, naer 't tweede lid van
zy,"
des Leeraers bovengemelde !telling , dat zulks gefchiede ,
met voile bewustheid; indiervoege , dat de zielen bewustheid
hebben van deze gelukzalige plaats en dien liaat , _waer toe
zy overgebragt zyn. — Dan daer dit denkbeeld tegenbedenking ontrnoet van de zodanigen , die aen deze beluustheid twyfelen , ja zelfs beweren dat de ziel, als ze
van 't lichaanz gefcheiden is , niet kan
' denken , niet kan
werken ; zo vind de 'Leerier zich genoodzaekt , om dit
verfehilfluk opzetlyk te behandelen. Ter flavinge zyner
denkwyze over dit onderwerp , en ter wederlegginge van
bet gevoelen der zodanigen, die een flaap der zielen begunftigen , laet zyn Eerwaerde zich, met zeer veel oplettendheid , naeuwkeurig uit , over den aert en werkzaemheict
der ziele; en benaerftigt zich om te toonen , dat de Openbaring en Zielskunde te zamen loopen, om zyne beweerde
(telling te bevestigen; ja dat de ziel, in haren afgefcheiden
ftaet, in Bede van werkloos te zvn , veel verhevener werkzaemheden zal kunnen oefenen , dan zy in dezen flollyken
belemmerden omflag konde verrichten.
N5
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de behandeling van dit verfchililak , oppert zyn Eer.
wacrdc, voorts nog bet voigende inwerpzel. „ Maar waar„ toe wile doze bedenkingen Zouden niet alle zwaa„ righeden eensklaps vcrdwijnen, indien wij de ziel een fijn
„ beiverktnigd lichactintjen lieten medenemen ?” — Vele
hedendaegfche Wysgeren zyn voor dit denkbeeid; menende
gewoonlyk , dat zulk een fijn lichaemtje, het welk zyn verblyf in de hersfenen zou hebben, aen te merken is als de
kern van het geestlyk en verheerlykt lichaem , 't welk de
openbaring ftelt regal over het dierlyk en flegt lichaem.
(3nzc Leeraer is 'er niet voor , om dit gevoelen, (gelyk zomGeestlyke,n. gedaen hebben,) als ene kettery te veroordeclen; maer by poogt te doen zien , dat noch rede noch
openbaring dit lichaemtje ontdekken, of genoegzame bewyzen voor dit gevoelen aen de hand geven. — Ter dezer
gelegenheid maekt zyn Eerwaerde ook ter loops gewag van
de vedehyning der Geesten, die zich van dit hun medegenornen lichaemtje zouden bedienen; en toont , in ene nevensgaende aentekening, kortlyk aen , dat alles, wat men beuzelt van de zogenoemde verfchyningen en werking van fpooken , van alien grond onbloot is.
III. En hierop gaet by, in zyne derde Leerreden over ter
/)ntvouwinge zyner laetite ftellinge: dat, naemlyk , de toeand der zielen, in dezeu afgefcheiden ftaet, in 't paradys,
allergelukkigst , allerzaligst zal wezen. Na ene algeniene
voordragt der fpreekwyzen, die de Heilige Schryvers gebruiken als ze , naer 't inzicn van zyn .---Lcrwaerden, van
de zaligheid der afgefehrden zielen gewagen , brengt by ons
voor den geest haren geluk(laet in deszelfs gevolgen , zo
als wy dien mogen afleiden, nit de kundigheid, dat ze bij
God en Christur in het Paradijs Verder leert by ons
opinerken , /me deze zaligheid nog oneindig vergroot worde ,
door de rust van de moeiten en zorgen dezes levens: — door
het zamen zijn met de verhevenjte en vriendlijkfte Geesten: —
mitsgaders door hare bezigheden. — Het deswegens voorgelieicie track by wyders , door enige bier toe betreklyke
aelimerkingen , nog meerder licks en fterkte by te zetten;
w,ert)e by de twee navolgenden aenvoert. — De afgefcheiden zielen zullen beftendig in kennis, deugd en volmaaktheii tm7eTen: — en de zielen der genen,. die elkander hier
v;en4 hebben, zullen elkander in het Paradijs wedervinden
en vedtrkennen.
Voorts merkt by bier benevens , laetstW; , n)g aen , dat deze ftaat der afgefcheiden zielen, hoe
hoog

s
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hoot' ook verheven, nogthands van dien na de opftanding
merkelijk zal verfcheelen: nadien haer ftaet als dan eerst tot
den hoogften trap van geluk gebragt zal worden.
Zyn Eerwaerde doorvlegt de overweging van het een en
bet ander meermaels met aendoenlyke befpiegelingen , en
befluit ieder Leerreden met ene trelfende toepasfing , gefchikt naer den aert van het behandelde onderwerp , zo ter
opwekkinge van onbedagtzamen , als ter aenmoediginge van
welmenenden, ter opbeuringe van zwakken, ter vertroostinge van bedroefden , en ter aenfpooringe van alien, tot
ene ftandvastige, aenhoudende voorbereiding, bier in den
tyd, voor den hemel; in de verzekerde verwachting, dat
wy,, dien web inthende, en daer op voortwandelende , door
Gods genade in Jezus Christus , gelukkige Paradysbewoonets zullen worden , en , ten dage der Opftandinge , ene
volmaekte zaligheid erlangen.

De in Godt roemende Gryfaart , biddende om genadige onderfteuning , tot het verder verkondigen van Gods Grootheid , of Leerreden over Pf. LXXI. 17, 18. Ter gedachtenisfe van zynen vyftigjaarigen Predikdienst in de Gemeento van Hummel en Gouderak, uitgefprooken den io
yanuary, 1790. Door j. G. STARINGII. Te Gouda by
W. Verblaauw,, 1790. Behalven het Voorwerk, 38 bladz.
In quarto.
u naer de tydsornflandigheden zeer wel ingerigte Leer_U4 reden , in welke de Eerwaerde Staringh toont, dat het
hem, in den ouderdom van ruim jaren, nog aen gem
lust of kragt ontbreekt, om den Predikdienst waer te nemen. lets, dat maer weinigen te beurt valt; het welk by
in dezen , naer aenleiding zyner textwoorden , onder een
beknopt verilag van zynen levensloop , met dankbaerheid
:ten Gode erkent, met verdere affineking zyner gunfte in
zynen ouderdom : het welk by met gepaste aenfpraken en
vermaningen voor zyne Toehoorderen vergezeld doet gaen.

A. DIIIRCANT REPEVO$RING.

Redevoering, over de achtbaarmakende Qudheid; zonder::,,6u
nuttigheid ; en waare noodzaaklykheid der Christen Kfrklyke Vergadeiingen in 't gemeen der Iloogere of ,r7„ i.odale in 't byzonder ; Preekswyze ontboezemd, over Band.
XV. 6„ ter opening van de Iloogeerw. Christelyke Syn9dus van Overys.A1 te Deventer, den 16 luny 1789.
Door A. DUIRCANT Predikant te Tsfelmuyden. Te Haar,
gem by de Wed. N. Beets, 1789. Behalven bet Voorwerk
68 bladz.
et bier in den Tytel opgenoemde onderwerp behandelt
de Eerwaerde Duircant op ene zees wel geregelde
wyze , en 's Mans bygevoegde Nooten of Aenmerkingeu
tobnen, dat 'by zig Been moeite ontzien heeft , om het beknoptlyk voorgeftelde, door 't mededelen ever uitgebreide
lezinge veler Sehriften corder op te heideren. Voorts
heist zyne Toeeigening leerzame lesfen, die, by 't houden
ener Synosiale Vergaderinge, in agt te nemen zyn; en ten
Jaettte befluit zyn Eerwaerde deze Kedenvoering met frepaste
aenfpraken tot zyne Toehoorders van onderfcheiden anden,

De Eeuwdag dcr vrye Godsdienstoeffening van de Lutherfche
Gemeente te Purmerende, gevierd den 16 van Oogstniaand
1789., in eene Leerreden over Ezaias ,zo. En
voor eene talryke Vergadering uitgefproken, door H. vol.riiERs,7 , Leeraar derzelver Gemeente. Te Amfterdam
J. Strander. In gr. octavo, 54 bladz.

Naer

het inzien van den Eerwaerden Volkersz behelst
de Godfpraek Ez. XXXIII. ene belofte, „ dat de
„ Kerk van het N. V. ongefloord, veilig en zeker tegen dile
haare vyanden, en — of fchoon als eene tente, in een
woest gedeelte der waereld, bloat gefteld voor onweders,
a., ftorrnhuijen en orkaanen, nogtans onderfleund door Gods
-t en de beloften der genade,
onbeweeglyk zyn,,
Pa nra o a
Deze
belofte
is , gelyk by
en
even
duurzaam
blyven
zal."
31
vervolgens toont , vervuld, in de voornaemfte voorvallen
en gefchiedenisfen der Christelyke Berke, zedert hare oprichting tot den tegenwoordigen tyd; waer door ze tot zulk,
eve hoogte geftegen is, dat men vastlyk op de verdere ververtrouwen ; terwyl 'er, menschlyker wyze
valiin
gee
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gerproken, geen fchyn altoos is, dat zy voor het einde der
waereld een einde nemen zal. Dit voorgedragen hebbende, vestigt zyn Eetwaerde, ter Toepasfinge overgaende, bepaeldlyk het oog op de lotgevallen der Kerke in ons
Vaderland , zedert de dagen der Hervorminge, byzonder
met betrekking tot het aendeel, 't welk de Lutherfche Geloofsgenooten daer in gehad hebben. Op ene korte voordragt van 't algemene beloop dier omffandigheden , laet by
verder volgen een meer byzonder berigt van het voorgevallen , omtrent de Lutherfche Gemeente te Purmerende;
't welk hem laetstlyk als met de hand leid, tot ene ernflige
plichtsbetrachtende vermaning , in de dankbare vreugdervke erkentenis van het heuchlyk genot der vrye openbare
Godsdienstoefening aldaer ter Stede. — Men befpeurt in
de bewerking dezer Leerreden alleszins een Redenaer,
die, met zyn onderwerp ingenomen, van deszelfs aenbelang
leevendig getroffen is, hetwelk hem recht in ftaet Reit, om,
naer den eisch der ornflandigheden, met een behoorlyken
nadruk te fpreken.
Nederlandfche Infecten, door j. cH. SEPP. Te Amfierdam by
J. C. Sepp, 1790. In quarto.

V

an den Vlinder, bier, naar gewoonte , van zyne her.
kornst lilt het Ei, tot zynen Vlinderitand , naauwkeurig gemaald en befchreeven , is bovenal opmerkelyk , dat
deszelfs Wyt.;e , in vergelyking van den Manlyken gevIengelden Vlinder , eene zo afzigtlyke vleugellooze geftalte
heeft , dat men , indicn oplettende waarneemingen er ons
niet van verzekerden , Dimmer gedagt zoude hebben, dat
ze ter onderlinge vereeniginge gefchikt waren (*).
„ Nim(*) De Afbeelcling en hefchryving , welke de Heer Rayed ons
geeft, van eene roodbruine Sparrups, mitsgaders van den daaruit
voortkomenden Mantyken Vlinder en deszelfs vleugellooze Wyfje ,
D. III. T. XIV. en XL., Fig. 6., heeft zoveel overeenkomst met
bet bygebragte door den Heer Sepp, dat we niet wet kunnen twy•
felen , of ze hebben beide dezelfde foort waargenoomen. Er vet*
toont zig, wel is waar, eene merkelyke verfcheidenheid in de koleur en tekening; doch zulks heeft, volgens beider berigt, gelyk
ook dat van d in Heer Kleernan, in deeze foort dikwils plaats.
Wen zie wyders , ter deezer gelegenheid, over de meermaals voor,komende ongevleugelde Wyfjes , het aangetekende in RI): fels Nat.
Ho/l. der
1. D. bl. 385,386 , 389, 39o. III. D,b1.8i,
211.2'3,
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,7 Nimmer hebben, (gelyk de I-leer Sepp ons meldt,) dc
Wyfjes van deze foort van Vlinders Vleugels of Vlerken,
maar zyn altoos zonder dezelven , hebbende zelfs gem.
flaauw bewys daarvan, zo als nog wel eenige andere foorten van Vlinders hebben, Welker Wyfjes ook ongevleugeld
zyn; gelyk men nog eenige foorten van Spanrupfen, en,
zo veel my bekend is, twee foorten van Borftelrupfen hecft;
echter hebben de Wyfjes van dezen nog een flaauw kenmerk, waar, om zo to fpreeken, de Vlerken zitten macsten, indien het Diertje dezelven hebben zoude ; maar aan
dit ons Voorwerp ontbreekt zulks geheel en al. Dat bet
evenwel de Wyfjes van deze zo Berk van Vleugelen voorziene Mannetjes zyn, blykt daar uit, dat zy, your eerst,
uit dezelfde foort van Rupfen komen , aan dewelken als
Rupfen Been onderfcheid to befpeuren is ; en ten anderen
ook, om dat deze gevleugelde Mannetjes met geene andere
Diertjes zich vermengen of paaren, als alleen met deze ongevleugelde Infecten; ten derden, en 't welk de zaak volkomen buiten gefchil fteld, is, dat deze kruipende zonder
met Vlerken voorziene Diertjes, de Eieren liggen, waaruit
Ivederom de Rupfen voortkomen."

Vaderlandfche Historic, vervattende de Gefchiedenisfen der
Vereenigde Nederlanden. Uit de geloofwaardigfle Schry.
vers en egte Gedenkfiukken zamengefield. Met Plaaten ,
XXIV. Deel, beginnende met den 3aare 1766 , en eindigende met den ware 1774 ; bevattende het Tydperk des
Erfftadhouders WILLEM DEN V, tot de Anzericaanfche Onlusten. Ten onmiddelyken Vervolge van WAGENAARS Va.
derlandfche Historic. Te Audierdanz by J. Mart, 1789,
Behalven den Bladwyzer over de drie Deelen, 397 bladz.

N

as dat de Schryver van dit Onnziddelyk Vervolg op
WAGENAARS Vaderlandfche Historic, ter aanvullinge
van het Tydvak tusfchen den jaare I75s en 1775 verloopen , in twee voorgaande Deelen (*) , twee Tydperken had
afgehandeld; bet eerfte de iagen der Gouvernante ANNA,
en het twecde de Minderjaarigen tyd des Erffiadhouders
WILLEM DEN V betreffende; bevlytigt by zich in bet Dee/
thans
(*) Zie de N. Alg. Wed. Letteroef. 111 D. I St. bladz. S42.
en IV D. I St. bladz. 588.
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limns voorhanden, om bet gebeurde van den Jaare 1766 tot
1775 te befehryven; den eigentien trant van de voorgaande
houdende.
In Drie Boeken wordt alles begreepen. Het eerfle, op dat
wy alleen den voornaamen inhoud aanftippen, loopt tot het
Huwelyk van Prins WILLEM DEN V , en ftelt ons voor oogen,
wat 'er , by zyne Aanitelling in de Hooge Waardigheden
des Lands, gebeurde. Zyne Bezoeken in eenige Steden van
Holland afgelegd; Zyne Zittingneeming in de HoogeVergaderingen van Zeeland; Zyne Verwelkomingen op verfcheide
Plaatzen in de Generaliteit ; Zyne Inhaaling te Utrecht
Gelderland en O yer ysfel. Wyders treffen wy bier cell berigt
aan , van de Opregting van de Maatfchappy der Nederlandfche Letterkunde te Leyden , en den Aanvang van het Kunst,
genootfehap , Kunst wordt door Arbeid verkreegen , te diet.
Stedc; van den zwaaren Brand te Hilverfunz en te Leyden;
van verfcheide Staatsgefchillen door den Stadhouder beflist;
van den Staat der Rivieren, de beteugeling van het Haarlemtiter Meer ; en het gebeurde omtrent de opregting eerier
Hoogefchoole in Zeeland , en van de Maatfchappy der Drenkelingen.
Het tweede Boek deezes Deels befehryft , in 't breede ,
het Huwlyk van WILLEM DEN V met FREDERICA SOPHIA
WILHELMINA ; de Reizen dier nieuw getrouwden door Huilandrch Noordergedeelte ; 't Verbiyf en Onthaal te Amfierdam ;
de KOMSt van FREDERIK DEN GROOTEN op 't Loo; de Gefehillen tusfehen Dordrecht en Gornichein, over het Stapelregt; de Twist te Monnikendam over de Magiftraatsbeftelling; wat 'er in Zeeland voorviel over de plaatsbekleeding
van Eeriten Edelen ter Admiraliteit door den Raadpenfionaris ; de Uitvinding der Tekenprentkunst van C. PL. VAN
AmsTEL j. c.; hoe de Stadhouder een einde maakte aan de
tweedragt tusfelien den Procureur Generaal van Gelderland
en de Magiftraat der Stad Nymegen , wegens het Lyffiraflyk Regtsgebied ; de Opregting van het Zeeuwfche Genootfchap der Weetenfehappen te Vlisfingen, en van het Bataafsch
Genootfchap der Proefondervindelyke Natuurkunde te Rotterdam; Onheilen van Watersnood; wat ter beteugeling der
Rivieren werd aangewend ; de Geboorte van FREDERICA
LOUISA WILHELAIINA ; 't hoogloopend Handelgefchil met
den Keurvorst van de Paltz; den Twist tusfehen dlinfterdarra
en Zeeland over Esfequebo en Dernerary ; de Bezending nit
bun I-loog Mogenden in den Raad van Staaten na Zeeland.
Vrugtlooze poogingen tot bet beteugelen der Drukpersfe;
de
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deDykbreuken en Watervloeden in 't najaar van MDCCLXX
en 't voorjaar van MDCCLXXI ; Schaarsheid , Duurte

vrees voor Pestziekte ; vrugtionze aandrang van Holland
op de verbetering vah het Zeeweezen.
In het derde Boek deezes Deels, vinden wy hoofcizaak.,
lyk, de Gedagtenisviering van het Tweehonderdjaarig FC2St
der Vryheid in den Friel, te Vlisfingen, Middelburg, Deere
en Enkhuizen ; de Geboorte van NVILLEM FREDERIK ; en
WILLEM GEORG FREDERIK; de Aanftelling van den RaadDenfionaris VAN BLEISWYK; de Uitvindingen van c: RtonLy iwEID ; de opregting van de Tekenfchool te Haarlem ,
en het KunstgenootIchap Kunstliefde 'Ivan geen vlyt in
's Gravenhage ; den Brand van de Schouwburg te AmJierdam; de Opflanden op Suriname, Esfequebo en Demerary;
Zwaare Bankbreuken, in den Jaare MDCCLXXII; de Reis
van zyne Hoogheid na Friesland, Groningen en Drente; de
Tweehonderdjaarige Feestviering van Alkmaar's en Leyden's
ontzet; de invoering der nieuwe Pfalmberyming; 't voergevallene met den Groningfehen Hoogleeraar VAN DER MAI:CU:
bet inwyden van de nieuwe Schouwburg te Amflerdam , en
de oprigting van het Genootfchap Servanais Civibus ats
daar; de Afichaffing van het Regt van Aubaine , tusrelieu
deezen Staat, Frankryk en Zweeden ; Engelands verzo k,
dat de Noord- Americaanfche Volkplantingen met g.:e'ie
Krygsbehoeften van bier mogten voorzien worden ; herbaalde aandrangen der Staaten van Holland ap de Verilerking der Zeemagt; Plan tot vermeerdering der Landmagt;
Staatsbefluit van Holland deswegens , alles loopt yrugtioos
af; kommerlyke gefteldheid van deezen Stoat by bet unbarflen der Anzericaanfche Onlusten. — Waaromtrent de
Schryver zegt : „ De tyd ging zwanger van de grootite , en
voor onzen Staat hachlykfte Gebeurtenisfen, wier geboorte
alle Liefhebbers des Vaderlands met fchroom te genioete
zagen. Een fchroom, gegrond op de bewustheid van de
zwakheid onzes Lands, am op eenigerlei wyzc deel te neemen in een Kryg, die, binnen kart, alles rondsom ails in
rep en roere zou Itellen. 't Gebrek aan Zee- en Landmagt
was zigtbaar : aan de zo dikmaals gebleeke Partyfchap , orn
het verfterken van een en ander te vertraagen , of geheel te
beletten, ftondt het niet te ontbreeken ; de oude zaaden
van Tweedragt , die zo vaak een oogst van rampen teelden,
waren gereed uit te botten , en de wrangfte vrugten op te
leveren. De Koophandel en Zeevaard zagen dagen van
doodlyke kwyning en voillaagen onheil te geinoet. Airet een
woord
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woord, alles liet zich aanzien, dat wy vast naderden tot
een Tyditig, 't Been in 's Lands gefchiedenisfen een altoos
gecienkwaardig ydperk zou opleveren.
Eene groote verfcheidenheid van Stoffe, doorvlogten met
andere zaaken, welke wy, o:n den Inhoud niet te breedvoerig uit te fchryven , agter wege lieten. Blyde en droeve
Tooneelen wisfelen elkander af; de gewigtigite Staatsgevallen worden gefchetst , en veelal , met de eigenfte woorden
uit de oorfpronglyke Stukken , opgegeeven ; en laat de
Schryver, overeenkomftig met zyn in de Vuorreden opgegeeven Plan, om de byzondere Inrigtingen, Stichtingen en
enootfchappen , in den Vaderlander te vermelden, geene,
die eenigzins opmerkenswaardig is , voorby gaan. Blunt
onder deeze de Maatfchappy tot Behoudenis der Drenkelingeri
uit, dan zal, om de verfcheidenheid der Proeven uit deeze
J'aderlandfche Historie , de opgave daar van dd Aankondiging van dit Deel, niet ten onregt vergezellen.
„ De Menschlievenheid ," dus laat de Schryver zich
hooren , „ die beminnelyke hoofdtrek der Nederlanderen ,
vondt dit Jaar [1767] gelegenheid, om zich in 't oog van
geheel Europa voorbeeldig te doen uitfchitteren , door het
opregten eener Maatfchappye , welker wedergade nergens
werd aangetroffen; De Maatfchappy tot Behoudenis der Drenkelingen. Zeker is bet, *dat in een Land, zo vol waters
als het onze , en van zo veel Scheepvaards , 's Ja.arlyks
eerie menigte van Menfchen in 't water verdrinkt , en gnat
het niet min vast, dat de measten dier ongelukkigen , by
gebrek eener goede behandelinge, naa dat zy uit het water
gehaald zyn, omkomen. De ondervinding hadt reeds veele
lesfen tot eene betere behandeling opgegeeven, en 'er verbaazende Voorbeelden van getoond. Dit bewoog eenige
edelmoedige Menfchenvrienden, om, by de bekendmaaking
der beste Red- en Hulpmiddelen , den prikkel eener Eerbelooning en Schadeloosalling der gemaakte kosten te vocgen : de eerfte Aanleggers en Beftuurders dier Maatfchappye, Wier Naamen eene dankbaare vereeuwiging verdienen ,
waren CLAUDE NOORTWYCK , JACOB DE CLERQ , JEAN
SCIPION VERNEDE, Leeraar der WaliChe Geineei2te te Atn.
fierclam , GYSBERT ANTWER PEN VERBRUGGE VAN FREYHOFF , PIETER. MEYER. , JOAN GOLL VAN FRANKENSTEIN ,
CORNELIS VOLLENIIOVEN , CORNELIUS VAN F.NGF,LEN
JOH. ALB. SCHLOSSER , M. D. Lid der Ken. Maatleh. te
Londen , ell JOANNES LUBLINK de 5onge.
ti. I/REL. N. M.G. LETT. NO. 5.
0
„ Het
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*), Het eerfte berigt van dit menschlievend Plan zag de
Landzaat met verrnkking in een Weeklyks Zedefchrift ,
onder den Tytel van de Philofooph uitgegeeven , en, door
e'en der Beftuurderen , VAN ENGELEN naderhand voor zyn
Werk erkend. In dit Vertoog werd voor alien , die met
dugtige bewyzen konden aantoonen , een Mensch of Kind,
't well( , zonder eenige beweeging of tekenen van Leeven ,
uit bet water was gehaald, weder tot zich zelven gebragt
te hebben, een Gouden Penning beloofd, met den Naam
des Redders op den kant, en zou zich deeze uitbieding over
de Zeven Vereenigde Gewesten uitflrekken ; ooh kon de
Redder , zuiks liever verkiezende , zes Dukaaten ontvangen. Een daarby geroepen Genees- of Heelmeester
kon , in .gevalle by niet ryklyk voor tyd en aangewende
zorgen mogt beloond zyn, de Rekening by de Maatfchappy
inleveren. — En, byaldien 'er, in een Herberg of finis,
eenige onkosten moisten gedaan zyn, zoude dezelve, nits
;niet meer dan vier Dukaaten beloopende , boven de Eerbelooning , door de Maatfchappy betaald worden , 't zy de
verdronkene gered ware of niet ; wanneer men behoorlyk
kwees , dat die Onkosten alleen ten nutte van den Drenkelang gemaakt waren.
Ter gerustflelling van een iederdat de Belooning
tvel betaald, en de verdere Beloften nagekomen zouden worden , verzekerde de Schryver van den Philofooph, een Papier in handen te hebben, waar op reeds eenige Duizenden
tot dit liefderyk oogmerk waren in u efchreeven; daarby voeb vreezen , dat men in
,gende: „ Meer zou . ik
de daad
weerwil van onze welmeenende poogingen, nog al met
,5 been genoegzaamen yver handen aan 't werk mogt flaan ;
nicer zou ik vreezen, dat men ons niet genoeg, dan dat
', men ons te veel, Premien kwame afvraagen: want, wanneer het gevolg van ons Plan aan onzen hartlyken
wensch beantwoordt , en men dus hoopen kan (zodanig
immers is de aart eener blymoedige Liefde ,) dat 'er
,5
,1 meer Gelds zal noodig zyn , zo vlei ik my met eene volmaakte gerustheid, dat 'er , onder de Christenen en Neder,5 landers, eene menigte welgeplaatfle Harten zullen gevonden worden, waarin eene genoegzaame Edelmoedigheiti
en Menschliefde gloeit, om een gering, een zeer gering
9,
a le elte, flegts van hunnen overvloed te willen beftee‘
2, bet
den , om bet Leeven hunner Medemenfchen , hunner
,9
Landgenooten, hunner Broederen , te behouden. En,
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in dit btreval 9't welk wy nogmaal wenfchen dat creben.31 ran magb zullen wy onze Maatfchappy verder tutftrek„ ken, en in tyds nadere fchikkingen beraamen (*)."
„Op den eigen naamiddag van den vierentwintigften van
Oogstmaand, dat dit Vertoog 's voormiddags bet Rehr gag,
gaf de Redding van een braaf Man , te Amfterdat , den
Beftuurderen reeds gelegenheid, om de eerfte Eerbeloouing
met hartlyk genoegen nit te deelen. (t) — Men begreep,
ondertusfchen, dat deeze Bekendmaaking in ten Weekblad,
't welk alleen door lieden van fmaak geleezen ward, niet
genoegzaam was , om deeze zaak de noodige algemeene bekendheid by te zetten: en kende teffens het heerfchend
grip in ons Land , dat het, wanneer een Drenkeling, uit
het water gehaald, geene tekens van Leeven gaf, het ,niemand vryffondt , denzelven in huis te neemen , en zcifs
niet aan te raaken , dan alleen, om hem aan den wal, trier
het hoofd boven 't water, op te hangen, en dat de Drenkeling indiervoege annmal vastgemaakt , van niemand,
dan daar toe bevoegde Perfoonen, mogt losgemaakt wor.
den (s). Naardemaal dit vooroordeel, als een der Iterkfte
hinderpaalen van den goeden uitflag der Onderneetninge ,
elk in 't oog liep, beflooten de Beftuurders, naa, des geraadpleegd te hebben met den Hoofdfchout der Stad Amfierdam,
J . SWEERS, dit verkeerd begrip te keer te gaan, door eerie
Bekendmaaking te laaten drukken, waar in bet Ontwerp,
de Bedingen en Schikkingen, in het redden der Drenkelingen , vervat waren, en tot kennis van het aIgemeen gebragt
warden. Deeze Bekendmaaking werd ras het geheele Land door
verfpreid. De Regeeringen der Steden wrogten Merin merle;
en 't leedt niet lang, of meer dan zesduizend afdrukken
waren in handen. In alle Nederlandfche Gewesten, in alit
Steden, bevlytigden zich de Overheden, om dit Menschlievend Werk te onderfleunen, en toonde men in eenige zo
veel genoegen te neemen in deeze Inrigting, dat, van Stadswegen, boven de uitgeloofde Eerbelooning, cane aanzienlyke Gifte werd toegelegd, en ook, ten opzigte van de kosten,
(I') De Philofooph , 11 D. bl. 265.
(f) De Plillofooph , Ald. bl. 286.
(§) De Bahow van Aniftelland had, in Louwmaand deems Jam,
een Berigt, ter weeringe van dit vooroordeel, laaten aanplakken,
en daarby eene onderrigting, hoe met de Drtstelingen, tot de:.
=Ever berftel, te handelen. De Philofreph , D. W. 2440
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ten, zorge gedraagen (*). Voorts ftelden de Beftuurders dert'Alaatfchappy , hoogst verheugd en dankbaar over
de begunftigde medewerking der Overheden , middelen voor,,
en te werk , om die Stichting beflendig en van dour te
doen zyn (t). Het nut .deezer Inrigtinge bleef Met bepaald
by ons Land , 't welk op derzelver eerfie Uitvincling en
Invoer roem mogt draagen; maar, gelyk ze toejuiching
ontving van 't geheel befchaafd iuropa , zo diende ze ten
voorbeelde van verfcheide Maatfchappyen, op dergelyk een
voet aangevangen, die anpaarig aan de oorfpronglyke, de
welverdiende , Eer toekennen , van haar opgewekt te hebben , om ook, waar 't mogelyk, verborgene Leevensvonkjes aan te'blaazen (§).
(*) N. Nederl. j'aarb. 1769., bi. 237, S6t, 372.
(t) fiiito , ie en Gedenkfchriften van de Maatfchappy tot Redding
der Drenkelingen.
(5) Men vindt dit kortlyk byeen getrokken, in de Schets van
de Historic der Maatfcbappy tot Redding der Drenkelingen , door
JOANNES LUBLINIC , de 7onge. In de Perk. der Roll. Maatfch. te
Haarlem. XVII. D. II St. bl. 35. der Berigten.

IVagelaten Werken van FREDERIK den II. Koning van Pruisfen. Uit het Fransch. Eerfte Deel. Te flmflerdani; Dordrecht en Leyden, by J. lintema , de Erven P. Meijer en
G. Warnars, P. Blusfe en L. Herding-h, 1790. Behalven
het I/oorwerk, 267 bladz. In gr. octavo.

Ten

aanvange van de uitgave der Nagelatene Werken van
deezen beroemden Koninglyken Schryver,, dient een
Stuk, 't welk Z. M., onder den tytel Gefchiedenis van mynen tyd , (behelzende een verhaal van het voorgevallene,
waarin by zelve deel gehad heeft, zi p s het Jaar 1740 tot
1778,) opgefteld heeft, om na zyn overlyden gemeen gemaakt te worden. Het eerfte Deel van dit iVerk verleent
vooraf eene beknopte Staatkundige befchryving van de gefteldheid der Europifche Hoven , orntrent de jaaren 1739 en
1740 ; mitsgaders van 't Been den Koning van Pruisfen
noopte , om zyne eifchen, op eenige Silefilche Vorftendommen , door de wapenen te doen gelden. Op dit voorafgaande berigt, volgt dan een verhaal van den Oorlog; dien de
Koning ter deezer oorzaake gevoerd heeft, tegen de Koningin van Hongarye; met dien uitilag, dat de gevorderde
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lefifche bezittingen , na een omtrent tweejaarigen Oorlog,
meerendeels , ja zelfs bykans geheel Silefie , door de .Koningin , aan den Pruisfifchen Vorst , werden afgeftaan, by
een Vreden-verdrag, den 28 July 1742, te Breslau geilooten.
En by dit verhaal komen voorts nog eenige Staatkundige
bedenkingen over den toefland der zaaken , na den BreslaufehenVrede, en de verdere gebeurtenisfen , tot op het allot).
pen van 't jaar 1742.; die den boning van Pruisfen eerlang
weder deel deeden neemen in den Oorlog, gelyk we, by de
befchouwing van het tweede Deel, zullen zien.
Men heeft dus in het eerite Deel van dit Werk , (dat
door eene kundige hand naauwkeurig vertaald, en bier en
daar door gepaste Aantekeningen opgehelderd wordt ,) reeds
de ontvouwing van een tydverloop , het welk uit verfcheiden gezigtpunten de oplettende oogen der Gelehiedkundigen
tot zig trekt: en de wyze, waarop de Koninglyke Schryver
bet voorgevallene meldt, vestigt de aandagt nog des te .fterker. By fchryft, naamlyk, in 't verhaalen van de voornaamfle gebeurtenisfen , niet alleen als een Oorlogsheld,
die een ooggetuigen en werkdaadige aanvoerder van de bedryven zyner Legermagt was, maar tevens als een Staatkundige, door en door ervaaren, in de aanflagen zo zyner
Vyanden als zyner tiondgenooten; en wel als een Staatkundig Legerhoofd, dat, zig niet verlaatende op anderen, in
alles , zo veel hem mogelyk ware, zelf werkzaain was, om
de tegen hem bedoelde onderneemingen te verydelen , en
zyne cigene maatregels ter uitvoeringe te- brengen. 'Er.zyn
des :die reden om dit Werk , als een Gefehiedkundig Gefchrift, in 't algelneen , hoog te agten; en deszelfs byzondere nuttigheid , buiten dit algerneene, ontdekt zig alomme
aan de Leezers, 't zy Vorftep , Ministers of Staatkundigen
van minder rang, als medc Krygslieden van onderfcheiden
Rand; daar 's Voriten fchryfmanier by uitftek gerchikt is,
om him leerzaame lesfen in te boezemen, welker herinnering hen , in veelerleie omflandigheden , te Bade kan komen.
Zo geeft Z. M. , by voorbeeld, niet alleen een geregeld
berigt van den merkwaardigen veldflag by Molwitz , op den
/0 Jen April 1741, (welke het lot van Silefie grootlyks beiliste ,) maar by tekent tevens aan, de wederzydfche misflagen , van hem zelven en van den anders ervaren Oostenrykfchen Qenetaal, den Heer van. Neuperg , in tie beftuuring
dier onderneeminge. En hieraan hegt by een oordeelkundig
vertlag van de onderhandelingen en verbindtenisfen zo
van de Pruisfifche als Vaal de Oostenrykfche zyde, met ver.
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fcheiden Hoven van Europa; welker befchryving het nee.
men en uitvoeren van veele Staatkundige maatregelen behest, waar in zelfs Bondgenooten onderling, niet altoos,
ter goeder trouwe handelen , en Partyen elkander zoeken
voor te komen of te belemmeren. Dit bragt , gelyk ons
verder gemeld worth, te wege, dat de Koning van Enge/And, (die zig als Keurvorst van Hanover eenigermaate in
de eng-te gebragt zag,) met yver begon te arbeiden, aan bet
bemiddelen v2n den vrede , tuslcben den Koning van Pruisfen en de Koningin van Hongarye. Het Engelfche Hof had
-zit; al vroeger reeds toegelegd op het uit den weg ruimen
der ontftaane gefchillen; doch de Koning van Pruisfen,
verrigtingen der Engelfchen nagaande, had hunne dubbelhartigheid ontdekt , en hen uit dien hoofde zo clerk gewantrouwd , dat ze 'er voor dien tyd eenigermaate van moesten
afzien. Maar toen nu de Koning van Engeland zyn Keurvorftendom Hanover hykans als verlooren befchouwde, hervatte by het outwerp van bemiddeling in goeden ernst,
en tragtte dezelve door den Engelfchen Staatsdienaar, Lord
Hindford , te bewerken ; waarin de Koning van Pruisfen
listig bewilligde, als uit het volgende verder gemelde blykt.
„ Ingevolge hier van," (dus luidt het verhaal dier onderhandelinge) „ vervoegde Lord I lindford zich in het
Oostenrykfche Leger. Vandaar deed by zo fterke Vertoogen aan het Hof van Weenen , en drong hetzelve met zo
grooten nadruk, door your te ftellen, dat men een gedeelte
zyner Staaten ter rechter tyd moest weeten te verliezen om
bet overige te behouden, dat het gemelde Hof zyne toeflemming gaf tot den aftiand van Silefien ( 4), van de Itad Neisfe ,
en van eene !hook van Opper-Silefien; te gelyk afziende van
site help regal zyne vyanden.. De Koning, welke de dubbelhartigheid dcr Engelfchen en der Oostenrykers kende,
befchouwde deeze aanbiedingen als flrikken , welke men hem
fpande. En, om zich niet te laaten rnisleiden door fchoone
woorden, welke hem ledig in zyne Legerplaats zouden geLouden liebben , brak by heimelyk op, zonder dat het door
(Ilea vyand bemerkt wierd, trok de Neisfe over by MicheIan , en kwam zich den volgenden dag ncderflaan by Katfcher, terwyl een afgezonden hoop zich meester maakte van
Open, bet pen men tot de bewaarplaats der leevensmiddeer/ fehikte. Op deeze beweegingen verliet de Heer van
Neu(*) Dat is, kiedex.Silefien gelyk uit den zamenhangblykt. Yen&
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Neuperg Neisfe, en trok na Oppersdorff. De Railing trok
am hem heen over Friedland , en legerde zich te Steinau.
1Vlisfchien verhaastten deeze verrichtingen de onderhandelingen van Lord Hindford: by kwam den Koning waarfchouwen , dat zyne onderhandeling een zo goeden uitflag had gehad , dat de Heer van Neuperg gereed was Silefien te verlaaten , mits de Koning mondeling verklaarde , dat by niets
tegen de Koningin zuude onderneemen. De vyanden vergenoegden zich met eene mondelinge affpraak, welke den
Staat geheele Landlchappen, en aan de krygsbenden , welke
door krygsverrichtingen van elf maanden afgemat waren ,
geruste winterkwartieren bezorgde. De verzoeking was
flerk: de Koning wilde beproeven, wat het gevolg van deeze
redenwisfeling zoude kunnen zyn. Hy begaf zich in bet
geheim , alleen verzeld van den Colonel Goltz, na Oberfchnellendorff, alwaar by vond den Maarfchalk Neuperg,
den Generaal Lentulus , en Lord Hindford. Deezen flap
deed de Vorst niet onberaden. Hoewel by eenige reden
had om zich over Frankryk te beklaagen , dit misnoegen,
was niet Berk genoeg om met die Mogendheid te breeken.
Hy kende , by ondervindinge , de geneigdheid van bet Hof
van Weenen; en konde 'er niets vriendelyks van verwachten : het was duidelyk , dat de Koningin van Hongaryen
zich niet fchikte naar deeze overeenkomst, dan om mistrouwen onder de Bondgenooten te zaaien, duor dezelve ruchtbaar te maaken. Men moest, derhalven , van de Oostenrykers , als eene voorwaarde fine qua non, vorderen , dat,
indien zy in het allerminfte de voorwaarden , op welke men
tot een vergelyk mogt komen, zouden verbreiden, zy daardoor den Koning recht zouden gceven om de overeenkomst
verbreeken. De Koning was wel verzekerd, dat zulks
niet zoude misfen te gebeuren. Lord Hindford hield aantckening van het verhandelde, in naam van zynen muster,.
Men kwam overeen , dat Neisfe alleenlyk welflaanshalve
zoude belegerd worden; dat de Pruisfirche troepen niet zouden ontrust worden in de kwartieren, welke zy, zo in Sile
lien als in Bohemen, zouden betrekken; en bovenal, dat,
zonder de allerftrengfle geheimhoudinge, alles, wat men bepaald had, nietig en van geener waarde zoude zyn. Men
moet bekennen, dat, indien 'er eene noodlottigheid beftaat,
zy vooral zich vertoond heeft ten opzichte des Heeren van
Neuperg, welke beflemd fcheen om de vernederencifle Verdragen te maaken voor zyne Opperheeren. Kort daarna
deed de Heer van Neuperg zyn Leger den wech neemen na
Mo04
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Moravien. De belegering van Neisfe werd daarop teraond
aangevangen : de flad Meld het niet finger dan twaalf dagen
uit : de Oostenrykfche bezetting was 'er nog niet uitgetrokken , wanneer de Pruistifche Krygsbouwkundigen 'er
reeds de nieuvve werken aftekenden, welke de plaats in bet
vervolg tot eerie der goede vestingen van Europa maakten.
Dc ftad ingenomen zynde , deed men het Leger fcheiden:
een gedeelte trok in Bohemen, onder de bevelen van den
Vorst Leopold van Anhalt; eenige regimenten werden gebruikt tot het inflaiten van Glatz, en het overige der benden, onder de bevelen van den Maarfchalk Schwerin, yestigde zich in Opper-Silefien.
, De Hering van Lotharingen, welke zich te Presburg bevon'd , zicb.vleiende, dat de Koning mondelinge affpraaken
even als Verdragen van Vrede zoude befchouwen (*)
fchreef aan denzelven , om zyne flem te verzoeken by de
verkiezing van eenen Keizer. Het antwoord was verphcbtende , maar gefcbreven in een ditisteren en zo verwarden
trant , dat de opfteller zelve 'er niets van begreep.
, De Veldtocht, elf maanden na het inrukken in Silefien,
zynde, ontving de Koning de hulde van zyne nieuwe Onderdaanen te Breslau, van waar by na Merlyn keerde.
By hegon nu de oorlogskunst te leeren door zyne misflagen ; maar de zwaarigbeden , welke by was te boven gekomen , waren flechts een gedeelte van die, welke men nog
moest overwinnen , om het groote werk te vAtooien , het
geen by ondernomen had tot volmaaktheid te hrengen."
Daar nu deeze foort van wapenflilfland tusfchen ‘Pruisfen
en Oostenryk een netelig onderwerp, en de flap des Konings
zora elyk was, zo vindt Z. M. bet noodzaaklyk, de geheime t'beweegreclen daarvan te ontvouwen. Mks doet hem ,
na afloopen van dit verflag, cle zaaken van een weinig hooger weder ophaalen , om 'er, op deeze wyze , meerder
aan by te zetten.
„ Het oogmerk van den oorlog (zest by,) welken de Koning ondernomen had , was Silefien te veroveren: dat by
ver(*) Zoude dan, voigers des Konings gedachten, een mondeling
gegeven woord nlet even verbindende zyn als eene fchriftelyke en
met zegel bevestigde belofte ? De orgemeen groote bekwaamhe.
den en verrichttrgen van den overieden Vont hebben hem met
reden den groottien roem verworven : hoe wenfc-rhelyk ware het
geweest , dat zyne zedelyke beginfels en gedrag dcnzeifden lof
veldiend hvident Vert.
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verbindtenisfen flanging met Beieren en Frankryk, gefchiedde
alleen on] dit groote einde te bereiken: maar Frankryk en
deszelts Bondgenooten leiden toe op geheel verfchillende oogmerken De Staatsdienaaren te Verfailles waren in de vaste
verbeeldinge , dat het gedaan was met de Oostenrykfche
magt, en dat men dezelve voor altoos zoude vernietigen.
Zy wilcien , op de puinhoopen van dit gebied, vier Mogendbuten vestigen , welker krachten elkander onderling konden
opweegen, te weeten de Koningin van Hongaryen, welke
het Koningryk van dien naam , Oostenryk , Stiermark, Karinthie en Carniole zoude behouden ; den Keurvorst van
Beieren, welke meester zoude zyn van Bohemen, Tyrol en
Brisgau ; Pruisfen, dat Neder-Silefien zoude hebben; eindelyk Sown , by welks overige bezittingen men Opper-Silefien
en Moravien zoude voegen. Deeze vier nabuuren zouden
zich nimmer op den uuur met elkander hebben kunnen verdraagen , en Frankryk maakte zich gereed om de rol van
fcheidsman te fpeelen, en te heerfchen over Vorften , welke
bet zelve zoude aangefteld hebben. Men meende dus de gebr uiken der Roomfche Staatkunde, in de bloeiendfte tyden
van dat Genicenebest , te hernieuwen. Dit ontwerp was
onbeftaanbaar met de Duitfche Vryheid, en ftrookte geheel
nier met des Konings bedoelinge, welke aan de vergrootinge
van zyn Gellacht arbeidde , en wel verre was van zyn kry0yolk op te offeren, om zelve zich mededingers te maaken ,
en te verwekken. Indien de Koning zich gefteld had tot
het flaaffche werktuig der Franfche Staatkunde, zoude hy
zelve het juk bereid hebben, bet teen by zich zoude hebben opgelegd: hy zoude alles voor Frankryk hebben gedaan
en Diets voor zichzelven , en misfchien zoude het Lodewyk
den XV getukt zyn een weezenlyk beftaan te geeven aan die
algemeene Heerfehappye , waarvan men het ingebeelde ontwerp wil toefchryven aan Karel den V. Laat ons hierby
voegen , dewyl wy alles moeten zeggen , dat, indien de
Koning met al te grooten yver de krygsverrichtingen der
Franfche troepen onderiteund had, derzelver bovenmaatige
voorfpoed hem zelven onder het juk zoude gebragt hebben.
Van Rondgenoot zoude by Onderdaan zyn geworden; men
zoude hem verder voortgefleept hebben, dan zyn oogmerk
was , en by zoude zich in de noodzaaklykheid bevonden
hebben van in alles de begeerten van Frankryk toe te ftemmen , by gebrek van magt om 'er wederftand aan te bieden , of Bondgenooten te vinden , welke hem konden helpen om zich nit deeze flaavernye te redden. De voorzich05
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tigheid fcheen , derhalven , van den Koning eene gemaa.
tigde handelwyze te vorderen ., door welke by een foort
van evenwicht konde vestigen tusfchen de Huizen van
Oostenryk en van Bourbon. De Koningin van Hongaryen
was op den rand der iteiite eene wapenfchorfing gaf haar
piddel om adem te haalen, en de Koning was verzekerd ,
dat hy dezelve zoude kunnen verbreeken, wanneer hy het
gevoegelyk mogt oordeelen , dewyl de Staatkunde van het
Weener Hof hetzelve drong deeze verborgenheid te verbreiden. Laat ons , tot nog verdere rechtvaardiging des Konings, hierby voegen , dat hy ontdekt had, hoe de Kardinaal van Fleuri heimelyk verfiand hield met den Heere
van Stainville , Staatsdienaar des Groot-Hertogs te Weenen.
Ey wist , dat de Kardinaal volkomen bereid was de Bondgenooten van Frankryk op te olferen, indien het Hof van
"Weenen hem Luxemburg, en een gedeelte van Braband ,
aanbood. Het kwam 'er, derhalven , op aan , om de zaaken
niet voorzichtigheid te behandelen , en zich niet te Iaaten
voorkomen door een ouden Staatkundigen , welke, in den
Iaatstvoorgaanden oorlog , met meer dan een gekroond
hoofd den fpot gedreven had.
3, Weldra bevestigde de uitkomst het geen de Koning voorzien had , raakende de onbefcheiden praatzucht van het
Hof van Weenen. Hetzelve verbreidde her voorgewende
Verdrag met Pruisfen, in Saxen , in Beieren , te Frankfort
aan den Main, en overal, waar het zyne zendelingen had.
De Graaf van Podewils , Staatsdienaar der buitenlandfche
zaaken, was gelast geweest op zyne terugkomst uit Silefien
over Dresden te reizen, om dit Hof te polfen , het geen,
zonder ophouden , zeer yea yverzucht en kwaadwilligheid
had doen blyken omtrent alles, waarby Pruisfen belang had.
Hy vond 'er den Maarfchalk van Belle-Isle, woedende over
bet geen by kort te vooren gehoord had van zekeren Koch,
eenen Zendeling van bet Hof van Weenen. die, na hem
vredes-voorflagen gedaan te hebben , welke de Maarfchalk
van de hand wees , hem verklaarde, dat zyn Hof, in alien
gevalle , de zaak met den Koning van Pruisfen had bygelegd.
Nog meer : de geheele flad Dresden was overilroomd met
brie des, welke de Saxers waarfchouwden den tocht hunner
troepen na Bohemen op te fchorten , dewy! de Koning van
Pruisfen , verzoend zynde met de Koninginne van Hongaryen , zich gereed maakte om eenen inval in de Lausnitz te
doen. De achterdochrige befchroomdheid des Graaven van
Bruhi werd gerust gelleld door de onverfchrokken flandvastig-
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tigbeid des Graaven van Podewils, en de Saxert trokken Ia
Bohernen. Terwyl dit gebeurde , gaf de Keurvorst van.
Beieren den .Koning kennis van eenen brief der Keizerinne
Amelia, welke hem vermaande zich met de Koninginne van
Hongaryen te vergelyken vO6r Wintermaand, dewyl anders
die Vorltin zich verplicht zoude vinden de voorafgaande
voorwaarden , waaromtrent zy met de Pruisfifchen was oveteengekomen , te bekrachtigen. nit gedrag van het Hof van
Weenen ontiloeg den Koning van alle zyne verbindtenisfen.
In het vervolg deezes Werks zal men zien , dat dit Hof zyn
gebrek aan ftilzwygendheid duur betaalde."

Vervolg op M. N. CHOINIEL Algemeen, Huishoudelyk, Natuur- Zedekundig- en Konst-Woordenboek , door J. A. Dg
CHALMOT. Verrykt met Kunstplaaten. Achtfte Stuk. Te
Campen by J. A. de Chalmot , en te Anifterdam by J. Yntema, 1789. In gr. quarto.

Gemerkt

men Reeds met dezelfde oplettendheid den aangevangen taak , ter leerzaamer uitbreidinge van dit
Woordenboek , blyft volvoeren, zo behelst dit Stuk weder
op nieuw eene groote verfcheidenheid van aantekeningen ,
zo ter ophelderinge van voorige, als ter vervullinge van
eertyds niet geplaatile Artykelen. Om, naar gewoonte,
uit den aangevoerden voarraad , weder eene byzonderheid
mede te deezen, zullen wy ons bepaalen tot het geen hier,,
wegens de Haanevegteryen, zo in vroegere dagen, als in
den tegeuwoordigen tyd, genield words.
„ De KAANEVEGTERYEN , of Haane-Gevegten , zyn ,
(zegt de Schryver ,) inzonderheid by de Engelfchen in
gebruik , en verftrekken by die Natie tot eene uitfpanning
en teffens wedfpel, waarmede dikwils zwaare fommen gewonnen of verlooren worden.
„ De oirfprong van dit barbaarsch fpel zegt men van
de Atheeners afkomftig te zyn , en wel by de volgende
gelegenheid. Wanneer THEMISTOKLES met zyn leger tegen
1e Perfiaanen optrok , ontdekte hy' op den weg twee vegtende Haanen ; deed 'er zyn krygsvolk de oogen op {lain,
en hield daar op de volgende reden tot zyne 'Soldaaten.
„ Geeft acht ; deezen vegten niet voor hunne huisgoden,
„ voor de gedenktekens hunner voorouderen , met om
„ glorie , uiet voor de veiligheid hummer kinderen , maa'
,, al-
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„ alleen, om dat de een niet nit den weg wil gaan voor
den anderen." Dit moedigde de Grieken zodanig aan,
dat zy op de hardnekkigfte wyze ftreeden , en eene volkomen overwitining op de Perliaanen behaalden , waarop
bet Haanengevegt , door eene byzondere wet , bevolen
werd jaarlyks by de Atheners te oeffenen.
„ Alhoewel de oude Grieken zich vry wat lieten voor)(lean op hunne befchaafdheid, alle andere Volken barbaaren noemende, heeft egter de Heer PEGGE klaarlyk beweezen , in een tradaat , 't welk in het derde deel van de
Archreologia geplaarst is, dat zy de flichters waren van
deeze wreede onmenfchelyke wyze yan zich te vermaaken.
De inwooners van Delos waren groote liefhebbers van dit
fpel, en Tanagra , eene Stad in Boeotia, het Eiland Rhodes , Chalcis in Euboea , en het land van Media , waren
vermaard wegens het edelinoedig en voortreflyk ras deezer
Vogelen. Het blykt dat zy byzondere manieren hadden
oin hen tot den ftryd te bereiden. Het Haanengevegt was
eene inftelling, die gedeeltelyk Godsdienftig en gedeeltelyk
Staatkundig was te Athenen, en werd 'er in ftand gehouden met oogmerk , om de zaaden van heldenmoed daar
door aan te .kweeken in de gemoederen hunner jeugd ;
maar het werd naderband misbruikt en averechts toecreb
past , daar zo wel , als in de andere deelen van Griekenland, tot een gemeen onthaal en tydverdryf, zonder eenig
zedelyk, flaatkundig of Godsdienitiga oogmerk, zo als het
teeenwoordig nog gevolgd en geoeffend worth in Engeland.
„ Het is eene beweezen zaak , dat de Romeinen, die
dit, met veele andere dingen , van de Grieken ontleenden,
zo wel van Kwakkels als van Haanen tot dit vegten ge,
bruik maakten. De eerfte oirzaak van den twist tusfchen
de twee brooders , BASSIANUS en GETA, ZONIS van den
lkeizer SEPTIMUS SEVERUS, werd gebooren , volgens HERODIANITS , by gelegenheid van het vegten hunner Haanen
en Kwakkels. Haanen en Kwakkels , afgerecht met oogmerk van met elkanderen te vegten tot den laatften adem,
tot vermaak van het yolk, zyn menigvuldige maalen door
de Romeinfche Schryvers met groote gepastheid vergeleeken , met de Zwaardvegters onder de benaaming van Gladiators bekend. De vaders van de Christelyke Kerk vaaren met veel iever nit team de fchonwfpelen van de
Anna — het brooddronken ftorten van Menfchenbloed
in feel. Men zou gedagt hebben, dat met dit, insgelyks
het Haanengevegt zou afgefchaft zyn geworden, under de
zagt-
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tagtaartigheid van het Christendom ; maar het was voor
deeze verlichte eeuw bewaard, om, op nieuw,, en met verZwaarende onfftandighedeff van wreedheid, dit fpel te oeffenen. De vasten-avond moord van dit moedig en nuttig
Schepzel is wel aan 't verminderen; maar de gedrochtelyke vertooning van barbaarschheid, het Koninglyk Gevegt
en diergelyken , zyn en blyven in Engeland nog in voile
kragt — een afkhuwlyke vlek op het mannelyk karakter
van de Britten! Het is waarfchynlyk dat het Haanengevegt
eerst door de Romeinen in bet Eiland Brittanje is ingevoerd; maar de Vogel zelvs was aldaar vO6r den inval van
CAESAR.
WILLIAM FITZSTEPHEN , die het leeven befchreef van
den vermaarden BECKER, Aartsbisfchop van Canterbury, in
de Regeering van HENDRIK DEN II, is de eerfle der En-

gelfche Schryvers die van 't Haanengevegt gewag maakt,
befchryvende het zelve als een Spel van Schooljongens op
vastenavond. Het toneel of de Haanenmat , fchynt het,
was de School , en de Meester de opziener en beflierder
van het fpel. Van deezen tyd ten minften , heeft deeze
vermaaklykheid , hoe ongerymd, en zelvs godloos , onder
de Engelfchen aangehouden; het bleef duuren, hoewel atgekeurd en openlyk verboden , in de Regeering van EDUARD
DEN' en HENDRIK DEN VIII. Het is den naam gegeeyen van Koninglyke uitfpanning , en het is eene bekende
zaak dat de Haanernat te Whitehall opgeregt werd, door
een gekroond Hoofd , om meer luister aan het vieren van
dit fpel by te zetten ; maar het werd weder verboden door
eene Aate ., onder het beftier van CROMWEL in 1654. Zyne
laatst overleedene Majeffeit, GEORGE DE II, toonde 'er zich
afkeerig van, en qaanengevegten waren onder het gent
der verderffelyke plaatzen van vermaak , die uitdruklyk verboden werden door de roemwaardige A6te van het vyf- en
twintigfte jaar zyner Regeering. Thands , tot verbaazing
van alle goede Menfchen , gerchieden weder bloedige gevegten en Koninglyke ftryden, ieder winter , in eene heimelyke Haanenmat in het perk van St. Yames , niet verre
van het Paleis.
„ Ook zyn de Inwooners van Sumatra en in andere
plaatzen van OW- Indi n, zeer gefleld op diergelyke Haanengevegten. Hun vegtplaats is een plek op eel) vlakken
growl , of een opgerigt theater : omflooten met ftaaken,
buiten welke de toekykers than ; niemant dan die vegten
laaten, of 'er deel in neemen , mogen binnen dit affchutzel
ko.
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komen. Iemant, die ecn hoog denkbeeld heeft van zynert
Haan, en achting voor zyn beest, laat het niet vegten dan
ender een zeker getal van Dollars, welke by in orde op den
grond nederligt. Zyn armer party is , misfchien buited
liaat een halven Dollar te laaten vervegten. De byftanders
'
ontvan
maaken de fom vol,
en bgen , als bet welgelukt , naar
evenredigheid van het toegelegdc. Een Vader beval , op
zyn doodbedde, zyn Zoon , de eertle gelegenheid de beste
waar te neemen, om een Haan te laaten vegten, en 'er een
fom onder te verzetten, gelyk aan zyne geheele bezitting,
zich verzekerd houdende dat dezelve onwiubaar was. Haanen van dezelvde kleur laat men nook tegen elkander vegten,
maar een gramme tegen een zwarte, een geele tegen een
node, enz. Men doet veel moeite om ze te voeden en op
re bren cren. Deeze Haanen worden dikwils behandeld , en
gewendin
b 't openbaar zich te vertoonen om fchuwheid te
voorkomen. Strydig met de Engelfche 0:ewoonte , mag
de eigenaar, geduurende het gevegt, zyn Haan behandelen; een veer uit het oog haalen, den bek van bloed ztliveren. Wanneer een Haan gedood is, of wegloopt, moot de
overwinnaar genoeg kragts over hebben , om drie keeren op
de party te pikken, die hem, ten dien einde, wordt voorgehouden, of anders is het even fpel: fomtyds plaatst een
wel afgericht Haanenvegtersbaas den kop van zyn verwonnen Vogel in zulk een fchrikbaarende bonding, dat deeze
den ander verfchrikt , en buiten that itelle de betlisfende
proeven zyner .overwuminge te geeven. De Haanen worden nimmer geknipt , maar vegten in voile veeren. De
Kunstfpoor, op Sumatra in gebruilz , gelykt in gedaante naar
het blad van een Zabel : en is een vernielender werktuig
dan die in Engeland den Haanen wordt aangedaan. 't Gebeurt zeldzaam , dat de beide Haanen het gevegt overleeven.
wINNIMn•

Proeven van Poetifche Mengelfioffen , door het Dichtlieventi

Kunstgenootfchap onder de Spreuk Kunstliefde fpaart
geen vlyt , en Prysverzen. Xilde feels ade Stuk. Te
Leyden by P. van der Eyk en D. Vygh, 1789. In gr.
octavo, 142 bladx.
Het was geen onaartige inval van den Engelfchen Dichter COLMAN , die wanneer by duo r de Itraateri van
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Londen wandelende , voor zeker huis gefchreven vomit,
deeze Winkel verkoopt uit , daar aanleiding uit nam , om.
zyne Poetifche Winkel ook eens uit te verkoopen. Gelukkigerwyze had by geen geheel flegte of verlegen ftoffen
zyn Magazyn, zo dat by zyne koopers zoo min bedroog,
21s by zyne waaren onder den prys verkogt; dat anders
gemeenlyk de roem is , door welken zodanige Winkels
hunne koopers lokken.
Het Haagfche Dichtlievend Genootfchap, dat eerst jaarlyks een geheel Deel van deszelfs Poetifche Mengdiftoffen
uitgaf , heeft nu zedert eenige jaaren noodig geoordeeld,
om maar een half Deeltje te geeven; en evenwel fchynt deszelfs voorraad van goede ftukken nog zo gerina te zyn, dat
een naauwkeurige fchifting nog wel de heeftb minder zou
toelaaten. Men kan zekerlyk, ook in het letterkundig vak,
alle jaar,, of altyd , uitverkoopen : eeniae Winkeliers hebben
b ook telkens weer
dat in gebruik gebragt; maar deeze doen
een frisfchen voorraad van Prodticten op, zo dat, wel verre
van te blyken, dat hunne Winkels uitverkogt worden, het
graag en aanhoudend vertier de Waaren hoe langer hoe
fchooner doet worden. En eigenlyk is het dit, dat wy in
de Verzameliagen der Haagfche Kunstgenooten niet kunnen
vinden; en mogelyk nimmermeer zullen vinden, zoo law7
zy zicli aan hunne gewoonte verplicht rekenen, om jaa.rlyksb'
een bepaald getal bladzyden met vaarzen in het lick te (Yeeven. Het Genootfchap telt verfcheiden bekwaame Dichters
onder zyne Leden; maar de grootfte Genien zelf zyn niet
altoos tot dichten gefchikt. Hier onderfcheidt de Dichter
zich van den Handwerker, en Koopman.
Dan, om tot dit XIIde Deels 2de Stuk in 't byzonder
te komen; bet Genootfchap deelt daar eerst eenige Mengelfloffen , en vervolgens de Prysvaarzen, in mede, welke het,
op de uitgefchrevene floffe , de verhevenheid van het Euangelie , met den gouden en zilveren eerpenning bekroond
heeft. De Heeren JACOBUS VAN EGMOND en THOMAS KAAS
zyn 'er Dichters van; doch of hunne ftukken, op zommige
plaatfen , niet meer de kenmerken van een koel betoog,
dan van dichterlyk vuur aanduiden , geeven wy hun z-elven ,
en hunne beoordeelaars in overweging. Onder de Aitengel•
fioffen heeft men eenige ftukjes die niet onaartig zyn. Wy
deelen het minfle niet
wanneer wy het volgende affclnyven.
GEEN

zo8

PROEVEN

GEEN REGEL ZONDER UITZONDERING.
Een Generasi van Lodewyk
Den Koning van het Lelyryk,
Had, noch in jeugd noch ryper jaaren,
Zich ooit geftoord aan Iyfsgevaaren;
Konde immer Legerhoold vooreen,
Dat, door den vyand 't hoofd te bien,
Met moed, met heldenvuur en krachten,
Zyn Vorst de zege itond te wachten,
Dan neemt by toevlucht tot myn' held,
Wien roem en glorie fteeds verzeit,
Wiens fpreuk, verwinnen is of ilerven!
Gewoon zyn' arm in blued te verven,
Keert hy getrou aan eed en plicht,
Met CmCars fpreuk (I) op het aangezicht.
Doch, fchoon de naam van held te weezen,
Voor geenen vyand ()nit te vreezen,
En die van zeer GodsdienfUg, ja!
Niet altyd zyn (2) Sinonima,
Hem kost toch, by de eerfte eigenfchappen,
Noch feest, noch vastendag, ontfiaappen,
Biegt om een haverklap, en is,
Voor dag en daau, reeds in de mis.
Zyn zoon, wien, met de kiem van 't leeven,
Den heldenmoed ware ingegeeven,
Was egter ongelukkig, fchoon
Hy in het vuur zich toont den Zoon,
Den Zoon van milk een Vader waardig;
Vol moed, iteeds dapper, altyd vaardig,
Krygt egter, raakt hy aan den dans,
De nederlaag in de oorlogskans.
Met reden,op fortuin verbolgen ,
Had hy haar nukken vaak verzwo/gen,
En egter de eerzugt eens foldaa:s
Heeft jets byzonder delicaats;
Aan wien toch voegt het hem te klaagen?
Papa, het hoofd van zyne rnaagen,
Den kamerjonker van Belloon,
Ontmoet by dan op deeze'n toon:
Toen ik maar pas 't geweer kost noemen,
Hoorde ik myne onvertzaagdheid 'omen.
Ik heb den kryg, die thans me otudert,
Naar regels van de kunst geleerd,

Een.
(a) Veni , vidi, vici.
(2) Woorden van eine betekenir.
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ten ' ander zie ik ialuren plukken,
De vyand hakt myn y olk aan ftukken,
'k Het) daarom myn gehoorzaamheid
Thans aan .den oorlog opgezeid!
Zagt! zags, myn Zouni wat meer fedgie,
L.Tw jeugdig bleed in agitatie
Voert op uw geest to veel gezag,
lndien run raad nog iets vermag,
Zo bidde ik u, bedenk u nader,
Neem dan een voorbeeld aan uw Vader,
Zie hoe ik, op den weg van eer,
Geftaag met lauren wederkeer ;
Maar volgtne ook met uw veneratie
ills ik der lieve vrou van gratie
Te Scherpenheuvel hulde doe;
Gy ziet met welk een ernst, en hoc
Aanhondende ik de Misfe hoore,
Dat u dees eerdienst tech bekoore;
Eet zeif geen foup, tot geenen prys,
Daags voor Sint Jan of Sint Matthys;
Houd coot den Priester niets verhoolen,
Biegt alle uw misdaén, at toy
Eene eigenfchap der dartle jeugd,
Dan zal, myn oudcrdorn tot vreugd,
Uw room, by 't klimmen uwer jaaren,
Zich fteeds aan de overwinning paaren.
Ai nog een' oogenblik gehoor?
Denk, bid ik u, Bens beret door:
Papa! cat is dan toch de reden?
Boe z3I ik dit dan best ontleden?
Heeft Marlborough , neen Z) 'k vertrou,
lets meer op met de lieve vrou
Van Hal, Lorene of Scheiperbeuvel
Dan met des Pausfen voetereuvel?
Meer met cell kerklylt 1Mtituut
Dan met een' Flutter of lecrum?
Gaat by ter mis? bezockt hy kerken?
En pleit by voor de goeti- Wetken?
Wel ja by! even Ms Armyn,
Of Bela, Luther en Calvyn.
Wie zag hem inner in de vasten
Zich door de biecht van zonde ontlasten?
By eet, op Witten donderdag,
Pascyen die men roemen 'nag,
Kapoen en rosbief met een gratie,
Ais of Sint Pieters difpenfatie,
Die hy wel6er van Rome ortvfng,
Thuis in (ten fchilpadlystje hing;
V. DEAL. N.41.0, LETT. NO. 5.
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En egrer zal 't een waarheid blyven,
Liebeel Parys zal ze onderfchryven,
Had ons de Hemel niet gered,
By Hochftet en by Malplaquet,
Lang had de Chef der Anglomannen
Ons reeds naar 't vagevuur gebannen.
'k Heb van geen reget ooit gehoor,d,
Die zich aan geen exceptie itoort.

Proeve van fligtelyke Gedichten , voor eenvoudige deugdzaame menchen. Door MARTINUS LANGEVELD Oud Burgetneester en Raad
fder
Stede Beverwyk. Te ilmfterdans by D. M. Langeveld, 1789.
in 3vo. 64. blade.
woord eenvcudig , dat nu eens onnozel of fimpel, en &a
war, trouvohartig , zonder erg of list, betekent, fchynt op
den tytel reeds aan te duiden welke loon van Lezers de maaker
eigenlyk bedoelt to iiichten. Zyn oogmerk kan in deezen zeer goed
zyn, maar of de uitwerking zo zal wezen, hebben wy rede om aan
te twyffelen. Ten miutle dit kunnen wy verzekeren, dat hy,, die
door dit boeksken geilicht kan worden , nog op dien graad van eenvoudigheid moet than , dat by in 't geheel geen denhbeeid van
dichterlyk genie , noch van eenige taalkunde, heeft. De ftoffen
alleen zyn goed.

H et

De Familittudst Blyfpel in vyf Bedryven. Naar het Rusfiech van
Harare CATHARINA de Tweede, Keizerin alter Rusfen.
Uit het Roogduitsch vertaald. Te Arnfterdarn by A. van der Krou
en A. Capel , 1739. In an°, xo8 bladz.
n dit Toneelfpel wordt ons bet haatlyke der agterdogt verwekI kende kwaadfpreekendheid ten leevendigile afgemaald. De
fnapzugtige argdenkende Mufchin ,die vermaak fchept in 't brouwen
van oneenigheden, hyzonder door wantrouwen in te boezemen,
wikkelt het voorheen alleszins gelukkig Haisgezin van Pankras So.
brin, benevens die geenen , welkeu 'er eenige betrekking toe bet).
hen , in rustverftoorende onlusten. Prelejla , die, tot vreugde
haarer Ouderen , met Dobrin ftaat te huwen , wordt tegen Dobrin
opgezet ; en tevens by Dobrin verdagt gemaakt : de Ouders van
Prelefia worden tegen Dobrin, ja ook tegen elkander ingdnomen;
en Frain, een boezemvriend haares Vaders geraakt in onmin
met zynen ouden vriend. Ook brengt die zelfde Mufchin te wege,
dat :Johan Sobrin (de Zoon) tegen den Vader opgehitst werdt, 't
weik den Vader moeilyk maakt. Zelfs verwekt Mufchin tusfchen
twee Dienstbooden, Trefim en Mawra, die elkander reeds wel
verilonden onmin. Met da woord, by verfpreidt onder alien
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een geest van verwarreede oneenigheid. Dan ten laatfte ontdekt
Pancras Sobrin dat de verfoeilyke Mulchin de eenige bron wel is
van elle die verdrietlykheden; waarop by hem doet verrekken
met verbod van immer weder in zyn huis te verfchynen. Na deeze
ontdekking komt alles weder in behoorlyke orde; en 't Huwelyk
van Prelefta met Darin fleet nu den gewenschten voortgarg te het).
ben ; terwyl ook Tiofin en Mawra zig eerlang egtlyk zul:en vereenigen. De eigenaartige werking der verfchtilende charafters
is in dit fink zeer wel in agt genomen; en bovenal wordc de han.
delwyze van zulke onrustzaayers , als Mu/chin en zyns gelyhen ,
zeer juist afgemaald. Het volgende 'foneelgefprek tusfchen Sobrin
en Mufchin, dat het bovengemelde wegens het beloop van dit fps[
opheldert, kan hier van tevens ten voorbeelde dienen. Op het
zeggen van Sobrin, dat by zig nog niet kan bepaalen, omtrent den
aankoop van een huis, waarover by met Mulch*: in onderhandeling geweest was, vervolgt het gefprek aldus.
MUS CHIN.

Dat kan ik zeer wel gelooven, .... Men zegt: dat het In uw
huis.... niet alles.... Dan. uwen wensch gaat.
s ()BAIN.
Tot heden is alles zoo gegaan, als ik het gewenscht het,.

muscut

N.

Op onze ronde aarde is niets beftendig.... Ook kunt gij , ten
opzichte uwer tegenwoordige omitandigheden.... zo veel minder....
zonder veelerlije zorgen zijn.
S ()BRIM.
Het koopen of niet koopen van een huis kan daar weinig toe

doen.

MUSCHI N.

Dat is wel waar.... maar in eene Familie.... zijn verfchillende
wenfchen.... en de een wil dat.... wat den ander tegen de
borst is.
s OBRIN.
Ik leef met mijn Vrouw ltil en gerust, en onze kinderen zijn ons
gehoorzaam.
MUSCHIN.

De Vrouwen Leven met hunne Mannen altoos nil en gerust,
wanneer de Mannen zich naar Emmen wil buigen.
SOBRIN.

Dat voorbeeld volg ik niet: mijn Vrouw fchikt zich near mijnen wil.
Moser' N.
De grooth kunst van de vrouweliPte kunne beitaat gewoon lijk....
daarin... dat de Vrouw den Man weet te overreeden... even of
zij hem gehoorzaamt,... ten zelfden tilde, wanneer all hem mar
haaren wil omleidt. Ha: ha! ha
P Q
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SOBRIN.

Myn Vrouw is zo doorileepen niet, en geheei zonder argils.
tigheid.
MUSCHI N.
Zo oordeelt men juist.... niet overal. Ha! ha! ha!
s ORRIN.
Men mag daarover oordeeien , zo men wit, maar indedaad is
het zo.
MUSCHIN.

Wie zou het toch beter weeten dan gij zelv'?
S013RIN.

Ik heb bovendien weinig omgang, en leef met mijn Huisge.
zin. Mijne Vrienden bezoeken mij; of ik hen: hun getal is nies
grout, en de voornaamile onder hen is Predin.
MUSCHIN.

Wie?

Predin ?
SOBRIN.

ja, Predin.... Waarom baart u dat zo veel verwondering?
M U S C H I N.

't is maar.... ha! ha! ha I
Zoo mijn Hoer.... niets,
s OBRIN.
Neen; zeg het mij maar.... wat hebt gij tegen hem ?
sauscur N.
ik heb niets tegen hem.... Mij fchoot juist in de go,
Ik?
dachten , wat de liedeu van hem zeggen.
S OBRIN.
Wat dan ?
MUSCHIN.

Ik bid u, verfchoon mij.... ik maak zwaarigheid om het 1132 to
vertellen.
s OBRIN.
Zeg het mij maar.... het mag wezen wat bet wil.... Ik ben Pre.
dins waare vriend.
M U $ C H I N.
Dat gij zijn vriend zijt , daar twijffelt niemant aan; maar of bq
even oprecht =trent u is.... dat is de zaak.
SOBRIN.

Wij zijn to zamen opgevoed, en groot geworden.
MUSCHIN.

Dat weet maar men zegt.... dat hij zig van zekere harts•
togt laat vervoeren.... zal ik zeggen van welke....? van liefde tot
uwe Gentalin.... En dat gij, mijn Hoer, van beiden geregteris
en to gelijk van beiden aangebitst wordt.
SC.

ILTJEPIL.
50BRIN.
MUSCHI N.
SOBRIN.

1k?

d dat is onmogelijk ..... Dat is een groote leugen.
M U S C H I N.

Men zegt evenwel.... dat 'er ergens.... lets moet voorgevallen
elin ..... Maar wat raakt ons het gepraat der Lieden?
hebt
te veel verfrand, mijn Heer Sobrin ow het Kaf niet van het
zuivere Koorn te kunnen onderfcheiden.... Mogelijk heeft het aane
flaande Huwelijk van den Heer Dublin tot deeze geruchten alleep
aanleiding gegeeven.... Hij zou.... zo men verhaalt.... veele
fchulden hebben.
SOW N.

Wie? Dobrin?
MUSCH IN.

Ja, hij! .... Maar nadien hij met uwe dochter flaat te trou
wen.... zo hoopt hij dezelve te kennen betaalen, en wel door de
onderfteuning van uwe Gemalin , die hem beguntligt,.... waartoe
ook Predin de behulpzaaine hand zal bieden.... als mede uw
Zoon ..... 1VIaar verdriet het u Diet dit gefprek verder aau te
booren ?
SOBItIN.

Neen, fpreek maar ult.
M U S C H I N.

De laatfte, namenlijk uw Zoon.... heeft men belooft, dat men
hem uwe toeftemming zal bezorgen, dat hij in vreemde Lander
kan reizen; els mede, dat men bij u eene vermeerdering der foulme , tot zijn onderhoud, zou trachten te bewerken.., .. Dan , nu
sou 'er een hinderpaal in den weg gekomen zijn.... nadien uwe
Dochter ondervonden heeft.... dat Dobrin.... ik geloof haast....
op uw dienstmaagd Mawra verliefd is.... zo dat zij hem thans
Diet hebben wit..... Dit alles, meen ik, zou uw knecht Trofim..,.
ontdekt hebben.... dieu gij daaraver zoudt kunnen onderhouden.
SOBRIN.
Gij hebt mij , voor ditmaal, genoeg gewigtige zaaken voorge-

houden, Row, volg mij; en verhaal mij dat alles nog Uns; en wat
omflandiger.
MUSCHIN.

Gaarne, mijn waarde 'leer

gaarne.... zeer gaarne.

P 9.
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Itts yen. Studenten. Te Utrecht by G. T. van Paddenhurg en Zoon,
en te Middelburg by P. Gillisfen en Zoon, 1790. In gr. octavo,
184 bladz.
y, die het glibberige Acaderniefpoor maar eenigzins kennen,
hezeffen gereedlyk , dat deugdzaame Ouders hunnen wetopgevoeden Zoon, niet zonder eenige angstvalligheid, grootlyks
aan zyne eigene beiliering, geduurcnde den tyd , dien by op de
Academie zal doorbrengen , overiaaten: en men kan 't des niet
oneigen achten , dat zy hem door leerzaame lesfen en raadgeevingen de behuipzaanie hand bieden. 't Is in dat licht , dat men
dit Stukje heeft te befehouwen ; het welk deszelfs Opfteller indiervoege ingerigt heeft dat het, als behelzende iets voor Studenten, denzulken met het hoogile regt aangepreezen moge worden ; en alle de zodanigen die eenig opzigt hebben op jonge
Lieden, welken voor de Academie gefchikt zyn, zullen wet doen
met hen to raaden, dat zy den inhoud van dit Gefchrift ernftig
ter harte neemen. Bet behelst twee voorafgaande hardyke brie.
y en der Oudeten, waarin zy, hoe fierk ook overtuigd van des
iongelings pryswaardige gemoedsgelleldheid , ever niet kunnert
nalaaten hunne befchroomdheid te openbaaren. Zulks noopt den
Vader, om hem, als 't ware, tot eene handleiding, een zeker
opfiel , 't weik by vervaardigd heeft, toe te zenden; waarin by
bein korte en weimeenende raadgeevingen , met opzigt tot de
y oornaamite omftandigheden, waarin by zig zat bevinden, mede
(leek; met eene trouwhartige vermaaning om 'er zyn gedrag naar
te fchikken. Op deeze raadgeevingen volgen wyders nog twee
welingerigte brieven van den Jongeling, zo aan zynen Vader als
Adoeder , in welken by, met eerie dankbaare erkentenis voor
de dos ver betoonde tederheid , zyne verpligting erkent, en hun
tevens de kragtigfte verzekering geeft, van zyn ernflig oprecht
voorneemen , ow aan butane fircelende hoop, zo wed in hem
is, te beantwoorden. — Men geeft ons, by de uitgave van
dit Stukje, te kennen, dat het zelve veelligr van een tweede. en
mogetkk nog wet door een derde gevolgd zal worden, 't welk wy
met verlangen te gernoet zien ; als oordeelende dat de beoogde
wyze van uitvoering zo als wy uit den inhoui opmaaken ,
haare nuttigheid kan hebben.
De bier medegedeelde raadgeevingen gam, na eene algemee.
ne aantnerking over het gevaar aan 't weike de Academilche
Jeugd veetal is bloot gefteld , byzonder over het gewk4 des
dIcademifchen levens , de Studien, de Tydsverdeeling, de Vermaaken
en UitiPanningen , de Gezelfchappen , en hoe men zig in dezelren
behoort te geIraugen. den oingang met be jaarde Lieden, den omgang
met het Vrtumlyke Geflacht, de Liefde, den omgang. met Stuienten

en de Academijche Vriendlchap, het waare en vatfehe de qkbee1,1 van
ctr, en de tweegevegten , mit5gaders over de Muzyk , het Teke-
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nen , het Schilderen, de Poezy, en het Leezen iii nuren van uitbanning; welk alles ten laatfte beflooten wordt, met eene vuurige aanpryzing van den Godsdienst, en needs uit Godsdienflige
beginzelen te werken. — Men kan , uit den aart der gcnoemde onderwerpen, gereedlyk nagaan, dat veelen detzelven,
fehoon ze hier eigenlyk met hetrekking tot het Academliche
leeven befchouwd worden, zodanigen zyn, die insgelyks in andere betrekkingen plaats hebben, des de lesfen daaiomtrent ook
in andere omftandigheden voor jonge Lieden dienflig kunnen zyn.
Van dien natuur zyn , onder veele anderen , des Autheurs ernwaarfchouwingen , tegen de al te groote intintiteit tusEhen
twee perfoonen van beiderleie kunne, die men, maar al te dikwils, als zo zuiver fentimenteel befchouwt, dat men denke geen
gevaar te loopen , met zig 'er in toe te geeven ; waartegen by
oordeelt, dat men wel degelyk op zyne hoede behoort te zyn.
„ Waan niet , (zegt by ,) dat er op deeze ondermaanfche
Vt'aereld, tusfchen de beide Sexen , eene zogenaarnde onfloffelijke Vtiendfchap kan plaats grijpen, welke niet vroeg of laat in
liefle verandert ; zeker althans, Diets is voor jonge , tedere, gevoelige harten (nit welk een oogpunt men de zaak dan ook hefchouwen moge) gevaarlijker dan zulk eene gewaande Vriendfchap; want gefteld eens, dat zulk eene Vriendfchap van beide
zijden met de zuiverfte gevoelens en oogmerken eenen aanvang
neemt , zijt gij dan zeker genoeg van uw hart , om u te overtuigen, dat geen tederer gevoelens veelligt vroeg of laat in het
zelve zullen binnen fluipen , en hebt gij vertrouwen genoeg op
uwe deugd, om verzekerd te zijn, dat gij veelligt, in een zwatt
oogenblik , niet tegen derzelver voorfchriften zoud kunnen han.
delen? Of is het u met zekerheid bekend, dat uwe Vriendin dezelfie fterkte van geest bezit, met welke gij zelve waant begaafd
te weezen , en dat zij, door haare zwakheid, haare tedere gevoelens verraadende, uwe deugd daardoor niet aan het wankelen
zal brengen. Doch gefteld al eens, dat het mogelijk ware verzekerd te zijn, dat men de ftriktfte wetten der eerbaarheid nooit
overfchreeden zal, tot welke gevaaren en onheilen kan zulk eene
Vriendfchap desniettegenftaande echter geen aanleiding geeven ?" — Hier onderftelt de Autheur , in de eerfte plaats ,
dat men ter wederzyde ligtlyk den goeden naam zal verliezen;
en buiten ftaat gefteld worden , om een gelukkig huwelyk te
doen ; als mede dat zulk eene intietne verkeering, voor al het
Meisje , in gevaar ftelt van door anderen niet aangezogt te zullen
warden , het welk haar van eene anders goede party verfteeken
kan doen blyven. — Dan dit is 't niet alleen —
„ Voeg," (vervolgt hy,) „ Voeg daar bij, dat het voor wetdenkende jonge Lieden , na dat zij zulk een waare Vriendfchap
(zij mooge dan zo zuiver en onvermengd zijn als men zig maar
kan verbeelden) voor elkander gehad hebben, al zeer moeilijk,
zo niet onmogelijk is, om ooit, wanneer zij daarna met cen ander getrouwd zijn, in den Echt dat geluk en genoegen to fmaaken,
P4
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het walk zij zig anders hadden kunnen helonven want
verondertteld , dat die voonge vriendfchap waariijk op de best*
gronden van verdiende hoogagting en eerbied gevestigd is geweest, hoe ligt kan het dan Met gebeuren, dat men, in zoinmige
gevallen en gelegendheden , vergelijkingen gaat maaken, tuslchen
zijnen Echtgenoot of Echtgenoote, en zijn voormahgen \friend
of Vriendin, en dat men, zeifs tegen zijn wil, zig met die rust.
verftoorende gedacte, bezield voelt: 1k zoude mogeitik mea
,nijn vocrigen Yriend of Vriendin gelukkiger geweest zijn tit act;
Echt , dan met inipeke tegentuoordigen Echtgenaat of Echt;enoote.
Dit alleen is iminer genoeg om het huisijk gawk, voor altoos en
orheritelbaar , te ondermijnen. Immers onze gedagken hebben
eenen onmiclidijken invioed op once daaden, en hoe zeer men
hot ook zou tragten to verbergen, zoude het egter kunnen gebeuren., dat die geene, aan welke men verbonden is, het gehoim ein.
delijk ontdekte; en dan, dan had men niet alleen zijn eigen geluk,
meat oak dat eener ongelukkige wederhelft, voor altoos vernie- Nog ergot zoude het zijn kunnen. wanneer men in
dezelfde plants, waar zig de voorige Vriendin be yond, woonagtig
was. Men zoude in alle geval, zo men pligtmaakig wilde hande.
Ian , de voorige gemeerzaamheid of moeten breeken, en dit im.
mess zoo alroos veel moeite kosten : deed men het niet, men
zoude welhaast zijn gocden main en dien zijner Vriendin in den
grond helpen , en. niet zonder eenigen grond van reden , den
naarijver zijner Echtgenoote, of van den Echtgenoot zijner Vriendin, gaande maaken; en was men dan waartijk met die ongelukitiga
gedegten, waarvan zo even gefprooken hebbe, bezield, dan zezou men zig in alien deele in eon alletongelukkigtle omtlan.
digteid bevinden, die de fchroomeiijkile tevolgen zoude kunnen
31a zig fleepen. Stet eindelijk het geval, dat de Vriendtchap,
(want voor het tegendeel Ran men tog nooit genoegzaain in,
flaan,) — dat de Vriendtchap aan den eenen kant of aan weer•
zijden vroeg of laat in liefde veranderde, doch dat men zich echter 1terk be y ond, om alie de verzoekingen door te ftaan; vvetke
zouden 'or dan evenwel de gevoleen niet van kunnen zijn , wan.
neer gij en uwe Vriendin beide u in die omftandigheden beyond,
van nooit eene Echtverbintenis te kunnen aangaan, zonder elk an.
der ongelukkig te maaken. flan den eenen kant zoudt gij dan uwe
Vr`endin buiten ftaat tie/ten, (zo gij in haar eene liefde verwekt
had, die zig zo ligt niet laat uitrooien, zo zij op goede gronden
gevestigd is, te meer, om dat 'er bij jonge Lieden tog altoos min
of meet Romaneskerie onder Icvkpt,) van ooit met een ander gelukkig to kunnen zijn; daar gij aan uw kant burners in het zelfde gevat zoudt zijn: of zo gij al war meer meester waart over uwe reden , echter , daar gij can eerlijk hart hebt , nook zoud kunnen
befluiken , eon Meisje, dat door u ongelukkig geworden was, wanneer gij zaagt dat zij te zwak was om haare hartstogt te kunnen
overwinnen, geheel en al te verlaaten; en gij des owe dagen van
W ccrzii den in het zugten over het geniis van en het wenithen
mat
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geluk, dat gij nooit zoud kunnen verkrijgen, loud Moes
tiimr
ten flijten. Oij hunt u dan niet te zorgvu!clig wagten voor
eene al te fijn gefponnen vriendfchaps verbintenis met een meisje,
die gij weet dat nook, of die gij zelfs maar niet weet of au ooia
uwe Echtgenoote worden kan. Dat gij , om zeer goede en
wijze redenen, insgelijks een al te groote vriendfchap met gehuwde Vrouwen , die nog in de jaaren zijn am van zig te kunnen
doen fpreeken , vertnijden moet, hunt gij ntt genoegzaam begril.
pen ; dit zal ik dierhalven niet nader behoeven te betoogen."

of de herflening der rerdrukte onfchuld. Eerie Franfcbe Ge.■
fchtedenis , door W. MIME. Te Antflot,lans by I'. J. Uyienbroek
i789, In gr. ollavo 157 blaeiz.

MARTIN,

wee
T
Dankbare (f),

voorheen uitgegeeven ftukjes van eigen vinding , een Tooneelfpel , Lucas en Lucilitie (*) benevens de gefchetile
hebben den bekwaamen lame reeds, op eene loflylie
wyze , doen kennen, als een oorfpronglyk Nederlandsch Schry.
ver, en de lof, hierdoor behaalc!, ontvangt, door deezen Martin,
insgelyks een origineel ftukje, regunaatig eene vernieuwde toeree.
rnende fterkte. Een vindingryke geest , door oordeel beftierd,
onder een leevendig gevoel van het aanminnige der Deugd, ftelt
hem in that, om , in zyne fehryfwyze , te beantwoorden aan 'c
groote oogmerk, dat hyzt voortlelt, „ zyne leezers eenige oogen•
bliliken aangenaam te onderhouden , en leerzaam re tlichten." Hier
toe firelit deeze Gefehiedenis met zulk een ftreelenden indruk,
dat ze een eigenaartigen invloed moete hebben , zelfs op eenigeins koelzinnige Leezers, zo ze nog niet geheel en al verilookert
zyn van alien gevoel voor verflandlyk en zedelyk fchoon. Het be.
loop der Gefehiedenisre is kortlyk als volgt.
Den deugdzaamen Martin valt, hoe armoedig by ook zy, by het
verbranden zyner wooninge, niets zo finertlyk , als 't geniis zyner
Dogter Sophie; te meet daar hy, wet verzekerd dat ze uit den brand
gered is, ten fterkfte vermoedt, dat de Landheer Dorival haar gefchaakt heeft, tot een proei van zyn vuilen wellust. Zulks doet
hem, met zyren Zoon , na 't Kasteel gaan; daar verzekerc
hem Dorival op 't plegtigfte, dat Sophie niet op 't Katie& , noch
zyne magt is; en bemerliende dat Martin hem egter verdenkt,
de hand gehad te hebben in !mare vervnering , noodzaakt by
Vader en Zoon , onder een dreigenden wraak , uit het Kasteel
te vertrekken. Vrugtloos fpooren zy elders Sophie op ; en , na
verloop van eenige dagen, erlangen zy huisvesting by den welgeZe•

(*) In 'r Zedelyk Toneel by A. van der groe. Zie dig. Yaa'. Letteroef.
IV. D. b1. 6o6.
(1) i y den UirgeeVer van
I.

D. bl. 45.

dee= lidartin. Zie N. 4.11g, Fad. Lawful;
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zeten braaven Guillot, die hun arbeid verfchaft, en een ruim on.
derhoud verleent. Deszelfs Dogter Narcisfe en Akelis verlieven
eerlang op elkander ; doch Narcisfe wordt intusfchen aangezogt
door den ruim bemiddelden Colas , en deszelfs Vader beweegt
Guillot om dien aanzoek in te willigen. Dit noopt Alceflis
in ftilte dit Huisgezin te verlaaten ; ten eindp voor te komen
dat zyn verblyf de voltrekking van zulk een gunflig Huwelyk niet
belemmert of verydele. Hy volvoert zyn befluit op eene geheime wyze; laatende alleenlyk een briefje aan Vader Martin agter,
waarin by zyn bedoelde meldt , om naamlyk, in eene nabuurige
Stad , by hunnen ouden vriend Atari , zo lang te verblyven,
tot dat Colas met Narcisfe gehuwd zoo zyn. — Alceflis bereikt
naauwlyks de Voorflad , of by ontmoet aldaar toevallig zyne
Zuster Sophie , in armoedige omftandigheden , onder welken zy
haare fchande gehoopt had to verbergen. Hy, haar erkennende ,
zoekt haar te beweegen tot nadere opheldering ; en , op zyn
flerken aandrang , ontvouwt zy eindelyk haar lot. Hy hoort , tot
innerlyke fmerte zyner ziele, dat Dorival reeds over haare kuisch.
heid had gezegenpraald ; dat zy, in een gevoelig naberouw over
Naar wanbedryf, hem al ontviugt was, en zig had zoeken to verhergen , eer ;by met Vader Martin aan 't Kasteel kwam; als mede
dat een by haar zynde wigt, on 4eveer een en half jaar oud, de
ongelukkige vrugt haarer toegeevenheid voor Dorival was. -Op deeze ontdekking keert Alceftis , die zyne Zuster mede een
verflag gegeeven had van bun wedervaaren , en zyne byzondere
omftandigheclen , na een herhaald overleg , met Sophie, (fpoediger dan by zig voor zigzelven had voorgefteld,) weder na 't gehugt 't welk by verlaaten had ; brengende dus Sophie weder by
Vader Martin. Deeze, haar vergryp verftaande, is bitter op haar
verfloord ; doch wordt vervolgens met haar hevredigd.
Niidlerwyl had ook Vader Guillot verftaan , om welke reden
ceflis zo heitnlyk vertrokken was, en te gelyk de wederkeerige
genegenheid van Narcisfe en illegals; dit had hem, eene waare
bartsvereeniging ver boven een Huwelyk van belang ftellende,
doen afzien van de egtverbintenis met Colas; waarop by zyno
toettemming gaf , tot het Huwelyk van illegals met Narcisfe. Er
was reeds een bode na de verblyfplaats van Akeflis gezonden,
ow hem bier van to verwittigen ; doch de ontmoeting van zyne
Zuster had zyne terugkomst verhaast. Hy vond des onverwagt
een voor hem gunftigen keer van zaaken; en 't Huwelyk werd voorts
wetdra voltrokken , met de aandoenlykfte vreugde der Gelieven ,
en tot hartlyke blydfchap zo van Martin als van Guillot die met
hunne kinderen in een Huisgezin verbleeven ; doch de laatfle decide
niet lang in het genet van dit geluk ; alzo de dood hem fpoedig
overviel.
Na verloop van eenigen tyd, hooren zy, op een
avond , omtrent hunne woonplaats een jammerlyk gefchrei; en na
de oorzaak hier van verneemende , ziet Alceflis etlyke boeren.,
die een jong mensch onderfteunen , welke, by een val van zyn
paard , deerlyk gekwetst was. Medelyden doer hem den ongelake
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Fekkigen huisvesting verkenen , en dien verder alle mogelyka
hulp toebrengen. Dan 't lydt niet lag of Alceflis ontdekt, dat
bet Dorival is: dit zet hem in eene Won van woesie; maar Martin
beteugelt de driften van zynen Zoon, en zyne eigen gevoeligheid,
door eene deftige redeneering. Intusfchen verneetnt Dori.
val , wiens opkomst hooploos is, waar, en onder welke perfoo.
nen, by zig bevindt; by doet daarop de ernitigfte betuigingen van
berouw; erkent het kind van Sophie voor het zyne; en rust niet,
voor dat de Geestlyke, die hem in zyn doodsnood byftaat, onder toettemming van Sophie en 't verdere Huisgezin , hem met
Sophie egtlyk vereenigt. Hy bezorgt wyders eene fchriftlyke be.
fchikking zyner goederen , ten opzigte van Sophie benevens haar
kind, en andere pet foonen ; en kort daarop geeft by den geest. —
Dus zag Sophie zig in haare eer herfteld, en tevens in een ruins
bezit van tydlyke middelen. Zy hertrouwt eenige jaaren laater
aan een nabuurig Edelman ; doch dit Huwelyk beleefde Martin
vier; nademaal by voor het zelve , (gelyk de Schryver dit zyn
kerzaam zedelyk verhaal befluit ,) „ na dat hy eenigen tyd hat
„ geluk , (dat de Hemel hem voor zyne ftandvastige deugd en
voor zyn onwrikbaar vertrouwen op de voorzienigheid, in zyne
kinderen, had gefchonken ,) met een dankbaar harte had ge4
fmaakt, zat van dagen, in de armen zyner kinderen overleed,
„ en de waereld een voorbeeld van waare Christelyke ftandvas„ tigheid, in alit de onheilen dezes levens, naliet.”

ANNA, near het Engelsch van Mejufvrouwe BURNEY. Vier Deelen.
Te Utrecht by 13. Wild en J. Altheer, 1789. In octavo, 1022

bladz.
Anna was, op den ouderdom van drie of vier jaaren, een onbekend Weeskind; dewyl haar Vader en Opvoedfter balder}
haar, door een fpoedig fterfgeval , ontrukt waren , op eene
plaats, daar zy naauwlyks een etmaal of twee hun verblyf gem
had hadden ; des niemand deere Perfoonen kende. In die omftandigheden nam een Predikant bet Kind, dat zig Anna heette,
onder zyne befcherming , en tragtte vrugtloos de naastbettaanden , door eene hekendmaaking van bet gebeurde in cell dagfchrift, uit re vorfcben. Deeze daad had alleszins bet voorkomen
van een hefieryk bedryf; maar men beeft in 't vervolg ontdekt,
dat eieenbaat hem E:rootlyks daar toe overhaalde; vermids hy genoegzaamen grand van verzekering bezat , dat een nagelaaten
Koffertje, Welk even door hem ingezien was , en nu aan 'r
Kind toebehoorde hem wel ichadetoos zou itelen. Hy gaf
Anna eene L eregelde opvoedine ; en hield haar voorts in de
uiterlyke vertooning van een arm weeskind, welks opkweeking
by ter harte nam. Under dtt voorkomen geraakte zy, na verloop
van eenigen tyd, toevallig , in 't Euisgezin van den /Jeer Mel.

unthi,
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moth; daar zy, als een Kind aangenomen, van tyd tang gelulckig
leefde : haar uiterlyk gedrag werd gevormd , haar veritatal be
fchaafd, en haar zedelyk geftel ten goede heflierd; in weie laable
byzonder de hand had eene deugdzaame Gouvernante, welke
haar tevens opleidde tot alle jufferlyke verrigungen , di hear
altoos , zelfs wanneer haar gunftig lot , (dat toch een wankeier,
grand had ,) eens een keer mogt neemen , te glade konden ko;
men. En dit , dit trof Anna, tot haar ongeluk . al vroeg. Ze
was naauwlyks veertien jaaren oud , of een wellustige-belaagde
haar, en wist, ter bevorderinge van zyn fnood oognierk, te wege
te brengen, dat Anna genoodzaakt wierd, het link van 'Veinal,
te verlaaten. Zins dien tyd was zy , door verfcheiden zamenloopende ountandigheden , aan veele wedervaaringen onderwot.
pen , die haar op meenigerleie wyze het leeven bitter maakten;
dat haar deugdzaam character, onder fmertlyke omilandighecien,
nogthans doorflond. Dan, met den ouderdom van twinti:t jaaren,
namen deeze haare ongevalien een einde , by de gelukkige ontdekking van haar gebnortelot ; waaruit bleek dat haar overlee.
den Vader geweest was de Graaf van Trevianen , en zy zitr,
volgens bet Grootvaderlyk Testament, geregtigd vond, tot bet
voile bezit van de goederen der zeer aanzienlyke en by uitfltk
vermogende Trevoniaaniche Famine ; in welker bezitting zy ouk
wel dra gefteld werd. — Anna, nu Lady Treat:nen, leefde
voorts , overeenkomflig met haaren Rand , in een luisterrykcn
ftaat , en behield in denzelven , zo wel als in den druk, haar
braaf character ongefchonden: bovenal betoonde zy zig, in bier
toe betreklyke omtIandigheden, ten hooefle vergeevelyk , en by
uitftek weldaadig. Te midden van haaren gelukflaat had zy egter
ook fmertende verdrietlykheden; dan haar verfland en deugd behield , hoewel met krenkirge haarer gezondheld, de overhand.
En eindeiyk mogt het haar gebeuren het wenschlykfle geluk re
erlangen, door een Huwelyk aan te gaan met den Heer Beriett;
waar door twee Gelieven , die elkander al vroeg beminden, doch
Welker Min door fehynbaare onoverkomelyke hinderpaalen ge.
dwarsboomd was, met gunitige toeltcmming der Famille, in den
Egt verbonden werden.
Deeze Gefchiedenis van Anna te wydloopig, om ze in eenige
nadere byzonderheden te fchetzen , is doorvlogten met eene reeks
van voorvallen , waar in verfcheiden perfoonen rollen fpeelen ,
die- in 't eene en andere voorval al wederom werkzaam zyn ; dat
wel gefchikt is, our de nieuwsgierigheid van den Leezer gaande
te houden, maar 't hem te gelyk wat moeilylc maakt, om alles uit
elkander te houden; en dus meer oplettendheid vordcrt, dan men
gaarne aan een Roman wil befteeden. lntusfchen zyn de charac.
ters over 't geheel uitfteekend wel getroffen , zo ten goede als
ten kwaade , en recht gefchikt , om het haatelyke der onreine
wellust, in derzelver werkingen en gevolgen, ten leevendigfte of
te maalen; mitygaders een in veelerleie onnlandigheden en perfoo.
nen deugdzaam gedrag, op eene inneemende wyze, ter navolging®
veer te draagen.

NIEUIYE
AL GWEN
VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENINGEN:
Bele houwande Godgeleerdheid , door den Heer W. E. DE PER*
PONCHER. Te Utrecht by de Wed. J. vau Schoonhnven,
1790. In gr. octavo,
bladz,
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n dit Gefchrift geeft de Hoer de Perponeher ene zeer
wel aeneengerchakelde ontvouwing der Goclgeleerde Leer.
ftellingen ; verklaerd volgens de tnans vry algerneen beer.
fchende denkwyze in ooze Nederlandfche Kerk. Het is
des een by uitttek gefchikt Handbook , voor alle de zul.
ken , naer zodanig ene leiding , hunne Belydenis ftaen
te leeren , om Leden der Nederlandfche Kerke te warden.,
die 'er dan ook vervolgens met vrucht gebruilt van Linnet).
maken , om dien leiddraed, zo ver ze denzelven beitendig
overeenkomftig met Gods Woorden vinden , voortaen in
't oog te houden. Zyn Ed. hecft dit Opttel , gelyk ver,
fcheiden anderen zyner Gefcbriften , vermocdelyk eerst yen.
vaerdigd ten dienfle zyner Kindcren, en 't voorts ten al.
gemenen gebruike in 't licht gegeven; ter welker gelegen,
heid by het zelve met ongepast met deze ernflige verm4,
ping befluit,
0 myne teeder beminde leerlingen ! wier ecuwig wel.
zyn ik zoo hartlyk wenfehe , zoo vuurig van onzen balm,
hartigen God en Zaligmaaker atlineek , en zoo opregtlyk,
in deeze bladen, bedoelde , by al wat a lief en dierbaar
is, gedenk tog, in alle de oogenblikken uwes leevens , tot
welk eene gewigtige, tot welk can gedugte keuze, gy bier
geroepen zyt ! Eeuwige zaligheid, of 't uiterst verdern
Wat in deeze waereld kan, bier by, flegts cen oogenblik
in aanmerking komen? Weet ook tevens, dat niets,
dan geloof , niets dan zulk een geloof als dat van Abra.
ham, 't welk alles, alles zonder ondericheid of bepaaling,
aan God, de bran van alle Volmaaktheid , overlaat, aan
God, de Opperfle liefde en waarheid , toevertrouwt, u,
door alle de twytfelmoedigheden , door alle de gevaaren
Verlie$
van deezen ftaat, veilig heenen leiden kan.
V. DELL. N. AEG. LETT. NO.
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W. E. DE PDRPONDIIER,

nimmer uit bet oog dit frneek ik u , dat een te diep
'
onderzoek der moeilykife
flukken , waarby men alles begrypen, van alles reede weeten, alles navorfchen wil, wegens de enge paalen onzes verfiands , dc allergevaarlyitftc
onderneeming is, waaraan men zig kan waagen. Vliedt
derhalven, in deezen, alien te ver gedreevenen geest van
onderzoek, in bedilzugt , uitloopen, en in 't einde
ons verleiden zou, om ors, tot Regters, over Gods werken en wegen , op te werpen. , En wie zyn wy, dat wy
met onzen Maaker zouden twister , of de onderzoekiagen Godes vinden ?
„ Draag desgelyks zorg, dat gy, in den Godsdienst, 't
hartstogtlyke en de verbeeldin crskragt niet te veel of te
flakin werking brengt. 't Hartstogtlyke
b
en de verbeeldingskragt, uit den Godsdienst, te willen verbannen , zou
een andere misflag zyn, die meede haare kwaade gevolgen
zou na zig fleepen ; en de Bybel zelf geeft ons 't voorbeeld , dat beiden, in deezen, hunne werking moeten dom.
Maar hier is de overmaat allergevaarlykst. Het werk der
hartstogtlyke en der verbeeldingskragt tog is te onbeftendig , te ongelyk, en Reit ons aan te veel misleiding bloot.
Het is wel yverig , maar even in deezen yver onbedachtzaam en onvoorzigtig. Het fehildert ons dikwils eene geheel andere waereld , dan de geene, die is ; en daaruit
moot noodwendig te leur
, uit de te leur
misnoegdheid, volgen, deeze is eene der allergevaarlykee
gemoedsgefteldbeeden waartoe men vervallen kan. Een
fill , eenvouclic , bedaard, werkdaadig Christendom , dearb
tegen is beftendig
, duurzaam, en altoos zigzelven gelyk.
Het flelt ons aan geene misleiding, aan geene te leur ffelling Het houdt den geest altoos fielder; en 't hart
altoos vergenoegd. Het boezemt geduld, nedrigheid , onderwerping , evenmoedigheid in , door 't waar Geloof, en
brengt dus alle die (Temoedsgeftalten voort, die onzen tegenwoorcligen flaat bbest voegen, ons tegenwoordig en toekomend geluk meest bevorderen, en dus ook , beiden door
godvrugt en wysheid , noodwendigst van ons gevorderd
worden. Ja zelfs het dringt des te zelterer en dieper in 't
hart, en fchiet er des te vaster wortelen in, ais het, wel
bedaarder , maar teevens eenvormiger en aanhouciender
werkt.
„ Ten laatften weet en gedenkt het Reeds , dat onze weg
niet by ons is, en het in onze magt niet flaat , ons zef't midden van zoo veel gevaar , ais
ven to bewaaren
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ons yiiit ornringt: maar dat God alleen ons in 't midd deszelven behoeden en behoeden kan. Wy hebben daartoe
noch vooruitzigt noch kragt. Hy weet alles, by vermag
alles, en by is de barmhartige Vader zyner kinderen ,
Christus wil , die alles , ten hunnen besten , fchikken
alles, tot hun waar, beftendig, eeuwig welzyn , doen medewerken wil. Geef u derhalven geheel over in zyne hand.
Vertrouw uw dierbaarst pand , uwe onfterflyke ziel, aan
hem , den getrouwen Schepper,, die nimmer vaaren laat de
werken zyner handers, Volg hem, gewillig en gerust, door
welken weg by u ook mag geleiden. En wees verzeekerd ,
dat by alles zal richtig rhaaken , te zyner tyd , dat 'by alle
twyffelingen zal oplosfen , alle duisterheeden opklaaren, en
u duen juichen in zyn heil, indien gy, naar zyne itemme,
zult hebben gehoord."

Het Avondmaal van Yefus , en deszelfs waarnemittg meer cert«
voudig gemaakt , of Gedagten ter wegneming van eenigt
gebreken in de leere en behandeling van het zelve. Met een
flanhangzel ter beoordeling van het verhil over de Kerkt
het Genadeverbond, de Sacramenten, en de denkwyze der
oudere Godgeleerden daarover. Te bekoomen hy de meeste
B9ekverkoopers in de Nederlandfche Steden. Behalven de
Voorreden, 232 bladz. In gr. octavo.
nbevooroordeelde heoefenaers der Godgeleerdheid, die
gefchikt zyn om de Bybel-Leer en de Systhematifche
Leer behoorlyk te onderfciieiden , en daerover onpartydig
re oorcieelen, zullen dit Gefchrift met veel genoegen kunnett
doorbladeren; terwyl bevooroordeelde Lezers , die de Sys=
thematifche Leer en de Bybel-Leer op dezelfde waerde (chat=
ten , het veelal met een verfmadend oog zullen aenzien.
Deszelfs inhoud is zeker niet in den fmaek der laetflen ;
Pechter durven wy hun, zo wet als den certten, de lezin
van dit Stukje aenpryzen: ook hun, nls ze 't nog b,zadig
kunnen doen, kan die lezing nuttig zyn. Het onderwerp
is van een wezenlyk gewigt; en de Autheur behandelt de
verfchillende denkwyzen en leidingen daeromtrent, met all
befeheidenheid , zeer duidelyk en regelmatig; zo dat by het
bier toe behoorende , van de ene en andere zyde, in een
juist daglicht ftelle.
De Autheur van dit Gefchrift, naetnlyk ) legt het 'er op
Q a
tog

O

/2.4

HET AVOND1VTAAL

toe, om de Christenen , die de Leer der Hervormden
den, weder te brengen, tot de kennis en crkentenis van de
eenvoudige leer des Euangelitns, nopens de intlelling van
des Ileeren Avondmael, en deszelfs- viering, overeenkom!lig met het geen Jefus daer mede bepaeldlyk bedoelde. Ten
dien einde brengt hy ons aenvanglyk onder 't oog , hoe
men , fchoon wedergekeerd van vroegere wanbegrippen ,
evenwel, over 't algemeen, op verre na nog niet gekomen
is, tot de eenvoudige Euangelieleer deswegens; welke
vervolgens beknoptlyk aldus voordraegt.
.,, Het Avondmaal vertoont zig (naar die Leer ,) als eene
19 verhevene , maar ref-fens cenvonwilige plegtigheid, van
,3) den Zaligmaaker gefchikt, tot eene herhaalde gedagtenis
van zijn lijden en fierven; eene Godsdienstoeffening, die
teWens
dienen kan , om bij de belijders van Jefus naam on,'
7/ derlinge liefde aan te kweeken. Alles beflaat daarin , dat de
Kristenen op bettemde tijden farnenkomen , brood ceten
59 en wijn drinken , om daarby eene piegtige gedagtenis te
91 houden van die groote zaak; dat de Fleer der heerlijkheid,
om de zonde tc verzoenen , en het leven en de genade
77
„ voor zondaars te verwerven , zigzelven tot een fmadelijk
lijden , en eenen vervloekten doot , heeft overgegeeven.
91
Dit is bet eenigfle, 't welk Jefus, naar zijne eigene ver95
„ klaring, met het Avondmaal heeft bedoelt. Elk, die de
beginfel van zijne kennis neemt ,
9/ nijbelplaatlen alleen tot hetbeginfelvanzijnekennisneemt,
„ zal 'er niets meer in vinden."
Nadien nu het Avondmael, dus befchouwd , velen al fe
eenvoudig voorkornt , zo maekt onze Schryver 'er verder
zyn werk van, om te toonen , dat dit begrip van den aert
Bier inftellinge het Avondmael waerdig en gewigtig genoeg
maekt, overeenkomitig met de goedheid en wysheid van Jezus; als mede dat de onderhouding dezer plegtigheid, in dien
veritande , allernuttigst is; „zo dat wij, om het zelve waar„ diger en heilrijker te waken, geene andere verborgenhe,7 den in het zelve behoeven te zoeken.”
Zyne gedachten over het Avondmael indiervoege , als
Euaugelisch , voorgefteld en geftaefd hebbende, verledigt
by zich vervolgens tot het nagaen van zulke denkbeelden nopens die plechtigheid , onder de belyders der Hervormde
Leere , welken , zyns oordeels , uit de Euangelieleere niet
afgelcid kunnen worden , maer alleen gegrond zyn, okr.
menschlyke en door den tyd geheiligde begrippen. IIiertoe
brengt hy inzonderheid deze twee. (i.) „ Die hooge ge„ dagten , die bijzondere en bijgelovip hoogagting, welke
„ men
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„ men voor het Avondmaal, boven alle andere Godsdienst.
„ pligten en Godsdienitige inftellingen , heeft." En (2,)
„ Het nog vrij algemee.naangenoomen gcvoelen, dat men in
„ het Avondmaal, door deszelfs regt gebruik, zekerege.
„ nadens dcclagtig wordt, die, zo ze aan het Avondmaal
„ niet eenigiijk zijn verbonden , egter bij het zelve op eerie
byzondere , op eene uitneemende, wijze genoten warden."
Zyne bier tegen aengevoerde bedenkingen leiden hem voorts
van zeiven ter beoordeelinge van den nog zeer gewooriert
fpreektrant over het Avondmael, „ waarmede men het zelve
„ vertoont als eene inftelling, bij wellee men naar de ziel
„ word gefpijst, met Jelus gekruiste lighaam en zijn verg,o„ ten bloed." Onze Schryver track te toonen, dat zulks
niet alleen ongegrond, maer ook teffens gevaerlyk is; en ter
dier gelegenheid hecht by aen het voorgeitelde zyne opmerking nopens de beste wyze om over het Avondmael re predi.
ken, met ter zydettellinge van al dat verbloemde, zinfpelett‘.
de en leenThretileige. „ Openbaare Leeraars ; (zegt hij;)
„ behoorden, in hunne voorftellen bij bet Avondmaal, de
„ natuur en de oogrnerken van bet zelve , zonder iets men.
„ fehelijks 'er bij te voegen, open te leggen, met duide,
„ hike woorden daarover te fpreeken , en hunne ,hoorderS
„ op te leiden tot eene regte en Gode welbehaagelijke vet,
l-on-li oiry van Jefus loot."
By de berchouwing van 't een en 't ander , heeft ens
de Autheur nicer dan tens doen gadeflaen , dat de aerigeduide verkeerde denktrant , en de dacruit voortgevloeide
fpreeletnanieren , naer uitwyzen van de gefchiedenis der
Isere des Avondmaels , grootlyks ontftaen zyri, uit vroegere verkeerde begrippen =trent , en daer uit gevolgde
befiandelingen van, her Avondmael; die men in latere dageu
wel gewraekt heeft; dock waer van bet vooroordeel en bygeloof nog vele daeruit oorfpronglyke overblyfzels beftendig
ombeist. — Dan , buiten dit algemene , heeft men, riaec
zyn inzien , de leer der Sacramenten in 't gemeen, bovenal
te houden your den grond , waerop die nog beklyveride
denk- en handelwyze orntrent bet Avondmael haer fleunzet
vind. Zulks duet hem deze leer opzetlyk nagaen ; en zich
bevl ytigd hebbende Um aen te. toonen , dat dezelve niet
)lybelsch, maer Ilechts menschlyle , gansch ongegrond en
willekeurig is , brengt by one verde?. onder 't pog , hoe
de oorfprong dezer ,leere , even als die van het voorgemelide . in de boven aengeduide bron to vin den zy.
Eindelyk neemt onze Sehryver nog in overweging het
heQ 3-
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bedendaegfehe verfehil nopens de verzegeling , die in 't
Avondmael gefchied, en de perfoonen voor welken het ge.
fchikt is. De denkbeelden van beide de partyen beoordee.
lende , is 't hem baerblykelyk , dat noch het een noch het
'ander gevoelen enigen grond in de Euangelieleer heeft;
naer enkel te befchouwen is als cen fyflematisch plan ,
door menfchen op onderfcheiden wyze , naer de verfchil.
leiding banner gedachten gevormd; waer nit dan ieder
even gegrond , zyne gedachten over de verzegeling afleid,
gelyk by zyne gedachten over de Sacramenten naer dat
plan gelchikt heeft. Alles komt hem des voor enkel mensch.
lyk en willekeurig te zyn, dat hem ten befluite doet zeggen: „ Laaten wy dan ook dit byvoegfel laaten vaaren ,
„ het Avondmaal befchouwen en behandelen, zo als Jefus
het ingefielt heeft, als een gedagtenis van zifn lijden en
Alles, wai in die gedagte , dat het Avond,1 lierven..
in
een
zegel
is van de waarheid van Gods algemene
/1
sl beloften, nuttig is, blijft overig, wanneer we hetzelvc
als een gedagtenismaal van Jefus zoendoot befchouwen,
.AS
zonder ooit het woord zegel te gebruiken. Dan immers
35
is het Avondmaal eene plegtigheid , bij welke men bet
flerven van den Heere Jefus, deszelfs oogmerken en zali1 1 ge vrugten bedenken moet, bij welke men zig eene onbegrijpelijke liefde des Vaders en des Zoons herinnert,
eene eeuwige verzoening, welke door Jefus is te weep
„ gebragt. — En is dat niet kragtig, om iemant aante.
moedigen om op Jefus zijnen weg te wentelen, en op
hem te betrouwen , wanneer hij bij de brecking des broods
32
en de vergieting van den wijn,, gedenkt,, dat God zijnen
11
zoon voor zondaars heeft overgehad, dat Hij door het
ilerven van denzelven volkomea is verzoent? Wij behoe.
/02
la y en dan, om het Avondmaal meer aanmoedigend te maaken, Been willekeurig denkbeeld van eene verzegeling van
Gods beloften aan te 'icemen."
Wyders voegt de Autheur , in de mauler van een Aankaugzel by al dit bovenverhandelde, nog ene zedige beooroieeling van het verfcliil over de Kerk, de Verkonden, en de
givoeens der oude Godgeleerden daar over. Hy overweegt
(len onderfcheiden leertrant, en de daer nit natutirlyk vol.
fentle verfchillende leiding of befluuring van de Letlen der
Kerite of des verbonds, overeenkomftig met het Baer on'arent
gevormde hegrip, van wederzyde; en, naer zyne overweging, is die leertrant en leiding of befluuring , van de ene
;Ito min als van de andere party, Bybelsch; men heeft, vol.
gen;
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Bens zyn inzien , van weerskanten , niet anders dan een
menschlyk Systhematisch plan , dat, naer ene willekeurige
leiding der gedachten , even gegrond, verfchillende gevolgen in de leer en beftuuring oplevert; des dit verfchil niets
doe, tot het rechte verflaml der Euangelieleer van het Avondmael. „ Wij zien dus ," (zegt daerom onze Schryver ,)
Wij zien dus dat die beide plans, die zulk een verfchil95
lend gevoelen, omtrent de Sacramenten in 't gemeen , en
59 het Avondmaal in 't bijzonder, uitleveren , even willekeu5/ rig zijn, alleen naar eigen goedvinden zijn gemaakt. —
Hoe veel beter zou men dan doen,, wanneer men al dien
57
95 ornflag vaaren liet ; dat men , om de natuur van bet
59 Avondmaal te bepalen, niet eerst zulk eerie breede ver35 handeling over de Kerk en het Verbond vooraf liet gaan,
terwijl dezelve nergens anders toe dienen kan, ais
59
eenvouwdige waarheid te verdonkeren , en ons in het na-;
55
55 fpeuren van dezelve te verwarren. Het een zo wel ais
het ander gevoelen over bet Verbond en de Kerk is tog
59
/1 willekeurig. En wanneer men daaromtrent lets heeft
15 vastgefteld , is de natuur van het Avondmaal naar de fijs,5 thematifche redeneerwijze ook bepaalt.
wat hebben
,/ we dan, wanneer we zo een gevoelen over bet Avondleere van den Bijbel ,
55 ma hebben aangenomen ? Niet
maar een beflait , 't welk erne aaneenfchakeling van lijs.
1/
thematifche redeneringen heeft uitgelevert , een gevolg van
15 eerie zekere leiding van gedagten , waaraan men zi c, naar
„ zijn eigen goedvinden heeft gewent." Laetstlyk
komt hieromtrent nog in overweging de denkwyze der oudere
Godgeleerden waerop men zich thans ter wederzyde beroept, dat echter, geiyk men uit bet Been de Autheur, ter
ontvouwinge bier van , bybrengt, kan afnemen , weinig of
niets ter zake doer; nademael die oudere Godgeleerden onkundig van een verfchil waren , dat eerst in latere dagen ontthen is. Hunrie uitdrukkingen over 't een en 't ander bier
toe betreklyk zyn zo nauwkeurig niet, als in de behandeling van zulk een verfchil vereischt word; ondertusfchen is
bet, als men hunnen leertrant over de daertoe behoorende
onderwerpen nafpoort , baerblyklyk genoeg, dat, in bet hedendaegfche verfchil, de ene party zo min rechtzinrig is als
de andere ; wanneer derzelver rechtzinnigheid, naer de leeren handelwyze dier oudere Godgeleerden beoordeeld moet
worden.
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fiandboek voar Kinderen en Catechizeermeesters , tot eene praktikaale kennis van den Chris tlyken Godsdienst, door J. R.
G. BEYER, Predikant te Sclovernborn. Uit het Hoo&duitsch
vertaall , door w. GOEDE Predaant der Evang. Luth.
Gemeente te Campen. Met eene Vourrede van A; STEM:,
Predikant der Evang. Luth. Gemeente te AniJterdarn.
J' D. tile Stuk. Te Haarlem by A. Loosjes, 1769. Behalven de Voorrede , 311 bladz. in gr. octavo.
vele andere Schriften, dienende tot een onderwys
D oven
der Jeugd, ter bevorderinge van ene overtuigelyke kenrisfe der Godlyke Waerheden, heett dit Handboek van den
Eerwaerdcn Beyer by uititele dit voorregt, dat het den genen , die zich op bet onderwys der jeugd toeleggen, tea
klaerfte onder 't 000. brengt , ene miner van gemeenzaem
opleidend gefprek , dat uitnemend wel gefchikt is, am de
jeugd leerzaem te onderhouden, en tot ene gegronde bevatting van het voorgedragene te brengen. „ Men vindt bier,"
(gelyk de Eerwaerde Sterk zich deswegens in zyne Voorreden zo wel uitdrukt, dat wy niet beter kunnen doen dan dit
zyn gezegde overnemen,) „ Men vindt pier naamlyk eerie
aanleidin o. zoo voor kinderen en andere ongeoefenden ,
ow zich bde' waarheden van den Godsdienst, in verband
met deszelven voorfchriften en plichten eigen te maaken,
als ook voor jonge Prodikanten , Catechizeer. en School_
meesteren, rim op de reebte focratifche wyze met kinderen
39 over den Godsdienst te fpreeken, dat is, van het bekende
tot het nog onbekende voort te gaan , door vraagen hen—
39 niet te verplichten ow eel' van buiten gelecrd antwoord
maar nit te lokken, om hunne eigene
J7 op te zeggen
gedachten daarover voor te fiellen; zo zy clwaalen , bun
Si
hunne dooling niet op eenen meesteracinig-en toon te verwyten, en hen daardoor voor het vervolg betehroomd te
55
inaaken , maar hen ongemerkt op een ander ftandpunt te
55
,, brengen, van waar zy hunne dooling zelve zien kunnen;
en met edn woord , de waarheden van den Godsdienst
5, niet zo zeer in hun geheugen te als wel tot een
5 , ei;;endom van hunne ziele te maaken." — Op zodanig
eeil onderwystrant begint by met ene overwet?:ing van den
Godsdienst in 't aigemeen; en daer by zich voargetield heeft
den leidtinled van Luthers Catechismus te volgen, bepaelt
eerk tot ene ontvouwing der kundigheden, waer toe
by
hem
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hem de woorden van de Inleiding van den Catechismus
brengen ; en hier op fchikt hy zyn verder onderwys, naer
de orde, op welke Lutherus zyn Catechismus ingericht heeft.
Dezelve brengt , gelyk vry algemeen bekend is, de eerfte
begilifelen van den Godsdienst onder de zes volgende Hoofdftukken : (1.) De tien Geboden. (2.) De Artykelen des
Heiligen Christelyken Geloofs. (3.) Het Heilig Vader Onze.
(4.) Het Sacrament des H. Doops. (s.) Het Sacrament
des Heiligen Avondmaals, en (6.) Het Ampt der Sleuteleti
des Hemelryks.
Naer deze rangfchikking vangt de Eerwaerde de Beyer
dit zyn onderwys aen met ene ontvouwing der tien Geboden; waer van de drie eerilen , (makende , volgens de verdeeling door Luther gevolgd, den ceriten Tafel der Wet,)
als beitelzende de plichten jegens God, in dit thans afgegeyen Stuk, nagegaen worden. — In de voordragt hier van
veAigt de Leeraer de oplettendlieid der Kinderen op de onderwerpen , in de antwoorden vati den Catechismus aengeduiti , indiervoege , dat hy hen lecre gadeflaen altes wat
daerin opgetlooten ligge. Uit (lien hootUe belielst zyn onderwys niet Ilecnts ene oppervlakkige verklariiig dier antwoorden , maer ene nauwkeurige opheldering der kundigheden , daer in vooronderftelt en uitgectrukt , met derzelver
gevolgen. Langs dezen weg verleent dit eerfle Stuk ene
in hare foort volledige zedekundige behandeling der plichten,
die ons jegens God to betrachten flaen; zo ten opzichte
van den innerlyken dienst des harte , als met betrekking tot
den uiterlyken eerdienst. — Tot een voorbeeld van des
Leeraers boven aengeduide mauler van onderwys ftrekke zyne
volgende onderrichting , betreklyk tot het onderfcheid tusfchen de kinderlyke en fineffche vrees , wacrvan hy voorheen
gehandeld had. Het aenhalen der woorden r Joh. V. 3.
Dit is de liefde tot God, dat wy zyne geboden houden, en
zyne geboden zyn niet zwaer,, gaf gelegenheid tot tilt widerhouci.
„ LEERAAR. Is dat dan ook waar, dat zyne geboden niet

zwaar zyn ?
KINDEREN. Ja.
L. Waarom zyn zy dan niet zwaar? Wordt u dat wel
zwaar, wanneer gy, tot vermaak van den kleinen vriend,
dien gy zoo goed zyt. een ipel fpeelt, of eenen weg gaat,
of eenige andere moeite op u neemt?
R. Neen.
L. Waarom valt u dat niet zwia:?
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K. Dewyl wy het gaarne doen.
L. En waarom doet gy het gaarne.
E. Om dat wy hem lief hebben.
Wanneer zyn dus Gods geboden niet zwaar 7
K. Wanneer men dezelven gaarne doet.
L. En wanneer doet men dezelven gaarne ?
K. Wanneer men God lief heeft.
L. Dan vind men toch ook lieden , welken dezelven
zwaar vallcn
R. Ja, hun, die God niet lief hebben.
L. Zelfs de geringfle beleefdheid wordt menigmaal bezwaarlyk , als men dezelve bewyzen moet aan lieden , die
Dien aiet lyden mag ; want dan doet men bet niet gaarne;
maar het geen men gaarne doet, valt iemand nooit zuur. —
Nu zult gy ook begrypen, waarom God liever eene kinder.
lyke, dat is, eerie vreeze uit liefde, dan eerie tlaaffche vrees
voor de itralfe, hebben wil. Waarom is dat Gode aangenaamer het geen men uit eene kinderlyke vreeze jegens
hem doet?
K. Om dat men zulks gaarne doet.
L. En waarom wil by dat wy het .gaarne doen zullen ?
K. Om dat het ons dan niet zwaar valt.
L. En waarom wil by geene ilaaffche vreeze?
x. Dewyl men dat niet gaarne doet , het geen men alleenlyk doer nit vreeze voor de liraffe.
L. Ja, dan is het reeds een dwang, en gedwongen deugd
wil God niet. — Men kan ook wel aan de ftraf denken,
en zich voorneemen , om zoo to handelen, dat men de ilraf
ontgaa; maar de ftraf mag evenwel niet de eenigfte of de
hoofdbeweegrede zyn, dewelke ons tot gehoorzaamheid jegens God aanfpoort; want God wil ons tot goede vroome
kinderen , maar tot geene ilaaven, opvoeden. — Maar vindt
men dan evenwel nog menfchen, die eene flaaffche vreeze
voor den lieven God hebben?
K. Ja.
L. Alen vindt , by voorb. veele menfchen, die zelden aan
den lieven God denken, meer vloeken dan bidden, onbedachtzaam, halltarrig en vermetel zyn; maar, wanneer 'er
een vreeslyk onweder aan den hemel verfchynt, wanneer het
boven hunne hoofden dondert en blixemt, dan worden zy
op eenmaal zoo ftil en zoo kleimuoedig; dan bidden en zingen zy zoo aandachtig, 'icemen by elken blixem ootmoedig
laarae hoeden af, en zeggen; God zy ons genadig 1 wat is
dat voor eerie vreeze?
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K. Eene flaaffche vreeze.
L. Waarvoor vreezen deeze lieden?
K. Voor de ftraffe.
L. Ja, zy denken dat de lieve God nu boos is en hen ftraffen wil; maar, wanneer het onweder voorby is, dan
zyn zy wederom even zoo wild en ligtvaardig, als te vooren. Veele menfchen leeren deeze vreeze reeds in hunne
kindsheid. Wanneer het dondert zeggen de lieden menigmaal : hoar kind l de lieve God knort. Meent God het
dan waarlyk zoo kwaad, wanneer het dondert en blixemt?
K. Neen, zekerlyk niet.
L. Gy zyt burners wel menigmael, naa een onweder, in
den tuin, of op het veld geweest, hoe zag bet er toen uit?
K. 6 Toen waren de boomen zo fchoon groen , en het
Bras zoo frisch, en de bloemen zagen 'er uit, als of zy een
nieuw leeven hadden.
L. En van waar kwam dit dan?
x. De menfchen zeiden , van het onweder.
L. Wanneer God nu het zaad , het gras , de boomen,
kruiden en bloemen verkwikt, zoo dat zy wederom nieuw
voedzel en nieuw leeven verkrygen , meent by bet dan wel
kwaad
K. Neen, dat is goed gemeend.
L. Nu, dan zyn de onweders eene waare weldaad, waardoor God het vaste aardryk doet fchudden, zoo dat 'er de
regen recht indringen , en de aarde recht vruchtbaar Tinaken kan, want geen regen is vruchtbaarder,, clan een onwedcrsregen. De onweders doen, wel is waar, ook den menfchen fomwylen fchade , maar het water en vuur richten
dikwerf nog nicer verwoestingen aan , en evenwel blyven
bet water en bet vuur eene groote weldaad van God. —
Daarom behoeft gy by een onweder ook flier angflig te vreezen ; want wanneer God de menfchcn ftraffen, en hun fchade
toevoegen wil , kan by zulks op nog duizenderlye andere
wyzen doen ; wie God niet bemint moet alle oogenblikken
vreezen; want alles, wat by ziet, kan hem fchade doen;
maar wie God bemint als zynen vader, kan by het onweder
even zoo vrolyk zyn, als wanneer de zonne aan den hemel
prykt, — Even zoo is bet ook gefteld by andere gebeur.
teuisien 2 by ziektens 2 enz."
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Bydragen t qt het Leeritelzet der Koortzen, door CH. F. ELSNER, M. D. Hoogt. in de Geneeskunde te Koningsbergen,
Uit het Hoogduitsch vertaald en met Byvoegzeten
!vermeerderd, door j. HOUTMAN THZ., M. D. en Lid van
l'erfcheide Geleerde Genootfchappen. Ifte Stuk. Te Amfterdam by Westing en van der Hey,0789. In gr. octavo,
114 bladz.
T S 'cr een onderwerp, waarin de denkwyze der GeneesI kundigea onderling van elkander verichilt , zo is het
gewis over de naaste oorzaak (caufa proxima) der Koortzen;
want terwyl de eene die onbetwistbaar zeker ftelt in den
verniecrderden toevloed van het Zenuwzap gelooft een ander
Beene mindere gronden ten bewyze te kunnen aanvoeren,
dat dezelve alleen in eene overmaatige fpanning en trilling
der Zennwe,n , of diergelyke, gelegen is.; terwyl nog anderen wederom andere oorzaaken aanneemen, waaruit zy de
rueni .vuldige verIchynfelen der Koortzen tragten to verklaa,
Ten, en dezclven in onderfcbeidene zoorten te rangfehikken.
Gelukkig is bet ondertusfehen voor de Lyders, dat kundige Gencesheeren , veel minder in de Geneeswyze, dan in
de Theorie derzelve, vcrfchillend denken; en de rode daar
v an is, om dat men doorgaans meer genoodzaakt is, zyne
aandagt en middelen tot de werkende oorzaak to bepaalen ,
wear door de naaste oorzaak in beweeging gebragt is , dan
wel op de laatfte allan; en dan, wanneer dit al noodzaakelvk is , men con veilige toevlugt tot het gebruik der koorts1,ast, bet heulfap of andere bekende middelen , neemen
ken.
De bloogleeraar ELSNER beeft , om dit vry duistere flak
meerder Edit te verfchaffen , wederom eene andere
Theorie der Koortzen uitgedagt, en Nit vast, dat de naaste
oorzaak derzelve, in eene algemeene veranderde prikkelbaarLefd, vergezeld van eene tegenwerking van het beweegend ver.
tnog,en des lichaams, gelegen is.
Om nu zyne denkwyze over de prikkelbaarheid en prikkeling wel te bevatten, geeft by, in de voorafgaande Inleiding, eene algemeene, doch egter naauwkeurige befehryving, van dat geen het welk by daar onder verflaat, en
weardoor dezelve van de veerkragt en zenuwkragt onderWieiden wordt.
Na bet eene en andere beredeneerd te hebben, gaat de
Au-
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Authettr over 0111 op deezen wet eene rangfehikking der
Koons te maaken, en verdeelt dezelve in deeze vyf ftaaten:
als, de eenvoudige koortsftaat , 2. de ontfteekingitaat , 3. de
ftaat van verderf of rotting, 4. de ftaat der Zenuwen, en 5.
de kwaadaartige ftaat. Van ceder dezer ftaaten eene juiste
bepaaling gegeeven zynde , tragt de Autheur de geheele
menigte door andere beroemde Schryvers, op verfchillende
wyzen gerangfchikte Koortzen , tot deeze vyf bepaalingen
eener algemeene Koorts te brengen; verklaart dan daaruit
de oorzaaken, toevallen, en vooral den critifchen afloop deezer ziekte , voor welke laattle alles , wat enigermaate tot
bewys dienen kan, niet vergeeten worth by te brengen.
Dit Stukje, hoe zeer het tegen de denkwyze van veele
Geneeskundigen ftryden mooge, oordeelen wy der leezing,
en overdenking dubbel waardig, te meer, daar het byzonder dienftig is, om, zolider het geheugen met een onbepaald aantal nuttelooze naamen te bezwaaren . het zelve eater aan den min geoefFenden een juist en duidelyk denkbeeld
der Koortzen in bet algemeen geeft, en teffens tot eene goede handleiding dienen kan, om, na gelang der verfchillende
oorzaaken, ook de gepaste geneesmiddelen ter heritelling aan
te wenden.
_ Doch , daar de Autheur in een volgend Stukje belooft,
over de verfcheidenheid der ftoffelyke oorzaaken te zullen
handelen , om deeze algemeene Koorts in derzelver geflachten te doen kennen , zo twyfelen wy geenzins, of ook daar
door zal aan het bovengenoemde oogmerk nog meerder beantwoord worden.
Ondertusfchen verdient de geleerde Vertaaler , zo wel
voor deezen zynen arbeid, alsmede voor zyne bier en daar
bygevoegde ophelderende Aanmerkingen, onze billyke erkentenis; terwyl wy wenfchen , dat by het volgende Stukje
aan onze Landgenooten, die ongelukkig genoeg mogten zyn
Van geene andere dan hunne moedertaal te verflaan , en echter om deeze of geene rede gepredeftineerd zyn de praayk
te oefenen , fpoedig in een evengoed Nederduitsch gewaad
ter hand ltd.= mooge,
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Pan het groote en fchoone in de Natuur, door th SANDEE,
Prof. aan de Ill. Schoole te Karelsruhe, en Honorair Lid
van het Genootfchap van Nat uuronderzoekeren te Berlyn.
Tweede 1)eel, tweede Stuk. Uit het Hoogduitsch vertaatd ,
door j. v. Di. AZ. Te Utrecht by G. T. van Paddenburg
en Zoon , 1789. In gr. octavo, 146 bladz.
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n dit Stuk vervolgt de Hoogleeraar Sander zyne voorige
befchonwing van de wyze inrichtingen der Natuur, zo
met betrekking tot geheele Landen , als met opzigt tot den
Mensch, de Viervoetige Dieren, Vogelen, Arnphibien,
fchen , Infecten , Women , Planten , Mineraalen en het
Water. — Hy doet ons, naar zyne fchryfwyze fleeds
dit Gefchrift gehouden , het oog than op eerie menigte van
byzonderheden, welken alien te zamen loopen, om ons met
eerie eerbiedige verwondering te vervullen , over de wyze
fchikkingen van den Formeerder der Natuure , die alomme
in al bet gefchapene ten duidelykfte doorftraalen. — By
uitneemendheid vertoont zulks zig in den Mensch, en hovenal in de werkzaamheden zyner Ziele , waaromtrent de
Hoogleeraar ons verfcheiden leerzaame opmerkingen voordraagt , uit welken wy de volgende , in deezen, tot een
ftaal zullen overneemen.
„ Onze ziel heeft onlochenbaar beftendig een zelfgevoel
van haar lichaam , en van dat, wat in het zelve omgaat ,
:nip het haar onder alle mogelijke dingen, die zij kan gewaar worden, het naaste bij list, en zelfs het glas is, waar
door zij alle andere voorwerpen ziet en beoordeelt.
Intusfchen welk een voordeel voor dat de ziel zich dit
zelfsgevoel niet bewust is ! — Wy denken duizendmaal
flechts over dat wat buiten ons is, en denken het zo levendig en klaar,, dat wij in de oogenblikken, in welke de geest
de uiterlijke voorwerpen geheel omvat en zoekt te genieten,
ons zelven als 't ware vergeeten', en flechts naar het naauwfte punt van vereeniging met dat gene, wat ons that's ge-noegen baart, ftreeven. Wanneer dit zo niet was, zo zouden wij welligt nimmer klaare , duidelvke en volkomen begrippen van eenig wezen buiten ons bekomen. De vreemde
gewaarwording zou Heeds met het gevoel, dat de ziel van
zichzelve en Kaaren verzeller heeft, vermengd worden. De
voorftellingen zouden dikwils, bijzonder wanneer zij eenige
gelijkheid met elkander hadden, in een te famen loopen, en
het
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het nieuwe beeld, dat de ziel van eenio. voorwerp aangeboden en gefchilderd werd , zou veeltijes onduidelijk en onkenlijk worden. De grootite ontleeders meenen, dat de ziet
ook deeds eenige onaangenaame gewaarwordingen van haar
lichaam moet hebben , wijl in elke mogelijke gefteldheict.
Reeds eenige deelen onmaatig en tegennatuurlijk gefpannett
worden. Het zij wij gaan of ftaan, iiggen of zitten, zwemmen of rijden, vegten of dansfen , iPringen, of als een Turk
met de beenen over elkander zitten, met de dwaaze vroomen , onder de Volken in 't Oosten, gelijk ftandbeelden op
Unen voet ftaan, of als kunftenaars op de koordc dansfen ,
en het lichaam als een bal of tel in de lucht laaten buitelen,
zo is het in elk geval onvermijdelijk, dat niet eenige fpiereit
meer dan andere gefpannen , gedrukt, en eenige meer dm/
andere gerekt en getrokken worden, en zo meer dan andere
last draagen, of in 't gemeen op eenige andere wijze moetert.
lijden. Ziet maar den kunffenaar, wanneer hij kuntten doet.
Nu is het de vuist, dan de hand, dan het oog of ecnig
ander lid, dat hij tot zijne verrigtinc, voornaamelijk noodig
heeft. Nu beweegt hij bet gantfclTe ondcrlijf, dan verzamelt hij alle de krachten van den rug, en de fpieren vart
gene plaats , en noodwendig moet de ziel bij alle deeze veranderingen , wegens den engen band tusfchen haar en haar
bekleedzel, eenigzins lijden. Doch wat vermag gewoonte
niet, en de ondervinding, die ivy van de jeugd of aan gemaakt hebben? De gemeene en danlijkfche indrukken , die
het lichaam op de ziel maakt , hebben den tak der nieuwheici
reeds verlooren. De ziel wendt 'cr ook geen aandagt op,
en let alleen op de nieuwe en flerkere gewaarwordingen,
die te gelyk met de gewoone invloeden des lichaams voorhanden zijn , en altijd zo krachtig werken, dat de zwakkere
aandoeningen daarbij niet gemerkt worden. In 't gemeeti
is 't eene hemelfche goedheid der Namur, dat alle de tot
het leven noodwendige verrichtingen ongemerkt , naar de
regelen onzes lichaams, en naar zijne inwendige inrichting,
zo dra een dierlijke trek daartoe voorhanden is, eenige geheel, andere ten deele , zonder bijkomst der ziele , gefchieden,' afwisfelen en in juiste orde opvolgen. Schier zonder
bewustheid ademen wij , beweegen de leden, flaan de oogen
op, draagen het hoofd om hoog, geeuwen voor en na in
den llaap , fpannen de fpieren in de ooren, wenden ons ge.
durig om, om het evenwigt te behouden, en verrigten duizend andere dingen , waartoe wij veel kennis zouden noodig
hebben, wanneer wij ze aan andere leeren, of een werk.
tuig ,
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twig, dat met dergelijke beweegingen zou wenken, wilden
uitvinden. De werktuigen des Iichaams komen feeds zeer
gelukkig en zeer filet met de beftreevingen, en wie moat
niet de bevelen der Namur over de onbegrijpelijke vaardigheid bewonderen , met welke de vingers of de lippen des
Muzijkkundigen op alle, ook het eenvoudigfle, eu dikwils
zeer ilegt initrument, alle gedagten, die in de ziele des kuaftenaars ontftaan , en op het oogenbljk door duizend andere
voorftellingen verflonden worden , uitdrukken , en ze als nit
de doode Ihaaren oproepen? Een vloed van toonen verwekt
hij, zo dra hij flecks de hand aau de harpe legs. Terwiji
hij fpeelt , dat hij reeds meermaals gefpeeld heeft, bieden
zich zijner levendige verbeelding nieuwe accoorden, nieu Arewendingen, nieuwe harmonien aan , zijn oor gevoelt reeds
den welkiank der plaatzen, die hij zich titans nog duister als
nooten voorftclt , het hoort reeds alias wat hoorbaar is ,
eer het hoorbaar wordt , en in het zelfde oogenbiik does
hem de laden zijner hand, of de lange buigzaantheid der
lippen, een dienst, dien ze hem nog nooir gedaan hebben.
De ziel denkt , en in het oogenblik fpreeken de vingers
door de fnaaren , dat gene overlaid, wat in haare ftille
gronden verborgen lag. De redenaar 'weft gefiadig andere
toonen, andere hartstochten, meer of minder luck; meer
of minder tijd en ruione tot klaare , aangenaame en door-.
dringende uitfpraakcn zijner gedagten noodig, en nauwlijks
felt hem bet geheugen de rei van gedagten, met haar verfcheiden inhoud en haare menigvuldige richtingen voor, of
het is fiat anders, dan of de borst , het onderlijf, de long,
de oogen, de mond, de tong, de tanden , de handen en het
gantfche lichaam , de aandoenlijke of treffende plaatzen , die
hij zal voordraagen , te vooren wisten. Met de fuelheid
eenes blikzems vliegen de bevelen , de wenken der ziele
door alle de led en, en de gewilligfle en onhcpaaldfte gehoorzaamheid volgt hun op den voet. De geest des menfchen
beheerscht bet onedele deal met eene overmagt, bij welke
de magt des grootften Monarchs niet haalen kan. En echter
is het eene zachte regeering , eene wijze en liefderijke
, zonder tegenfpraak of opfland , zonder tijrannjj en
hecrschzucht. Op het eerfle gezigt zou men niet vermoeden , dat deeze twee feeds gelijk en vertronwlijk met elkander werkende wezens zo zeer van elkander onderfaieiden, en in rang en waardigheid zo ongclijk waren. Man
meant de beste en innigfte vrienden, of veeleer twee ivezens
van eenerlei aart te zien, die alle befteinmingen eigealnappen
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pen en bekwaamheden gemeen hebben, en nogthans is bet
0
lichaam ftof, en de ziel een geest ! De eerite werkt en lijdt,
de laatfte werkt en lijdt ook, maar haare werkzaamiteid is
denken, en omgang met God en onzigtbaare dingen ! De
eerfle ilijt wanneer hij lang gebruikt is, de laatite verkrijgt
des te meet inwendige kracht en tierkte, hoe Langer zij haare
bekwaamheden oefenen , en zich in haar element met de
edelfte bezigheden verzadigen kan! Oak in het lichaain van
den onbefchaafdaen boer, die van zijn jeugd af nooit een
rechte houding heeft aangenomen ligt de grond tot de
fchoonfte en bevalligfte wendingen en draaijingen des
lichaams , zo drn men de opmerkzaamheid der ziele daar
been richt, en haare werkloosheid een fchok kan toebrengen. Dit bevvijzen zo veelen, die van bet land de ruwae
zeden mede naar de (lad bragten , mar zeer ichielijk daar
zediger en belchaafder wierden. Dit bewijst de hoogte (kr
taktiek of krijgskunst , welke men in onze dagen bereikt
heeft. Honderd duizend menfchen kunnen door onderrigt
en hun eigen opmerkzaambeid zo ver gebragt worden , dat
ze alle — van welk ieder een wezen op zichzelven IF,
elk met zijn eigen bijzondere beitemmingen , nuren
lang de Item en den wil eens enkelen volgen, en zich, zo
draa de gewoone klank in bet oor rolt , niet anders gedraagen , als of ze geea van alien vrije fchepzeien meer waren,
ais of ze alle beelden waren, die door vcrborgen draaden
bewogen , of aan een koord geregen, door een enkelen trek
in beweeging gebragt wier,len. Men kent de verbaazende
vaardigheid, die men eindelijk door ijzeren vlijt , door onvermoeid geduld, zeker ook door ilerke en wreede middelen, die de Menschheid in onze broederen lchande aandoen,
in een gemengden hoop van faamgeraapte menfchen icheppen kan. Toen voorheen een Oostenrijks krijgsman Truttgenau eens naar Halle kwam, en verzogt het vermaak te hebben, om de koninglijk Pruislifche troupen in de wapenen
te zien , fchooten de Pruififchen , onder aanvoering van Prins
MAURITS van Desfau , eenentwintigmaal in 66ne minuut.
Het zijn treurige kunften ! tot verderf van bet menschdorn ,
en met tot zijn geluk, heeft men deeze en veele andere
rnoordende bekwaamheden , en wreede fpelen tritgedagt
De Menfchenvriend Weent over deeze verfchriklijke uitvindmgen , en wendt het oog af, van de vreeslijke tooneelen ,
waar men den dood vleugels geeft, en zijne gruwlijke verwoestingen vermenigvuldigt. Doch de Natunrondcrzoek et
&mkt over deeze voorbereidingen, die de Natuur tot alle
V. DEEL . N. ALG. LETT. NO. 6.
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deeze aanwendingen des menfchelijken lichaams gemaakt
heeft. Gelijk Gods gedagten fliellen en niet ftille ftaan, zo
Itroomen ook uit des menfchen ziele gedagten op gedagten,
en hun wil wordt plotslijk tot deaden. De afftand blijft
fice . ss onafmectlijk, maar zo zeker als dit is, zo zeker is
ook het befluit, dat wij daaruit kunnen trekken; dat ooze
ziel , geen ftof nit nict eeuwig de buit des doods , of
zen der vernietiging, maar leven en kracht is van God, die
leven en zijn van zich heeft, en de vonk niet zal uitblusfen , die hij ceps buiten zich ontftooken heeft."

Nagelaten Werken van FREDERIK DEN II, Koning van Pruisfen?. Uit het Fransch. Tweede Deel. Te Ainfterdarn ,
Dordrecht en Leyden, by J. Yntema, d'Erven P. Meijer
en G. Warnars , P. Blusfe en L. Herdingh , 170o. in
gr. octavo, 342 bladz.
I Jet eerfte Deel van dit Werk loopt, gelyk we Iaatst
(recueld hebben (*) , of , met het tckenen van het
Ereslaufche Vrede-verdrag , en het verdere voorgevallen
tot op het einde van 't jaar 1742. By dit verhaal, en de
Staatkundige bedenkingen over dien toeftand van zaake-n ,
korirt nu wyders, in het tweede Deel, een foortgelyk verflag van de daarop gevolgde Staatsgebeurtenisfen , inzonderheid met opzigt tot het Oostenrykfche Huis, gednurende het jaar 1743 en het voorjaar van 1744 ; die, van tyd
tot tyd , in 't oog van den opmerkzaamen Pruisfifchen
Vorst , meer verregaande vooruitzigten verkreegen ; het
Welk ecriang van dien invloed op zynen geest was , dat
Ily,, bevroedende dat by zig niet meer konde verlaaten op
de vrede te Breslau getekend , befloote daadlyk party te
trekken in de toen zweevende onlustenen dus den Oorlog met de Koningin van Hongarye te liervatten. En hieraan is dan verknogt ecn agtervolgend -berigt van dien
twecden Oorlog , welke een aanvang nam in Oogstmaand
des jaars 1744, en eindigde met een Verbond van Vrede,
getekend te Dresde , den 25 van Wintermaand, in 't jaar
174-7; : by 't welke de voorige afftand van de Silefifche
bezittingen, aan den Koning0- van Pruisfen, nader verzekerd
Iverd, slat an der gewigtigfte gevolgen van deezen Kryg
was.
(4) Zie boven to!. 196.
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wag. Zulks doet Z. M. , op 't clot van dit verlfaal aart.
merken, „ dat men , als men bet voorgevallene geduu.
,, rende deezen oorlog van zestien maanden Welke van
beide kanten met eene uiterfle verbittering gevoerd word 5
„ op zyne rechte waarde fchat, genoodzaakt is te erkert.
nen, dat, in fommige optichten, deeze oorlog een nuts
51
„ loos bloedgieten veroorzaakte ; en dat eene aantenge.
fch gl-elde reeks van overwinningen alleenlyk diende
„ om l'ruisfen te bevestigen in het bezit van Silefien."
Ons gezegde over het eerfle Deel deezes Werks, noPeng
dcszelfs leerzaam nut, van wegens de manier van fiintoe.
ring , is ook in voile maate betreklyk tot dit tweede Deft,
als beheizende bet zelve eene ontvouwing van tnerkwaardige gebeurtenisien , welker verhaal de Koninglyke Schry.
ver met oordeelkimdige aannierkingen doorvlogten heeft ;
waaronder 'er ook gevonden worden , in welken by zyne
eigen misflagen niet ontvcinst , maar dezelven ter waarfchuwinge voorftelt.
Eene tiitheekende proeve van dit
laatfte levert ons zyn Verflag van den veldtogt Bolie.
me , na de verovering van -Praag , in lierfstmaand deg
jaars 1744; welken hy, in afzigt van zyn eigen welbere,
deneerd ontwerp , gefchikt had naar den voorflag zyner
Bondgenooten. , Eene infchiklykheid , die by Avel dra be.
klaagde, dewyl ze een ongelukkigen togt ten gevolge had;
te meer , daar hy, hoe omzigtig anders , nu de noodige
behoedzaambeid niet gebruikt had; waarby nog kwam dat
het bevel over het Oostenrykfche Leger, 'fchoon het den
naam droege des Prinfen van Lotharingen, gevoerd werti
door den Maarfchalk Tram , die , beroemd van wegens
zyn krygsbeleid in 't algetneen , titans byzonder de vets.
flandige voorzorg gebruikte, van zig altoos neder te flan.
op plaatzen , waar by niet konde aangetast worden oat
niet genoodzaakt te weezen, zyns ondanks, zig tot een
gevegt in te laaten. — Men leeze, met betrekking tot
het een en ander,, 's Veldheers eigen taal.
„ Geen Veldheer maakte zich ooit aart meerdere misfla•
gen fchuldig, dan de Koning in deezen veldtocht beging.
De eerfle was gevvisfelyk , dat by zich niet voorzien had
van genoegzaam groote magazynen , oin zich ten minften
zes maanden in Bohemen te kunnen ftaande hotiden. Men
*met , dat men , om het gebottw van een Leger op te
trekken, zich moet berinneren, dat de bulk daarvan de
grondflag is : maar dit is bet niet alles. De [toning trop
in Saxer!, terwyl by niet onkundig was., dat d Saxifehem
Pt, a
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bet Verdrag van Worms waren toegetreden melt
moest hen genoodzaakt hebben om van party te verandaren, of men moest hen verpleuerd hebben , eer men een
voet in Bohemen gezet had. Hy onderneemt de belegering van Praag , en zendt eene zwakken hoop yolks na
Beraun tegen den Heer van Bathyani indien deeze benden geene wonderen van dapperheid gedaan hadden , zoude by oorzaak van derzelver verlies zyn geweest. Na dat
Prang ingenomen was, eischte de gezonde Itaatkunde gewisfelyk , dat men met de heeft des Legers recht op den
Heer van Bathyani ware aangetrokken , om hew te verpletteren v6Or de aankomst des Prinfen van Lbtharingen,
en bet magazyn van Pilfen te vermeestered , welks verlies
de Oostenrykfchen zoude belet hebben ‘veier in Bohernm
te komen. Zy zouden genoodzaakt geweest zyn , van
vooren of weder leevensmiddelen te verzamelen; en daartoe is tyd noodig: zo dat deeze veldtocht voor hun zoude
verloren zyn geweest. Indien men niet met genoegzaamen
yver gewerkt heeft , om de Pruisfifche magazynen aan te
vullen, daarvan moet men niet den Koning de fchuld geeven , maar den Kommiefen der leevensmicHelen, die zich
voor de leveringen deeden betaalen, en de magazynen ledig lieten. Maar hoe konde deeze Vorst de zwakheid
hebben van het ontwerp van den veldtocht van den l‘laarfchalk van Belle-Isle aan te neemen , het geen hem na
Tabor en Budweis leidde, daar by zelve erkende, dat dit
ontwerp , noch met de omftandigheden der tyden , noch
met zyne belangen , noch met de repels van den oorlog,
ftrookte? Het is niet geoorlofd de toegeeflykheid zo ver
uit te ftrekken. Deeze misflag fleepte eerie menigte van
anderen na zich. Was het eindelyk wel geoorlofd zyn
Leger in de dorpen te verdeelen, terwyl de vyand flechts
aneti dagtocht van die kwartieren te vehle lag ? AI het
voordeel van deezen veldtocht was, op de zyde der Oostenrykfchen. De Heer van Traun fpeelde 'er de rol van
Sertorius , en de Koning die van Pompejus. Het gedragdes Heeren van Traun is een voorbeeld van volmaaktheid,
waarin ieder krygsman , die zyn beroep lief heeft , zich
moet oefenen, ow bet na te volgen, indien by 'er de bekwaamheid toe bezitte. De Koning heeft zelve erkend,
dat by deezen veldtocht befchouwde als zyne fchool
de kunst des oorlogs , en den Heer van Traun als zynen
Leermeester. Het geluk is den Vorften dikwyls veel
delyker dan de tegenfpoed; het eerite maakt hen dron:<en
van
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VAN FREDERIK 11.

241

Van verwaandheid; de andere doet hen omzichtig en zedig
worded."
in c;eeze taal vertoont zich een edel character,. dat de
voortreilyklie)d van zynen Vyand weet to waardeeren, en
rich niet vernederd agt door zyne faalgreepen te erkennen.
Meer trekken van die natuur , welken den Pruisfifehen
Vorst tot e'er gedyen , ontmoet men in dit Gefchrift; dan,
in ftede van ciaarop than te blyven , zullen wy liever den
Leezer nog een itaal mededeelen , dat bepaalder eene gofcluedkundige hefchryving behelst. Zie bier 's Voriten berigt van de wyze, op welke de Keizerlyke waardigheid tot
het Nieuwe Huis van Oostenryk wederkeerde; mitsgaders
zyne nevensgaande aanmerking over de trotschheid der Ko•
ninginne van Hongarye.
„ Zedert den Vrede van Fuesfen (*) ," (this vangt by
aan,) „ had de Graaf van Segur den wech na den Neater
genmnen om zich by den Prins van Conti te voegen. De
Beer van Rathyani volgde hem , en trok bet Ryk door, ten
einde zich te voegen by de benden des Hertogen van Aremberg, die zyn kwartier te \Veilburg had. Frankryk had,
in dat oogenblik, zyne niterfte poogingen moeten aanwenden , am deeze vereeniging to beletten; maar bet bleef werkeloos. Het voorwendfel van den oorlog was, te beletten,
dat de Keizerlyke waardigheid weder in het nieuwe Huis
van-Oostenryk k'wame. Frankryk had, derhalven, eene genoegzaame krygsmacht omitreeks Frankfort moeten verzamelon , waardoor het zich meester zoude gemaakt hebben
van de verkiezinge. Het had den Prins van Conti moeten
gelasten, den Hertog van Aremberg nit de nabuurfehap dier
ftad te verdryven, en vooral deszelfs vereeniging met den.
Beere van Bathyani to beletten, als welke den Oostenrykfchen eerie aanzienelyke meerderheid boven de Franfchen
inocst geeven. Lodewyk de XV en de Prins van Conti hadden , in hunne brieven, den Koning dikwyls verzekerd,
dat zy, zelfs ten koste van .eenen Veldilag , zich zouden
verzetten tegen de verkiezing des Groot-Hertogs; maar dit
War=

(*) Hier mede wordt gedoeid op een Verdrag, welk de Keurvnrcr van Beieren , met de Koningin van flongarye geflooten had,
te F esien 'p den 2 2 ften van Grasmaand des jaars 1745; waarby
ce Koningin onder andere artykelen bedong, „dat die Keurvorst
„ zich verklaar le voor de werkzaamheid der keurflemme van Bo.
„ heme, en zich verhond de zyne te geeven tot de verkiezin& van
la den Groot.Hartog tot de Keizerlyke waarditcheid."
R,
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waren flecks fchoone woorden. De Veldtlag werd niet ge.
leverd. De Prins van Conti werd verplicht vyftienduizend
pan of te zenden na de Nederlanden. De Graaf van Traun
ontving het bevel over het Ryksleger (*). Hy zond Bernklau cn deed denzelven by Biberich den Rhyn overtrekten, De Prins van Conti werd hierdoor vervaard; by deed
zyne brug by Afchaffenburg fpringen , die by Hochst afbrecken, en week na Gerau aan den Rhyn. De Groottlertog- vervoegde zich in perfoon by zyn Leger. Traun trok
ov,:r de Main. Bernklau verfloeg eenige vrycompagnien des
Prinfen van Conti by Oppenneim. Teen hielden de FranIchen niet Inger (land, Dc Prins van Conti trok over den
hyn te rug by Germersheim en by Rheinturkheim. Zyne
pakkaadje werd door de vyanden veroverd , welken hem,
in zvnen aftoclit, grootlyks ontrustten. Hy floeg zich neder by Worms, acatcr ce beck van Osthothn , week vandaar na Mauterfladt, alwaar by eenen, voor de Franfche
wapenen geheel niet roemryken , veldtocht eindigde.
„ De atiocht des Prinfen van Conti was het fein, het geen
den zwymelgeest der Ryksvorflen , en derzelver aankleeving aan bet Flak van Oostenryk, deed uitberflen, Men
Aaat met reden verbaasd „ wanneer men den hoogmoed en
wWekeurige heerfchappy, waarmede dit Huis Duitschland
geregeerd had, in aanmerking neemt, dat men nog flaaven
wind , laag genoeg, om zich te onderwerpen aan het juk „
clat hetzelve bun opleide; en, evenwel, was het grootfte
getal in deeze gevoelens, De Boning van Engeland konde,
mar welgevallen , befchikken over de geheele vergadering
der Keurvorflen; by was meester van den Duitfchen Ryksdag, De_ Keurvorst van Mentz was zyn fortuin verfchuldigtl aan het Hula van Oostenryk, en Diets anders clan het
werktuig van deszelfs welbehaagen. Het is een ouci. gebrink „ dat de Deken van de Keurvorftelyke Vergaderinge de
Keurvorften noodigt tot den Verkiezings-Ryksdag. Na den
dood van Karel den VII, tweet de Keurvorst van Mentz
zich van deezen plicht , en bepaalde de opening van den
Ryksdags op den eerften van Zomermaand, De Baron van
Erthal, welke met dit. Gezantfchap belast was, begaf zich
na
(*) L'arm4; de I'Empire ftaat in het oorfpronglyke, en daarnaar

be:)be ik vertaald. Maar het is buiten twyffel, dat hJt Oastenxyk rche t,,eger bed eld worde , en dat 'er tnoest ftaan l'artnee
ichime, In
tyd was
geen Itxkslezer op de been.
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na Prang, en deed aan het Koningryk Bohemen dezelfde
noodiging als aan de overige Keurvortten , bet geen ftrydig
was tegen de beiluiten van den laatfien Ryksdag, weike
inhielden , dat men de Bohcemfche K.eurftern zoude laateii
fleapen. In het begin van het jaar 1745, had men, zo te
Wecnen als te Hanover, gevreesd, dat net Leger des Prinfen van Conti te Frankfort de aanhangers des Groot-Hertogen van Toscanen zoude beletten denzelven hunne fiernmen
te geeven, en men had het oog geworpen op de Stad Erfort, om den Ryksdag daar te doen vergaderen. Dit was
ook firydig tegen de grondwetten des Duitfchen Ryks ,
vooral tegen de Gouden maar de zwakheid der Franfchen befpaardc der Koninginne van Hongaryen decze overtreeding. De Duitfche Ryksdag vergaderde dan te Frankfort op den eerffen van Zomermaand. Frankryk gaf bier de
nalluiting aan den Groot-Hertog. Maar dewyl het Leger
des Prinfen van Conti, welk deeze verklaaring onderfleunen
moest, reeds was verdweenen, was dit, van de zyde der
Franfehen, eene ftilzwygende belydenis van onvermogen ,
weike de harten van alle hunne Bondgenooten van hun vervreemde. De Staatsdienaars van Brandenburg, en van den
Keurvorst van den Paltz, gaven aan den Ryksdag een Bericht over, waarin bet onderzoek der volgende punten gevraagd weal: Vooreerst , of de Gezanten, welken de Keurvorst van Mentz gcnoodigd had, konden toegelaten worden
tot het geeven hunner (femme? Ten tweeden , of derzelver
Hoven alle vryheid hadden , welke , volgens de gouden
vereischt wordt ? Ten derden, of fommigen zelven
zich niet daarvan beroofd badden , het zy door beloften ,
het zy door zich te laaten omkoopen? — Het eerfte van
deez,2 punten betrof den Gezant van Bohemen, welke Diet
behoorde toegelaten te worden : het tweede bedoelde den
Paltzifchen Gezant, wiens Geheirafchryver voor de poortea
van Frankfort door de Oostenrykfchen was opgeligt ; en
bykaiis de gcheele Vergadering,d;2r Keurvorften beyond zich
in het derde geval. Zy eindigden met eene betuiginge tegen
de Vergadering des Ryksdags, Welke men voor onwettig
hield tot aan de herftellinge deezer bezwaarnisfm; vervolgens gingen zy heen, Gelyk een vaifche flap doorgaans een
anderen na zich fleept , flapte de Oostenrykfche aanhang
over [die welvoegelykheden been ; en, zonder dat men op
deeze betnigingen eenigen acht floeg,,werd de dag der Verkiezinge vastgefleld op den dertienden van Herfstmaand.
De Brandenburgfche en Paltzifche Gezanten vertrokken na
K gHa-
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Hanau. , en protesteerden tegen deeze ongeoorlofde en afgefcheurde Vergadering, welker befluiten en verrichtingen
als nietig en van onwaarde moesten aangemerkt worden (*).
„ De Groot-Hertog werd verkoren op den dertienden van
Herfstmaand , tot groote vergenoeging des Konings van
Engeland en der Koninginne van Hongaryen. Nu was de
vraag, wat voor den Koning het gevoegelyktie ware, den
nieuwen Keizer zuiverlyk en eenvoudiglyk te erkennen, of
gebeel en al met deuzelven te breeken, met de verklaaringe,
dat men noch de verkiezing, noch den verkorenen, erkende. De Vorst hield het juiste midden tusfchen deeze twee
uiterflen. Hy bewaarde een diep Iblzwygen; ten eerften,
om dat by Frankryk niet in beweeging konde krygen , om,
het geen te Frankfort verricht was, om ver te tfooten; en
in de tweede plaatze , om dat by, door den Keizer buiten
eenige noodzaaklykheid te erkennen, by bet fluiten van den
Vrede zich zoude bcroofd hebben van de- verdienfte eener
believinge, welke men dan konde doen gelden.
„ De Koningin van Hongaryen genoot te Frankfort reedy
in vrede het fchouwfpel der Keizerlyke Kroon , welke zy,
met zo veel moeite, op het hoofd van haaren Gemaal geplaatst had. Zy liet den Keizer de vertooning, en behield
bet gezach voor zich zelve. Het hinderde zelfs haar Met,
dat men bemerkte, dat de Groot-Hertog niet meer dan de
fchim deezer waardigheid, maar zy 'er de ziel, van war,
Deeze Vorilin liet , geduurende haar verblyf te Frankfort,
te veel trotsheid blyken; zy behandelde de Vortlen als haare
onderdaanen. Zelfs was zy meer dan onbefchaafd jegens
den Prins Willem van Hesfen. Zy verklaarde openlyk in
haare gefprekken, dat zy liever haaren onderrok Wilde veriiezen dan Silefien. Van den Koning van Pruisfen zeide zy,
dat by eenige fehoone hoedanigheden had, maar dat dezelve
ontiuisterd wierden door de onbeffendigheid (t) en onrechtvaar(*) Over de wettigheid of onwettigheid eener zo aanzienlyke
Vergaderinge , zal ik my wel wachten eene uitfpraak te doen.
leen tyk wil ik aanmerken, dat de fioningin van Hongaryen foort•
gelyke Protestatien deed tegen den Ryksdag, welke Karel den VII
tot Keizer verkoos; maar toen even weinig gehoord wierd, als nu
Brandenburg en de Palm Vert.,
(t) Hierin had zy zekerlyk OS. De Koning van Pruisfen had
beIlendig dezelfde groove bedoeling, welke by altoos in het oog
hield, en waartoe alle zyne daaden, hoe zeer ook in fchyn van
elkander afwykende , te zamen liepen. Die met eenige aandacht
zyne Gechiedenis leezen , zullen met weinig moeite ontdekken,
welke deeze bedoeling ware. Vert.
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vaardigheid. Door middel van heimelyke zendelingen bad
do Koning eenige voorllagen van vrede te Frankfort laa-.
ten opwerpen, maar welke alle van de hand gewezen werden. Dc itandvastigheid der Keizerinne ontaarte fomtyds
tot onvazettelykbeid; zy was als dronken door de Keizerlyke waardigheid, welke zy zo onlangs weder in haar Huis
had overgebragt. Geheel ihgenomen met blyde vooruitzich, geloofde zy haarer grootheid te kort te doen , wanPear zy met eenen Vorst, welken zy van wederfpannigheid
bc.fcelluidigde , als met baars gelyken , in onderhandeling
trad. By deeze beweegreden van verwaandheid , kwamen
11.aatkuhcbge redenen van meerdere bondigheid. Zedert
Ferdinand den I , ftrekten de beginfels van. het Huis van
Oostemyk, ter vestiginge van eene willekeurige heerfchappye in Duitschland. Niets was, derhalven , Itrydiger
gen dit oogmerk , dan te dulden , dat eenig Keurvorst te
groote macht verkreeg ; dat een Koning van Pruisfen ,
verfferkt door den bait van Keizer Karel den VI, en zyne
krachten gebruikende tegen de Oostenrykfche flaatzucht,
de vrylieden van het lichaam des Duitfchen Ryks , met al
te grooten nadrnk , tegen dezelve flaande hield."

Vaderlandsch Woordenboek oorfpronklyk verzameld , door
JACOBUS KOK. Eon en twintig Ile Deel. Met Kaarten,
Plaaten en Pourtraitten. Te Amfteldam by J. Allart,
1789. In gr. octavo, 364 black.

M

et dit gedeelte brengt men het voorgeftelde plan van
deezen arbeid , tot op het afhandelen der onderwerpen , die onder Letter K te betrekken zyn. Het behelst
weder eene zeer groote verfcheidenheid van Artykelen, zo
tell aanzien van perfoonen als zaaken , die in de kennis
van ons Vaderland en deszelfs Gefchiedenisfen opmerking
vorderen , en welken men gereedlyk in zodanig een \Wardenboek kin nafpooren. Tot een ftaal uit dezelven , diene
in deezen bet Artykel Hondsbosfche, de benaaming van een
diftrict , in welks bewaaring , tegen de woede der Zee ,
Noordholland het grootfte belang ftelt, als uit de volgende
befchryving of te neemen is.
HONDSBOSSCHE. (Het Hoogheemraadfchap van den) Deezen neam voert eene Zeeweering van Paalwerk , kings het
Zeearand , ten Zuiden van het Dorp Petten. ()tucker is
R5
de
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de oorlprong deezer bcnaaminge, en meet de vrugt van een
wceldrig vernuft , dan met de aloude Hollandfne eenvoudigheid beftaanbaar, het gevoelen der zulken, die de reden
zoeken in een Bosch van Paalen, waarop de Zeegolven, als
zo veele raazende en basfende Honden, al juilende en met
geweld aanvielen. Liever fchorten wij ons oordeel op, dan
den Leezer dusdanige willekeurige verzierzels op te dringen.
Van wegens bet geduurig en telkens toeneemend arkabbelen
van het ftrand, veroorzaakt door de hooge Vloeden , met
Westlijke en Noordweste 'winder, zou, meent men, reeds
in den jhare 1413, de eerfte Zeeweering zijn opgeworpen.
Zij beflondt nit Brie rijen zwaare eiken Paalen, diep iii den
grond geheid, en vast aan elkander verbonden. De ruimte ,
tusfehen tie Paalen , was met zwaare Keifteenen aangevuld.
Cebrek aan behoorlyk onderhoud, bet geweld der aankletzende golven , of het overfluiven van bet Zand, heeft deeze
Zaweering, allengskens , doen verdwijnen. De noodzaaklijkheid om het doorfchenren van dien •Noordlijken uithoek
der Provincie te voorkomen , deedt , zedert , ter zelfder
plaatze verfcheiden Dijkaadjen aanleggen. Tegenwoordig
&eft men aldaar den zogenaamden Waakerdijk, digt aan 't
ftrand, tnsfchen het Dorp Petten en het Kamperduin. Aan
den Waaker is, ten Zuiden , verknogt de Droonzerdijk, loopende tot can den Zijpdijk in de nude Hondsbosfcher vaart.
Nog cen ander,, onder den naam van Slaaperdijk, legt dieper landwaarts. Deeze laatfle dient, om, in gevalle van doorbraak in de Buitendijken, tot eene Waterkeering te verftrekken. Vermits het behoud van een goed gedeelte van bet
Noorderkwartier van de ftevigbeid deezer Dijkaadjen afhangt, wordt voor dezelve, en vooral voor de Hondsbosfche,
vlijtig gezorgd. Zints de verwoestingen, door bet vernielend gewormte in het Paalwerk, aangericht, 'is men ook bier
bedagt geweest op de nieuwe en verbetercle wijze van bet
aanleggen van Dijken. Den Waakerdijk heeft men merkelijk vcrbreed en verzwaard, en de felminfche glooijing can
den Zeekant, in plaats van Paalen, met eene laage
beciekt. Het belang, welt; het grootfle gedeelte van het
Nnorderkwartier bij de Dijkaadjen van de Hondsbosfche heeft,
duet het oak in de kosten van bet onderhoud derzelven draagen. Het opzigt ftaat aan een Kollegie van Dijkgraave en
zes llooglieemraaden. llehalven deeze haft men vierentwintig Hoofdingelanden , een Rentmeester en Secretaris,
en zes Waarfchappen of Ontvangers der Ommeflagen. De
Dijkgraaf work aangefteld onmiddelijk door 's Lands Starten,
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ten , de Heemraaden op de benoeming van cell Drietal,
Ceder Kive1 , alwaar eene plaats is open gevallen.
Dijkgraaf en Heemraaden doen de aanfielling der Waar..
fchappen, een uit ieder Havel. De Steden Haarlem,
fterdanz , Alkmaar , Hoorn , Enkhuizen en Medenblik en
voorts de zes navels alien ieder twee Hoofdingelanden aan.
Ann de Hondsbosfche , bij Petten , tlaat een Gemeenelands huis , een aanzienlijk gebouw. Gemeenlijk driemaal
's jaars houdt het Kollegie hier zijne zamenkomtlen."
Zie Chronyk van Medenblik en
Tegenw. Staat.
Iiij het overneemen van dit Artijkel herinnerde een onzer zig een papier , zins veele jaaren ander hem berusten.
de , betreklijk tot eene oude gewoonte , bij gelegenheid van
het drinker van den Hensbeker, in dit, even als in andere
foortgelijke Kollegien hier te Lande , van oudsher in zwang.
Wij hebben geoordeeld dat het veelen niet ongevallig zou
zijn , het zelve, ter deezer gelegenheid, als een grap van
vroegere dagen , alhier geplaatst te vinden. Het luidt
Pid us,

C 0 P I A.
die aan alle Nieuwe Comparanten
op den Hontsbosfae wert gegeven , die den
Hengstbeker hebben uytgedronken,

OUDE PRIVILEGIE ,

BESTAANDE in 't Oude regt van dit Gemeenelant ,
dat fucceslieff gelevert is van d'een tot d'andre hant;
van Oom Neeff Teunis oppermagt , en over lange tydt,
den inhoud is de vrye yagt, 't zy dat gy gaat of rydt;
van Petten tot .7armuyden toe de heele Noordzee door,
te voet, te Paart, op Os op Koe , op al dat u komt voor;
ja: met drie lange Honden nog, en met een Brak daarby ,
op Cabeljauw,, op Haas, op Rogh, op alles wat het zy;
'op Hart, op Kreeft , en op Conyn, en ook op Schelvis ,
op Alicruyk, op Dollephyn, op Leeuw,, Beer en Bruynvis,
op Pieterman en op Zeepost, op Walvis en Garneel,
op Scbol , op Bot , op leofe Tamer, op Tarbot en Makreel,
op Salm, Haring en Steur,, op Zeehondt en Zeekat,
op Mosfelen, Oesters na uw keur, op Walrus en Schilpat ,
ook Fleet en Heylbot , foo fer is , en El ft leyd voor u ree,
jaa zelfs de War, die foete
't Patrysie van de Zee:

En
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En fooje imandt buyten gedagte, gum te turberen
te Gyfelen off anderfints to incomnioderen,
je kuntje Kier ter plaatfe addrefferen;
men falje van a pes inaemneren en bevryden ,
foo dat je geen overlast fiat behoeven te lyden;
raids tot teeken van dankbaarhey It,
dit Glas met behooren doende befcheydt.
Aldus by Neptunus geoetrojeert , by Jupiter geapprobeort
by Saturnus geconfirrneert, by Pallas geparapiieert, en by
Meicurius , als P-nfionarir Secretaris en Arotaris geregiftreert , ten overfiaan van Apollo, Bacchus, Momus,
Ceres en Venus, die des roods, daarvan met ware WODT•
den, in plaatj van Rede , folemneel fullen getesygen.
&crates , in drie Zangen. Door JAN FREDRIK HEL MERL
Te Amfterdam by P. J. Uylenbroek , 1790. quarto.
170 bladz.

W

y willen niet ontveinzen , dat ons in lang geen Boek
is voorgekomen , waaromtrent wy, althans in den.
beginne , het zo weinig met ons zelven eons waren , om te
bepaalen wat wy 'er van moesten denken. Het uiterlyke
vnorkomen was deftig en zindelyk. Een nette tytel, met
een vignet , dat in vinding, bonding en uitvoering , den
Heer Vinkeles allezins tot eer verflrekt. Een breede Voorrede, minder fraai van bonding, ten minflen een famenftel ,
waarvan het moeilyk valt de byzondere deelen wel te onderfcheiden. Eerst iets over de waarheidsliefde van Socrates;
data over de voortreflykheid der Atheeners; dan iets uit
Zimmerman, tot lof der eenzaamlwid; voorts over het fchadelyke van het bygeloof ; en , eindelyk , zonder eenigen
zamenhang, bier achter,, een menigte zotheden, van eenigen onzer hedeudaagfche fentimenteele dichters, waaronder
zekerlyk die koddig genoeg zyn, hoewel men, met weinig
moeite , een aanzienelyk boekdeel dzarmede zon, _kunnen
aanvullen , indien men zich den lastigen arbeid wilde ge,
troosten , zo veel ontuig byeen te fchraapen. Ondertusfchen
Chat het vreemd , dat zich een jong dichter,, die voor het
eerst met een dichtftalt van eenigen adern in het publiek
verfchynt , zich , zonder eenige eigenlyke aanleiding, als
ten, beflisfend Cenfor leert kennen , die geweldig uit dq
toogte , en in een' won van fpotterny,, fpreekt , die de ondt
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ideesters in de kunst maar zelden aanneemen. Aan den anderen kant , is het toch een aangenaam verfchynzel , een
dichter, en wel een jong dichter, van een gezond gevoel
en goeden fmaak, te ontmoeten , die van de befmettelyke
ziekte onzer modedichters nog niet is aangetast, en 'er zelfs
anderen tegen tracht te waarfchouwen. Maar gaan wy verder.
Achter die Voorrede volgt een vry uitvoerig vaers, aan
Nederland ; een vaers, gantsch niet ontbloot van fchoonheden , dock ook alleen hier geplaatst, om dat men het hier
heeft willen plaatfen. Het groote oogmerk fchynt te zyn,
de crude dapperheid weder in onze Natie to wilien doen herleeven. Dit althans is de hoofdzaak der aanfpraak van Prins
Willem den Eerften , die onzen dichter in een poeetisch gezicht verfchynt , en, onder anderen, zegt:

De vyand nadert reeds: verwin, of fterf, met vreugd,
Wat hell! ik zie u triomfeeren!
De Brit, de Gaoler, knieit voor uw zeregbaftig ftaal I
Triomf! 'k zie, na de zugepraal,
Wet lauwerblaen bekranst, u weer naar 't flagveld keeren!
Gy overwint! wat vreugd! bukt altos voor uw zwaard?
Thans zyt gy d'eernaam weer van Batavieren waard.

Doch de Diener, die met deeze verfchyning misfchien
in vroeger dagen , onder andere omitandigheden, wierd verwaardigd , begreep dat het juist thans de tyd niet was, om
de Britten en Gaulen voor ons zeeghaftig ftaal te doen knielen , en die echtcr gaarne van dit vaers nu nog gebruik
wilde maaken, befloot nu, waar zulks best gefchieden kon,
de deugd by de dapperheid te voegen. De deugd, zegt
Prins Willem
de deugd alleen kan u ontzaglyk maaken.
De tempel van 't geluk is by 't paleis der deugd.
hoevvel dit laatfte niet veel bewyst. En nu zyn wy klaar;
althans nu is 'er de wending:
Dat Socrates u leer' door deugd naar roem te fireeven.

En nu is het Dichtituk aan de Nederlanders , ook aan het
Die htfluk Socrates , in drie Zdngen , vastgeknoopt, waarover wy thans eenige bedenkingen zullen mededeelen.
0;;PCRATSS ; en niets meet. , %Vat moet men hier toch verwaelk7
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wachten? Het leven van Socrates ? Dit zou men inde+
daad vermoeden nit de aankondiging van den dichter, die
toch best dient te weeten, wat by voorheeft.
1k zing den Wysgeer, die in Pallas achtbre wallen, enz.
En in een verdere aanroeping aan de wysheid:
6 Wysheid! dat uw glans my in dit uur beftraal' I
Eens wysgeers leven is uw gtoottle zegepraal.
Doch bet blykt welhaast , dat dit geenszins het oogmerk
was. Zou het dan ook de leer, de inhoud der lesfen, van
deezen Wysgeer weezen ? Oft fchynt nader by de
waarheid te komen , vooral, wanneer men eenige breedvoerige plaatfen in dit werk (zie , onder anderen , bladz. 7.
33. 59.) raadpleegt. Doeli het blykt van achteren vry zeker , dat de groote bedoeling was , het bekende uiteinde
van den Griekfchen Wysgeer in een poeetisch fchildery te
vertoonen , en daartoe al het overige , als by werk , to
doen dienen.
Het voorval zelve is nit den Phedon van Plato genoeg bekend; en hierna heeft onze Dicker ook zyn ontwerp opgemaakt. Wy bdbben , over het algemeen , omtrent dit gedeelte der behandeling, niets te zeggen; hoewel fommigen
misfchien zullen klaagen , dat het costuum , en de historifche
waarheid, niet overal Haar vereisch is in bet oog gehouden;
dat Socrates, op eenige plaatfen, wat al te christelyk, wat
al te fchriftuurlyk , fpreekt en reclekavelt ; dat, indien wy
bet al over was kunnen verkrygen, om zyne Echtgenoote,
althans door haare hevigheid niet pryswaardig bekend, bier
als de beminnelykite Vrouw te zien handelen , wy echter_
nergens leezen, dat Socrates met die teergeliefde gade (bladz.zo veel morgenfpraak heeft gemaakt, enz. Doch wy
kunnen, in foortgelyke gevallen, al veel aan de dichterlyke
vryheid toegeeven, en weeten, hoe men zomtyds de karakters moet verplooijen, om ze van pas te maaken voor ze,
kere gevoelens en fchilderingen , (Lie wy gaarne aan den man.
willen hrengen.
Doch minder vergeeflyk achten wy bet, wanneer men de
eigen naamen van bekende perfoonen rabraakt, of zo ge,
heel verkeerd uitfpreekt , dat iemand , die ze in bet oirfprong,_
kelyke kent, dit verfchriklyk moet hinderen. Wanneer wy
dus (bladz. 42) leezen.
Hier

SOCRATES.

211

flier fcheen Aristides noch 't yolk ter deugd te fpooren.
dan moeten wy immers by ons zelven zeggen : wist dan de
Heer Helmers niet dat in Aristides. de klank op de derde
'
lettergreep moet vallen?
waarom het niet liever een kundig
vriend gevraagd? dan zou hy, mogelyk, in plaats van Charibdes en Simmies , (bl. 97) ook wel Charmides en Simias
gefchreven hebben.
Wy kunnen ook geen behaagen fcheppen in zo veele
vreemde woorden, als men thans, nit de Hoogduitfche en
andere taalen , in de onze overneemt , niet om ze te verryken (want dit heeft geen plaats, daar wy goede Nederduitfche woorden hebben, die het zelfde beteekenen ;) maar orn
ze te ontlieren. Van dien aart is, by voorbeeld, het woord
aanvuuren , aangevuurd (bl. 5) voor ontvonken ; verklaagen (bl. 17) voor aanklaagen; enz. om niet te fpreeken
van bet woord Stneekeling (bl. 25) en van ontgloeid. (b1.8!2)
Immers , als het geen gloeit, beet is, dan worth het van
die hette beroofd , als het ontgloeid worth, even gelyk het
geen men bindt , door ontbinding
los°cr emaakt gellaakt
words; en echter bier zien wy elk voor Socrates van liffele
ontgloeid.
herder vergeellyk , doch echter niet onberispelyk , is het
ook, wanneer men , ter gunfte van het rym , de taal geweld
aand'oet, en zich van oneigene of gedwongene woorden bedient: en zie daarvan ook een en ander. voorbeeld by onzen
Dichter Wanneer hy , in het Vaers aan Nederland, gezegd heeft:
De Schepper der natuur heeft in elks hart geplant
De liefde tot het Vaderland.

en dan vraagt :
En durft gy in uw hart die eedle drift verwinnen ?
dan gevoelt elk, dat hier verwinnen het rechte woord niet
is , dat het verzaaken weezen moest. Wanneer hy (bladi. 45)
op de burst van eene jonge maagd vertoont,
een roos , en knop , die mild begint te zwellen
En voor den Zuidenwind z!ch haast zal openftellen.

dan is dat openflellen verfchriklyk gedwongen. Wanneer hy
(bladz. 6o) van Socrates verhaalt:
Hoe
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Hoe hy Delimits vest uit 's vyands handen toog.
dan is dat toog veel te zwak, voor het ontweldigen van een
vesting. Wanner de Dichter zegt (bl. 69) dat de deugd
troost fchenkt
aan den held, die voor haare eer durft fdreeken,
In 't fchriklyk uur der dood, als kronen, tronen breeken.
dan befpeurt men klaar , dat hy in profe zou gefchreven
hebben : als hem troon en kroon ontvalt , ontzinkt, of iets
diergelyks.
Wy oordeelden het te noodzaaklyker hierop te letten
dewy!, zodra men zich toegeeft, ter liefde van het rym ,
van diergelyke verkeerde woorden gebruik te =liken , men
ook weldra, uit gemaklykheid, het gebruik van verkeerde
uitdrukkingen zal door de vingeren zien. Zo leezen wy
by onzen Dichter (bk. al.)
De wyze

Socrates, gewoon in 't doen der pligten.

Zo fchryft men niet. Het doen van pligten is zelfs te
plat voor profe. Pligten oefenen, zich van zyn pligt kwyten ,
is gebruikelyk. Dus vinden wy (bladz. 43) op het gedreven outer van Pallas tempel, deeze vertooning
Daar maakt een vrouwenfchaar den boerfcben disch bereid.
Wie zal toch zo fchryven ? Dit is immers geen taal. Men
bereidt wel oen disch; maar wie maakt een disch bereid?
Wy zouden meer diergelyke voorbeelden kunnen bybrengen , die men in een rymer over het hoofd kan zien , doch
in zulk een verdienftelyk poeet niet kunnen geduld worden; even zo min als de tastbaare floplappen, waarvan
onze Dichter ook al niet is vry te-fpreeken (bladz. 7)
van een onEndig Wezen ;
Elks liefde en eerbied waard, door nionand ooit volprezen.
(Bladz. 2o.)
Al 't berdersvolk ontwaakt, bevryri van ,tegenheden.
Maar buiten dit en foortgelyken, hebben wy nog iets gewigtiger op ons hart. Letterdievery fchvnt by d ,2, Poeeten
geen zonde. Men neemt ze hen, oak onder alie fchryveren,
het
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het minfle kwalyk. Den jongen Dichteren , die veel poezy
geleezen hebben , blyven gemaklykvloeiende vaerzen al ligtelyk in het hoofd hangen , en in hun poeetifchen yver
weeten zy dan niet zo joist, hoe veel daarvan aan anderen, hoe veel aan hun eigen fchepping toekomt. Zy moeten dit fpel maar niet al te grof fpeelen. Dit mag onzen
Dichter van Socrates ook wel eens herinnerd worden ;
vooral daar het by hem wat fterk in het oog loops. Wanneer by, by voorbeeld, zings: (bl. 2o.)
't Wierd morgen, en de zon fcheen, met haar gouden tiraalen.
wie denkt dan niet om het begin . van Hoogvliet's tiende
bock, iii zyn Abraham den Aartsvader?

't Was avond, en de zoo, gehuld met good en ftraalen.
en vyf regels verder:
En 't veld fcheen in een zee van vruchtbre daauw te baden.
al weder Hoogvliet :
En baadde 't veld als in een zee van vruchtbre droppen.
op een andere plaats
De wind lag in den flaap.
en meet diergelyken. Maar, dat erger is. Al te fterk is de
Germanicus geplunderd. \Vat liefhebber van poezy heeft
ooit dit meesterftuk van Neerlancis groottle Dichteres geleezen , by Wien niet, onder anderen, de heerlyke offerzangen ter eere van Jupiter, in het vyfde, en van Apollo,
in het zesde bock, zulk een' indruk maakten , dat by simmer iets hooren kan, 't seen 'er naar zweemt , zonder die
in zyne gedachten te herroepen ? Is bet dan wel geoorloofd
daarvan een, byna letterlyk , gebruik te maaken , als
wy hier aantreffen? Men herInnere zich alleen, in den Gcrtnanicus, nit uen lofzang voor Apollo:
Hy, op den breeden top des Helicons gezeten,
Word door het Negental in al zyn pracht befehouwd.
Hy draagt een gouden kleed, zyn boog en her zyn good.
verder:
't Roeme all' Latcnes Zoon , tot troost van 4' aard' geboren!
V. DLZL. ALG. LETT. NO. 6.
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en vergelyke daarmede den lofzang der Atheenfche prieste.
ren , by den Heer Helmers:
Vetheft Latones Zoon, tot heil der aard' gerchapen!
Hy beef: op Pindus kruin zyn' fterken troon gebouwd.
Zyn kleeclren fchitteren; zyn boog en pyl zyn goud.

En , nog eens, het hecrlyke lied in Gernzanicus , met de
herhaaling:
6 loon van Rhea en Saturnus, zyt gegroet!

en welke met deeze fraaye regels eindigt :
Schenk deugd en glorie aan den Veldheer in zyn jeugd,
Of, wenfchen wy te veel, 6 Vader, fchenk ons deugd.

vcrgeleken met het byvoegzel van Mdlitus, op den aange•
haalden lofzang:
U, die uit Rhea en Saturnus zyt gebaard!

en dan de bede van Socrates: (bl. 72.)
Uw Zegen ruste altoos op ouderdom en jeugd!
Of, frneek ik u te vcel, fchenk leder lust ter deugd.
en wy twyfelen niet, of men zal zulk een grove navolging

E;antsch niet aardig vinden.
Men vermoede ondertusfchen niet , dat wy, met het
rnaaken van deeze aanmerkingen , het vuur by onzen jongen Richter hebben willen tutdooven , of hiermede zyn aneere verdienflen verkleinen. Niets minder. Wy hebben ,
door het aanwyzen van deeze grootere of kleinere gebreken,
:tan op het oog gehad, hem te waarfchouwen, om, door
cell geduurige befchaaving, zyn %Irak meerder volmaaktheid
te geeven ; zich niet te laaten verblinden door de wolken
van wierook , welke de jeugdige Priesters van Apollo , in
onze dagen, elkanderen zo m;idelyk toezwaaien ; en , vooral, mat den raad en de terechtwyzin o• van ervaren Dichters
te luirteren (en wy weeten dat het hem daaraan Met ontbreekt) indien by antlers den lauwer wenscht te winnen,
die am het einde der loopbaan is opgehangen, en waartoe
by waarlyk zo veel kans heeft. Aau fraaye fchilderingen
uitimintende gelykenisfen , lanchtige fpreuken , en., over
het aigemeen , sladcle, deftige Vaerzen, ontbreekt het hem
an geenen deele. Dit zyn wry even zeer genegen te bewyzen.
Men
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Men leae by voorbeeld, zyne hefchryving van 'slks
offerande aan Ceres (bl. 2 ,1.); van den towel en het outer
van Pallas (bl. 42.); van het offer aan Minerva toegebragt
(bl. 50.); van de terugkomst van het heilig fchip van Delos
(bl. 88.); en, vooral, van den afdaalenden engel des dood
(bl. 96.); en men zal , in alien, de meesterlyke hand Moe.
ten erkennep , zelfs in deeze korte fchets van den naderen.
den Nacht.
De gouden zon verdween allengs aan 's Hemels transient
De maan vertroostte de acrd' met haar ontleende glansfen
Met Hien luister dreef het fchittrend itarrenheir
"tan Hemels breede baan, zich fpieglende in bet their.
De gelykenisfen zyn, voor het grootlte gedeelte, hattalt&
iyk treffende , en zelfs nieuw. Zo worth de fchrik van,
Melitus op de verfchyning van het bygeloof, recht dichtera
lyk vergeleken by die van een wandelaar, voor een fchuifea
lende clang (bl. 15.); de verfchillende geaartheden van het
Atheenfche yolk, by het worftelen van tutee firydige kvina
den (bl. 3o.); de gerustheid van Socrates by de Hine than s
en een weerloos lam (bl. 41.); zyn ftancivastigheid, by die
Van een' ouden eik (bl. 56.); en, vooral de droefheid Van
zyne aanhangeren, by het treurige van den winter. Deets
is te fraai, om ze niet by te brengen.
Gelyk des winters, als de bran van vuur en licht
Met flaauwer glansfen zich vertoont aan ons gezicht.
Wanneer natuur met fibers of rouwgewaad omhangets,
Het vee de vachten roofs, en 't voglenkoor de zangen,
Wanneer de . noordewind door zwarte wolken giert,
Geen blozend roosje meet het lagchend veld verilett,
Het duifjen eenzaam treurt om haar' geiiefden tortel,
Het vischje fterft in 't nat, en de eik, met tak en wortel,
Door 't woeden van den wind gebeukt word beeft en kraakt
En rondom zynen Itam een bed van bladren maakt::
Gelyk dan alies treurt in fteden en op velden
Zo treurden al de geen , die Socrates vetzelden
En door zyn lesfen tot de deugd zyn aangefpoord.
Begeert men fraaye fpreuken? Zie hies een paat!

De dood is 't grootsch begin van , een veal timer ieven
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En
't Schavot is fchandlyk, als een booswicht daarop fterft;
Maar 't word een outer, als de deugd
't leven derft:
Keurig is ook deeze aanmerking, over de onftandvastigheid van het Atheenfche Volk:
Zo is het wuft gemeen: door drift op drift beftreden,
Verwyst het lastrend nu, wat ilraks wicrd aangebeden;
Of 't eert als goddelyk wat naauwlyks is gedoemd:
Het kruipt, verguist, of dwingt; het fchend, vervlcekt, of roemt.
Niet minder fraai is ook het Plot van dit Dichtffuk.
Onze dichter is .zekerlyk met zyn held magtig ingenomen;
doch wie zal hem dit ten kwaaden duiden ? Zo zegt by

elders :
Ja i zo ik 't fchoon der deugd in haare waarde ken.
Gy zyt het, dierbre fchim! wie ik 't verfchuldigd ben.
Dit is wat kras. Doch zyn affcheid van Socrates , moet
elk, die gevoel heeft, treffen.
Dus waarde ik 't, groote ziel! uw leere en dood to zingen.
Door uwe deugd bekoord, durfde ik de fnaren dwingen.
'k Weet dat uw lof geenszins myn zangiler noodig heeft,
Dewyl uw naam, uw roem, in 't hart der wyzen leeft.
Eens zal de gryze tyd Europaas pracht verzwelgen,
De naalden van Egypte in puin en asch verdelgen;
Maar eeuwig word uw naam door 't edel hart vereerd,
Dat heeds de deugd, waar zy zich ook bevind', waardeert.
Zo gy, 6 Socrates! uit de opperhemelzalen,
Eën' oogwenk op deeze aard', dees nietige aard', Iaat daalen,
Ziet gy misfchien, met vreugd , uit uwe oniterilykheid,
De bloempjes, die myn hand op uwe grafzark fpreid.
mogt ik door myn' zang, flechts éenen fierfling winnen,
Mogt ik het fehoon der deugd flechts eenen doen beminnen,
Die, dwalend, in het net der ondeugd ligt verward!
dat loon zy in myn hart.
Hoe groot waar' dan myn loon!

De aanhei vat; deu laatftea Zang heeft ook uitmuntende
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de fchoonheden. Wy eindigen ons verflag met 's dichters
aanfpraak , daaruit ontleend, aan de gelukkige itervelingen,
in tegenftelling van de rampfpoedigen , wier toeftand by
vooraf fchilderde.
En gy, gelukkigen, wier hart 4looit wierd beitreden,
Door bitter zielverdriet, door zorg, of tegenhedenl
Gy, die op bloemen treed, uw hoofd met rozen kroont.
Bedenkt, dat de yzren vuist der dood bier niets verfchoont.
De honderdjarige elk, de hoogverheven ceder,
Stott. ats een bevend riet. voor hare Hagen neder;
De gryzaart en het kind, de bioodaart en de held,
De worm en de adelaar, 't word all' door Naar geveld,
U voegt geen rotrwmisbaar, geen bittre jammerklagten;
Zo gy de deugd bemint, kunt gy de dood verachten.

De Lente , in drie Zanren. Door PETRONELLA MOENS
Lid van verfcheidene Genootfchappen. Te Amfterdam by
Arend Fokke Simonsz.1788. In gr. octavo. Behalven,
het Voorwer4, 193 bladl,
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de daar in voorkomende beelden en fchilderingen beter

met de ons omringende werken der Natuur kunnen verge.
leeken worden. Men verwondert zich byna op elke bladzyde, , over de waaxlyk verlievene gedachten en uitmunten-.
de Tafereelen, die het penfeel van MORNS in het bevalligst
licht weet to plaatfen : en men verwondert zich. meer,
wanneer men weet, dat deeze Dichteresfe, van haare kindsheid of tot heden toe, geheel blind, was, en ondanks die
blindheid nimmer ophoud met fchilderen. Hoe fraai, by
voorbeeld , is het volgend Tafereel van een' Lentemorcrenftond.
Naauw fpreidt de dageraad een ftraal van gouden !ulster
Op 't zwart fluweel , waar in de rust al 't fchepfel Emit,
Wen 't buigend, kaatzend., licht, nog agter de g arde, in 't duister,
Reeds langs den dampkring vloeik
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Ike doodithe fcheernring ilroolt dan header glinflrende attgen,
Qp bruine fchagten van den grootsch verfierden nagt;
4 Zie clan, hoe blydfchap, aan faphieren Hemelboogen,
In 't purper feestkleed
Doe fchoon begint het 2werk in 't vngtig oast te bloozen!
De zon, die door het gaas der morgendampen blaakt,
Lion bly, van wolk tot wolk , langs zagtgekleurde roozen,
Terwyl deeze aarde ontwaakt.
floe galmt de inorgengroet der vlugge woudchoraalen!
De beemden fchouilen zagt in eene ziivren zee,
Die langs de velden dryft, wie kan den wellust maaIe4
Van =sell en fchuldloos vee!
Iiue vtolyk danst Natuur op groene heuveltoppen!
D glande Zon ontfteelt haar 't neeviig Morgenkleed.
Zie vloertapyt bezaaid met heldre paereldroppen,
Die 't waasment bloempjen tweet.
Liefdryke Godheid! die, voor 't heil der aard, blyft zorgen,
Verbeelding voert me aan 't Bind van 't donkre zielverdriet,
Zy fchetst my 't fchaduwbeeld van de eeuwig heldren morgen;
Ttoostryk bly verfchiet.
jammer is bet echter, dat zy geen meer geregeld ont.
werp, in dit Dichtiluk gehouden heeft; dat 'er nu en dart
de zamenvoeging der fchilderyen Zl te duidelyk in gemerkt
kan worden. Dan mogelyk kan haar geest , dat groote Taereel der Lente , die reeks van duizenden kicine Tafereeien . , Met zoo wel in .ens overzien, of hun verbaud outhouden t In welk geval dit haar te meer te .yergeeven is,
f1aar 'er. verfcheidene andere zeer good ziende Dichters zyn,
4iie de Eenheid nog minder bewaaren. Kwaade voorbeelden echter kunnen geene feilen verdeedigen.
Eerie andere Aanmerking zal de Dichteres ons even zo
anizt kwalyk neemen, als de voorgaande , daar zy dezelve
altoos in haare magt heeft, om die to ontwyken , en haare
Zaugen meerder fchoonheid en rondheid van perioden te
geeven zy beilaat in het overfpringen van den zin nit bet
eene
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eene couplet in het andere. Dus zingt zy, by voorbeeld,
in den eafien Zang.
Waarom, verbeelding! fchetst ge, in vrolyke oogenblikken,
Zo levend voor myn geest het fona lae doodstafreel ?
Dan, zou het vreedzaam graf myn hygend hart doen fchrikken ?
'it Ben 't rustloos woeltooneel
Der flerflykheid reeds ma: peen, wisfelvallig !even
Een eeuwge winter heerscht in 't donker fterfgewest,
Zag daar de reinfle vreugd met fmart en rouw doorweeven,
Door nyd en wraak verpest.
%Vat haat eene afdeeling in coupletten, wanneer men zich
zoo weinig aan de vereischten van den Lierzang bindt , als
bier in bet vierde en vyfde vers gedaan is. Men beproeve
bet eens, door Muzyk op dit couplet te maaken, men zal
dan daadlyk gewaar worden, dat de muzikaale Zanger met
bet woord woeltooneel zal moeten eindigen, en iriet, dan na
eene Preludio, tot bet volgend couplet kan overgaan: maar
eindigt dan ook de zin, met de Muzyk? Neen , die wordt
geheel afgebroken , en door de Preludio verlooren. En
deeze fell wordt in deezeLentezangen telkens herhaald , als
bladz. 3 en 4 , coupl. 4. r en 4; bladz. in coupl. 2 en 3;
bladz. 16, coupl. 3 en q; zie ook bladz. 17. 20. 27. 28.
32. 34. 37. 43. so. 83. en 86. -- Eekwaame Genien
willen wy gaarne raaden , on' dat zy in flaat zyn onze
Dichtkunst voordeel aan te brengen , en men , in hunne
fchoone Dichttafreelen , maar weinig naauwlyks zigtbaare
lineties veelen kan.

Wandelingen door Bourgogne. Uitgegeeven door E. BEKKER ,
Wed. A. WOLFF en A. DEKEN. In Gravenhage by
J. van Cleef, 1789. In gr. octavo, 177 bladz.

I

let nieuw Vaderland deezer geestige Hollandfche
tcresfen heeft, volgens het vuur dat overal in deeze
Wandelingen doorflraalt , haar zodanig verrukt , dat zy
hunne Landgenooten ook deelgenooten dier bekoorlykheden en genoegens 'hebben willen maaken. Alles fcbvitt
'bur in Vrankryk geheel nieuw ; elk voorwerp heeft'.er,
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in de gewoone befpiegeling , eene andere bonding en gedaante. IIierom zingen zy:
Ilourgogne! uw fchoon gewest houdt my gantseh opgetoogen;

Mont d'or! waar heeft het oog ooit fraaier oord berchouwd!...
Wat zie ik daar? heeft my verheeldingskracht bedrogen?
Of is bier lulls op huis en dorp op dorp gebeuwd?
Hoe fchilderachtig en hoe vreemd is deez vertooning I
Hier ryst een torenfpits door 't bladerryk geboomt';
Daar zie ik eene hut; meer boven aan, een woning;
Ter zyde ruischt een bran die kronklend nederfroomt:
De mensch behoeft zig bier op welzand niet te waagen;
Het allerzwaaist geflicht rust op een vaster) grond ;
Coen losgebroken ftortn kan bier het hart vertfaagen;
Natuur foot met den mensch een vriendelyk verbond.
111 out d'or is niet bedekt met dorre, vaale heiden;
Hier zie ik droog, noch fchraal, noch wykend zandig duin,
De sandman laat zyn vee bier in het kiaver weiden;
De druif zwelt onder 't hoof tot boven aan den kruin :
Hier ziet de opmerkzaamheid, waar been zy ook moog' treden,
Ali' wat het hart verrukt en keurige oogen vleit:
't Gevogelt zing ons toe; 'k ontdek, op myne fchreden,
Geliefde tekenen van Gods weldaadigheid;
Hier ademt men een lucht vQl veerkracht, rynheid, leven;
En als de Zomerzan de druif tot rypheid zwelt (*)
Dan ruischt door dit gebergt', hoe fief, hoe hoog verheven,
pen liefelyke wind die afwaait tot in 't veld:
Hy doet het fomber heir der koortzen voor hem vluchten;
Dan ryst een zoete gear uit bloem, en kruid, en plant;
Dan wordt het bloed gekoeld door fchoone zomervruchten;
Dan fpreidt het hoog geboomt' zyn fchaduw over 't land;
Dan is men vergenoegd met vrienden en gebuuren;
Dan zitten we in een bosch, dat ons een fchuilplaats biedt;
Hoe
('o) nit behoorde te zyn: Stooft,. of doet zwellen. De Zomerzon zwels
:lie:, mar doet de druif zwellen, of dik worden.
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Hoe vry hoe vergenoegd beleeven wy deeze uureni
Wanneer de middagzon haar gloende ftraalen fchiet,
Dan flyten de oude lien den warmen dag met praaten;
Nog vinden ze elks mil; nog is hun 't Leven zoet.
De gryze ervarenheid leert bun den mensch niet haatens
Deez fpreekt van 't geen hem op een' krygstogt is ontmoet;
Verhaalt een ftreng beleg; omzet met moeilykheden;
Of roemt een heldendaad in 's vyands heir verricht;
Df geeft een weidsch verfiag van Hollands ryke fteden;
Hy fpreekt van Fontenot, van Bergen, van Maaliricht:
De grysaart voelt den wed der eerfte jeugd herleven;
Zyn hart bemint den Krijg, maar kent noch haat noch wraak,
Mir klinkt een geestig lied, door blydfchap aangeheven;
Hier geeft de gladde kaart een fchuldeloos vermaak.
Men fpeelt nit tydverdryf, niet om verachtlyk voordeel;
De fchraapzucht is geen feil der zorgelooze jeugd:
Daar fleet een tekenaar, en kiest met finaak en oordeel
Een landfchap, 't Welk den geest reeds in de fchets verheugt,
Hier zit een fchoone groep van frisfche jongelingen
En meisjes; elk van haar borduurt, of knoopt, of (pint;
De vreugd bezielt bier elk, en liefde leert bun zingen,
Elk voegt zig 't allernaast by 't meisje dat by mint:
Die wekt door zyn gefnap een algemeen gefchater;
Terwyi het ail gefprek van deezen 't meisje ftreelt;
Nu fchenkt de maatigheid den wyn, vermengd met water;
Het luchtig booge brood wordt ruimfchoots uitgedeeld:
Daar ilaapt 'er een in 't gras, gedoken in de bladen;
Zyn hoofd rust op zyn' arm, of in zyn egaes fchoot;
gaan gewis zig in de feint baaden.
En zy
Elk draagt zyn baclgewaad al dartlend naar de boot:
Oelukkig y olk! gy kent, gy kiest de landgenuchten;
Hoe fheenwit is deez kaas! hoe geurig deeze room!
Wat lacht die korf my aan! wie zag ooit fchooner vruchten.
Dat 11P is, is gezond; kiln g et des =der fchroom.
Wat
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Wat weet het Fransch vernuft al fpellen uit to vinden,
Ten dienfte van de jeugd, als die zig t' faam vergaera
't Is handjeplak , fchuil weg, kruip jiuipdoor,, tikje, blindeni
En 't meest beminde fpel is: zyt gy we: gepaard?
IVIaar wat der jeugd bekoort, het danfen is haar leven:
Zo dra het westen blaast door de ondergaande Zon,
Beeft naauwlyks de fool een dansdeuntje aangeheven,
Of, op 't befchaduwd veld, by 't raifchen eener bron,
Verfchynt het jonge y olk, vorzeld van Ouders, vrinden,
En buuren, elk neemt deel in ailes wat zy zien,
Daar zy, geplaatst in 't loaf van hooge, breede linden,
Geen fehuldeloos vermaak uit norfche firoefheid vli6n:
In 't witte zomerkleed zweeft leder luchtig heenen;
Hier is 't een contredans, en daar een menuet;
Maar v65: de fcheemering ten voilen is verdweenen,
Wordt aan den blyden dans betaamlyk perk gezet:
Wat vrolyk tydverdryf myne oogen immer zagen,
Zoo'n aangenaam tooneel befchouwde ik nooit als bier
Geliefde Franfche jeugd! laat u do clans behaagen,
Hy geeft het lichaam kragt, bevalligheid en zwicr.
Ziet daar eene dier bevallige Tafreelen, van welke men
'er verfcheiden in deeze Zangen zal aantrefFen , die zeer
net gedrukt, en in drie verfchillende versmaaten opgefield
zyn, van welke de laatfle de rollendfle en bevalligfle is.

Frans van den Trenk , Pandoeren -0 verfle. Opgejleld door een on.
partydigen. Eerlie Deel. Met een Voorbericht, en Familie-gefchie.
denis van Schubart. Naar den tweeden Hoogduiticken druk very
taald , door B. M. Te Dordrecht by J. de Bruyn, 1789. In gr.
8vo, 210 bladz.
',,Taauwlyks is de naam van den Pruisfifchen TUNIC, door des.
zelfs byzondere levensgefchiedenisfe en doorgeworfielde ram.
pen, bekend g,eworden; of men waagt het oak, om eerie zamen•
geflanfie levensbefchryving van een menfchelyk wangedrogt, dat,
onder den naam van TRENIC in Beyeren en in den Elzas, als ver.
woester en branchtichter , genoeg bekend is , op die van zynen
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Neeftelaaten volgen. De fchryver heeft de houding, (in zyn Voorbericht ten miniten) aangenomen als of by eon geheel waare Gefchie.
dents wilde mededeelen. Hy noemt zelfs de bronnen op, uit welke
by daar toe putte, en deeze zyn , 1) de befchryvingen van FRANS
VAN DEN TRENK zelve , door hem in de jaaren 1746-1748 te
Frankfort en Leipziela in 't licht gegeeven. 2) Eene Memorie van
den Abt CHIARI, in het Italiaansch opgelleld. 3) Eenige ilanmerkingen tegen bet Leven en de daaden van Tam, door een onbe.
trend fchryver 1747 te Franfort en Leipzich in 't licht gefteld.
4) Eenige fchriftelyke berichten van nog levende perroonen, die
den Pandoeren Overfte gekend hebben, en eindelyk 5) de nieuwfte
berichten, door zynen Neer, in en agter zyne eigen Levensbefchryving medegedeeld. Zie daar de bronnen , die ons een onedel,
wellustig en roofzuchtig bedrieger , vol geest en mood , als een
fchrikbeeld zouien hebben kunnen doen kennen; maar welke het
averechts vernuft, door eenige bygevoegde licfdesgevallen, zo on.
kenhaar , zo rornanesk , gemaakt. heeft , dat men niet weet vac
men loogens of waarheid. Zoo min men deezen ITEM;
als Leidsman eener horde flruikroovers en gaauwdieven , behnorde te vereeuwigen; even zo min behoorde men zyne wandaaden
op cone fchertzende wyze voor te draagen. Zulk eon Loon behaag
den onoplettenden lezer; by waant dat de fchryver de daaden, zo
voorftellende, goedkeurt; en dus dringt bet vergif ongemerkt zynen
boezem in. Wy fpreeken bier niet van het ellendig vernuft, om,
op het fpoor van FIELDING, boven elk boordfluk , een zogenaamd
vernuftig opfchrift te plaatfen , zo als by voorb. TWEE. EN DER.

Welk 1y ?get kan ovetflaan, die het voorgaande
gelezen heeft, enz. Wy zwygen van zodaelge laagheclen , als hot

TIGSTE HOOFDSTEK ,

XXlfte Hoofdftuk oplevert: op de meeste plaatfen zal de welden.
kende menrchenvriend flare van misnoegen aantreffen , zo wel
door de gevallen zelve, als door de wyze op welke zy verhaaid
vvorden : zo dat men zelfs, by bet befchryven en aanduiden van
een dubbel overfpei , durft zingen:

wy willen niet verdoefnen,
Trenk fehikte zich mar tylsomiltandigheen.
Een fchoone Zedeleer waarlyk, op welke zich de ergfte booswigt zou kunnen beroepen!
In de Voorrede van scHUBART komt eene Famieliegefchiedenis
van zekeren SIMON VAN AALEN voor, welke geheel geen verbena
-net TRENKS gerchiedenis heeft, en dezelve alleen in byzonderheden overtreft, doch in lompe en laage uitdrukkingen Inlets toegeefr.
Wy kunnen geenen onzer Leezeren dit work aanpryzen, en fchoon
wy den Vertaaler het recht laaten wedervaaren, dat by niet onbe.
fchaafder den zyn Schryver fpreekt , zou by nog meer befchaafd.
held getoond hebben, indien by dit work had onvertaald gelaaten.

Do
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De Burgemeester , Gevolgd naar het Hoogduitsch van
den Hoer Graaj vow BRUM , Gouverneur van aijne Koninglijke
Eaogheid den Kroonprins van Pruisfen. Te Anfieidam by P. J.
IJilenbroek , 1789. In oaavo 135 bladz.
Burgemeester van eene groote rijksftad in Duitschland, words in dit ftuk, op de belangrijkfle wijze, ten tooneele
B
gevoerd. Hy is een verflandig en braaf man, die alleen volgens
LASDORF,

de wetten ftreng handelt, doch wiens hart te gelyk met medelyden
over de fchuldigen is aangedaan. Ben boosaartige Vrouw, en een
zwak, en ligt voor verleiding vatbaar,, Meisje verkreegen bebbende , tracht een Luitenant der bezetting de laatfte te ontvoeren, in welk voorneemen hem de eerfte onderfteunt. Intusfchen
weet de Burgemeester , zo door het beteugelen van zijn vroaw,
als het befchaamen van den Luitenant, bun beider ontwerp geheel
te verijdelen : wordende dit Tooneelfpel, volgens de tegenwoordige wijze van ontknooping , met eene herkenning gefloten; door
wellte de Burgemeester zijn lang verlooren Broeder , in eenen
boogmoedigen Bedelaar,, en betichten Roover, wedervindt. —
Over 't geheel genomen , is dit een fchoon ftuk, in het welk de
contrafteerende karaktets zeer wel doorgehouden zijn ; doch de
Tooneeifchikking is zeer onregelmaatig, wordende 'er verfcheidene
gaapingen, door de ontydige tooneel-veranderingen,. veroorz2.akt.
Bet woordje hairklein, op bladz. 43 voorkomende, had in de vertaaling ook wet, voor een meer kenbaar Hollandsch woord ,
gen wegblyven.

Eerfie Beginfelen van de Arithmetica of Rekenkunst , ten gebruike
der Schoolen. Tweede Deel. Door A. B. STILABBE , Lid en Secretaris van het Genootfchdp : een onvermoeide arbeid komt atles te boven, enz. Te Anfierdam by J. B. Elwe. In 02avo
112 bias.
STBABBE vervolgt,

in dit Tweede Deel van zyn Reken.

e Heer
kundigSchoolboek , zyn reeds gcvormd en aangewezen plan,
D
en begint bier met de verkortingen , welken in de Multipticatio
en Divifio kunnen plaats vinden, deelende sevens eenige Ploeven,
op de zogenaamde vier Spetien , mode; waar na by tot de Prac.
tyk, of vetkorte bewerkingen van den regel van DrieEn overgaat.
Daar na befchryft by den verkeerden of omgekeerden Regel van
Drieen; den Regel van Vyven; recht en verkeetd; de Kettingregel,
en eindigt met de Tatra en Casfiers-rekening; wordende deeze
Regels telkens door voorbeelden geflaafd , en door ander°, ter
nader onderrichting van den Leerling, aangedrongen: we/ken w7
dit Boekje als zeer nnuig aanpryzen.

NIEUWE
ALGEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Bybel der Natuut , ontworpen door den Hoogleeraar
SCHEUCHZER , in het Nederduitsch overgezet en vermeer.
derd , door L. mtumz, S. S. Th. Dr. & Prof. Ordin: tit
Deer!. Te Amfterdain by M.
Franeker,, enz.
Bruyn, 179o. In gr. octavo, 684 blaclz.
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Deel belielst ene verklaring van , eii opmerkingen
over, verfcheiden plaetzen in het Bock- der Palmeri,
welker' Dichters inenigwerf hunne aendacht adrukkelyk
vesti o-en op de werken der Natuure , of Zinnebeeldige ed
leenfpreukige
voorftellingen van dezelveli ontlenen: des de
b
overweging veler uitdrukkingen , over onderwerpen van
dien aert, in het plan van dit \'Vcrk valle. Men Ontmoet
hier gevolglyk, even als in de voorige Stukkeri , ene reeks
van natuurkundige navorfchingen en waernemingen die
ter ophelderinge veler byzonderheden in bet Boek der
Pfalmen ftrekken , of aenleiding geven , orb aen deze or
gene plaetzen enig licht by to zetten: waer toe de HOOga
leeraer Meijer den arbeid van den Hoogleeraer Scheuchter
meermaels , op ene leerzame wyze voortgezet heat. Tot:
ten voorbeeld bier van , zullen wy het oog fhien op het
hoofdzaeklyke , bygebragt , wegens des Dichters tael Pf.
LXXXIV. 4. in welke de , volgens onze gewoonevertA*
ling , melding van vogelnesten , by de altaren des Heren,
den tlitleggeren rnoeite baert. \Vat de vogelzoorted
dldaer Zippor, en Derot genoemd, betreft, 't is blykbael.'„
dat die onzeker zijn ; en 't doet ook niet zeer ter ophel®
deringe der zwarigheid ; of men hier denke op vogelen
't algemeen , of wel byzonder op musfehen , vim/toper;
bout- eit tortelduiven , of enig ander Oostersch trekgevo.
gelte; de vraeg blyft altyd over, hoe kornen 'er vogelnes,
ten by de altaren des Heren ?
De Hoogleeraer Scheuchzer denkt bier, by 't Nvonrci
Laren, volgens cue gebruikelyke woortivetvanging, (fynee=
doche ,) op den tenzpel u1 deszel,fs geheelen ouitrek y wad
V. DELL. N. ALG. LtEaT * NCt o 7,
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van de altaer een aenzienlyk deel was : en hy vind het
dan niet vreemd , dat een of ander vogelfoort, 't zy buiten op of aen den tempel, of onder het dak en op de balken , hier en daer nestelde, en jongen uitbroedde. „Wij
„ zien (zegt hy,) ten minften dat David het lot deezer,
„ in vrijheid levende, en tot Gods huis een vrijen toegang
„ hebbcnde, vogelen boven zijnen toeftand verheffe; ter„ wijI hij, voor de vervolgingen zijner vijanden vluchtend
omzwervende van het onbelemmerd waarnemen der open25
„ baare Godsdienstoeffeningen, en den tempel verwijderd
„ en afgefueden was.”
Ook andere Uitleggers hebben , gelyk de Hoogleeraer
Meijer verder aentekent, dit voorffel in dien zin verthen:
docli zommigen zyn 'er echter voor, °in de eigentlyke betekenis van het woord altaer, als ene nestelplaets voor de
vogelen, to houden; en dezulken hebben daerop verfcbilleude verklaringen gegeven , die een zeer gedwongen voorkomen hebben. Dit heeft weder anderen, (niet kunnende
vermoeden , dat zulk een ongeftoord verblyf der vogelen
plaets kon hebben, by Israels - brandoffer-altaer, by welken
de Priesters dagelyks , een groot gedeelte van den voor- en
na-midcia o. , by den morgen- en avond-dienst , hun werk
hadden;)) geheel van dit -denkbeeld doen afzien. Volgens
hen hceft dit nestelen der Vogelen, dat bier of daer elders,
maer geenszins by Gods aitaren , gevonden werd, gene de
betrekking tot de altaren des Heren.
, De Uitleggers ,” (vervolgt de Hoogleeraer Meijer ,)
,5 Uitleggers, die deeze laatite opvatting begunftigen
nemen of de beidevoorffellen bier als afzonderIijk, en ell:
op zichzelven Itaande ; of ze vinden eene tusfchen beide
gemaakte vergelijking. De eerfte vinden hier deezen zin:
Zelf vir.dt de muscle een heels, en de zwaluw een nest, daarin
ze haare jongen legt. En hierop volgt dan het andere voorIlcl: Ach! aangaande uwe altaaren, Heere der heirfchaaren:
nzijn Koning ende mijn God ! Acb, wanneer zal ik zoo
gelukkig ziju enz. 't Zij dat men deeze laatfte woorden
als een 2fgebroken voorftel , eene nadruklijke uitroeping ,
een hartlijken wensch aanmerke, waarbij zich het overige
denken en aanvullen liet: 't zij dat men bet eerfte vooritel
als eene tuslchenreden aanmerke, en het laatffe met bet Been
'er vs. 3. gezegd was, zamenhecht, indiervoege : Mijne
ziel is zeer begeerig ..... na de voorhoven des Heeren .....
Deeze verklaariz o- word
na uwe altaaren, Heere enz.
b
van het Godgeleerd Genootfchap in het Engelsch Bijbelwerk,
op
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op den voorgang van veele groote Uitleggeren, als de khan.
ite en eenvouwigile aangenomen.
Onder de laatiten behoort de verklaaring van den Hr.
VENEMA , die hier eene vergelijking tusfchen beiden vindt,
en den zin der woorden dus geeft: Oak, gelijk eene muscle
Naar huis enz. alzoo vind ik , Heere der heirfchaaren , nzijs
Koning ende mijn God! mijne wooning mijn aangenaam verblijf in de nabijheid von uwe altaaren. Hij meent oak, dat
de Dichter,, nit een bezef van zijne geringheid, eene vergelijking tusfchen zich en eene musch enz. maakt, en zicli
Hier berchrijve, als zijnen wensch verkregen hebbende,
voorzien met dat heuchelijk voorrecht, van in de nabijheid
der plants van den openbaaren Godsdienst zijne ongeftoorde
en veilige woonina te mogen hebben.
b
niet veel de verklaaring, die
die de Hcer
79 Hiervan. verfchilt
PANZER in NELLONS 21ntibeiftifdr Zibel geeft. Zoo donker,
fchrijft hij, dit vets oak fchijnen moge, naardemaal het den
Uitleggeren tot allerleie wonderlijke gedagten aanleiding gegeven heeft; zoo gemaklijk valt het te verftaan, wanneet
men fled-As bet eerfte en tweede voorftel behoorlijk onderfcheidt. Het eerfte voorftel is in deeze woorden: Zell de
musch vindt een huffs, en de zwaluw voor zich een nest, duo.in ze haare jongen legt. d. Geen dier is 'er onder de
redelooze fchepzelen, zelf die bij de menfchen het geringfte
gerekend , en van geen nut zijn, of uwe voorzorg heeft
het zelve eene verblijfplaats aangeweezen, alwaar het rust
en veiligheid vindt, gaarne zich ophoudt, en met genoegen woont. Hierop volgt nu het tweede voorftel, ofte het
flat, in deeze woorden : Maar uwe altaaren heb ik , als
mijne veiligfte en aangenaamfte verblijfplaats , gevonden ,
Heere der Heirfchaaren enz. En hier mede hangt ook bet
volgende voorftel , Welgelukzalig zijn ze, die in um/ hull
woonen , vs. 5. zeer wel zamen. — En genoegzaam in
Bien zelfden zin geeft de Hr. DATHE ook deeze woorden,
in deeze vertaaling : 't Geene voor de ondsch haar huis, of
der zvvaluwe haar nest is, daar ze haare jongen in nederlegt,
dat zijn voor mil uwe altaaren.
„ By deeze opgegeven verklaaringen , onder Welke de
laatstgenoemden aan de minfte zwaarigheden onderhevig ,
en de eenvoudigften fchijnen te zijn, zouden wij onze aanmerkingen afbreken , bijaldien niet , het geene de Heer
NONNEN Disfert. Theol. Exeg. de Zippor &Deror. Brem.
r41. over deeze plants gefchreven heeft, hier nog eene melding verdiende, en bij cteeze tweede klasie van Uitleggeren
T2
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over deeze woorden behoorde gevoegd te worden. Deeze
verlhat onder de naamen Zippor en Deror die eigenlijk
bergvoiTelen betekenen zouden, geen vogelen, maar Prolelieten ,die
b onder de regeering van Koning Jofafat tot den
Joodfchen Godsdienst overgehaald , en in Israels maatfchappij
ingelijfd zouden zijn; Edomieten naarnelijk en Moabiten ,
welken , als bergbewooners, hij zeer overeenkomende met
deeze vogelen vindt. — Welker jongen of kiekens dart
de nakomelingen van deeze naatlien zijn moesten , insgelijks
in Israels kerk- en burgerlijke maatfchappij opgenomen.
Geen eigenlijke altaaren vindt hij hier ook, maar in dezelve
een zinbeeld van de veiligheid in het geestlijke en lighaamlijke , waar door ze het zelfde genooten van die altaaren,
het geen de vogelen hebben in hunne hokken en nesten. —
In een woord dus de bekeering van deeze heidenfche volken
tot den waaren Godsdienst, met de voorrechten voor hurl
daar uit fpruitende , zou bier gefchilderd zijn.
91 Deeze gedagten, die ons alles bier geestlijk, zinbeeldig
en verbloemd doen voorkomen, moeten wij het recht doen,
van ze als vernufrig en geestig uitgevonden, en geleerd uitgevoerd te zijn, aan te merken. En geen PHILO of ORIGE-,
INES zouden het beter hebben kunnen maaken. — Maar
ter verklaaring van deeze plaats zullen misfchien veele daar
niet op gevallen zijn, of aan deeze meenin o. hunne toeftemming niet geven kunnen. 'Fe minder ook, dewijI de zaak
zelve , zulk eene doorluchtige bekeering van die Heidenfche
volken, die bij deeze verklaaring ten grond gelegd word,
weinig grond fchijnt te hebben. Want in de belchrijving
van rofbafats overwinningen , a Chron. XX., word ze niet
gemeld, en het geese de Geleerde Schrijver daarvoor tot
bewijs zoekt op te geven , Disfert. cit. §. 14-26. kan
naar ons inzien, de zaak niet goedmaaken: gelijk ook de
Recliabieten, die afilammelingen uit deeze naatfien zouden
zijn, het fluk nict kunnen voldingen."

Themonologifche Fragmenten , opgefietd en in 't Licht gegeven
door F. G. C. RUTZ, Hoogduitsch Leeraar der Lutherfche
Gemeente in 's Gravenhage. Tweede Stuk. 's Gravenhage by
J. C. Leeuweftyn, 1790. In gr. octavo, 320 bladz.
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een vervolg van het voorige Stuk behelst het tegenwoordige nog een derde en vierde Fragment, waer
van

r. RUTZ IMEINIONOLOGISCHE FRAGAIENTEN. /69
van het derde , overeenkomftig met des Autheurs toezegging, (*) gaet over de gefchiedenis n de contreye van Gadara voorgevallen , naer luid van Matth. VIII: 28-34 ,
Marc. V: 21 en Luc. VIII: 27-39.
't Is bekend , dat deze gefchiedenis , in 't verfchilfluk
door den Eerw. Rutz behandeld , bovenal in aenmerking
komt: uit dien hoofdc fchikt by zich ook om dezelve afzonderlyk te overwegen; en 't komt hem voor, dat de geheele zaek in questie, thans , in de volgende twee Vragen,
als in eat middelpunt , te zamen loopt.
„ I. Welke oorzaak is de waare werkende oorzaak ge.
5, weest, i.) van de raazende woede, en 2.) van de geheel
„ ougewoone kracht — en, als 't ware, bovenmenlche,, tyke fterkte, welke men, volgens het Gefchiedverhaal der
„ H. Evangelisten , by die twee ongelukkige Lyderen in
contrye van Gadara ontwaart? en
19
„ II. Welke oorzaak is de echte werkende oorzaak ge„ weest, daar van, dat eene geheele kudde van tweedui„ zend auks zwynen (Marc. V: 13.) eensklaps in de zee
55 ftortede.”
Zyn Eerwaerde, met opzicht tot de eerfte Vraeg, in overweging genojnen hebbende de denkbeelden van hem , die
deze oorzaek , in den Duivel of de zogenaemde Thernonen
zoeken, en getoond hebbende dat dezelve aldaer vergeefsch
gezogt word, legt het 'er op toe om den Lezer te overallgen , dat men bier op niemand anders hebbe to denken, dan
op de Lyders zelven, of wel, op hunne hevige en zware
krankheden, krankzinnigheid, Epilepfie , enz. waeraen zy
onderhevig waren.
Wat wyders de tweede Vraeg betreft , zyn Eerwaerde
vind geen voldoening in de bygebragte verklaringen van dit
verfchynzel , die 'er de oorzaek van zoeken , in iets dat
buiten deze Lyders omgaet; men heeft ook bier alleen aen
deze Lyderen te denken; „ de twee raazende Mannen te
„ Gadara (zegt by ,) zyn zelven de oorzaak geweest, dat
„ de zwynen, door hen wild en fchuw gemaakt, en op hol
„ geraakt zynde , in het water zyn geftort:" waer van by
de aennemelykheid ten flerkfte poogt te ftaven.
Met betrekking tot het een en 't ander overweegt onze
Schryver zeer naeuwkeurig alles , wat tegen zyne denkwyze
over, en zyne verklaring van, deze gebeurtenis, aengevoerd
Z011 mogen worden; 't welk hem ook byzonder bepaelt, om
zich
(4) Zie boven bl. 12.
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opzetlyk nit te laten over de zwarigheid , ontleend nit
•
bet denkbeeld, dat het gebruiken der Volkstale , in zulke en
foortgelyke gevallen , zo flerk diende , om gevoelens ,
welken ver van waer en wysgerig, (naer de bier beweerde
voorftellingen,) zyn, te Ityven. — Om in bet nafpeuren
en beantwoorden van alle zodanige tegenbedenkingen te beter te ilagen , heeft de Eerwaerde Rutz zyn eerie opftel,
ter lecture en ter onzydige fcherpe beoordeelinge, gezonden
aen even zyner Vrienden, die zyne verklaring in den beginne niet voor de ware en echte hield: 't welk meer dart
peens zyne nuttigheid gehad heeft. Met dit alles was hun
echter nog ene byzondere tegenbedenking van den Heer
Hess niet onder 't oog gekomen ; en derzelver ontdekking
heeft zyn Eerwaerde die, nog in een Byvoegfel tot ditFragment behoorende, doen beantwoorden; waerop by zich ten
flot in dezervoege uitlaet.
„ Vermids ik nu, naar 't my toefchynt, de febynzwaa• righeden en tegenwerpingen, welke tegen myne verklaa• ring van de Gadareenfche gefchiedenis worden te berde
(rebri rrt uit den we o. geruimt , en myne uitduiding ,
9, b
9, waardoor de Dimonen uit deeze gebeurtenis als verdwynen, met gronden onderfteunt, en dus de hoofdzwaa,, righeid tegen myn gevoelen, die uit het verhaal van dee51 ze merkwaardige gefchiedenis ontleend wordt, wederlegt
„ beb, zoo geloove ik ook thaws bevoegd te zyn om tot
flot van myne Verhandeling myne conclufic 'er by te mo• gen voegen ; Bygevolg is de leeritelling. 'er zyn
.35 Thenionen aanweezig, en deezen zyn de werkende oorzaaken
„ van die ongemakken geweest, waaronder zommige Menfchen
5, gezucht hebben,— oorfpronglyk geweest, en in en na de
eene loutere Hypothefe
as dagen van JEZCS gebteeven,
By dit derde Fragment, dat wel een ernflig nadenken, ter
verklaringe dezer Gefchiedertisfe, waerdig is, komt nog een
vierde , het welk insgelyks de opmerkzaemheid der Uitlegkundigen vordert. Het heeft byzonder zyne betrekking tot
het aengetekende Hand. XVII. 18 , in 't laettle gedeelte :
Maer anderen zeiden: Hy fchytt een verkondiger te zyn van
vreenzde Goden ; om dat by hen yefus en de opfianding verkondigde ; of , volgens ene andere Griekfche lezing, aen
welke zyn Eerwaerde , op goeden !mild , de voorkeuze
aetft , GM dat hy hun yezus en denelfs opftanding verkondig'ile. Ter dies gelegenheid valt de vraeg;
%Vat verftaan
deze menfeben, (die men, naer de gedacliten van den
erwaerdea Rutz, wet te nriderfcheiden heeft van de voorbeen
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been gemelde Wysgeren en Spotters ;) die vs. 59 en 20 inkomen als nieuwsgierige en leergrage menfchen ; „ Wat
„ verftaan deze menfchen door vreemde Goden , of wel,
Zyn Eerwaerde , na
9/ vreemde Dcemonen , evc:e ;cap.ovta?"
enige voorafgaende aenmerkingen over dit onderwerp en
deszelfs gewoone verklaring medegedeeld te hebben, tot de
overweging dezer vraeg gekomen zijnde, geeft daerop het
volgende antwoord.
„ My dunkt het valt niet moeilyk en ongemakkelyk om
deeze vraag door een allerwaarfchynlykst , zoo niet door
een gewis en zeker,, antwoord optelosfen, wanneer men op
de volgende zaaken let, en daaruit het antwoord afleidt.
99 1. De Athenienfers waren zeer nieuwsgierig.
b• vs. 2
„ 2. Zy zeggen zelfs vs. 26. tot PAULUS gy brengt
jets nieuws (eKorrce Tiva) voor onze ooren.
„ 3. Dat nieuws noemen zy nieuwe, hen tot dus verre
onbekende of vreemde Dononen (Eevx 3aitkoviz.)
„ 4. Die Themonendie aan hen niet nieuw of niet
vreemd , maar onder hen bekende zaken waren , waren,
eertyds en in hun leeven, vroome, deugdzaame en voornaame Menfchen geweest, welker zielen, naa hun overlyden, tot den rang en de waardigheid van halve goden ver.
heven, en goddelyk, edog niet zoo hoog, als de hoogfte
goden, geeerd en gediend wierden: en wier ligchamen nog
in de aarde fliepen, en niet nit het graf verreezen waren.
(Ziet onder anderen LINDIIAMMER ad h. 1.)
„ 5. PAULUS hadde hen , (volgens die leezing, die ik
voor de waare en cchte houde,) verkondigt, yefus en deszelfs Opftanding nit de Dooden.
„ 6. Deeze ftelling doedt hen terftond fpreeken van vreemde of nieuwe aemonen, en maakt , dat hunne nieuwsgierigheid gaande worth, en zy om nader onderwys verzoeken
ten opzicht van deezen yetis, dien zy zeer natuurlyk , naar
hun Vollogeloof, hielden en moesten houden voor een Dcemon , en wel voor een Dcemon , die tot een voor hen geheel
nieuw foort van Dcemonen zou moeten behooren. En nu
ontflaat eindelyk de vraag:
„ 7. Welke zoort van Memonen (ik fpreeke naar hun
Volksvooroordeel) was voor hen dan nieuw, en tot dus verre
geheel en al onbekend en vreemd? Het allernatuurlykde en in
de aangehaalde omftandigheden gegrond antwoord op deeze
vraag, is teffens het antwoord op de voorgaandc vraa;, te
wecten : dat z6ort van Dcemonen , die als menfchen overleden, en reeds wederom nit de dooden opgeftaan of verreezen
T4
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waren , of gezegt wierden opgeflaan te zyn. Dat zoort ,
Irc :loge ik , was voor hen niews, en geheel en al vreemd ;
Cff: daarom wenschten .zy dienaangaande nader onderweeen te worden , \Trams PAULUS zulk een Dmmon ben
verkondigd hadde, terwyl, by gejits en deszelfs Opftanding
cpredikt had:le. My dunkt , ik behoeve 'er niets meet
.y te voegen oui myn antwoord als een ten hoogfien
NVaarlchynlyk antwoord te doen voorkomen. Deskundigen
Mogen bet zelve beoordeelen , en beflisfen , of door dit
4ntwoord joist en treffend bepaalt worde gem do
Athenienfers vreemde Dmnonen noemdenr
Zyn Eerwaerde befleed het overige van dit Fragment,
verdeediginge van het voorzichtige
ter , ontvouwinge
, waer mede de Apostel zyne redenvoering tegen
deze Athenienzers inrichtte , zonder hun Volksgevoelen
froniddelyk tegen te gaen; terwyl dezelve intusfchen dim& , om het bygelcovige leerftelzel van den Donal:en-4f.
godendifinst , als een ongegrond leerftuk, middelyk te we,
derleggen. — Men leze de oordeelkundige behandeling
bier van in 't geichrift zelve ; wy- kunnen , zonder to
breedvoerig te worden, hierop niet wel ftaen blyven.

Writ is Godsdienst ? Leerrede van J. N. TILLING. Predi.
leant en Hoogleeraar te Mitau. Uit het Hoogduitsch vertaalel door H. .*****. Te Leyden by L. Herdingh
1790. In
8vo, 24 bladz.
ene befchouwing van het verbasterde Christendom ,
mitsgaclers van de oorzaek dier verbastering, leid den
Eerwaerden Tilling , die zyn onderwerp zeer levendig ea
eruftig behanklt , tot de gewigtige vracg , wat is Godsienst Terwy1 by ons voorfielt , hoe een Ligthoofd die
vraeg in den wind flaet, brengt by ons wider het ow, hoe
dezelve beantwoord worde, door ecn Threper,, een Bygeloo.
•
een Huichelaer,, en eindelyk, door ecn ernftig den.
tend regtfcliapen Man. Het antwoord van den laetften, dat
elcen recht cinnerking Verdient„ laid aldus.
„ Niet, zew hij, niet die woordenrijke, met groote en
• tijne imnst tot een gellef l gemaakte verwarring van naar.
„ varfching en fpitsvindigheden omtrent zaaken, in het ge,
„ heel niet behoorende tot den kreits der menschlijke
niet dat bonte i.00ellelfpel, bet welk de
• clig1144n ;
vet.
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verbeelding verhit, de zinnen boeit, en geheel onnatuur„ lijk en tegenftrijdig is, en de Reden doet bloozen:
niet dat verleidende kunst- en tooverwerk, waarover het
90
gezond menfchenverftand zich fchaanit :
Neen !
95
Godsdienst is een redelijk, eenvouwig, verblijdend, hart
en 'even bezielend geloof wan GOD, VOORZIENIGHEID ••-•
99
„

en WAARDIGHEID VAN DEN MENSCH."

Overeenkomftig , met den inhoud van dit antwoord ontvouwt by vervolgens de algemeene kenmerAen , (zo als,hy,ze
noemt,) van eenen waaren Godsdienst ; — of, het geen het
zelfde is, van den Godsdienst van yelus Christus : en, volgens zyn oordeel," zijn de leerflellingen en voorfehriften
„ .van den Godsdienst in de volgende weinige, zeer bevat„ telijke en het hart opbeurende, fleilingen begreepen.”
„ Er is een God, — een ouuitfpreeklijk goed en volmaakt God; een machtig vriend, een wijs, liefderijk, onveranderlijk Vader van alle zijne fchepzelen. Hem gelijkt
geen enkele trek nit bet afgodsbeeld, bet welk de menfchen
in hunne kindsheid hebben gevormd naar de aardfche beeriijkheid van hunne kleine, onmacht en onzekerheid, gevoelende , bevreesde , achterdochtige , ijverzuchtige , hoogmoedige , onverzoenlijke , onverzaadelijke en willekeurige
Dwingelanden ; en met het denkbeeld van God verwisfeld.
Gods regeering heeft niet de minfle gelijkheid met der menu
fchen regeering. Gods wetten hebben in haaren grond en in
haare bedoelingen niet de minfte overeenkomst met menfcben-wetten. Gods oneindige grootheid en zaligheid maakt
alles noodeloos, wat bij de menschlijke geringheid noodzaaklijk is. God behoeft voor de veiligheid van zijn rijk en van
zijne heerfchappij niet te vreezen niet te duchten , dat
lets ergens zijne oogmerken verijdelen, zijne ontwerpen verbreeken zal; want alles onder Hem is — fchepzel zija
fchepzel — het werk zijner handen, het is, gnat en werkt,
zo als Hij wilde, dat het zijn, gaan en werken zoude. De
grootfte fchijnbaare verwarring is vdor Hem een middel tot
de duidelijkfte, volmaaktfte orde; de ondeugd een weg tot
dengd ; de ellcnde een weg tot gelukzaligheid, de dood een
weg ten lever], Geen menschlijke hartstochten zijn in God,
om dat in Hem geen menschlijke gebreken , behoeften , zorgen en wenfchen gevonden worden. God wordt niet toornig, wreekt zich niet. God behoeft niet bevreedigd noch
verzoend te worden. God is Liefde, was het, en zal het
Ceuwig zijn
lian het nooit mealier worden, dan Hij
bet eertijds was,
„De
T5
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„ De waereld, de gantfche , fchoone , rijke waereld , waar
in de aardkloot een llofje is, is Gods werk; een werk in
zijn geheel en in al deszelfs deelen van de grootfte vohnaaktheid , waaraan niets te berispen is. Gelukzaligheid , het
genot van blijdfchap is het doel, waar Hij alles heenen leidt.
Niets kwaads is uit zijne hand gekoomen. Het geen wij zoo
noemen , en zoo gewaar worden is het louter door onze
fehuld. Wij zelve zijn de fcheppers van al ons lijden , van
alle onze traanen ,
wij, zeg ik , wij menfchen,
onze Ouders , onze Opvoeders , onze Wetgeevers , onze
33eheerfchers — wij, met het verwaarloosde verftand , het
welk niet heeft leeren denken, met het verwaarloosde hart,
het welk niet heeft leeren draagen ; wij, die de dingen
en krachten rondom ons, en aan ons, niet naar behooren
weeten te waardeeren, te behandelen, te gebruiken , te beituuren. Alles is , op zich zelf befchouwd, oorfpronglijk
goed, heerlijk en zegenvol. Louter goed, louter weldaad
en genade koomt van boven. Zelfs de kracht , waarmede
de mensch kwaad kan doen en doet, en zich tot de fchandelijkile ondengd verlaagt, is in haaren oorfprong, in haare
juiste rigting, goed, zij is des menfchen roem , en wordt zijn
seluk.
„God heeft zijn werk , de waereld , van den beginne reeds,
zoo hoogst volmaakt ingericht; zijn doel is zijner zoo zeer
waardig; zijne middelen zijn zoo onbedrieglijk zeker en zoo
werkzaam, dat het naderhand geen verandering, geen verbetering, in 't vervolg geen hulp , geen onderfteuning, gebij de beste menschlijke werken plaats heeft, weer behoeft. Niets anders, niets beters kan gefchieden, dan het
seen God reeds, toen Hij het plan der waereld ontwierp ,
gezien, gewild, befchikt heeft. 1)at geen , het welk elke
reis werklijk gefchied, is altijd oneindig beter, dan al het
andere, het geen in deszelfs plaats gefchieden kon. Moest
God ergens Bens, na dat do waereld door Hem gefchapen
en in orde gebragt is geworden, nog onmiddelijk iets doen,
waartoe Hij niet terftoud in den beginne den grond gelegd
had, en het welk boven de gewoone, werkende krachten
der natuur ging, dan was zulks een zeer duidelijk bewijs ,
dat Hij thans of wijzer , of goedertierener , of machtiger
zij, dan Hij toenmaals was, toen Hij het geheel inrichtte.
Uit dies hoof& gefchied 'er in de waereld niets bovennatutalijks of onnatuurlijks — in geval dit tweevouwig is —
het is nook gefchied , en kan in eeuwigheid niet gefchieden , zoo fang God de onveranderlijke volmaaktheid , de
hoog-
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hoogfte macht , wijsheid en goedheid , dat wil zeggen,
zoo fang Hij — God is.
De mensch is een bij uitftek waardig en voortreflijk,
van God hoogst begenadigd fchepfel ; voor de grootfte
dingen vatbaar, en tot de grootfte zaaken werklijk beftemd.
In hem ligt een gantsch onuitputbaare maat van edele
kracht, die hier flechts koomt , maar door de eeuwigheid
zich meer en meer zal ontwikkelen. De mensch kan oneindig weer , ook bereids bier op aarde , in en voor deeze
waereld doen , dan hij tot bier toe nog, zoo lang zijn geflacht beflaat , gedaan heeft. De mensch is het werktuig,
de helper van zijnen God, in het verbeteren en voleinden
van zijne overage werken , in het verfraaijen van de waereld. De mensch kan, en moet, en zal het zoo ver brengen , dat hij alle de krachten van de hem omringende natuur kenne , en tot zijn voordeel weer te beftuuren ; dat
geen ftorm , geen blikzemftraal , geen aardbeving , geen
element noch eenig fchepfel hem meer befchadigen kan,
maar veeleer aan zijne oogmerken dienstbaar moet weezen. Gelukzaligheid, genot van volmaakte, van verhevene vreugde, is zijn doel, het welk hij eindelijk
baar bereikt: maar zekerlijk, gelijk hij zelf wil, —
vroeger of laater — op den regten korteren weg van
zelfoeffening en zelfbeheerfching , — of op duizend lange, kronkelende omwegen, vol van jammer en ellende. —
„ Hoe meer de mensch zijne medemenfchen bemint, des
te meer bemint hij zich zelven; hoe meer hij opoffert, des
te meer winst doet hij. Zoo godlijk fchoon heeft de Schepper de zedelijke waereld ingericht; dus de harten en de belangen zijner kinderen op bet naauwfte aan elkander verknogt; zoodanig het inoogften van vreugde, met het zaaien
van vreugde verbonden. De vijand der menfchen is zijn eigen vijand; en de Menfchen - vriend de eenige waare gelukkige op garde. — Er is flechts eine ionde , de menfchenkrenking; — flechts g ene deugd, de menfchen gelukkig
maaken. — Een hart vervuld met vunrigen dank jegens
God ; een blijmoedig , onfchuldig genot van al dat goede,
het welk zijn Vader hem bereid heeft; een refit trouw en
naarftig gebruik maaken van alle zijne ziels- en lichaams- vermogens; een gantsch tulle en vertrouwensvolle verwachting
op eene nog betere toekomfte , dat is de geheele plicht- van
den mensch, bij weiks vervulling hij met vergenoegen, en
met een verflerkend , overal opbeurend gevoel van zijne
waar-
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waardigheid , als een zeer beuijdenswaardig fchepzel kan
leeven en fterven.
„ Dit, mijne Vrienden!
dit alleen, is waare Gods,
dienst —"

Verhandelingen van het Genootfchap tot verdediging van den
Christelyken Godsdienst, opgericht in 's Haage. Voor het
jaar 1 7 85. in Haage , to Amiterdarn en te Haarlem,
by J. du Mee en Zoon , J. Allart en C. van der Aa, 1789.
Behalven het Voorwerk, 425 bladz., in gr. octavo.

A

en 't hoofd van dezen bundel heeft men geplaetst ene
Redenvoering , „ over de ondcrfcheiden wijze der
„ bevestighige en verdediginge van den Christelijken Gods55 dienst, Welke behoort in acht genomen te worden, naar
„ maate van de *vetfehillende wijze , waarop de waarheden
„ van denzelven door de hedendaagfche vijanden benne.," den worden :" uit bg efproken door J. w. te WATER , in
e algemene Vergadering van dit Genootfchap. De Hoocrleeraer brengt ons bier oordeelkundig onder 't oog O.)
b
hoe de bevestiging van den waren Godsdienst ingericht beboore te worden , om enigen invloed by de hedendaagfche
beftryders te kunnen vinden : en dan (2.) 't Been, zyns
oordeels, in de verdeediging van 't Christen-gebloof,, van
belang en nut kan zyn , om , op ene voorzichtige wyze ,
de nieuwere aenvallen der vyanden gelukkig of te keeren ,
en zich tegen dezelven, met hoop op ene gewenschte nitkomst, te verzetten — Op die Redenvoering volgt ene
erhandeling van TH. c. PIPER , ter beantwoordinge der
Vracge : „ In hoe verre zijn de aenvallen der hedendaag7
55 fclie Beftrijderen van de gewichtige Waarlieden , en in
„ bijzonder van de Verborgenheden van den Christelijken
„ Godsdienst, dczelfde met die der vorige., en in hoe verre
„ yerfellillen zij daarvan ?" Zyn Hoogeerwaerde, vooraf
aengemerkt hebbende, dat ons vele Schriften der oude BeItryderen ontbreken , en dat 'er aen de andere zyde ene
overgroote menigte van Schriften voorhanden is , welk
dusdanig ene vergelyking niet weinig belemmert, ftelt zich
cchter voor,, die vergelyking zo verre te brengen, als hem
doenlyk is. Om de vrucht zyner navorfchingen op de
lecrzaemite manier mede te deelen , get by met ene oplet-
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iettende onderfcheiding na, (x.)' de overeenkomst, die 'er
plaets heeft , tusfchen de vroegere en latere beftryders
van den Christelyken Godscltenst; mitsgaders (2.) het verfchil dat 'er tusfchen hunne manier van aenvallen gevonden
word , waerby ook tevens de verfchillende omftandigheden der then , ten aenzien van kundigheden , denkwyze
enz. in opmerking komen. — By deze Verhandeling:
heeft men voorts nog geplaetst ene Proeve van den Hoogleeraer I. VAN voottsr „over de egtheid en ongefchondenheid van Mattheus Euangelie , en wel bijzonder over
55 de egtheid. van Matth. XXVIII: 19:" welk ftuk men 'er
te eerder bygevoegd heeft, om dat de Hoogleeraer PIPER,
in zyne Verhandeling , iets gemeld had, over de betwiste
echtheid van Mattheus I en II. Deze Proeve des Hoogleeraers is met ene oordeelkundige oplettendheid uitgevoerd,
en ftrekt, zo wy agten , ten voldoende bewyze, zo ten aenzien van dit Euangelie in 't algemeen, als van die betwiste
plaets in 't byzonder. Inmiddels doet bet ons eater enigzip s vreemd , dat zyn Hoogeerwaerde niet opzetlyk flit ftaet
op de bedenking , hoe 't bykome , dat de Apostelen van
Jezus, naer 't geen ons in de Handelingen der Apostelen gemeld word, zich niet bedienen van dat voorfchrift hunnes
Leermeesters, maer eniglyk doopen in den naern van yefus.
Alleenlyk tekent by deswegens als ter loops, het volgende
aen. „ Men kan geenszins ontkennen , dat de eerfte Chris" tenen ook wet bij verkorting doopten, in 'den naam van
3, Christus , waarbij zij dan de erkentenis van Vader, Zoon
3, en Heiligen Geest , door Hem bevolen, zullen vooronderfteld , of nader voorgefchreven hebben. Dat zij ech5, ter, ook in de allervroegfte tijden , wel uitdrukkelijk in
den naam des Vaders , en des Zoons en des Heiligen
3 , Geestes gedoopt hebben, blijkt , dunkt mij, middagklaar
uit Hand. to:
't Ware te wenfchen dat de
loogleeraer dit middagklaer getoond hadde ; en dat by ,
dit nu niet gefcliied zynde, bet zelve by ene nadere gunflige gelegenheid, eens duidelyk trachte te doen zien.
Of
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Verhandeling over de Vormdrift in de T7oortteeling • door
J. F. BLUMENBACH, Hoogl. te Gottingen, enz. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te ffmjterdam by A. Fokke Simonsz., 1790. In octavo, 92 bladz.

Dit

kleine Tractaatje is van dien aart , dat veele onzer
Leezers veelligt begeerig zyn zullen, met derzelver inhoud en waardy eenigermate wider bekend te worden; aan
beide deeze verlangens zullen wy kort en zakelyk trachten
te voldoen.
De Hoogleeraar heeft het in drie Afdelingen vervat , in
de eerfte handelt hy over de verfcheidene wegen , welken men
ingeflagen heeft, om tot eenig befiuit over het voorttelingswezen te geraaken. De tweede flrekt ter beproeving der Hoofdgronden voor het voorgegeevene voorbeftaan , der voorafgevormde kiemen in het vrouwelyk ei, en tegengronden tot derzelver
wederlegging. In de derde en laatfte worden de ondervindingen opgegeeven, ten bewys der vormdrift, en ter nadere bepaling van eenige wetten derzelven
In de eerfte Afdeling aangetoond hebbende, dat dit onderwerp, Czo als men ligtelyk denken kan) van alle tyden
af, het onderzoek der Wysgeeren waardig geoordeeld is,
dat veele der ouden en ook die der middeleeuwen, zig daarmede ingelaten hebben, voegt de Autheur 'er by, dat DRELINCOURT alleen 262 ongegronde onderftellingen over het
voorttelingsweezen uit de Schriften zyner voorgangeren
faamgebragt heeft , en dat zyn eigen ftelzel gewis de 263fte
uitmaakt.
Uit alle deze tallooze paden , ter oplosfing van dit gr, ootIle van alle Phyfiologifche raadzels leid hy deze twee
hoofdwegen af, die onlangs onder de namen ontwikkeling
(evolutio) en bygeboorte (epigenefis) zyn bekend. geworden.
Under de laatfte uitdrukking vertiaat men , dat de rype
mar Ivor 't overige , ruwe ongevormde teelingsftoffe der ouderen, wanneer die ter zyner tyd en onder de daartoe bevorderlyke omfiandigheden ter plaatze zyner beftemsning geraakt ,
alsdan allengskens tot een nieuw Schepzel gebeeld word.
De leer der (Evolutio) ontwikkeling brengt mede , dat
men gelooft, dat by alle menfchen, dieren en plan ten, die
reeds geleefd hebben, of nog flaan te leven, de KIEMEN , of
allereerfte beginzels , gelyk by de eerfte Schepping, gefchapen
worden, zoo dat de gene voortplanting na de andere zig fiegtr
heeft
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heeft te ontwikkelen. Maar de aart en luxe, deter ontwikkeling zelve, heeft men weder door zeer verfchillende Theorien
zoeken te verklaren. Hierop laat de Autheur de gedagten ,
van zommige oudere en van veele nieuwere Wysgeeren ,
volgen, welke, doch op verfchillende wyzen, alien de leerftelling der ontwikkeling toegedaan waren , onder deeze zyn.
SWAMMERDAM, SPALANZANI, HALLER en BONNET, Nye'

de merkwaardigIte; en verklaart daar by, dat by zelve voorheen dit gevoclen niet alleen toegedaan geweest is maar
ook het zelve geleeraard en in zyne Schriften verdedigd
heeft.
De onverwagte uitkomst echter eener aangeftelde proeve,
om het laatstgenoemde leerftelzel tegen bet eerfte, te'willen buiten allen twyfel bragt den Autheur op geheel
tegengellelde gedagten. Aan een foort van groene Annpolypen, die zig door een lang uitgerekt fpilvormig licbaani
en korte , meestal ftyve , armen van de gemeene groene
foort uitzonderen , wierd de bekende proeve van de wedervoortbrenging der leden ondernornen, welke zeer voorfpoedig gelukte; doch bemerkte de Autheur met zyn bybtbbend4
gezelfchap zeer duidelyk , dat de vernieuwde polypen by al
bun overvloedig voedzel toch veel KLEINER dan voorheen waren , en dat een verminkte romp , wanneer by de verloorna
deelen weder na buiten uitdreef , ook in gelyke maate zeer
zichtbaar inkromp , en korter en dunner fcheen te worden.
Hierby kwam , cenigen tyd daarna, eene waarneming, door
den Autheur gedaan, van eene diepe rondom de knie verfpreide zweer,, welke genezen zynde, het nabuurig vleesth.
nedergezakt was tot de groef , dewelke door het lidtekert
geformeerd wierd; bier uit, en uit veele andere proeven en
onderzoekingen , zedert dien tyd gedaan, maakt de Autheur
dit beiluit op. Bat 'er geene voorafgevormde Kiemen vooraf
beflaan, maar dat 'er in de voorheen ruuwe ongevormde teelftoffe der bewerktuigde of georganizeerde Lighaamen, na dat
zy tot heure opwekking, en ter plaatze hearer beftemming gekomen is, eene byzondere , maar het geheele leven door lverkzaame , drift opgewekt wordt , om heure bepaalde geflalte
aanvangkelyk aan te nemen, en het geheele leven door te behouden , en wanneer die zomtyds ergens verminkt wierde ,
veel mogelyk is, weder te herftellen.
Een drift die gevolgetyk tot de levenskragten behoort; maar
die even zo blykbaar van de overige zoorten der levenskragten
van de bewerktuigde lighaamen (te weeten de zamentrekbaarair van de algaheld prikkelbaarheid en gevoeligheid
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mate phyfifehe kragten over . het geheel genomen, onderfcheiden is. Welke de eerfte gewigtige kragt tot alle teeling, voeding en wedervoortbrenging fchynt te zyn, en welke men, oils
dezelve van andere levenskragten te onderfcheiden, met den
naam van VORMDRIFT (NISUS FORMATIVUS) betekenen kan.
Het overige deezer Afdeling ilrekt ter nader beitemming
en verklaring van het geftelde.
De tweede dient ter beproeving en wederlegging der
hoofdgronden van hun , die daaromtrent anders denken ,
waarin voornamelyk het gevoelen van den grooten 'TALLER, met alle befcheidenheid onderzogt, de ongenoegzaamheid zyner bewyzen aangetoond , en aangevoerde waarnemingen met tegen-waarnemingen wederlegt worden.
Van de derde Afdeling , welke nog verfcheide ondervindingen ten bewys der vornzdrift behelst , en ter nadere
bepaling van (enige wetten derzelven, laat ons beftek niet
toe, jets meerder te zeggen.
Dit zal genoeg zyn om onze Lezers , welke lust en
tyd tot nadenken hebben , aan te fpooren, om dit Werkje
dat klein in omtrek , maar ryk van inhoud is , met de
vereischte oplettenheid , onzydigheid en voorzigtigheid ,
door te zien; en wy twyfelen niet, of zy zullen met ons
deeze moeite zeer wel beloond vinden : te meer, daar de
anderzins drooge Pcoffe , op een aangenaame en onderhoudende wyze , behandeld word.
De Vertaaling , echter, had wel wat vloeiender en met
de gebruikte kunsttermen overeenkomftiger kunnen zyn4,
en byaldien 'er eens een tweede uitgaave van dit Stukje
mogt volgen , zo zOuden wy wel wenfchen , dat zulks
vooraf , door eenige der taal- en zakenkundige oogen 2
mogt nagezien en verbeterd worden.

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Zestiende
Deel. Tweede Stuk. Te Analterdam , Leiden, Dordrecht
en Harlingen, by P. Schouten, enz. 174. in gr. octavo,
448 bladz.
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et dit Stuk wordt de Befcbryving van Friesland beflooten ; waaromtrent hier nog in aanmerking komen , de Geldmiddelen , de Kerkftaat , de Landbouw en
Veefokkery, mitsgaders de Koophandel ; welke Artykels ,
bovenal dat der Geldmiddelen , met veal oplettendheid behan.
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handeld zyn. Voorts behest dit Stuk nog etlyke Byvvegfels en Verbeteringen op de geheele befchryving ; en wyders , eene mededeeling van het Nieuw Reglement op de
Regeering der Steclen, Leeuwarden, Work= , Harlingen ,
Dokkum, Hindelopen, Stavoren, Bolsward, en de Refolutie op het fluk der Regeering van Sneek, enz. — Om
den Leezer,, uit de bovengenoemdc Artykelen , nog een
ficaal mede te deezen, zullen wy hier plaatzen het hoofdzaaklyke van 't geen ons wegens den Landbouw in Friesland gemeld wordt.
„ De beste Bouwlanden , zegt onze Schryver, worden
gevonden in Kollumerlanci, met het Nieuw-Kruisland, de
Dongerdeelen , Ferwerderadeel , Leeuwarderadeel , het Bildt ,
Menaldumadeel, Franekeradeel, Barradeel en Wonzeradeel,
op de meeste van welke de gewoone Graangewasfen in
ecne ruime maate vermenigvuldigen; rekenende men doorgaans, dat de vermenigvuldiging der Tarwe loopt van (.11.
}open tot vyftien of twintig; die der Rogge van an tot
twintig of vier en twintig; die der Winter- en Zomer-garst
van . een tot twintig of dertig ; die der Haver van een tot
dertig; die des Koolzaads van etht tot honderd en zestig,
en die dcr Erreten en Boonen van een tot den lopen."
Voorts telt de Autheur onder de aanzienlykfie Landprodukten de Aardappelen, welken, voor ongeveer zestig jaaren , bier te Lande onbekend waren; maar thans het Hoofdvoedzel van den gemeenen Man uitmaaken , en wyd en
zyd verzonden worden. „ Veelal worden," vobTens
zyne
b
aantekening , „ de Friefche Aardappelen minder in deugd
geacht dan de Zeeuwfche ; doch zy hebben dit voordeet,
boven de Aardappelen van genoegzaam alle andere G ewesten , dat zy veel duurzaamer zyn . ; waarom men dezelve,
vooral in 't Voorjaar, ziet klimtnen. — Het gewigt van
deezen tak des Landbouws , kan men hieruit allecn genoegzaam beoordeelen , dat de Huislieden de beste Landen tot dezelve , het Morgen voor nicer clan lionderd guldens jaarlyks , aah de Aardappelaars verhuuren
en dat deeze lieden , met het bearbeiden van cenige weinige zodanige Morgens, nog vry rykelyk bun brood kunnen winnen. Over het algemeen, zyn yule Dorpen bierdoor in grooten bloei geraakt, en op fommige de Annekasfen genoegzaam geheel van bezwaar bcvryd."
„ Minder gelukkig, , (dus vervolgt het berigt,) finagde
in deeze Provincie de Meekrap-bouwery , waarvan men.
zeer veel Neils had verwacht, oIn dat dezelve zeer getrok.
REEL. N. AL(;. LETT. NO. 7.
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ken is in de Verweryen , en eene zeer goedc roode kleux
uitlevert voor Linnen- en Wollen-Stollen. Deeze Plant,
ook Miecle genaamd, is reeds federt ettelyke honderd jaaren in Holland en Zeeland gebouwd geweest, en worth,
vooral in de laatfie Proviucie , een zeer voordeelig Produkt gerekend. Dit gewas is ondertusfchen vry teller van
aard, en moet twee jaaren op bet Land blyven, eer men
den wortel, die de Verftiofre bevat, kan opgraaven; wordende dan die \Norte's , in daartoe gebouwde Stooven,
gedroogd , en zo bier gebruikt, als near buiten verzonden. --- De Zeeuwen Itellen op dit gewas zo veel wearde , dat het uitvoere-n der Planten of Spruiten van het
zelve aldaar ongeoorlofd is ; doch de Aanleggers deezer
kweekinge wisten dezelve van dear te fluik te bekomen ,
en bevonden dat dit gewas in onze zavelige beste gronden
goeden voortgang maakte. Dit gaf aanleiding tot de oprechting van eene Societcit van Kooplieden , die eene groote Stoof, een weinig ten Oosten van Leeuwarden, deeden
bouwen ; tot beter bevordering van welke zy insgclyks
vrylieid. van Impofitien voor Turf en Brandhout, van den
Lande verkrcegen. Ondertustehen bad men zyne rekening
verkeerd gemaakt: want toen. tie Kompagnie, tot bevordering van dit Werk , twee groote Boeren-Plaatfen op het
Bildt , en eerie te Sixbierum had gehuurd , bragten de
Landen in verre na zo veel niet voort , als men we" had
verwacht ; \Nearby nog kwam , dat , wegens den flegten
toetland van Frankryle , geduurende den Zevenjaarigen Oorlog , van 1756 tot 1763 , dit Produkt aldaar zeer veel iii
waarde daalde. Eindeiyk is, door deeze en andere tegenfpoeden de Kompagnie te niet geloopen , en de Stoof
verkocht , met zo veel verlies, dat de voornaamtle Deelneemers duizenden by deeze onderneeming hebben verlooren."
Onze Autheur , zig verder uitla.atende , over de reden
van dit verval, tekent wyders aan, dat men niet guntliger
flan :de met de Tabaksplantery. „ Men had, zegt by,
dezelve reeds in 't begin deezer Eeuw iii Ferwerderadeel
begonnen; doch de onaangenaame hitterheid en flank, welkc dit gewas altoos op onze vette gronden verkrygt , benevens de groote kostbaarheid der bewerkinge, deeden de
niatwe ondernceming ras in rook verdwynen." Men herlnralcie gelyk by vervolgens meldt, vat laater in Gaastaiand en ook nogmeals in Dantumadeel, doch telkens,
near zyn fchryven, met gen gering verlies.
De
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e) De VlaSteelt , zegt by voorts is Met te Lande ook
fomwylen vry aanmerkelyk geweest; doch ;la den fterken
aanwas van den Aardappelbouw , wederom niet weinig
verminderd: voor 't overige is deeze Bouwery niet onvoordeelig ; doch eischt meerder moeite dan de zaak, by de
tegenwoordige duurte van andere Produkten, waardig is.
9, De aankweeking van Cichoreywortel, die gebrand en.
in de Koffy gebruikt worth, is ook eene zaak van eenige
aangelegenheid , en geeft zekerlyk thans aan de Bouwers
een goed. voordeel ; dan, dewyl bier door veelen wordeu
aangezet om hun geluk niede te beproeven , is het te
vreezen, dat ook hier ras de 'dad in zal komen.
„ Van meer belang en grooter uitzigt , is de winning
van het Klaverzaad, bet uitmuntendite en kostbaarfte Pro&let deezer Provincie. Men is hier thans gewoon in Landen, die anders, in een volgend jaar, gebraakt moeten wor.
den , Klaver in de Weit of Rogge te zaaien , en daar op
in den Herfst Vee te weiden. Wanneer men nu in 't vol.
gende jaar Klaverzaad wil winnen , worth deeze Weidery
in 't Voorjaar hervat , en het Land, door .de daarop too.
pende Schaapen, tot op den grond afgeeeten , tot aan het
begin van Zomermaand, wanneer, na bet wegneemen vart
alle vuiligheid, de bioemen nit den wortel opwasfen, en,
na dat het Zaad genoegzaam ryp is geworden , in den
Herfst worden afgemaaid, om , wanneer alles wet thong
is, in huis te vvorden gereeden.
„ Ondertuslchen eischt de inzameling van deeze vrncht
een gunftigen Herfst met droogte en Zonnefchyn dewyl
dezelve anders dikwils op het Land zonder voordeel very
rot. Ook is het fchoonmaaken van dit kleine goudgeel zaad
eerie zaak van een zeer werkelyken omflag ; doch was met
dit alles reeds een bouw van groot voordeel., in voorige
tyden, toen men het Klaverzaad duur rekende, wanneet
het voor .to of so guldens het lopen werd verkoeht. Ott.
dertusfchen is deeze waarde , door den flerker uitvoer naat
buiten, zodanig gereezen, dat, in den verloopen Winter,
dit zaad tot 80, ja tot over de roo guldens, het iopen is
verkocht; voorwaar een buitenfpoorige prys , dewyl twee
ponden zaads, in eene Pondemaate Lands (*) geworpen)
in
(*) Eene Pondemaate is , in Friesland , eene benaaming van een
ftuk Lands, 't Welk 250 Koningsrocien in zyn vierkant heeft. En
dewyi elke Morgen Lands twee en eene halve Pondoiciattn in etch
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in goede jaaren, door elkanderen , twee lopens Klaverzaad
uitleveren , die ieder honderd en veertig ponder weegen„
Indien wy nu eens rekenen voor ieder Pondemaate twee
lopens, en ieder daar van waardig 7o guldens, zo heeft zodanig een fluk in dat jaar opgeleverd , 14o Kar.guldens, en
dus meer dan thins het gewoone Bouwland, door elkanderen gerekend, waardig is. Kon derhalven zodanig een prys,
door de Berke konfumtie van dit zaad in Noord-Amerika,
alwaar het op veele plaatzen , tot bet aanleggen van Weidlanden , die met 6:-:n jaar ouk weder ten einde zyn, onontbeerlyk is, fraud houden , zonder te veel, door de groote
vermenigvaldiginge , iii prys te daaleri, zo was het vooruitzigt der groote voordeelen , die bier nit allengskens voor
deeze Landen zouden kunnen voortvloeien , waarlyk onbefehryllyk."
vervat, zo is ieder Pondemaate van een Morgen, en vyf Pon.
dcmaaten maaken twee Morgen. Raakende die Koningsroeden ,
flaat ter detzer gelegenheid nog te melden , dat de Koningsroede
merkelyk grooter is dan de gemeene Rhyniandfcheroede: want,
daar van deeze halite 1500 tot eeri uur gaans gerekend worden,
hehooren tot een uur gaans niet meer dan 1200 Koningsroeden.
Zie BACHIEJNE, Befchr. der Preen. Ned. II. D. bl. 1194. en 1352.

Vaderlandsch Kabinet van Koophandel , Zeevaart , Land.
bouw,, Fabryken , enz. Uitgegeeven door G. BRENDER A
BRANDIS. Leermeester in de Leis- en Sterrekunde; Examinator van alle Stads Manten en Gewigten , en Wynroeijer
te ilmfterdam; Lid van verfcheiden Maatfchappyen. Derde
Stuk. Met Plaaten. Te Amiteldanz by A. Fokke Simonsz.,
179o. In gr. octavo, 213 12/adz.
jet eerfte viertal van Verhandelingen, in dit Deel afge0.eeven , betreft den Koophandel, wel byzonder met
opzigt tot bet Land onzer inwooninge.
Aanvanglyk
leidt ons de kundi o.e D. van Hinlopen , ter befchouwmge
b
van den Nederlandfcheu
Koophandel; geevende, eerst , eene
kleine fehets van onze voornaamfte Koop- en Fabriek--Steden , zo als ze geweest zyn in den voorleeden tyd, en vervolgens van derzelver toeitand in onze dagen , met een bekuopt verilag der voornaamile oorzaaken, die aanleiding tot
deeze groote en gewigtige veranderingen gegeeven hebben:
waarby zyn Ed. ten laatften nog voegt, een kort woord,
OV2F
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over eenige der middelen , die in onzen tegenwoordigen
tyd 4angewend warden , ter verbeteringe van Nederlands
oopla an del , Zeevaart en Handwerken; Welker onderftenping en •voortzetting by ten kerkften aanbeveelt. — Uit
die zelfde hand ontvangen wy bier eene andere Verbandeling, in welke onze Schryver zig (I) verledigt, tot het nagaan van den oorfprong en de aloudheid des Handels en der
Zeevaart, by de east bekende volken op deezen Aardbol;
en dam-op (2..) doet zien , dat de Handel en Zeevaart zig
in deeze Necier/anden genoegzaam op die eigenfle eenvoudige
wyze gevestigd hebben. Zyn Ed. vindt zo veel overeenkomst tusfchen de lotgevallen der Pheniciers en die onzer
Nederlanders, dat het hem opleide tot eene ernftige waarfchouwing, am op onze hoede te zyn, tegen bet weelderige
uedrao.b dat
9 " den val der Pheniciers verhaastte; en . weder te
keeren tot de deugden onzer Voorouderen, door hunne eerlvkheid, zuinigheid en werkzaamheid, ander ons te doers
bloeien. Tusfchen die twee Verhandelingen , welken
verfcheiden leerzaame opmerkingen , zo befcliouwende als
werkdaadige, aan de hand geeven , komt eene natuurkundige.
befebouwing van eenige Producten tot den Koophandel betrekking hebbende , in welke de oplettende Natuuranderzoeler Dr. /11. Niettwenhuizen, de aandagt nuttig vestigt op de
voortbrengzels der Natuure , als de bronnen van onzen
rykdom; inzonderheid op clezulken, die zy ons ten voordeele van den Koophandel en de Fabrieken oplevert. Ten
dien chide doorloopt by, in de eerite plaatze, kortlyk de
drie Ryken der Natuore, en aan deeze algemeene voordragt
hegt by voorts eene byzondere befchryving van een voortbrengzel nit ieder derzelver, met een nevensgaand berigt
van deszelfs gebruik. Hier toe verkiest zyn Ed. , nit het
Ryk der Delfauffen , den Cobalt, en de bereiding van dit
Half-metaal tot Blaauwfel; uit bet Planten-ryk, den Kaneelboom en deszelfs behandeling, waaraan wy het genot van den
geurigen Katmai verfchuldigd zyn; en eindelyk uit bet Dierenryk , de Spaanfelie tzegen , met derzelver nuttigheid in
de Geneeskunde. — Op deeze welingerigte antvonwing
dier onderwerpen, met bygevoegde gecouleurde afbeeldingen der drie befchreevene voortbrengzelen, volgt eene Verhandeling van den geoefenden A. Fokke Simonsz. , over bet
noodzaaklyk verband der Geleerdheid met den Koophandel,
Terwyl 'er Geleerden gevonden warden, die den Koopman
met minagting aanzien, vindt men oak Kooplieden, welken,
uit wederwraak , den Geleerden vcrflnaaden, Een recht
V3
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Verilandig man wraakt zekerlyk beide die uiterflen ;
van wetrkante ten hoogflen ongerymd; daar,, en de een en
de ander volllrekt onontbeerbaar zyn voor den Staat: te
ongerymder, om dat de Geleerdheid en de Koophandel niet
onbeftaanbaar met elkanderen zyn; een Geleerde te gelyk
een Koopman kan weezen, en zelfs de Koophandel niet bethan kan zonder de Geleerdheid. — Dit laatile overtuigelyk te toonen , is het oogmerk van den Schryver deezer
Verhandelinge, welke gefchikt is, om de gegrondheid dier
tellinge , zo van vooren uit de Wysgeerte, als van agtereri
uit de Gefchiedkunde, te bewyzen. Dit gedaan hebbende,
(kit by zig verder voor, te bepaalen , welke Weetenfchap.
pen den Koopman inzonderheid dienilig zyn; en wat mid.
delen by behoort te bezigen, om dezelven magtig te worden: waarop try eindelyk aanwyst bet vermaak, dat in de
bevordering van deeze zo nuttige kundigheden gelegen is.
De Autheur behandelt dit onderwerp op eene wyze , die een
eigenaartigen invloed kan hebben op alle Kooplieden , die
eenigzins gefchikt zyn, orra verlIandlyk vermaak boven zin.
tyke geneugte te waardeeren.
By deeze Stukken , raakende den Koophandel , komt verder nog eene Verhandeling , die meer byzonder tot den
Landbouw behoort. De hierin ervaaren Boum= Egbertusz. , die ons reeds een en anderwerf , zyne opmerkingen
over eenige Veldvrugten en derzelver behandeling medege.
deeld heeft, verleent oils in deezen een berigt over de Haver Boekweit, Boonen, en de verfchillende foorten van
Erten; met eene leerzaame onderrigting , nopens de voor.
naamile byzonderheden , die den aart deezer Veldvrugten
en derzelver gebruik betreffen. — Aan 't Plot van dit Ge.
ichrift geeft by ons nog de volgende beknopte optelling van
't geen 'er moet (amen loopen, om goede vrugten en een
zuimen Oogst te verwagten „De grond moet vet, wel
bearbeid en behoorlijk toehereid zijn, zo als 't met den aart
der daarop te zaaijene vruchten best past. — Zulk een
akker moet dun bezaaid worden, op dat het zaad wel uit el.
kander kunne fchieten. — Er :met gezond en gaaf graan
gezaaid zijn, waarvan men hoo.pe heeft, dat niet veel zal
agter btyven. — In den akker moet geen fchadeljk onge.
dierte huisvesten, en hij moet van geene graaneetende voge.
len gekweld worden. 't Weer moet noch te vochtig ,
Hoch te droog zijn, ten einde het graan nice in den grond
bederve , en ook de uitkomende fpruit niet beiemmerd wor.
deo —De vorst moet het grooe zaad , vooral in 't
Voor.
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Voorjaar , niet dun of rijfig doen opfchieten.
Geen
fcherpe Voorjaarstneeuw moot het gewas befchadigen.
Warme regen moat bet zaad zijue airknoppei doen verkrijgen, droog en fchraal weer beletten het uitfpruiten der zijdIn den bloeitijd client het helder weer, een
halmen.
zagten doch niet te menigvuldigen regen, te hebben , op dat
de airen niet veele Iedi o-e plaatzen en weinig korns verkrijb
gen. En eindelijk, wanneer
de korns zich gezet hebben en rijp zullen worden, clan moot 'er geen zwaare regen
vallen, tegens welken de airen zich niet regt zouden kunnen
ophouden, de korn onvolwasfen blijven,, en ligt voor verderf en rotting bloot ,ffaan."
Ten laatfle ontmoeten we , in dit Deel , nog, een den
Verzamelaar toegezonden verflag wegens den bloei en bet
'
te Delft. De opverval der Platteelbakkerye inzonderheid
' Gefi:hrift, by den aanvang gemerkzaame Schryver van dat
meld hebbende , hoe Delft eertyds biocide door de Brouweryen en Drappierderyen, tekent vervolgens aan-, hoe het
verval dier twee Hoofdneeringen deezer Stad eenigermaate
vergoed weld, door de opkomst en het toeneemen der Platteelbakkerycn; welen , gelyk by onzer de befchryving der
voornaarnfle werkzaamheden daar toe behoorende doet zien,
van een groot en wyduitgebreid voordeel waren. Zulks
deed Delft als herleeven; en men zag die Fabriek benevens
den Handel , tot ongeveer de heeft deezer Eeuwe , nog
bloeien; dan in onze dagen is dezelve zo zeer afgenomen ,
clat onze Schryver to over reden vinden, om dcszelfs verval
to beklaagen, en to beweeren, dat bet verval der Platteelbakkerye nu veal grooter Bag aan de Stad en aim elk Burger geeft, dan toen de Brouweryen en Drappierderyen vervielen: eon flag , to zwaarder, om dat men nu niet weder
op eene foortgelyke vergoeding kan hoopen, en 't vooruitzigt veeleer een gansch verval der Stad, tot 's Lands nadeel,
doet vreezen. Eenc befchouwing van dien aart leidt den
Autheur natuurlyk tot het navorfchen der oorzaaken, waaraan men dit verval heeft toe to fchryven, en der middelen
om het verdere verval voor te komen : het welk hem inzonclerheid ten ernfligfte doet aanftaan, op de aanmoediging
deezer Fabriek,om derzelver vertier , door bet binnenlaudsch
gebruik, ten fterkfle te bevorderen. Het is hier rude gegaan , gelyk met meer andere onzer Fabrieken. De Natie
heeft al!engskcns meerder fmaaks gekree gen in vreemde goederen; men heeft ze boven bet gewaardeerd; dit
moest natuurlyk onze eigene Fabrieken een krak geeven
en
V4
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en 'er is natuurlyk geene herftelling van dezelvcn te wagten,
zo die finaak blyft voortduuren. Begreepen integendeel
onze Landzaaten vry eenpaarig, om , met afzigt van het
vrecmde , in zo verre wy het niet behoeven , het vertier
onzer iniandfche voortbrengzclen te bevorderen , ongetwyfeld zouden veelen onzer Fabrieken weder beginnen te
blotien , en fleeds, naar een gezuiverden fmaak, tot nicerder N,ulkomenheid gebragt worden.
1111•■■■•■. ■•••••■•■10

De Levens van doorluchtige Grieien en Romeinen, onderling
vergeleeken , door PLUTARCHUS. (lit het oorjProakelyke
Grieksch gelled op niewv vertaald , en met zeer reele
Aantekcningen opgeheldo-d. Etrite Dee'. itiet Plaaten.
Te Andierclant by J. Mart, Behalyen de Pigirreden, 511 bladz. In gr. octavo.
et het hoogfle regt houdt men dit Werk van den beroemden Plutarchus , vry cenpaarig, voor een van
de best uitgevoerde en nuttigfte Schritten der Oudheid.
het zelve worden de bechyven van yule doorlugtige Grickeu
en Romeinen mutuwkeurig ontvouwd; teikens gaan 'er twee
met eikanderen gepaard ; en op . derzelver leevensheicitryving , volgt dan eene oordeelkunchge vergelyking van beider
gedrag; waardoor ons des niet alleen hunne daaden , maar
ook derzelver wederzydfche waarde, kennelyk gemaakt worden ; uit weikcn hoofde het een dubbel leerzaam nut heeft.
Tot nog had de Necicrduitfche Leezer, niet dan eene thans
geheei verouderde en onleesbaare Verta.aiing van dit bong te
fchatten Werk; mane in deezen words hem eene by uitftek
keurige Vertaaling van het zcive aangeboden, die , ten bcteren verfla!]ne van etlyke byzonderheden, met verfebeiden
opheiderende aantekeningen verrykt is; des men dit iq esterfluk der Oudheid thans in onze Aloedertaale op eene luisterryke wyze moge bcfchouwen; en 'er met een leerzaam
genoegen cen overnuttig gebruik van kunne maaken.
icier nu afgegeeven eerfle Deel deezer Vertaalinge 'evert
nns, behalven eerie voorafgaande levensbelchryving van
Plutarchus., (welker Opiteller,, niet dan met een weiberaaden
oordeei, het Franfche Stuk van den Heer Dacier deswcgens
gebruikt heelt,) de levens van The jeus en Romulus, mitsgaders van Lycurgus en Numa Pompilius; beneffens de vergeiyking van iedcr pair deezer doorlugtige Perfoonaacijen ;
wel-
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welken, zo ten aanzien van 't Gefchied- als Staatkundige ,
aller opmerkinge dubbel waardig zyn. — Tot eene proeve
deezer Vertaalinge , diene bet volgende berigt, wegens het
voorgevallene , dat aanleiding gaf tot de vereeniging der
Romeinen en Sabynen, onder bet beitier van Romulus van
de eene, en Tatius van de andere zyde.
De gewelddaadige fchaaking der Sabyufche Maagden , en
die van andere Nabuuren , bragt naruorlyk eene verbittering tegen Romulus en de zynen te wege. Had men terttoncl
eenpaarig beflooten , zyn naauwlyks gevestigden Staat aaa
te tasten , vermoedelyk was hem dit misdryf binnen kort tea
duurfle betaald gezet; dan, daar zommige Landfclappert
agterlyk waren, den tyd met beraadflaan en uitrusten fleeten, werd Romulus flegts, door 't eene Volk: voor, en 't andere na , aangevallen , waarover by telkens zegenpraalde.
Eindelyk egter vonden de overige Sabynen, Reeds meer verbitterd, het goed , Tatius tot bun algemeen Legerhoofd aaa
te Itellen, en op Rome aan te rukken. Door verraad meester van de Burgt geworden zynde , kwam bet wel dra tot
een en ander Gevegt ; en laatstlyk ontilond 'er een treffen
't welk de Romeinen tot wyken bragt ; dock Romulus deed
hen cerlang weder Rand houden , den firyd bervatten , en
de Sabyners terug dryven.
„ Nu liet het ," (dus vervolgt Plutarclius zyn verhaal,)
„ Nu liet bet zich aanzien, dat het gevecht wederom, als
te vooren , eenen aanvang zoude neernen, wanneer men ,
op bet onverwachtst, door eene allerzeldzaamfte en nooit
gehoorde Vertooning werdt getroffen. Men zag de gefchaakte Dogters der Sabynen, doze van die, gene van eene andere
zyde, met groot geroep en gegil, als van den God ( s) bezeten , over wapenen en lyken been fiiellen naar hunne
Mannen . Vaders. Zommige droegen Imre Zuigelingea
op de aimen, andere verfcheenen met loshangende hairen:
alle, beurtelings , nu de Sabynen , dan wederom de Roincinen nanfpreekende , gebruikten zy de lieffelykfte naameu!
De gemoederen werden des, wederzyds vermurfd, en men
ruimde haar plants in om te kunnen than, tusfchen de twee
ilagordens. Nu klonk haar gejammer elk in de ooren , en
het medelyden werdt, door haar te zien en te hooren, algemeen;
„ (*) De God, bier by uitnementheid dos genoemd , is BAcDo Sabyninnen geleeken, in verwilderde hooding, mar de
Bacchantes of Wynpapinnen."
V„
cHus.
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meen; vooral toen zy, haare zaak met alien ernst en vryinoecligheid bepleit hebbende, haare redenen demoedig en
met frnekingen voleindigden, „ Wat hebben wy dan, zei$) den zy, voor Gruwelfluk, of Misdaad tegen U bedreevreezelykfte rampen of reeds beproefd
73 yen, dat wy
Is hebben, of nog beproeven moeten ? Wy zyn met geweld
17 en onwettig geroofd, door hen, die tegeuwoordig onze
Echtgenooten zyn. Na dat wy geroofd waren, hebben
onze Broeders, onze Vaders en Nabefaanden, zo langen
32
92 tyd gewacht met zig onzer aan te trekken, als 'er nodig
St was , om ons door de wreedile noodzaakelykheid te vereenigen met hen, die korts geleeden het meest door ons
97
gehaat werden. Die zelfde mannen, van welken ons ge3, weld en ourecht wedervoer, wekken thans onze bekom,' mernis wanneer zy firyden , en worden door ons be77 fchreid , wanneer zy fneuvelen. Gy, Sabynen! zyt niet
gekomen, om ons, nog Maagden zynde, te wreeken, op
ooze overweidigers ; maar gy wilt Vrouwen van haare
57
97 Mannen, en Moeders van haare Kinders afrukken. Dc
help, welke Gy ons thans komt bewyzen, is voor ons
3,
eliendige rampzaliger , dan die onachtzaambeid , waar311
merle Gy ons eerst hebt loaten zitten. Ziet daar de bly51
ken van liefde aan ons door onze Vyanden beweezen;
en
ziet door het medelyden, dat ons van U wedervoer.
1)
Waarlyk! indien 'er zelfs eene andere oorzaak was, om
oorlog te voeren, behoordet Gy 'er van of te zien, daar
9)
gy onderling Zwagers en Grootvaders en NaastbeilaanS)
den geworden zyt. Maar zo de wapenen om onzentwille
50
zyn opgevat, voert ons dan, bidden wy, te gelyk weg
met Uwe Zwagers , met Uwe Kindskinderen ! en geeft
ons weder onze Vaders , ooze Bloedverwanten liever
39
dan ons onze Mannen en Kinderen te ontweldigen. Wy
57
fineeken U, dat wy niet voor de tweede maai Gevangene
93
mogen worden."
3)
„ Na dot HERSILIA (*) vele foortgelyke redenen gefprooken
bad, waarby ook de andere haare gebeden voegden , foot
Men eenen flilfand van Wapenen , en de Opperfte traden te
za•
Volgens het geen Plutarchus voorheen heeft aangete.kend,
fchaakten de Romeinen geenen dan Maagden, uitgenomen deeze
ilerfilia, die eene gehuwde Vrouw was. Men wil dat zy vcr._
volgcns de Vrouw werd van Hoflilius, een zuer aanzientyk Man
onoer de Romeinen, welke de Grootvader geweest zou zyn vai'
die na Nuns regcerde.
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zamen tot bet houden van een mondgefprek. Dezen tusfchentyd namen de Vrouwen waar, om hunne Mannen en
Kinderen by hunne Vaders en Broeders te brengen. Ook
verzorgden zy die genen , welken zulks nodig hadden , van
fpyfe en drank. Andere bragten den gekwetften hulpe toe;
namen dezelve met zich naar huis , en deeden hun zien,
dat zy, Vrouwen , bet heftier van de huishoudingen hadden, dat de Mannen alleszins oplettende orntrent haar waren , en haar, onder betoon van de uiterfte goedwilligheid,
alle eere beweezen. — Hier op werdt het Vredeverdrag
getroffen op de volgende voorwaarden : „Dat de Vrouwen,
„ die zulks wilden doen , blyven zouden by haare tegen„ woordige Mannen , zonder tot eenig werk of dienst ge„ houden te zyn , dan tot het bereiden van de K.lederen.
• Dat Romeinen eIS Sabynen eenen Gemeenen Staat zouden uitmaak en. Dat de Stad den naam zou dragen van
13
naar nocuLus ; maar :file Romeinen QUIRITES
75 ROME
115 heeten, naar het Vaderland van TATIUS (*). Dat beide
^ Koningen gemeenfchappelyk over bet Ryk en de Leger„ magt bevelen zouden.” — De plaats, waar dit Verdrag
getroffen werdt, draagt nog den naam van COIaITIUM. —
Te zamen , of overeenkoomen , beet by de Romeinen ,
COMIRE of LOIRE.”
„ (*) Naar de Sabynfche Stad Cures , nit welke Tatius oor.
fprongelyk was. Het gevoelen van DIONYS den Halicarnasfer
dat niet elk Romeinsch Burger hoofd voor hoofd deezen naam
droeg ; maar dat bet Volk over het geheel QuIRITEN heette
worat te recht tegengefprooken , met beroep op het plechtig
ForrnWier , by het nooiigen ter begraaffenis van ouds
011us Zdris deco datus eft vermeld by FESTUS in het woorci
Q3birites."

Catechismus der Weetenfchappen , Schoone Kunften en Fraaije
Letteren , uit verfcheiden beroemde Schryveren, en inzonderheid volgends de Schets van den beroemden BARON VAN
BIELFELB, zamengefield. Derde Deels Eerite Stuk. Te
Amfterdana by A. Fokke Simonsz., 1790. In gr. octavo,
344 bladz,
a het afhandelen der Weetenfchappen van den Geest en
die des Vernufts , komen , volgens de inrigting van dit
nuttige Leerbock , ten laatften in overweeging der Weetenfchap-
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onder den algemeenen naam vatt
h a pp en de s
fc 1,
Fraaije Letteren betrokken , ter welker ontvouwinge dit
derde Peel deezes Weeks gefchikt is. — Due Autheur
brengt bier toe, volgens zone bepaaling , alle die acagevaame en onderwyzende Weetenfchappen , woke het geheugen
en het oordeel ten zetel hebben, en geene deelen van de hoogere
Weetenfchappen zyn, Hoch ook onder de Schoone Kunften, de
li7erktuigkundige Kunften, noch beroepen , enz. behooren: en
zyne Lesfen deswegens in dit eerile Stuk gaan , na eenige
voorbereidende aanmerkingen, over de Fabelkunde, tie Tyd,
rekenkunde en de Gelchiedkunde , met eene beknopte voordragt van de aloude Gefchiedenis , de. Gefchiedenis der Middelecuwen en de Hedendaagfche kder deezer Stukken wordt, naar de gewoone leerwyze in dit Gefebrift gehouden, geregeld nagegaan , en in derzelver voornaarnrce byzonderheden duidelyk verklaard , met nevensgaande aanmerkingen , over de nuttigheid van derzelver
beotfening, en de beste wyze ont die in te rigten. De les
over de Tydrekenkunde won't nog uitvoeriger opgeheiderd,
dan wel by manier van Zamenfpraak„ volgens de inrigting
van dit \Verk, ton gelchieden, door eene daar by gevoegde
wel uitgewerkte Schets der Tydrekenkunde , uit een Latynsch
Handfchrift van eon onbekend Schryver vertaald. En even
zo zullen 'er, ter gereeder befcLouwinge van 't geen wegens
de Gefehiedenis gcmeld is, no7 vetvaardigd worden, AlgeIneene Iliftorifche en Synchronologifche Tafelen, die gemaklyk
en by nit-tick nuttig zullen zyn. Om dezelven te naauwkeuriger uit te voeren, heeft men zich niet willen verhaasten,
ont die nog met dit Stuk, daar ze eigenlyk toe behooren,
al te geeven; maar ze zullen Wel dra voltonid zyn, en dall
het licht zien, op zodanig eene wyze, dat ze, niet alieen
met dit Work, maar ook afzonderlyk ten algemeenen mute,
verkreegen kunnen worden. lie bier des Schryvers
Schets der Verdeeling van de Gelchiedkunde , naar vvelize by
zig voortlelt de Gefchiedenisfen te verbandelen, met in agt,
;teeming der beknoptit,2id, waartoe hem zyn Plan verbindt.
„ De Gefehiedenis wordt in het algemeen verdeeld in:
I. Burgerlyke of Staati:undige , welke alle de omwentelingen 'en aile de gedenkwa:udige voorvalien verhaalt, welke
62. Staatcn en Ryken gebeurd zyn, en reden geeft van de
wyze, rp welke alle 'Volker) zig gevorrmi , nedergellagen
in Land gehouden en bcfchaafd hebben, gelyk ook van bun
vergrooting, verzwakking en val.
Erygskundige, welke de Oorlogen aantoont , die elk
Volk
5+1
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Volk heeft moeten voeren, de Veldflageli verhaalt I die in
dezelve geleverd zyn, de belegeringen van Steden en Vesuitflacr
tingen verhaalt , den goeden en kwaaden
b toont , van
de Krygskundige werkzaamheden, gelyk ook de Le..erhoofden en Generaals.aanwyst, die 'er in uitgemunt heb b en.
De Gefchiedenis, zo wel de Burgertyke als de Krygskundige, wordt nog verdeeld in :
a.) Aloude.
b.) Der Middeleeuwen.
c.) Hedendaagfclie.
III. De gewyde Gefchiedenis, welke in 't algemeen handelt
over den Godsdienst en Godsdienst-plegtigheeden, van alle,
zo wel oude als hedendaagfche Volken; van den oorfprong,
voortgang en verval hunner Godselienflen, enz.
IV. De Kerkelyke Gefchiedenis, of beter de Gefchiedenis
der Christelyke Kerke in het byzonder. Deeze leert den oorfprong en de omwentelingen van den Christelyken Godsdienst kennel], gelyk ook de tegenfpoeden en vervolgingen ,
die by geleden heeft ; de voorfpoed, die dezelve bier en
daar ontmoet , en de zegen, die by zig behaald heeft,
het begin der waereld tot op onze dagen. Zy bevat ook do
Gefchiedenis der Ketteryen , Schettringen , Paufen , Her-vormers , enz. en wordt verdeeld , in
a.) De Gefchiedenis van de Kerke Gods, onder het
Oude Verbond. En
b.) -...-onder het
Nieuwe Verbond.
V. De Gefchiedenis der Letteren , welke in het algemeen
over de voortgangen van den Menfchelyken geest hanclelt,
en bevat
a.) De Phyfifche of Natuurlyke Gefchiedenis , verhaalende al wat voorgevallen is, of beter, wat
men federt de Schepping aanmerkelyks ontclekt ,
en waargenomen heeft aan bet Uitfpanfel, de
'
Hoofdltoten , de Menfchen
, de Dieren , de gekorvenc Wezensde Planten en in 't algemeen ,
in alle
fchepfelen,
en, en voortbrengzelcn
der Na'
tuur.
b.) De Wysgeerige Gefchiedenis, welke den voortgang
der Wysbegeerte , by alle de Volken der waereld,
ten onderwerp
c.) De Gefchiedenis van de Geleerdheid , welke rekening doet van den that der overige weetenfchappen by die Volken.
d.) Dc
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d. De Kunst-Gefchicdenis , welke handelt over den
aanwasch en voortgang zo der vrye , als andere
nuttige , Kunften.
VI. De Gefchiedenis der Geleerden, welke de levens der
beroemde Geleerden van alle Eeuwen te bock ftelt, en van
Unite Werken en Gefchriften gewaagt , in die boeken ,
welke men van het Griekfche woord dat is, leven, en
7paCPetv, befchryven , Biographien, dat is, Levensbefchryvingen van geleerden, noemt.
VII. De Gemengde Gefchiedenis, (Hiftoria mixta vel miscellanea ,) welke allerleije foorten van verhaalen , zo wel
Staats- als Kerkelyke, en Krygs- als Letterkundige en Burgerlyke , Anecdoten van minder belang, aantekent, die in
eerie geregelde Gefchiedenis geen plaats kunnen vinden."

Portraiten. Twee Deelen. Te Utrecht en Anifteldam, by
G. T. van Paddenburg en Zoon en M. Schalekamp ,
1789. In gr. octavo, 604 bladz.
nder deezen Tytel biedt men ons aan , cene groote
verfcheidenheid van characters , die meerendeels vry
natuurlyk gefchetst zyn ; en een aantal van menschlyke
dwaasheden en gebreken de monaering doen ondergaan.
Men zegt 'er, zoms ernitig , doch gemeenlyk al lachende ,
de waarheid in ; en voorflellingen van die natuur hebben
meermaals invloed by de zodamgen , op welkell het beredeneerde juist geen vat heeft , -die meer voor het belachlyke dan het onredelyke vreezen , en dus beter door het
gezigt van 't eerfte, dan van 't laatfle wederhouden of te
rug getrokken worden. — Het Portrait van den Nydigaart , (dat door alle tyden, en nog heden , maar al te
dikwerf Origineel te zien is ,) zy in deezen ten voorbeelde.
De Nijd is een echt kind van de hoogmoed , en 't
eigenbelang: is de Vader door 't geluk van een ander beledigd ; dan kotnt de Zoon op, en laakt, boom en fchimpt,
weent , fnikt , bruit, en vaart 'er geweldig over nit. —
Hem in alle gevallen tegen te willen gaan, zoude een even
zo zonderling voorneemen zijn , als met een klein geregt
zich geheel te verzadigen , en 'er zijne hon cverige gasten
b
teffens nog door te willen bevredigen. Wanneer
ons ,
dienvolgens onze voormaalige vriend tegenkomt , wiens
aan,
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ounzoek tot zeker ampt afgeflagen, en welk inmiddels aaiz
ons opgedraagen wierd, dan moeten we ons zekerlijk eerie
mote verandering in hem, als verbeelden. Hij
flaat een anderen weg in , indien hij maar kan , en zo dra
hij ons ziet aaukomen; zoo niet, dan zal hij vast op onze
geheele vlakke hand, die wij hem toereiken, op zijn best
twee vingers der zijne, heel langzaam en onwillig, neerleggen; en ook deeze zal hij, onder eenig voorwendzel, wel
dra weder te rugge trekkers. Ziju wezen (laat fpijtig , droevig bedrukt, en wij moeten, allezins, ten mintten zo veel
gevoel van verfchooning hebben, dat wij hem, terwijl hij
haast maakt, niet, nit een foort van kitteling voor onszelven , zoeken op te houden. En bij cen ander, die niet van
onze vrienden of kennisfen is , is in zulk een geval terftond
het zeggen gereed: „ zeker, geen dommer Kaerel hadden
ze ooit daartoe kunnen neemen; neen, het zou mij an1, ders onverfchillig zijn , zij mogten die bediening gegeeven
hebben aan wien zij wilden; maar nu ze juist dezen.
3>
„ nog boven mij den voorrang gegeeven hebben, dat kart
s) ik niet ontveinzen, dien zeker gunne ik het in 't geheel
• niet, enz."
Verachting van dat geen, 't wij tot onzen fpijt aara,
anderen moeten overlaaten, is de gewoone taal van den NU-.
digaart. „ Ach !" roept juffrouw" over 't gebreid garneerzel van zekere andere juffrouw uit , „ 't fpijt mij we13 Bens 't kostbaar goed, daar 't aan zit, het is in waar• herd flechts geverwd goed; ik geloof, God vergeef mit
1) de zonden! dat ze zelfs de oude broek van haaren man
„ heeft te pulp genomen." En de Mannen maaken het
waarlijk niet beter. „ 1k gun het hem," zegt men van een
ampt, dat zeker iemaud gekreegen heeft, „ men met 'er
bij werken als een ezel, en 't brengt ook maar zeer weir
.1)
2 , ni g op; 't geluk , dat 'er in fteekt, is ook in alien geval
„ ook wel te draagen; ik zou 't niet hebben willen, al wilde
2 , men 't mij om niet geeven; en daarenboven, wat den
„ prijs betreft, die is waarlijk ook hoog genoeg 4 waar voor
• hij 't gekreegen heeft." bikwijIs kan men zellS den naara
van 't ampt niet eeus meer, zonder gedwongen en haatelijke
verdraajingen , uitfpreeken , na 't welk men vrugteloos geftaan heeft.
„ Wat deze verachting in den mond van den ddnen is, dat
is zekere gedwongen verwondering of verrukking over ons
geluk bij eenen anderen, _—in de daad , niets anders dan
Nijd.
Dit bekennc ik, agt hencierd gulden jaarlijks ,
2, vrije
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„ vrije wooning, en zo veele profijten, dat noetne ik
„ luk! nu, wit voor ons, zijn met minder ook te vreden."
En vie rekent hij dan onder die ons ? onder anderen, naar
zijne gedagten, een Man, wien gij, met alle uwe agthonderd gulden, niet waardig zijt, dat gij zijne fchoennemen
ontbindt. — Maar, de Man, waarvan gij fpreekt, die
heeft immers racer , ten minften duizend gulden ?
Geef 'er hem nog—duizend bij, en zijne verdienften zijn
nog lang op verre na, niet beloond.
„ Bij eenige zeer laaghartige zielen, gaat deze verwondering , met eene zigtbaare vernedering omtrend ons gepaard.
eene heerlijke bedie„ Lieve God , is bun woord,
ping, zulk een rijkelijk befaan ! vie had dat tog ooit
2) kunnen denken, men gij bier nog op de fchoolen waart
1k wilde u nog wel Bens in uw kort, vertleeten en uitgeinoniterd fjammerloetje zien." Omtrent dezulken moet
men echter eenigzins toegeevendheid gebruiken ; zij zijn
zich, al van hunne geboorte af, altijd volmankt gelijk gebleeven, en hunne verdientlen hebben nimmer kunnen beloond worden, om dat zij volarekt geene bezaten.
„ Zo de jaloezij niet met eenen edelen naijver gepaard
gaat, dan is ze niers anders dan een hehnelijke Nijd. —Dan
zijn menfchen, die van plonderen en vermoorden nog veel
liever zouden hooren verhaalen, dan van de bekwaambeden
van eenen eertlen Meester in de Muziek , of van den verworven roem Van een Geleerden; wier ziel ten eenenmaal gegriefd word, wanneer zij het flechts leezen , en
daarom maar geheele bladzyden, waar dit voorkomt, overliaan; doch zonder dat ze m 't minst tot iets dergelijks befluiten, maar die hierom ook gefiadig blijven, wat ze zijn,
lui, onweetend en onnut.
Belagchelijke dwaasheid ! nimmer genoeg te befpotten —
19
te beklaagen! Heele Familien bouwen , fmulien, dauzcn of
koopen zich arm, en dat flechts om eene anilere , die hunne
jaloezij verwekt heeft , niet alleen de vlag af te winnen,
maar om. 't geroep van 't Gemeen daar door gaande te maaken: „ Ja, deze tracteerde nog beter dam die ; zij hebben
llumineert 't welk de andere niet deedeu, en
zelfs gei
zelfs
95
„ fpijsden aan Brie tafeis, daar de andere flechts twee had93 den ."
„ Ile ken bijna geen geweldiger foort van haat dan den
Brood- of Neeringnijd; deze verwekt, onder ambagts- en
werklieden, vegterijen en zelfs bloedftortingen ; en order
Fabrikeurs of Kooplieden rulneerencle Procesfen , die him

POVTRAITEIsii

1297

hagellagt erft, en waaronder de naneef Z nog zugten
moet. — 1)e oude Doctor verzekert zijne vrienden, op
het woord van eer, dat de jonge Lafbek, welke zich pas
onlangs daar ter plaatze heeft neergezet , zijn Doctoraat
alleen aan 't geld voor zijne Bulk verfchuldigd dat de
Vent zijne Patienten wezenlijk vergift voorkhryft , en dat
hij 't binnen kort bij het Collegium 14.1redicuaz wet zo ver zal
brengen, dat die fchurk, gelijk met zulke Landloopers bil„ Die goede
hjle gefehied, nit de flad gejaagd worde.
Ileeren leggen zamen zo wat overhoop," verhaalt zeker
eenvoudig en Welmeenend burger: „ de menfehen, weetje?
`aan veel Bever bij den Proponent ter kerke, vatje ? de
ander heeft weinig- toeloop , en dat zal zeker , zo wat
fcheele oogen maaken , vatje 't ?" Daar zeifs , waar
de wijsheid haare Tempcis heeft komt dit verachtelijk
nionfter, de Nijd, nog dikwijls haare zoonen beitormen
men hoort 'er met ophef fpreeken van 't onverbeteriiike van
ziin eigen Palk; en met verachting en drift word 'er van
knoejers en broddelaars , van gewaande Philofoophen en
woordenvitters , gewag gemaakt welt: apes zich clan ook
zeer gemaklijk uitleggen laat; en, helaas! ook alleen om .der
uitlegging wille , in lien fmaale gezegd wierd. — Met
woord , dit kwaad is under alle genoot- en broederfchappen zo volftrekt gemeen , dat men het wel vrij gerust 9
als- het eerst en zekerst kenmerk van een verftandig Man
lean aanneemen , wanneer hij, ongedwongen, van de ver.
dienften van zijnen amptgenoot gewaagt."

Lesfen over de Redekunst en fraaije Weetenfchappen , Van
Dr. IIUGO BLAIR , een van de Predikanten der Holdkerk, en Hoogleeraar in de Redekunst en fraaije II/eetenfchappen , aan de Hoogefchool van Edinburg. Naar den
Derden Drank, nit het Engelsch. arde Deel Te De
venter by L. Leemhorst, 179o. in gr. octavo, 470 bladz.

D

e bekwaame tLAIR vervolgt in dit derde Deel zyn :tali,
gevangen ontwerp, geevende in LES 3e eene v(rgelyking van oude en nieuwe Schryvers , befchouwende verder
LES 31. de GefchiedkundiAe Schriften; in LES 32. de WYs.
geerige Verhandelingen, Zanzellpraaken, Brieven en Romans.
LEs 33 goat over de Poezy; clerzelver oorlProng, vocrtgatig
en kart der Verten. LEs 34., over den Herderilang en het
V.DEEL. N. 4T.G. LETT. NO. 7.
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Lierdicht. Las 35, over het Leergedicht , en de befchryvende
Poezy. LES 36, over de Poezy der Hebreeuwen. LES 37,
over bet Heldendie fit. LES 38 , over de Ilias en Odyfea van
HOMERUS , en de Aeneis van VIRGILIUS. Les 39 , over de
Pharfalia van LUCANUS ; het verloste yerufalem van -TASSO;
de Lufiade van CAMOENS ; de Telemaque van FENELON; de
Henriade van VOLTAIRE; en het verlooren Paradys van MILTON. LES 4o , over de Tooneelpoezy ; voornamenlyk de
Tragedie. LES 41 bevat een vervolg van dit onderwerp,
gaande hootdzaakelyk over de Griekfche , Franfche en Engelfche Treuripelen ; zynde LES 42, even zo voor de Komedie of het Blyfpel dier Natien, afgezonderd. Waar op een
algemeene bladwyzer over de drie deelen volgt ; zo dat dit
Werk nu geheel volledig is: beloovende de Vertaaler alleen
nog in een klein Nabericht, dat, in gevalle de Hoogduitfche
Vertaaler van BLAIR 'S Lesfen , aan zyne belofte voldoet,
door eenige Byvoegfelen tot het zelve mede te deelen; by
die dan ook, toepasfelyk voor den Nederlandfchen Leezer,
als een Aanhangfel tot dit werk, in het licht zal doen verfchynen. lets dat zyne nuttigheid kan hebben, voornamelvk wanneer men ook met de Ncderlandfche Schriften,
dienaangaande, raadpleege.
Zo dikrnaals wy van deeze Lesfen fpraken, hebben wy 'er
ook onze goedkeuring over doen blyken (*) en 'er is geheel
geen reden , om, ten opzicbte van dit laatfte Deel, dat goed
getuigenis te laaten vaaren. Overal ontmoet men den oordeel.
kuncligen kenner der fraaye WeetenIchappen: waar van ook
het volgende, raakende het beroemdfle en verhevenfle Dichtftuk der Italiaanen, ten bewyze kan flrekken.
Het verloste yerufalem van TASSO kwam in het jaar 1574.
ten voorfchyn. Het is, in zynen geheelen aanleg , een regelmaatig en volkomen Heldendicht, verfierd met alle de fchoon-,
heden , welke tot deeze foort van flukken behooren. Het
onderwerp is de Herneeluing van Yerufalenz uit de handea
der Ongeloovigen, door de vereenigde legers'cler ChristenMogendheden : eene onderneeming , welke op zich
en vooral naar de denkwyze der tyden van TASSO, luisterryk,
eerwaardig en heldhaftig was. De tegenflelling der Christenen tegen de Saraceenen maakt een zeer gelukkig kontrast.
Deeze flof levert geene van die woeste en aanflootelyke tooneelen van burgeroorlogen op, welke by het leezen van LuCA-

(*) Zie N. A. V. Litt. D. M. bl. 525. en D. V. hl. 23.
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CANUS de ziel kwetzen; maar zy vertoont ons de uitwerk,
zelen van moed en yver, welke door een roemwaardig voor.
werp zyn ontflooken. Het aandeel, 't welk de Godsdienst
had aan deeze onderneeming, firekt niet alleen OIi aan
zelve meer luister by te zetten, maar opent ook nattfurlyk
een veld voor het invoeren van hooger Wezens en verhevert
befchryvingen. Daar te boven, behoort het bedryf tot em
land en tot tyden, verre genoeg afgelegen, om eene vermeil.
ging van Fabelachtige Overleveringen met de eigenlyke His.
tone te gedoogen.
„ In de behandeling der gefchiedenis geeft TASSO blyket/
van eene ryke en vrugtbaare vindingskracht , welke een hoofd.
vereischte is in elken Dichter. 4yn Gedicht is vol van
voorvallen , welke alle rykelyk genoeg afgewisfeld , en
hun foort verfcheiden zyn. Hy laat ons nooit in het ge.
val komen, om door bloote oorlogen en gevegten vermoeid
te worden. Hy verandert telkens het tooneel , en brengt
ons van het flagveld, en uit de gevegten, tot de befchouwing van aangenaamer voorwerpen. Nu eens zyn het de
plegtigheden van den Godsdienst ; dan eens mingevallen;
op een anderen tyd de voorvallen en ontmoetingen van ten
reis, of de bedryven van het herderleeven, welke den Leezer de noodige verkwikking en een gepast vermaak bezor.
gen. Tevens is het geheele fink zeer kunflig zaaniverbon.
den , en terwyl 'er groote verfeheidenheid plaats heeft in
de deelen, heerscht 'er eene volmaakte Eenheid in het ge.
heel. De herneeming van .7erufalenz is het voorwerp , 't
welk van 't begin tot het einde in 't oog worth gehouden,
en met hetzelve eindigt het Gedicht. Alle de Epifoden,
uitgezonderd die van OLINDE en SOPHRONIA, in het tweede
boek , ftaan met den hoofdinhoud des werks in een be.
hoorlyk verband.
Het Gedicht wordt verleevendigd door een aantal van
59
verfchillende karakters, welke alle zeer duidelyk geteekenci
zyn, en tevens zich zeer wel ftaande houden. GODFRIED.,
de aanvoerder van de onderneeming, is verflandig, bedaard
en dapper ; TANCRED is verliefd , edelmoedig en flout,
en maakt met den trotfchen en woesten . ARGANTES een
keurig kontrast; RINALDO (de eigenlyke held van het ftuk,
en gedeeltelyk naar den ACHILLES van Hornerus gecopieerd)
is heftig en zeer gevoelig omtrent beleedigingen , vervoerd.
door de verleidingen van ARMIDA, maar, over 't gelteel ge..
nomen , een karakter van zeer veel yver , gevoel van eer
en heldhaftigheid. De moedige en :dead:Ilk:11de :OLYNAN
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de tedere ERMINIA , de listige en geweldige ARMIDA 5 de
mannelyke CLORINDA, zyn alle wel getroffen , en leevendige Figuuren. In de daad, in het fink van karakters munt
TASSO by uittlek uit : hierin overtreft by VIRGILIUS en
behoeft voor geenen Richter , behalven HOMERUS te
wyken,
„ Hy gebruikt een groot aantal Hooger Wezens ; en
hierin is zyne verdienlie eenigzins meer twyirelachtig.
Overal; waar hy Hemeliche Wezens invoert, is zyne vinding eciel. God, op de nrydencie legers nederziende, en,
by zekere gelegenheden, eenen Engel afzendende, om den
voorfpoed der Heidenen te ituiten en de kwaade gcesten
te beteugelen, maakt eene verheven werking. De belchryving van de Hel , met de verfchynino. en de redevoering
van den Satan , in 't begin des vierden Boeks , is mede
by uittlek tretrend , en dezelve is zichtbaar door MILTON
nagevolgd fchoon men moet toefiaan , dat deeze dezelva
verder heeft
' uitgehreid. Doch de i)uivels , Toveraors en
Bezwcerders Ipeelen in bet wed: van TASSO cen te groote rol , en de invoering van dezelve verfpreidt over het
fink eene fomberheid, welke gansch niet aangenaam is voor
de verbeelding. Het betooverde Bosch, waarop de knoop
van 't flak voornaamelyk rust ; de boden , gezonden om
RINALDO op te zoeken , ten einde hy de betoovering mogt
vcrnietigen ; dat deze door eenen Hermiet gebragt worden
in cen hol , gelegen in bet middelpunt der aarde ; hunne
wonderbaare reis naar de gelubkige Eilanden ; bet to rug
brengen van RINALDO nit de firikken van ARMIDA en de
Wellust zyn alle tooneelen , wel zeer vermaakelyk , en
met de fchoonfte trekken der Poezy befehreeven , doch waar
by men tevens moet bekennen, dat het wonderbaare tot in
het buitenfpoorige is gedreeven.
„ In bet algemeen is het gene, waar in TAsso mast to
berispen is , ecn zekere zucht tot het Romaneske , welke
zich in de meeste voorvallen van zyn Gedicht vertoont.
Dc voorwerpen , welke hy ons vertoont, zyn altoos groot,
man zomtyds te ver bezyden de waarli:hvnlykheid. Hy verraadt doorgaans den finaak van zynen leeftyd , welke nog
Diet te rug was gekomen von eene buiteniPoorige ingenoomendheid met de Gefchiedenisfen der doolende Ridders ; gefiliecienisfen, welke door de wilde , doch tyke en aangenaame, verbeelding van ARIOSTO van nieuws in aanzien waren gebragt. Men kan echter tot verdeediging van TAsSo
zeggen, dat by niet wonderlyker en P‘omanesker is dart nonIS-
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of VIRDILIUS. Het eenige onderfcheid tusfchen hem
en, dezen beltaat bier in , dat wy by dezen de romaneske
denkbeelden van bet Heidendom , en by hem die van de
Kidder -eenwen 4antreffen.
„ In alle fchoonlieden van dichterlyke befchryvitg en taal
iS TASSO ongemeen ryk. Beide zyne befchryvingen en zyu
ftyl hebben groote velfcheidenhM, en zyn voor elkander
gepast. In het befclayven van grootfehe voorwerpen is zyn
ftyl vast en deftig; (loch daalt by of tot het befchryven van
vrolyke en aangenaame voorwerpen, zo ads het Herderieeven van ERMINIA, in het zevende, en de fchoonheid en kLnfienaryen van ARminA in bet vierde Boek , dan words de
ftyl zaebt en inneemend. Deezc beide Befcbryvingen, geIvk wy reeds gezegd hebben , zyn keurig in haare foort„
Zyne Gevegten zyn ievendig , en in de voorvallen zeer vexfcbeiden ; doch ten opzici;te van leeven en vuur moeten zy
voor die van nomEnus wyken.
„ In de gevoelens is Tessa niet gelukkig, als in zyne
befchryving. Hy zal ons in de had wet meer door Handelingen, Karakters en Eefchryvingen inneemen, dan door de
Zedelyke gevoelens, welke in zyn werk heerfchen. In teérgevoeligheid that by verre be:leder' VIRGILIUS. Wauneer
by in zyne gefprekken aandoenlykheid en gevoel wit brengen „
vervalt by li gtelyk in het Ilyve. en kuntlige.
In 't ftuk
b van puntige gezegden, waarover men TAssa
zo dikwyls bcrispt heeft, is men , myns oordeels, met be-,
rispen te ver gegaan. Gemaaktheid is geenszins het algemeene karakter in de manier van TASSO , welke , over bet
geheei genomen, mannelyk iterk en zuiver is. 't Is waar,
by fommige gelegenheden, en byzonder,, gelyk ik zo even
aanmerkte , wanneer by teder wil zyn, vervalt by tot gedwongene en onnatuurlyke gedachten ; maar het fcheelt veel,
dat deze zo menigvuldig en gemeen by hem zyn zouden ,
als doorgaans. geiteld words; en ik ben verzekerd, dat, met
het uitwerpen van zestig of taehtig regels, bet geheele Dichtfink van alie gebrekkige plaatfen van dien aart gezuiverd
zoude zyn.
9, Na dat nomnAu,DACIER , en andere Franfche Kunstrechtars van de voorige Eeuw, in 't hoofil gekreegen hidden,
TASSO door te haalen , werd doze luim odder de geleerden
.;n Frankryk algemeen , en Iloeg van daar ook tot zommige
Engelfche Schryvers over. Poch- men zou waarlyk haast
denken , dat die tuiden TAssa niet van zeer naby gekend
hebben; of ten mintlen, dat zy hem niet, dan met fterke
X3
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vooroordeolen ingenomen , geleezen hebben. Het Cchynt
my ontegenfpreekelyk , dat het verloste yettilaiem, in rang
en waa.rde , het derde regelmaatige Heblendicht is van alle , die
'er gevonden worden, en naast komt aan de Ilias en de ileteis. Men mag TASSO met recht beneden HOMERUS ftellen,
ten opzichte van eenvoudigheid en vuur ; beneden MILTON
in ftoute verhevenheid van geest ; maar voor andere Dichters behoeft by in geenerhande dichterlyk talent te wyken: en
ten aanzien van vindingrykheid, verfcheidenheid in voorvallen , teekening van karakters , rykheid van befchryvingen ,
en fraaiheid van ftyl , ken ik , buiten de drie genoemden,
geenen Dichter, welke by hem kan vergeleeken worden."
Mogelyk zyn de denk.beelden van den Heer BLAIR wat al
te gunflig omtrent de vindingrykheid van deezen ltaliaanfchen
Dichter, ten minilen zommigen onzer letterkundige Landgenooten , vinden 'er zo veel behaagen niet in. Wy zullen
de twee Tooneelfpeilen , de Toveryen van Arniida, en Reitout in het betoverde Hof, beide uit het verlost yerufalem genomen , en helaas ! nog 's Jaarlyks, in de kermisweeken ,
op den Anifteldamfchen Schouwburg vertoond wordende ,
:Het. tegen TASSO aanvoeren , als hebbende by geen deel aan
de yeele zotheden die 'er in die ftukken voorkomen. Doch
slit ontneemt zyn Heldendicht die ongelooflyke wonderers
niet, die men in hem berispt. Zo als, by voorbeeld: dat
by tien Christen Prinsfen in visfchen doet veranderen ; dat
by een Papegaai deuntjes van haar eigen uitviuding doet
Dat RINALDO door Ln Christen Toveraar, uit de
handen van tien Turkfche Tooveraaren verlost words. Dat
UBALDUS en zyn makker,, door een ouden heiligen Toveraar,
naar het middenpunt der aarde gebragt worden; dat zy char,
aan den boord van eene beek vol kostelyke fteenen , wandelen. Van hier worden zy naar Askalon gezonden. hen oud
wyf voert hen in een klein fchuitje naar de Kanarifche Ei/mien. Hier landen zy, onzer Gods geleide , met een toveritok in de hand. Van daar voeren zy den Held RINALDO,
die 'er zo noodzaakelyk vereischt werd, naar het leger der
Christenen. Maar wat refit die groote Held daar nit? TASvoert hem van de Pick van Tenerife naar yerufalem , om
eenige oude boomen uit te roeijen in een bosch , dat vol
rpooken of booze geesten was. Dit bosch maakt bet wonderbaare van dien Dichter uit. Een buitenfpoorig wonderbaar .zeker dat den Italiaanen alleen kan behaagen, en dat
wy fghier uitzinnig zouden noemen, zo we niet iets aan de
Eeuw
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Eeuw van TASSO wilden toegeeven, toen de Toveraars en
fpooken in nicer achting waren, dan ze nu zyn (*). En
dat we in Hem te meer kunnen verfchoonen, daar men onlangs uit verfcheidene zyner Schriften , vergeleeken met
zyn leven, beweezen heeft, dat by wezenlyk a eloofde , dat
een geest hem overal vergezelde. --De Epifode
b van °LINDE
en SOPHRONIA , hoe afgeicheiden van zyn Heldendicht , is
op zich zelven zo fchoon, dat bet byna alle buitenlandfche
vernuften heeft bezig gehouden ; zynde 'er in ons Vaderland op het (poor van CRONEGK, doch met minder feilen,
ook het Treurillel Olintes , van den Heer KASTELEYN op
gebouwd. — De Vertaaler deezer Lesfen heeft, in eene
Aantekening bl. 125, den Heere P. HUIZINGA BAKKER voor
dood te bock gefleld, wy kunnen hem, en onze Leezers,
eater, met vermaak , verzekeren , dat die Dichter nog
leeft.
(*) Vergelyk de Taal en Dichtkundige bydragen. D. IL bi. 99.

Spetlawriaale SchouWburg, behelzende eene verzarneling der beste Zedelyle Tooneelflukken, byeengebragt uit alle de verfcheidene taalen
van Europa. Met nieuw geinventeerde Konstplaaten verfierd. Agttiende Dee!. Te Amflerdam by d'Erven P. Meyer en G. Waroars, 1 7 89. In octavo, 282 bladz.
u en drietal wel uitgevoerde Tooneelliukken, die met een leerryk vermaak doorbladerd kunnen worden. Het eerfle, getyterd de vergenoegde Philofoof , teen ons de wisfelvalligheden der
Waereld trrTt bedaardheid te befchouwen, en 'er ons naar vereisch
der omftandigheden van te br_dienen; te meer, daar 't geen ons
voor eenen tyd verdriet kan baaren , zomtyds eerlang een bron
van genoeglyke vreugde kan worden; 't welk men, voigens de be.
tuigii,g van den vergenoegden Beaufort, by 't ailoopen van dit
Tooneelfpel, in 't geheele beloop der waereldfche zaaken, zo wy
'er wel op letten, kan bemerken. ,, De vallende regen, zegt fry,
0-tiast de lugt van Wolken, en doet de Zon weder te voorfchyn
„ komen. Dc rampen zyn niet zelven de naaste weg tot geluk,
„ en uit het verdriet wordt dikwils vreugde gebooren. /tiles der„ halven van den besten kant te befchouweb , zig ;net a ges te ver„ genoegen, blyft myn onveranderlyke ilelregel.” — Een hieraan
voigend flint, het welk ten opfchrift beefs , Tom foxes en Fellamo ,
fchetst ons het verfoeilyke der wraakzugt, welke in deezen haver
oogwit tragt te bereiken , door een kwaadaartigen laster; welke
een Man van een anders onbefproken en voortreflyk Charaaer haat.
lyk doer voorkomen; doch wiens zuiver hart en braaf gedrag zig
eerlang des te duidelyker vertoont. En, zulks heeft zo beuche-
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lyke geeolgen , dat Ton :fries zyne Dogter aan den onregtmaa•
tig mi,itrouwden Fellansar , zynen weldoener, verbonden ziendes
reek hebbe , ow met blyder harte te zeggen „ De Vrede en
Vreugde zullen hier voortaan haaren zeta vestigen , daar de
„ kwaadaartigheid gedacht hadt eettwige twist en ramp te Rich„ ten." — Laatstlyk is bier nag bygevocgd eon Tooneelfpel,
geheeten, de Drago!u to Thionville , waarin [rem ons een by ttitfiek edelmoedig bedryf voordraagt, het web. men getuigt dat indcrdaad op de eigen wyzc, byna gcbeurd is, als hot bier opgegeey en word'. — Do gefchiedenis, to treffend,
ze ter deezer
gel€genbeid niec to melden, is kortiyk deeze.
Eon Dragonder had zich op de hartlykile wyze verbonden aan
een ouden Ridder, die zeer zwak, en byna van zyn g,eztcht heroofd , in bekrompen omftandigheden leefde. Zyne barbaarfche
Vrouw , welke gferegtlyk van hem gefeheiden was, drong aan op
de betatt!ing genet fomme gelds, welke hem diestyde onmogelyk
was of to geeven : zy , fehoon des 'kundig , bew ,„3. 1.te dat een.
Deurwaarder met Geregtsdienaaren kwam cm hem , by mangel
van betaaling , in de gevan,genis te brengen. De edelmoedige
Dragonder vertraagt de uitvoeting, fnelt naar zyn Kapttein, vet.
nieuvet zyn dienst voor agt jaet.n, en redc den ouden Kidder-,
dour het ontvangen handgeld; offerende dus zyne vryheid op, ter.
behotelinge van zynen Vriend. De Color el van het Regiment'
vond deezen edelmoedigen trek te braaf, onr lien nice te vergelden ; itelde hem aan tot onderofficier , en decd hem voorts de
gunitigfle toezeggingen: }Haar by kon den Dragonder niet dan be.
zwaarlyk Osiethaai en , den- hem opgouraagen post aan te neemen , ow dat by van dit zyn cedrag- gcen geruet wenschte ge.
iaaalet to hebben. Men heeft dit voorval natuurlyk zeer ere&
tend ten tooneele gevoerd; en de Colonel drukt zig, op de aan,
houdende weigering van den Dragonder, die wilde dat het gebeur.
de door flitzwygencilieid , als ver g eeten zou worden, ten flor, ge.
past op deeze wyze uit. „ Men kan de trekken van belangek ze
„ grootmoedigheid niet te veel bekend rnaalczn: Zy vertroosren de
Gueden ; en zo zy de . .Kwaaden niet altyd verbeteren , doen zy„ ten minilen de deugd eerbied.en."

Zedeiyke rerhaalen, getrokt. en rift de Trrken T.,fin de Therm D'ARNAUD,,
ci Elt en awieren der beste hedenia2gfche Schryvers. Met 91i011W,
Aeinventeerde Kunstplaaten verfierd. Tavaalfde Deel. Te
earn by A. Arens Jansz., 1789. —in octavo 329 black.
aanhoudendheici neemt men , in deezeverzameiing , eene
By oordeelkundige keuze in agt, met zodanrge Verhaalen by een
te brengen , die , terwyl ze in de leezing gevallig zyn , tevens
x-wn• de opmerkzaamen bonne nutti&leid hebben, nadien ze leer.
laame lesfen aan de hand geeven, weaken ter veritandin regelinge.
van.
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van het gedrag kunnen dienen, Het eerfte verhaal, behelzende de gefchiedenis van Henriette en Chariot, ontvouwt ons
verregaande ydele eerzugt van den Graaf van Valency, die hem
nonpt , orn zyne Dogter Aglai eene gedwongen Egtverbintenis
met den Prins van Henneherg te doen aangaan. Zy brengt ons to
gelyk onder 't oog het misdaadige van eene midlerwyI aangekweekte Iiefde tusfchen Aglae en den Graaf Dorfeinon , die ten gevolge
had, dat zy beiden, het Hof ontvliedende, als Broeder en Zuster
eenigen tyd in den dienst van een Landman leefden , onder de
taamen van Henriette en Chariot. Het volgend wedervaaren deezer
Gelieven toont hoe fmertlyk het valle, een zo vuurigen Minnebandel , (fchoon van eene ongekwetfle kuischheid,) op het bezel
van deszelfs verkeerdheid af te breeken, en eene dus ver gelief.
kooscie neieing tegenftmd te bieden. Ten einde van het verhaal
diet ongevallen leest men laatstlyk met vermaak , dat de zogenaamde Henriette en Chariot, op het overlyden van den Prins van lienneberg, een gewenscht Huwelyk aangaan, dat ook de goedkeuring
van 't Hof erlangr. Een volgend Verhaal , getyteld Sara ThomJon fchetst ons een regt golut;Icig Huwelyk en 't genoeeelyke van
't Landleeven; 't welk aanleiding geeft tot veelerleie opmerkingen
over 't goon., in zodanige omnandigheden, ter bevorderinge van
weezenlyk geluk kan dienen. — Her laatfle verhaal , dat tea
opfchrifte heeft Pauline en Suzette, maairons het verleidelyke en
gevaarlyke van een aanzienlyken 'land naar de Waereld, in vergelyting van de gerustheid en 't beffendige geluk , dat een laager
ft-and aanbiedt.
Pauline, (deezen naam droeg de dotter van Myn Heer en Me.
vrouw Montioourt) was, ow reden, van haare kindsheid af opge.
voed ten platten laude, door eene Weduwe, Philippine geheeten,
die eene Dogter, met naame Suzette, had. Deeze Kinderen, van.
gelyken ouderdom, leefden als Zusters, ten naauwften aan eikanderen verbonden; des do fcheiding, toen Juffrouw Monticourt, na
verloop van eenige jaaren t'huis gehaald wierd , hartlyk ware en
fmertlyk vie/e. Dan wel dra nam die aandoenlykheid van de zyde
van JufFronw Monticourt zigtbaar af; en haare hoogmoed deed haar
zelfs overflaan, tot eene fmaad/yke behandeling, van Philippine en
Suzette; 't welk haar beiden gevoetig ter haute ging. lntusfchen
tverd Suzette met cone zuivere liefde aangezogt, door den zoon
van ten welgetlelden landhouwer , en alles fchikte zich tot eene
egtverbintenis van Suzette met deezen haaren beminden gacob.
Ook vond Pauline eerlang een Minnaar in den Graaf de Blinfey,
van Welke liefde zy zich overtuigd hield; doch de Graaf rr2LI yea
eer het oog op haar als cone erfgenaawe van groote bezittingen;
en 't gelukte hem, de zaak zo ver w brengen, dat by haar eerstdaags na 't Altaar flonde • to geleiden. Dan een onverwagt geval
Arena dc uitvoering. Philippine is doodlyk ziek, en itch 'er 't uiterffe belang in, om Myn bluer en Mevrouw Aforaticourt, benevens
Vejuffrouw Monticcurt , ten fpoedigtte, eer zy 4,4en geest geeve,
te fpreeken. Dem knmen, van den Graaf de iiiirdey vergezeld,
aan
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aan de woonpIaati van Philippine, en hooren aldaar, tot alter ufterite verbaazing , uit den mond dier Weduwe , dat zy de twee
kinderen al vroeger verwisfeld had. „ PAULINA, zegt zy, is se„ ZETTE en SUZETTE iS fAULINA I ” toonende vervolgens met de
onloochenbaarfte bewyzen , dat het Dorpmeisje de Juffer, en de
Juffer de waare Boerin is. Dit baart eene geheele omwenteling,
in welke Blinfey eene zeer flegte 6 g uur maakt, en yacob eerlang
zyne hoop geheel verydeld ziende, in eene verregaande mistnoedigheid vervalt. De dochter van Philippine , de waare Suzette
fchikte zich eerlang na haaren laageren ftaat , trad voorts in 't
huwelyk met eon bouwman , en leidde met hem een gekikkig
leeven. Juffrouw Monticourt, de waare Paulina, onderging inte.
gendeel een zeer ongunftig lot. Zy mogt zich verheffen over,
en verheugen in, haar aanzienlyker iland, dan met dit alles zag
zy zich wet dra genoodzaakt eene gedwongen egtverbintenis aan
te gaan met den Graaf van Renzi: die weer een huwelyk van
that, dan van liefde , beoogde. Hy gaf zulks zyne Gemalin na
eenigen tyd te kennen , tevens aanduidende op welken voet zy
voortaan konden leeven. Dit had ten gevolge , dat Mevrouw
van St. Rend binnen kort een gansch verwilderd gedrag leidde,
zonder in eenig weezenlyk vermaak te deelen. Zy overleelde
den Graaf , gelyk ook haare eigen familie ; en be yond zig ten
]aatfte , door een ongunffigen zamenloop van onlitandigheden,
tot eenen , juist niet geheel armoedigen , maar egter eenigzins
bekrompen, that gehragt. Ms zodanig een ongelukkige kwarn zy
eerlang by de thans gelukkige Suzette, die haar, met een hartlyk
medelyden, minzaam ontving, en alles aanwendde om haar lot te
verzagten. — Midlerwyl was de bovengemelde yacob , van alle
hoop op zyne Beminde , na dat ze Mevrouw van St. Rend ge.
worden was, verffooken zynde , mismoedig buitenslands gereisd;
niemand wist lets van zyn wedervaaren, en men vermoedde, dat
by reeds over/eeden zoo zyn. Dan op 't onverwagtffe verfchynt
Jacob , uit Amerika, daar by een tamelyk fortuin gemaakt had,
te rug gekomen zynde , voor 't hu!s van Suzette; maakt zich heke.nd, verhaalt haar zyn wedervaaren, en betuigt, onder anderen , dat by de beeldtenis zyner Beminde, in al dien tyd, nooit
uit zyn hart had kunnen uitwisfchen ; eta dat by , het overlyden
van den Graaf verftaan hebbende, doch haar niet kunnende op..
fpeuren , niets vuuriger wenschte dan haar egtlyk bezit. Suzette
vertoeft niet om haare Zuster , (gelyk zy nu elkander weder
noemden,) bier van te onderrigten , en 'er verliep weinig tyds,
of Paulina, (voorheen onder den naam van Suzette bemind,)
huwde met 7acob , en decide in een geluliffaat, hoedanig eenen
zy in haare vroegere omftandigheden , die haar nog dikwerf gevoelig aan Yacob's alive= min hadden doen denken , op verre
na niet had kunnen erlangen. — Dit verhaal Levert inzondue
held verfcheiden charaCiers, en verfchillende werkzaamhedeu, op,
die, in veelerleie omitandigheden leerzaam zyn.
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De Vriend der yeugd. Meerendeels nit het' Hoogduitsch vertaald.
Eerfie Deel. .Ce Amfierdam by J. R. Poster , 179o. Behalves
de Veorreden, 135 bladz. in gin°.
(Oder deezen Tytel biedt men der- Jeugd een Gefchrift aan,
welks Opfteller met het zelve inzonderheid bedoelt het
hart zyner jeugdige Leezers en Leezeresfen ten goede te von.
men ; bedienende zig , ter bereikinge van dat ooginerk , op een
leerzaamen en uitlokkenden trant , nu eens van Vertellingen, en
dan van Gefprekken of Briefwisfelingen, enz. Hy houdt gemeenlyk een vry goeden middeiweg tusfchen het laage.,kinderlyke
bet te Berk uitgewerkte voor de Jeugd; waardoor ,hy den kinderen , op eene bevatlyke =flier, reeds denkbeelden weet in te
boezemen, die zomtyds door perfoonen van meerder jaaren niet
behoorlyk gade geflaagen worden. — Van dien aart is zyne
les, over bet onderfcheid tusfchen weezenlyke en gernaakte gevoeligheid 't welk by hen op deeze wyze leert opmerken.
„ AMALIA ging met Kaaren Broader eenen jongen en flerkem
Bedelaar voorby , die haar om een aalmoes aanfprak. Hy lief:
koosde haar , .noemde haar lieve fchoone Meisje , verhaalde
Naar leugens , die, wanneer men hem maar, eenigzins aanzag,
onmogelyk waarheid zyn konden , en zocht haar door zyne
driegelyke klaagende item tot medelyden te brengen. Zy gaf
hem haar geheele geldbeursje, en beftrafte haaren Broader, oat
dat by haar voorbeeld niet navolgde.
„ Ach die arme man ! klaagde zy: maar ziet gy wet, Broeder
HENDRIK, dat koomt van uw Capelletjes vangen; gy martelt, gy
kwelt die arme dieren , en daaroLn kan 't niet anders zyn ,
hart moat verilokt en ongevoelig worden.
„ Neen Zuster! gy zyt ftrafbaar, antwoordde by haar, dewy! gy
deezen mensch iets gegeeven hebt; zulk een jonge Bedelaar kan,
arbeiden. Door goedaartigheid, die hem niet toekootnt , wordt
by verwend , en wordt een deugeniet. Laat de honger heat
dwingeu, dat by arbeiden moat.
„ AMALIA. Ja aibeiden!
„ HENDRIK. Me arbeiden wil, vindt overal lets te doen, en Been
arbeid is zo gering , of zy vondt haaren man. Zustertje ! Zustertje ! in vertrouwen , gy hebt geenen geringen aanval van ge•
maakte gevoeligheid, die in 't algemeen een enkel cieraad,
ook weinig overleg , en zomtyds niets meer dan — ydelheld te kennen geeft.
• AMALIA wierd toornig; zy verklaagde haaren Broeder ""^4
de gevoelige AMALIA verklaagde hem by haaren Vader.
,, De Vader liet in 't gebeele huis na HENDRIK zotken , en men
vondt hem Het. Eindelyk bezint zich een van de Dienstbooden
des Vaders, dat by in eene kleine hut , niet ver van zyn hula
Sao
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gegaan was. De Vader ver:chriet, denkt dat zyn Zoon in een
flecht gezelfchap is , en gaat zelf heel). Hier viecit by zynen
HENDRIK die de kinderen van eenen annen man het ieczen
leers, en hun onvertnoeid met dat geese bekend weik
by verftonci. De oude del neer voor de voeten van neyosiks
Vader, en fprak met eene beevende Item: inyn ;:eer,, wat vuor
eenen aartigen Zoon hebt gy ! Hy is rneenigrnaal ja meestendeels, tnyn redder geweest, wanneer wy van honger niet wisten
hoe wy Leven zouden.
„ Stil, lieve HEIMEACH viel hem HENDRIK in de mile, ik
weet zeer wel , dat ik veel nicer aan u doen moest , wanneer
ik u alles vergelden 'zou. Uwe gefehiedenisfen, die gy my verhaalt , en die gy zelf beleeft hebt , zyn zeer leerryk voor my;
dan eens waarlchue en zy my , en dan eens leeren zy my de
vaonderbaare wegen der Voorzienigheid erkennen en eerbiedigen.
„ Verrukt van dien edelen yver , omhelst de Vader dan eens
den ouden eerwaardigen Grysaart , clan eens wederom zynen
Zoon. , en lief op zyne Wang een traan van zeegen en vreugde
vallen. Hy zGrgde voor die arme Familie , Het de kinderen in
't gezelfchap van de zyne opvoeden, en verheugde zich over de
fchoone vrucht, die zyne onderfteuning voortbracht. — Wie
had hier eene gemaakte gevoeligheid , en wie eene weezentlyke ? — nit mag .de Leezer zelf beoordeelen , dit mag hy
zelf beflisfen !"

NIEUWE
AL GEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEIV.
Threni JERE/411E philologice & critice illuftrati a JOANNE
HENRICO PAREAU. Lugd. Batay. apud H. 11Iostert , 179©.
Absque Prxf. 173 pp.
n de Voorreden van dit Gefehrift, over het Bybelboek ge.
I naemd de Kiaegliederen van geremia, geeft ons deszelfs
geagte Optleller te kennel], dat by het aenvanglyk vervaerdigd had tot eene Academifehe Proeve; doch, door overmaet van bezigheden wederhouden was, van bet zelve ten
openlyken twistgedinge voor te dragen : dat by voorts ,
kort daer na , tot Bedienaer des Godlyken Woords in de
Franfche Gemeente te Deventer, mitsgaders tot Hoogleeraer
in de H. Godgeleerdheid en de Oosterkbe Talen , in bet
Illufire Athenceum ter dier Stede , beroepen wierd , bet welt
hem , op de aenneming , nieuwe bezigheden verfchafte;
die hem , in de verdere uitwerking van dit flukje belemmerden. Hierdoor is het zelve gelyk de Hoogleeraer aen' als by zig wel voorgetield
oluid, Met zo fterk befchaefd,
had; en, ziende dat hem de daer toe noodige tyd ontbreken zoo, heeft by bet best geoordeeld dit zyn Opftel, zo
21s bet is, als eene Academifche Proeve maer of te geven.
Dit Voorbericht is enigzins gefchreven in dell final van.
verfchooning ; dan bet Stukje hceft, rnag men wel zeggen,
die verfchooning joist niet noodig daer de uitvocring ,
£choon ze als een Studenten- arbeid befchouwd moge worden , den Hoogleeraer Pareau geen oneer aendoet. — De
Vertaling der Klaegliederen van geremia verleent alleszins
blyken van naeuwkeurigheid en taelkunde, die zich, in de
daerby gevoegde aentekeningen , met ene oordeelkundige
belezenheid nog duidelyker vertoont. Vooraf gaen enige
algemene aenmerkingen nopens dit Bybelboek, waeruit men
ten klaerfte kan afnemen , dat de Autheur zyn onderwerp
met bedaerdheid nagegaen , en bet daer toe betreklyke met
een welwikkend oordeel overwoogen beeft , ten blyke van
zyne .welingerigte oefeningen geduurende zyuen, Academietyd.
V. DEM.. N. ALG. LEV.C. NO.
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tyd. Om 'er den Nederduitfchen Lezer lets uit
merle te deelen , zonder hem met Hebreenwsch lastig te
vallert, zullen wy nit des Hoogleeraers voorloopende aenmerkingen , (die wel byzonder de overweging der Tad.kundigen verdienen, wegens het bygebragte nopens den flyI
van yerenzia en zyne dichtkundige ichikking,) hier overnemen het hoofdzaeklyke zyner vooraellinge , rakende den
becloelden inhouct dezer Klaegliederen.
Men vind. de Uitleggers dozer verzamelinge cleswegens
enigzins verdeeld ; wel inzonderheid komen 'er twee verfchiliende gevoelcns , over de gelegenheid by welke deze
Liederen opgelteld zyn, in overweging. Zonimigen naemlyk zyn van oordeel , dat de Propheet dezelven gedicht
heal op den dood van Koning yofza , en het toen your..
gevallerte , aengetekend 2 Kon. XXIII. 29, 30, en 2 aTun.
XXXV. 2o-24 ; ter welker laetPce plaetze vervolgens tiers 2.
gezegd word: En S'eremia inaakte een Klaaglied over S ofa;
desgelyks alle Zangers en Zangeresfen fpraken in hunne
Klaagliederen van y ofia tot op dezen dag; want zy gavenze
tot ene inzetting in Israel; en ziet , ze zyn gefchreven in de
Klaagliederen. — Dan anderen denken , aat het &Jur gemelde , fchoon 'er toen zuike Klaegliederen opgeileld zyn,
geen betrekking heeft tot dit Bybelboek ; welks inhoud,
hunnes agtens, in genen deele fact op het diestyds gebenrde, rimer op ene latere gefehiedenis; te weten , den geheelcn ondergang van het joodfche Gemenebest, met de vcrivoesting van Stad en Tempel , die ten gevolge had ,
gevanglyke wegvoering des Vacs, met hunnen laettlen
ring Zedekia , na Babel, gemeld 2 Kon. XXV, en 2 Cin-on.
Onze Autheur , met de laetst bedoelden inXXXVI.
Ilernmende , toont in de eertte plaetze aen, dat de ongevallen , in deze Klaegliederen befchreven , gansch niet overeenkomen met het gelehiedkundig bcricht rakende de omllandigheden by den dood van Yofia; en dat deze Klaegliederan , aen de andere zyde, geen de minfte melding maker
van 't geen, volgens dat berigt, in die dagen gebeurd is;
weshalven 'er gene reden zy om hier op het toen voorgevallen te denken; terwyl alles, war bier aengevoerd word,
volkomen beantwoord aen de gefehiedkundige verhalen van
die latere ornwenteling des joodfehen Staets ( 4); bet weik
by oils, met aenwyzinge van den inhoud van ieder der vyf
Klvaliederen in dit Bock vervat , aldus voordr;,cgt.
1`, ae
C4) Verge/. Eacnnoan hi, in 't 0. T. III D. §,
652.
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Nae het byster ongelukkig fterfgeval van yofia , neigde
Gemenebest meer en meer ten val; het werd cchter niet
eensklaps omgekeerd, maer, nae dat het op veleriele wyzen geteisterd was , ten laetfte onder Zedekia ganschlyit
verwoest.
Reeds onder yoj akin! , den tweeden Vorst nae 7ofia, zagen de Jooden zich genoodzaekt, om ene zware tehatting
aen den Koning van Egypte te betalen , 2 Kon. XX[ll.
33-35 ; kort hierop werden zy aen Nebucadnezar onderworpen, en door nabuurige volken, eertyds hunne vrienden en bondgenooten, geduurig jammerlyk geplaegd. Vervolgens was jechonias (of yoj at: hin) op den dood van yojakim, nauwlyks in 't Ryksbewind opgevolgd, of Nebucadnezar zond een Krygslcger tegen Jeruzalem, en clreigde de
Stad en 't gantiche Gemenebest volttrekt te vernielen. Als
nu ,echonias, om dit onheil of te werden, zich met alle de
zynen , vermoedelyk op den raed van yereinia , (vergel.
yer.
.
17 en ver y.) aen Nebucadnezar overgegevert
had , ram die Vorst , den Tempel geplunderd hebbende,
zulk een dental van voornarne Perfonadien en andere Burgers
gevanglyk met zich na
dat by gezegd wierd geheel
Jeruzalem weggevoerd te hebben , Kon. 16 :
waerdoor by de Jooden dermaete , febeen te verzwakken ,
dat hem nu voortaen geen ()Oland van hun tegen zyne
Overheerfching te duchten ware. Zulks ondernam nogtans
eerlange Zedekia, dien Nebucadnezar in de plaetze van Jechonias gefteld had ; het welk de Babylonifche Vorst zo
euvel opnam , dat by, o1n bet Joodfche Volk, of tot gehoorzaemheid te dwingen , of by weigering gantschlyk ter flagtinge over te geven , met een groot heir tegen hen optrok ,
en zyne lchikkingen maekte , om , het land verwoest en de
vastigheden in bezit genomen hebbende, Jeruzalem zelf te
belegeren. Deze belegering werd wel voor een korten tyd
opgebroken , om de Egyptenaers , die ter reddinge der Jooden toefchooten, te beletten tot de Stad te naderen; maer
ze werd wel dra hervat, en de wederiPannige Jooden zagen
eerlang alle hoop op ene gewenschte uitkomst verydeld.
yer. XXXVII. 5- to en 19. 7ofeph. Oudh. X. to. Inmiddels geraekte de Stad, door veierleie oorzaken , in den deerlykften toettand. Zy was niet alleen van hare vournaeinfte
inwoonders , die gevanglyk weggevoerd waren , beroofd,
maer zy wend daerenboven dagelyks nog meer en meer outvolkt; dezen fnetwelden in 't bettryden der vyanden, genen
werden door de pest vernield , en anderen door den hon.
gers.
z
bet
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gersnood verteerd yer. . XXXVII. at. XXXVIII. en
yofeph. als boven io en it; terwyl 'er ook waren, dle tot
de Chaldeen overliepen, ;der. XXXVIII. 19. — In deze
dagen nu, toen de Chaldeen, nae 't verdryven der Egyptenaren, jeruzalem op nieuw belegerd hadden, fehyrit y eremia het Maeglieci gcdicht te liebben, dat het cerite Hoofdfink van deze verzameling mackt. Onder het uitdorten van
weeklagten over alle die rampen , waken Jeruzdem zips
enige jaren getrolien hadden, (yers 2, 3,5, 6, to, is.),
Wier herinnering diestyds recht ter filede kwam en zeer bitter
was (7, 8.), maelt by de geffeldheid der Stad af, wel niet
als verwoest, maer zeer ontvulkt , 4.), van roncifomme
door vyanden omcingeid (17.), van de hoop op der Egyptenaren hulp verftoken (.19.), door 't bloed der haer Vt7rdeedigenct bur germ beflroornd (15.) , door hongersnood
, 19, 20.) en genoegen pest tot het uitcrfte gcbragt
zaem van wile uitzicht op hulp of troost wanhoopig be-Noid,
(7 , 9, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22.).
Dus zagea de Jooden zich overgekomen 't Been erenzia
hun, wegens de_terugkomst der Chaldeen voortPeid had,
hoe ark zy zich ook gevleid mogt.:n hebben, dat ze
mer zouden wederkeeren yen XXXVII. 7-1o. liet was
naemlyk zo vet van doer , ant zy geloof ileegen aen de tact
van yer enzia , zo mcnigwerven als by bun in Gods uaem
aenfprak. , dat zy inte,gendeel dien Vooripeller van dioeve
dngevalien op allerleic r,yzen iinaecilyk kwelden.
hunne
hardnekkigheid en geweldige hart ging zo ver , dat zy,
toen hy hun enige dagen later aenkondigde dat de Chaldeen de Stad zouden overmeesteren, en dat zy, die tot den
Vyand overliepen, nicts te vrcezen hadden, hem naer bet
Leven flonden , en in een modderigen kuil wierpen oak
bleef hy, nae dat hy nit dien kuil wetter opgetrokken was,
den Jooden fleeds hactlyk , die hem , van zyne yryneid beroofd, tot op het overgaen van de Stad in bewaring hidden, Yer. XXXVIII, en XXXIX. — Tot deze gebeurtenis brengt men zeer gevoegiyk bet derde Hoofdituk dezer
Klaegliederen , zo uit hoof& van den aert des Licds in 't
algemeen, als wel inzonderheid ter zake van deszclfs laetfte
gedeelte , van y ens 52 tot bet einde ; bet weik zo veel
overeenkomst hecit met bet opgemelde byzondere geval
yer emia , dat men nauwl ,Yks cue meerdere gelykhcid
vorderen.
Op zulk ene haillerrige verwerping. des Propbeets ,
den Jooden niet antlers dan het Laterite verderf re wachten.—
Zy
-
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y werden „ by ene langduurige belegering, Heeds meer en

meer geprangd door tiongeesnood , Welke , naer yereiniar
voorzegging, El. XIX. 9 , tot die hoogte zou dat
ay bet vieesch hunner zoonen en dochteren zouden eten.
in atilke benarde ornitandigheden maekten de Clialdeen zich
cindeiyk meester van de Stad, en bemagtigden ook Zedeki4,
then ay, daer by, met de krygskitechten, zyn behoud in
tie vlugt gezogt had, acirtervolgden, en in de vlakte van
Jericho gevangen namen. z Iron. XXV. 1-5, yer. XXXIX.
1 -5. — Tot dit tydsgewricht behoort het vierde Hoofdfink dezes Bocks. In dat Klaegliecl web geeft de Dicker
ene uitvoerige berchryving van den geleden hongersnood
fivers 1-g), rrn welken de vrouwen , hoe mewarig anders,
hunne kinderen eigenhandig kookten , en ter fpyze fchikteri
(so). .hulks is daer en boven nit vacheiden andere byzonderheden blykbaer. Toes' begrepen de fooden ten klaer,
ile , dat zy voortaen geen 'snip van de Egyptenaren te
wachten hadden (17.); en (Tat zy door die Propheten, wel.
ken bun ene gunitige , sekomst vooripeld hadden ,
waren; nadien zy zelfs hunnen Koning, te vergee4ch ge,
vlugt, in 's Vyands handers zagen (18 -2.0.). Aen dit tydClip , toen de Stad wel nog met aen de vlammen en de vetwoestinei,:e overgegeven , rimer den elendigen alle hoop vatl
reddieg afgeiheden wa.3, beantwoorti volkomen die bittere
weeklaeie der joo:len (18.) welken, zo door 't gevoel der
tegcnwoordigc a13 door devr,:es voor tockomende rampen,
gedrocgen , hooploos uitriepen : Ons einde is genaderd
onze dagen zyn vervuid , ja ons einde is gekomen
Der Jooden rarnpfpoed had intusichen hiermede den
hoogilen top nog Met beklommen , gelyl t enige weken later, na 't innemen der Stad, bleek. Toen naemlyk kwam
Nebuzaradan, ems Krygsoverfte van Koning Nebucadnezar;
deze verwoestte 'Ale de vastigheden van (eruzalem , brak
de muuren at', en oiferde alle de huizen tier Grooten, be,
nevens de paieizen , ja ook den Tempel, aen de vlammers
op , 2 Ken. XXV. 9 , so. 2 Chron. XXXVI. 17. Schrik.
barende t )onelen van menigerleie rampen zag men alotame. — Hier was de Vyand bezig met vrybuiten in den
Tempel en de Palei-6en; dezelven berooid hebbende, flak by
alles in den brand; by hoonde de elendige burgers met het
zingen van vrolyke trituntliederen ; zwaeide met zyn' ont,
bloote zwaerd roudzomme , fparencle noch kinderen, noch
oude such maegden , en deed veler bloed zelfs in den
Tempel iiroomen. Daer werden weerlooze burgers door,
gruwaaine iinertlykheders pynlyk gefolterd. En elders
Y3
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ren de ftratcn bezet door magtelooze bevende kinderen, die
te gelyk met de rnoeders door hongersnood en pest fneuvelden. Deze en foortgelyke toonelen hadden 'er plaets,
gelvk men uit het gerchiedverhael, en bet tweede Hoofdftuk
van dit Boek , kan opmaken. In dat Lied toch fchetst ons
yek entia deze ongelukkige verwoesting van Stad en Tempel
(vers 1 -9.) ; imtsgaders het jammerlyke lot der burgeren
(to tot aen 't einde); in welt eerfle gedeelte by de hevige
en als woedende bewegingen der trelfende finerten ten flerkfte
kentekent; %vaerop by de meer tedere aendoeningen, in 't
laetfts! gedeelte , niet min kragtig uitdrukt.
iVebuzaradan voerde vervolgens, Jeruzalem nu gehcel ver\west zynde , bet voornaenate gedeelte der Jooden , die
nog overgebleven waren, gevanglyk weg na Babel; latende
llegts de minden des lands in 't zelve , om de akkers en de
vvyngaerden te bebouwen, a Pon. XXV. 11, 12; over wellesai ity Geialja ten beitierder aide, a. lion. XXV. 22, en
XXXIX. 9, Jo. Dezen deerniswaerdigen toelland
dier Joodcn, kort na de verwoesting van Jeruzalem , maelt
tie Propheet ten levendigfte af, door hen als klagende over
hunne tegenwourcilge rampen , in 't vyfdc Hootliftuk van
tieze zone Llaegliederen , in te vocren.
Uit dezen inhoud der Klaegiiederen van yeremia kan men
dat ze, fchoon Been derzelven betreklyk zy tot
het fierfgevul van Koning yofia , echter niet alien gedicht
24,1, eerst imte de volftrckte verwoesting van Jeruzalem ;
nmer, met opzicht tot den tyd, gevoeglyk in de volgende
orde gefchikt mogen worden. Het therlle Lied, Hooldil. I,
fellynt gefchrkeeen te zyn op de herhaelda belegering van Jeruzalem. Het tweede , Hoofcift. nae de redding van
Yerenda uit den modderigen &nil, en gednurende zyne gevanglyke bewaring. Het derde, Hooldft. W. behoort tot
die dagen, in welken de Chaldeen de Stad overmeesterd, en
den dacruit vluchtenden Koning gevangen genomen hadden.
flet voerde, Hooftift. IL mach ons het jammerlot van Stad
en Tempel, mitsgaders de akelige ornflandigheden der burgeren op die overmeestering. En het laetfte Lied Hoofdfl.
V, ftelt ons de bittere weeklagte der Jooden, die in 't Vaderiand gebleven waren , ten nadruklykfte voor. — By
aldien deze, van de gewoone orde afwykende, fchikking ,
iemand enigzins vreemd mogte toefchynen , die Believe in
overweging te_nemen, dat men , in de tegenwoordige rangfenikking der Profetifche redenvoeringen van 7eremia, ook
niet altoos de vereischte tydorde behoorlyk gadegeflagen
hebbe. Zie EICHHORN
in 0. T. III D. 6. 539.
Di

y.

VAN HAMELSVELD , DE ERIEVEN VAN PAULUS. 315

De Brieven van PAULUS, den Apostel. Naar het Grieksch.
poor y. VAN HAMELSVELD. Tweede Stuk. Te Andteldain
by M. de Bruijn, 1790. In gr. oetavo,

I

et eerfle Stuk behelsde , gelyk wy onlangs berichtten (*), des Apostels Brieven aen de Christelyke Gemeenten te Rome en te Corinthe , en dit tweede vervat
zyne Brieven aen die in Galatien, te Efezen, in
Kolosfen, en twee aen die te Theslalonika. Onze Autheur
behandelt deze Schriften van Paulus met zyne gewoone opmerkzaemheid , het welk zyne aengewende moeite op den
duur steeds nuttig maekt , als , onder anderen, blyken kan,
nit zyne vertolking van 's Apostels waerfchuwende en opwekkende vermaning, Efez. V. 6-17, en zyne deswegens
bygebragte korte aenmerkiugen, Dus luid , volgens deze
Vertaling, des Apostels vooritel.
6.
Laat niemand u met ijdele fchijnredenen misleiden —
want pm deze ondeugden komt de ftraf van een' ver7.toornd God over de ongeloovigen.
Weest dan
derzelver deelgenooten niet.
E. Immers al fchoon gij voorheenen enkel duisternis waart,
thans zijt gij echter licht door [de leere des] Heeren,
gedraagz uzeiven dan, gelijk het verlichte menfchen be9.taamt. — De uitwcrking toch deter verlichting [vertoont zich] door alle goedaartigheid , rechtvaardigheid
io.en waarheid.
Onderzoekt zorgvuldig , wat den
lleere behaaglijk zy.
Neemt volitrekt geen deel aan de fchadelijke uitfporigheden van geheel verduisterde menfchen, maar beilraft
42. dczelven veel meer. — Het is waar, de ondeugden,
die zij in het geheim pleegen , zijn zoo fchandelijk, dat
43. men zich fchaamt, om 'er zelfs van te fpreken , nogthans
moet ailes wat bearaft zal kunnen worden , door het
licht openbaar gemaakt worden, alzoo tilt de natuur van
14. het licht is, dat het openbaar maakt.
Daarorn zings
men [in een van onze geestelijke gezangenj
„ Ontwaak Bens , gij die ilaapt
55 Sta uit de dooden op ;
59 Dat CURISTUS u verlichte!"
1$
(*) Zie boven bi. iEo.
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15. Ziet clan zorgvuldig toe, dat gij u met alle behoedzame
voorzigLigheid gedraagt , niet als onwijzen maar als wijMaakt naarflig gebruik van alle de gelegenlie16. zen.
den , dewijl de dagen boos zijn , weest derhalven niet
17. onopmerkzaam, maar leert meer en meer verftaan, wat
's Heeren wil is."
Op dit voorflel van den Apostel deelt ons, de Heer van
Ramelsveld nog de volgende Korte Aannaerkingen mede.
„ vs. 6.] Bij gelijkenis; dat het met deze dingen, die
tot cene aanzienlijke levenswijze , wij zouden thans zeggen,
tot den bon ton behooren , zoo veel gevaars trier lisp, en
dat men toch den godsdienst der Christenen kon blijven belijden. PAULUS waarfchuwt , dat men zich hierdoor
Met zal laaten bedriegen , en zegt , dat God joist zoodanige , van veelen voor onverfchillige en onfchuldig g,ehouden , zalten zelfs in heidenfche voliten draft.
vs. 9. Ik volg de lezing , de vrucht des lichts. —
vs. ti.]] Christenen zijn verpligt, niet alleen Been_ deel te
nemen in de onvruchtbare, dat is, iaadelijke werken der
duisternis of van geheel verduisterde menfchen, maar zelfs,
our die te bettraffea , door ovcrtuiging der wanrheid , en
door de menfchen met befeheidene wijsheid tot betere kennis en deugd op te fpooren. Edele werkzaamheid van
eenen Christen! doch geheel onderfcheiden van dat gemelijk
onophoudelijk berispen en veroordcelen van zulken , die
meenen iets te zijn , fchoon zij dikwijls in de daad niets
zijn ; Welke huller! broeder,, om dat hij met hunne bevattingen niet in alles overeenkomt, niet zelden verdoemen. —
PAULUS fpreCkt van werken der duisternis, gelijk de Heidenen voorheen gewoon waren to pleegen , en welken hij
bet voorgaande breeder gebijzonderd hadt.
12.] Niet alleen, in hunne geheime godsdienfligheden,
tnyfteria, maar ook bij andere gelegenhecien, daar is toch
geene reden, om de woorden zoo te bepaalen,
kon deze bedenkin g inbrengen, dat deze ondeugden dikwijls
Van zoo fnoode natuur waren , dat men zig moest fchaamen, om 'er van te fpreken. Deze bedenking beantwoordt
PAULUS.
'VS 13.] In de gewoone vertaaling zoekt men te vergeefsch
eenen zin. Het Grieksch moet vertaald warden , gelijk ik
gedaan heb, dan is alles duidelijk. Zat men cone ondeugd beftraffen , dezelve moot zeker in haare fehandelijkbead aan het licht gebracht warden, overeenkomilig de natuur van het licht, het welk de zaaken in haare waare gedaan-
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.d.tante vertoont. De waarheid vertoont dus ook de zaaken,
telijk zij zijn , en befiraft de ondeugd.
vs% 14.j . Dat dit ook de eigenfchap der Euangeliewaarheid
zij, dat z j alls in het rechte Hein !telt en openbaar maakt,
cloet PAULUS aan de Ejezeren opmerken uit den inhoud van
een der geescelijke gezangen, aan hun bekend, waaruit de
vo'tgende woorden °attend zijn. — In den Bijbel vindt
men dezelven niet, dus zijn zij daaruit Met aangehaald; dat
de Christenen bonne ‘,geestlijke gezangen hadden
de , hebben
Wij reeds tilt andere Brieven van PAULUS gezien, en wordt
ook vs. 19 gezcgd; en het is opgemerkt , dat de woorden
in den grondtekst eene verzcnmaat hebben welke zelfs
van verre in de vertaaling heeft kennen uitgedrukt worden.
vs. 15.] In 64 bet-Emden, moeten Christenen echter alle
voorzigtigheid gebruiken om te verbeteren en niet te verVitteren, men moet 2;ich 'hier als wijzen gedragen. De.
voorkornende gelegeitheid uitkopen , daar gebruik van maaken, om de liocsheid en het zedenbederf der tijden; waar
An de wereid ligt tot; het vervolgen van de vrienden der
waarheid oyerilatit. — Ten chide nu her naar wijsheid
te handelen , is een verilandig opmerken nodig, om alles
gale te Ilaan , en tevcns meer en meet te veritaan , wat
eigenlijk in dit opzigt de wit van God vordert, om niet te.
ijveren zonder verfiand."

De Kerk van JESUS, gebouwd op het Fundament der Profeeten ; in eenige Zamenfpraken voorgefteld door J. KLINKHAMER , P. z. Predikant te Wormerveer. Te Alkmaar bij
J. A. van Harencarfpel en J. Hand, 1789. Behalven de
•Voorreden , 290 bladz. in gr. octavo.

U

it een vroeger Gefchrift getyteld Korte handleiding
tot verfland der Voorbeeldige , Zinnebeeldige en Pro-.
feet Godgeleerdheid (*) , hebben wy den Eerwaerden
ElinManzer reeds teeren kennen , als een ernflig vooritander van de beoefening der Prophetifche Godgeleercilieid,
naer de zogenoemde Coccejaeniche denkwyze. Overallkornitig met deze zyne zucht, om die foort van oefeningware 't mogelyk , weder meer te doen herleven, heeft by
ook dit Gefchrift vervaerdigd, in 't welke by zich toelegt,
op
Trail. Letteroef. I D. bl. 229.
(4') Zie N.
Y 5
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op ene verklaring der Profetifche Leere nopens de lotgevalien der Berke van JESUS zins derzelver oprichting, tot
aen zyne verfchyning ten oprdeele over levenden en dooden.
Naer de aengenomen fchifting dier lotgevallen, wider zeven
Tydperken , behandelt zyn Eerw. dit onderwerp in zeven
Zamenfpraken ; ieder derzelven behelst ene verklaring der
Voorfpellingen, welken, zyns oordeels, tot elk dezer tycl.
vakken behooren, met aen\vyzing van derzelver vervulling
tot op den tegenwoordigen tyd , eu van 't geen de Berk
vervolgens te wachten heeft , tot op de voleindiging der
euwen. -- Het geen hy deswegens , in het derde Deel
zyner bovengenoemde Forte handleiding , beknoptlyk voorgedragen heeft, word in dit Gefchrift breeder ontvouwd.
Volgens het zelve beleven wy, zo als by de melding van
dat vroegere Stukje door ons aengetekend is (*), „ bet
„ zesde tydperk , in 't vooruitzicht der volkomen uitrooi„ jinge van den Antichrist ; welke echter geen Eland zal
„ grypen dan na ene voorafgaende nieuwe verdrukking der
„ Berke , door de zatnenfpanning van bet Roomfclie en
„ Turkfche Hof. — Dan die vereenigde Magren zullen
3, ecrlang tweedrachtig en vernield worden; en, daerop zal
,, de Kerb: , hare vyanden gedempt zynde , onder het ze.
„ vende tydvak, in den Net van heerlykheid verfchynen.”
Voor bun , Wien deze denkwyze over de Godfpraken ,
en dcrzulker manier van dezelven te verklaren , eigen is ,
zal deze vernieuwde pooping van den Eerwaerden Klinkha.
seer ongetwyfeld hare gevalligheid hebben; dewyl hy alles
op zyne gronden, regelmatig voordraegt, en met zulk een
ernst aendringt , dat men aen 's Mans oprechtheid en overtuiging niet kunne twyfelen ; bet welk veel invloeds kan
hebben, op de zodanigen , die aen zulk ene leiding van ge.
dachten gewoon zyn. Maer met dit alles is 't niet te wachten , dat het voorgedragen fierk zal dienen ter overtuiginge
van anders denkenden , die , terwyl ze 'er geen byzonder
nieuws in vinden, de aengenomen gronden te wankel nordeelen, en vele verklaringen der Prophetifche Schriften van
lien neer, 7,D al niet als willekcurig, ten minflen als pro.
blematisch, of voor- en tegenipraeklyk , befchouwen.
Gclukkig , behooren de hiertoe betreklyke gevoelens onder
de Broederverichillen, waerover men zonder kwetzing onderF,:heiden mag denken en leeren.
L*) aid. 51. 231.
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De Eenzaame Kristen , of Verzameling van Godvruchtige
Overdenkingen in de Eenzaamheid , door K. w. OEIVILER.
Uit het Boogduitsch. Met eene aanprijzende Poorreden
van den Boog Eerw. Hooggel. Heer L. MEIJER. S. S.
Th. Dr. en Prof. Ordin. aan 's Lands Hooge School te
Franeker,, enz. Tweede Stuk. Te Amflerdam bij M. de
Bruijn, 1790. In gr. oE7avo 157 bladz.
ns vroeger gezegde over de fchryfwyze van den Hoog
Eerwaerden Oemler,, in deze zyne Overdenkingen (10,
werd ons, by het doorbladeren van dit tweede Stukje, nog
nader bevestigd; en men heeft het, fchoon men een meerder beredeneerden denktrant beter keure, als een gemoedlyk flichtelyk Gefchrift te beichouwen. Hy levert ons hier
een vyftal van Overdenkingen, onder de volgende Opfehriften. yefus weende. jefus bloedde. Het woord des Kruizes
eene Godlijke kracht ter Zaligheid. Ik zal den Heer vreezen.
zie den Dag van Kristus , en verblijd mij. De derde
Overdenking, rakende de kracht van 't woord des Kruizes,
ftrekt inzonderheid om ons te doen gadeflaen het in velerleie
opzigten gemoedlyk treffende, dat ons de opmerkzame befchouwing van 's Heillands lyden ten levendigfte voor den
geeft brengt. Zulks geeft hem ook herhaelde aenleiding,
om te toonen, hoe deszelfs befchouwing, by het gunflig
oogenblik van een gevoelig hart , eigenaertig gefchikt is,
om den Zondaer te ftuiten, tot inkeer te brengen, en tot
den weg der Deugd te doen keeren. Men oordeele over ae
uitvoering hiervan , op het lezen der volgende befpiegetinge.
„ Het woord des kruizes doorgloeit de ziel des wraaltgierigen en onverzoenlijken. De medebroeder,, gehaat,
verdrukt, vervolgd en beleedigd, ftaat met traanende oog-en
voor zijnen vijand, en poogt zijn fteenen hart, door wreak
en vervolgzucht verhit, te vermurven, maar te vergecfs; —
kerinen en fineeken heeft geen kracht op het gemoed des
verharden. Gevoelloos treedt hij aan den voet van
Golgotha, ziet den flervenden flehouder der zondaaren
den verachten flaavenpaal hangen:
maar hij merit de
onichuld des Verlosfers
hij ontdekt eerie alle verbeedding te bovengaaude menfehenmin, eerie Genade, die gene
groa(*) Zie boven, bl. 14.
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,a:eGeiden haft, eetie Barmhartigheid, die grensloos is; —7.!
z:jn hart klopt, hij gevoelt jets Godlijks, hij hoort
de fchreeuwencle lastertaal der voorbijgangers , — het
fmaaden der grirmnige Overpriesters, — het fchimpert
der- glimplagchende FarizeeuWen, — de verachtlijke fpotredenen van een geblinddoekt graauw; — hij ziet de
verguizende hoofdfchuddingen der wraakgierigen, — ziet
en de dolle
in ieder oog woede en nijdigheid branden,
gramfehan Mtn wrevli Po- aangezicht afblikfemen;
gevoelt afkeer en walging, en zijn ziel toornt over bet vet..
-cloembj1; gedrag dier bloeddorfligen ; 7--- hij rigt zijn tra
rend oog nog eons na boven, ziet den.zwaegenden Heilan
met een bebloed hoofd, — met een veelwondig lichaam
met den doad worifelen , hij ziet in Zijn achtbaar
gelaat de g agtaartigite trekken van liefde en tederheid; —
hij boort de Godiiike item des Heilands . , „ \Fader!. vert
Beef
(-r eef het bun!" — Zijne oogen worden geopend door
verbal•
van bet woord des kruizes,
de
gende outdekking vol verfchrikkinge hij ziet vett
zeiven onder het Godvergeeten rot der woectende, lastez
ram , die Jefus berchimpen , wijI hij zijnen broeder niet
vergeeft , maar hem fteeds met icheele oogen van nijdig,Schaamte,
heid aanziet , en op wraak bedacht
hij gaat verflaagen wech ,
doer hem bloozen ,
vliegt hem in de amen,
zoekt zijnen vijand op ,
sum hem alle zijne belcedigingen te vergeeven."

De Eer en Leer der Hervormde Kerk gehandhaafd, tegen d8
verkeerde Voordragt van eenigen haarer Leerftellingen, erk
tegen easige misvattingen begreepen in zeker Werkie
genaamd Dagboek rnijner goede werken., in rekening
gebragt bij God, tegen den dag der algemeene vergelding„
Door c. BREM, Ouderiing, der Sclzotiche Gereformeerek
Gemeente te Rotterdam. 7e Rotterdam bij A. Bothall,
1790. Behalven het Voorberich,t , 198 bladz. fn gr. oaavoit
an het Dagboek, in dit Gefchrift byzonderlyk beoogdi
hebben wy reeds voor enigen tyd gewag gemaekt
met ene zo wy oordeelen , genoegzatne aenwyzing ,vats
deszelfs buitenfpoorigheid (*); des het ons niet vreeincl

V

doe 1,
(4) Zie

441g. Vad, Lettere". VII D. bh saa.
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doe, dat de voorftanders van de Eer en Leer der Hervormde
Kerke deszeifs inhoud wraken. De Opfteller van dit wederleggend Gefchrift toont , op ene voldoenende wyze;
met beteheidenheid aen, dat de daerin beweerde ftelliugen,
die de Deugd ondermynen en ter oneere der Kerke zouden tirekken , geenszins met de aengenomen KerkleeT
overeenftemmen; des de Leden .der Kerke, daer tegen wet
gewaerfchuwd mogten worden.

Verhandeling over het Graveel en de yicht, waarin de bron.
nen van beiden die ziaten naargelpoord, en daadelzjke middelen tot voorkoming of tot wegneeming derzelven aan de
hand gegeeven worden. Uit het Engetsch vertaald , door
o. C. EICKMA , Med. Doff. , Lid en Tweede Secretari.C.
Van het Bataafsch Genootfchap der Proefondervindelijke
Wijsbegeerte te Rotterdam. In 's Gravenhage bij I. van
Cleef, 1789. In gr. 8vo. III biadz.
e Inleiding van deze Verhandeling flrekt ten betoog
der moejelykheid , welke zich zo niet altyd, ten miniten doorgaans, opdoet, by de geneezing van het Graveel
en der jiclit, en daar de lit:idle eerie ziekte is, waar merle,
(volgens onzen Aneteur) de rykeu en oVerdadigen het
nicest geplaagd worden , zo worden dezelve, door hunne
onverduiciigheid om gehoipen te worden , veelal blOotgegeld nail de bedriegeryen van eervergeeten fchepzels , die
outzachlyke fchatcingen ligten voor het verkopen hunner
niets beduidende Geheimen.
In het eertte Deel over de oorzaat'en en voortgangen van het
graveel , handelt de eerite Afdeeling , over de grondjtoffe
van de famengroejingen der pis , de tweede over den jtaat
waarin deze flee in de vochten gevonden word, en de derde
over den onnatuurlyken overvioed daer jtoffe , en derzelver
famengroejing in de piswegen.
Van het tweede Dee!, over de oorzaken en voortgangen van
de jicht , word in de eerfte Afdeeling gefprooken over de
voortbrenging ,ler jicht , in de tweede over den jtaat van het
lighaam, welke de jicht het meest begunftigt ; en in de
derde Afdeeling over een aanval der jicht.
In bet derde Dee! word gehamield over de voorbehoeding
en geneezing van bet graveel en de jicht , de eerfte Afdeeling
itrekt ten betoog, dat dew. Ziekten kunnen voorgekomen en
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geneezen worden , door te waaken tegen eve overvloed van
zuur : de tweede over de onthouding van de zuuren: de derde
over het beletten der verzuuring , uit de gisting ontfiaande: de
vierde over het t' onderbrengen van het zuur: eindelyk word
het befluit van dit alles opgegeven. Uit de voorfchreven
inhoud kan ieder , der zaak kundig , reeds by voorraad
overtuigend zien , dat deze verhandeling, zowel met oordeel , als ook met de daarby vereischt wordende geneeskundige kennis, opgefteld is. Zy verdient dus van Hun,
wier zaak het is deeze zo fleepende als gevaarlyke ziekten
te behandelen , met aandagt geleezen te worden; en fchoon
men niet in alles met den Aucieur in zyne onderftellingell
eensdenkende zyn mogt, zal men echter niet kunnen
ontkennen, dat zyne gevoelens veel waarheids behelzen, en
dat men, door zyn voetfpoor te volgen, aan veele ongelukkige lyders , zo al niet eene volkomene herftelling , ten
minften eene aanmerkelyke verzachting en verbetering zal
kunnen verfchaffen.

Verhandeling van het Voorgevoel en de Schyngezichten, door
J. CH. HENNINGS. Hofraad en Hoogleeraar te Yena. Uit
het Hoogduitsch. Eerfte Stuk. Te Amfierdana by A. Fokke
Simonsz., 1790. Behalven het Voorwerk , 396 bladz. in 8vo.

Z

y, die de Zielkundige Uitleggingen van den Hoogleeraar
Hennings , over de Geesten en Geestenzieners , mitsgaders over de Droomen en Slaapwandelaars , met genoegen
nagegaan hebben , zullen, by het doorbladeren van dit zyn
Gefchrift , raakende het Voorgevoel en de Schyngezigten ,
hunnen tyd niet beklaagen; gemerkt de Hoogleeraar, deels
op dezelfde , deels op foortgelyke gronden , zyne verklaaringen deswegens bouwt. Overeenkomflig met zyne fchryfwyze , nopens de opgemelde onderwerpen , behandelt by
ook dit flak , niet op een meesteragtig bellisfenden toon,
maar als ecn onderzoekend Wysgeer,, die opmerkzaam nagaat, wat de Zielenleer hem aan de hand geeft, ter zielkundige verklaaringe veeler verfchynzelen , tot dit onderwerp betreklyk , die het Bygeloof en deLigtgeloovigheid
veelal greetig voor wonderdaadig houdt. flit Le gaan,
als iets dat uit eigen aart nadeelige gevulgen heat is een
voornaam bedoelde van onzen Anthem; en fleagt niet
Heeds ten voile , in zyne wederleggende ophelderi;ig , by
wont genoegzaam altoos, dat 'er,, zo al geen bellislende ,
rg-
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egter zeer waarfchynlyke gronden zyn, om het voorgevallene natuurlyk te verklaaren , en dat men dos niet genoodzaakt zy tot bet wonderdaadige toevlugt te neemen. lets
het geen ointrent een onderwerp van die foort , dat zyne
duistere zyde heeft , en in alle fchuilhoeken der natuure
niet na te fpooren is , by elk verflandig denkend Mensch
met het hoogfte regt , voor dus ver voldoende gehoudeu
mug worden , om hem te wapenen tegen den fcliadelykea
invloed der verftand-bedwelmende dweeperye.
Ten aanvange van dit onderzoek verledigt de Hoogleeraar
zig , in 't eerite Hoofdituk, tot bet ontvouwen van de algemeene zielkundige grondftellingen, volgends welke bet vooruitzien , bet voorgevoel en de Jcliyngezichten , verklaard kunnen
worden: het Welk hem , na cene beknopte algemeene befchouwing van den mensch , zig breeder doer uitlaaten ,
over de bron, den voortgang, de trapper], den -verfchillenden aart en de onderfcheiden werkingen der denkbeelden,
met do gevolgen die daar nit voortvloeien. Zyne beredeneerde bedenkingen deswegens grondt by grootlyks op , of
bevestigt dezelven met ,Namur- e Geneeskundige waarneemingen. .En dit geeft hem meerrnaals aanleiding, om deeze
en geene gebeurtenisfen , die een wonderdaadig voorkomert
hebben , op natuurlyke gronden to ontvouwen : by welke
gelegenheid by 't 'er ook byzonder op toelegt , om de bedriegelyke wondergcneezingen van den Pfarheer Gaszner
cen fielder daglicht te llellen; en zo ook te toonen, dat 'er
geen wonderkragt vcreischt werd , ter voortbrenginge van
de zo veel gerugtsmaakende verfchynzelen by 't gram des
Diacons Franciscus de Paris; dat ze, integendeel, zo verre
ze na te vorfchen zyn, met toegeeving der historifche wearheid , of uit zielkundige of uit gezondheidkundige grondflagen verklaard kunnen worden.
Na deeze voorafgaande aanmerkingen bepaalt zig de
Hoogieeraar nader tot cene gezette befchouwing van de
Voorgevoelens ; ter welker duidelyker nalPooringe en verklaaringe, by, in de eerfte plaatze, de aandagt vestigt, op
het begrip , dat wy to vormen hebben, van Voorgevoelens,
in onderfeheiding van Vooruitzieningen ; mitsgaders op de
¶erdeelirlg der Voorgevoelens waaromtrent in aainnerking
fromt, derzelver gelteltenis , de toeftand der menfchen , die
voorgevoelens bezitten, en de oorfprong, waaruit zodanige
voorgevoelens ontflaan. Ifierop neemt by vervolgens , eer
by het ondcrwcrp zelve bchandelt, in overweeging, in hoe
1.erre vcoruitzieningen en voorgevoelens der menfel;en met
Gods
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Gods wyslieid firydig of overeenkornflig kunnen zyn; als merle
in hoe verre de menich bevoegd zy,, on her toekonu ?lac te o-t
derzoeken: waaraan voorts nog genegt wordt het bewys der
flellinge, dat een vermoogen van voorgevoelen met de. natuur
der ziele niet /trydig is; het welk den Autheur verder aanleiding geeft, om te verklaaren, hoe 't bykome, dat de men_I then dikwils , in de volgreeKs hunner gedagten, een
baaren fprong begaan. — Op de in dit alles ontvoawcie
gronctIfellingen en bygebragte bedenkingen , lteunt eindelyk
des Hoogleeraars daaraan volgende verkiaaring van 't Forge,
voel, en wel zo als de rnensch het zelve beitotnt , in den
fiaap , wanneer by droomt , of geduurende den tyd, dat by
waakende is. Hy bepaalt zig, in bet regenwoordige Sauk,
tot het eerstopgenoemde, en het laatst aangeduide zal in
bet tweede Stuk nagegaan warden ; by welke gelegenheict
ook de Bygeloovige en ongegronae Voorgevoelens en Voorbeduidzels , mitsgaders de Schijngezigten, in aanmerking
te komen. — Met betrekking tot de Voorgevoelens in
den fiaap handelt de Autheur, eerst , over het Been ten
deezen opzigte gade geflaagen moet warden , nopens de
Droomen in 't algetneen, en dan wegens die der Maanzieken en Slaapwandelaaren in 't byzonder. Irene groote vetfcheidenbeid van verhaalde gcbeurtenisfen konit lifer in
berde, en de Hoogleeraar toont ons gerneenlyk vry klaar
dat men, de egtheid van 't verhaal meerendeels toeflamide
r'er dat bovennatuurlyke wonderbaare, 't welk men 'or vela;
in meent te vinden, niet behoeft te erkennen, daar zig hat
voorgevallene zeer wel op natuurlyke grow:fen laat verklaaren. Hy levert ons in dit gecteelte eene reeks van ophelderende aanmerkingen , over gevallen van verfcliillenden
tart, die ons dit ten duidelyklie arAwyzen; en men zon
zulks, op zyne gronden, ongetwyfeld in verfebeiden gevallen nog veel verder kunnen breu,gen, dan men nu zointyds
Iran doen , byaldien ons alie .voorgaande en begeleidende
omftandigheden , gelegenheids-gronden , enz. rain bekend.
waren. Een voorbeeld van die natuur geeft by ons aart
hand , met de melding en verklaaring van bet volgende geval , dat wy den Leezer tot een that zullen mededeelen.
„ Zo fchynt, (zegt hy,) een drawn , die een vervuld
wordend voorgevoel ontdekte, eene merkwaardige vaorbeduiding bevatte, en in het Allgemeinen Magazin der Natur
and Kunst , (8flen Ban& S. ti8.) verhaaid wordt ,
buitelq.),:ewooti te zyn; fchoon die veelligt eene andere ge,
d aan-
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daante bekomen zoude , wauneer alle de omftancligheeden
volkomen opgegeeven waren. Inmiddels zal ik my de mocite
geeven , om dezelve te verklaaren. Den Koopmans vrouw ,
op de Place du Louvre te Parys , was daags voor Kersda g
175o uitgegaan , om een Magiftraatsperfoon zekere papieren, waaraan haar veel gelegen lag, te vertoonen, en verloor dezelve by heure terugkomst: zy ging ijlings naar alle
de plaatfen, waar zy doorgekomen was, terug, loch te
vergeefs ; en zy geloofde dat heur verlies niet te herflellen
was. Drie dagen naderhaud droomde zy, dat zy, in de
ftraat St. Honors ware, en dat een man in een rood kleed
heure papieren opraapte. Zy verhaalde des morgens aan
elk, die haar flegts hooren wilde, heuren droom, en dezelfde perfoonen, aan wie zy die verhaald heeft , hebben
my de gebeurtenis voor zeker betuigd. Intusfthen Hoeg zy
geen agt op deezen droom ; maar de daarop volgende
slag, wanneer zy, om eenige bezigheeden te verrigten, tutgegaan was ontflelde zy ten eenemaal , toen zy , in de
itraat van St. Honors, een mensch in een rood kleed aarttrot*, die aan den genen, dien zy in den droom gezien hadt,
volkomen gelyk was. Deeze gelyltheid trof haar, zy fprak
hem aan, en vroeg hem, of by niet op Kersavond eenige
papieren gevonden hadt? De man bedagt zig een weinig,
en vroeg daarnaa, of deeze papieren niet van zodanig een
zaak , als daarin verhandeld werdt , fpraaken ? Ja , antwoordt zy fchielylt , en als gy ze hebt , zult ge my een
grooten dienst doen , met my die wederom te geeven.
heb ze niet by my, antwoordde het mensch ; zy zyn te
Nanterre ; maar als gy my eene aanwyziug wilt geeven,
hoe gy beet, en waar gy woont, dan knot gy verzeekerd
zyn, dat gy ze nog voor bet vallen van den avond wederom
bekomen zult. De Man hicldt zyn woord, enz. Deeze
droom fchynt my toe niet geheel onverklaarbaar te zyn
want mogelyk zag de vrouw, wen zy heure papieren,fchoort
daarvan onbewust, verloor, iernand met een rooden rok,
die jets van den grond opraapte; maar, dewyl zy ten dien
tyde met gewigtiger gedagten bezig was, zo was deeze gedachten van den man met den rooden rok, en van 't opraapen van 't een of ander , veel te zwak , en werdt door andere fterkere voorftellingen te veel verduisterd. tiort daarop
bemerkte zy het verlies van heure papieren, dat voor hoar
al te gewigtig was, dan dat heure ziel van vrees en fchrik
bevryd hadde kunnen blyven. Door deeze angilige voorflelling en het vlytige zoeken naar het verloorene, werdt de
voorgaande zwakke gewaarwording van den nun met (Wit
V. DLEL, N. ALG. IETT. N0. 8.
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fooden rok , en zyn nederbukken, volkomen verduistera,

in den droom egter konde de zwakkere voortlelling, die zy
daags te vooren gehad hadde, van den roodgekleeden man,
zetr gemakkelyk weder opgewekt , en . in een helder licht
gefield worden , daar de ziel nu, aan heur zelve overgelaaten , en van uitterlyke gewaarwordingen en andere leevendige voortlellingen bevryd was (*). Wat wonder is het dan,
dat zy alzo van deezen mensch droomde , dat zy tevens aan
zyn nederbukken dagt , en, na de gewoone wet der verbeeidingskragt, het vinden van heure papieren met dat nederbukken verbondt (t). Dat zy nu, kort daarnaa, werkelyk den in 't rood gekleeden man op ftraat aantrof, kan
op eene toevallige wyze zeer ligtelyk gebeuren , daar mogelyk dat mensch , wegens zyne bezigheeden , dikwils in
die ftraat noodig hadt. Ik zie daarom in de aangevoerde
vertelling nog niets wonderba.ars , alhoewel vrouw heuren
Broom voor een voorgevoel moest houden; om dat zy den
famenhang van het gevolg met de oorzaak des drooms niet
doorzag (D."
Op deeze en foortgelyke maniere kan men de meeste beTigten , nopens de Voorgevoelens, verklaaren, met ter zyde
fteliinge van 't wonderbaare bovennatuurlyke. Zulks toont
de Hoogleeraar in eene reeks van gevallen ; dan intusfchen
erkent by egter, dat 'er ook berigten van Voorgevoelens
den dram, (de verdigten daar gelaaten zynde,) voorkomen,
die zig op zodanig ecne wyze niet laaten verklaaren ; en
waarin men icts bovennatuurlyks moet erkennen. Ter behandelinge van dit onderwerp fchikt by bet laatfte gedeelte
van dit eerfce Stuk ; het welk den Leezer lesfen van omzigtigheid , in 't beoordeelen van zulke gevallen, inboezemt.
De
(*) Zie §. To en Tr: alwaar de Hoogleeraar getoond heeft ,
„ dat zwakkere gewaarwordingen , die iemard voormaais reeds
„ gehad heeft, in den flaap zetr leevendige voorftellingen en
„ beoidingen kunnen worden."
(t) Zie G. 4 , welke handelt over bet verklaaren der inbeel.
dingy, nit de beweeging der vezelen , waar uit men kan afleiden,
Doe 't niet te verwonderen zy, dat het denkbeerd, 't welk met
din eenen vezel verbonden is, colt de andere denkbeelden, die
'oegeleiders van de veranderingen der andere vezeien zyn , aantast.
(§) Zie §. 13, in welke onze Autheur, nagaande wat bepaald.
lylt VocrgevoeIens zyn, onder anderen zegt : „ Men zoude de
voorgevoelens zetr wei door innerlyke voorgewaarwordingen
„ verklaaren kunnen, die gelykvormige uiterlyke gewaarwordin„ gen ten gevolge hebben, welker te famenhang en gevolg
onbegrypelyk
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De Nieuwe Zeemans *gent. Twee Deelen. Te Anyterdarn by G. Hu1st van Keulen , 695 bladz. in octavo.

tl

et eerfte Deel van deezen Zeemans Asfifient, in 178o
gedrukt, is eigenlijk eene overzetting van The Pradical Navigator , and New Seamans Daylys Asfilient ; The
Nautical .Almanack; The Mariners Calender ; The Mariners
Compas , en La Guide du Navigateur ; en bevat verfcheidene Tafelen , welken den Zeelieden onontheerlyk zyn.
Dienende dezelve. r) om den tyd op Zee, en de miswyzing
der Compasfen te vinden. om de breedte en lengte , benevens het hoog en laag water, te berekenen. 3) om uit de
gecoppelde coerzen de generale coers en verheid te vinden;
en 4) om het pasfen en beftekftellen , op de ronde of wasfende Kaarten , aan te wyzen. Wordende dezelve alle door
voorbeelden opgehelderd. Het Tweede Deets eerfle Stuk,
dat mede verfcheidene nuttige Tafelen voor de Zeebebouwers bevat, en tevens bet Beftekftellen op de zeekaarten,
door hulp van de Gunterfchaal, Schuiffchaal en Ruitkaart ,
leert vinden, is in 1785 gedrukt. Het tweede fiuk van dat
Deel, in 1789 uitgegeeven , behelst eene platte en eenvoudige Verhandeling , over den grond en het gebruik van de
Nonius - verdeeling, toegepast veoral op de 06anten , Sextanten , enz. door H. AENEAE. Terwyl het derde of laatIle
Stuk, eenige geheel uitgewerkte Astronomifthe of Klootfche
Voorfiellen , volgens K. GIETERMAAKER bevat , zynde
door JACOB ERZEIJ mede Ao. t789 in 't licht gegeeven,
en met de noodige Plaaten opgehelderd.
Het moet den Menfchenvriend, zo wel als den beminnaar
van Kunflen en Wetenfchappen , altyd zeer bevallen , wanneer waarlyk geleerde en ervaaren Lieden zich zo laag
willen en kunnen vernederen , dat zy, door den gemeenzaamilen volkstoon aan te neemen , het onderwys ontzaglyk bevorderen : en de verhevenite zaaken der kunst voor
den geringiten beoefenaar bevattelyk weeten te maaken. De
Heer AENEAE munt, in deezen, boven veele andere uit, in
zyne Verhandeling over den grond en het gebruik der Noniusverdeeling. „ 1k heb (zegt by) voorgenomen, om voor
weinig geoeffende, of min kundige , Zeelieden te fchryven;
1k zal my dus , zo veel my mogelyk is, naar blame bevat.
ting trachten te fchikken, 6n alle fraaiheid, zo wel in taal
als
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als voordragt, waar die maar eenigzins aan de eenvoudig,
heid, of duidelykheid , zoude kunnen fchynen hinderlyk te
zyn, met opzet verthyden; en daarom deeze myne Verhandeling in de gedaante van een Zamenfpraak tusfchen Meester en Leerling opflellen ; als zynde dit , naar myne gedachten , het gefchiktfle middel om den Leerling telkens ,
waar men het vooral noodig oordeelt, wederom op nieuw
oplettend te maaken."
Aartig, en tevens zeer doeltreffende, heeft by dit gefprek
doorgehouden, Wy moeten, om 'er ooze Leezers van te
overtuigen, 'er de volgende trekken uit mededeclen.
1, Leerling. Gy zegt , Meester! dat het ftreepje , daar
het Leelytje by that alleen meet; wel wat doen dan alle
de overige deelen van de Nonius -verdeeling ? Meeten die
de minuuten dan niet, gelyk Gy my te vooren geleerd hebt?
Meester. lk zoude U daar tweezins op kunnen antwoorden. -- In zeker opzicht antwoord ik ja. De Noniusverdeeling meet de minuuten, gelyk ik U te vooren geleerd
heb. Doch in een ander opzicht kan ik U neen antwoorden, en voegen 'er by dat de Nonius de minuuten eigenlyk
niet meet, maar aantoont hoe veel minuuten 'er door het
ftreepje met het Leelytje gemeeten worden.
Leerling. Dat wordt my te geleerd, Meester! Gy zegt:
de IVonius-verdeeling meet de minuuten eigenlyk niet, maar
fount hoe veel 'er door het Leelytje gemeeten worden. My
dunkt dat komt volmaakt op het zelfde nit.
Meester. Zo doet het ook in de daad, maar het maakt
onderfcheid in de wyze van befchouwen , en gy zuft het
nut van deeze onderfcheiding ras gewaar worden. —
Laat ons ondertusfchen een kleinen uitflap doen om U
dit bevattelyk te maaken. Gy weet wel, dat 'er paalen Tangs den weg than van AmJterdam naar Haarlem?
Leerling. Wel ja ik. Steenen paalen van 4 tot 4 , of
van 5 tot 5 roeden , die om de to() roeden met zwarte
letters genommerd zyn.
Meester. Gy begrypt dan wel, dat deeze paalen tot eert
maatfchaal fangs den weg verftrekken, en dat iemarid, die
met de fchuit naar Haarlem vaart , van paal tot paal kan
zien, hoe vet by fangs dien weg gevorderd is.
Leerling. Dat is klaar.
Meester. Stel nu eens dat de genommerde paalen alleen
bleeven ftaart, en dat men alle de andere weg nam, zoude
men dan nog zo juist kunnen zien waar men was?
Leer-
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Leerling. Zo juist niet. Men zoude omtrent kunnen
lien of men in het midden , of op een derde of vierde
deel tusfchen twee paalen in was ; maar men zoude het
op geen 4 of 5 roeden na kunnen zien.
j uist
Meester. Dat is zo ; maar zoude 'er nu geen middel
zyn om dit evenwel van ogenblik tot ogenblik naauwkeurig te meeten ?
Leerling. Misfchien wel Meester wat middel weet
Gy daar toe?
Meester. Dat de Jaager naauwkeurig acht gaf, hoe veele
happen zyn Paard in ioo roeden deed; en dat by dan beftendig het getal van ftappen dat zyn Paard van een genommerden paal of gedaan had, onthield, of aanteekende:
want flellende dan dat bet Paard 50o happen in de too
roeden deed, en dat men begeerde te weeten hoe veel men
voorby zekeren paal was, zo had men maar aan den Jaager
te roepen , HOE VEEL ? 41s de Jaager dan we0,rom riep
11ONDERD dan wist men dat men 1. gedeelte van lop roeden , dat is so roeden voorby dien paal was ; riep de Jag
HONDERD EN VYFTIG ftappen, zo wist men, dat men-ger,
so roeden voorby was , enz.
Leerling. Dat zoude zekerlyk een goed middel zyn;
want dan wist men telkens uit het getal van happen van het
Paard , hoe ver de fchuit tangs de Vaart gevorderd was;
maar hoe komt dat by ons. Octant te pas , Meester ?
Mester. Dat gain wy nu zien,
In het Theede Deets eerfte Stuk, bladz. 172 en 175, vindt
men ook de gewoone Tafth, om de graaden, minuuten en
feconden lengte op den Equator, in uuren , minuuten, feconden, enz. van den tyd te reduceeren ; en ook om zulks
omgekeerd te verrichten. Zodanige Tafels zyn zeer nuttig,
vooral wanneer zy de rekeninge verkorten , buiten Welke
vereischten het geheel onnodig zoude zyn dezelve mede to
deelen. Intusfchen is de volgende rekening, buiten eenige
Tafel, veel beknopter,, dan die in den Asfillent , met behulo
der Tafels, verricht wordt. Namenlyk, om de graaden',
minuutenn , en feconden lengte, in uuren, minuuten, feconden tyd te veranderen , .behoeft men enkel de opgegeevene graaden door 6o te deelen ; het overfchot 'er agter
te plaatfen , met de minuuten en feconden die mede opgeg eeven zyn;= en dan alles met 4 te vermenigvuldigen. Wy
zullen dit duidelyk maaken , door het eerfte voorbeeld bladz.
173, voorkomende, volgens deezen Regel te bewerken.
Men begeert te weeten hoe veel uuren, 11141111.1te11 2 fecort.
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conden in tyd, 1°8 graaden 4 minuuten 45 feconden lengte
op den Equator uitmaakt?
oplosfing.
4' 45 0
deelt de graaden door 6o1.48.
1o8.
4- 45. 4 maal.
komt 7 ur. 12/ 19".
Tweede voorbeeld, zynde het derde in den Zeemans Asfiflent , bladz. 174.
'Er wordt gevraagt , hoe veel uuren, minuuten, feconden in tyd 145 graaden 5o min. en 13 feconden lengte op
den Equator uitmaakt?
deelt door 60 145 °. 50' 13"
2.25' 50" IV/
4 maul.
komt 9 ur. 43' 20" 52/r/
Om de kortheid deezer bewerking aan te toonen , zullen
wy bier de oplosfing laaten volgen, welke van deeze twee
voorbeelden , in den Zeemans Asfifbent , door middel der
Tafels gegeeven wordt.

uur. min. fecond.
graaden is
6 — 40 — o. Zie 5de en 6de Colom.
0 — 32 — o Zie I fte en 2 de Colom,
8 graaden is
4 minuuten is o — o .-- 16 Zie dezelve.
45 fecond. is 0 — 0 .— 3 . Zie 3de en 4de C010111.,
Dus zo8-4 -45 ma.akt 7 — 12 — 19
uur. min. fecond.
100

uur. min. fec. tertien.
140 graaden is
9. — 20 — 0— 0
5 graaden is
o
0
o
50 minuuten is o -- 3 —
13 fecond. is 0
0 — 0 — 52.
Pus 145 gr. 5o min. 13 fec. maaken 9 uur. 43 min. 20 rec.
$2 tertien. Zo als wy, met veel minder moeiten en letters,
bier boven gevonden hebben.
Om de uuren en minuuten Tyd , in graaden lengte van
den Equator te reduceeren , behoeft men den tyd alleen
door 4 re deelen, en de uuren door 60 te verrnenigvuldie,een en 'er graaden by in te trekken.
Wy kiezen weder het Eerfte en Derac Vvorbeeld uit
den Zeemans "Agent.
Zy
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Zy gegeeven, dat men begeerde te weeten, hoe veel graaden, minuuten en feconden lengte op den Equator; 7 uur.
12 min. en 19 feconden Tyd uitmaakt 2
/ 19"
deel door 47 uur. 12
I. 48 ° . 4 1- 45".
Verm: met 6o
komt log °. 4' 45
Hoe veel graaden, minuuten en feconden lengte, op den
Equator, maaken 9 uur. 43 min. 20 feconden en 52 tertien
in tyd uit ?
43' 20"52"
deel door 49 uur.
2. 25. 50. 13.
Verm: met 60
komt 145 0 . yo min. 13 feconden.
Deeze zyn ook , volgens de Tafels bewerkt , veel omflagtiger. Wy konden niet nalaaten , ' daar wy deeze Leerwyze noch by LA LANDE noch by STEENSTRA, noch in
een eenig Neerduitsch boek , hebben aangetroffen , dezelve
hier , ten nutte der Zeelieden en andere Sterrenkundige
Liefhebbers,mede te deelen : nadien eene kortere bewerking,
zonder Tafels, ons gewigtig genoeg toefchynt , om boven
de gewoone, met de Tafels, te doen verkiezen.

Wysgeerige Befpiegelingen over de Grieken. Door no. DE
PAUW. Uit het Fransch vertaald. in twee Deelen. Tweede
Deel. Te Deventer, by L. Leemhorst 1789. In ()Stay°.
53o bladz.

V

an het eerfte Deel deezes Werks hebben wij, voor eenigen tijd (*), een tamelijk uitvoerig bericht gegeven.
Ons eerfte oogmerk was, met het tweede Deel op denzelfden voet voort te gaan , en van paragraaf tot paragraaf den
Leezer het aanmerkenswaardigfte , dat ons mogt voorkomen , onder het oog te brengen. Doch voorziende , dat wij
op deeze wijze de paalen der ruimte , Welke wij hiertoe
kunnen gebruiken, verre zouden te buiten treeden, hebben
WY

OD N. A. Vadeil. Letteroefeningen,
bl. 233 , enz.
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wij beter geoordeeld fled-Its hierendaar eene bijzonderheid
uit te kippen. Te eerder befluiten wij hiertoe, dewijl achter dit tweede Deel een vrij uitvoerige Bladwijzer der Hoofdftukken , 'wake in de beide Deelen deezes Werks vervat zijn,
geplaatst is. Deeze behelst de Opfcbriften van elke Afdeeling en van elke paragraaf, en daarbij eene optelling der
voornaamfte zaaken, welke in dezelvc verhandeld worden;
zo dat iemand, die begeerig is iets meer van den inhoud des
Werks te weeten, eer hij het doorleeze, overvloedig gelegenbeid hebbe om zijnen lust te voldoen. Daarenboven
heeft men uit bet verilag, het geen wij van bet eerfle Deel
hebben gegeven , genoeg kunnen oordeelen over den rrant,
op welken de Schrijver de zaaken bebandelt. Dit tweede
Deel onderfeheidt zich door dezelfde voordeelen en gebre%
ken, welke in bet eerfle cloorflraalden. Dezelfde belezenheid , vaardigheid, en leevendige verbeelding, dezelfde inneemende felnijfwijze ontdekken wij bier; maar ook dezelfde floutheid , vermetele beilisfing van , onzekere dingen,
trotze verachting van met recht hooggetchatte mannen, en
veroordeeling van alles , wat niet ftrookt met bet aangenomen Itelfel des Schrijvers, wiens iple dixit wel op veete
plaatzen voor bewijs dient te worden aangenomen , indien
men met zijne gevoelens zal initemmen. Van het eene en
het andere zullen wij eenige ftaaltjens bijbrengen, na alvoorens een woord van den algemeenen inhoud des Werks gefproken te hebben.
Dit tweede Deel beflaat, even gelijk het eerfle uit twee
Stukken, welke ieder weder hunne bijzondere Afdeelingen
hebben. Het eerfle Stuk des tweeden Deets , of het
derde (*) des geheelen Werks, betreft nog Athenen en deszelfs inwoonders. Het heeft drie Afdedingen, te weeten
de zesde , zevende en achtlie van het geheele Werk. De
eerfle van deeze drie heeft geen Opfehrift , dat in de pea
des Schrijvers of des Vertaalers fchijin gebleven te zijn ;
want aan wien van beiden. het hapere kunnen wij niet heflisfen , als het oorfpronglijkc niet gezien hebbende, fchoon
wij meest overbellen tot de gedachten, dat het verzuim tot
last des eerstgemelden home. Hoe het zij, de voornaame
inlioud is, in acht paragraaphen , een vertiag van de R.ecbtbanleen en Rechtspleeging der Atheners. — De zevende
Afdeeling behelst eene Befchouwing van den ilaat der Fraaie
Kunjten te Athenen in negen paragraaphen. De aclietef
tie
heeft
(*) in den Vadwilzer bij vergi:fing het vierde genoemcis
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beeft flechts vijf paragraaphen, en handelt over het Staats.
bejtuur en den Godsdienst der Athenienfers.
Het vierde Stuk, waarmede het tweede Deel en tevens
het geheele Werk ten einde loopt, fpreekt in drie Afdeelingen over de Lacedemoniers (*). De eerfte deezer Afdeelingen, of de negende van het geheel, heeft denzelfden titel
als bet geheele Stuk , en beitaat uit zeven paragraaphen.
De tiende is eene Befchouwing van de Zeden der Lacedemoniers in vijf paragraaphen: en de elfde Afdeeling, de laattte
des geheelen Werks, heeft zes paragraaphen, welker algemeene inhoud, volgens het opfchrift, is, het Burgerlijk beftuur te Lacethemon , doch waarvan ook een gedeelte baked
worth aan de fiooping van den Lacedemonifchen Staat , en aan
de Gefchiedenis en de Zeden der hedendaagfche Mainotten.
Terflond in het begin ontdekt zich des Schrijvers heerfchende zucht om zijne denkbeelden op eene zonderlinge
wijze uit te drukken, en trekken van vernuft en geestigheid
te mengen in de befchouwing der ernfligtte onderwerpen.
Zie bier de twee eerfte zinfneden. „ Er zijn volken , welke
eene aangeborene neiging hebben tot verwarring en re9, geeringloosheid , gelijk de Polakken en de Slavoniers in
3, 't gemeen; de Athenienfers in tegendeel hadden eene aan„ geborene neiging tot orde en wetten. De flat Athenen
„ was bet middenpunt van het Staatkundige licht, waar„ door het overige gedeelte der wereld befcheenen werd.
daar wetten haalen om eenen nieuwen 'bat
Men grog
b b
„ te flichten , zo als men uit Zweden bout gaat haalen om
3, fchepen te bouwen.” Dergelijke zinfpeelingen , tegenitellingen , of zo als men ze verkiest te noemen , van een
fpeelend vernuft kunnen in gemeenzaame gelprekken dikwijis oin het onderhoud te verleevendigen , maar
zijn minder gepast in gefchriften , in welke men de zaaken
met gezetten ernst wil onderzoeken; vooral dan, wanneer
zij de proef eener nadere befchouwinge niet kunnen dooritaan.
(*) Welke mag toch de reden zijn, dat wy in dit Werk overal in
de derde lettergreep van dit woord de enkele e gebruikt vinden ,
terwij1 in het woord Lacedaernon beftendig de ae voorkomt ? Deeze
fpelling zouden wij de vooriceus geeven, als overeenkomende met
de Latijnfche , en best, zo al niet volkomen , beantwoordende
aan de Griekfche. Is iemand van een ander gevoeien, wij willen
het hem Diet hetwisten; maar ten minften behoorde men zichzel•
ven gelijk te blijven , en niet de verwarring, welke in onze taal,
in dit ftuk, maar al te groot is, nog te vermeerderen.
L 5
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flaan. Dat, bij voorbeeld, Poolen, zedert veele jaaren, eert
jammerlijk tooneel van verwarringe en regeeringloosheid
oplevert , is eene maar al te gewisfe waarheid; maar ontfmat die wanorde niet veelmeer uit de heerschzucht , onkunde , en verwaandheid des Adels, welke voor zichzelven
de denkbeelden van vrijneid en toomeloosheid met elkande
Ten verwart, en zich verbeeldt niet onafhangelijk te zijn,
indien hij zijnen medeburgeren niet den voet op den nek
zette, dan uit aangeboren zucht tot verwarringe? en indien
wij den Schrijver alles toeftaan het geen hij tot lof van de
Athenienfers zegt, waarop evenwel vrij wat zoude zijn
aan te merken , dan zoude dit veel eerder eene welingerichte en gevestigde Staatsgefteldheid en Regeeringsvorm van
dat Gemeenebest aanduiden , dan de natuurlijke neiging der
Increzetenen.
bWij hebben een gedeelte der aanhaalingen uit de oude
Schrijveren, welke in dit Werk voorkomen, nagegaan; en
indien wij uit onze gedeeltelijke ondervinding naa het geheel mogen gisfen , moeten wij befluiten, dat dezelve, over
het algemeen, verre van naauwkeuri c, zijn. Zeer weinige
ftaaltjens voldoende zijn om den Leezer hiervan te
overtuigen. Van de Atheenfche Redenaars fpreekende ,
verheft de Schrijver grootelijks de welfpreekendheid der burgeren van Athenen in het algemeen , en laat zich , op bladz.
„ De Athenienfers, zegt CICERO, bezitten
dus
„ van natuur de gave van fpreeken zo wel, dat de ongeoeffendfte van hun ongelijk krachtiger fpreekt dan de meestgeoeffende Grieken van Afie." Hier by wordt aangehaald CICERO de Orat. Lib. III. De eenige plants, welke
de Schrijver kan bedoelen , is in het elfde Hoofdfluk van
dat bock. Maar CICERO, of CRASSUS, welken hij fpree.
kende invoert, handelt daar van geheel iets anders, naamelijk van de zuivere uitfpraak der woorden en den aangenaamen tongval. Hij berispt de zodanigen , welken , uit
zucht om ouderwets te fpreeken , op eenen ruwen en boerfchen trant fpreeken, en zegt bij die gelegenheid tot cATtiLus , „ lk worde vermaakt door de welluidendheid en
aangenaamheid van uwe fpraak. Ik bedoele nu niet de
33
keus der woorden zelve; hoewel dat het voornaamfte is;
It
maar dat verkrijgt men door redeneering, de beoefening
33
der letteren leert het ons, en de gewoonte van leezen en
33
„ fpreeken bevestigt het ; maar ik fpreeke van die aancre„ naamhed welke in de uitfpraak gelegen is; welke in bde
Latijuithe taal eleezer Stad [te weeten Rome bijzonder
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5) eigen is , gelijk onder de Grieken den Athenienferen.
)1 ...... Elk ongeleerd Athenienfer overtreft gemaklijk de
;) aeleerdlle luiden uit Afie, niet ten opzichte der woorden,
welke hij gebruikt, maar in den won der flemme , niet
If
zo zeer door Iva , als door welluidende , te fpreeken (*)."
2,
Een ander voorbeeld van zulk eene wijze van oude
Schrijvers aan te haalen, vinden wij op bladz. 32. „ Er
„ ontitonden ," zegt de Heer DE PAUW „ onder de in„ wooners van Attica zelden gefchillen over de grensfchei„ dingen hunner bezittingen; want omtrent dat flak wa5, ren zy zo zorgvuldig, dat men gees voorbeeld daarvan
„ Vindt hij andere natien. THEOPHRASTUS fpreekt in zijne
„ Karakters van een' eigenaar, welke alle dagen de gren„ zen van zijn land ging opneemen.” De plaats, door den
Schrijver bedoeld , kan geene andere zijn dan die in het
elf(4 ) De geheele plaats luidt in het oorfpronglijke aldus: Me
autens taus fonus & fuavitas ifta deleetat ; omitto, verborum ; qualmquern eft caput: verum id alert ratio , docent litterae, confirmat conpawl° & legendi & loquendi: fed hanc dice fuanitatem, quae exit
ex ore; ,quae quidam, ut apud Graecos Atticorum, fic in Latino lermoire hujus eft urbis maxime propria. Athens jam diu doetrinaipforion
Athenienfiurn interiit: domicilium tantum in UM urbe remanet fludia
rum , quibus vacant rives , peregrini fruuntur , capti quedammodo
amine urbir & aiiloritate : tamen erudititlimos herniae: ilfiaticos
quick Atlzenienfis indodus , non verbis, fed fono vocis, nec tam bone;
quam fro:triter loquendo facile fuperabit. lets diergelyks heeft nog te
Rome plants, volgens het gewoone fpreekwoord der Italiaanen ,
lingua Toscana in bocca Romana. Wij hebben te nicer dit
gezegde van creno, in zijne voile uitvoerigheid aangehaald om
den Leezer te doen opmerken, hoe verkeerdiyk de Schrijver het
vernal der geleerdheid te Athenen, op bladz. 184, toefchrijft
de overheerfchinge der Romeinen , en aan den nieuwen Gods.
dienst, door welken Griekenland, volgens zijn zeggen, gelijktijdig
tfchoon eenige eeuwen tusfchen beiden verliepen) overnseesterd
quad. De twisten der Moniker) , de gefchillen over duistere
leeritukken , en vooral de bitterheid, met welke die gefchillen
gedreven werden , gaven zekerlijk der Griekfche geleerdheid
eene hoogstgevaarlijke wonde. Maar al veele eeuwen vrocger
was dezelve aanmerkelijk vervallen. Dat Griekenland nog onder
tit; Christen Keizeren zijne Geleerden behield , getuigen die Grieken , welken, bij den, ondergang van het Oosterfche Keizerrijk,
tin waaren fmaak mot Fraate Letteren in Italie deeden herlee'
yen, retwiji in hun oorfpronCjk Vaderland de willekeurige onderdrukking der: Ottomannen alien lust tot geleerdheid uitbluschte.
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elfde Charaeter Van THEOPHRASTUS voorkomt , almati
deeze eenen Vrek met flerke kleuren affchildert, en, onder andere trekken van verregaande hebzucht en gierigbeid , ook deezen te boek „ Dagelijks bezichtigt hij
„ de grenzen van zijne landerijen, orn te verneemen, of
a, de paalen wel op hunne plaatzen zijn." Kan men nu
'nit de vergrootende opgaave van een hekelenden Zedefchrijver befluiten, dat hij waarlijk een origineel kende het
seen aan zijne fchetze beantwoordde Kan men voorat
denken, dat de geheele Natie tot dien kant overheldc?
edn voorbeeld van deezen aart: bladz. 179 leezen wij—Nog
dat „ de Epicuristen in profa op eene zo duistere
„ drooge manier fchreeven als de Stoicijnen," en volgens
den Schrijver „ verzekert CICERO, dat bijna geen mensal
de boeken van 1picurus las, om dat zij flegt gefchree,
• yen waren , en zijne leerlingen ..... wilden zelfs geene
„ duistere fpreekwijs, geen oneigen woord, door hem
^ bruikt , veranderen." Welke plaats van CICERO de
Schrijver bedoele, heeft hij niet goedgevonden te melden,
Wij weeten het this niet, maar wel dat CICERO elders juist
bet tegendeel getnigt. „ De Schrijfwijze van deezen Wijsgeer," zegt hij, „ float mij niet ; want hij drukt met
• zijne woorden nit het geen hij bedoelt, en fpreekt dui• delijk , zo dat ik hem vertla (*)." Elders zegt dezelfde
Schrijver, dat,' EPICURUS, wanneer hij van de intuur der
33 Goden fpreekt, {lam& (j); 't welk , zegt de Heer
PAUW bl Igo in de aantek. „ verftaan moet worden van
,, de fle r,gtheid van zijn' ftijl, en niet van de flegtheid zijner
39 bewijzen." Wij denken , dat ieder, die weer hoe ctVERQ doorgaans van EPICURUS fpreekt, of zelfs de aansehaalde plaats in haaren zamenhang naleest, duidelijk van
bet tegendeel zal overtuigd worden. Het is waar, EPIC u+
Aus verwaarloosde de tieraaden der Welfpreekendheid ,
maar dat is geheel iets antlers dan duister te fchrijven, en
taarhij toont het weinige, het geen ons van zijne werken
is overgebleven, klaar genoeg , dat dit laatfle zijne font
itiet was.
Een der gebreken van onzen Schrijver is , dat hij geen
on( o) °ratio me gnus philofopld non offenclit , .nam & compleait4P
verbis , quori vult: & licit plane, qua intelligam. CICERO de Fii4
Lib. I. C. 5.
(t) Lien 40 Divin. Lib. I. C. 3.
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btlderfcheid van tijden in acht neemt , maar het geen hij
ergens van eenig yolk in zeker tijdperk vindt aangeteekend
dikwijls voorftelt als of het door alle tijden been tot betzelve behoorde. Om dat PLIN1US Epist. Lib. X. Epiit. 42,
fchrijft dat men te Nicomedie geene werktuigefe tot brandblusfching had, en dat bet yolk bij een zwaaren brand
flechts werkeloos had toegekeken , befluit de Fleer DE.
PAULA, dat dit aldaar altoos zo geweest was, en, het geen
nog verder gaat, dat in de Griekfche Steden in klein Afie
in het algemeen geene goede orde plaats had (*). Diergelijke misflagen worden ook met reden aangetoond in eerie
Aantekening door den Vertaaler op bladz. 227, enz. uit het
Engelfche Nieuwspapier the Monthly Review overgenomen.
Ondertusfchen kunnen veele van deeze feilen aan onopiettendheid , of aan te groot vertrouweu op gebrekkige aan•
tekeningen worden toegefchreven. Maar wat zullen wij
zeggen van de beflisfende wijze , op welke de Schrijver nitfpraak doet over veele, ten minften onzekere, flukken, en
van zijne meesterachtige behandeling van groote mannen,
zelfs omtrent onderwerpen, van welke hij duidelijk toont
geene kennis te hebben. beeze beoordeeling zal in den
eerften opflag geftrene voorkomen ; maar niet te gefireng
wanneer men, op bladz.
b 175, leest: „ Men kan niet zonder
verbaazing de verregaande floutheid befchouwen , met
35 welke de Grieken hijpothefen durfden fmeeden, om den
33 oorfprong van 't Heelal te verklaaren; en dat in een tijd,
3) toen ze nog niet eens de waare beweeging der planeeten
kenden, gelijk NEWTON derzelver waar getal niet kende.
„ Door het verklaaren van de Apocalijpfis meende hij ontdekt te hebben , dat oils ftelfel noodzaakelijk uit zeven
planeeten moest beftaan; maar voor dat deeze eeuw nog
1/ verloopen is , heeft men reeds de agtfte ontdekt , en
PI waarfchijnlijk zijn 'er nog veele andere,welke, uit hoofde
15 van hunnen verren afftand, onziehtbaar zijn voor de beA) wooners van onzen bol , wiens dagelijkfche beweegingof draajing om zijnen as volgens geene gronden der New11
s, toniaanen kan verklaard worden; want het is beweezen ,
2/ dat die beweeging niet afhangt van eene aantrekkende
25 oirzaak, hoedanige die ook zijn moge, anderszins moest
31 de maan eene draajing om Kaaren as hebben, overeen11 komftig met de ooze, en een kind weet, dat zij die niet
Dat NEW°
!I heeft, zo min als de and= waditers."
(") Blactio

69, 70.
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TON konde goedvinden ter veiklaaringe der Openbaarinio
van JOANNES te fchrijven, heeft veelen , welken misfchien
nooit dat Werk van dien grooten man gelezen hidden, aanleiding gegeven tot bittere fpotternijen. Of de Heer DE
PAUW het gelezen hebbe weeten wij niet ; ook niet of by
'er in gevonden hebbe, „ dat ons ftelfel noodzaakelijk nit
9, zeven pianeeten moest beftaan." Dit laatite komt ons
ondertusfchen vrij onwaarfchijnelijk voor, om deeze eenvoudige reden , dat NEWTON niet meer dan zes hoofdplaneeten kende. Want daar , volgens het ftelfel van COPERNI cus , de Zon eene vaste Star, en de Maan flecks een
Wachter is, blijven van de oude zeven planeeten maar vijf
over, terwijl de Aarde de zesde wordt. De voor weinige
jaaren ontdekte nieuwe planeet is eigenlijk de zevende ; en
indien NEWTON iets van die natuure , als hem bier worthaangewreven , had gezegd of gefchreven, zoude die ontdekking, welke door den Heere DE PAUW tegen hem worth
ingebragt , misfchien fommigen anderen . , Welker gevoelen
wij ook niet zouden willen verdedigen , voorkomen als eene
bevestiging zijner ftellinge. Hoe verder bier de dagelijkfche
beweeging der Aarde om haaren as te pas kome weeten wij
niet : de Heer DE PAUW brengt ze te pas; maar wat ongelukkig, of zij „ op de gronden der Newtoniaanen kan verr klaard worden" zullen wij niet onderzoeken , maar het
IS eene ellendige uitvlucht , dat de Maan dan ook zulk
„ eerie draajing om haaren as moest hebben" daar „ een
9 , kind weet, dat zij die niet heeft, zo min als de andere
wachters." Weet dan de Heer DE PAUW niet, dat de
M aan inderdaad die beweeging heeft, en eenmaal op haarert
as ronddraait , geduurende elken omloop welken zij rondorn
de Aarde doet? Weet hij niet, dat men, nit hoofde van den
verren afftand, tot nog toe in dit ftuk geenc waarneemingen die iets beflisfen , omtrent de wachters der andere
hoofdplaneeten, heeft kunnen doen ? Of weeten bij hem de
kinders het geen elders verborgen is voor alle Starrekundigen ?
Met niet minder verbaazinge lazen wij op eerie andere
plants (*) dat de natien, door welke geheel Europa is ingenomen , en „ welke uit Duitschland kwamen , een fterken
„ afkeer hadden , van de republikeinfche regeering." flat
deeze natien Koningen hadden of liever Aanvoerders van
haare Legers is zeker , maar Sat het gezach dier Hoofden
bin(*) Bladz. 196.
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binnen zeer enge paalen befloten was , zodanig , dat de
regeeringsvorm der Duitfche Volken ruim zo veel en weer
van het republikeinfche had, dan die van Rome , geduurende een geruimen tijd, onder het Burgemeesterlijk be'bur, blijkt duidelijk nit alles, wat CAESAR, en voornaamelijk TACITUS, ons over de Zeden der DuiVchers hebben
nagelaten.
Nog een flaaltjen van des Schrijvers rede.neertrant 1 op
veele plaatzen, zullen wij bijbrengen. Op bladz. io, fpreekt
de Heer DE PAUW van de vernietiginge der rechtbanken
ten platten lande , en het overbrengen van alle Gerechtshoven na Athenen ; en bij die gelegenheid leezen wij:
0.emeenlijk dat THESEUS de man is geMen gelooft
b
2,
s, weest , welke door een daad van gezag alle die kleine
rechtbanken in de dorpen van Attica affchafte: doch dit
aevoelen, fchoon door THUCYDIDES aangenomen, heeft
31 g
zelfs geen' fchijn van waarheid; want, na dat THESEUS
5,
voor altoos uit Athenen gebannen was, zouden de Dor,'
ss pen hunne oude rechten hebben wedergenoomen, waaraan
zij echter nimmer gedacht hebben."
Wij willen op
91
woorden niet vitten , maar zckerlijk is het zeer flout in
onze dagen te bepaalen, aan welke dingen de inwoonders
van Attica voor etlijke duizend jaaren al of niet gedacht
hebben. Alleenlijk zullen wij aaninerkendat veeltijds
dingen , gelijk ARISTOTELES reeds aanmeriltewelke ,
den eerflen opilag, geenen fchijn van waarheid he'bben , evenwel metterdaad waar zijn; en dat het befluit : THESEUS
werd gebannen , derhalven alles , wat hij had gedaan of
ingevoerd, geduureude zijne regeering, werd wederom afgefchaft; wel verre is van !leek te houden: vooral daar de
Schrijver zelve opmiddellijk daarna aanmerkt: „ Het is
s, zelfs waarfchijnlijk, dat de kleinfle gehuchten zeer wel
„ in hun fchik zijn geweest , dat ze verlost wierden van
3, die rechtbanken , welke bun tot last waren, enz."
Verfcheidene andere losgewaagde flellingen gaan wij voorbij, in het bijzonder die, dat VARRO reeds in zijnen tijd de
kunst zoude gekend hebben van bet profiel en de voornaamfte trekken der figuuren in Plaaten te fnijden en te drukken,
en dat die figuuren vervolgens gekleurd en gefchaduwd werden door zekere vrouw van Cijzicus, „ welke bij uitflek de
„ kunst verliond, oin zo wel met fmaak als naar de natuur
„ die foort van prenten of te zetten." PLINIUS wordt hierbij aangehaald: wij hebben tegenwoordig de gelegenheid niet
om dieii fchriiver na te zien , en zullen daarom ora vergenoegen
met
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met alieetilijk deszelfs woorden bij te brengen, zo als
ze, op bladz. 120 bij den Heere DE PAUW vinden , van welken wij mogen onderftellen, dat hij niet in gebreke zal gebleven zijn van dat geen aan te haalen, bet geen meest
konde dienen om zijn gevoelen den Leezer fmaakelijk te maaken. „ Lala van Cijzicus, welke haar geheele lceven in den
maagdelijken ftaat doorbragt, heeft te Rome de uitvindin„ gen van M. VARRO met het penfeel getekend (*).” De
Leezer oordeele nu.
Met dit alles zijn in dit Werk veele gegronde aanmerkingen , veele blijken van beleezenheid en van een fcherpziend
vernuft, van eenen geest, die zich weet te verheffen bowl).
vooroordeclen , maar even daardoor meermaalen zich laat
vervoeren door buitenfpoorige begeerte om geduurig iets
nieuws te zeggen. In het bijzonder wenschten wij, dat de
fchrijver bet geen bij iit het laatth Stuk zijus Werks zegt
van de Lacedaemoniers , eenigzins gemaatigder had voorgedragen. Dat Volk is door de Ouden eertijds, en words nog
door veelen, hooger gefchat dan het verdiende. De Heer uE
PAUW zag dit met verontwaardiginge : hij kantte zich te
recht tegen bet verkeerdlijk aangenomen gevoelen , maar zijn
ijver deed hem de Spartaanen misfchien zo veel te laag liellen , als zij door anderen te hoog opgevijzcld waren. Tijd
en ruimte ontbreeken ons om dit breedvoeriger aan te toonen , dat anders wel de moeite waardig zoude zijn.
Zeer veel fraais is ook in des fchrijvers aanmerkingen over
den that der Fraaie Kunffen te Athenen , en over het gelled
is het Werk eener oplettende icezinge overwaardig: maar,
indien in eenig Werk , moet men bier met omzichtigheid
leezen, en op zijne hoede zijn tegen de verrasfing van een
leevendigen flij1 , eene thane voordragt van zaaken , vermetele beflisfing van twijffelachtige vraagen , en voorgewende
betooging van onbewijsbaare ftukken.
In het vierde Stuk fpelt de Vertaaler altoos verrovering en
verroveraars, in plaatze van verovering en veroveraars (of het
in de andere ook zo gefchiede hebben wij niet opgemerkt.)
In bet eerst hielden wij dit voor eene drukfeil, op welke
wij geen acht floegen. Maar vervolgens beftendig dezelfde
fpelling ontmoetende , weeten wij niet ,wat wij 'er van moeten maaken. Zoude de Vertaaler weezenlijk van gedaelnen
zijn,

(*) Lala Cyzicenalerpetua virgo M. Varronis 'aorta Rouna9
pcnicillo
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dat het woord afkomftig zij van het werkwoord room
very Of zoude hij willen aanduiden dat de overheerfchers
Van te oudergebragte Volken niet veel beter, of misfithien
erger, zijn dan roovers? Dit, hoe waar,, zoude eventvel dan
uitgecirukt worden door eerie koule woorapeeling en valiche van Welke wij den ons onbekenden Vertaaler, Wiens arbeid waarlijk te fraai is on) zo ontlierd te worden, niet kunnen verclacht houden. AVij willen daarout
liever ons oordeel opfchorten.

De BaJtille ontmaskerd , of korte gfichiedenis van dat berugt
Kasteel ; benevens een nacluirkeurig, verhaal van deszelic
verovering, met bl,gevoegde &lite Jtukken daar toe betrekkelyk. , Uit het Fransch. Gedrukt in Holland 1790.
gr. oltavo 154 bl.
Tn dit fiukje ontmocten ons ecrst Gefchiedkundige Ophelde1 ringen onztrent de BaJtille , behelzende deels een verilag
wegens de oprigtiug en verdere uitbreiding van de Bastille,
mitsgaders de inrigting van de plaatzen ter gevangenisie in
dezelve; en deels eene ontvouwing van de wyze van derzejver bet-Inuring, en de mauler van behandeling der gevangenen aldaar, met nevensgaande verhaalen van byzondere lotgevallen van deeze en geene perfoonen, dien dit-verblyf ongelukkig ten deel viel. -- By lit verflag, dat ons bet affclanwelyke deezer inrigtinge, en bet onmenschlyke dier zogenaamde regtshandelingen, gevoelig doet bezeffen komt
voorts een verhaal van de verovering, of eerder, daar men
't diet raadzaam vond dezelve gezet tegen den aanval te verdeedigen,van de overgaaf der Bastille, op den r4den Silly des
jaars 1789; met meldinge van de voornaamfte gebeurtenisfen by die gelegenheid, en beoorcleeling van dezelven ,
veel de verwarrende omflandiglieden toen gehengden.
Laatstlyk zyn bier aan nog gebegt eenige Bylagen ,
zende egte flukken aangaande de Bastille; dienende meerendeels tot ophelderinge en bevestiginge van bet bovengernelde, wegens de beftuuring der Bastille, en de behandelin$
der gevangenen in dezelve.

V. DEEL. ALG. LETT.
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Byvoegfel tot de Nederlandfche Aninestien van de jaaren 1485,
, 1787 en 1783. Te Dordrecht by J. Krap Az. 1789.
In gr. Octavo 26 bladz.

D

It 'Byvoegfel behelst een vervoig der Pleithandelingen ,
in de zaak van den Advocaat IIENDRIK ARNOLD KR ET
(*); beffaande in cell Mandanient van Arrest enz. met de
Conclu/ie van Eisch , benevens de ConclVie van Profentatie
en Antwoora , benevens de Conclufie ran Replycq, en laatstlyk de Sententie; by wake de bovengenoemde Fleer en Mr.
KREET „ ten ceuwigen doge nit de Landen van Holland,
„ Zeeland, Vriesland [verftaa Westvriesland] en Utrecht ge„ batmen , verder gecondemneerd \ yordt, in de kosten en
„ mifen van Jutlitie , mitsgaders. van den procesfe , ter
„ taxatie en moderatie van den Hove." — 1 )ccze ftukken
gaan , even als de voorigen, vergezeld van cenige opheiderende aanmerkingen , ter verdeediginge van den Gedaagdcn ,
die, by derzclver voordragt , de befcheidenheid in 't oog
blyft houden. 't Is ons oogmerk niet daarop tlil te 'ban ;
(-loch wy vinden het niet ongeraaden, des Schryvers aanmerking over het bannen nit de Provincie van Utrecht, dat meermaals voorkomt, en by veelen opmerking vordert, mode te
deelen. — Men v;aagt, naamiyk, „ of het Hof, fchoon
„ alleen uit naam en van wege de Hooge Overheid en Graaf„ lykhcid van _Holland , Zeeland en Westvriesland recht
doende , bevoegdbeid beat om uit eene andere Souverai„ ne Provincie, gelyk Utrecht, te bannen?” Zulks fchynt
:Aiken gegrond te zyn , op eene fchikking van vereeniging
tusfchen Holland en Utrecht, gemaakt door Keizer KAREL,
in de maand April des jaars 1534. Dan hieromtrent komt
in bedenking, of clic fchikking in deezen tyd nog eenig elect
kan hebben: en onzc Schryver toont duidelyk uit het voor7
gcvallene, kort na de afzweering ; van Philips, dat 's Lands
Staaten tom al geoorciceld hebben 'er niet aan verbonden te
zyn. „ Trottwens," (dus vervolgt by,) „ wan:leer men
dit geheele Stuk, [in deeze verzameling geplaatst j in deszelfs aanleiding en famenhang befchouwt , zal men zich
ovcrtuigd vinden , dat het na en door de oprichting der
„ Republijcq geheel en al is vervallen , en van ;been bet
„ minfte gezach of uitwerking kan of behoort te zijn.
„ [zoo
(t) Zie N.

Vad. Letteroef. I.V. D, bl, 40.
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Zoo min als de Staaten van Holland cn Utrecht trans,
[zoo' als die febikking luidt] gelipelijk befchreven err
„ Jaarngeroepen kunnen avorden, en frhuldig zijn te komen tot
„ alien Dagvaarden enz. om als eenreleij Luyden ende onder
,2 cozen Reginzente flaande , rnetten anderen ten beste te 12.andelen en te raaden — even zoo min kunnen Utrechtrehe Bannisfementen in Holland , of Hollandfche in Ut„ recht effed fbrteeren , ten ware de wcderzydfche Staaten
!) zulks , bij een conrordaat , hadden ovcrgegeven en vast„ getleld; 't well; cie uitgeever ter goeder trouwe betoigt
I) niet te weten , melt te gelooven , dat ooit gefchied is."
9,

Torquatus Tasfoos Yeruzalem verlost. Door J. Nomsz. De
vyf eerfte Zangen. Te Arnfteltiam. [by H. van Muniter.]
Moor W. Holtrop, 1789. In gr. 4to. 2.10 bladz.
het mededeelen van BLAIR 'S oordeel, over het verlost
D y7eruzalem
van_ den Itaiiaanfchen Richter TASSO
heritinaden wy ons , iets , wegens eene Nedercluitfche vertaaling van dat Heldendicht, gehoord te hebben. Wy deeden er by onzen Boekverkooper onderzoek naar , en ontvingen al ras een by uittlek fraai , met een nieuwe letter
van DIDOT, en op licerlyk papier gedrukt Bock, onder den
bier boven geplaattlen tytel. Zoo gacrne wy gewenscht hadden, dat de innerlyke waarde deezer Nederdoitfehe vertaaling , of naarvolging , met de alzins prachtige uitvoering
van dit werk had overeengeflemd; zoo openhartig moeten
wy bekennen , dat wy daar in zyn te leur gelield geworden. Niet alleen, dat de Meer Noalsz, in het \Toorbericht,
eene openlyke belydenis doet , dat by bet italiaansch niet
ienoeg magtig is, om bet naar te volgen ; zo dat hy dit
Diehttluk , voor het grootst gedeelte , heeft getrokken en
zamengetleld , naar eene Franfche vertaaling in onrym ; zo
heeft hy er, haven dien zo weinig werk van gemaakt, dat
dit Heldendicht, op veele plaatzen , nicer rymelary , dart
deftige vaerzen oplevert. En dit noemt by evenwel , „ eene
2, onderneeming, die by, met alien recht, voor de tnoeilyk„ fie mag houden , die ooit door hem is ondernomen.”'
Deeze bekentenis ftrekt dos geenszins om een grootsch denkbeeld van zyne overige onderneemingen te doen vormen.
Om niets te zeggen, zonder bet teveaS te bewyzen, zullen

(*) lie boven, bl. 297.
A o. z
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len wy bier , enkel nit den eerfien zing , eenige regels
plaatfen, die geheel - proza, en zommigen zelfs minder dan
proza zyn.
Bladz. 4. reg. 1o. Niets kan dat oog (Japan: maar bovenat
het had
Op dezen tyd zich meest op Syrien
gen. --Bladz. 3. reg. 21. Verweerd door dapperheid, die reeds Tortofaas 17711111'
alt roem had buigen doen voor 's Christens oorl,gsvuttr,„
net roein had doen buigen zou men in onrym zeggea: maal
de Naarvolger wilde mogelyk nicer cluidelyk oen zien
dat by rym de !
Bladz. 20. reg. rs. Meest yolk weiks land zich ziet door Rhyt
en Maas befproeyen.
alle enkelvotdige lettergreepen , die zich zien misbruiken:,
om harde vaerzen te maaken.
Behalven verfcheidene aanmerkingen die men over 'sDicIP,
tern taal zou kunnen maaken , zo als, by voorb. dat bladz.
rm. reg. 18. ligt verguist, in plaatze van legt verguist moest
gevonden worden , nadien er, tusfchen leggen en liggen , gees
minder verfehil dan tusfchen zetten en zitten plaats heeft;
Of, dat bladz. 36. reg. 3. te aemoete mannelytt genomen,
en verkeerdelyk ten gemoet' gcli.Threven wordt. 13ehalvm
deeze komen er verreheiciene plaatfen in dceze vertaaling
voor, in weaken men zien itaA dat het rym alleen is geraadpleegd, en de zin in alles daar Haar gewrongen. Zo leest
men, by voorb. bla,(z. 2.'3. reg. 15.
Agthunaerel ruiteren . OF HEVER ONDERDANEN,
Zyn, under zyn bevel verbonden aan zyn Panen.
Het blykt voikomen, dat deeze Onderdaanen, door den
Heer NO1ISZ alleen tot dien rang gebragt zyn , om dat ze
voor hem op Vanen 1110;2Stell rymen. TANCREDO zelfs,
kon het met agthor,derd ruiteren zeer wel af.
Reg. 18.
Bladz.
Alcalles ,.anal —
getogen.
Een fraa-ye taal voor een Heidendicht! IVIaar de VcrtaaZo ook Bladz. 35 reg. 3.
ler moest rymen op oog-en!
De gravers VAN DE GRONDEN
Zien zich ten zelfden tyd door 't ganfche Land gevonden.
Men zou kunnen vraagen: of 'er Gravers zyn, die Beene
_grondea graven , dat zulks hier zo duidelyk by gemeld wordt ?
Maar
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.11aar waar toe die vraage! het volgend flagwoord gezonden,
Wont dat de Naarvolger hen noodig had,
Tot demping van elk kuil en doorfrzede op den weg.
Op bladz. 31, en op verfcheidene plaatfen , worden de
tyden door een gehaspeld, enkel om dat het, volgens de
iPreuk van MEES'i'Elt. JOCHEM (*), in het rya' zoo te pas
kornt. Op gemelde bladz. Icezen wy:
Aan 't hoofd des laatften hoops, zien wy de Vanen pronken,
Waarin en myterkroon en gouden Jleutlen blonken.
Elad pronken, prinken kunnen worden, dan had blonken zegebleven: zo als het, volgens den cart den taaker
le en den zin, behoorde te wezen. In andere vaerzen
worden geheele woorden weg gelaten om het metrum te
houien. Dus zegt ALETHES tegensGODEFROOI, bladz., 69.
Teg. 17,
Hy mint in 14, by zelfs verrukt daar van, te fpreken ,
't Geen andren zoo in nyd en achterdocht ontfleken,
In plaatfe van, by zich zelv' enz. Uitlaatingen , byvoegingen , taalfeilen , alles moog plaatfe hebben, mids men maar
ryme! Zulk een Dichter heeft vryheid, om met eenige verbetering de vaerzen op zich zelven, toe te pasten, welkert
bladz. 35 gevonden worden.
Geen zandberg, kloeke dyk , of vlyt van Prvelingen,
Weerfireven my met vrucht 't word een onnut ge/chit,
Of 't voegzaam is of Met, wanneer ik ryrnen wit.
Dit eerfie fink is, door de Naarvolger, opgedragen can
den \Veleerwaarden Hecre JAN Si:HARP Bedienaar des H.
Euangeliums te Rotterdam , komende in die opdragt, [ten
opzichte van den Heere Nomsz, die men wel Bens in een
ander Alfpeel heeft befchouwd (5)] de volgende zeer aan.,
snerkelyke vaerzen voor:
Gy, van Hemelsch vuur doordrongen
Door dichtkunst hoogst begoofde, SCHARc I
Hebt Neerlands redding jtmt gezongen ,
Op toonen van Turquatus harp.
Gy deed „ Wil/zelmus van, Nasfouwen,"
Zo fchriklyk zyn voor 't los vertrouwen
Van Utrecht' burgerb'orlogsman ,
Alr Isrels krygsknegt was voor dezen,
Goo
(*) Een der geestigite Perfbnaadien, in het Blyfitel Don
thot, van den bCkwaalileit Dichter LANGENDYK.
Zie maar 't Peroerd Nederland, D. XII. bladz. 70
Aa 3
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55 God en zyn' held getrouli, te wezen"
boor 't Hemeltergend Midian.

2o word in held Torquatus zangen,
De Muzulman, hoe onvertfaagd,
Door flirik voor Christus naam bevangen,
En overdl te rug gejaagd.
Ik meet , ern eintie can 't werk te krygen,
Van verdere overeenkomst zwygen,
Die plaats heeft tusfchen 't groi;t gedicht
Dat Salem fclietst ontrukt can 't lyaen ,
En 't klein van Nterlards grootsch be,vryden;
Die beidt. n leest , bemerkt dit licht.
Schoon niet in allcs uvereenflemmendc met den Dichter,
zoo men bet editor claar in met hem cens konnen zyn „ dat zyne
kragten (dit blyi:t nit de flukken) op verre na niet toes reikende waren , om de bekoorlyklictien van bet Italiaansch
recht te doen. Dat bet ooripronglyk werk wezenlyk ver.
9
dienften genoeg heeft, om eene vertaaling , naar de origi.
5 .0 neele taal , voor ooze Natie te vervaardigen ; dock dat
zolks behoorde ondernomen te worden , door arbeidzaa(ten minften op elk link) en bekwaamer dichtgeest
5 5 mPr
,, dan de zyne." Alleenlyk hoopen wy, clot de poetifclie,
razeruy , hem , die zulk eene Verraaling onderneemt, niet
moge aanzetten om te rymen. Om het naast by bet oorfpronglyke te blyven , is het proza boven alle vaersniaaten
in eene vertaaling te verkiezen; en voornamenlyk boven vaerzen in rym , om wciken te maakon men al te veel gevaar
loopt cm de beste denkbcelden , en nalfile uitdrukkingen ,
by te moeten offerer.

ilet gevaarelyke Afsueezigheid , of de Huisfelyke Avondmaalty4;
Tooneelipet, gevolgd mat het Fransck van PI;JOULA. Te Amfierdain
by P. J. Uylenbroek, /79o. In 8vo , 78 bladz.
DE noRvitt2 , naa een tweejaarig afzyn van zyne
Vrouw en Kinderen, onderzoekt by zyn ouden Huisbedien.
den , hoedanig zich alles, geduurende zyn afwezen , heeft toegedraagen en bevindt dat zyne Vrouw eene Coquette, eene rninacht®
fter van haaren Vader , en eene verwaarlooster haarer Kinderen
is geworden. Urn bet affchuwelyke deezer verandering haar op
eene Iste wvze ender het oog te brengen , Wendt by voor ,

D e neer

cn Wel op hctzeifde oogenblik, dat zy aan baare goede vrienden
era
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to Vriendinnen, enn feest, ter zyner verwelkoming, zal geeven,
dat hy naar Parys Met, ten einde daar to fp,,:elten en te eeten,
met de vrouw, den Vader en de Kmderen, Nan een zyner vrienden. Zyn gewaand vertrek geeft de Kamenier gelegenheid , oni
Mevrouw FLORVILLE mineenydig op haar' man te maaken ; denzeiven een' vcrfpieder ager naar to doen zenden, die echter niet
vertreht maar haar daarom niet minder , door zyne logens in
hair vermoeden verfterkt. Welk eene en andere omtlandigheid
zeer veel rnedewerken , om de jaloerfche Me' roues niet minder
dan kwatniftooltende LIZETTE, en logenachtige LA FLEun ten uiterfte to befchaarnen , wanneer zy den Beer de FLORVILLE , in
plats van te Parys in eon of ander verdacht Hotel, onverwagts
in een eenvoudig gemeubileerde karner, taast zyne Kinderen en
Vrouws Varier, aan Tafel vinden: waarvan zo wel de bekeering
van Mevrouw do FLORVILLE, als het wegjaagen van de Kamenier
en Huisknecht, de govolgen zyn; met wellte dit geheel niet woe.
lig, maar daarom niet minder Zedeleerend, Tooneelfpel een eine
de neemt.
011••••••■■• ■

Naar het Hoogiluitsch van I. G. MULLER. Vierde
Vyfle Deel. Te Angerawin by A. Mens -Jansz. 1789. In
groot oaavo, 34o blaclz.

EMW.R11:.

it de drie voorige Deelen hebben wy Einmerik leeren kennel.), als een recht goedhartig Jongeling , din reeds merke.
lyke vorderingen gernaakt had in de voorhereidende weetenfchap.
pen , en eon zeer good natuurlvk oordeel bezat; mar dien 't, met
dat alles , aan ondervindelyke menfchenkennis haperde : 't welk
hem to dikwerf jamtnerlyk deed mistasten , en zyne goedhartighjd uitoefenen jegens chara&ers, die zulks geenszins verdienden.
De Heer Bornwald en de ReEtor der Stads Schoole , wier verfland;g toevoorzigt hy aanbevolen was, gaven hem wel hunne joist
beredeneerde lesfen; dan zyne goedhartigheid behield gemeeulyk
de ovL rhand , en by beging des telkens op nieuw . ten deezen
opzichte, grove misflagen, waarvan dit Vierde en vyfde deel we.
der velfeheiden leerzaame voorbeelden aan de hand geeven. Zuiks
duet
opgemelde getrouwe leidslieden, in dit verdere beloop
deezer gefchierienisfe, hun ernflig waarfchouwen als verdubbelen,
en hem hunne weloverdagte onderrtgtiugen steeds duidelyker
lira; roger inprenten. — De vrugtloosheid der tot nog aangevencle poogingen, cm hem de vereischte behoedzaamheid te leertn, brengt den Reaor, die van een vuurigen aart is, bykans tot
wanhofp aan een gunaigen uitflag; of by vreest althans, dat
anerik cindelyk, zig to veelvuldig bedroogen vindende, tot een tegengeleld uitertle zal overtiaan, en eon menfchenhaater worden.
Aa4
Maar

U

'US

EMMERIC.

Maar de Heer Bornwald , die eene zagtaartiger geestgeftekiheid
bezit, vleit zig nog al met de hoop, dat de ondervinding Emmerik tot meerder opmerkzaamheid zal brengen ; en dat hy , niettegenftaande zulks een voorzigtig wantrouwen by hem zal verwekken , egter nog Reeds zyne goedhartigheid zal blyven behou•
den, maar dezelve verftandiger leeren beftieren (*). De Bsetor,,
die 'er weinig of geen moed op heeft , valt noerans vervolgens
den Heer Bornwald tot , op deszelis voorftel , om Emmerik op
een reisje , dat by voorneemens was door eenige Duitiehe Landen te doen , met zich te neemen. Zulks words door hem goedgekeurd; terwyl by den Heer Bornwald bovenal ten ernftigfte aan•
beveelt , om Emmerik menfchen te leeren kennen; zeggende ten
befluite : „ God geeve llechts dat niet alle onze moeite vruchteloos zy, en dat wy onzen goeden jongeling zoo verre bren„ gen , dat hy de menfchen zoo neemt, als zy waarlyle zyn, om,
zonder hen te beminnen of te haaten, met eenen heelen huid
„ onder dezelven te verkeeren.” — Het vyfde Deel eindigt
met den aanvang dier reistogte , op welke Emmerik , (die zulks
den Heer Bornwald niet gefchiktlyk kan weigeren.)zich met ern beklemd hart begeeft; nadien by bedugt is vo r het lot van zeltete
vermiste pdiana , ‘vellte by vermoedt in ongeluk gedompeld te
zyn , doch die hem waarfchyniyk bedroogen had ; terwyi hy to
y ens zeer fterk aangedaan is over den zieklyken toefland vaa
Claire de Vernier of Claartje , welke , in haare omftandigheden,
zyn hartlykfte medelyden fcheen te verdienen , en nu door hem
aan de bezorgine van anderen Inoest overgehaten worden,
(*) 't Is deeze niiddelweg, , darn de neer Huller, gelyk we woorbeen
gemeld hebben (a) , in dit gelehri:z belt:I:dig in 't nag beat , waarnp

by de Leezers , onder het vern:niien deczer Celchieci ein ,, te , poogt ie
brengen , en weaken by , np eene leerryke en zatr.:11e! inanle2. , in
veeierleie onzigtea zeer duicielyk
(a) Zie N. ,1. Vaderl. Letterael. IV. D. bi. 337.

Myn Tyl-mint door JAN HENDRIK VAN DONGEN. Twee Deelen.
Met Pl2aten, Te Amflerdam by Wesfing en van der Hey, 179c.
Beltalven de Voorreden 562 blaaz, in ofiavo.

N

aar 't geen wy nit de Voorreden van den Autheur voor

bet eerfle Deel, en 't berige der Uitgeevers voor het tweede Deel, mitsgaders uit de daarby gevoegde Lykzangen , kunnen
opmaaken , is de [leer van Dongen , in de vaag zyns leevens
overleeden , een agtenswaardig Jon geling geweest, die , fchoon.
hem
— Steeds ramp op ramp, fchaars hell, te berate viel,
zig egter door tegenheden zo niet heeft laaten overmeesteren, dat
le hum van zyne rust en een fill vergenoegen in zynen ftlat kon•
detz.
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den berooven. Ook getuigt dit Gefchrift , Myn Tydwinst bety,
told, (het welk toont hoe by zyne ledige uuren beileecide,) ten
overvloede, dat min gunilige ornitandigheden zyn geest zo niet beiemmerden, of by kon met bedaardbeid denken, het gedagte oardeeikundig overweegen, en het overwoogene , op onderfcheidene
wyze , naar de verfcheidenheid der onderwerpen, met eene bevallige gefchilttheid het papier aanbeveelen. Dit ftraalt door, in
leder onderwerp bet welk by in deeze verzamelirg voordeiew
het zy het bepaaldlyk den Godsdienst of de Stairkunde betrefie ;
of dat by zynen geeit bezig houde, met zedenkundige en characteristieke hefpiegelingen ; het zy by in een ernfligen of fpotten•
den trant fchryve, en zyne gcdagten, by manier van overweceing;
of in een gefehiedverhaai, ontvouwe. Stukjes van zo onderfcheiden foort, en van zeik eene onclerfcheiden behandeling, die alien
van een leerzaamen inhoud zyn , verwisfelen hier elkander met
zulk eene aangenaamheid , dat de Leezer zig, by her doorbladeren , over Been tydverlies zal beklaagen , maar de bier aan beAcetic oogenblikken veeleer voor tydwinst houden. 'lot eene
proeve Iftrvan flaa men het oog op des Schryvers aanmetkingen,
gehegt aan een Gefchiedverhaal , 't walk ten opfchrifte heefr,
Preugde en Droeflieid. — Het weezenlyke des verhaals koint
hortlyk bierop uit. Kleon had zyn Huwelyk , in 't fireelende
vooruitzigt , met Amelia vol vreugde aangevangen ; dan, na verloop van et.nigen ryd , vervulde een akelig vooruitzigt zyn hart
met droefgeestige denkbeelden, daar verflingerd werd op
de vermaaken du bon ton Zyn Vriend aan welken by zig daarover uitliet , gaf hem goeden raad; loch het in 't werk Kellen
van denzelven had den behoorlyken invioed niet. Maar kort hier
op bragt eerie toevallige ontmoeting Amelia gelukkig tot inkcer :
hoe verwilderd ook, was haare Kuischheid onbevlekt, en een aanflag op haste eer verfoeide zy met een zo tterlt afgryzen, dat zy
eke alleen inienneedig tegenftand beol, maar ook de beleiders
van dien toeicg, in de tegenwoordigheid van Kleon, op eene
lige wyze ten tool) ftelde en behandfede. — De Vriend van
Kleon , Welke hier inkomt als de Verhaalder , dit alies zeer leevendig en gepast voorgedraagen hebbende, vervolgt voorts aides.
„ LEC*; die zijn vergenoegen oval de verandering zijner waar3ijit deugdzaame vrouw Mee kon reaa0gen lecit nog met zijne
.elereee, oinrie cd van cen tairijk ouderlievend kroost, in den ge0 gederd van zijne vrienden , maar van de ondeugzegenditen Lcht;
den gehaat, wevolt hij de plichten, die God, de Namur en het
VaderIand van hem vorderen Indien ik KLEON over zijne ornfiandieheden orderhouet , arewored hij : Zl het) geleerd, dat het bedrieglijk en ijdel is , vig le termaaken met de vreugd ; en din lift,
tfrze as is , Zig te bel s ommeren aver de tegen_11xeden, die Ivy deektet,.
in , 1

et tee.omende te zallzn ondergaan
„ flair is ie s in (le hetooriiiig van vreucie, dat ten beogflete

te nese ° Leven is : she de hedriegejkheid der verrukkingen , het
vaitche bekoorhjite der gewaarwordingen, en bet horilige der ver.
beel.
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beeldingskracht, ij'icren als om ftrij I,mu ons dronken van onbe•
zonnenheici, of zorgetoos voor de gevolgen eerier zaak te manien„
„ Wanneer de vreugde door ecne bedaarde overweging, en door
gevoelens van dani.baarheid voor den Almagtigen. wijsIiik getem,
perd word, den is zij de balfern eener hijgende ziel. Mar, :Wien
de vreugde zig in alle haare dartelheid onbekommerd voordoet. dan
is zij bij niets anders to vergelijken, dan bij waterverw, die tegen
den minften regen niet beitand is. — Want de ondervinding
leers, dat menfchen , die gewoon zijn, zig op cone buitenfpoerige
wijze aan do vreugde over re leeveren , geheel neergetlagun zijn
bij den minften tegenfpeed dien zij onunoeten. — Eene vreugde , die onheteomd is , loopt gevaar om to vallen in de kui!en ,
die de dartelheid o p ongebondenheid voor haar gegraaven bobber!,
„ Ontijdige bekommering daarentegen vervoerd ons tot mutmureeren tegen hem, die alles met ondoorgrondlijke wijsheid
itiert. — Zij is het, die den mensch meer dan hij zelfs weer,
vernedert , zij is het, die de reden. dat kostlijit onderpand der
Godheid, zoekt te onderdrukken; zij is bet, die de aid bedroefr,
het brein beroert , en de beste oiler (-chattel], de Aczondheid usa.
menliik, ondermijnt
,, Er is eon middelweg tusfchen vreugde en droefheid gelegen,
welken ons de verflandigcn aanprijzen , en dies men 't vergenoo•
gen noemt; het is de achtbaare, , ernsthaftige, maar sevens do minne,lijke en koesterende zuster van het waar Wech
clan met de fpoorloosheid der vreugde, en de dwaasheid eener ontijdige. bekornmering ; 't zijn filet anders dan opgefaitnte verleidReis, die ons van den rechten wog afieiden , en op krourne patt,,
den heenen voeren , paaden die tot ons verderf uttloopen.
„ Veelen , die door overmaat van lijden tot uitcrtlen over.
gaan , vooronderaellen, dat zij tot ongelukken, als 't ware, gebooren zijn; anderen 1,vederoin, die nog niet ervaaren zijn in den
zamenloop der wereldlijke gebeurtenisfen , zeggen , dat zij mtge.
lukkig zijn, will hunne onfchuldige wenfchen dikwils in plaagen
verkeeren I Beiden beleedigen de Godheid: want als mensch moot
ik bedenken, 't voiheerlijk werktuig eener nook rustende almagt
to zijn. Die fcheppende altnagt heett ons niet voortgebragt,
voorwerpen van rampfpoed to weezen; neon : daartoe is
zij te barmhartig , en de mensch met al te rijke vertuogens begiftigd — Diets is gefchapen dan tot eon zeker van God
voorbedoeld einde , en welk ander einde kan eon genadig weldoend God met den mensch voor hebben , dan hem volmaakter
en gelukkiger to maaken ?
„ 'Er zijn , wel is waar , zeekere voorvallen , die zommigen
opperviakkig zouden kunnen doen oordeelen , dat God ons tot
zekere rampen had voorbeiternd , doch dit is even zo ongerijmd,
als te veronderftellen , dat wij, in 't water fpringende , door de
voorzienigheid daartoe waren veroordeeld. 'Er zijn evenwel, boor
ik zeggen , gebeurtenisfen in de natuur en de regeering der we'cid; die ons voorshands toefchrijven ons bederf to zullm berokkoe
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kenen : dan hierop antwoord ilt : dat bet Opperwezeri den dwaaten
en onberaden lierveling, door zijn eigem onverfiand, tegenfpueden
doet ondergaan; niet, ow hem onder 't jolt derzek'en te doen bezwijken, waar, deels, om hem voor zijnen euvehrtoed te itraffen,
deeis, ow hew bedagtzaatner en dus gelukkiger te maaken. Der.
halven hebben wij, in 'teed:: van ons over den tegenfpoud te be.
klaagen, altijd, en wel voornaamlijk wanneer wij op deszelfs hellzaaine gevolgen tenet], Wiliioenen tedenen tot onophoudelijke dank.
baarheid aan God, wiens daaden ij inoeten aanwerken , als gewoogen in de waagfchaal der Regtvaardigheid, en gelouterd in de (Weltliroes eener onnafpeurhjlte alwijze ,,00rzienigheich — Ale
moetingen die ons bejegenen, en alle zaaken die ons overkomen,
zijn afgemeeten met den maatftol; des oppcfflen Rechters ; en 't
is onze teak den weg der dcugd to bewandelen , ow ons zelven
te bevrijden van de fchadelijke gevolgen der ondeugd."

.De jonge Reiziger door Nederland, zynde een verzameling van BrieTien, azzaarizt al bet merkwaardige der zeven vereenitiyie Gewesten is
lay fen verzamelt , en doornzengd met zodanige ge:zeurtenisTen en gefprekkezz , als den Schryver Ell zyne Reize voorkwanoen. Deel.
Uitgege.evezz door JAN A. BACKER. To ilinfierdam by M, Langeveld, 1789. In gr. ottavo.

M

en bemerkt , op het doorbladeren deezer Brieven , terflond ors,
duidelyk, dat derzelver postroute geweest is v4n des Setup.
vers verblyfpiaats na de Drukpers , en dat de Reiziger, in het
trekf,en van de eCTIC plaats na do :Indere , aan gem: lichaawsvermocijingen is Moor gelleld gem-est. Len ail Boekvertrek,
met den noodigen voorraad, was de gefciiiktfie plaats voor deczen
fchryvenden Reiziger. Zodanig cone manier van reizen beeft zekerlyi, can groat voordcel, bona het-vaaren, ryden , enz.,
dat
tact bedaardheid nagaan en naauvvkeurig opteke.
men heeds
nen I:an. Doch van dit voordeel fchynt onze Reiziger zich joist
niet zeer bediend to hebben. 'Er ftraalt veeleer verhaastende
fchryttrant in zyne Brieven door, nit hoofde van Welke zyr,e be.
rigren gutneenlyk oppervlakkig en in verfcheiden byzonderheden
zyn : !derby kornt nog, dat by nu en dan , fehoon
zeer
naar uitwyzen van den inhoud , althans na het alio°.
zyne
pen van 't jaar 1787 gefchreeven zyn . melding maakt van cleeze
en geene byzonderheden als door hew gezten en opgemcrkt,
die al voor jaaren grootlyks veranderd of geheel verdweenen zyn.
Ten aanzien van her plaatskundig.: in Nederland, en 't geen daar
toe be:trekking heett, zat de Leezer derhalven in dit Gefchrift do
veleischte voldoening niet vinden ; dan daar detzelfe Opfteller,
in het zogenoemde Reisverhaal, etlyke byzondere ontanuetigen en
gefp.ekken over veelerleie foort van ontwerpen ingevlogten heeft,
waaronder bier en daar nog al cen geestke trek voorkomt, zo mig
men
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men 't plaatzen by die Boeken, welken men in een ledig uur doer
tbeltken tot cen foort van tydverdryf, dat nog min of meer zyne
nuttigheid kan hebben.

De beginfelen der Aardklootkunde , voor de Jeugd tevattelyk , vernuikelyk en nuttig gemaakt. Eerfle Deel. Door S. VAN EMS E, Lid
van verfcheiden MaatfehapPyen der Geleerdheid , era Predikant te Wageningen. Te Utrecht by ff. van Otterloo, 1789. Behalven het
Voorwerk 338 biadz. in gr. Wino,
en leerzaam Handbook, waar van dezulken, dien de opvoe-

E ding der Jci tn1 is aanbevolen, cen nutrig gebruik kunnen maaken, terwyl het der Jeugd de vo,vnaamfle kundigheden, die tot

bet aanleeren deezer Wectenfchap behooren, op een geleidlyken
tram, by wanier van aangenaatne gefprekken, inboezemt. De twee
eerile gelprekken vcileenen den Kinderen ecn denkbecld van de.1
gedaante en grootte der Aarde ; veikiaaren bun het gebruik en
den dienst der Cirkeien, die zy op de Waereldltaart in agt hehbor
te neemen, en doen hen opmerken , teat zy onarent de verdee.
ling der Aarde in Land en Water, mitsgaders de daartoo betrekkelyke benaarnirgeo behooren gade to flaan. Een hierop volgend
ge,fmelt ontvouwt bun de verde,;!ing der Aanie in vier groote Wa y
-reldn,gatbuvesrflgandzvebOking; de verfcheidenheid van taal en koleur der bewooncren , snit;.
'gaders van de hoof4odsdienaen , en de meest velfciaillende
geeringsvormen der voornaan.fle Volkeren. Na de overweening
van Lit algeineene better:R.1de de Aarde is de vierde Zawenfpraak
gefchikt, ter voordragte van 't geen men omtrent ons Waerciddeel,
Europa, over 't geheci dient te weeten. En wyders behelzen nog
acht Gefprekken eon verflag van 't merkwaardigfle, dat ter algeaneene kennisfe van de voornaamile Europifchc Landen vereiscLt
words; als daar zyn de Ntderla ,;den , en byznnder onze
Groot- Brittonje en Ieriand ; Deenemarken en Noorvoe,;en; Zwee& a ;
Duitichland en de aangrenzende Ityken; truisien en Poolen; Rusland in Europa, .1-longaryen wet do aangrenzende Landen, en 'fur.
kye in Europa; waartoe het eerfle Dccl van dit Work zig bepaalt;
blyvende het gewag van 't overige uitgefleld tot cone laatere behandeling van de andere Waereiddeeten. Aan icder deezer Gefprekken , waar in de Eerwoardc van £tndre de vatbaerheid der
Kinderen, en 't geen bun ten leerzaam vermaak km dienen, mite,
gad:sirs ter Codsdientlige kundigheden /tan opieiden, zeer wci in 't
oog gehouden heat, hegt onze Autheur ecne beknopte Les, ho.
flaande nit korte Vraagen en Antwoorden, by manier van con
uittrekzel tit het verhandelde, die de Jeugd ligtlyk van buiten
kan leeren ; en waarvan men zig, als ter herhaalinge van het voorgaande, met vrugt ban bedienen; vooral wanneer do Onderwyzer
gefchikt is, om die en foortgelyke ondervraaging tot Gene recht
aangenaanic oefening woe de leergieriLe Jeugd to maaken.
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L7ne
verzameling van acht oordeelkundige Verhandelingen
4
dienende ter ophelderinge van enige plaetzen in de
Schriften des Nieuwen Testaments, Welker verklaring den
tlitleggeren thoeite baert. De hier in overwbogene voorftel
Matth.
24.. vergel. met viers 26. Matth.
Engel:
Yoh.. XVI. 26. 1 Cor. XI. 10. Luc. XIII. 31-33:
XXIII.
Matth. XXIV. en lliatth. V. 21, `.2. Over
ieder deter plaetzen deelt de taei- en oordeelkundige de Haar
zyne bedenkiiigcn mede, zo ten aenzien der daerm vobrk6mende Cpreekwyzen , alS met opzicht tot het verband det
redeneekinge ,_ en het rechtmatige gebruik, dat men 'er van
Soortgelyke plaetzen zyn, ass bekend
te M
aken heeft..
uitleba gingen onderhevig, en dcs Voris, aen verfchillende
deren oncierzockingen van dies aert, de overweging en wederlegging veler bedenkingen van vroegere verklaringen , en
genoegzame flaying van die oplieldering, ivelk men zeif de
beste agt: dat aen de ere zyde een geest van befcheidenheid, en aen de andere zyde ere groote oplettendheid , ve:-tischt. Men vind dit in zodanige Schriften maer al tr.:: dik,
wils verwaerloosd ; 't welk dezelve dais min nintig of
ook Wel fchadelyk niaekt : dan hiertegen is onze Anthem:
beflenclig op zyne hOetie geweest; des . 'er noch -bitterbeid.
noch waenwysheid zyne fchryfinanier doorltrale. "Lyre
bedenkihgen tegen andere nitleggingen toonen else hedaerdc,
Overweging, en de voorfielling zyner eigen gedacbien,ddet
onpartydige werkzaemheid van een ge es t, die
oils zien
na waerheid zoekt ; en 't Been by, in 't nalpOorea Van
peen duister was , ter ophelderiuge Ocirdeelt gevondert
hebben, niet op een beflisfenden won, matt- oridei h t Voo.:.komen van die \vaerfehynlykheid, under welk
welke bet zith,aer.
131
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hem opdoet, der beoordeelinge van des kuudigen overgeeft.
Uit (lien hoofde zullen liefhebbers van dergelyke onderzoekingen in dit Gelchrift enc gevallige aenleiding tinden, om
huiinen gcest met vermaek nuttige ftoffen ter werkzaemheid
te verlenen. — Men fia , ten voorbeelde hiervan, het oog
op zyne verklaring van 's Apostels voorflel i Car. XI. so ,
in deszeifs verbaud en naer het bedoelde van den Apostel.
De opmerkzamc de Haas heeft dit ondcrwerp uitvoerig behandeld; wy , ens niet te breed uit te weidcn , alms
op het hoofdzaeklyke iiille linen , en bevelen voorts de undere lezing van 't link zeive , dat der overweginge wardig is.
Nacr de vry algemeen aengenomen verkiaring der ApoItolifche redeneeringe , zou de Apostel ten oogmerkc gehad
hebben , der Corinthifche Gemeente te (loess opmcrkeu,
33 dat het den mannen betaamde met ontblootcn hoofde , den
„ vrouwen daar en tegen met cen hoofddekfel ,in de heilige
„ bijcenkomiten te verkeeren." Dan als men den fact des
gefchils nagaet, word men veeleer geleid om te denIcen,
dat Paulus dit heelt willen infcherpen, „ dat bet voor gem
„ Mannen, maar alleen aan Vrouwen voegt, ,met opgebouden hairen in het openbaar, en vooral in dc heilige bijcenkomflen, te vafenijnen." De Apostel naemlyk beef het
3,
oog op de zamenvlegting en de oniwinding der hairen , volgens de manicr der Vrouwen, dat ook wider verwyfde Corinthirche Mannen hand greep; het gezegde van den Apostel in 't algemeen, en zyne uitdrukking van lang hair te
drageiz of zich te dekken , (dat hier gelykluidcnde fpreekwyzen zyn in 't byzonder, fact in dezen niet blootlyk
en onbepaeld op cell bedekt hoofd , macr heeft bepaeldlyk
betrekkiug tot een lioofd, dat opgetamd, en , gelyk wy
nu zeggen, gekai,,t is. Paulus is des hier eigenlyk voornemens te bctoogen , dat met opgebonden en opgefierden lwofdhairen te verfaijnen, `Iva aan Vrouwen vuegt , maar niet aan
1VIannen. Vermoc,[elyk was dit fink, van met zo cen up.
gefchikt lioofd in 't openbaer, en vooral in de heilige byeenkornflen, te verfchynen, in de Corinthifche Gemeente, ten
nenzien beide der Manuen en der Vrouwen, zo hevig verfehillend begrepen, dat het op twisten en krakeelen
het welk d-in Paulus beweegt , um 'er zich bcpaeidlyk over
uit tc illten, en te toonen, wat men daeromtrent in agt behoorde tc
Ott anneer men TILL verder naeuwkeurig gicleraoil lie w )orden vs.
volgens onze gewoone vettaling, aaarenz meet
de
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de vrouwe een macht op het hoofd hebben , om der Engekn
^ville; doch beter vertolkt op deze wyze, gevolglIk behoort
de vrouwe een [wettige] macht over het /loofa te hebben, door
der Engelen zo bezeft men dat de Apostel bier een
befluit nit het voorgaende trekt : dat de fpreekwyze van
macht over het hoofd , dat is over bet hoofdcierfel, to hebben,
influit, dat het ever vrouwe vryfiae, om daeromtrent op ene
haer welvoegelyke wyze te handelen; en eindelyk dat de
Engelen, wel te verftaen de Opzienders der Gemeente , haer
zulks behooren toe te laten, zonder haer die macht of dat
recht te betwisten. Achtervolgens deze opmerkingen, zal
do zin der woorden van Paulus bier op uitkomen. Derhalve meet de Vrouw, 't zij ze gehuwd of ongehuwd xi/ , eene
wettige , dat is eene zekere binnen de wet van zedigheid bepaaide macht over haar hoofd hebben, naamlijk cm hear hoofdhair op te fieren en te vlechten ; en de Engelen der Geazeente
moeten haar in het gebruik dier macht Met verhinderen , maar
Haar toelaaten , one zig daarvan te bedienen.
Deze is de verklaring Welke onze Uitlegger van dit voorftel geeft, en by legt het 'er verder op toe, om aen te toonen, dat dezelve overeenftemt met en beantwoord aen den
letterlyken zin der woorden , den itaet des gefchils , den
oorfprong der twist , en bet gebeele verband met bet voorgaende en volgende: welk een en ander by tegen enige bedenkingen , Welken men zoo molten aenvoeren, voorts verdeedigt. Begeert men wyders nog het voorgeftelcle tot
een leerftellig gebruik te doer dienen, zo kan men 'er , zyns
oordeels, de volgende waerheden nit afleiden.
„ I. Dat de zulken bet fpoor der waarheid en het recht
veritand van PA ULUS woorden bijster zijn, die nit dit hoofdfink, en bijzoncier nit onze textwoorden, hebben getracht
door te drijven , dat de Vrouwen in de dagelijkfche verkeering , en inzonderheid bij de openbaare gebeeden, het am.,
gezicht met eenen !tidier behooren te bedekken, en de lange.
hoofdhairen los te laaten nherhangen ; waartegen men den
mannen wilde voorfchrijven, in de heilige vergaderingen met
kort afgefneeden hair, en ontdekten hoofde, tegenwoordig
te zijn. 't Welk wij vooral daarom annmerken, vermits 'er
in voorige tijden niet weinige Leeraars geweest zijn , die
dit link den Volke op de ftrengfte wijze van den Prectikftod
zelfs zochten in te.fcherpen: wel is waar met een godvruchtig oogmerk, maar nogthands onvoorzichtig en onbedacht.
En zij zouden de moeite , van dcze vermaningen met zo
ongetwijifeld gefpaard hebben, inveel vuurs voor te
B b 2.
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dien zij wet opgemerkt hadden , dat de Apostel bier Met
blotelijk fpreekt van het hoofd te dekken of te ontblooten;
maar van de hoofdhairen met een zekere oplettendheid al of
niet te bezorgen; ook niet van de lokken at te fnijden
of neer te laaten hangen ; maar van dezelve , zo als een
man voegt, zonder bijzonderc zorg en tooi te draagen , of
die in de eene of anderc gedaante ter dekking van bet hoofd
te vlcchten en op te binder; — met een woord , dat de
Apostel hier alleen verhandelt, wat in dit opzicht voor Man
en Vrouw betamelijk zij.
„ Dat het aan de waardigheid of voortreflijkheid van
de manlijke , boven de vrouwlijke fexe, geen de minfle vet-rnindering toebrengt , dat aan hun minder dan aan de Vronwen , in bet aanwenden van lichaamsfieraad toegelaaten is;
vermids die macht , welke de Vrouwen in deze zaak hebben,
(mils dat derzelver opfchik de maat, en het gebruik eener
wettige macht , niet te buiten gaat,) zeker zich zo ver niet
nitftrekt, dat zij zich boven den Man verheft, maar dat zij
hem wien eene onhebbelijke en ilordige bonding zijner
Vrorov tot fmaad zou firekken , integendeel de behoorlijke
eer bewijze.
13 g. Dat de Leeraars der Kerke niet alleen op bet inwendige , en 't geen den toefland -der ziel betreft, moeten
acht geeven , moor oak op het uitwendige, en 't geen bet
lichaam betreft. En dat zij , met aflegging van alle eigene
en herfenfchimmige denkbeeldell , zich daarop moeten toeIeggen , &at de wettige orde in de gemeente in acht genomen ; en alle ergernisfen , die nit eene onbetarnelijke of onvoegzame lichaamshouding in de gemeente kunnen voorclvloeijen , geweerd worde.
„ 4. Dat een ieder zorgvuldig toe te zien hebbe , dat
het" voorkomen van het hoofd en lichaam zoodanig zij ,
als dan zijne fexe voegt; en dat beide Mans- en Vrouwsperfoonen de paalen niet overfchrijden , die de wet-der eerbaarheid en welvoeglijkheid voorfchrijft. Dus is het fchande voor een Vrouw , als zij, met verwaarloozing en achterlating van die vercierfelen , waar door zij, volgends de
oude Vaderlijke zeden , van de Mans te onderfcheiden is,
de Manlijke fexe , als 't ware , wil nadapen. Niet
minder flof Levert deze vermaning van nnuevs , aan de andere zijde , op, ter onderrichting en beftiering voor de Mans
van onzen leeftijd. Deze toch hebben zich van vrouwelijk
lieraad , dat hun tot de grootfie oneer ftrekt, op het naanwite te wachten; en van die Coon van keurige netheid, waardoor
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door de manlijke achtbaarheid tot verwijfde weekheid overflaat en ontaart. Dan dit verder uit te haalen, zou ons te
bang ophouden."
Ledige Uurett befteed tot nuttige overdenkingen; door J. VAN
EIK Predikant. Tweede Stuk. Te Arnfterdam by M. de
Bruin , 1790. Behalven het Voorbericht , 203 blialz. in
gr. oetavo.
dit tweede Stuk$e , het welk vier Overdenkingen be1 heist, gaen de drie eerften over enige byzonderheden,
in het gefchiedverhael van 's Menfchen val, naer de aentekening van Mozes, Gen. III. --- De eerfle behelst een
onderzoek na de hang van welke Mozes gewag maekt, en
waerdoor Eva, volgens 2 Cor. XI. 3, bedroogen werd.
De Eerwaerde van Eyk is van oordeel , dat men in dezen
Diet hebbe te denken op ene ware hang, door den Duivel
bezield , nog op de gedaente ener flange, door den Duivel aengenomen , maer veeleer alleen op den Duivel zelven , door Mazes en Paulus met den naem van hang benoemd. Vervolgens vestigt by de aendacht op de nitdrukking Gen. III. 8, en zy hoorden de ftemme des Here*
Gods , wandelende in den gof , aen den wind des daegs.
Dit voorflel verklaert onze uitlegger van 't ontflaen van ene
hevige onweersbui ; die op 't onverwachtst , terwyl het
luchtsgeftel alvoorens nog zyne dagelykfche of gewoonehelderheid had , in donderflagen en blikfemftralen , verzeld van bagel, flormwind en regen, bet hart van Adant
en Eva met fchrik vervulde. Het komt hem waarfchynlyk
voor, dat Adams tael vs. ro ,, 1k ben naekt , daerom verbergde ik my , op het gevoelig treffen dies. onweersbuie , op
zyn naekte lichaem flaet ; en by is niet vreemd van te
denken, dat dit onweer,, in 't welke God verfcheen , met
deszelfs geducbte uitwerkzelen, het middel , en als de magtige hand van God was, waerdoor zy , op het aengekondigde vonnis , nit bet Paradys verdreven werden : welk
het& by echter, voor als nog , Diet hooger opgeeft, dan
als eene losfe befpiegeling. Wyders verleent zyn Eerwaerde ons, in de derde Overdenking, nog enige aenmerkingen rakende bet vonnis over den Duivel, als des Menfchen Verleider, geveld, Gen. III. 14, 55. -- En eindelyk voegt by, by deze drie behandelde onderwerpen, die
seer verfchillend ingezien. kunnen worden , zonder dat 'er
de
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de Gotisdienstleer enig nadeel by lyde, ene overdenking die
Meer regal:edit onzen Christelyken plicht betreft. Dezelve
gaet naemlyk over bet beftuur door den Apostel Paulus,
otm:e..nt het gebruik van des Heren heilig Avondmael gegeven , i Cor. XI; en wel inzonderheid vs. 28 en 29. De
mensch beproeve zich zelven , en ete aizo van het brood en
drinke van den drinkbe4er ; want die onwaerdiglyk eet en
drinkt, die eet en drinht zichzelven een oordeel, niet onderfcheidende het Heiden; des Heren.
Na ene beknopte ontvouwing van 't wangedrag der Corintbilche Christenen omtrent het Avondmael, met ene na.
vorfehing der oorzaken van 't zelve, en ene aenwyzing van
de voorzichtige mauler op welke de Apostel bet zelve tegengact, verIedigt zich de Eerwaerde van Eyk tot bet overwegen der gewoone vcrklaringe van 's Apostels woorden, vs.
.,22 en 29; en legt bet 'er op toe, om te toonen , dat Paulus
zo met gefproken heeft , noel' heeft kunnen fpreken , als
vote woorden meestal opgevat worden. En aen een bon(lige wederlegging hiervan hecht ity cue oordeelkundige verklaring van des Apostels voorftel; Welke in 't hoofdzaeklyke bier op uitkomt.
Onwaerdiglyk te eten en te drinken is niet betreklyk tot
de waerdigheid of de onwaerdigheid van den perfoon als
perfoon , of deszelfs wettig regt; macr op de wyze van
zulks te doen; bet behoort nacmlyk indiervoege te gefchieden, als de aert der zake medebrengt, als bet gewigt en de
waerligheid der plegtigheid vordert. Die bier omtrent naintig is, en zulks flier in agt necmt , die gedraegt zich onwaerdig ; niet onderfcheidende het lichaem des Heren. Als
iernand , zonder ene ertiftige overweging van 't Godsdienflip einde , waertoe deze plegtigheid gefchikt is, tot het
Avondmael nadert , als tot ene gewoone maeltyd , dan
maekt by de behoorlyke onderfchciding niet tusfchen dit
brood, dat door Godlyke inftelling bet liehaem des Heren
betekent, en het brood dat men dagelyks tot voedzel gebrtiikt. Hy gedraegt zich des onwaerdig , door geeu onderfeheid te maker to:di:hen de hooge einden , waer toe
men aen des Heren tafel zamen komt, of aen zyn eigen tafel of dien zyner vricnden gact aenzitten. Zodanig een eet
en drink.'; zichzelven een oordeel , die haelt zich door dit
zynwan?;edrag de Godlyke ftraf op den hals , die zommigen
onwderdtge Avondmaelgangers to Corinthe reeds ondcrvonden. De Apostel wil 'er niet mede aenduiden , slat dan in
tin brood ea dienwyn ene fap en bloedverdervende kragt lag;
des
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des hun eten en drinken cue dadelyke en natnurlyke oorzaek
van inutile krankheid wierd. Maer by beoogt 'er mede
Then te doen oprnerken , dat zy die buitengewoone ziekteu
en krankbeden welken toen onder hen heerschten , niet
hadden toe te fchryven
'
aen enig verderf in de lucht of
andere natuurlyke oorzaken; maer te befchouwen hadden ,
als ene onmiddelyke 'bezocking van God, als cen regtvaerdig dat hen trof van wegen het onwaerdig gebruik
van des Heren Avondmael.
Wanneer nu de Apostel, ter afwenclige en verdere voorkominge hiervan , dat voorzichtige beftuur geeft ; de mensch
beproeve zichzelven , en ete alzo van het brood en drinke van
den drinkbeker,, dan zekerlyk „ beftaat die zeifsbeproeving,
welke hij vordert , niet in een onderzoek of men wear„ dig is , of men als cen geloovige recht heal om het
Avondmael te gebruiken; maar in een onderzoek of men
3>
„ het waardiglijk gcbruiken ken: een onderzoek, gepaard
met eene werkdaadige toeleg, om zich van alles t6
,) doen , wat bier in den wcg is , zijn geheel bane en
wandel zo te regelen , dat men op eene deeze how- re
I/
inftellinge waardige wijze omtrent dezelve verkeert.” —
Zeer gepast merkt salve Scbryver bier aen , dat men des
Apostels vermaning dus hebbe in te vullen of te verftaen :
de mensch beproeve zich zclven, en ete alzo , [te weten als
%taken die zich beproefd hebben , als beproefae menfchen.]
En dit zo zynde, volgt 'er, gelyk by met regt aenmerkt ,
van zelfs nit , „ dat Paulus eene zelfbeproeving hedoelt,
door welke men Diet maar onderzoekt , of men recht
heeft , of men bekwaam is om waardiglijk te eeten en
„ te drinken ; maar eene zelfbeproeving, door welke men
,, zich bekwaam maakt , zijne aandacht, wil, geneigthe„ den, alle zijne vermogens regelt en bepaalt , om waar„ diglijk te kunnen eeten ” — De Eerwaerde van Eyk
verftcrkt deze zyne uitlegging , door de aendacht ,te vest],
op het gebruik en de ware betekenis van bet woord
bier door den Apostel gebezigd. Het is zekerlyk , in de
cerite plaets ontleend van de werkmeesters in goud en
zilver, die gewoon zyn deze metalen, om te weten of ze
echt of vervalscht zyn , op den toetsfteen te beproeven ;
dan 't bepaelt zich niet tot dit toetzen , maer 't is ook
betreklyk tot het louteren dier metalen; mitsgaders tot het
temperen van dezelven waerdoor ze tot dat alloy gebragt
worden, bet geen men 'er in vereischt, om bekwaem te zyn
tot bet verfchillend gebruik waertoe ze dienen moeten: het
Bb4
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gcen de konflma.ers heten , het op zyn gehalte of proer
brengen.
„ 1k flecrne derhalven, zegt by , bet wo,ord beproeven
bier in de ruimfle, in de volkomenfle betekenisfe, waarin,
bet kau genomen worden; en wil derhalven de betekenisfe
van onderzoeken niet geheel nitgefloten, maar ook die van
lOineren , zuiveren en bekwaam maaken, Ter bijgcvoegd heb'ben ; zo dat des Ap.ostels meening hierop in het gemeen zal
neer komen. Het is niet genoeg geloovige Korinthiers
dat gij reek bebt , om ten Avondmaal te pan , en u van
dezen plicht van Godsdicnst, door eerie gezette waarneeming , kwijt; gelijk bij tale plichten , zo komt het ook
zonder bij dezen 'er op aau , hoc gij denzelven vegricht.
Gij bezondigt u toch grootlijks, wanneer gij onwaardiglijk
eet en drinkt, en wilt gij niet in 't zelve oordeel , dat anderen treft, vallen , wilt gij niet, dat dit oordeel ter algekneene verwoesting in de. Gemeente voortgaat ; weest dan
omzichtig, en handelt met uw zelven op gelijke wijze , als
de werkmeesters met het good en zilver handelen: tracht,
door een ernftig onderzoek , de waare gefieldheid van WV'
hart en wandel te ontdekken , zoekt u te ontdoen van den
fchadelijken weg, die bij 11 gevonden word; uw. verand ,
oordeel en wandel te zuiveren van alles , waardoor gij , tot
bier toe onwaardiglijk at en dronk; en tracht integencieel,
door gezniverde kennis , levendig geloof , en werkzaame
licfde, u bekwaam te waken , om waardiglijk te tunnel'.
ecten en drinkers.
Leerredenen over verfchillende onderwerpen, door c. c.
MAN. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Anyterdam by
j. R. Poster, 1789. Behalven het Voorbericht, 1.8o bladz,
In gr. octavo.

en
F
(34

zestal onderwerpen word in deze Leerredenen be,
handeid : (J.) de eenzacmheid; (a.) bet wandelen ;
de , geneugten der Christenen ; (4..) de vreugde van;
tizabeth en van, hareVrienden by de geboorte van Joannes;
(5.) het liefdeloos oordcclen over andere menfchen; en (6.)
de treurigheid van een Christen over zyne zonden. Des,
Schryvers bedenkingen over ieder dezer onderwerpen zyn.
alleszins leetzaem , en by nitilek gefchikt on' verflandige
detikbeelden van, de Christelyke Zedeleer in te boezemen ,
ter bevorderinge der headhavinge van onzen redclyken Gods:.
dienst
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dtenst; weiks aeluninnigbeid hier uCt onderfcheiden gezichts.,
punten levendig voorgefteld , en op ene innemende wyze
aengeprezen word. Uit hoofde dezer maniere van vooritellen behoort de Leeraer Saltzman niet onder die fcrenge
Predikers , welken de menfchen lasten opleggen, zwaer om
te dragen, en die zy zelven met an hunner vingeren niet
aenraken ; dan hierom echter is hy niet te verdenken van
voedzel te geven aen de losbandigheid. Ver van daer ! Het
denkbeeld allecndat men zyne leerwyze zo fchandelyk zou
kunnen misbruiken , is genoeg om hem op te wekken ter
ernfti ge waerfchuwinge om ons daer voor te wachten. Hier
van geeft by ene uitftekende proeve , in 't Plot zyner Leerreden, tegen het liefdeloos oordeelen over andere menfchen,
welke wy hier te eerder mededeelen, om dat ze ook in vele
andere foortgelyke gevallen te flade kan komen; nadicn 'er
maer al te veel menfchen gevonden worden, die ligtlyk tot
zlilk een misbruik van de verftandlyke Zedeleer overflaen.—
Onze Leeraer naemlyk had, by de overweging van 's Heillands lesfe , Luc. VI. 36-42 , inzonderheid aengetoond ,
hoe menigwerf men zich fchuldig maekt aen ene verregaende liefdeloosheid, door geoorlofde bedryven ongeoorlofd Pe
vcrklaren • het onfchuldige of ten minfle verfclioonbare als
' te befchouwen; kleine faelgrepen te veromoten;
ftrafwaerdig
iemand om eene onoplettendheid in zynen wandel,
b of on/
een grover. mispas , terftond voor een godloos mensch en
onchristen te houden; mitsgaders de rampen , die onzen
medemensch treffen, onbezonnen aen te zien , als ftraffen,
die hem om zyne euveldaden overkomen. Zyne voorftellingen deswegens in verfcheiden byzonderheden , met een geest
van infchiklykheid, ontvouwd hebbende, doet hem de vrees
van misbruik, deze zyne Leerreden, met de volgende gepaste vermanende aenfpraek , befluiten.
„ Alhoewel ik nu volkomen overtuigd ben , dat ik niets
5efprooken heb , dan 't geen ftrookt met den zin van onzen
Zalignmaker , die de rechter van ons alien is , vreeze ik
echter , dat myne welmeenende lesfen zeer kwalyk zullen
uitgelegd worden. Wanneer de vroome zynen onchristelyken vriend over zyn toorn of de onkuischheid, waaraan hy
zich fchuldig maakt, beftraffen zal, dan zal die misfchien
antwoorden: ,Ach! wat wilt gy my daarover veel zeggen?
9) dit is eene 'font van myn temperament; 't is immers nog
onlangs op den predikftoel gezegd, dat de fouten van het
„ temperament geen zonden zyn." Maar zo het gezegd is,
is 't zekerlyk van my niet gefchied. 1k heb wel gezegd, dat
Bb5
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bet temperament geen zonde is, niaar niet dat de fouten
waartoe ons temperament overhelt, onzondig zyn. Gy zyt,
by voorbeelci , van natuure driftig; dit is onfchuldig.
Maar zo gy Met waakt over uwe drift, en u daardoor laat
vcrvoeren tot onverzoenelykheid en wrack, dan is 't zeker
zondig. Wanneer de getrouwc vader zynen zoon beftraffen zal „ dat by in kwaade gezelfchappen danst, of zynen kostelyken tyd, waarin hy den grond tot zyn toekomend gelnk zoude leggen, met fpeelen doorbrengt, zal hy
antwoorden: „Val my toch niet lastig! daar is nog onlangs
„ over gepreciikt , dat fpeelen en dansfen onfchuldig is."
Maar wie heeft dit gcpredikt? 1k weet het althans niet. 1k
heb, gy alien weet bet nog, te kenuen gegeeven, hoe veele
zwaarigkeden beide deeze vermaaken in hebben : ik heb die
geenen openlyk gepreezen, die zich daarvan onthielden, en
alieenlyk berinnerd , dat zy geen recta hadden, om die
geenen terdond voor kinderen des duivels te houden, die
zich funiwylen vermaaken met dansfen en fpeelen. Volgt
daaruit dan, dat een vader niet durft fpreeken, als by ziet
dat Zyll zoon zich door diergelyke vermaaken ongelukkig
maakt? Wanneer een andere vader zyn ongenoegen
toont , dat zyn kind met verdachte onkuisfche perfoonen
verkeert, of anderszins buitenfpoorigheden bedryft, zal bet
misfchien heeten „ 0! de vroomite menfehen doen niet
,, antlers:
waarom zult gy 't my dan kwaalyk neemen?
,' Zodanige zonden Lumen zeer wel met de vroomheid be" Maar welk eene nicuwe leer is dit? Heb ik die
9, than
"
beweerd? 't Is waar, dat vroome menichen misflagen hebben ; 't is waar, dat de vroomften tot de grootite zonden vervallen kunnen: — de heilige Schrift leert zo wel
het een als het ander. Maar geeft ons dit een recht om onze
zonden te ontfchuldigen? Hebt gy vergeeten, dat ik gezegd
heb , dat een vroome niet meer vroom is, zo dra hy
groove zonden vervalt, en dat by zyne ftraffen niet dntgaart
zal? Wanneer gy, roekelooze ! ziet, dat een man, die anderszins cenen goeden bedaarden gang heeft, 11ruikelt —
een been breekt;
moat gy dit dan ook
valt
doer? kVaarom wilt gy dan de geenen nabootzen, die
zich, door hunne onvoorzichtigheid, de itrenge ftraffen van
den rechtvaardigen God berokkenen?
„ Eincielyle. zullen veclen deuken ; de hemel zal zekerlyk
vry vol worden, wanneer de (peelers en dansfers, de meafeeien, die zonder overleg handelen, zelis groove zondaars,
incr zullen verdoernd worden. Gy veritandigen, order myne
hoor-
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hoorders! zyt getuigen , dat ik tit niet geleerd heb. Dit is
zeer zeker, dat wy alien eerlang onzen rechter zullen vinden. God zal eenen iegelyken de plaats aanwyzen, die by
waardig is. Dit alleen heb ik gezegd; tat menfclien niet
in het ampt van God treeden , en over hunne zondige brocders bet vonnis vellen moeten.
„ 0 myne Vrienden! in pleats dat gy uwe oogen altyd
vestigt op de fouten van andere menichen, ziet veelmeer
op, u zelven, op uw hart en uwen wandel! Een ieder zal
bier genoeg vinden te berispen en te verbeteren. „ Een
„ ieder doe eerst den balk uit zyn oog, en zie dan toe, om
, den fplinter weg te docn , die in zyns broeders oog is."
In plaats dat wy onze medechristenen hunne misilagen gecluorig verwyten , teat ons Bever hunnen val tot onze wearft:homing gebruiken , dat wy te waakzaamer over ons hart
en over onze deaden zyn! „ Broeders! indien ook een
„ mensch overvallen ware door eenige misdaad, gy, die
„ geestelyk zyt ! brengt den zodanigen te recht met den
„ geest der zachtmoedigheid; ziende op uzeIven , op dat
ook gy niet verzocht worth!" Amen."
Aaneengefchakelde Verklaaring van den Heidelbergfchen Ca.
techismus ; met eenige tusfchengevoegde Aanmerkingen, tot
nutte ftichting die in het Geloof is , door B. OUBOTER.
Rustend Leeraar van Woubrugge. Eerfte Deel. Te Amfterdain by M. de Bruyn, 179o. Behalven de Voorreden
516 bladz. In gr. octavo.
Tn deze Yerklaring van den Heidelbergfchen Catcehismus,
legt de : Eerwaerde Ouboter het 'er byzonkler op toe ,
om bet leerflellige onderwys , zo als het, voorgedragen
word , in deszells verband te ontvouwen , en den Lezer
op te leiden , om de Gocisdienftige waerheden, geloovig,
met toepasfing op zich zelven, te ombelzen, ten elude het
den rechten invloed hebbe op de betrachting. In (lien
finaek verklaert by het leerflellige met zeer veel naeuwkeorigbeid , onder 't nagaen der betrekkinge die de aengevvezen waerheden tot elkander bebben; en aen de voorflelling hiervan hecht by zyne daeruit afgeleide acumerkingen ten toepaslyken en betrachtenden gebruike , welken by
ten ernftigtte aendringt. Uit hoofde dezer byzondere inrichtinge kan 's Mans arbeid, waerin alleszins een opmerkzame geest doorftraelt , nevens andere verklarinen vats
de-
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dezen Catechismus , voor de Leden tier Berke nuttig
zyn. — Het thans afgegeven eerfte Deel gaet over de
cerfle XIX Vragen , die zyn Eerwaerde wat uitvoeriger
behandeld heat; om de ontvouwing daer van ten grondgage te leggen , waer op hy de verklaring (ter volgenden
kan bouwen , die hy dan gevolglyk beknopter kan ophel!
deren. In zyne Voorreden maekt hy hier van reeds melverbeeldino.
ding , om voor te komen
de b , dat het Wed:
zeer omflagtig zou worden; waertegen hy den Lezer vet-,
zekert , vastlyk voorgenomen te hebben alles in drie Deelen te befluiten.
De groote Catechismus, of de hoofdfomme der Godgeleerdheid,,
by vragen en antwoorden verklaard: in den fare 1562 opgejteld , door den beroemden Z. URSINUS , en nu eerst uit
het Latyn vertaald. Te Amfierdam by M. de Bruyn , 179c).
Behalven het Voorberigt , 115 bladz.

Nademael

de Paltzifche Godgeleerden zich , in 't vet.,
vaerdigen van den Heidelbergfchen Catechismus, boven al bediend hebben van den voorafgeganen arbeid van.
den beroemden Urfinus , die een grooten en kleinen Catechisms had opgefteld , zo verdienen deze Leerboekerr
algemene opmerking van hun , die den Heidelbergfchen
Catechismus beoefenen. Ter dier oorzake is men ook al
over verfcheiden jaren bedagt geweest , om beide deze
Stukjes den Nederduitfchen Lezer in hander te geveu
't welk ten aenzien van den kleinen Catechismus diestyds
reeds werkftellig gemaekt , en nu insgelyks met de overzetting van den grooten voltrokken is : het welk den genen , die bet oorfpronglyk Latynfche niet kunnen gebruiken, in hunne catechetifche oefeningen te ftade kan komen,
Kort begrip der Leerftukken en Gebruikelykheden der Roomfche
Kerk, door den zeer Eerw. Beer D. DE BEAUFORT. Uit
het Engelsch, naar de tweede uitgave , in 't Fransch vertaald, door . . . . en vervolgens in het Nederduitsch, door
J. VAN DYK, rustend Leeraar en Prof. in de H. Godgel. te
Maafiricht. In 's Gravenhage by J. A. Bouvink ,
Behalven het Voorwerk, lot bladz. In gr. octavo.
flet oogmerk van den Eerwaerden de Beaufort , in 't
opftellen van dit Kort Begrip., was niet om. dit onder-
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derwerp by manier van een Twistfchrift, te behandelen

maer een duidelyk bericht van de Roomfche Kerkleer te ge*
ven , en het verfchil tusfchen de Leer der Hervormden en
die der Roomschgezinden ten klaerfle aen te wyzen; om den
opmerkzamen Lezer bekwaem te maken ter beoordeelinge
van den flact des gefchils. Zulks kwam hem voor als den
liervortudeli beiden en den Roomschgezinden dienflig; naclemael de Hervormden gemeenlyk het Roomsch Geloof te
weinig kennen, en de Roomschgezinden meerendeels
eigett Godsdienst niet dan zeer onvolkomen verflaen.
In dit bedoelde is de Schryver zo wel geflaegd dat het door
hem aengevoerde zyne nuttigheid kan hebben, voor alien
die enig belang in dat onderzoek ftellen; en tot nog niet be*
boorlyk opgemerkt hebben , hoe 'er , by ene verftandige
keuze, te over gegronde reden zyn,. : om de Leer der Hervormden, naer de leiding van Gods Woord , boven die der
Roomschgezinden , in onderwerping aen het zogenoeind4
gezog der Kerke, te omhelzen.
De Stukken, in dezen overwogen, zyn: t. het Geloof;
a. de Hcilige Schrift ; 3. de openbare Godsdienst ; 4: het
; S. de Tranfithflantiatie ; 6. de Sacramenten ; het
Vagevutir ; 8. de .dflaaten; 9. de Heiligen; to. de Beelden;
u. de Reliquien of heilige Overblyffels ; waar by, ten is,
nog komt ene ontvouwing van den aert des Pausdom als
vorderende ene ingewikkelde en blinde gehoorzaemheid aen dc
Kerk; leerende, dat 'er buiten de Kerk geen zaligheid , en
bewerende de Oppermagt van den Paus. — Het onge.
rymde van de leer en handelwyze der Roomfche Kerke, omtrent ieder dezer Stukken, brengt de Eerwaerde de Beaufort
den Lezer belmoptlyk onder 't oog; waer van zyne,volgendc aenmerkiugen over het Misoffer tot cen Clad kunnelt
firekken.
„ De Roomfche Kerk houd flaande, dat, in de bedie:ning
van elke Mis , Christus waarlyk als een offerhande voor
onze zonden geofferd word. De Kerkvergaclering van Trente
fpreekt Anathema nit, „ tegen een iegelylc die ontkent dat
„ men in de Mis, aan God, een waar, en eigenlyk gezegd
I offer, opoffert." (*) Een wezendlyk zoenoffer, in het
welke het Lighaam van Jezus Christus, na de letter, alle
dagen op nieuws geofferd word.
„ De H. Paulus nogthans fpreekt een gansch andere taat,
n zynen Brief aan de Hebreen; „ niet op dat Christus zich*
s)
(*) Conc. Trident. Sesf. 22. C. IX. Can. I,
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maar nu is Ily
„ zelven dikmaal zoude opofferen;
„ anmaal in de voleinding der unwell geopenbaard,
„ de zonde te Mete te doen, door zyns zelfs offerande:
2, met eerie oflerhande heeft Hy in eeuwigheid volmaakt de
„ geenen die geheiligd worden.
Eene ecuwige ver2, losing your ons verkregen hebbende. Naar nu de
„ vergeving derzelve is, is 'er geen offerhande meer your
„ de zonden (*).
„ De Roomschgezinden onderfchciden , in de Mis, bet
Oiler van bet Sacrament ; de Priester offert het Oiler , en
het Volk deeit in het Sacrament : maar hoe -gefchied dit toch
in de Dille Misfen, waarin de Priester, zonder omffanders
en zonder toehoorders , de Mis doer? Ondertusfchen zegt
by de geheele Mis op , en Ipreekt de Geloofsbelydenis te
wederzycle uit ; hy zegeut de Verbondstekcnen , even als
waren 'er Ledematen tegenwoordig; by Ipreekt tot bet V( fl
als of het zelve y our hem flond. — Dominus vubijeum. —
Pax vobis. Surfum corda. Oremus. — Orate.
(de Heere zy met U. — Vrede ;y U. — Heft uwe Herten naar boven. Laten guy bidden. — Bidt.) Bid
voor ons! Voor wie? daar is geen mensch tegenwoordig.
Is dit niet veeleer eerie 'beti)otlyke dan eene
daad? Is dit niet even als of iemand in eene Kamer zomier
Menfchen kwam, en zeide: Itlyne Heeren ik ben uu' Dienaar, ik hope dat gy alien welvarende zyt.
„De offerhande van de Misfe is de grootile eerbewyzing,
„ die bet Schepzel zynen Schepper kan toebrengen, met
den Eeuwigen Zoon zynen Varier tot een of93
„ ferhande op te offeren ; en hy, die eene Mis laat doer ,
2 , betoont, aan God, een byzondere Eerbied, welke Hem
„ ten hoogften aangenaam is.” (±)
„ Dit Werk is niet zeer kostbaar; de prys van eene byzondere Mis is, geloove ik, vyftien Ituivers; maar van wat
prys die ook zy , een Priester zal, your een gering fink
geld, naar een byzonder Altaar gaan , zyn Misboek doorlopen , en het heilig offer offeren, „den Eeuwigen Zoon aan
„ den Eeuwigen Vader."! En tdt weak een einde gefchieden deeze Misfen? Is dat altoos om de vergeeving der zonden te verkrygen, en tot vrykooping der Ziele, pro redemptione animarum, gelyk het Misboek zegt ? Wel verre van
daar !
(*) Heb. IX. 2$, 26. X. 14. IX. 12. X. 18.
(f) 1,16e du Sacerdoce et du Sacrifice de Jefus Christ par le R. P.
de Cmiren, Su:lerieur general de l'Oratoire de jefus.
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claar! 't is meestal voor het welgelukken eener ondernec-

, — voor eene Reize , &c. Is dit niet eene gruwelyke
ontheiliging van het geene de Roomfche Berk, als de heiliglie verborgendheid van haaren Goelsdienst, fchat!•
„ En waartoe dienen die afzonderlyke Misfen? Daar
geen vroom Catholyk , die niet het een of ander gedeelte
van zyne bezitting opoffert, om Misfen te docn lezen voor
de ruste zyner Ziele, en OM tat- het Vagevuur verlost te Ivorden. Zommigen fligten eeuwigduurende Misfen , en cen
ieder min of meer, naar innate zyner rykdom en mildadigheid. Pliiiippus de IV , Ironing van Spanje, fligtte honderciduizendMisfen voor zich na zyn dood. „ Christus nogthans
.10 heeft , met Geneo'Lrhande , de verzoening , voor het
te wage gebragt (*)." En
gb antfche Menfchelyk b
ziet , bier moeten honderdduizead Misfen , voor de zaligheid van eenen Zondaar , gedaan worden ! Dan wie zal
ons lceren , hoe veel Misfen 'cr moeten gedaan worden,
om eene Ziel nit bet Vagcvuur te redden? enwat 'er, indien
men mcer duet, als 'er voor nodig zyn, met de overtolligen
moet gedaan worden? Zyn dezelve ,nutloos ? gewislyk niet;
want niets kan nutloos en vergeefs by God zyn, zegt ons
de Roomfche Kerk. Zy dienen dus om de Schatkist der verdienstlykheden van den Paus te vermeerderen."
Ter ophelderinge van dit laetstgezegde dient, dat, gelyk
()tin Scliryver wat lager, van de Zfiaten handelende,
tekent, dat de overtollige Werken, waer onder by niet tea
onregte de overtollige lVJisfeo betrekt, de Schatkist der Verdienfien waken , nit welke de Aflaten verleend worden.
,• Die overtollige Waken naamlyk zyn", naar de taal van
Bellarminus , (1) „niet vergeeten noch verlooren voor God,
„ maar komen by Hem in afrekening, tot veriigthig van de
„ gelovige Roomsgezinden, in plants van boete in deeze,
„ of in de toekomende Waereld, om hen nit bet Vagevuur
„ te verlosfen:" en deeze waken die Schatkist der Verdien_gen, welke Jezus Christus, ter befchikking van de Roomiche dat is den Pans, als hoofd der Kerk en Stedehouder van Jefus Christus, gelaten heeft. Want de Bisfchoppen of Priesters kunnen daarover geen beffelling maken, zonder toeftemming van den Pans. De Religienfe Ordens egter beweeren , ook een diergelyken fchat van verdienstlykheden te bezitten, verliregen door de uitmuntende

hei.
(*) Heb. X. 14. (t) Bellarm. de Indulg.
(§) Cnne. Trident. Sea.. XXV.
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heiligheid van zommige hunner Monniken; deeze gebrniken
ze ook , en dragen ze over aan 4ulke van hunne Boetelingen, die eenige giften aan hunne Kloosters gedaan hebben."
J. P. FRANK M. D. Geneeskundige Staatsregeling, enz. Uit

het Hoogduitsch vertaald , en met Aanmerhingen vermeer,;.
decd, door H. A. BAKER, M. D. Illde Deels ifte Stuk. Te
Leyden by de Erren F. de Does, 1789. In gr. 8vo , 384 H.
e geuoegbekende en achtingwaardige Autheur vervolgt
L./ in dit auk zyn voorgenome tank, met het leveren eerier Verhandeling van de gezOnclite voedzels. In de ifle Athieeling word gefproken over de onderfcheide foorten van fpy7
zen, befievens derzelver toebereiding, en in de 2de over dot
gezoncillen Drank.
Wy kunnen niet nalaten dit flak , by uitftekenheid,
alleen alle Menschlievende Regenten , maar ook alle
vaders , welke belang flellen in de gezondheid van hunne
huisgezinnen, ten flerkflen ter lezing anti te pryzen.
kVant daar, in dit ftuk , de gezonde en ongezonde fpyzett
en dranken , zeer riaanwkearig en met vernniding van alie
vervelende langdradigheid onderzogc en befthreven ; het
nut en 't thhadelyke derzelve teffens door een aantal wel
gekozen voorbeelden bewyzen geftaafd wordt ,zo kunnen,
zo we! de eerfte als de faatile van het zelve een allerheilzaamst
gebruik maken terwyl bet te gelyk, door den aangenamen
fly!, de afwisfeling der ftoffe, en een ryke overvloed van
wetenswaardige byzonderheden , den lezer het genoegelykIle onderhoud verfchaffen zal.
En daar de Autheur zich beyvert , om de meerder of
mindere fchadelykheid aan te toonen, welke veroorzaakt words
door het eeten van vleesch of vet der aan de bekende \Teepest of andere ziekten geftorven runderen, van zieken of geftorven Nisch ; door het drinker van bedorven water, van yervalschte bieren of wynen, en de middelen waar door zulks
kan ontdekt worden; zo zal ieder onzer Lezers geredelyk
met ons inflemmen, 'dat dit auk voor onze landgenoten zeer
belangryk is , en dit word nog vermeerderd door de zo wel
geplaatfIe Aanmerkingen van den geleerden Vertaler , die
alle op ons Vaderland hare byzondere betrekkin ghebben;
Het zal wel niet noodig zyn om een uittrekzel tot een ftaaftje
op te dist:then, het reeds gezegde is buiten twyffel genoeg,
om onze Lezers gretig to maken, om zelf te zien en te
oordelen,
Gei
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Genees- Natuur en Huislrudkundig Kabinet. I17. D. IV'. 4„
Te Leyden, by d'i.trven. 1'. de Does, 1790. in gr. octavo.
it ftukje behelst wederom enige korte Verbandelingen ,
de Genres- of fleelkunde betrelfende , als merle enige
nieuwe uitvindingen en byzonderheden der Namur: Werkjes
van dien aart vinden doorgaans, uit boofde der afwisfelende
ftoffen , genoegzame liefhebbers om dezelve te lezen of door
te bladeren ; en het is zeker ook niet onaangenaam ,vooral wanneer men nu en clan enige intresferende ftukjes daar vind,
en bier voor zorgen de vcrzamelaars vry wel ; terwyl door
zoortgelyke getehriften nog al goede en nuttige itukjes ,
welke om derzelver korten inboudvoor geen boekdeel gefchikt
zyn, teffens der vergetelheid ontrukt, en, .door weluitgekoze vertaalde nittrekzels onze landgenoten met de Schriften
der BuitenlandfcbeGeleerden bekend gcmaakt, en hunne gedame outdekkingen aan bun medegedeeid worden.

D

Ileelkundige Mogelichriften,zatgegeeven door J. L. SMUCKER.
Uit het Hoogduitsch vertaab i aoor J. DAAMS Heelmeester
te Haarlem III. D. N. a. Te Haarlem by Plaat en Loosjes. In gr. octavo.

Z

Le bier wederom, by twee Verbandelingen , de eerfl:e over
eene doodelyke Hoofdwond , en de twede over eene
ongelukkig afgelope SteeninyJim, volgens de wyze van le
Dran, nog eon dertiental van Heel- en Geneeskundige
nemingen, die alle om doze of gene daar by voorkomende
byzonderheden van wezenlyke nattigbeid. zyn.
Ten opzigte der Lode Waarnemin ,, , over de genezing van
het Schurft, door middel van een jZalve, bereid uit: 171trioli albi, for. .fulph. pule. llaccar. Lauri ;77- p. (eq. 01.
Lini " els Olivarum q. f. conjilt. unguenti fluidi, moet de
Recenfent aarp nerken , dat by , nog weinige maanden geleden , daar van, by verfebillende lyders , de allerheilzaamfte uttwerking ondervonden heeft, en het te wenfchen ware , dat men deeze Zalf ook. in onze Godsbnizen , alwaar
bet Schurft zeer gemee»zaam vooral by de nicuw ingenomen Kinderen , gev, ■nden word, invoeren mag, waardoor
het histi g e , en teffens febadelyke ;fmeeren, van veele verfchillende zoorten van Mercuriale of bytende Zalven zouden
V. DEEL• N. ALG. LETT. NO. 9.
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afgefchaft, en de lyders fpoediger en gemakkelyker kunncti
geholpen worden. %Vat de inwendige Geneesmiddelen aan.
gnat , deze behoort men altyd na de onniandigheden en
Vereischten van den lyder in te rigten.
De ede Waarneming, handelende over eene Genezing van
eenen dollen Hondsbeet , verdient door hun, welke zodanige
lyders te behandelen krygen , gelezen en nagevolgd te worden; althans kan .deRecenfent zig ook in dit geval op eene
zoortgelyke gelukkig geflaagde behandeling, by een jonge van
jaren, bcroepen; terwyl twee anderen door denzelfden
bond gebeten, de ongelukkige flagtoffers der zo hooggcroemde fpecifique middelen tegen dit ongeval, geworden zyn.

Waarneeniingen over de Aardrykskunde , de Natuurkunde ,
den dart en de zeden der IVIenlchen , door J. R. FORsTitn,
Junior, Med. en Phil. Dr. Hoogl. in de Natuurk. te Halle ,
en Lid van verjCheiden geleerde Genootfrltappen. Naar de
Hoogd. Vert. en met de Aanmerkingen van G. FORSTER
Hoogl. aan het Carolinum to Castel. Derde Stuk. -Te Haarlem by Plaat en Loosjes, 1790. In gr. octavo, 258 bladz.

I

n dit derde of laatfle Stuk agtervolgt de Hoogleeraar zyne
voorheen aangevangen befchryving, van den aart , de
zeden en gewoonten der bewoonderen van de Zuidzee-Eilanden. Daar by ons nu in het tweede Stuk zyne opmerkingen
had meciegedeeld, over de trapswyze befchaaving der Volkeren; en 't geen ouder deeze Eilanders, by zommigen iii
eene geringe. by anderen in eene mindere of meerdere,maate
1)1aats heeft, zo ten aanzien van hun huishoudelyk leeven,
ais de inrigting bunner burgerlyke maatfchappyen, en hun
vender gedrag under en jegens elkander,, zo bepaalt by rich
in deezen nog tot bet geen bovenal ter befebaavinge kan diehen, te weeten het Onderwys, en den Godsdienst. Met de
befchouwing van het openbaar en byzonder onderwys ,
vereenigt rich het nafpooren van den oorfprong en voi)rtgang der Manufactuuren, Koniten en Weetenfchappen; en
by bet voordraagen hunner oppervlakkige kundigheden van
den Godsdienst, die egter niet afzyn van invloed op hunne
zeden te hebben, paart by een berigt van bums voornaamfle
plegtigheden, by de Geboorte van Kinderen, bet Huwelyk,
en de Begraavenisfen, Het een en 't ander levert eene
reeks van oordeelkundige aanmerkingen, die de beoefenaaten der Menschkunde veelshands van dienst kunnen zyn.
En
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n daartoe biedt onze Schryver den Leezer nog verder de
behulpzaame hand, door wyders aan deeze ontvouwing te
hegten, eene korte herhaaling van al het voorgeltelde; waardoor by alles , op eene beknopte wyze, gereedlyk onder 't
oog brengt; het welk hem tevens aanleiding geeft , om de
gedagten te vestigen, op het geluk deezer Eilanderen; en
etlyke, byzonderheden in hunne zeden c-en gewoonten, met
die van andere Volken , te vergelyken; 't welk eene aangenaame nuttigheid heeft. Zie hier hoe de Hoogleeraar
Firfter,, uit de door hem gemelde ornftandigheden, opmaakt,
welken grand van gelukzaligheid deeze Eilanders genieten.
„ Wy vinden, zegt by , dezelve op ieder Eiland , en by
elk klein Volk, het welk wy bezocht hebben , onderfcheiden, en zy klimt, by trapswyzen voortgang, van het elendig beflaan van den Vuurlander,, tot de zwervende levenswyze van den Zuidelyken Nieuw-Zeelander,, (die de voordeelen van den landbouw reeds kent , en zich ten nutte
maakt; ook verbindtenisfen tot zyne beveiliging , tegen de
rnacht en de onderdrukkingen van zyne nabuuren, -aangegaan heeft ,) tot den meer gelukkigen toeftand van de
Nieuw-Kaledoniers en de Bewooners der nieuwe Hehriden,
die nog sneer van den landbouw leeven, en Diet zoo geheel
wild zyn; tot de Inwooners der Vriendlyke Eilanden , die
den landbouw tot den hoogften trap gebracht hebben, mast
voor het overige onder den druk van wilickeurige Meerfchappy (Despotismus) zuchten ; tot de betere gefteldheid
derBewooneren van de Illarquefas , die, by eene, eenigzins
geringere , kennis van den landbouw, eene betere regeering,svorm hebben ; en eindelyk tot den hoogften trap van geInk, waarop de natuur, zondet hulpe, een Volk kan brengen , op Taheiti , alwaar eene gemaatigde luchtfireek, en
een gelukkig gemengde regeeringsvorm , zich met de grootte
en vruchtbaarheid van bet Eiland, de zachte gemoedsgefteldheid der Inwooneren , hunne goedaartige zeden , en
hunne uitgebreide kundigheden vereenigen , om bet waas
welzyn in het Volk op eene duurzaamere en volmaaktere
wyze te bevorderen.
' ,Een onpartydig onderzoeker bemerkt, terftond met den
eerften opflag, de voorrechten, welke de Taheiters en hunne
maaste gebuuren op de Societeitseilanden , boven anderert
hebben. Zy zyn doorgaans goedaartig, welgemoed en vrolyk ; onder het geheele Volk heb ik niet eënen donkerzienden , ontevreden, mensch zien. Eenvouwigheid van ze•
den is by hen, op de gelukkiefte wyze, met beleefdheid gepaard.
CCA
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paard. Dc ligtvaardighcid van hunne jeugd ventidert met
de jaaren in dienstvaardigheid, die zich by hen in bun gobeele gelaat, en in elle hunne deaden doet blyken; en hunne , van natuure gelukkige , geaartheid, door ervaarnis ontwikkeld, is voor omzigtigheid en overleg vatbaar , wear
door zy zig, by alle lotgevallen van hun levee , weten te
redden.
„ Zy bezitten , of landeryen in eigendom , of hebben aan
de vruchten en wortelen, die zy op de landen van hunne
Bevelhebbcren teelen, een genoegfaam aandeel. Hunne beboeftens, in zulk eene vruchtbaare en getemperde luchtftre'ek zyu Nveinig, en deeze weinige behoeftens worden gemaklyk voldaan. Fen overvloed van fnvze en kleederen, en
eene gemaklyke wooning kosten hun ilcchts geringe inoeite
In Europa kent de vetgemeste wellustling geenzins de henderd en meer iborten van dingen, die in zyne koniti g,e fpyzen komen , en op het elude kunnen de lekkcrnycn van elle
deelen der waereld evenwel zvn bedorven finaak niet meat
kittelen; by weet Diet eens wear, het gen by eet groeit,
of van wear bet komt , en hoe bet bereid worth. Geltikkiger daarentegen is de Taheiter, die zynenllroadboom plant,
en deszelfs vrucht met eigen handen plukken ken, dien de
Pilling, met zynen fehoonen lIam , fchilderachtige bled en,
en voortredyke vruchten, jaarlyks voor zyne mocite en arbeid beloont; die Yams- Arons- Takka- en andcre wortelen,
door hemzelven geteeld, op zyne tafel heeft; wiens vroaw
tot een meer feestelyken maaltyd voor hem, eenen bond,
een varken of een hoen must; die, met een woord, niets
geniet, bet geen by niet can zynen vlyt te danken heeft.
Ook wat de kleeding betreft, is de Taheiter gelukkiger dan
de Europeer , voor wien zoo veel tyd, arbeid en vinding
verkwist wordt, voor wien de mode en de dwaasheid het
onbruikbeare dikwyls noodzaaklyk maakt. Het kleed van
den Taheiter is ligter gemaakt , cierlyk, eenvouwig en volrnaakt voor zyne omitandigheden gefchikt. Het zelfde moet
van zyne nette, zindclyke, wooning gezegd warden. Ik wit
dear mede niet zeggen , dat deeze drie behoeftens, fpyze,
kleeding en wooning , aldear bete-c en vollediger voltiaan
warden; integendeel hebben onze wooningen, onze kleederen en levensmiddelen het voordeel van nicer grootere verfcheidenheid en eerie naatiwkeurige overcenkomst
met de verfchillende tyden des jaars , en do ondericheidene
rang-en der menfchen. Dan wit zal kunnen loochenen, dat
de Taheiter integendeel eenen trap van geluk geniet, wantvoor
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voor alle zyne medeburgeren vatbaar zyn ? Aldaar vondt
Dien nog nooit een voorbeeld, dat een mensch door honger of gcbrek was omgekomen , om dat een overdaadige
zwelger hem van zynen voorraad niets wilde mededeelen;
alcloar wordt niemancl door eerie!) ongevoeligen Meer tot
onophoudlyken zwaarcn arbeid gedvvongen , die hem tot
eene aanhoudende infpanning zyner krachten naodz qakt en
afmat. Neen; elks arbeid is daar weer eene nuttige be,
weeging voor bet lichaam, dan eene horde voorwaarde,
onder went?, alleen by zyn leven zoucle kunnen anderhatt.
den. De 6en . belpt den anderen , en, lcdige uuren,
deelen de ouderen aan de opgroeijende jeugd hunne kun.
digheden en ondervindingen, niet in den toon van eel
erpflig onderwys, maar by wyze van gemeenfchaplyke tyd.
korting , mcdc. Gezangen verheerlyken de Laden van
hunne voorige helden , en pryzen dezelven eener dankbane nakomelingfchap aan, die op deeze wyze, reeds in
de vroege jeugd, tot braafheid en menschlievendheid , tot
waarheid en deugd, wordt opgeleid. Hunne regeeringsvorra
is gelukkig , de 13evelhebberen beminnen 'mime oncierzaaten , en tracItten derzelver welzyn , op eenc vaderlyke
wyze, te bevorderen. Daar door is ook ieder overtuigd,
dat het algemeen belong, en het geluk van iederen mensch,
bet doel is , na het titelk deeze hunne hoofden flreeven ,
en deeze erkende liefde beantwoord het Volk met eene,
waarlyk voorbeeldige , gertegenbeid, met eerbied en eene
bereidvaardige gehoorzaamheid. De ondengden, dewelken
onder hen bekend zyn, zyn noch zoo talryk, noch oak
voor bet algemeen welzyn zoo nadeelig , als in andere,
berchaafde , landen ; ja men kan veilig beweeren, dat de
zeden van weinig Volken zoo eenvouwig en zoo onfchul,
dig zyn. Terwyl de jongens en Meisjes zich met dans
en gang vermaakten , en lieden van ryperen ouderdont
aan derzelver genoegens een daadlyk deel namen , zagen
WV clikwyls, in het zacht en vrolyk gelaat van eenen eerwaardigen ouden , een fpreekend bewys van zyn en hull
geluk. Daarom zyn wy ook volkomen overtuigd, dat deeze
Eiianders eenen trap van vergenoegdheid bezitten, dien
inen, by nicer befchaafde Volken, zelden bemerkt , en die
zoo veel te nicer waardig is , naar maate by onder alle
medeburgeren algenteener is , naar maate by gemaklyker
verkreegen kan warden , en naar maate by nicer met de
tq;eilwoordige gellelctheid van dit Volk ilrookt het tvelk.
Cc 3
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nog Diet vatbaar is voor hoogere trappen van gelukzaligheid."
Laatstlyk befluit de Hoogleeraar Filrfter deeze zyne Waarneemingen , met de opgave van middelen, om de gezondheid op lange Zeereizen te bewaaren; geevende een naauwkeurig berigt van de ziekten , die 't Scheepsvolk op de
reis gehad heeft, met eene onderfcheidenlyke melding van
de bchoed- en geneesmiddelen, welken daartegen gebruikt
zyn : hoedanige onderrigtingen den Zeevaarenden hoognuttig kunnen zyn.

Characterkunde der Vaderlandfche Gefchiedenisfen. Hde Deets
fide Stuk. Te Haarlem, by A. Loosjes P. Z. in gr.
octavo, 179a.

V

an den aanleg en verdere voortzetting deezes Werks ,
hebben wy de noodige en aanpryzende Berigten gegeeven (*); weshalven ons thans niets anders te doen that,
cian van het tegenwoordig voor ons liggend Tweede Stuk
des Tweeden Deels, op gelyke wyze vertlag te doen, en nevens de opgave des Innouds 'er eene proeve nit Ran te

't Zelve beflaat uit den Boek. Bevattende de Charadters
uit den Huize van Oostenryk tot Keizer CAREL DEN V, onder
de Hollaadfc he Graaven DEN II van dien naam ; benevens
hunne voornaatrifte Tydgenooten , in andere gedeelten der
thans Vereenigde Nederlanden. In vyf onderfcheide Hoofdilukken komen ons voor oogen PHILIPS DE II , Graaf van
Holland; ALBRECHT , Hertog van Saxen; JOANNES WESSE-.
LUS GANSFORTIUS ; RUDOLPH AGRICOLA ell PAULUS VAN
MIDDELBURG ; CAREL DE II, Graaf van Holland ;
NARGAREETH van Oostenryk , en MARIA Landvoogdesfen ;
AART VAN DER. GOES, Advocaat van Holland ; en Rend van
CHALON , Prins van Oranje , Stadhouder van Nederland; .CAREL, Hertog van Gelderland ; MAARTEN VAN ROSSUM ;
GROOTE PIER; Pans AMMAN DE VI; PHILIPS VAN BOURGONJE Bisfchop van Utrecht ; ERASMUS en MENNO 5/NUNS ; JAN MATTHYSZOON ; JAN BEUKELSZOON VAN
LEYDEN ; HENDRIK HENDRIKSZOON SNYDER , en DAVID JORIS.

Niet
(*) Zie onze

Vad. Letteroef. VI. D. T. St. ht. 29 en 539•

ids cede N. 41g. Tad. Letteroef. I. D. 1.

bl. 582.
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Niet oneigen mag dit Werk vergeleeken worden by eene
Zaal, waar in deeze opgenoemde Perfoonen, van zo verfchillenden Rang en Character, vertoond worden, zo verre
de Gefchiedenis ons dezelve in hunne heerfchende neigingen , inzigten en werkzaamheden, doet kennen: terwyl
op voeglyke tusfchenwyciten algemeene aanmerkingen ,
'
's Lands Staatkundigen en Goclsdienitigen
toeftand afbeeldende , voorkomen.
Naa eene opgave van de voornaamfte verrigtingen des eerften Graafs uit Oostenrykfclien Huize , geeft de Schryver
deeze verzameling van diens Characctertrekken op. „ Van
5 , geenen kant befchouwd , is het Charader van PHILIPS
„ DEN lI beminnelyk. De onderdrukkende Staatkunde ,
„ hem van zynen Vader ingeboezemd, en door zyne vleien„ de Staatsdienaaren aan gekweekt , deedt hem 's Lands
„ Voorregten , en de Vrydommen
der Steden , balddaadig
b
„ met den voet vertreeden. Zyne onbekwaamheid leen5, de het oor aan flegte Raadslieden, en, zonder de hulp
„ van den doortrapten JUAN MANUEL, zou lay in Spanje
„ bet doe1 zyner Eerzugt zo verre niet bereikt hebben. —
„ Ongebondenheid van Zeden, gepaard met de finaadlyke
„ behandelinge ecner ongelukkige Echtgenoote , maakte
hem veragtlyk by alien, wier perfoonlyk belang hun niet
„ bewoog, om fchynbaare hoogagting toe te draagen, aan
„ eenen , die zulks in geenen deele verdiende. — Den
„ Kryg tegen CAREL van Gelderland, ftaakte lay op eene
„ lafhartige wyze , en liet zich by bet Befland, door dien
„ kloekmoedigen handhaaver zyner Regten, opligten. —
„ Was door een zamenloop van omflandigheden zyne
„ Eerzugt niet gewekt geworden , om na de Spaanfche
„ Kroon te dingen , dan zou Wellust en Onderdrukking
„ hem misiChien ten vollen kenfcbetzen.”
Hier op laat de Schryver de gepaste aanmerking volgen.
„ Ongelukkig en beklaagenswaardigLand, welks Vorst, aan
55 Wellust verflaafd , het roer der Regeering in de hand van
,9 Staatsdienaaren over geeft ,die , door l3aatzugt gedree„ y en, geene gelegenbeid, in bet opeen ftapelen van Ryk„ donimen, en verheffing limner Vrienden, laaten voorby
„ glippen ; pluirnftrykende 's Vorften Eigenliefde ftreelen,
en diens oor floppen voor de klagten der Ingezetenen ;
zyne Staatzugt de heillooze Leer inboezemen , dat der
59 Lendzaten good en bloed hun wettig ei?endom is, waar
„ over zy, mar welgevallen, kunnen be?chikken, zonder
ZiCH aan met Eede bezwooren Voorrechten te bekreunen:
Cc 4
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9, zo dat zy het behouden van eenige, als een louter gunst(hider
„ bewys van zyne hand , moeten aanmerken.
zulk een Beituur,, maakte men geene zwaarigheid , tot
„ vulling van 's Graaven Schatkist, en ten nadeele van den
„ Koophandel, de Meat te veranderen, zwaare Belastingen
„ te helfen, en vreemd Krygsvolk te onderhouden, am ei„ gendunklyk gezag Le help 11 vestigen."
Heeft men, en misichien Met zonder grond, aangemerkt,
dat de Schryver deezes \ .k. .rks , van eene Characterkunde,
zomtyds te veel in de Geichiedenis uitweiat ; fchoon by,
blykens zyne opgave., in oe Inleiding bl. 31, genoegzaam
toont , bet onderfcheid test; hen deeze beide zeer wel te beg,rypen • men zal, 't n.ervolg, tot deeze aanmerking minder reden
' vinden , althans.hy betuigt tot CAREL DEN V gekomen zynde. „De uitvoeriger te bock Belling van 's Lands
„ Gelchiedenisfen, zints den tyd van CAREL DEN V, die
• onder onze Graaven de tweede van dien Naam is; als
,, mede de groote menigvuldighetd van voor onze Charac„ terkunde merkwaardige Perfoonen, verpligten ons , om,
willen wy geen werk van te langen adem vervaardigen,
„ en grootendeels beftaande in bet weder ophaalen van by
„ alien in 's Lands Gebeurtenisfen eenigzins bedreevenen ,
„ te over bekende zaaken, op eenen min Gefchiecikundigen
„ voet , dan wy dus verre noodig oordeelden , voort te
„ gaan ; en de gevallen, nit welke wy onze Characters opmaaken , als mcer bekend tt veronderitellen; het nog• thans can ons voorbehottlende , nm wanneer wy bet
„ dicnflig keuren , de Gefchiedkunde , als voorheen , te
31 laaten fpreeken."
Hoe zeer de Schryver oordeele , dat het vermetelbeid
Inoge fchynen, de Characterfchets te onderneemen van een
Vorst als CAREL DE V, door het Charactertreffende Penleel
van den Schryver zyner Gefchiedenisfe, den grooten ROBERTSON, afgemaald , en in dezeive eenige andere trekken
te brengen, dan by daar in aantrof,, zo rekent by het eenige, dat hem hoeden kan voor 't verwyt , van iets zo flout
te beftaan, dat by dien Vorst meer met betrckking tot ons
Vaderland befchouwt, dan in het plan diens beroemden Gefchiedfehryvers vie!. Zyne Characterfchets diem hem ten
grondwerk , waaraan by eenige diepzels en hoogzels toe-voeet: hoe by daar in geflaagd zal de Leczer, bet Boek
zelve in handen neemende, kunnen zien; te breed is het
overneemen voor ons beitek.
In 't zelve zal beter vlyen, dat wy geheel overneemen,
\vat
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wat by zegt, van een der Staatsdienaaren onder de Landvoodes i■LIRLA. „ Wy hebben," dus fpreekt hy, „ gelegenheid gehad , MARIA ' S Character fchetzende , van
Eiietinoedige &jammer.) der Landsvoorregten te reppen;
13
onderdeezen praalt AART VAN DERGOES (*) die
3,
onze Characterkunde verdient.
overzulks eene plants
Dat by zyn jeugdigen leeftyd, aan de Letteroefeningen
39
geheiligd , wel beileed , en groote vorderingen in de
,/ Regtsgeleerdheid gemaakt hebbe , mogen wy veilig befluiten nit de keuze der Staaten van Holland , die hem
33
9! tot de aanzienlyktle , dock h6ogsthachlyklie , post, in
29 's Land regeeringe, Advocaat van Holland, benoemden.
9! Een Ampt, 't geen Liets minder in zich bevatte , dan
de Voorfpraak der gemeene Vryheid te zyn, De veege
Nat
in welke deeze zich bevoncit, door de aangroeiende
59
99 overmagt der Oostenrykfche Vorfien, deedt de Staaten,
kort v6Or den aanvang der Rcgeeringe van Keizer CAREL
DEN V, beflulten , iemand met die waardigheid te
kleeden. Diets minder werd 'er in zulk een Man vet.
99
,' eischt dan Runde, Doorzigt , Beleid , gepaard met Onverfchrokke Stoutinoedigheid , ow pal te than , als bet
de zaak der Vryheid goldt. Hoedanigheden in VAN DER
9 , GOES veranigd. Een . achttienjaarige roemryke bedie,, p ing van dit Ampt , hoile en hooggaande tyden ,
„ wanneer de Vryheid geduurige aanvallen leedt , fchut
3 , en fcherm behoefde , billykte de gedaane keuze. 's Mans
,, Register der Dagvaarden , een Werk , van 't walk de
„ beroemde WAGENAAR getnigt , dat hem, eenige jaaren
„ agter een , veel licks in 's Lands Gefchiedenisfen ge,, geeven heeft (t) , opgefteld in eenen eenvoudigen
„ die het kenmerk der waarheid met zich omdraagt , heeft
„ hem, die anders misfchien vergeeten iou zyn, der vet,„ getelnisfe onttrokken , en merktekens zyner loflyke Ampts„ vcrrigtingen naagelaaten, die ons zynen Aart en Inborst
,, fchetzen.
„ Onvermoeid woonde by de Staatsvergaderingen by, en
opende den mond met wyze Raadgeevingen; eene zwakke
lich(*) het Gellacht van dien overdeftigen Ridderlyken Stant
aanbe, langt, wyzen wy onzen Leezer tot j. a. HERING' S A inhangzel tot Wagertaars Vaderiandfche Mitotic , of Leevensfchetzen van
y0Ornfmtne Stlatsmannen, enz. 1. I.)

(f) Wagenaar,, lead.

St., bl. 181.
V D. bl. 295.
Cc 5
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lichaams-gefteltenis wederhieldt hem niet, in 't ruwile
12
jaargetyde, ter Dagvaart te Mechelen, of te Brusfel, te
99
verfchynen: en vorderde 's Lands zaak verder afgelegene
Reistochten, zyn Vaderlandlievende yver itond gereed. —
'1
Welk eene agting 's Lands Staaten deezen hunnen Raadsman
opdroegen , welk een vertrouwen zy op zyne
39
opregtheid en aankleeving van Hollands belangen
33
den , ftraalt genoegzaam door in zyne Bezending ,
Met CJ1RISTIAAN DEN H, Koning van Deenemarken, te
Lier,, een mondgelPrek te houden, en zodanige Vertoogen te doen, als hy, ter liefde der Ingezetenen, en ten
ineesten voordeele des Staats, zou oordeelen te helm°.
ren — in den last hem gegeeven, om , te Virden en
Breenzen , de verfchillen met de Oosterfche Steden te
vereanen — in zyne aanflelling tot Gemagtigden, op
de Vredehandeling te Kameryk, om aan te dringen op de
vergoeding van fchade, door de Franichen, gedunrende
het Beftand, die van Holland en Zeeland toegebragt.
VAN DER GOES voerde bet woord , Well Keizer CAREL
naa bet overlyden der Landvoogdesfe taARGAREET deeze
Landen met zyn bezoek vereerde, en begroette hem te
Brusfel , uit naam der Staaten van Holland ; niet verzuimende , om, te dier gelegenheid, in den lof der Hollanderen uit te weiden, als die, ondanks de Oorlogsrampen , geduurig hunnen yver betoond hadden , met bet
opbrengen van zwaare — Als een rechtfchaapen Nederlander,, zag by den aanwas van des Graaven
Gezag, de dooditeek der Vryheid, met leedfchap ; by
kende, tot zyn innig zielsverdriet, de fireeken der Landvoogden , der Stadhouderen, en Hovelingen, van naby,
en eerst hoe deezen dikwyls door gefchenken moesten
overg ehaald worden, om te doen, 't geen zy van regtswe
q en niet weigeren mogten. — Zwaar zal het zeker
39
Bien minnaar der Vryheid gevallen bebben , te moeten
51
zwygen, en het bevel der Landvoogdesfe MARIA te geIt
lioorzaainen, om nimmer,, buiten haaren last, of dies
des Stadhouders, Vergadering te beleggen. Het grootfte
39
en Neste gedeelte eens zeventigjaarigen arbeidzaamen lee/I
vens, fleet by in het waarneemen zyner moeilyke en ge35
wigtige lion by de zaak der Vryheid altoos
15
niet voorftaan met een_gewenschten uitflag, zyne pooginIS
gen waren edel, en droegen den roem van de besten in
31
d...n Lamle web. Zyne aanzienlyke Meesters toonden
hunne agting voor zyn wys en voorzigtig gedrag,,,mmete;
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twee jaaren v66r zynen dood, zynen Zoon, ADRIAAN VAN
DER GOES, tot zynen Opvolger te benoemen, wiens kmdigheden
, door den Stadhouder,, RENA DE CHALON, den
3t
Lande op 'r guniligst waren voorgedraagen."
Niet ongepast is de overgang des Schryvers , als by CAREL van Gelderland, den Hannibal, en MAARTEN VAN
ROSSUM, den ACHILLES zyn.er Eeuwe, nevcns den gedugten Zeelchnimer, GROOTE PIER, gefchetst hebbende, betuigt. „De Characterkunde, die verfcheidenheid ter hoofd3, hoedanigheid heeft, en zich daar door veraangenaamt,
„ brengt ons van de woelige tooneelen des Oorlogs op be„ daarder grond , en biedt der Befpiegelinge geheel andere
„ voorwerpen aan.” Waarop Pans ADRIAAN DE VI, PHILIPS VAN BOURGONJE, Bisfchop van Utrecht, ERASMUS en
MENNO SIMONS , te voorfchyn treeden , wier onpartydige
Characterbeoordeeling niet kan nalaaten goedkeuring weg te
draagen. Verfland, gematigdheid en verdraagzaarnheid in
Godsdienstbegrippen , wordt by elk deezer gepreezen ; en ,
wat zy daar in gebrekkigs betoonden, gelaakt. Met eene
welverdicnde fcherpheid, zien wy de dolzinnige Geestdryvers , de Munfterfche Oproermaakers, behandeld.
Wy kunnen deeze Aankondiging niet fluiten, zonder eene
misvatting , wegens den ongenoemden Schryver , aan te
wyzen. De Wel Eerw. Heer W. A. OCKERSE heeft, in zyn
Tweede Stukje van zyn Ontwerp tot eene Algenzeene Chetracterkunde , bl. 301, als Schryver van de Vaderlandfche
Characterkunde, opgegeeven , den Heer A. LOOSJES PSZ.;
doch wy zyn in 't zekere van goederhand onderrigt, dat
het de arbeid is van diens Boekhandelaars Vader,, de Eerw.
PETRUS LOOSJES Leeraar der Vereenigde Doopsgezinden te
Haarlem.
IS

!)

Reizen door Duitschland , in 't Hoogduitsch befchreeven door
den Baron RIESBECK ; in de vorm eener Vertalinge der
Brieven van eenen Fran fchen Reiziger aan zynen Broeder
te Parys. Naar de tweede Hoogduitfche Uitgave in het
Nederduitsch overgezet. Te Leyden by L. Herdingh , 1788.
Behalven het Voorwerk , 208 bladz. In gr. octavo.

V

erfcheidene toevallen hebben ons genoodzaakt bet ver
flag van dit en etlijke andere Werken langer nit te ftel.
ken dan ouzo bedoeling was. Wy hoopen eerlang bet been
wy, in dit opzicht, ten achteren zijn gelaakt, weder in te
win-
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winnen; ten minflen met betrekkinge van eenigzins leezens,
waardige Stukken. Daaronder mogen wij het tegenwoordig
voor ons liggende tellen, als het welke, bij eene belangrijke
befchrijving van een gedeelte van Duitschland , tevens ver,
flag doet van den aart en zeden der Inwoonderen, de geiteldheid der groote en kleinc Hoven , den fiaat van den
Landbouw, Kunften en Weetenfchappen , en dit alles ver,
mengd met veele , ten minflen niet algemeen bekende, bij,
zonderheden.
Op den titel wordt ons niet gezegd, of men hier het geheele kVerk, dan flechts een eerile Stukje, hebbe; maar uit
een Voorbericht aan den Nederlandfchen Lezer blijkt, dat
'er nog drie diergelijke Deeltjes als dit eene mocten
gen. Van deeze is , zo veel wij weeten , nog geen te voorfchijn gekomen. Indict) deeze vertraaging ontfta uit eenen
gebrekliken aftrek, welke den Uitgeever zoude doen twijf,
felen, of hij, belangshalve, wel met de onderneetninge beItoore voort te vaaren, fmert het ons. Het Werk zelve vet.,
diem geleezen te worden , en de Vertaaling fchijnt door
eole kundige hand verricht te zijn.
Uit de opgaave des titels heeft de Leezer reeds kunnen
befpeuren , dat de Brieven, in welke deeze Reizen vervat
zijn, oorfpronglijk in het Hoogduitsch gefchreven zijn door
den Baron Riesbeck, fchoon zij, gelijk in het reeds gemelde
Voorbericht wordt aangemerkt , in het Hoogduitsch voorkomen , als Brieven van eenen reixenden Franschman over
Duitschland , aan zijnen Broeder te Parys , vertaald door
K. R. Hiervoor konde de Schrijver zijne redenen hebben,
en het bedrog was ten minflen onfchuldig met betrekkinge
tot anderen. Doch wij hadden wel gewenscht , dat de
Schrijver van de wijze, op welke hij kwanfuis in ftaat is ge,
raakt, van deeze Meyer' aan bet gemeen mede te deelen,
wat antlers had voorgedragen, dan hij doet in eene Voorre,
den, welke onmiddellijk op het Voorbericht volgt. „
5, vuurige deelneming itt alles wat eenige betrekking heeft
/P tot ons Vaderland, zegt hij, verleide mij out een kleen
fchelmauk te plegen nen eenen mijner vrienden al. De Schrijver dezer Brieven is de broeder
/5 bier ('').
3, van 'Mitten Vriend. Deze gaf inij de Brieven Edn voor
0 den, zoo als hij die van den post ontving, echter
alleen om ze te lezen. .. . Ik nam die gelegenheit water*
119
1, om deze Brieven voor u , waerde Landgenooten! . .
vroq•
(*) Te weeten, te
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roger in 't lcht te brengen - dan men die in Frankrijk
krijgen zal • ..,enz."— Vaartoe een fchelniituk voor
te wenden, het Been men niet bedreven heeft? Konde de
Schrijver niet gezegd hebben , dat zijn Franschman, niet
oirbaar vindende 'in Frankrijk zijne Brieven uit te geeven,
waartegen zekerlijk een half dozijn jaaren geleden, voldoende redenen zoudeu geweest zijn, hem dezelve had toevertrouwd , met vrijheid oni 'er gebruik van te maaken naar
welgevallen. Het misbruik van vriendlijk vertrouwen, in
het affchrijven en uitgeeven van enkel ter leezinge overgegeven Brieven, is een zo laag bedrijf, dat. een eerlijk man
het, zelfs bij wege van verdichtfel, zich niet behoore toe
te fchrijven.
Doch dit bier bij laatende, gaan wij over tot het IVerk
zelve. Dit Eerfte Deel beflaat uit achttien Brieven, welker
eerfle als tot eene Inleiding tot de overige dient, en
°
eenigermaate des Schrijvers oogmerk te kennel' geeft, om eene beknopte befchrijving zo van de gefleldheid des Lands, als
van de onderfeheiden Staaten des Duitfchen Rijks, en van
de zeden der Inwoonderen , zijnen Leezer mede te deelen.
En op welke wijze hij dit voorneemen denkt uit te voeren,
zegt hij ons op bl. „ lk hebba het mij ten regel gefkld,
„ voor ieder bepaeld gedeelte van Duitschland een zeker
„ middenpunt te kiezen, daer eenigen tijd te vertoeven, en
a , thus bet omliggende Land op mijn gemak te bezien. Ile
„ wil Duitschland eenigermate verflandiglijk belIndeeren;
„ maer wie zou deze [ludic willen uitbreiden tot een zeer
„ omflagtig verhael, ook van alle de zeer kleene Staetert
„ des Duitfchen Rijks , van de ontelbaere Graeffchappen,
„ Baronnijen en diergelijke ? Deze toch doet men waerlijk
2 , reeds te veel eer aen, met flechts te zeggen , dat ze be„ Paen.” Ingevolge hiervan, belielzen de overige zeventien Brieven des Schrijvers Reis van Straatsburg door
Swaben en Beieren, tot aan de Oostenrijkfche grenzen. In
den tweeden Brief fpreekt de Schrijver met gepaste afkeutinge van de heerschzuchtige ontwerpen van LODEWYE den
XIV, en met rechtmaatige verontwaardiginge, van de vervvoestingen op bevel van dien Vorst in den Paltz aangericht. Doch of TURENNE met reden te last gelegd worde,
dat hij, door den Paltzifchen Keurvorst tot een
b
tweegevecht
uitgedaagd, geantwoord hebbe: „ Zederd ik de eer hebbe,
„ den Koning van Frankrijk te dienen, vechte ik alleen aen
de fpitfe van twintigduizend man," twijffelen wij; althans
het heugt ons elders een vethneer befaheiden antwoord wall
dien
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dien beroemden Maarfchalk op des Keurvornen uithaging
gelezen te hebben —In deezen zeliden Brief vinden wij
verder,, den zo eenpaariglijk, door alle reizigers, aan den
regeerenden Markgraave van Baden-Durlach gegeven lof ,
bevestigd. Gelukkige Onderdaanen , welken her genot van
zulken Vorst is te beurt gevallen! Maar ook gelukkig Vorst,
die zijne plichten zo wel kent , .en zo ijverig behartigt! —
In den derden Brief zien wij een niet minder treffend tafereel van eenen Vorst, die, terug gckeerd van zijue dwaalingen, het nadeel, het geen zijne dwaaze zucht tot pracht
en verkwisting, zijnen Onderdaancn had toegebragt, poogt
te verbeteren door wijze en heilzaame inrichtingcn. Die
Vorst is de Hertog van Wurtemberg.— Doch wij kunuen
op deezen voet niet voortgaan, zonder in ons bericht buiten de paalen van ons beftek te treeden. In de volgende
Brieven ontmoeten wij verfcheidene gewichtige aanmerkingen over de Duitfche Rijksfteden, Rechtbanken , de Opvoecling van den grooten Adel in dit gedeelte des Lands,
van welke de Schrijver geheel geen guntlig denkbeeld , en
tot bewijs een verhaal geeft van een plechtig Examen eeniger jonge Graaven , waarbij hij zelve tegenwoordig was.
Van den achtflen tot den twaalfden Brief, hebben wij eene
gantsch niet voordeelige befchrijving van Beieren , het zij
men de regeeringswijze , de fchulden van den Staat , de
zeden des Volks , of de vorderingen in den Landbouw en
andere Kunflen en Vv'eetenfchappen , in aanmerking neerne.
Bij geIegenheld dat de Schrijver in den dertieuden Brief van
Regensburg fpreekt , geeft hij een bericht van den Rijksdag , welke daar zijne zittingen houdt , gelijk bekend is.
Daar de wijze op welke die Vergadering is te zamengelteld,
en haare zaaken verricht, zekerlijk veelen onzer Leezeren
niet zeer bekend zal weezen, zullen wij het voornaanifte
deezer befchrijvinge overneemen. De Rijksdag „ beflaet
nit drie Vergaderingen, de Keurvorstlijke, de Vorstlijke ,
en die der Steden. De beide eerfte worden de hoogere
$3
genoernd , offchoon ze in de gemeenichaplijke zaken van
S, den Rijksdag boven de laetfte niets wezenlijk vooruit hebben. Alle drie vergaderen zij in gene Zael , om het Kei31
verdeelen zij zich
,) zerlijk voorflel te vernemen.
in
drie
Kamers,
in
ieder
van
welke
de
ftemmen
naer eene
3,
31 vastgeftelde orde worden opgenomen. De meerderheid
bellischt zoowel in ieder der drie Vergaderingen, als ook
If
in het uitbrengen van de flemmen bij elkander. Indien
1)
alle de Kamers eens -zija, wordt 'er een Rijksbefluit ge„ no-
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Women, en dit, als een Rijksgoeddunken aen den Kei-

zer, of zijnen Eerstgevolmagtigden , voorgedragen. Wanneer eene Kanter de twee andere wederfpreekt , wordt
haer befluit bij het goeddunken der twee andere aen den
Keizer verhaelsgewijze overgebracht. 1)e Rijksbefluiten
worden zoo terilond opgemnekt , en , bij het chide van
eenen Rijksdag, in de Rijksgoeddunkeu gcbracht.
)5
De Veroadering der Keurvorften heeft, hoe gering bet
aental vanb ftemmen is, waer nit ze beftaet, een gelijk gewigt met ieder der twee andere veel talrijker Vergaderingen , maer de Keurvorften hebben daer en boven cen groot
overwigt , om dat vijf (*) van , hen in de Vorstlijke Ver.
oen de twintig fternmen hebben.
bte
b
ff gadering
,, De Vorstlijke Vergadering telt in alles honderd nem-,
men , waeronder drie- en dertig geestelijke, een- en zestig wereltlijke en zes vereenigde acumen zijn. Deeze bePaten nit de twee banken der Rijksprelaeten en Abdisfen ,
namelijk de Swabifche en de Ithijnfche , en uit de vier
Kollegien der Rijksgraeven , naemlijk de Wetterauifche,
Swabifche , Westfaelfche en Frankifche. leder Graevenkollegie en elke Prelaetenbank geldt voor an Vorftenftem. Aen de Swabifche Prelaetenitem hebben twintig,
en aen de Rhijnfche negentien , Leden deel. Het Wetterauifche Graevenkollegie telt werklijk tien, het Swabifche twintig, het Frankifche zestien, en het WestphaelRhe vierendertig Leeden. Veele Graeven en Heeren , die
Met mede in dit getal begreepen zijn , hebben zich van
hunne Kollegien afgezonderd, dewijI zij in den Vorftenftand verheven zijn, maer nog geese zitting op den Rijksdag bekomen hebben. Anderen zijn uitgefloten geworden , en nog andere Graevenftemmen rusten, omdat die
Heerlijkheden, waeraen zij bchooren, aen grootere huizen gekomen zijn, die bet niet der rnoeite waerdig achtJo, ten , een'Graevenftem to voeren , welke inderdaed ook
bij uitftek weinig betekent. — De Vorften Vergadering
heeft
dit bijzondere, dat an Huis verfcheidene ftemment
13
hebben kan; zoo heeft de tegenwoordige Keurvorst van
31
Paltzbijeren zeven , en zijn Opvolger , de Hertog van
ff
Tweebruggen , zal agt Ilemmen hebben; de Koning van
31
Pruisfen heeft vijf, en, na den dood des regeerenden Her33
„ togs

JP

33

)1
33

55

33

39

35

.33
35

31

31
33

33
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33

13
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35

13

33

(*) Uit het Been een weinig Inger volgt zoude men fchier
denken, dat bier drie moet ftaan.

I.IESPECK'S
togs (*) van Anfpach en Bareuth, zeven, en de Keurvorst
'Rijks, s van Brunswijk ncett ook vijf Iternmen , terwiji
vortienliand niet op den peribon maer op het Land rust,
„ en een perfoon verfcheide»e Landen kan bezitten ,
bet voor» welke recht hebben tot den Vorifenfland.
zitten in de Vergadering der Vorilen wisfelen Oostenrijk
3!
en Saltsburg elkander daeglijks of. De Aertsbisfchop van
33
„ Befancon en de boning van Sardinian, als Hertog van Sareeds fins langen tijd geene bezending meet
33 voyen, doen
op den Rijksdag , en de Vorftenvergadering beflaet dus
daedlijk uit flechts agt en negentig ilernmen. De, Kamer
33
3) der Rijkstteden beitaet nit een en vijEtig fiernmen en is
gedeeld in twee banken , de Rhijnfche en Swabifche;
de
eene haft veertien en de andere zeven en dertig item))
)) men. De Stad waerin de Rijksdag gehouden words, be!him de Vergadering ," bl. 136—L38. Hierop volgen
nog verfcheidene gewichtige aanmerkingen over den invloed
van het Keizerlijke Hof op de Brie Kamers, en over de mid.
delen , tot het bepaalen van dien invloed, in het werk
Doch Net moeten wij , om niet te lang te zijn , den Leezer
tot het Werk zelve wijzen. 0111 dezelfde reden zullen wij
ons niet ophouden bij de overige Brieven , welke dit
uitmaaken, hoezeer leezenswaardig dezelve zijn, en voorat
het gun in den vijitienden voorkomt betreirende de vervolging omttent zestig jaaren geleden, in het Aa.rtsbisdonk
Saltzburg, tegen de Proteilanten aangericht.
De Vertaaler betuigt, in zijn Voorbericht, een gunftiger
oordeel van de Nederlaudfche Boekbebordeelaaren te boopen , dan de IVIonthlij Reviewers over den Ilij1 en de taal der
Engelfche Vertaalinge geveld hebben. \Vij hebben het oordeel der Reviewers niet geleezen: maar van deeze Nederduitfche Overzettinge kunnen wij in het algemeen een gunflig getuigenis geeven. De tali' is doorgaans quiver, de ail'
vloeiende; en daar wij geene reden hebben om des Vertaalers kundigheid in het Hoogduitsch te wantrouwen, twiiffelen wij niet aan de getrouwheid der Overzettinge. Na zo
veel gezegd te hebben, zal men ons niet verdenken van overberispzucht , wanneer wij eenige weinige misflagen
den Vertaaler onder bet oog brengen. Het onderfcheid tusfchen de dubbele i of de ij en den tweeklank ei is wel doorgaans,
(*) Dit moest Markgraaf zijn a/islet-lien is het eene
ling in het oarfpronglijke.
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Mans, maar niet beftendig in de fpellinge waargenomen ; zo
Vinclen wij in de Voorreden bladz. VIII, reg. 6. rijszak in
plaatze van reiszak, en bladz. 28 reg. 6, rijzende voorreizende. — Voorr. bl. IX. reg. 3. worth gelproken van Luidles , die zich toe lagen, in plaatze van toeleiden: zo that ook
bl. z i reg. 22. lag voor leide. Welk het ondcrfchcid deezer woorden zij , niettegenftaande het menigvuldige misbruik,
is door den Heere ituijnEcoPER in zijne Proeve van Taal'.
en Dichtkunde bl. 505 enz. duidelijk getoond. Wat
den Vertaaler bewogen hebbe oin bi. 7. reg. 4 Zimbren te
flellen voor Czmbren of Kimbren weeten wij niet. SCANDY
voor SHANDY bl. 7 reg. 16, is waarfchijnelijk eene fchrijffeil, en Luiterfchen voor Lutherfchen eerie onbedacbte navolging eener verkeerde uitiPraak maar het verwondert ons,
dat de Vertaaler bl. 139 reg.-18 Hever den Hoogduitfchen naatn
Luttich heeft willen behouden, clan denzelven met den
derdnitielien , . Luik verwisfelen. Diergelijke misilagen kunnen , in het vervolg, gemaklijk vermijd worden.
Ontfiandig verhaal van de Schipbreuk en Slaverny van den
Heer DE .IiRISSON, Officier in het beftier der Volkplantingen van Frankryk. Met eene befchryving van de Woestyn
van Afrika, tusfchen de rivier Senegal en Marokko.. Uit
het Fransch vertaald. Te Leyden by A. en .1. Honkoop
179o. Behalven de Voorreden 146 bladz. in gr. octavo:
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olgens (lit verhaal , dat alleszins geloofwaardi g voor, kornt, is de Heer de Brisfon , op de lust van liarbarye
fchipbreuk gcleden hebbende , met zyne lotgenopten , in de
lianden , der Arabifche woestynbewoonderen gevallen zynde ,
aan de fmertlyktte wederwaardigheden bloot gelleld geweest;
en niet dan , na. het doorflaan eener zeer moeilyke reistogte ,
te Marokko gekomen; alwaar by eindelyk , uit zyne flaverny
verlost , de vryheid verkreeg, om weder na Europa te flevenen. Aan dit verhaal , dat eene reeks van jammerlyke
inishandelingen, en elendige ontmoetin gen , behelst , die men,
van vooren befchouwd bykans onoverkomclyk zou agten ,
iiegt zyn Ed. een beknopt verilag van 't merkwaardigfie ,
dat de denk- en leevenswyze deezer ruwe woestynbewoonderen betreft , die ., terwyl hun de algemeene trekken der
Arabieren eigen zyn, in alles toonen , dat zy egter van aile
befebaafdlieid genoegzaam geheel vervreemd genaamd tnogert
ivorden. — De Hoer de BriSfon beeft, gelyk by in de
V4o7.;
V. DEEL. N. 111.,G; LETT. NO. 9.
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dit Sall* groutlyks gefchreeven , in de
hoop dat het zou mogen dienen om zodanige rampen,
item getroffen hebben, by anderen voor te komen, „ om,
9, door ecn waar denkbeeld te geeven van de zwakheid van,
eenen Vorst , dien men te zeer vreest , de Europifche
„ Mogendheden te doen ophouden , hem de middelen te
,s verfchaffen, om hunne onderdaanen en derzelver Koop/, handel te . benadeele
n." Verfcheiden zyner aanmerkingen
hebben hiertoe inzonderheid eene duidelyke betrekking ,
en bovenal laat by zig deswegens , met de befchryving
Van 't Hof en de Regeering des Keizers van Marokko, aldus
tut fterkile uit.
Zonderling is bet dat een Vorst , die zoo weinig to
Treezen is als de Keizer Marokko; van de Europifche
Mogendheden eischt , dat zij hem Afgezanten zenden, en
dat bij die zelfde Mogendheden vrees aanjaagt. Daar is geen
Souverein , die hem een Gezant zou durven zenden, zonder hem aanzienlijke gefehenken mede te geeven, en welke
afgezondene zou zig ook voor hem durven vertoonen zonder
met voile handen te koomen. Toen de Heer DE CHENIER
die met de zaaken van 't Franfche Hof belast was, den Keizijne brieven overreikte, deedt deeze, die zig door dezelve achtte, die in eon vuilen neusdoek winders,
en den Conful aan den pals handen, die in dien flaat openlijk aan de befchimpingen en beledi g ingen van de wreedlie
natie wierdt blootgefteld. Hoe .kaif het zijn dat de Confuls
niet den moed en ijver hebben, om zig alle te vereenigen,
en hunne Souvereinen voor te flellen , dat, zo de Keizer
van Marokko, Miquenez of Fez van dag tot dag meet te dugten wierdt, zulks alleen is toe te fchrijven aan de magt, die
diezelfde Souvereinen hem leveren. Over twintig jaaren
was die Vorst zonder middelen. Hij bath noch eene gieterV , noch metaal om zich gefchut te laaten vervaardigen.
Hij hadt noch fcheepshout, noch zeilen, noch touwwerk,
noch fpijkers , noch bouten , noch werklieden. Het is
Frankrijk, het zijn de andere Zee- Mogendheden, die hem
dat alles leveren, anders zou de Keizer van Marokko Diets
bezitten. Zijne fchoone batterijen van vier en twintig, zes
en dertig en iigt en veertig ponders, alle metaalen I1cukken,
zijn hem gegeeven door Holland , Spanje , Engeland en
Prankrijk. Engeland vooral is de Were nada hierin nog
iroornitgeftreefd, en heeft hem de fchoone flukken verkogt,
die op de vlottende batterijen-genoomen zijn.
.De vesting Alogador , die het digtile bij Marokko is, is

Voorrelen
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tto,ordeelig gcplaatst; derzelver batterijen zijn wel gefIeld;
daar ligt in elk fchietgat een link, maar de mond van het
flak rust op bet fchietgat zelve. Een gemetzeld muurtje
client voor alba , zoo dat zij daar flegts voor, vertooning
liggen. Daar zijn geene werklieden in !hat (*) om dezelve
op
(*) BekWaame werklieden, (zo als de Heer de Brisfon meldt,)
bier onder de Natie naauwlyks te vindeta ; en met betrekking tot de woestynbewoonders in 't byzonder, zegt hy: „ ik
„ heb geen fpooren van verftand dntdekt bij de Arabieren
IP met welke ik omgegaan heb, zij zijn volftrekt van alle fchran.
„ derheid ontbloot , en toonen geen lust om te leeren." Alt
by hen wilde onderregten vond by hen ten uiterfte koppig
waarvan by ons , ten voorbeelde , bet voorgevallene met ear.
onbedreeven Smit, (die, benevens een onkundige Wagentnaaker,
alle de weetenfchappen van het land in zig vereenigden ,
door dit Volk met een foort van eerbied befchouwd wercien,)
verhaalr. „ Deeze Smit , naamlyk, zegt by, werkte veerlerA
,, voile dagen aan bet deltzel van een laadpan eens fnaphaans,
„ en toen hij zijn werk geeindigt hack wgarfchuwde ik hem,
dat het zoo flegt ingezet was, dat hij, voor wien de fnaphiart
, was, gig 'er niet van zou kunnen bedienen, zonder groot
„ gevaar te loopen. Alle, die 'er tegenswoordig waren ,
„ mij dwingen , om 'er de proef van te neemen , maar ik weir
„ gerde zulks te doen ; de Smit , door eigeniiefde geprikkeld,
zou 'er dan zelf mede fchieten ; en hij fchoot zijn kakebeen,
,, en een gedeelte van zijne hand af." Hunne inlandfche wape=
nen zyn, zo als by vervolgens te itennen geeft, gemeenlyk flegt,
en de besten zeer moeilyk te behandelen, van waar ze ook de
Europifche veel,booger fchatten , en vooral de fnaphaanen met
twee loopen; willende een Arabier gaarn een Christen . flaaf voor`
zulk een fnaphaan geeven. „ Ms zij (zegt by verder) dezelve
„ herftellen moeten, bedienen zij zig van bet ijzer, dat zij
,, de fchepen kunnen bekoomen. lk was In het eerst verwone
derd te zien, met welk een ijver zij de brandewijn.vaten in„ floegen om de hoepels 'er af te neemen, ik kon niet denken,
dat zij zulk flegt ijzer tot een dergelijk gebruik beftemdent
Daar nu dat metaal en de fnaphaanen zulke kostbaare zaakett
„ coot. hun zijn, kan men wel denken, dat de vuurfteenen,
„ kogels, hagel en kruid , vooral niet minder geacht zijn. Zli
„ weeten het flegt buskruid vrij wel van het goed to onderfchei.
„ den. Men maakt veel buskruid in.de kleine ftad Goutzdnioni
maar het is zo grof en flegt, dat het zeer langzaam en dikwill
„ zelfs in 't geheel niet werkt. Het vervuilt het gewcer en bet
„ befmet het zij wrijven het , bij &ebrek van vile mtt bast
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op affuiten te leggen, en 'er is geen bout da: daar goed toe
is. lit alies ontbreekt den Keizer. Dat men maar op het
uitloopen van zijne fregatjes wagte, die bijna buiten ftaat
zijn om dienst te doen (uitgezonderd twee, waar van de
Onder- COnful MURE Them in bet hoofd gebragt heeft de
berftelling te vraagen, die bij zeif voor hem verzogt heeft)
en niets zal gemaklijker zijn, dan dezelve het weder inloopen te beletten, en zijne havenen Mogador,, Rabat en Salep te fluiten. Wat zou 'er van zijnen Koophandel en
vooral van zijne Zeemagt worden , als de Christen - Vorflen ophielden hem, tegens het belang der menschlievendheid, bij te ftaan ? Als Engeland en Spanje bet een oogenblik wilden , zou Tanger,, zijne fchoonfte haven, terftond
zoodanig bedorven zijn, dat zij Met nicer tot fchuilplaats
voor zijne kaapers zou kunnen dienen; die welhaast , geene
fchepen nicer hebbende , genoodzaakt zouden zijn, hunne
zeerooverijen te ftaaken.
„ Zoo de Confuls van de verfchillende natiEn neoit die
aanmerkingen gemaakt hebben, zoo zij nooit de middelen
aangeweezen hebben om den Keizer van Marokko te bedwingen , koomt zuiks daar van daan , dat zij aan bet
hoofd van den handel zijn , we/ken de verfchillende Mogendheden in dit gedeelte van de waereld drijven. De
Spaanfche Conful koopt bijna al bet graan nit het land op;
de fchepen worden aan hem geconfigneerd. Die van Frankrijk is de cenigtle , die geenen handel drijfc. Al wat ik
verzeekeren kan is , dat die Confuls, verre van hunne
Hoven de middelen aan de hand te geeveu , om de magt
van den Keizer te fnuiken , zijne kragten en magt onopboudelijk verfterken , en hem aanzetten om nicuwe cifchen te doen. Hoe veele middelen gceven wij dien zeeyooveren niet in handen , om den voordeeligen dien
wij zouden kunnen drijven, te benadeelen? De ligging van
bun land maakt hen zeer gevaarlijk , maar als men bun
niet dan die ligging overlaat , is het hun onmogelijk die
te doen gelden. Dat onpartijdige zig in bet land begeeven,
dat zij met even zoo veele opregtheid fpreeken, als ik doe,
en men zal eindelijk overtuigd worden, dat de Keizer van.
Marokko van alle Vorften der wacreld minst in ftaat is om
te fchaaden, als men ophoudt hem de middelen daar toe te
verfchafrea."
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Leerwyze, om jonge Lieden bebraam te maaken, om hunne
gedachten fchriftelyk welgeregeld uit te drukken. Naar
het Hoogduitsch van den Heer VILLAUME Hoogleeraar
te Berlyn. Met eene Tafel , behelzende de behetrfching
der Naamvallen. Te Dordrecht by. F. Wanner , 1789.
In gr. octavo, 16o bladz.

D eeze

Leerwyze is eigenlyk eene Prysverhandeling van
den Heer VILLAUNE, eerst door den Heer REZEWITZ,
met bygevoegde Aanmerkingen, in een Tydfchrift van hem.,
geplaatst, en naderhand, met de Aanmerkingen in den tekst
gevlogten, meermaalen uitgegeeven. Het oogmerk van den
Hoogleeraar daar in, is niet om juist onnavolgbaare Schryvers
te maaken, of zodanigt die men Genien noemt, welke zich
zelven vormen, zo als ROUSSEAW gedaan heeft; neen, by
wil flechts eenvoudige , duidelyke en verftandige Schryvers
maaken, welke in hunne omftandigheden, dat is, in hun
eigen werk , in hunne eigen zaaken, de pen wel weeten. te
gebruiken.
„ Deeze kunnen (zegt hy) zekerlyk gevormd worden;
dock of bet noodzaakelyk zy voor dezelve zo zeer bezorgd
te zyn ? dit is de vraag. Die gedachten heeft, en de taal
verflaat , zal , naar myti begrip, zonder eenig onderwys
fchryven kunnen. Want fchryven en fpreeken is toch voor
hem die geenen opfchik verlangt, en dien niet kent, byna
eenerley. Nogthands is het zeker, dat menig een die zeer
flegt fchryft, eater goed fpreekt: dan- ik geloof dat de oorzaak hoofdzaaklyk deeze is : dat, als hy fchryft, hy-optooijen
en verfraaijen wil, en , als hy fpreekt,.daar aan in 't gelled
Tat denkt; maar zich bloot zoo uitdrukt gelyk by denkt,
en de uitdrukking neemt juist zoo als zy hem voorkomt.
Deeze verderfelyke opfchik is dus de- vrucht, niet van een
verzuimd onderwys; maar van eene naauwgezette kwalyk
begreepen onderrichting, van eene te zeer verfyudeleerwyze.
My dunkt derhalven, dat het toereikende zoude zyn ,
als men het kind, den jon geling, denken, en enkel zyne
taal leerde. Maar men wil al te vroeg de vrucht van zynenarbeid genieten ; men wil hebben dat bet kind jongeling
en de jongeling man zy. Ouders en leeraaren willen
blinken, en kunnen den tyd, door de natuur beftemd, niet
Men. wil kersfen in den winter plukken,.
afwachten
to men maakt ftooltkasten. — Men wil-datten_zeventienjaaDd3
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aatige knaap vaarzen maake, en op de hooge fchoole gaa;
zyn twintigile jaar moet de jongeling zyne fludien reeds
voleindigd hebben, en Dichter en Schryver zyn. Hier
toe zyn zeekerlyk fchoolfche flookkasten , leerwyzen en
tunst noodig. Dit wordt thans algemeen vereischt, en is
eene. noodzaaklykheid. Wat zal men doen? Zoo 'er
geen wederhouden aan is , moet men met den ftroom maar
inede dryven , of men raakt 'er onder."
De Schryver geeft dus ook zyne Leerwyze op , welke
veele goede Aanmerkingen bevat , doch hicr en daar
veel afgehroken is , door de byzondere bedenkingen van
den Heer REZEWITZ , die men liever als Aannierkingen
onder de bladzyden had moeten plaatfen: zo als zy in de
eerfte Floogduitfche uitgaave itonden. Over de. taal is by
het uitgebreidst , overtuigd zynde , dat de kinderen die
eerst moeten verfiaan, willen zy dezelve als een middel gebruiken, om hunne kennis uit te breiden. Doch de taal heeft
ook veel fchuins, veel valsch licht. Doch bier op (zegt
de Schryver) wordt zelden gezien, wanneer een kind maar
woorden van eene taal fpreekt, dan denkt men al dat het
dezelve verflaa , en dat men die taal gebruiken kan, om
Letzelve onbekende dingen te leeren kennen. Neemt men,
by voorbeeld de met zoo veel regt geliefde Natuurlyk®
Ristorie tot het voorwerp van onderwys , zo zegt men het
van den Leeuw, van den Tyger, van den Olyphant wonderlyke dingen, en den Os, het Paard en Schaap gaat men
voorby,, of als men van deeze fpreekt, dan ontleent men.
zyne wetenfchap van het Lam; men rangfchikt, men telt
de kentekenen van 't gellacht op, fpreekt van de tanden,
van den hoef, enz.. doch men zwygt van 't voordeel en na.
deel dat ze doen kunnen, enz. Maar de kinderen hebben
deeze daaglyks voor bonne oogen ; ja, evenwel weeten zy
't Met regt, zy awaken 'er zich geen duidelyk begrip van..
Myn oogmerk is niet, de kinderen iets nieuws door zulke
gefprekken te leeren. Maar hen te helpen zien, opmerken,
fpreeken en veritaan , by 't woord een bepaald begrip te
bebt-Lm , de taal leeren , naamlyk, wanneer de kinderen
myne woorden met zaaken die bun bekend zyn vergelyken,
cu derhalven bepaald by de woorden denken, en zich niet
met enkel geluid van dezelve vergenoegen. Daar door dat
ik cast laug van bekende dingen met hun fpreeke, verkry.
gen 7y ecu u tzigt van dit taalmiddel; van zyne afwykingen,
varr
verrekyker, welken het alias voornmdt, dat door
tieuclvta gezien meet wordoi
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echter met him daar over niet redeneeren , dat
to) 1k wil
you weinig baaten, maar ik zoek met de woorden een bepaald denkbeeld in hunne voorftellingskragt te verwekken.
1k breng altyd een ondeelbaar voorwerp onder de algemeene
uitdrukking; ik fpreek nooit van de Paarden , over 't geheel,
maar van dit of dat Paard, Schimmel of Moor, datze hier
of daar gezien hebben, Want, nog eens , kinderen blyvea
gaarne aan de woorden hangen."
De Vertaaler heeft, op het fpoor van den Heer VILLAU-.
Ism , eerie Tafel, voor den Nederduitfchen Leezer hier by
gevoegd; behelzende eenige voorbeelden , om de bepaalende
en onbepaalende gellachtwoorden by een manlyk , vrouiviyk en
onzydig zelffiandig naamwoord , met een byvoeglyk naamwoord volgends de zes naamvallen en den taalregel , te leeren
Ichryven, Benevens eene lyst van alle de voorzetfelen by de
Naamvallen welken zy beheerfchen , geplaatst. Dezelve
wordt ooh afzonderlyk nitgegeeven ,, en is zeer gefchikt ,
om den jongen Schryveren van dienst te zyn , ter herinnering van die taalkundige regelen , die zy, in alle gevallen,
behooren te volgen.
Vierde Dee!. Naar 't Hoogduitsez vermald. Te Ant:
jleldam by J. B. Elwo. In octavo, iii black.
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et het afloopen van deezen Wysgeerigen Roman, in welken de buitenfpoorige werkzaamheden der menschiyke
m
hartstogten natuurlyk gemaald worden, vinden we eindelyk Aga:
na op veelerfete wyzen geflingerd te zyn , gevestigd op
den weg des Verflands en der Deugd. Zie hier het (lot zyner
opmerkingen , die, gelyk de Schryver aantekent, voleindigden,
wat de omgang met den wyzen Archytas , en het aanhoudend
overdenken van zyne ondervindingen , na een vierjaarige refs,
in gezelfchap van een Wysgeer en een Schilder,, onder verfcheiden Natien, begonnen had.
Zy overtuigden hem naamlyk, dat de waarheid tusfenen het
fysthema van Hippias en Plato, echter nader bij den laatften ,
cian bij den eerflen , lag.
„ Hij zag overal, dat de menfchen zo goed niet waren, als ze
zijn konden, wanneer zij wijzer waren: maar hij zag niet
Icter zip; konden, your zij wijzer wierden : •en dat zii niet wijzer
worden konden , voor hunne Vaders en Moeders , Mien
Schooltneesters, Priesters eri overige voorbeelden door ale clas.
, van de Gerechtsdienaars tot de Koningen , zo wijs waren
als ieder naar de inaat ziiner, betreUing en invided zijn moest,
QUI de Maatiehappli waarlijk nuttig te zijn.
d4
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„ Hij zag dat alle menfchen, van de wildae Barbnen tot de
vertjnfte Grieken , de deugd eeren; en dat geen Maatfchappij
zonder eenigen graad van deugd beftaan kan. Hij vond ieder
oord ieder Provinne , ieder Natie , zo veel gelukkiger als de
zeden haarer Inwoonders beter waren; en zonder uitzondering
zag hij het meeste bederf, daar de ulterite annoede of de hoogheerschte.
iie
„ Hij vond bij alle Volker}, die hij doorwandelde, de Religle
in bijgeloof verwikkeld , tot fchade der Maatfchappij misbruikt,
tot het werktuig van eigenbelarg , hoogmoed, weilust en lediggang vernedert. Hij zag dat enkele menfchen en geheele Volken
.Religie zonder Deugd bezitten konden, en dat zij dan des te fkch.
ter waren : maar hij zag ook zonder uitzondering , dat enkele
menfchen en geheele Volken, wanneer zij goed waren, door God-

vrugtigheid des te beter avierden.
„ Hij zag overal de Wetgeeving, de Regeering en de Politie
ionvolkomen en vol gebreken; maar hij zag ook , dat menfchen
zonder Wetten, zonder Regeering, zonder Politie, nog veel ongelukkiger en onvolmaakter waren. Hij zag dat de kuniten de
pracht; de pracht verdorve zeden, en verdorve zeden den ondergang van den Staat ten gevolge hebben; maar hij zag ook, dat
even die kuniten , wanneer zij wijshegeerte tot haar geleidIter
iwbben, de menfchen ontwikkelen, verbeteren, veredelen ; dat
de kunst de heift van de natuur van den mensch, en de mensch,
zonder kunst, het elendigite onder de dieren is.
„ Hij zag door de gantIche huishouding der menschheid , de
grenzen van 't waare en valfche, het goede en kwaade, het recht
on onrecht onmerkbaar in elkander vloeien. Hoe meer hij dit
zag, hoe meet hij overtuigd wierd van bepaalde wetten, en van
den plicht van een goed burger , om de wet meer te gelooven
dan zijn eige gevoel.
„ Hij overtuigde zich , dat de mensch aan de eene Ajde met
de dieren des velds, en aan de andere, met de hoogere wezens
vermaagfchapt, even zo onvatbaar is, een enkel dier als geheel
geest w zijn; maar dat hij aileen dan overeenkomilig zijn natuur
leeft, wanneer hij zich verheft; dat ieder hooger trap van wijs.
held en deugd , die hij bekiommen heeft , zijne gelukzaligheid
vermeerdert ; dat wijsheid en deugd altijd de maat zo wel van
't algenwen als bijzonder geluk onder de menfchen geweest is;
en dat deze enige ondervinding,
welke geen twijffelaar krach.
teloos te maker) in itaat is, ale drogredenen der Hippigsfen
omver werpt, en het veritandelijk Systhema der Pythagoristen onverwrikbaar bevestigt.
„ Bij dit alles bleef hem tog de natuurlijke Oeconomje der
menschheid een raadzel: befchouwing en overdenking lieten hem
In twijfel, of hij een troostlooze cirkel , in welke zich de mensch
eeuwig oindraait , of een trapswijs wasfende volkomenheid van
iedere zoort geloven zoude. Maar ecn algemeene blur in de
on.
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Vibegrensde majefteit aer Natuur, op de Verhevene eenvoudig.
heid van haar plan, op de eendragt barer verborgene krachten
op do harmonic die uit de fchijnbare . ftrijd haarer zo menigvul.
dige bewegingen voortkomt, op de oneindige kleiner en rooter
Systhemas , welken door de zekerfte overeenflemmingen in een
verbazend geheel zaam verknocht zijn, wiens geheele inrichting
en befturing overal van een weldadige wijsheid getuigt :
deze a lgemeene blik vervulcie hem met het innigst gevoel van 't
overaltegenwoordig beftaan eener eerfte oorfptong , eens alles
levendigmakenden, bezielenden en regeerenden geest. Dit
gevoel verflond alle twijffeling , flopte alle tegenwerpingen den
mond , verwe.kte hoop, opende uitzichten, wier zekerheid hij, in
zulke oogenblikken , even zo Berk en overtuigend voelde, als
het beftaan van het hoogfte wezen zelf. In dit opzicht befchouwd , was hem de mensch geen onoplosbaar raadzel meer,
het toekomende reikte hem de Bente! daarvan toe. Het aardfche
leven was alleen &n van die ontwikkelingen , door welke de
mensch, zo gelijk leder andere zoort van wezen, zich tot zijne
hoogfte befternrning om hoog arbeidt. Dit leven, hoe onbeduidend bet in zijne enkele oogenblikken fchijnt , zo nederig het
in zijne behoeftens, zo kinderachtig het door onze fpeelwerken
belagchelijk het door onze dwaasheden word, -- dit !even
was hem nu geen poppefpel , geen drool') meer : het wierd in
zijn geheel, in zijn betrekking tot het toekomende , in zijn zamenhang met het groote plan der Godheid, gewichtig. Alles fir
den mensch, alle zijne voorflellingen, neigingen, daden, iedeto
mogelijke vorm , richting en verbinding derzelve hield op onverfchillig te zijn ; al het willekeurige verdween: wijsheici en goedheid , welke, in 't blote Licht der ondervindinz befchouwd, het
hoogtte belang der menschheid zijn, wierden in dit goddelijk liche
de eerfte piigten der menschheid."
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door * * * * Tweede Stuk. Te iimfieldam by M. dm

Bruyn, 179o. In oftavo 226 bladz.
nder bet doorbiaderen van bet eerfte Stuk
dit leerzaain
onderhoudend Gefchrift, heeft de manier van uitvoering ons
O
dermaate ingenomen, dat wy, met een gunftig vooruitzigt op het
van

vervolg, niet gefchroomd hebben , deszelfs leezing, als in 't Burgerlyke en Godsdienftige beiden, nuttig aan te pryzett ( t). En 't
berouwt ons niet , na dat dit tweede ons ter hand gekomen is; gemerkt het zelve het nuttige van des Autheurs bedoelde verder ont; en de Schryver beftendig voortgaat met den Leezer op
eene hevallige wyze te onderhouden over verfcheiden onderwerpen, die, by verpoozing, nu min dan meer ernftig, of van gezet.
ter
(4) Zie N. Alg. Fad. Lett. IV. Deel,
:444
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ter nadenken zyn. — Het gefprek vali D o. Dean suet
if eergraag , in 't voorige getneld , was by Aristus tat; cone goe(te
u ttwo,ki,g; het noopte hem om den Advocaat Lugthart op nieuw
to fchtyven , en , terwyl by op antwoord wagtte , zelf met
Denker over den Godsdienst to fpreeken. Dan een brief van eerie
jonge juffrouw Louife genaamd, over een vroeger behandeld on.
derwerp, geeft aanleiding tot een ander foort van gefprek, raaken.
de het openbaar betoonen van eerlyke liefde in Gezelfcbappen,
als ten onregte gewraakt en onbefchaafd geheeten; terwyl die zoa
genaamde befchaafde lieden van den ton het niet onbefchaafd re.
kenen , in Gezelfchappen onder elkander fill te praaten en te
]aches. Dit laatfie ondertusfchen komt Aristus ongelyk laakbaarder voor ; en by is niet vreentd van te denken , dat het et:lite
meestal daarom gewraakt word, urn dat men de kuifche liefde, tot
fchande rekent. Na een gefprek, en vervolgens een brief aan da
jonge juffrouw , l over dit onderwerp , brengt het agterblyven van
't antwoord van Lugthart een onderhoud , tusfchen Denker en
4ristus, te wege , over de vrees van de vyanden van den Godsdienst, on/ in het ftrydperk to treeden; en een Icon daarop volgend geval met een Dweeper, die ten kwaade verdagt was, brengt
ter baane eenige aaneengefchakelde overweegingen, raakende de
iynen en Dweepers, zo nopens bun gedrag en onderfcheiden
ten, als wegens de beste wyze, om den invloed der flegten onder hen te keer to gaan , en de beteren te regt hrengen ; welk
nick Denker alleszins gemoedlyk en, veritandig behandelt. —
Eenige dagen laater ontvangt Aristus op nieuw ten Brief van
Louife, die by beantwooidt ; welke briefwisfeling betrekkelyk is
tot de door Aristus goedgekeurde affchaffing der Keurslyven, en
tevens aanmerkingen behelst over de welvoegende en to verre•
gaande, infchiklykbeid omtrent de Mode , met aanpryzing van
een verttandig, en, daar 't noodig en dienftig is, ilandvagig en
ktoekmoedig gedrag , ter afwendinge van het verkeerde en ter
bevorderinge van bet heilzaame. Aristus geeft vervolgens
aan Denko , dien hy in langen tyd niet aangetroffen had , een
bezoek . ; by vindt hem fterk door aanhoudende koortzen aange.
tast , en by vindt hem , tot zyne verwondering, in die omflandigheden zeer gelaaten. By die gelegenheid brengt deeze hem
onder 't oog, welken kragtdaadizen troost de Christelyke Godsdienst deszelfs overtuigden belyderen oplevert, 't welk Aristus
het beminlyke van diet' Godsdienst eenigzins doet erkennen; en
waarin by , door een daarop volgend gefprek met zyne Egtgenoote, verilerkt words. Kart daarop ontving Aristus een
brief van Lugthart , die hem een Winterbezoek beloofde ,
wanneer hy van buiten in de Stad gekomen zou zyn ; het teed
niet iang , of Aristus betrok zyn Winterkwartier; en fcbikte zich,
voigens zyne gewoonte , naar 't Stads-leeven , waarin hy egret
minder behaagen fchepte dan in 't Buitenleeven. Hier ontmoette
by toevallig den Heer Dabbed dien 't Stads-leeven te oyster
t41-
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ais nadeelig voor zyne gezondE• id wraakte; dan

de gefprekken van, en de verleeering met ierisers, bragten hetet
wel dra te regt; vooral daar by nu meer beweeging maaktee
waarop Aristus zeer geileld was; 't welk, onder andere redenee.
ringer, oOk het ryden in komzen , buiten noodzaak , als core.
madeelige Mode, op het tapyt bragt. Midlerwyl kwatrt
ten laatfte de Advocaat Lugthart ; en Deder , nu weder here
field zynde vervoegde zig mede ten huize van ilristus. Wet
dra werd het beoogde onderhoud van Lugthart en Denier,
over den Godsdienst, aangevangen, en verder, met mike tuse
fchenpoozen , voortgezet. In deeze etosichenpoozen , (cam' die
vooral kortlyk te melden , ten tincle bet beloop van 't gemelde
onderhoud niet of te breeken,) werd 'a over vetfcheiden ondere
werpen gehandeld, waarvan de voornaamfte zyn, het fchadetyke.
der vooroordeelen tegen zommige Boeken, bet zoogen der Kinderen door de eigen Moeders, dat aangepreezen, en het fpeeleet
met de Kaart, dat gewraakt wordt.
Wat wyders het onderhoud over den Godsdienst betreftt Lug?,
hart begint het zelve op een fpotteriden won, en tracht het bee
rigt, wegens het ftilftaan der Zon en Maan, ten tyde van •Jofua,
in een belpotlyk Licht te ftellen , dan Denier gaat dit eenflig te4
gen; wont hem het wanvóegelyke van dien won in 't disputeee
ten over den Godsdienst; en tragt hem te doen zien, datty. ice
't geheel den verkeerden weg inflaat ; dat men zig in de eerftti
plaats niet moet opbouden, met alike byzonderheden, meat het
Stuk meer over het geheel befchouwen. Hy .ontvonert hem de,
zyns oordeels, beste wyze, van den Godsdienst te onderzoeken;
en geeft hem te kennen, hoe by dit Stuk met hem wenschte tee
behandelen. Alleenlyk is by hem nog ten Wilk, met betreitking
tot het opgemelde wonder, en wont hem, dat- het . geenttinaials
ongerymd te verwerpen, maar integendeel als eene e mogelyke en
waarlyk gebeurde gefchiedenis zeer wel te vordeedigeo'zst;
nu dergelyke ibisvattingen meer plaats kunnen hebten, is 't niet
raadzaam het disputemen van die zyde dat reel tyds zoo fpillen, te vangen; en Lugthart laat zig voorts overhaalen, cm
zig naar 't vooreeftelde plan van Denker te fchikken. Deem flelt
den Advocaat eerst voor, dat ze zekerlyk Been verfchil hebben,
over het weezenlyite van den Natnwiyken Godsdienst, en ongetwyfeld beiden erkennen , dat die God , in Wien zy gelooven,
almagtig, wys en goed is. Op dien grondflag agtervolgt Denier vender zyne redeneerwyze , en poogt Lugthart , van trap tot trap,
hooger op te Leiden. Hy begint met hem te handelen over de
vogelykileid eener Godlyke Openbaaringe; deeze daar geftekt zynde, trot by hem te overtuigen van derzelver nuttigheid en mood.
zaaklykbeid , mitsgeders ten laatfle van de Godlykheid der Christeiyke Openbaaringe , welite die der Joodfche italic. De manier, op Welke Denier dit behandelt , en de aangevoerde tegenbedenkingen van Lugthart beantwoordt , is zeer regeluiaatig en
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wel gefchikt, om iemand, zo at niet tertiond , tot overtu:ging,
ten mintte tot than, te brengen ; en hem, zo by antlers een gefchikt hart omdraage , te noopen tot een vender opiettend onderzoek van dit onderwerp. — By Aristus is dit gefprek ook
van dat gevolg; en men vleit zig met de verwagting dat Lugthart
'er mede door bewoogen zal worden. Deeze verbeeldt zig nog
wet , dat zy niet verre gevorderd zyn , maar Denker begrypt dat zy merkelyke vorderingen gemaakt hebben. Gy
moet nu, zegt by, by u zelven op deeze wyze redeneeren. —
„ Met den bybel dewyl 'er zo veer fchoons in is , mag ik
„ niet meer fpotten. — In het tegendeel , het gezond men„ fcbenverfland levert zulk een duidelyk bewys voor de Godlyk.
„ heid van dat bock op, dat ik niet zonder g,ewichtige redenen
„ daaraan meer twyfelen mag.” En uit dat befluit moet wederom
dit volgen. — „ 1k moet dierhalven onbevooroordeeld on„ derzoeken of die dingen, welke my zo aanftootlyk zyn voor.
„ gekoomen, wel waarlyk zodaanig zyn, en dit to meer, daar tk
„ reeds in edn geval , [dat van Jofua ,J ben overtuigd gcwor„ den , dat 'er niet in was , 't geen ik 'er in meende te zien.”
zo zynde, komt bet Denker voor, dat hy van Lugcharts edel•
moedigheid moge verwagten , dat by nu opzetlyk werk zal maaken van zyne eigene bedenkingen zelf te toetfen, en alles ernflig
na te gaan : het welk hy hem ten vriend/yitite aanbeveelt; met eene
bygevoegde uitnoodiging van briefwisfeling over dit onderwerp.
Lugthsrt neemt dit wat koeltjes aan, zeggende 'er Met tegen te
hebben, als de tyd bet hem maar zal toelaaten ; dat Arig ur duet
zeggen: ,, 'Er zal altoos nog wel zo veel tyd overfchieten , dat
„ Gy nu en dan een klein lettertje fchryft. Als het u waarlyk
ernst is waarheid te onderzoeken , zult Gy wel tyd weeten te
„ vinden." Lugthart betuiet zyn best te zullen down ; en
bier mede loopt dit onderhoud ten einde; waar op ook het ge.

raelfchap wet dra van elkanderen fcheidt.
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et voorgevallene, met en zedert den opftand van Abfolom , in de latere jaren van Davids regering, benevens
de gefchiedenis van Samos Ryksbettuur , is het onderwerp van dit achtfle Deel weer in de Eerwaerde Heir,
volgens zyne gewoone fchryfwyze , de gewigtigfle voorvalten van dit tydvak, in hunnen zamenhang, oordeelkundig ontvouwt, met invlegting van bedenkingen over dezelven , die des Lezers opmerkzaemheid vorderen. Van diets
pert zyn, om, nit vele anderen, een trelfend fluk over te
nemen, 's Mans gedachten over den denktrant van Boning
Salm in 't Godsdienfllge , na dat die Vorst tot ene 0
te groote infchiklykheid , omtrent (-Ten Afgodsdienst , was
overgeflagen. Zyn Eerwaerde behandelt dit onderwerp vry
breedvoerig; den zie flier het hoofdzeeklyke.
Na ene voorafgaende aenmerking over den nadeeligen
invloed der uitlandfche Vrouwen , op 's Vorfien hart ea
godsdienfligheid, leid de Anthem ons op, om te denken,
dat Salomo echter zelve Diet tot daedlyke argodery vervalJen is. Hy bled, zo als Wien nit her beloop van 't voorgevallene fchynt te moeten opmaken, cen handhaver van
den ftaetlyken dienst van Jehova; (loch by dulde tevens ,
dat de Afgodsdienst van tyd tot tyd openlyker ingevoerd
wierd , en in zyn Ryk thud greep. „ Onciortusichen ,"
(gelyk de Eerwaerde Hefc opmerkt ,) „ dear deeze
verre gedrevene verdraagzaamheid , zelfs eene openlyke
52
onverfchilligheid onderitelt omtrent den dienst van jehove , met uittluiting van elken anderen dienst die
2/
grondleer van Israiils fleatsgefleldheid zo wel als
dienst ; fchynt by zing waarlyk ook aan zekere (reheatp,
os „
„held,
Ee
DELL. N. ALG. LETT. NO. .1(=4

398

J. J. FtI SS

held, (*) aan 't geen by zo onbepaald toeliet, fchuldig
gemaakt te hebben. Zyne Ivysbegeerte , gelyk wy
„ zelve uit zyne fcbriften kennen, kan . ens nopens deeze
geven ; nannien de reden van
gehegtheid geen
deeze
toelating
niet
alleen
in den invLed zyner gemaa5,
linden op hem , maar gedeeltelyk ook in zyne eigene
33 flaatkundige beginfelen te zoeken is , voigens welke by
noodig oordeelde , ter bevorderinge van den koopian9/
del, den vrecmdelingen veelerlei vryheden, en vooral de
5,
ongeftoorde oefening van humeri godsdienst in zyn land
3, te moeten toeflaan. In zynen zogenoemden Prediker,
zullen wy egter vericheidene trekken ontmoeten, die de
3,
gefehiedenis van zyn ho t, oak in opzigt tot deeze be,'
„ guadging der afgodery, ophelderen."-- Tot dit denkbeeld, nopens den dienst van het bock Prediker, keert onze
Autheur vervolgens , na het onwetlyke en febadelyke van
dit toegeveude gedrag van Salomo , zo berispelyk iii hem ,
al fpreke men dien Vorst vry van perfoonlyke afgoderye,
getoond te hebben.
„ Om," (dus vervolgt by, ten dezen opzigte,) „ Om
„ nog beter uit de geichiedenis van zyn hart te verklaa„ ren hoe iemand, die zulk een yverig bevorderaar van
5 , den bouw des Tempels en den dienst van God geweest
„ was, een voorftander en bevorderaar der afgodery heeft
„ kunnen worden , meet men den loop van zyn hart na„ gain, zo als by denzelven in den zogenaamden Prediker
„ zelf heeft aangeweezen.” lien Boek, dat men ,
naer 't oordeel van onzen Seirryver, in te zien beefs, als
behelzende „ eene belnonwing van Salerno, van de gefchiedenis van zyn leeven en hart , die by by Beene
„ mogelykheid veel vroeger , dan tegen het eind zyner
loopbaan, kan hebben opgefleld, na dat by eenigermaate
van de dwaalwegen, waarop pragt en wellust hem verIf
„ leid badden , weder te rug gekomen was." — Met
dit denkbecld doorloopt zyn Eerwaerde dit Boek , brengt
een en ander (lad nit het zelve te berde, en doer ons gadeflaen , hoe verre Sa/omo met zyne wysgeerte kwam.
„ Nooit" (is zyne tael deswegens) „ Nooit verfchafte
zy hem 't geen by zogt, offchoon zy hem onophoudelyk,
eerst
(*) Juist niet door daadelyk mede te offeren , maar egter
„ door het zeer gunflig en genegen beoordeelen van zedanige
„ afgodifche eerbewyzingen."

GESCHIEDENIS

DER ISR!dJ!ATEN,

3-C9

eerst van bet eene wysgeerige onderwerp tot hat andere,
daarna van bet eene vermaak tot het andere, van daar weder te rug tot de weetenlcha,ppen dreef ; ja hem nu niet
meer de zeldzaamheden van bet dieren- en plantenryk alleen,
gelyk eertyds , maar den mensch zelven ter befchouwing
- aar joist dit onderzoeken van den mensch was
aanbood. M
thans veeleer een middel, om hem nog meer tot twyfeling
en ongerustheid te vervoerea, dan om hem daarvan te verlosfen. De mensch was voor hem een raadfel, onoplosly.
ker dan cenig van die genen, welke Hiram of Abdemon,
of de Koningin van Saba hem voorgetleld hidden. Hy wist
niet, wat 'er van te maaken dat 's menfchen verordening
en vatbaarheden dikwyls zo weinig met zyne iotgevallen
overeenfiemmen. Het opmerken van zo veele zigtbaare,nitzonderingen van den regel , dat wysheid van geluk agtervolgd wordt, knelde hem te nicer, wanneer by denzelven
op zyne eigene omftandigheden toepaste. Zo yule navorfchingen en poogingen naar gcluk, — die niet alleen hemzelven Beene rust des gemoeds aangebragt hidden , maar
waarvan by voorzag, dat zy door zynen onverflandigen opvolger gedeeltelyk niet gekend, gedeeltelyk misbruikt zouden worcien. — 'Er zyn blyken voorhanden, dat by zig
Evan Rehabeam niet veel goeds beloofd heeft.
„ Aan den eenen kant vond by door zynen onderzoeklust
zo weinig, als door zyne onnocmlyke verfpilling,en tot vertnaak , tydkortingen en pragtige werken , zyn verlangen
mar geluk bevredigd: aan den anderen kant had hem. dit
alles llegts maar verder van zyns vadcrs en zyne eigene
voorige godsdienftigheid verwyderd. Door zo onteibaar
veele voorwerpcn van weetlust en nieuwsgierigneid, door
zo veele vermaaklykheden , door welke zyn hart heurtelings
geflingcrd ward, was het zelve van bet cenvoudige vaste
geloof van David allengskens verder afgedwaald. En hoe
had het anders kunnen zyn? Een gemocd, dat zig overgeeft
aan alle de vervoeringen van cane dikwyls onbepaalde begeerte naar weetenfchap en tydverkwisting , kin zig niet
Sneer vast houden aan de groote voorwerpen van den godsdienst. De gefchiedenis zyner untie zelf, zo vol van byzondere befchikkingen der voorzienigheid, had nu, by zo
veele andere zaaken, die zig aan zyne nieuwsgierigheid en
driften aanbooden, noch dat bekoorlyke," noch dat gewigtige meer, welke zy voor hem had ten tyde , toen by, geheel in den geest der Theokratie , den. tempel inwydde. De.
God van Israel , en deszelis wonderbaare befehikkingen,
ez
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waren tegenwoordig niet meer de geliefde voorwerpen zynen
overcienkingen , gelyk zy We van David geweest waren.
Door de zo verre gedrevene pooging , om een geduurig
wisfelend onderzoek, met geduurig afwisfelemie zinnelykc
vermaaken zo veel mogelyk te verbinden , verloor „ het
overdenken van des Heeren wet ," waarin David zo veel
bchaagen fchepte , voor Salomo zyne bekoorlykbeid ; de
onde godlyke gefehiedenis zyns y olks was voor hem niet
meer, 't gees zy voor dien waarlyk geloovigen Israeliet geweest was. Hy behield in zyn hart nog wel ver g e waardige
gedegten aangaande God en deszelfs voorzienighcid; doch
eau den anderen leant wist hy, naardien by de geti:hiedkundige Godsverdeediging nit bet oog verloor, geen read tot
het nit den mg ruimen der zwaarigheden, die de fchynbeare wanorde en zo menige vrugtloozc pooging, om gerustheid des gemoeds te verkrygcn, verwekt hadden. Oin deeze reden ontmoet men, zelfs in het bock de Prediker, gefehreeven , na dat by weder van zyne gcestbedwelming bekomen was , we! nog altoos godsdienst , maar niet meer
dien, uit den geest van Israels gefehiedenis en wet afgeleiden godsdienst van David. 't Is een meer wysgeerige godsdienst , die zig (gelyk men uit het leatfte hoofdituk des
backs ziet,) werkelyk tot de gedagren der onllerflykheid en
van ecnen that van vergelding verheft. Maar of , eu op
welk eene wyze , decze zyne wysbegccrte met het geloof in
Israels Opeiibaaringen en beftuuringen ken en moet vereenigd worden , dit was, near alle wearfchynlyklieid, your
Salomo zelven duister. En in de dead viol 't niet zo gemaklyk deezen iinnenhang to ontdekken, en die fellynbaare tuslchenruirnte aan te vullen. Ondertuslchen hield zig Salomo
verwaarloosde den Isaan zynen godsdienst der reden
m-

(*) „Oat ik Salomo tot een Deist, (in tegenoverfteiling van de
voorflanders der Joodfche openbaaring ,) tnaak, zal waarfchynlyk
menieen leezer bevreemden. Maar, daar het ontwerp der godde.
lyke Openbaaring ten dien tyde nog zo onontwikkeld was, hoe
kon het enders zyn, dan dat een denker,, gelyk Salomo, zwaarig.
heden vond , en , daar by dezelve niet wist op te losfen , zig
Heeds rimier by zynen natuurlyken godsdienst moest bepaalen? —
Volgens zyne wyggeerte fcheenen hem de godsdienst der reden
en die, welken de Isradliet beleed, zig geduurig verder van el.
kanderen te verwyderen. Hy hield zig derhalven aan 't geen hem
zekerst toefcheen. — Het Euangelie heeft eerst den godsdienst
der reden en den godsdienst van het geloof ten vollen verzoend,
eta
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raelitifchen eerdienst v.7;21 niet geheel en al, mar wend egter,
omtrent het plegtige , van tyd tot ryd, onverfailliger, van
tyd tot tyd minder gcnegen, om zorg te draagcu voor den
dienst van Jehova, met uitiluiting van anderen. Zo zeer by
aan den eenen kant niet gaarnc zag, dat zyn fchoone niettwe
jeliovas-tempel geheel vergeten werd , zo genegen was by
egter ook aan den anderen leant, om vrybeid te geeven aau
elke foort van afgodendienst; waartoe by dus misichien Diet
tens zo zeer van zyne, veel op hem vermogende, vrouwen,
aangefpoord behoefde te worden. — In den grond befchouwd , was deeze wyze van denken, met hoe veel fchyns
zy ook ontfchuldigd kan worden , eene volkomene afwykiug
van Davids grondbeginfelen , welke, zonder zulke wyduitgearekte kundigheden, ongelyk beter bevatting had - van den
()Test en bet weezen van den Israelitifchen aolsdienst.
„ 't Is, (gelyk de Eerwaerde Hels,.na ene verdere befchouwing van dit bock, nog zegt ,) opmerkenswaardig ,
dat , hoe zeer de wysbegeerte van Salomo te dikwils naar
den kart der twyfelzugt overhelt, dezelve nogthans altoos
eenige gewigtige waarheden als agter de hand heeft, van
welke zy nog tenregten tyde gebruik maakr. Deeze waarheden zvn egter Quist niet afgeleid uit de vaclerlyke geopenbaarde leer , uit de befchikkingeu van Jehova met Israel,
of nit de Godfpraaken , die vim tyd tot tyd het cindoogmerk
deezer befchikkingen in bet licht Belden ; onderwerpen ,
waarmede Davids geest en hart zig bykans eeniglyk bezig
ehouden, en waarin by zo menigmaal gerastaelling gevonden had. Salomos diepdenkende geest zweefde baiten
deezen nationaalen kring van historisch-godsdienaige denkbeelden , die meest „ bet Koningryk van God" over Israel,
betrofren , en zogt in bet ryk der afgetrokkene en algemeene waarheden iets, waar aan by zig Icon vasthouden.
In de daad gelukte 't hem, eenige groote algemeene waarheden in een hoogen grand van duidelykheid in to ; maar
zo afgetrokken, als zyne denkbeelden . van dezelve waren ,
bezaten zy de gerusta ellende kragtmet meet, die het geloof
en tot e .6n gemaakt; zo dat het 11U zeker hoogst onvoeglyk is ,
dezelve weder van elkanderen to willen fcheiden , en den een aan
het yolk , den anderen aan de wysgeeren toe to wyzen ; regst.
fireeks tegen den geest, van het Christendom, wells de gefchied.
kundige waarheden voor het geloof, en de eeuwige waarhedem
voor het veritand, in one godsdienftige wysheid vereajgt.".
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1oof in eel-len, nit de vaderlandfche gefchiedenis en eigene
ondervindingen levendig erkenden , llefchermgod aan David
opleverde. Dusdanig Ceti geloof werla flerker op bet hart,
dan alle afgetrokkene overtuigingen (*).
(*) „ 1k verzoek dem fleiling, weiker waarheid en gewigt
onze dagen zo zecr over Let hoofd gezien wordt, cone bedaarde
opmerkzaanheid te verlecnon. \ l oot ons is dit misfehien do grootwinst nit de wyz.e fentiften van Saiomo! Myns oordeels , is
hot cone nit2onaalite dat, dt.wyl onze I-leer, (die zo veel
wyzer was dan Saiomo,) de g( g.f;;dienst der reden met het geloof
m zeicere boogstgewigtigo flefeinedkundigo waarboden cerbonden
hoeft, men het Christendom omen flegten dienst bewyst, wanneer
ta.m deeze beide zaaken weder van eon ftheiden en de eene
den denker , de andere den getneeren man toewyzen wil. Ik
trees , dat men op die wyze geenen can beiden genocg geeft; en
Leiden jets ontneemt, dat onontbeerlyk voor bun was."

Leerredenen over de gewigtigfie gebeurtenisfen, uit het leven
van JESUS cutusTus , gewoonlyk genoemd Euangeiien ,
door A. TISSEL, Leeraar der Luther/cite Gemeente te Amfterdam. Derde Deel. Te Dordrecht by A. Blusfes en Zoon ,
179o. In gr. octavo, 352 bladz.
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eeft men de twee voorgaende Deelen dozer Leerredenen
I met genwegen ontvangen , daer men in den Eerwaercon Tisjel beflendios eon Leeraer befpeurde, die zyne
derwerpen met oordeel behandelde, en ter verftandi o.e betrachtinge van den Godsdienst fcbikte ; men zal, by
b het
doorbladeren van dit derde Deel , niet min gunftig over
's Mans arbeid denken; alzo de uitvoering gefchikt is ow
achting te vertterken. - Men vind in het zelve negen Leerredenen over de volgende onderwerpen. De Godsdienst van y. CI:. de bron van ware te vredenheid en duur.
fAam genoegen. Joh. XVI. 56 - 23. De tegenheden der Godvrugtigen zijn zegen en geluk. job. XVI. 5-15. De gmden, ci;e ens tot vidZen verplichten. job. XVI. 23 - 3o. De
Arplichting tot He;aisgezindheid. Marc. XVI. 14—co. De
wave en valfche Godsaienstijver. job. XV. 26. XVI. I-4.
De .4pcnelen als LeLraars van God gezonden. Job. XhT.
113— :. Gods liefee jegens de llienfclien. Joh. III, 16-21.
aI Iekeeriag of de h-:1-vornzirg van 't hart. job. W. 1-15.
Het ongeittk van eez, verrnaiaol of geheel zin/ijk leven. LnIc.
N,Vib 19 - 31,
bier, tot one
proeve van
defy
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des Leeraers mauler van voordragt, zone befehryving van
tie natuur der Christlyke bekecringe. Na enige voorafgaeude aenmerkingen over deze en gene verkeerde denkbeelden ,
nopens dit gewigtig fink, herinnert by zyne toehoorders,
uit het voorheen gezegde, dat de menschlyke natuur thans
Met weer is 't been zy behoorde te zyn; als bezittende ene
overnellende neiging tot al het zinlyke; en hierop vervolgt
by dezerwyze.
„ De bekering of verandering van 't hart zal dus natuurlijk , voornaamlijk, te plaatzen ziju, in de matiging en beiliering van deeze beerfebencie liefde voor 't in de
betere richting van onze neigingen en begeerten , overeenkomaig met onze oorfpronglijke verordening, en nit hoofde
dicr drangredenen , die de Christlijke Godsdienst aan de
hand geeft. Hem noemen wij een be.keerd Christen, die het
waarlijk deugdzame en Godsdienffige, flandvastig en bellendig, heerfchcnd en van ganfcher bane, bemint en beoefent;
met doo'gaande veragting en zorgvuldige vermijding van al
het tegenoverftaande kwade; en die dat alles doet, nit de
zuivertle en verbevenfie beginzelen, ik meen , bet innigst
gevoel van dankbaarheid en liefde jegens God. — Zien
wij M. V. in bet Leven der menfchen, hoe de begrippen,
die wij ons van die dingen vormen, hoe de neigingen, die
zij bij zig zelven koesteren, de naaste oorzaaken zijn van
hunne bedrijven. 'Er lean dus , bij ons, gene doorgannde
verandering in onze (laden en bedrijven plaats grijpen ,
zonder ene gelijke verandering iu onze begrippen en begin..
zelen, in onze neigingen en begeerten, te vooronderflenen.
Zulk eene bervorming is , gevolglijk, gelegen, in eene verandering of omkeering van denkbeelden, van neigingen en van
bedrijven. Is nu 't veld der zinlijkheid de algemeene
plaats , waarop de menfchen werken; de ftreek egter, die
de menfchen op dezen grond bewandelen , is zeer onderfcheiden gewijzigd, of ingerigt, naar gelang van hunne oorfpronglijke gefieldheid, naar hunne bloedmengeling, naar
hunne opvocding of de bun omringende omttandighedcn.
Terwij1 de famenhang van dat alles , aan de ziel van den
enen, ene richting geeft tot de hebzugt cf het goud, fort
dezelve, in die van den anderen , cue neiging tot aanzicn
en eer, en vervult het hart van eendercien, met zugt tot
zinlijke vreugde en vermaak; en het bijzonder gewigt 't gees
zij hegten aan bet cen of ander van deze ondeefebeide dingen,
maakt de verfchillende gefieldheid van leder iterveling
ra
Bekering is dus ene ganschlijke verandering, even zo
Re4
zeer
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zcer in onze denkbeelden, als in onze neigingen.- Even ge..
lijk een Broom , die men door behulp van dijken of andere
konstwerken , met geweld, van loop doet veranderen, en
ene tegolgeftelde beweging geeft ; even zo erlangt , ook
hies, bij de bekering van den zondaar, 'alles ene tegengefielde richting.
In zijne.heerfchende denkbeelden was de Godheid voorbeen klein en belangloos; de warcld, het zinlijke, allecu
groot en belangrijk. De dengd, de Godvrugt in 't geheel
niet kennende, befchouwde de zondaar allerlei onedele handelingen, als Onverfchillig of geoorlofd in zigzelve; te gelijk , als bevorderlijk voor zijn geluk en belang. Dan bij
zijne bekering, de dingen meer van nabij beOordeelende,
worden zijne begrippen zuiverder,, meer ftrokende met de
waarheid. Dan wordt het verfland getroffen, door den glans
der Godlijke Volmaaktheid; door 't onuitdrukbaar vermaak
der godlijke goedkeuring. De misdaad en de zonden vertonen zig nu in 't regte Edit, in hare afzigtlijke en enkele
rampbevorderende gedaante ; in 't ogenblik dat het hart.
doordrongen is van 't beminlijke en genoeglijke in alit de
verfchillende christlijke deugden. Zodanig eene aaninerklijke verandering in de begrippen en gevoelens, omtrent
God en de wareld, omtrent plicht en belang, omtrent dengd
en ondeugd, valt 'er trapswijze voor in de ziel van hem,
die zijne vorige flegtheden verlaat, en zig met bet ganfche
hart tot God bekeert. Daar nu de denkbeelden, die wij
van do dingen vormen,.de voorname gronden zijn, die onze
neigingen helpers veroorzaaken en beftieren , zo is ook eene
verandering van neigingen of begeerten volftrekt onvermijdelijk,
Mt•die zelfde heerfchende drift, waarmede by voorheen 't .
zigtbare najaagde, zoekt hij thans zijne zaligheid en geluk,
in gemeenfchap te oefenen met een onzigtbaar Wezen, en
in dit Neste \Vezen na tc volgen. Daar de gunst der wareld
of de belangen van den tijd , hem nu min gewigtig voorkomen, is de toejniching van God en de goedkeuring van zijn
eigen hart, het innigst zoet van waardige gevoelens, of het
uitzigt op de beloningen der eeuwigheid, beurtlings, of te
zamen, dat Been, dat zijne neigingen vuur en levee fchenkt,
en alle zijne begeerten beftiert. Naar edeler vermaken firevende , dan die de lieden van de wareld zoeken, is zijn genoegen geenzins gevestigd, op den beker van zinlijke wellust of van enig ftrafbaar vermaak. Neen M. V. Een bekeerd Christen vind zijn genoegen in, dikwijls , onder gebeden en lofgezangea, aan de Godheid te clenlien; in Z0.11der
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tler geruisch of vertoning, wel te doen, en in 't aankweken van allerlei heilige en menschlievende , van allerlei
.grote en edele gevoelens. Dat nu zulk eene verandering in beginzelen en neigingen, natuuriijk , eene gelijke
omkering in de bedrzj ven van den ttervling te weeg brengt ,
behocf ik niet te lierinneren. wat zijn tog alle
onze daden en bedrijven , war luiders, dan de uitvloeizels
van ooze denkbeelden of hegrippen , van onze neigingen
of begeerten? Misfchien zal 't niet ondientlig zijn
M. V. , u den aart der bekeering eens voor te ftellen in
een aanmerklijk voorbeeld. Ik bedoele bier 't gebeurde
met enen Zaclzeur. Naar zijne voormalige begrippen was
het geld hem bet boogite goed. Zijne fchatten door alwoekerijen te doen aangroeijen , was 't grote beweeg1
rad van alle zijne bcdrijven. Voorheen berchouwde hij alle
de wegen tot voordeel, hoe verfchillend ook , van gelijke
waardij. Terwijl hij in alle de deugden van naauwgezetheicl en trouw, van belangloosheid en weldadigheid, voor
zig zelven , niets beminlijks zag , roofde 114 ter regte en
ter linke hand. Menig elendeling de tranen uit de ogen
persii:nde , was gevoeligheid en deelneeming , bij hem ,
meet zwakheid der ziele , dan ene beminlijke hoedanigheid.
Dan , nu ondergingen alle deze denkbeelden en gevoelens ene ganscblijke vcrandering. 't Goud en zijn gehele
fchat wierd hem veragtlijk. Geen het minfle zoet meet
viudende in dezelve te bezitten , wierd hem die gedagte:
alle beginzelen van Godsdicnst en menfchenliefde te hebben veragt ; den draak te hebben geftoken met de jammeten en 't geklag der ongelukkigen ; alle deze denkbeelden
wierden hem grievende en onverdraaglijk ; en de herrinnering aan dat alles folterde zijne ziel op aarde , gelijk de
ongelukkige geesten gepijnigd worden in de belle. Hoort
M. V. , 's Mans geheel ongevergde en edele betuiging:
de helft van at mijn goed geef ik den armen , en heb ik
ientand onregt gedaan , dat geef ik Rena viervoudig %leder !
bezielden hem enkel eerlijke en naauwgezette gevoelens , door waardige en menschlievende beginzelen beftierd; en die blijkbaar wierden in den loop van zijne be.
drijven."
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Bcwijs van de waarheid des Christlijken Godsdiensts, voor
Ongeleerden. Door J. FR. JACOBI. Te Utrecht by J. Altbeer , 179o. Behalven het Voorwerk , 266 bladz. In
gr. octavo.
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et do benaming van Ongeleerden, bier op den Tytel
gebruikt , oogt men , gelyk de Eerwaercie yacobi
zich uitdrukt , op dezulken , die zich aen de geleerd e wetenlchappen niet toegewyd hebben , en dus gene zogenaemde
opzetlyke Geleerden zyn, maer die intusfchen lust hebben,
om hun gczond verfland te befchaven, en hunne verltandlyke vermogens door oefeningen uit te breiden en te verfterken. Den zulken kornt , vooral met betrekking tot ene
gegronde overtuiging der waerheici van den Christlijken
Codsdienst, niet zo zeer te fade een geleerd ondheidkundig onderzoek , met ene oordeelkundige 'Chilling van 't
geen daer toe betrekking heeft; als wel een voor hun veritaenbare bewystrant ; die ze , ene behoorlyke oplettendheid gebruikende , gereedlyk kunnen nagaen ; en welkc
daedlyk dienen kan, om hun dit belangryke onderwerp iii
een overtuigend licht te plaetzen. Ten nutte der zodanigen , heeft onze Autheur dit gefchrift vervaerdigd, bij
manier van aeneeugefchakelde voorftellingen , die den Lezer trapswyze opleiden; met nevensgaende aenmerking over,
en ophelderingen van, twyfelachtige bedenkingen , die de
overtuiging zouden kunnen belemmeren. Zyn Eerwaerde heeft dit met een weiwikkend oordeel uitgevoerd,
en 's Mans behandeling is by uitftek wel gefchikt, om het
bovengemelde doel te treffen. tie hier het wezenlyke van den aengevoerden bewystrant , zo als by zelve
het wydloopiger verhandelde , by ene beknopte zamentrekking , in ene korte fchets voorflelt.
„ De breeder uitgewerkte hoofditellingen zijn deze.
Wij vinden in de natuur een duidlijken aanleg tot de
veradeling des menfchen, en de verfrajing des aardbodems.
„ Edn der allernoodigite vereischten tot dit oogmerk is,
dat de mensch zig eene Godheid voorftelle, en die erkenne , als Regeerder der wereld.
„ Zonder dit geloof, vervalt de mensch tot de grootfle
wild- en woestheid.
9) Hierom vindt men, bij alle volken der aarde, de erkentenis eener Godheid ; en menige voorvallen in de natuur,
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tnur, die diepen indruk maken op de gemoederen , geven
readruk, levee, en duurzaamheid aan dit denkbeeld.
19 TVIaar het denkbeeld der Godheid is , bij de meeste
menfchen , zeer onvolkomen : en clweperij, heersch- en
winzugt hebben het geweldig misvormd.
„ Egter vindt men , in de oudfle gefchiedenis , eenige
mcufchen , welke een allcrverhevenst denkbeeld van God
hadden.
„ Onder dezen komt Abraham voor , als houdende Jehova voor den cenigen Rigter der ganfche aarde , en gevolglijk voor een alweetenclen, regtvaardigen en almagtigen God.
„ Aan adezen Abraham gefchiedde eene Godlijke belofte,
dat door zijn zaad alle volken gelukkig zouden worden.
„ Dit geluk kon niet verkrcgen worden zonder verklaring des verflands, verbetering des wils, en een fijner gevoel van goede en ilegte daden.
„ Vele leeraars, welke ook het verheven denkbeeld van
eeDeil oneindigen en hoogst volmaakten God hadden , arbeidden , gedurende eenige eeuwen , onder Abrahams nakornelingen , om eerst edn yolk flandvastig te maken in
deze leer: en allerleie merkwaardige gebeurtenisfen hevestigden de leer dier leeraren.
„ Van deze leeraren zijn nob befchrevene Voorzeggingen overig , waarin zy voorfpellen , dat alle ongerijmde
en lastige voorflellen aangaande'God en Godsdienst, cens,
door eenen afftammeling van David , uit de zielen der
menfchen uitgeroeid ; en de kennis en dienst des eenigen
Gods , en verhevene deugdenbijzonder mensch- vredelievendheid , op den gantfellen aardbodem, zouden verbreid, en dat de ganiche aarde, als dan, de incest mogelijke verfrajing verkrijgen zou. — De aarde zou, weer
dan voorheen, met vrugthare akkeren, hoven , wijnbergen , dorpen en f1eden, beflagen worden: en deze fchooniieden zouden niet, gelijk te voren, door gedurige en verdervende oorlogen en rooverijen, verwoest worden, maar
zij zouden zig al 'verder en verder over den aardbodem
uitarekken: ook daar, waar federd duizenden van jaaren,
llegts woestenijen geweest waren.
„ De vervulling dezer voorzeggingen heeft, ten beftemden tijd, door Jezus, haar begin genomen, en komt nog
van tUd tot tijd, door de fchriften zijner Apostelen , al
sneer tot hare uitvoering.
„ Gene kennis van God en zijn dienst , zoo Iv die
'door
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door het vernuft eeniger menfchen, zelfs der allergeleerdftc is uitgedagt , heeft ooit zulk eene veradeling des
menschdoms, en eene zoo aanhoudende en uitgebreide verfrajing der aarde voordgebragt, als de leer van Jefus., door
de prediking en fcliriften zijner eerfte leerlingen.
flovengcmeide Voorzeggingen , en derzelver vervulling,
beflist dos t.kn twist der wijsgeerige Rede, of 'er een God
is; dan ,Teen? Of hij eel] denkend wezen is; dan eene redenlooze noodzaaklijke oorzaak der dingen ? Of hij de lotder wereld
voorzie en befture • d n of hij eene beg
dan
ftendige werklcoze rust geniete? Of hij naar wijze oogmerken handele; dan naar eerie inwendige dringende noodwendigheid? Of de geesten eeuwig denken , en leven; dan of
zij, gelijk de groejeude ligchamen, gefloopt wordeu?
„ 0, welk eenen heerlijken en goeden God, vertoonen
ons deze Voorzeggingen , en derzelver nog steeds durende
en voordgaande vervulling! Wij bemerken, daarin , eenen
God, die niet flegts eerie aarde fchept; maar die ook dezelve
Reeds, Meer en meer,, opluistert, zoo ver het, door wijze
middelen, volgens bet beflek zijner bedoeling, gerchieden
kan ; en 'die de redelijke.Wezens aan Zigzelven , in volrnaaktheid en geluk , zoekt gelijk te maken. Nu vertoont
zig een God, die alle zijne fchepzelen kent; derzelver lotgevallen weet en befluurt ; een God , die de liefderijkfte
befluiten, over ons , menfchen, genomen heeft, en dezelve,
wonderbaar en heerlijk, uitvoert.
„ 0 , welk eene zielenrust, welk eene hoop , welk eene
zagte vreugde geeft de kennis van zulk een God! Dat elke
ernaige eu weldenkende ziel zig in hem verblijde en hem
eere! - De ganfche aarde weergalme van -Zijnen lof!"
Handleiding, om over den Godsdienst in 't algemeen, en over
den geOpenbaarden Godsdienst in 't byzonder,, rede- en
fchrifinzaatig te denken , door JACOB JOCHIMS, Koninglyk
Kerkproost in Zuider-Ditmarfchen, en Hoofdpastor te Meldorf. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht en Am.
ft eldam by G. T. van Padcienburg en Zoon, en M. Schalekamp , 1789. Behalven het Voorbericht , 464 bladz. In
gr. octavo.

Een

welgegronde overtuiging , en hartlyk toeflemmende
kennis van den Godsdienst , zo dat dezelve een befiendigen invloed op 's Menfehen geheele gedrag hebbe , te
be.
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bevorderen, is het hooftlbedoelde van den Kerkproost Yochims , in 't vervaerdigen van dit Gefchrift geweest. De
gewoone Systematas , of Godgeleerde Zamenftell en , fchenen
hem hieromtrent niet voldoende; zulks noonte hem om eel]
eigen plan te vormen; het zelve uit te waken, en vervolgens gemeen te makes; in de hoope dat bet daedlyk zal
kunnen dienen, om zulk ene vtuchtoragende overtuie-ing en
Dennis ook by anderen te wege te brengen. Van dit
zyn- Plan geeft by ons het volgende beknopte verliag.
,' In de Inleiding niaak ik den mensch oplettend en opmerkzaam op zichzelven, op dat hij beginne over zijne be(lemming te denken , en voorbereid worde , cm den Godsdienst aan te merken, als eene voor hem gewigtige zaak.
Vervolgens handel ik van God en deszelfs Eicr enfchappen ,
als ook van de Schepping en VoorzienigheiS, dewij1 de
grondtlag van den gantfchcn Godsdienst daarin gelegen is.
Indien 'er Been God was, dan had de Godsdienst geen Voor.werp , niets, claarmede hij zich bezig hield; en had God
de eigenfchappen Hitt, die Hij heeft, dan zoude de Godsdienst of geheel wegval/en, of ten minflen in het wezenlijke eene groote verandering ondergaan. De Schepping en
Voorzienig'heid zijn ten deele de gronden van verplichting
tot Godsdienst; deels bepaalen zij ook deszelfs natuur en
inrichting , nemen vele twijifelingen weg, en maaken den
Godsdienst noodzaaklijk en betninnenswaarclig. Daarna befchouw ik den mensch ; deeze is het Onderwerp , in het
welk de Godsdienst is; ik moet hem derhalven , Tian zijnen
geheelen aanleg, behoeftens , bekwaamheden en grondnei°mull kennel]; daaruit zal men veel voor den Godsdienst
verklaaren en bepaalen. Dan kom ik tot den Godsdienst zelven, aantoonende , wat hij is, en wat voor eigenlaappen hij over het algemeen in zich hebbea moet. lk
vinde, dat ik met dien Godsdienst, dien ik Ileehts van mij
zelven kenne niet volflaan kan ; en dewijl ik derhalven eett
nader geOpenbaarden
wenfche, en my veraeiden zoodani'
gen oN,,egeven worden, zoo toon ik aan , wat eene wezenlijk Geopenbaarde Godsdienst hoofdzaaklijk in zich moet
hebben , dan Slel ik de gronden van onderzoek vast , ga
daarop over tot daadlijk onderzoek , en dus kom ik tot het
befluit, en vinde, dat de Christelijke Godsdienst de waare
van God geOpenbaarde Godsdienst is."— Nacr dit richtiiioer is deze handleiding gefchikt, en de Antheur ontvouwt
zyne denkbeelden zeer geleidlyk, in ene blare manicr van
voorftellten; des men, met wezenlyk nut, een oordeellamdi
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dig gebruik van 's Mans navorfching nopens den Godsdienst
in 't aigcmeen , en den geOpenbaerden Godsdienst in 't
byzonder, kunne waken.
Het God verheerlijkend Mufiek der Kristenen, of Redenvoe.
ring ter Inwijing van 't Niezov Orgel , in de Lutherfche
Kerk te Leyden , op den i8 1 April 17go. uit0Prookett
door w. REUTER Leeraar der Euang. Lutherfche Gowente ter zeiver plaatze. Te Amjterdam by F. C. en N. H.
Konig. In quarto, 39 bledz.
aer aenleiding van des Apostels vermaning ,Eph. V. 19%
Singt en fpeelt den Heere in uwe harten , onderzoekt
de Eerwaerde Reuter bier, (c.) waerin cigentlyk het Mufiek
der Kristenen beflact? (2.) wien het gebragt moet worden?
En (3.) hoe het gclield moet zyn, zal God daardoor verheerlykt worden ? leder dezer hoofdzaken ontvouwt de
Leeraer zecr gefchiktlyk, met ene oordeelkundige aenwy.
zing van derzelver regtmatigheid. En hierop grond zyn
Eerwaerde ene erntlige tocpasfing, grootlyks ingericht naer
de byzondere tydsomflandigheden. De uitvoering is , in
alle deelen , zo wel tcr zake en voldoende, dat 's Mans
Leerreden wel gezegd moge worden een lollvken rang, Under die Mort van Redenvoeringen, wegens dit onderwerp,
te verdienen.

N

Korte Verhandeling over het zingen en fpeelen in de Hervorm.
de Kerk van Nederland; als mede byzondere aannzerkingen
en eenige regels aangaande het zingen. Tot nut Van Kerk
en Scholen, opgefteld , door PETRUS BEYEN , Organist en
Klokkenist te Nynzegen. Te Nymegen by H. Bronaring,
en Amfterdam by \V. Wynands , 1790. In octavo , 4o bladz.
vereenkomflig met den opgegeven Tytel is dit Stukje
tweeledig. Het cerfle 0.edeelte , de Verhandeling, beheist, na een voorafgacnd beknopt verflag, van de invoering van 't Pfalmgezang, naer de melodies van Gaudinzel
vervolgens tot gemak der !'angers , order 6i.3n fleutel gebragt , enige algemene aenmerkingen, die omtrent het Kerkgezang in agt te ncmen zyn. En hieraen hecht de Mnzykkundige Beyen voorts, in 't tweede gedeelte, etlyke weer
byzondere aenmerkingen , mitsgaders regels aengaende bet
zit",
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zingen , die inzonderheid den Leermeester en de Scholieren
betreffen. 's Mans oprnerkingen zyn over 't geheel
vry wel ingerigt, om voor de beoefening der Muzyk van.
nuttigheid te zyn; en , kon men , zo in de fchoolen als
huislyke onderwyzingen, 't zo ver brengen , dat 'cr , en by
Meesters en by Leerlingen , meer works gemaekt werd ,
van ene regelmatige beoefening der Muzyk , zo zou men
ongetwyfeld ons Kerkgezang, trapswyze, weldra merkbaer
kunnen verbeteren. En wanneer dit !land begon te grypen,
zou bet misfchien tyd worden, om, met betrekking tot ons
Kerkgezang, te denken , op de vervuiling van 't geen oils,
naer des Autheurs gedachten , boven al fchynt to ontbreken, waeromtrent by zich ten Plot aldus uitdrukt.
„ Ons ontbreekt, onder anderen, t. goede exempeis in
!I de zangkonst; 2. dat de oude melodien van GAUDIMEL
„ in behoorlyke orde gebragt, en met eene nieuwe harmnie voorzien worden ; 3. geheele nieuwe vierflernmige
„ Muziek op de nieuw berymde Plalmen; en 4. een zeker
„ getal geestelyke liederen, die by byzondere gelegenhe.
s) den, en by bet verklaren van de kristelyke leere, kunnen
„ gczongen worden, met goede vieriternmige Muziek."
COOPMANS, M. D. Societatis Harlem. & RhenoTrajectinae membri, Neurologia, &Obfervatio de calculo
ex urethra excieto , Tabulis illuftrata. Franequerae apud
D. Romar 1789. Absque Dedicatione & Praefatione , 26E
pp. In Svo. f. m.
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by alien die fmaak in geleerdheid vinden , achtingswaardige COOPMANS Levert oils bier eene voliedige
befchryving der Zenuwen , gefchikt , niet alleen om tot
Academide voorlezingen to kunnen dienen , maar ook,
oni voor alien, welke zich der Genees- of IIeelkunde toegewyd hebben, tot een allernuttigst Ilanclboek te kunnen
verflrekken.
Na eene juiste en duidelyke befchryving der Hersfenen
gegeven te hebben , vervolgt de geleerde Autheur zyn
We rk, met de onderfcheidene paaren Zenuwen, derzelver
beloop, takverdeeling, verceniging, enz. zees naauwkeurig
te verhandelen , met tusfchenflroojing van veele weetenswaardige aanmerkingen, ten opzigte van het medelyden van
zommige deelen, en de daaruit ontftaane toevalleu, in zeer
veele ziekten en plaatzelyke gebreken voorkomende.
Men
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Men vind hier, teffens, op zyn behoorlyke plaats gemeld ,
alles, wat door anderen van tyd tot tyd in dit yak ontdekt
is, waardoor dan dit Werk het beste en volkomenfte zamenftel van de leer der Zenuwen verdient genoemd te
worden.
Twee Plaaten , waarvan de eerfle flrekt ter aanwyzing
van het beloop , enz. van de onderfcheidene paaren Hoofden eenige Nekzenuwen, welke vvy, irn voor minkundigen
nuttiger te kunnen zyn, wel war duidclyker en beter gefneden wenschten; en de andere eene Af beelding levert van
een zeer grooten Steen, welke uit den pisweg, door mid-.
del eener verzweering , outlast is , zyn achter het Werk aanb(rehan gen Waarby dan het geval zelve ondlandig verhaald.
word. Deeze Steen heeft, op den derden dab, na dat by
ontldst was, het gewigt gehad van elf en een half lood en
veertig greinen ; en, gedroogd zynde, nog den en anderhalfyierendeel loods.
Behalven eerie zeer kundige en ter zaak dienflige Voorrede , gaat vooraf, nog een Opdragr van den Autheur aan
gyn Ed. Zoon, den Hooggeleerden [Jeer GADSO cool-om:Ns ,
wiens naam , door zyne geleerdheid , reeds voor lang,
met roem bekend is ; hierin laat onze Schryver,, de tedere aandoeningen van zyne rccht vaderlyke genegenheid
ten flerkften bly ken , en niemand , die van zodanig een gevoel niet geheel out bloot is, zal kunnen nalaaten, hem, de
vervulling van zynen daarin gedaanen wensch , van harten te
gunnen.
Voor bet overige heeft dit Werk onze aanpryzing niet
nodig, daar het zelve van dien aart is, dat niet alleen ors
Vaderland, maar de geleerde Waereld in 't genmen, daarvan cell alleruuttigst gebruik kan, en ongetwyfeld ook zal,
maaken.
b •

N. BONDI' , M. D. Verhandeling over de uitmuntende Eigenfchappen van den Bast der Surinaamfche Geoffraea, in de
Geneeskunde. Uit het Latyn vertaald , en met verfcheide
Waarnemingen en Aanmerkingen vermeerderd, door H. A.
BAKE , M. D. Te Leyden by A. en J. Honkoop, 179c.
Buiten het Voorwerk, 114 bladz. In gr. octavo.
it Stukje bevat, vooraf, eene Kruid- en Scheikundige
Verhandeling van de Surinaamfche Geoffraea-Bast , gevolgd, door een aanzienelyk petal van geneeskundige Waar-
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nemingen , door de beroemdlie en geleerdfle Mannen van

Vaderland gedaan; alien deszelfs uitmuntend vermogen,
ter verdeling der Il y a", en verdrvving der ingewand-xvormen , 1:),Itegc l izeggelyk bevestigende.
In de Voorrede verhaalt de geleerde Autheur,, wanneer,,
van welken Bast, en door Wien, .daar van het cerst melding
en gebruik gemaAt is; vervo4;ens, door well; een voorval
de zeer geleerde Heer j. P. STU1VP;SAND, ten dien tyde de
Geneeskunde in Surinaame beoelfenende, daar aan keunis
gekregen , en dcszelfs voortreflyke uitwerking, box-en yeele
Andere beproefde worm-afdryvende Geneesmiddelen , waargenomen heeft ; en eindelyk, hocdanig dezelve door den
Heel' L. JULIAANS , en den Hooggeleerden lleer VOLTELEN,
door ons Vaderland alone verlpreid en bekend gemaakt is.
De heilzaame nitwerkingen van deezen Bast zyn Oar's
reeds zo algemeen bekend, dat 'er ongerwyfeld weinige Geneesheeren zullen gcvonden wortien , die niet, op de cone
of andere wyze, dour zclf ondernomene proex en , daarvan
overtuigd zyn , en het nu weinig 'melte zonde kosten ora
een vry aanzieneiyk bockdeel, met \Vaarnemingen daarmede
gedaan, te kunnen byeen brengen; wy, your kunnen
ten minften verzckeren, van dozen Bast de gewcnschte nitwcrkin , met alieen in Slyin- en Wormziekten , maar
ook vooral inScorbutieke ongernakken, verilapte Maagen,
Maaghoest,Krampen en diergelyke , ondervonden te hebben.
ons

Gefchiedenis van alle IZolken, door A. ROUSTAN, Predi.
kant te Londen. Eerlie Deel, 456 bladz. Tweede Dee',
416 bladz. Derde Deel, 444 bladz. Te Arniterdain by
V. Holtrop, 1787. In 12V'°.

Wanneer deeze dric eerfte Deelen van dit \Verk, van
VI' den Eerwaardigen ROUSTAN, in het Licht kwamen
flelden wy het geeven eenig vertlag van dezelve nit, tot
dat wy ook de overige zouden gezien hebben. Want een
kort Berigt van den rertaaler,, aan het hoofd van het eerfle
Deel geplaatst, eindigt met deeze woorden: „Het ecnige,
„ dat ik verder .te berigten lieb , is, dat men dit \Vcrk in
oen ieder van dric Deelen , te wachten
9, dric afleverin b
„ hebbe. De eerfle dier afgiften is deeze, en behelst de:
„ ode gefchiedenis; de tweede zal inhouden de gefchiedenis
der rniddelieuwen; en de derde zal die van den tegaiwoordigen tyd bevatten." — De twee la.atIle afieveringen
wer.,
DEEL. N. ALG. LETT, NO. 19,
f
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werden gedaan in het jaar 172+8 , en wy ontvihgen 'er een
exemplaar van in Illoeimaand 1 7 89. Verlcheidene tusfchenkomerbie beletkls verninderden ons toen in de uitvoeringe
van oils voorneemen: en nu hebben wy eenigzins getwyffeld, of wy v1cl zouden fprecken van een \Verk, dat reeds
zo lane; in bet licht is geweest. Evenwel de Gefchiedenis van
alle Volken is een auk van zo veel gewigt, dat wy niet van
ons kunnen verkrygen , dezelve met ililzwygen voorby
gaan; to minder kunnen wy dit doen omtrent cen Werk,
dat voortgevloeid is uit de pen van den Eerwaardigen ROUIn ons bericilt zuilen wy de orde volgen van
STAN (4').
den Nedaduitrehen Uitgeever,, en nu verilag doen van de
drie cerfle Deelen; fpaarende de zes overige tot twee volg ende gelegenheden.
Ann het hoofd van bet eerfie Deel heeft de Vertaaler err
Uitgccvcr cene Opdragt geplaatst , nan CORNELIA CORVER
HOOET. Dat men in eerie Opdragt den perfoon, aan welken dezelve gedaan wordt, moet pryzen, fiveekt van zelve.
\\Ty hebben de eer niet van Julfrouw CORVER HOOFT te
kennel', en willen gaarne gelooven, dat zy in kundigheid ,
keslust , en beminnelyke zeden, haven veele van haaren
ouderdoin , rang en kunue, uitmunt. !cell evenwel de
Opdraager het niet cen weinig grof gemaakt, wanneer by
tot eene Dame, die nog in de Lente haars levens is , zegt:
Welk eene eere voor den Schryver, wanneer deeze bladen U
dierzelfde gebeurdnisfen ook zodanig rnor&en herinneren,
zy U het eerst zyn bekend geworden! Zoude bet dam.
cene eer zyn voor den Schryver dat luifrouw CORXER.
HOOFT goede Leermecsters heeft gehad ? Of zoude men
eenen man van rype jaaren, die meermaalen door uitgegeven \Verken blyken heeft gegeven , dat by de algemecne
achting verdiende, ter fclioole willen zenden by eene jonge
Dame , weike nog maar weinige jaaren boven de kindsheid
fchynt te zvu? Dit komt ons voor als een van die compli=men, welke al te zeer overdreven zyn om hun doer te
bereiken.
Both laat ons tot het Werk zelve overgaan.
Dit is verdeeld in Hoofdllukken. De Schryver volgt doorgaans deeze ()nit! , dat by van de Gefchiedenis van eenig
Volk,
(*) Deeze ael.te p swardige Man is zekerlyk , zo wy boopen,
en wentehen , by zeer veelen ouzer Leezeren bekend, door zyne
litieven over den tegenwoordigen Swat des Christendom en het gedrag
der Ongeloovigen; uit het Fransch vertaald, en uitgegeven te Amtlerdam by YNTE6MA en TIIIIICULL , 1774. In gr. octavo.
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Volk, en van desz ells verbindtenisfen met, of oorlogen tegen,
andere geduurentle eenig tydperk, in can Hoofdftuk gel token hebbende; in een volgend handelt over de
gebeurtenisfell s vi andere Volken , in of omtrent denzelfden tyd , tot dat omtrent bet midden des derden Deels ,
alles door den draaikoik des g oon-Linen gebieds wordt
gezwolgen.
De drie eerlte Hoofdaukken beheizen ecnig verflag van
de oudheid, vruchtbaarheid, regeering , Godsdienst , wetten, zeden, kunfien, weetenfchappen en gefchiedenis van
Egypte, welke laatfle in bet derdelloolliftuk gebragt wordt
tot op de verovering van Egypte door de Perfiaaneu, =trent 505 jaaren vO6r de geboorte van Christus,
Het vierde betreft de Hebrecuwen, of Jooden. Dit is zeer
beknopt. Het geheele Hoofdfluk beflaat naauwelyks twaalf
bladzyden; zes derzelve loopen over de \\ react' door God
den lsroacten gegeven , cn in de overige zes wordt de gefchiedenis van dit Volk bevat , van deszelfs uittocht uit
Egypte, tot op de verwoesting van Jerusalem door Nein"eadnezar, of van het jaar 1491 tot bet jaar 588 v6Or des
Zaligniaakers geboorte. ffet jeer 728 moest op den rand van
bladz. 4a cigenlyk ecnige regels hooger ftaan, dan het geplaatst is. Het behoort by de verwoesting van Samaria ,
niet by dic van jerufalem.
In bet vyfde wordt kortlyk gefproken van de Pheniciers s,
van derzelvcr koophandel, bloei, zeden en Godsdienst,
De vier volg.ene. Hoolliftukken ban delen van de Asfyriers,
Babyloniers, Meden en Perfen; en wel zo , dat in het zerde
de Gefchiedenis gebragt wordt tot op de verovering van Babylon door CYRUS, 538 jaaren vO6r ooze tydrekening; het
:zevende , jets over de zeden , kunflen en Godsdienst der
Asfyriers en Babylonicrs behelze; bet achtfte over die der
Perfiaanen ; en dat bet negende de Gefchiedenis van deeze laatstgemelden , vervolge , tot op het begin van derzelver oorlogen tegen de Grieken, wider de regeering van DARIUS LWSTASPES,onurent 500 jaaren v66rChristus. — In het leezea
van deeze Houfdliukken ons een zonderlinge misflag in
het oog, welke wy niet weeten of aan den Schryver, dan
aan den Vcrtaalcr, moet, worden toegefchreven. Op Wads.
58, reg. 4 van ond., ffaat: „ Deese betide ," te weeten
van Scythen, welke in Medic video, „maakte den Koning
Cyaxares af, ens." en bladz. 5p en Go, vinden wy deezeu
zeliden CYAXARES, on zich van de Scythen ontflagen te hebben, bezig, met de verovering van Ninive. Op de eerstgeFf
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melde plants is, of door den Schryver zelven een verkeerd
woorcl gefteld, of de vertaaling niet naauwkeurig — Op
bladz. 7$ leezen wy, dat „ de Perfiaanen met hunne zus„ tees, hunne dogters , en zelfs met hunne inoeders , Lon„ den trouwen.” Dit is niet volkomen juist. CAmnvs g s ,
de Zoon van Cyrus , was de eerfte , die zyne zuster ten
huwelyk nam , en dit nog ingevolge van een gewaand koninglyk voorrecht, gelyk de Schryver zelve , bladz. 92, aantekent. Uit HERODOTUS (1) moet men befluiten , dat deeze
bloedfcheimige vermengingen den ouden Perfiaanen oubekendt waren ; en die van eenen zoon met zyne moeder ,
fchynt zich aileen tot de Magi bepaald te hebben.
0-aat de Schryver over tot de GeIn het tiende Hootildeel gnat
fchiedenis van Griekenland. Met reden flaat by flechts een
vluchtig oog op het fabelachtige gedeelte derzelve. Meer
tyds befeed by aan de wetten van miNos, van SOLON , en
vooral van LYCURGUS. Fly brengt in dit Hoofddeel zyn verhaal tot op de herflelling der Atheenfche vryheicl, door het
verdryven van den dwingeland HIPPIAS , en eindigt hetzelve
met eenig verflag van de zogenaamde zeven wyzen, en van
de voortiaamfle Griekfche Dichteren in dit tydbeffek.
Het elfde Hoofdfluk bevat het luisterrykfte tydperk van
Griekenland , waarin de burgers van weinige Gemeenebesten hunne vryheid met onverfchrokken moed en gewenscht
gevolg verdedigden tegen de geheele magt des Perfifchen
Ryks, niettegenflaande drie Koningen, zo veel op elkander volgende regeeringen, alles aanwendden , on) hen , onder
het juk te brengen. Zo veel vermogt de dapperheid van een
klein aantal vrye luiden , dat zy niet alleen honderdduizeuden van flaaffche onderworpelingen nit het veld floegen ,
maar zelfs den Perfifchen Monarch ARTAXERXES LoNGDIAisms noodzaakten, tot bet aanneemen van eenen vernederenden vrede.
Het twaalfde Hoofdfink handelt van de opkomst van Carthago, deszelfs regeeringsvorm, Godsdienst, koophandel ,
en eerie invallen Sicilie, gelyk ook van de vroegfie lotgevallen deezes laatstgemelden eilands, voor zo verre dezelve met eenige zekerheid bekend zyn; terwyl in het dertiende kortlyk wordt gefproken van dat gedeelte van Italie,
bet geen oudtyds bekend was onder den naam van GrootGriekenland , en van de Griekfche volkplanting in hetzelve.
In het Yeertiende .Hoofdftuk treedt Rome te voorfchyu.
Dee-

(*) Lib. III. 31.

GESCHIEDENIS VAN ALLE VOLKEN.

417

Deszelfs Gefchiedenis odder de Koningen wordt hier verhaald, gelyk in het vyftiende het ver y* dier Gefehiedenis
tot op de zo bekende Tienmannen, welken , aangefteld om
eerie verzameling van gefehreven wetten, waaraao het Rome
tot nog toe ontbroken had, op te maaken , en den Staat in
eerie geregede orde te brengen , zic l vervolgens van dit
voorwendfel bedienden , om alles aan hunne willekeur te
onderwerpen, tot dat, eindelyk, hunne vuile wellustigheid
en gepleegde geweldenaaryen , het yolk noodzaakten zyne
ketens te verbreeken, en de misbruikte magt der dwingelanden door derzelver dood of bailingfchap te doen eindi(Yen --Men weet, dat de voornaamite en ondeugendite
deezer onderdrukkeren APPILTS CLAUDIUS was. Een zyner
amptgenooten wordt hier ook , biadz. 27 4 , APPIUS genoemd; doch dit is eene mistlelling in plaatze van (mos.
Diergelyke feilen zyn ons in dit Werk meermaalen voorgekomen.
De Schryver keert vervolgens weder na Griekenland. De
Peloponnefifehe oorlog, in welken Athene en Lacedaernon
zich omierling en tevens geheel Griekenland uitputten, en
welke met de veroveringe van Athene door de Lacedaemoniers eindigde , maakt den inhoud van het zestiende
Hoofdfluk, waarin tevens een woord gefproken wordt van
de Perfilche beroerten onder de zoonen van ARTAXERXES
LONGIMANUS , tot op den dood van DARIUS NOTHUS. Dit
wordt vervolgd in het zeventiende , het geen den onrechtvaardigen en ongelukkigen oorlog van den jongen CYRUS
tegen zynen broeder ARTAXERXES MNEMON, den beroemden aftocht der tienduizepd Grieken onder het geleide van
XENOPHON, en, eindelyk, den oorlog tusfchen de Thebaanen en de Laceiaemoniers beheist, iu welken de eerstgemelden, onder aanvoering van EPAMINONDAS en PELOPIDAS,
den Spartaanen hunne heerschzucht en trouwloosheid zo
duur deeden betaalen, en zelven zich verhieven tot een toppunt van magt en eere , het geen zy nooit te vooren bereikt
hadden, maar van het welk zy ook, na den dood dier twee
beroemde mannen , fchielyk weder tot hunnen voorigen
onaanzientyken stand afdaalden.
Het achttiende Hoofdituk is gewyd aan SOCRATES. „Men
„ gnat zeker zyn beftek te Imiten," zegt de Schryver in
den aanvang van hetzelve, „wanneer men , ill een kort be„ grip -van eerie algemeene gefchiedenis, een geheet hoold„ flak met de byzondere gefchiedenis van an mensch
aDan wy meenen, dat wy dien cerbied ver31 doorbren b
Ff3
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,, fchuldigd zyn aan dien gecncn, welke mooglyk uit alle
,, de beidenen de menfchelyke natuur de meeste eer aangedaan heeft." De Schryver geeft ingevoigc hiervan deezen grooten Wysgeer den welverdienden lof, zonder hem
evenwel ecne volmaaktheid toe te fchryven, welke by niet
bezat. Ondertusfchen is ons bier iets ontrnoet , het geen
wy niet volkomen weeten overeen te brengen, met het geen
de Schryver elders zegt. Bl. 364 van dit mite Deel, fpreekende van de verdediging van SOCRATES by Oeszeifs te-recht
fielling, zegt by : „ Hy bewecs den cerbied, welken by
„ aan de goden van Athene toedroeg, door de menigvul,, dige offerhanden, welke by hun, en op de openbaare
„ altaarcn, als aan zyn Inds , gedaan had ; iets , 't welk
voor bet overigc bewyst, dat men hem to veel eer aan,
„ gedaan heeft , met hem den eerften martelaar van de
enheid van het Opperwezen te noemen." En evenwel
wordt, in het derde Deel bladz. van PLATO gezegd:
„ Hy geloofde dat 'cr maar din God was; maar vreezcnde
,, het zelfde lot als Socrates te zullen ondcrgaan, wagtte
„ her zich wel, van dit openlyk te leercn." — De wantbeid fchynt te weezeu, dat SOCRATES wel het beflaan eener
opperfte en eerfte oorzaak erkende, maar teems ftelde, dat
dit opperfle Weezen de wereld beftunrde door veele mindere
en ondergefchikte goden; deezen eerde by ondcr de naamen , welke de Grieken aan i:11E2C goden Padden gegeven,
en op de in zyn vaderiand gebruikclvke wyze, maar met
verwerpinge van al de ongerymdheden , welke bun door
hot genteel] werden toegelcbreven: en hierin moet men den
grand zoeken van die befehuldiginge van godloosheid met
welke by vervolgd werd. Doch ons beflek Iaat niet toe vender te . treeden in een onderwerp, waarovcr zo dikwyls door
de geleerden gehandeld is.
Het negentiende Hoofdftuk bezat de Gefchiedenis van 'Sidie, en de oorlogen door de Carthagers in dat eiland gcvoerd , gedumrende den leeftyd en regeering der beide IMONYSIUSSEN, tot: op de herftelling der vryheid van Syracufe
door TEMOLEON. Doch wy begrypen niet, hoe in het opkhrift van dit Hoadfluk onder andere gedeelten van deszelfs inhoud gekomen is: De docd der Rhegiers op eene-wreede wyze gewroken. Wavinden wy vervolgens , dat DIONVSins , de oude, eerie verichrikkelyke wraak nam van eenen
boon Lem door de RliegiL: rs aan gedaan, maar niers meer.
En bet twitaigfie HGotdflok vinden wy het vervolg der
GefCiliCdefliSfCil van Rom;; tot aan bet jaar 363 vds3r
boor-
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boorte van Christus voortgezet , en daarin de gewigtigfte
gebeartenisfen der veroveringen van Veji , bier Vejen en in
bet optithrift Vejum genoemd; den oorlog tegen de GalErs ;
het inneemen van Rome door deeze geduchte vyanden; het
bevryden dier Stad door cAmILLus; en eindelyk de toelaating der Plebeji of van den algemeenen burgeritand tot bet
Burgemeesterfchap , eerie toelaating, welke de Ariftocratifcile dwingelandy van den Adel, door alle mogelyke, cerlyke en oneerlyke, middelen, tot zo lang gekeerd had.
.De Gefchiedenisfen van Perfie en van Griekenland , welke,
zedert de oorlogen van deeze Volken tegen elkander, te veel
blee p loopen , om gevoegelyk te kunnen gefcheiden wordon, brengt bet eenentwintigfte en laattle floofd
ltuk van dit
eerie Deel, tot op de regcering van den laatIten der PerfifClle
DARIUS CODEMANNUS.
Het Twcede Deel begirt met het tweeentwintigfle Hoofdfink, en bevat de Gefchiedenis van Macedonie tot op den
dood van PDILIPPUS, den vader van ALEXANDER, nevens
de . kunftenaaryen, van welke deeze Vorst zich bediende,
tot vergrootiug van zyn gezach onder de Grieken , tot dat.
by, door den veldflau van Chaeronea, deeze eertyds vrye
Volken , bykans geheel
b van zich afbangelyk maakte.
De drie volgende Hootddeelen beheiZen de Gefchiedenis
van ALEXANDER den Macedonier, en in dezelve de vernietiging der overblyffelen van de Grickfche vryheid, den ondergang der Perfifche heerfchappye , de vcrdere oorlogen
van den heldhaftigen Macedonifchen Roover tegen de Scythen,
de Inciaanen en tegen al wat by Uncle bereiken, zyne
verlehrikkelyke uitfpoorigheden , en, eindelyk, zvnen dood.
Vervolgens handelen vier loofddukken by afwisfeling,
van de Gefchiedenis van Rome en van d'e Opvolgers van
ALEXANDER , welke na bet g eflacht van hunnen meester
van den throon gebonsd te hebben, gedeeltelyk by verdrag,
gedeeltclyk by overweldiging , de voornaamite ftukken van
deszclfs uitgebreide heerfchappyen onder elkander verdeelden , terwyl Rome , onder geduurige oorlogen met zyne nabunren in Italic , zyne magt vergrootte, den aanval van
PI- RN-117S verduurde, en zich den weg baande tot dat top.
punt van grootheid, waartoe het kort daarna met reuzenfchteden naderde.
Want in bet dertigjte Hoofdituk vindt men , behalven
eenige gedeciten der Gefebiedenis van Sicilie, onder AGATHOCLES en HIERO, den eerften Punifchen oorlog, welke
door de Romeinen, uit vreeze voor de Reeds toencemende
Ff 4
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magt van Carthago begonnen onder een fellandelyk voor.
wendfel , na langer dan tweeentwintig jaaren geduurd te
hebben , tot hun voordeel afliep , en befloten werd door eenen
vrede, Welke, hoe voordeelig, van hunnen kart nog fleck
gehouden werd , en de Carthagers alleenlyk moest does
weaken op eene gunflige gelegenheid om zich te wreeken.
Met de lotgevallen en euveldaaden der Opvolgers van
ALEXANDER in Afie , Egypte en Macedonia, welke in het
eenendertiglie Hoofddeel voorkomen , zullen wy ons met
ophouden ; gelyk ook niet met de ongelukkige poogingen
van den Spartaanfchen Koning Ams, om de gebreken, in
de regeeringswyze en gefleldheid van zyn Vaderland , tc
verbeteren , eene pooging , welke de deugdzaame Vorst,
door de list en magt van boosaartige vyanden , met den
hals moest boeten, welk verhaal den inhoud uitmaakt van
het volgende Hoof:CPI-ink, terwyl het drieendertigfte de Met
minder vruchtelooze onderneeming van CLEOMENES beheist , welke , fchoon het in,het eerst hem geldhte eene
aanmerkelyko verbetering in de fliatsgefleldheid van Spas to
te bewerken , door den onedelen nayver van den endersberoernden ARATUS moest zwichten voor ANTIGONUS
Koning van Macedonie, en eindelyk zelf gcnoodzaakt werd
de vlucht te neemen na Egypte , van wear by nimmer
wederkeerde.
Het vierendertigfte Iioofdfluk verhaalt de gerchiedenisfen
van Rome en Carthago geduurende den vrede, welke den
cerilen Punifchen oorlog volgde, in welken het laatstgemelde gemeenebcst door den opfland zyner gehuurde krygsbenden op het punt van zynen ondergang geraakte , man
nog gered ward door het beleid van HAAHLCAR , den Vader
van HANNIBAL , en vervolgens in Spanje zyne magt grOotendeels herfielde door nieuwe veroveringen en verbonden,
niettegenflaande Rome den hacheiyken toefland van hare
vcrnederde mededingfler onrechtvaardiglyk misbruikte, om
dezelve van Sardinia, en van acne aanzienlyke Comte gelds ,
to berooven.
Twee Hoofdflukken worden vervolgens befteed aan de verdere Gefchiedenisfen der Opvolgers van ALEXANDER in Alie
en Macedonia , tot op den vrede van Naupactum , met welke
wy ons niet ophouden , maar overgaan tot het zerenendertfgfte , bet been, met de vier volgcnde , den tweeden Punifchan oorlog haver, wacrin Ror, door de dappert2eid en het
beleid van cenen der grootile Velsiheeren „ welken Carthago
n et allem maar de geheele wa:xcid , beet voortgebragt
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tyrie magt op haare grondvesten zag waggelen , en, met aI
zynen moed , misfcluen , zoude bezweken zyn,
HANNIBAL in den nyd en de afgunst van fommige h
earthaagfc e Grooten geene ergere vyanden had te beftryclen gehad,
dan die, tegen welken by in Italie den oorlog voerde. Nu
is het bekend, hoe ten laatften die oorlog eindigdc. By gelegenheid van den veldfla o- van Cannae, of, zo als hier gefpeld wordt, Cannes, onderzoekt de Schryver de oude befchuldiging tegen den Carthaagfchen Veldheer ingebragt ,
dat by geen gebruik had weeten te maaken van zyne overwinninge , daar hy, terflond op Rome aantrekkende , hetzelve gemaklyk had kunnen vermeesteren. „ Wanneer
echter", het zyn de woorden van onzen Schryver op
bladz. 319 , met welke wy volkomen eens zyn, „ de zaak
„ van nader by onderzoeken, dan fchynt bet evenwel, dat
„ Hannibal gelyk had, deezen raad (te weeten van
5) MAHARBAL)niet te vogen : men moet van de vyftigduizend
„ man, welke by v(16r den flag had, eerst zyne ruitery af„ trekken, welke hem in eene belegering van geenen dienst
„ konde zyn. Vervolgens had hy zes duizend man aan
„ dooden in den flag gehad, en voorzeker ten minften ook
„ wel zo veele gekwetflen. Hoe zou by dan met agtentwin„ tig duizend man, zonder eenige voorbereidzels , zonder
„ voorraad , zonder de noodige werktuigen , bet beleg heb„ ben kunnen voor C211e find van eene zeer groote
„ nitgebreidheid, welke zeer bevolkt was , waardoor eene
„ rivier been liep, die door eene bezetting van ties duizend
„ man verdedigd wierd, en van wellt.: alle burgers foldaa„ ten waren?”
In een van de bovengemelde Hoofdflukken is insgelyks
een kort verflag van den eerften '.iorlog der Romeinen tegen
den Macedonifchen Koning PHILIPPUS. De tweede en nicer
ernflige oorlog tegen dien Vorst wordt verhaald in bet tweeenreertigfte. PHILIP PUS verwierf betere voorwaarden van
vrede , dan de Romeinen hem zouden toegeflaan hebben ,
indien zy niet gevreesd hadderi voor eenen aanval van den
Afiatifchen Koning
Konino. ArcTIOCHus Om zich niet te veel.vyanden w gelyk op
hay s te haalen , vertoonden zy den
fchyn eener gemaatigdheid, van welke hunne harten vreemd
waren. Om dezelfde reden fpaarden zy, voor als nog, Griekenland. „ Rome was in bet begin voorneemens,” zegt de
Schryver, „ om bezetting te leggen in Corinthen , Calchis (*)
(*) Ckakis moest de fpelling zyn.
Ff5

,2

422

A. J. ROUSTAN

en Demetrias, welke Philippus met reden de 'lairds van
Griekenland noemde; maar tie Etoliers hier tegen fchreeuwende , dat zy
dat geval alleen maar van meesters
3)
zouden veranderd zyn, begreep de Raad en Quintius , dat
33
de tyci nog niet gekomen was , urn zich van dit overwon33
33 nen hind meester te maaken; dat wanneer zy dit te fchielyk deeden , zy dan de oogen aan Griekenland zouden
33
openen, welke (*) dan in Itaat zouden zyn, om zich nit
3)
wanhoop in de armen van Antiochus te werpen; zo dat
35
zy, op eene voorzigtigc wyzc hunne party kiezende ., door
3)
eenen Heraut op de Istinnifche fpelen lieten afkondigen,
35
dat de Romeinen wilden, dat alle de Grieken zouden vry
zyn , en zich zeiven voortaan volgens hunne' eigen wetten
regeeren. Deeze afkondiging met vecle omilandigheeden
3)
vergezeld wordende , verblipdde deeze acme volkeren
welke altyd op hunne onafnanglykheid geroemd hadden.
39
Zy begreepen niet , dat de: vryheid bedrieglyk , en afhanglyk is , zo dm men , om dezelve te bezatten, de
toeitemming van een ander noodig heeft." En Ichieiyk
31
leerden de Grieken dit by onder yinding. Want, na dat de
6allifche welken HANNIBAL in italic bygeftaan hadden, te onderg-ebragt, en ANTIOCHUS Boring van Syrie,
die dwaaslyk den rand van HANNIBAL vcrwierp, vernederd
was , bet Been in het dridnveertig fie en vierenveertigfie
Hoofdftuk Verbaald wordt, greepen de Romeinen de eerite
gelegenheid aan om het Achaitehe Bondgenootichap te &open. Wanneer,, imainelyk, PHILOPOEMEN (t) de,Spartaanen , welken de fkindgenooten van Achaje haddio aangetast , gellagen , en zenoodzaakt had inede in bet groote
Bondgenootfchap te tr ‘eden , kwamen de Romeinen als
fcheidsluiden tusfchen bei 'en. De vrymoedig2 taal van LiCORTAS den Varier van 'POLY BIUS en de vrees, dat de
Achaiers , tot het uiterfte gedreven , zich by PHILIPPUS zouden voegen, deeden hen, evenwel, hunne gevoelens verber.,
(ten
tot dat 'ties lene (§) zich van bet Achaifche Bondgeb
nootfchap alIcheidde , waarmede , en met den dood van
PHILi pp us en van HANNIBAL, het vyfinveertigfte Hoofdftuk
en bet tweede Deel cen eindie neemen.
Het
(*) OA de, wnordfchikking goed te maaken, moest een weinig
vroegcr gelleId zo den Grieken, in plaatze van aan Griekenland.
(f) Zo was zyn naatn , en niet , gelyk by in dit Werk verkeerdlyk genoemd wordt, PHILOPEMENUS.
(i) Verkeerdlyk that hier en op meer andere plaatzen, Mesfina.
33
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Het derde begint met bet zesenveertigfie Hoofdfluk, wan.
in , en in bet zevenenveertig fie, de derde Punifche oorlog,
de verwoesting van Carthago, en de volkomen onderdrukking der Grietfehe vryheid gemcld worden. By den laatfiert
vrede hadden zich de Carthagers moeten verhinden, dat
geenen oorlog zouden voeren zonder toeftemminge der Romeinen. Deezen : 11:00kten MASINISSA. op tegell bonne oude
inededin o.ers, en wanneer, na veele vruchtelooze klagten ,
de Carthagers , eindelyk, de wapens greepen , bediende
men zich van dit voorwendfel, om bun den oorlog te verklaaren , hen , vervolgens, met eenen valfchen fchyn van
vrede , te misleiden, en, eindelyk, de geheele natie met
wortel en tak nit te rooien. Zodanig was de trouw der
Romeinen, welken zich niet fchaamden de fides Punica tot
een fpreekwoord te maaken. „ Maar niets was zo fchreeu„ wende,” zegt onze Schryver op
„ als de manier,
3) op welke zy bet vetbond der Achajers behandelden.
39 Twee Romeinfche afgevaardigden verfcheenen in hunne
55 algemeene vergadering , en eischten, den dood van die
geene , welke Perzeus (den hatfien der Macedonifche
53 Koningen) begunfligd hadden. Men bid hun , dat zy
5) dezelve noemen zouden. Het zyn ;. antwoordde een van
„ die, afgevaardigden , alle die geene, welke bedieningen
15 hebben waargenomen.; Hier op zeide Xenon dat by
„ praetor was geweest , maar, dat by nooit de , Romeinen
eenige verhindering had toegebragt, en dat by bereid was
tilt zyn gezegde, zy in do tegenwoordige vergade,
13 om '
91 ring, 't zy in den Rorneinfchen Road, te bewyzen De
„ Romein vat hem op zyn woord, en. beveelt , dot alle,
„ die; by noemen zoude, naar Rome moesten gam, OM
„ zich te verantwoorden. Op deeze. wyze wierden nicer
! dan duizend Achajers nit den .boezem van hun vaderiand
5) we ggefleept, om voor eene :vreemde vierfchaat te recht
55 gefteld te worden..' Da Romeinfche •raad verwaardigde
„ hun intusfchen 'niet Bens, om ,hun gehoor te -veriecnen,
„ maar verfpreidde bun door verfcheide • fleden van Etru33 rie. . . . Het Achaifclze verbond :eischfe hun ondertus.„ fchen onophoudelyk re rug, en nvverioop van zeventien
51 jaaren wierden zy naar bun vaderiand te rug gezonden,
dat reeds twee derden van hun waren overleeden."
Ka den onderuang van Carthago, floopten, eindelyk , de
'
Romeinen hetAchaifche-Bondgenootichap
, zonder cenige
plegtigheid, verklaarden den leden, die niet van elkandber
wilden fcheiden , den oorlog, ea verwoesttea Corihthus.
De
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De Romeinfche Veldoverf16 „ Mummius . . . liet de Grie.
„ ken hunne wetten behouden , maar hy fchafte overal de
Democratie af, en flelde de Ariftocratie in derzelver plaats;
hy voelde zeer wel, dat decze foort van regeeringsvorm
,, op den duur het fchoone vuur zoude uitblusfchen, waar„ van de Grieken altyd voor de vryheid geblaakt hadden ,
„ en dat zy veel fliller de ketenen van Rome zouden draa„ gen, wanneer zy gewoon gemaakt wierden , om de over„ heerfehingen van hunne medeburgers te moeten dulden.”
bladz. 46.
Het volgende achanveertigfte Hoofdftuk beheist eene Ver.
handcling over den Godsdienst, de kunften en weetenfchappen
der Grieken , welke in het oorfpronglyke moet gelezen
worden.
Nog veertien Hoofdaukken bevatten de verdere Gefchiedenisfen van Rome en van andere volken, welke met de
Romeinen iets te doen hadden, tot op het einde van het
Roomfche Gemeenebest , na den zeeflag by Mtium. Ons
befiek laat niet toe hiervan een breedvoerig verflag te geeven.
Genoeg zy in het algemeen aan te merken , dat de Heeds
sneer inkruiPende weelde, na dat Rome voor geene medeclingers meer te vreezen had, de zeden volflrektlyk bedierf,
dat de heerschzucht der Grooten, welke hunnen medeburgeren ook de billykfle eifchen weigerden, en eindelyk de
verdeeldheden dier Grooten wider elkander, ten laatgen de
burgerlyke oorlogen veroorzaakterv, in welke de verdedigers
der voorouderlyke vryheid te kort fchooten , eenige weintgen volftrekte meesters van bet bewind blecven, hetzelve
bezoedelden niet eene menigte van gruwelen, en eindelyk,
alles bukte voor cenen listigen , maar tevens lafhartigen en
wreeden dwingeland.
Dit Derde Deel wordt in het drieenzestigfie Hoofelfluk befloten met eene Verhandeling over den Godsdienst , de zeden,
de kunlien en weetenfchappen der Romeinen : waar .achter
eindelyk eene zeer leezenswaardige Verhandeling, over de
vraag : Of de oude Grieken en Romeinen de hedendaagfche
volken overtroffen hebben , door den Schryver geplaatst is.
De cigenlyke bedoeling des Heeren ROUSTAN is Merin niet
bet oude verfchil over de letterkundige verdienflen, dat,
naar zyn inzien, niet uit te maaken is, wcder op te warmen.. „ Maar,” zegt by , „ wil alleen onderzoeken ,
„ of zy meer deugd, meer rechtvaardigheid, meer mensch3) lykheid bezeeten hebben ; en deeze vraag is , naar myn
s, ()ordeal, van vry wat meer belang dan de eertle.” De
Schry-
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Schryver geeft eigenlyk geen volftrekt beflisfend antwoord ,
maar men kan duidelyk genoeg zien , dat by meest overhelle , om den hedendaagfchen de eerfie pleats toe te kennen.
De fly' van het Werk is doorgaans vloeiende, en wel gefchikt naar het onderwerp; en de Vertaaler verdient lof voor
zynen arbeid. Alleenlyk wenschten wy, dat by wat naauwkeuriger ware in de ipellinge der oude Griektelle en Roomlche naamen. Van zyne gebrekkigheid ten deezen opzichte
hebben wy eenige voorbeelden gezien, en zouden dezelve
gcmaklyk kunnen vermeerderen. Ook mogt het omierfcheid,
tusfchen leggen en liggen , wel wat beter zyn in acht genomen. l)och ons oogmerk is niet, feilen te zoeken in een
Werk, dat, over het geheel, aanpryzenswaardig is.
Mengelwerken in Dichtmaat en Proza , van FREDR/K Vrybeer van der Trenck. In 't Nederduitsch overgebragt ,
met bygevoegde aantekeningen , door P. J. KASTELEIN.
Derde en Vierde Deel. Te Dordrecht by A. Blusfé en
Zoon, 1789 en 179o. In gr. octavo, 246 en 316 bladz.
Met Plaaten.
et de afgifte deezer twee Deelen acht de Heer KASTELEIN het Werk van den Vryheer VAN DER
TRENcK voltooid te hebben, in zoo verre dit deszelfs
uitgegeeven Mengelwerken aangaat. In het derde Deel vindt
men 1) de Befchryving aller Zinnebeelden , benevens derzelver
Byfchriften op een tinnenbeeker , welke de Autheur , door
middel van een Spyker, in zyne gevangenisfe daar op gegraveerd heeft. 2) Eene verhandeling , met ingevoegde
verzen, op de vraag: Wat is eigenlyk geluk en ongeluk der
Menfchen? 3) Patriottifche gedachten over de hinderpaalen
van het Herftellingswerk in Oostenryk. 4) Klaa&reden by
het Graf van B1ARIA TDERESIA , en 5) eenige Iabelen en
Vertelfels. Het grootfle gedeelte van het vierde Deel is
toegewyd aan de Nationaale Dapperheid der byzondere Molten, als de Pruisfen , Turken, P,,rtugeezen, Spanjaarden,
Franfchen , Hollanders , Engelfchen , Deenen , Zweeden „
Rusfen , Polakken , Zwitfers , Hongaaren , Italiaanen en
Duitfchers , welke dikmaals zeer juist , en ook dikmaals
zeer valsch , in hunne dapperheid getroffen zyn, van welke
laatfce de Hollanders , op het fpoor van den Vertaaler,
(die echter nu en clan wat al te flreng is) zouden kunnert
getuigen. Het overig gedeelte beflaat in eenige Dichtftukken
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ken, die wy, by vergelyking met het oorfpronglyke, bevonden , veel aan de Vertaaling gewonnen te hebben.
De Heer VAN DER TRENCK fpreekt dikmaals met wat
veel gezag , doch men moet aanmerken, dat by veal gezien
en ondervonden beeft , fchoon de toon van ervaaring ni2t
overal doorblinkt. Zyn verblyf aan bet Rusfifche Hof,
en zyne waarneemingen aldaar , zyn denkelyk iti deezen
tyd belangryk genoeg, om overwoogen te worden , wanneer men de waare ointlandigheden van dat Ryk , en deszelfs Beheerfcheresfe, wil kennen.
„' Men kan (zegt by regt) by can yolk dat eerst
onlangs in de jongelingsjaaren der verilandige burgerlyke
maatfchappy,, en der edele denkbeelden , begon in te treden , fiat eensilags de kennis Timmer innerlyke welvaart
inprenten, waartoe zy door 6Cmdragtige medewerking , onder de leiding eerier groote CATHARINA, Lumen koomen.
Maar nog giet in 't ilaafiche lyf de geest van oproer, en
doorgaans leeven de meeste booswigten in oorden , waar
hoofdigheid , barbaarschheid en tronwloosheid, nog in "t
verraaderlyk bloed glimmer. Soortgelyke wanfchepfels der
menschheid hebben Ilechts him cigen belang op 't oog,
zonder deugd noch vaderlands-liefde, zonder bet geluk te
kennen , dat zy onder cenen zo zagt , als wys gevoerd
wordenden, Scepter, genicten. Zy zien , dat de meeste tot
hiertoe ondernomen revolutien tot voordcel der ondernecmars uitvallen, en zonder te onderzoeken , of het oognierk
daarvan algemeen nuttig, wettig , dan of het Ilechts baatzuchtig , geestdryvend , raazend, of rad- en galgwaardig
was , befchouwcn zy, door blinde hartstogten geleid, de
fchynbaare grootte van lien , die door oproer en verraad
bun perfoneel geluk bevorderden , en verkiezen het voorbeeld van een BRUTUS , KATALINA, of PUGATSC LIEF.
De laatfle ligt thanop 't rad. Hadt echter bet lot
5)
van den oorlog dit anders befli6t , en waren de Turken
wyzer en gelukkiger geweest , zoo zoude de verOveriiar
van Cafan en Altrakan, mislchien , reeds voorlang in Pe.
tersburg ingehuldigd , en de tegenwoordige Dictator in
Europa, hi plants van de groote CATIIAI&INA, Zyn.
Zoodanig klom meenig een booswigt en dwingland
19
ten troon ! En voor zulken is Been middenweg msfchen
troon en fchavot. Ten minIten beloont zulk eerie onderneeming moeite en gevaar ; want vcele cluizencLn waren
niets minder voor eenige guldens, of voor een ordenbandje.
Nu is by dood , en : „ God dank !" kan leder Rus met
vol-
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voile recht zeggen : want ongetwyfeld was hy cen laag
than, dewyl by zich leevende liet vangen.
„ Voor 't overige wenfche ik de groote Monarchin van
harm] geluk , naardien zy voor haare Staaten piers weer
haft te vreezen. flaaf verheven dOdrzigtig gedrag befehaarat de wangunst ; en alle kenneren van waare grootheid , alle onpartydige historiefchryvers , wile hoogaciners
der befcherwgoden van vrugtbaarc -6V,Aenfehappen , zyu
vervuld van eerbied , en bewonderen de princes van ANHALT-ZERBST als beheerfcheresfe van het auslifche ryk.
Der7eiver onderdaanen daarentegen, wenfche ik .recht heldere oogen, um bonne Monarchin in bonne waare gedaante
to kennen, als mede om hunnen tegenwoordigen welvaart
wezenlyk te genieten, te vergrooten en te verzekeren.
„ Toen ik in 't jaar 1749 in llioskau woonde , en eene
byzondere rol mee 1Peelde, die men in myne levensgefchiedenis ken leezen, leerde ik dit ryk in zyma fundamenten kennel]. 1k arbeidde by den tonmaaligen Grootkanfelier Graaf
BESTUSCICiP; en de Engelfche Minister Lord HYNDFORD was
myn vriend cn lecrmeester. Flier ontdekte ik het volgende
door PETER den Grooten beraamd geheim ontwerp , tot
Roland' aanItaande Grootheid. De ileutel daartoe is kortelyk deeze:
„ Rusland behoeft in Europa geheel Beene veroveringen te
zoeken, maar alleen menfchen en bekwaame mannen. Hier
toe is het werkzaamtle middel , belooning en vryheidsvergunning , of uitileekende achting voor wile buitenlandfche
geleerden, kunitenaars en foidaaten.
„ Duitschland verteert zich door inwendige tweedracht;
en de mecnigte van kleine Ibuvereine Vorften , met weinig
inkomflen en groote prachr. , met dwergvermogens en reuzengedaanten , onderdrukt den onderdaan, en' brengt hem
door arn-,oede tot wanhoop. Dit voordcel moet men yournamenlyk zich tot Ruslaads IN:Talking ten mitre maaken. De
Duitfche voorid gezo:2:t lvorden , dewyt hy arbeidzaam,
en even tot zoo onderdaanig gehoorzaamen gewend is ,
als de Rus door ellende, gebrek en onderdrukking.
Poolen , en aang-renzende plaatfen des ryks , kart
men genoeg menfchen door kleine voordeelen lokken
dcezen Zvi] goed gcnoeg om den hoop van menfchen te
vergrooten.
„ In Hongaryen en Croatien heerscht do Griekrche Godsdienst. Daar moet men door geheime vrinden altoos den
Feligiehaat voedfel geeven, Zy , die in Rusland komen ,
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om brood te zoeken , moet men met weldaaden overlaa,
den , om by de Natie altoos de neiging tot de waar-gelovige Griekicne kerk te verflerken , en ciienvolgens in alien
opzichte Rustifclie patriotten in vreemde landen te vinden.
Dit is inderciaad Gene groote Staatkunde ooze Croaaten
gaven vrengdifeesten, wanneer hunne Patriarchen Turken
iloegen en citizen Staaten naderden.
„ Naardien nu Rusland veele koucte, onvrugtbare, landen
bezit, welkc noch tot verbetering , noch voor den handel ,
gefchikt zyn , zo moet het voornaame doei weer op Afie dan
Europa gericht weezen.
De Zweeiliche Provincien zyn niet beter dan die van
Rusland; en hoe meer men Polen en de Mold zu verzwakt,
hoc nader koomt men by magtige nabuuren , tusfchen wier
grenzen het veel ligter is om eenen ondoordringbaaren dam ,
door groote woestynen , zonder vestingkosten te onderhouden.
„ Indien zich ook ooit alle magten van Europa wilder'
vereenigen , om de on.twerpen van Rusland te verydeien ,
zoo is het zekerfle middel, als men van de Moldau tot aan
iourland alle oorden verheert en in woestynen verandert;
de menfchen en 't vee tot het binnentte des ryks zamentrekt,
en zich met woestynen omgrenst.
„ Door zulke landen kan niemand met groote krygsheiren
breeken, en met kleinen durft bet niemand waagen , dewyl
hem de Rus te huis gewapend verwacht daar by alle voordeelen aan zynen kant heeft. Die is reeds genoeg out alien
Europelfche Kabinetten moedig het hoofd te bieden.
Daar en tegen meet het hoofddoel op 'Vie en op het
Chineefche ryk gericht zyn. De Kaspifche en de Zwarte
Zee zyn de voornaamfte voorwerpen ; en China is in zulk
een weerloozen toeftand, dat 30,000 Rusfen tot verovering
genoeg zouden zyn. Daar zyn fchatten en rykdommen te
vinden, die nog in Rusland ontbreken. Maar als Rusland
geld heeft, dan wordt het gewis onoverwinlyk, en kan de
arnzeen van ARTAXERSES , in Griekfche krygskunst geoefend , te veld brengen.
„ De Karavaanen , die, om thee en rhabarber te haalen ,
van Moskau naar Peking reizen , leggen allengs in de woestynen, door welke zy trekken, kleine voorraadfchuuren en
wapenplaatzen aan. Hoe ligt kan derhalven eene kleine arnde
d6Orbreeken , en een ontwerp ter uitvoer brengen, dat door
geene vreemde kabinetswerkinge ken verydeld worden !
„ Engeland , Holland, en de Bourbonfche Zeemogendhe-
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iteden zouclen dit alles magteloos moeten aanichouwen,
en zich hunnen besten halidel zien ontneernen.
Tea zelfden tvde deezer onderneeming, kan men nit
de Noorcifche onvrugtbaare landen alle leevende zielen
trekken , en dezeiven in de fchoone oorden van Afie verplaatzen : en hoe sneer Rusland zich kings de Kaspifche
Zee uitbreicle, zo veel te nicer inenfchen vindt het tot
zyn oogmerk, zo veel te meer iuvloed verkrygt het in de
rollen van Europa, en zo veel te minder heeft het voor
het wezenlyke van zyne verbaasde magt te vreezen.
99 Z66 fprak, v66r zesendertig jaaren, de Staatkunde in
Petersburg.. 1k zag zedert diem tyd reeds zeer veel vervuld , en lion misfchien , door juiste verbindingen , nog
gevolgen raaden en v6Orzeggen, waar over men zich gewis
te laat zal verbaazen , als zy nit meet konnen verhinderd
worden. 11( zoude my ten minAn niet verwonderen in•
dien de nieuwstydingen aankondigden , dat de groote
THARINA wezenlyk. in China zy gehuldigd. I\iisfchien zullen eenigen myner leezers lagchen. Maar ik lagchte
toch v6Or zesendertig jaaren Diet , als men my in Petersburg bewees , Oat de Rusfen in de zwarte en middenlandfche Zeeen met hunne vlooten verfchynen, en den Porte
wettcn voorfchryven konden. Wat ik in Triple openlyke
fchriften van 5772 voorzegd heb , ziet men thaws alles
reeds in verfcheiden flaaten vervuld. \Vie hadt v6Or vyftig
jaaren kunnen gelooven, dat de meeste Cardinaalen Deisten
of Atheisten zouden worden? Dat men in Weenen tegen
den Roozenkrans , der Munnikken heiligheid, en Pausfelyke
magt, openlyk zoude durven fchryven, zonder leevende verbrand te worden ? Wic hadt durven waagen, om in
Weenen to zeggen , dat de Boning van Pruisfen tegen de
Vereenigde magten van Oostenryk , Rusland , Frankryk,
Saxen, Duitschland, en Zweeden eenen zevenjaarigen kryg
zoude uithouden; na deezen oorlog geene fchulden hebben,
en nochthans zyne wezenlyke magt verdubbelen zoude? —
Nog v6Or twintig jaaren, twyfeldcn weinigen aan de heiligheid van toNATtus, noch aan de magt van de fleutelen des
Hemelryks. DARIUS gcloofde ook niet by Arbela, dat de
klcine hoop van ALEXANDER zyne Monarchic zoude veroveren. WTie twyfelt thans in Weenen , dat de Rusien onze
oprechtfte bondgenooten zyn! Welke verbaazende veranderingen hebben wy niet in korten tyd in Europa beleefd, !
Niets is derhalven onmoogelyk, zoo dra een wyze Monarch
verftandige mannen weet te vinden en te kiezen, om, nit
de
V. DEEL. N. AEG. LETT. N. I0.
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de gebreken van anderen, voordeelen voor zyne oogmerken
te trekker). En in zulhe gunfkige onifiandigheden bevindt
zich tegeuwoordig in de daad tie groote c ATHARINA. •-•-••••■•••
Voorts erinnere men zich , wat ik reeds met opzicht der
dapperheid van het Rusfifche Nationaale caraeter gezegd heb.
,7 Viuden zy toevallig goede VeldOverften , zoo mogen
hunne nabuuren beeven. De Oofierfche volken zullen het
gewis Diet weerftaan. In den laatflen Turkfchen kryg Londe
hen Been officier tegenhouden, om den vyand met het bajonet op 't lyf te vallen. Wilden zy dit ook tegen de Pruisfen
waagen, dan volken 'er zeker in den eerften aanval onheelbaare flagen , en algemeene verwarring , als men hen met
flandvaste orde ontvangt.
„ In 't algemeen is de Rus echter een meer geweldige dan
in 't flagvcld gevaarlyke vyand. Maar ook de laatfle kan
by worden , als by Duitfclie ofliciers viudt. Te meer, wanneer de wetenichappen meer worden bebeiend, en een Monarch den troon verkryge, die krygskunde bezit, en in flaat
is om de eigenfchappen van zyu yolk te belchaaven, eu zich
ten mitre te maaken.
„ Wee tie waereld ! als dnr een ALEXANDER, een KAREL ,
den fcepter voere! De nationaale hoogmoed is by lien reeds
zoo eigenzirmig ingeworteld, als by de trotfche Britten."

,Proeve van Levens.fchetfen eeniger merkwaardige Licden.

Te Utrecht by J. Altheer,, 1789. Behalven de Voorreden

64 bladz. In gr, oEtavo.
fn de Voorreden voor dit Stukje meldt ons deszelfs
:.1 ler, dat by een ontwerp gevormd heefi:, om ecui ge lee-

vensbefchryvit
igen te vervaarcligen , doch flat zyn heliek
nog onbepaald is ; raakende 'de foort van perfooncn van
vrocger of laater tyci , van dien of deezen Landaart, van
een pryswaardig of laakbaar character; alleen that bet by
hem vast , de verfcheidenheid , ten aanzicn van Leevensilancien , in 't oog te houden ; als merle , Haar den aart
der voorwerpen , zyne mailer van behandelen in te rig ten. Ten eincie dagrin te beter te flaagen , verzoekt by
pie gunftige huip der edelmoedigen in 't verzanielen van
de gelaiedkundige flolicut „ Laat hen , zegt by , flegts
„ opgeven , wat zij van een bekendcn man weten ; bij
„ voorbeeld , den geboorteflond , bet geflagt , de geiiarte
„
de weriten, de zevallen, den flerfdag. Zij
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ben 'er niets aan te doen , dan het kort en raw opgetea-end
te zenden , of, zoo er
jets over in druk is,
‘•
derwaards te
terwiji ik hen, indien men het mij
niet nitdrukkelijk verbiedt , ais mijne bronnen, noemert
„ zal." Tot cene eerlte proeve zyner uitvoeringe, die
haare leerzaame gevalligheid heeft, deelt by ons hier male
de Levenslchetzen van Adriaan Huytman, Lector der Oatleedkunde te Goes; Lukas Trip, Burgemeester van Groningen; Leonard Offerhaus , Hoogleeraar der Gefchiedenisfen
te Groningen ; Jan Willem van Loh , Predikant te 's Heeren Arendskerke ; Gerard Hoo t, de jonge, Geheimfchryver van Amsterdam, en Tiberius Hemfierhuis, Hoogleeraar
der Griekfche taal te Leyden. — De voornaamfte trekkers„
die de bekwaamheden en bet character der opgenoemde
perfoonen voor den dag doen komen , ftelt deeze Schryver
gemeenlyk in het juiste licht; bovcnal is zyn oog op hunne
deugdzaamc geaartheid gevestigd. Zo maalt by ons zynen
vriend Huysman, als iemand, die tot den rang der zelfgeleer.
den behoort, in zo verre dezelve, niet opgelegd tot een geleerd man, geene Academifche opvoeding genooten hebbende, nogtans Academifche kundigheden verkreegen had, en
in zyne loort eat geleerd man geworden was; die zig hints'Chen vry hield van eene zecr algemeene fail der zelfgeleerden , als waken gewoonlyk tot in het verwaande toe eerzugtig worded. — En deeze laatife aanmerking brengt hem ,
(zo als by zig uitdrukt .) zoetvoerig van den geleerden op
den mensch , want onder by zo wel de burgerlyke levens..
wyze ais bet zedelvkc gedrag betrekt; geevende ons deswegens het volgende berigt.
„ Ni,'inandwas coati er dan Huysman. In alles Nviisgeer
was hij het op dit auk bij uitilek. tlij at in den zomer Been,
en in den winter bijnaar Been, vleesch. Groote gezeltehappen waren niet van zijne verkiezing. Len enkel vriend
fcheen hem misfchieut een min afgebroken, meet leerzaam,
min gebonden , meet- opregt onderhoud op to leveren;
daar eerie uitgebreide verkeering aitijd nog meer en meer inwikkelt , was hij buiten dat te gierig op zijn tijd, dan can
dien zuiver te verpraaten , te verrooken, te verdrinken,
vertpelen. Dezelfde eenvoudigheid , weike hem in fpis en
drank kenteekende, deed hem ook onderkenuen in kleedij.
Ziin hart was een uitimmtend hart. Hij iced met zijne
li ; ders; verre verwijderd van tie wreedhuid dier wondheeicrcn , wier onbedagtzaamheid zig maar al te diltwijis gewooii
h te dekko' met de magtipreuk ; dat zawe heelmeesters
Gg2
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ftinkende wonden maken. Als bet 'er egter op aanklenide
clutirde die tederheid Diet voord tot befluiteloosneid. Buiten
dit bezat hij eene gadelooze ecieltnoedigheid. Hoe vele. behoeftige vrouwen hear hij niet verlost, ik zeg niet eens
zonder loon , maar wanneer het bu i tenstijds en 's nagts
gebeurde, met tocleg zelfs van poortgeld! Noch duisternis,
Hoch flormwind , noch plasregen, noch hagelvlaag, noch
fneenwbui , noch donderweer, hield hem, of in zijn Ids,
of in de flan, al wilt hij, fchoon vooraf, dat 'er geene betaaling op zat, en al kon hij de lieden, om dat de noodzaakclijkheid op geen vroedmeester aandrong, naar eene vroedvrouw verwijzen. Een anig liaal van zijne menschliefde is
hier voldoencle. Hij be yond zig in den zijner laatite jaaren,
in het hart van den winter, in een tijd van fneeuw, en laat
in den avond op cell gezelfchap. Een on yermogend landman kwam hem halm. De reis was een uur fang, de weg
een hooge en giadde dijk, het weer row, de nagt donker,
Iluysman bejaard, en de hoer zonder wagen; het zij er zoo
bat op zijn dorp geene gelegenheid,van er eenen te krijgen,
aeweest was, het zij hem in zoodanige omfiandigheden te
voet te gaan , zoo pligtclijk en doenlijk voor den ouden
vroedmeester, als voor zig zelven , voorkwam. Huysman ,
niet onbewust, dat Men zijne goedheid meerinaals misbruiltte, wierd hevig, floeg het gaan plat af, en keef den karel
Iveg, om een rijdtuig. Intusfchen was het de groOte vrang,
of er zoo fpade nog wel een te vinden ware. Zoo ja clan
kon bet nog al lang duuren , cer men gereed was. Alles
wel ingezien: een gevaarlijk verlet voor eene noodlijdende
vrouw! Zoo lang de man nog niet te rug was, zat,
wandelde , zweeg en praatte de goede Ihysman in vvargedagren van vrees, ongeduld mededogen , en bewustheid
dat de gang re voet hem genoegzaam onmogelijk viel. Evenwet kon het dan niet anders: hij zou het wagen zonder
rijdtuig. Men fchelde. De hoer had er een. En met was
de vroedmeester de deur uit en den wagen op. — Deze
trek misfchien maakt geen indruk. Zou het ‘vezen, om dat
Inen, naar gezeg, (*) „ lacht , wanneer nog een
„ bock narigt geeft van lieden, welke lets buiten zig bemind
„ hebben."
Al„ (*) Der Tugend Nahm erliseht, fie fit =In Nllihrlsin wordeni.
Man ziiblt die Sitten. Lehr in Arthurs Ritter- orders,

Und lacht, w•tan mock ein Buck von Leiden Nachricht giebt,
Die etwas fick yerfagt, and auffer lick gelieht.
HALLER Gedichte s. A. S. I47:"
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, door A. G. IvIEI Q I.NFR. Op een vryen trant in 't !er..
dnitsch gevo gd. Eerlie Neel met Plaaten. Te .liaarlern by F.
Bonn , 1789. in Odavo, 352 bind&
wyze van verhaalen, door den Heere MEISZNER in Duitsch.
De l and, met roem ingevoerd. is van zeer veel belang voor elk
Leezer die zich met !eezen tracht te vermaaken. Zyne ingevoegcle
Tooneeen en aangenaame Gelprekken, geeven zyne verhaalen
eerie levendigheid die men by andere mist , en die den kundieften
zest overreden, om zodanige gevalfen nog eens te leezen , fchoon
by die nit de oudheid reeds west: Ook dit werkje zal den Leezer
daar van over uigen, fchoon by 'er Beene uitvoerige levenshe fchryving van ALCIBIADES in zal vinden. Zo min de vorm van het werk.
je, als het oogmerk van den Autheur, waren daar toe dienffig, Hy
begevrde alleen , om, in zamenfpraaken, door kotte verhaalen aan
eengebonden te fchetfen, hoe een Man van karaltter,, flan], gehootte en niterlyke omftandigheden , zo als by Z ' Cil ALCIBIADES, vo!gens de gefchiedenis, voorfteide, in de gewigtigfee gevallen van zyn
leeven, eensdeets werkelyk gehandeld heeft, anderdeeis handelen
Iotusfchen heeft by geese hoofdgeheurenisfen, door de ouden
opgegeeven , overgeflagen; en heeft de nieuw bygovoegde handelingeri zodaeig voorgcfteld, dat men aan het eincle van dezelve eerst
gewaar wordt, dat men die by PLUTARCHUS, XENOPHON of THUCI.
SLIDES al eons geiezen heeft. Het welk hen, die met die Schryvers
niet zeer bekend zyn , echter zeiden zai overkomen.
In dit Eerfle De?1 wordt ALCIBIADES , eerst enkel als knaapje, en
daarna als jongeling befchouwd; beginnende met zyne geboorte en
opvoeding, en eindigende naa de overwinning der IVIeliers, of met
zyne fcheiding van ASPASIA, uit de gevoleen diet overwinning voortgevloeid. Ten opzichte van zyne opoeding, en de wyze lesfen hem
door zynen teermeester SOCRATES gegeeven , kunnen wy onzen
leezer het volgend Tooneel niet onthoudon , daar hetzelve een zanier],
hangende proof oplevort, van de fchryfwyze des Heeren MEDZNER.
„ ALCIBIADES (rood 0311 grtnnfchap in 't vertlek 'Van SOCRATES

treedende)

SOCRATES. Ei! oil myn lieve ALCIBIADES! Gy fchynt ten niter•
flen driftig, ten oiterften cergramd te weezen.
ALCICHAOLS. Ik kan zulks onmonglyk meer fchynen, dan ik het
in de diiad ben.
sock. (lagclienle) Ik wit het gaarne gelooven, want gy zyt 'er
vatbaar voor. Maar wat Loch heeft u dos gaande gemaakt ?
ALC. Zonder twyffel Talc gy ALICIAEON wet kennen?
Zoon van den ryken MEGISTHUS ?
seek.
ja I zo war.
ALC. Dank den Hemel , dat gy hem niet nader kent, Want by is
de wanCchiklykfle , de ondraaglyktte karel ender do Zon en de Maan.
coca. Dat kan zyn.
ALC. 14:e.n Gun, van wien mon niet weet, of zyn lig,chaam, zyrk
boofd of zyn hart het ondeugendile zy ! en evenwel zo onlydlyle
trotsch
$OCZ 4.
zyne goeleren
Gg
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soon. Wel nu Tat dat zn zyn. Mom. elk Monsch Met ',vat heb.
\V 7011 geen afkeer tegen het
ben, waarmide by rondo.?
't bezit
leeven opvat,en wanner by z c'a niet ten roftiften
van eon voorrecht
' rekende?
Zeer geed! — Maar zulk een ingel3celd vonrrecht zijnc
men dat ook?
Medetni.nfchen te doen gevoelen!
SOCA. p at zclier1yk Her! Maar deed ALnIEON
ALC. Gewis deed hy het. Ik beyond my met hem in gezelfchap.
Twee geheele uaren Jana fprak by, zo dat hem de tong droop,
en ons de oown 'er moede van werden? — En waar van? —
Van zyn groat gen! 11 raven , van de Paleizen , die hy gekogt,
gebouwd of nog in 't oog had! Eindelya kwam by op de Landgoeckren, the by in AttAa hezat, en gcooft zv we!, dat hy de
verwaandheid had, zich met Iny to re i gelyken ?
SOCR. Zo! — Maar gy,
hoordet ;.y d:t zo geduldig aan?
Au. Wei 'wen! in
geheci Met. In 't begin zei ik hem zeer
bedaaid myn gevoelen ; maar by werd zo helee _ii;ende , zofcherp, —
secn Dat gy her ook werd,
niet waar?
Zekerlylt.
soca Sche-n dat fcherpe in zyn reden u dan een gehrek te zyn?
Zond2r twyfFel.
soca. &inerlite fy Met , dat 'er het ganfche gezelfchap door
beicedigd werd?
nt c. Daidelya bernerkte ik zulks.
SOCR.
kwam u din als zeer ten ontyle voor , in een gefprek van vry gebooren en edele jonqelingen en Mannen?
ALC.
zou ik gelooven.
SOCR. Man lLe'.'e ALCIBIADES! Wanneer ALKMEON Bens met een
vuil gefcneurd gewaad in uw gezeifchap kwana, zou ltw kleud ook
daar door gefcheurd of bevlekt worden?
ALC. WaarOm dat?
SOCR. Of wanneer by zich onder Potie..nmaat;ers'vermengde, die
mar al te dikwils aan ow tafel hunne opwagting maahen, zoud
gy 'er u dan mode onder vermengen?
ALC. In 't geheel Met.
soca, En waaram niet? — Deels, om dat het eene °web.,
voeglykheid, eene vernederiag voor uwen stand, en eene [Mee.
diginl voor het gezelfeliap zou weezen.
ALC. Recht zo.
.SOCR. [16: gy Met gezeg.d, dat fchzrpe en bi:fe imirukhingen in
een gefprek o'ovelvaeglyk, en hclee,ligende voor een goad pad.
fehap warzri
ALC.
zei ik zuiks.
soca. Waari .,, k dan verwondert 1-cr my, dat gy peen bedenken
had am ALKMEDN m deem;: onv-elvoqiyitheid Haar to vo!,.;en, daar
gy niet b,..-flui:en host, am hem in focntgelyke be.iiT,yi,huden ge.
)”k
wa r den.
sax, Maar de laatfien bdoceigden bet g,;:nfche gcze:Ichap even
fterk; daardeeeracmy, zo niet
ten minften hct gevoeliglie
be.
•.Y
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betrof. — Daarenboven. walmeer myn bloed eenmaal aan't gisten
Nyven ?
ilaat , hoe Eat) i dan tegel elken
soca. Oat is zukcilyk moei.yk. Maar hct geze.lfcnap,
wien
gaf het 4elyk ?
ALC. My! — En zoud gy het my ook niet gegeeven bebben?
soca. 6 ja — Maar zoud gy my met eons die rol willen

aania,en ?
fax. (de rol krygencle) Zeer gaarne.
soca. Gy weer i ■ o!ilers wat deeze T ,:tening verbeeld?
ik ken ze zeer wel. Men zegt , dat
ALC Griekenlanci!
rEACOL:AS (*) dezelve ontworpen heeft. (vuurig) PITmtGORAS
was loch een voop refly,i man!
sots. Dat was by zeker ; zelf dan, al had by deeze kaart niet
ontwmpe , hoc joist dezelve ook zy!
Zy is ten minften zo juist als wy 'er een hebben.
SOCK. Het is my lid, dat gy ze als zodanig belchouwt.
Maas myne oogen worden zeer byziende: zoud gy my wel Gene
don Peloponelies willen wyzen?
ALC. Alhier.
SOCA. En Zttika?
ALC. Alhier.
soca. En uwe Landgoederen?
ALC. Myna Landgoederen.
socR. Ten minfien de plaats die zy heflaan , als oak die van
ALRMEON ten elude ik de uitgeftrekttreid van beide met elkander
verge.lyke!
Lc . Wel, myn goede SOCRATES! hoe zal ik die bier kunnen
vinden? — Wat had de Tekenaar van deeze Kam met myne
Landgoederen to doen?
SOCR Deeze Kaart evenwel is anders zo naauwkeurig.
ALC. Dat is zy.
soca, En uwe hezittingen zo groot en van zo veel aanbelang!
ALC Groot en van aanhelang voor my
niet voor hem.
SOCR. En waarOm niet voor hem?
ALC. Om dat hy, wiers oogmerk de orntrek van geheele Landen en Staaten zy , onmooglyk Wang in eels enkel Landgoed
kan Mellen.
SOCR. Wel gezegd. Maar word dan aan de bedoeling, oni bet
geheel te overzien , het voorrecht van een enkel deel opgeofFerd?
ALC. Ja! waarlyk.
scea. By voorheeld; de aanvoerder van een krygsheir is ilegts
een enkel Perfoon; doch indien, door zyn verfland en mood, de
vyand overwonnen word , verdient deeze enkele dan geene
zondering en room?
ALC.
(*) Deeze Wysgeer werd voor een der grootfle Meetkundigen van zynen
tyd gehouden. Men kan zulks te eerder gelooven, vermits hy order zyne
Landgenooten , die geen ware, welk het meest in de waerelel gezien had,

en die, door zyne Reizen, den aart, gelieldkeid en betrekkin der Landens
tamelyk naauwkeurig kennen

04

436

ALCIATADES) DOOR A. G. 11115`211111.

Zeer zeker.
soca. Of de vreedzatne Wetgever van een Volk'? --bet billyk weezen, wanneer de naam van SOLON in vergetelheid
ware geraakt ?
ALC. Gansch niet.
sock. Was dan de Schryver niet verpligt te melden , hoe veel
Landgoederen en Slaaven zulk eon bezate?
nee. Niet volkomen.
sock. Wat zuu derhalven meer in de oogen van eenen PITHA•
GORAS gelden , — Rykdom en Landgoederen , of Zielsbegaafdheden?
ALC. Ilt beken, de laarften.
soca. Maar het geen in de oogen van PITHACORAS niet belangryk genoeg is, zou dat niet nog veel minder belangryk in de oa
gen van een verhevener en verlichter weezen zyn?
ALC. Zeer waarfchynlyk
Sock. In de oogen derhalven van een God moet dat geene, 't
Welk PITH AGORAS als een zandkorn toeCchynt, naauwelyks als een
zonnevezeltje voorkomen.
ALC. DI is zeer denkelyk.
SOCK. 6 ALCiRIADES I Gy fchaamt u dan niet hoogmoedigte weezen
op dingen die voor den Landmeeter,, die zich nog maar met floffel yke
grootheden ephoud, te goring zyn? Gy word driftig en Ilryd voor
Goederen , die niet flegts voor een weezen van verheven aarc, maar
zelf voor de Vrouwe», van geen belang fchynen te weezen ? Wat
toch zyn uwe Landgoederen in vergelyking van Attika? Wat
Attika in vergelyking van Griekenland? Wat Griekenland in dat van
Wat Europa in vergelyking van den ganiceen AardEuropa?
kloot ? — En wat is deeze doode Rot 'clomp?
Bozittingen
op denzelven maaken nimmer onfterflyk. De arme ARISTIDES is
Dat geene, 't
nog zo goed bekend als de fchatryke CIMON ;
die uitvloeing der Godheid gaat ,
welk in u leett, in u denkt ,
Daar over
in waardy, a Ile uwe Landgoederen verre te boven !
gaan zelf de zorgen der Goden! Daar aan is de nakomelingfchap gedachtig, zo dra gy 'er een verftandig gebruik van mardct ! En
bier in zal geen ALOMEON u trotfeeren , in zo verre gy flechts
weezen wilt het geene gy zyn kunt,
A LC. 1k zal 'er naar trachten, SOCRATES I daar is 'er myn hand
op. --- Doch laat deeze handgeedng u tevens verbinden, om
=rry, wanneer ilt ftruikelen mogt , te zullen waarfchouwen I
SOCR. Een gunftig voorteken. Wie voor ftruikelen beducht is
gaat voorzichtig, en die voorzigtig gaat ftruikelt zelden."
Op den tytel fiaat : op een vryen tram in 't AT:térduitsclt gevolgd.
Wy bezitten den laatften druk van het oorfprongiyke niet; maar
indien de Autheur geene merkelyke veranderingen in denzelven
gemaakt heeft, moeten wy uit den cf.:rile/1 druk, vergeleeken met
deeze vrye vertaaling , befluiten dat de NederdnitIche Leezer
vry wat aan de laatfte gewutmen hedt. De Plaatjes , getelrend
door I. Buts, en gefueden door CARDON , doen beide kunitenaars
eer attn.
al •
ALC.
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Gedichten van BALTHAZAR HUYDECOPER. Te ilm1161dain by P. J.
Uylenbroek, 1788. In 4to , 304 biadz.
e oordeclItundige
zyn leven de meeste deezer Gedichten in cen band reeds by cen verzamekl hebD
bende heeft de Wel Eerw. Heer
door iemand
LIUYDECOPER,

FIETER FONTEIN,

nit de familie van den Heere HUYDECOPER daar toe in that gefteld zynde, dezelve ter drukpersfe overgegeeven; welke ftukken
de Ht..er Mr. N. J. vAN nataswrx in 's Rage , als mede nog
eenige hoNachters van den beroemden Dichter, verder voltallig
geneeakt hebben.
Op bet itlaarsfe ..eeniche Tempe, een goed Dichtfluk van den jaare
1713 cen Herderszang op den Vreede ; een Gedicht op het Pan
Ptet'con Batavum , dat ook in den bundel van A. VAN DAALRNS
Pan Poeticon Batavum, door het Leydfche Dichtgenootfchap nitgegeeven, gevonden words ; en naa een Lierdicht op den Heer
Air. F. VAN COLLEN, I Feb. 1727, volgen XIV Iluive‘yAszangen,
VI Ferjaarzaven, een Lykzang, en nog V verfcheiden Gedichten,
op byzondere eelegenheden; welke alle, als gelegenheidsverzen,
den Hem: HUYDECOPER Hitt onwaardig zyn. De uitvoering is
J. ROuLLALM
DRauvvheurig en zindelyk , hebbende de , Heer
J. urLENBRoEK daar alle zorg voor
benevens de Uitgeever
draagen. Vey ftemmen volkomen met bet oordeel van den hat•
flen overeen , namelyk dat de kundige letterminnaar, in deeze
Gedichten, hier (xi daar eenige zwakke plaatfen zal aantreffen;
(loch dat men die, by infchikkelyitheid , ter gunst van uitmuntem.
de fchoonheden zeer wel kan dulden: te weer daar dezelve altoos
op gezond vertland , en nitnmer op winderig valsch vernuft , in
deeze Gedichten gegrond zyn.

Bandelingm van de Nationale Vergadering in Vrankryk. Tweede
Deel. Te Dordrecht by A. Bluste en Zoon , 1790. In gr. octavo, 312 black..
vereenkomflig met het voorheen gemaakte Plan , dat , mar
uitwyzen van 't vertier des voorigen Deck, de goedkeuring
der Leezeren heeft weggedrnagen , agtervolgt men , in dit tweede
Deel , de uiteeve deezer Handelingen , die de oplettendheid van
gehcel Europa tot zig trekken , en in veelerlei opzigten verdiea
nen opmerkzaant nagegaan te worden. Dit tweede Dcel vervat
bet voorgevallene en heflootene in die beroewde Vergadering,
tins den 1 Augustus tot den 9 Oftober 5789 , wen 'et vastgefield werd , de Vergadering naar Parys te verleggen , zo ras de
door haar benoemde Commisfarisfen eerie voeazaame plants be .
paald , en dezelve in gereedheid zouden hebben doen brengen.
Her gewigtige van dit tydperk maakt dit Duel van being ; en
de Leezers zullen reden vinden om genoegen te neemen in de
uitvoering der Nederduitiche uitgave deezer Verzaweiinge.
0;Jrr
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CAME, OVER DE STAATSOMW. IN FRANEITE.

Over de Staatsomwenteling in Frankryk, in Brieven. Uit het ,Hog.
duitsch van J. cnmre. Met Plaaten. Te Anzlierdam by J.
Allart, 179o. Behalten de Voorreden 447 bladz. in gr. odavo.
deeze Brieven vinden wy den menschkundigen Campo een
oog getuigen, van een zeer merkwaardig gedeeite van 't yourgevallene in Frankryii, byzonder te Parys , geduurende do maand
Augustus. E en ooggetuigen, die het gebeurde irn:t oordeel gale
flaat , terwyl zyn hart ten fterkfle door vrybeidliefde kOpt, het
welk zyn verhaal , met juistheid opgefteld , eene leevendigheid
byzet, die den Leezer dermaate inneemt, dat hy 'er, by herhaaldc keeren, zo door vervoerd worde, als of by zelve tegenwoor•
dig ware. 's Mans manier van Brieveri-fchryven is hier Datum.
Jyk ongemeen uitlokkend, daar hy zyne gewaarwording, en am.
doeningen , in cone reeks van treffende ontmoetingeu, in bane
voi le kragt ongekunfteld uitdrukt. fly verieent hier des een
flag van eene gebeurtenis , waariu elk Vryheidsminnaar dee'
neemt; hy duet die op eerie wyze, die ons van zyne goede trcnn,v
verzekert; (I% s men zig, 7elfs dan als by zyne gevoeligheid gentel
den teugel viert , op de egtheid van 't weezenlyke zyner
ten gerust nioge verlaaten. Dit Gefchrifr heefc due, ten aanzica
van 't Gefchiedkundige, zyne innerlyke waarde; te moor, daar de
oplettende Campe, in zyn verhaa:,verfcheldfin oordeelkundige aaiimerkingen vlegt, die ter ophelderinge van deeze en gene byzon.
derheden ftrekken ; terwyl hat tevens zo i-,gerigt is dat het des
Leezers aa'dagt beftendig uitiokke en gevoelig maake. — in
de NederduitiChe vertaaling heefr men de fchryfwyze van den
Eleer Campe zeer wel in agt genomen; en, button eene en andere
aantekening berreffende eenige byzonderheden , is 'er aan hot
clot nog gehegt een byvoegzel behelzende eene beknopte befchryving van de Bastille ; cierzelver eerfle aanleg en laater haatlyk dwingelandisch gebruik , met melding van de wederregtlyhe
mishandelingen der gevangenen.
I
1

Zedelyke Brieven over verfciiillei;de onderwerpen: nuttig voor bt:t
gemeen. Door J. HAM , Corn, Zoom Te MnIteldvn iry W. Wy.
nands, 1789. Behalven de Vourreden , 184 hiadz. in &a...ye,
y kunnen des Schryvers bedoelde niet wel biter dan met
zyne eigen woorden ultdrukken. ., Het is, g lye; by in de
W
Voorreden zegt , „ zijne eenvouwige Nituurgenooten to doen
„ zien, hoe veele verkeerde begrippen men vornten , over
„ vcrfchillende waken of onderwerpen ; — en ki ) aan to
wijzen, hoe men vet Icheiden deugden, als ordeugden , kan ge„ bruiken; — en dat men alle omftandigheden
under„ fcheiding , moot toepasfen.
Dus zal men bier icerir.£ to
,,
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aantrefen, die aan zullen wijzen, dat alle tegenfpoed geen te„ genfpoed kan genaamd worden, te meer als men zich fchuldig
„ inaaRt aan verkwisting. — Het genoeglijk uiteinde voor een
„ Christen, die, aitoos getrouw, zijn Christenpligt, met betrek„ king tot God , zijn Naasten en zijn Vaderland, betracht
„ — Hoe het onfchuldig hart dikwils vervolgd en aangerand
„ wordt; — het zelve op te wekken en to troosten, om het
„ voor verdure onheilen te bewaaren. — De verderflijicheid ,
„ oin naar groote en verheevene zaaken to ftreeven, buiten
„ kriug waarin men van God gefteld is, wanneer ons vernuft e.a
„ vermoogen daar toe te kort fchiet. De eensgezinde poogin.
„ gen , voor zoo ver zij ten nutte van Land en Volk kunnen
„ ilrekken, voord te kweeken; ieder daartoe aan te moe„ digen , of het fchadelijke daarvan aan te wijzen — wan„ neer men haar tot flechte eindens gebruikt. — Het masker
„ der Dwaasheid of te trekken, door zich, als uitzinnig, in zijne
„ blijdfehappen te vertoonen ; — en aan to wijzen , waarin
„ de waare vreugde beftaat. — De fchadelijkheid der keuze
„ of verkiezingen , wanneer zij tot verderflijke eindens , voor
De onderfchei.
„ etch of het aigemeen beiang, uitioopen.
„ denkwijze van gevoel, ointrent het fentimenteel gedrag,
,. in zommige Echtvereenigingen; — en het fchadelijke dat
„ daario gevonden word , voor eene geheele Maatfchappij.
„ Hoe de Geveinsdheid en fchljndeugd dikwijts de rampfpoedigfle
„ itruikelwegen, voor den eenvouwigen, zijn. — En einde„ lijk hoe men 'zich van de nuttigbeid des flaaps kan bedienen,
om 'er tot zijn voordeel gebruik van te maaken.”
Oaze Autheur behandelt deeze onderwerpen , by manier van
Brieven met de daarop ingerigte Antwoorden ; welke Antwoorden ao opgeiteld zyn, dat ze de in de Brieven voorgedragen be.
denkingen wederleggen, of verbeteren en bofchaaven, of nadere
raadgeevingen behelzen ; zo dat de zaaken gewoonlyk van verfchillerde zyden befchouwd worden. Zyne fchryfwyze kan het
eenvoudige Gemeen, welks onderrigting by inzonderbeid bedoelt,
nuttig zyn.

Asrasra. Eene Engelfche Gefchiedenis. Te Anfierdans by W. Hottr op , x789 In gr. octavo, 285 bladz.

e Iotgevallen van ..4spafia zyn die van eene fchoone, veritanD dige en deugdzaame jonge Juffer ; die , op de onregtvaar.
digfte wyze, van cen zeer groot vermogen verflooken wordt, zig
aan eene reeks van wederwaai-digheden bloot gefteld, en haare
Imischheid belaagd , vindt. In dat alles gedraagt ze zig by uittlek
gelaaten en oinzigtig. Eerlang neemen haare emilandigheden een
gunftiger beer; het gepleegde onregt komt aan den dag; zy wordt
in
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ASPASIA.

in haare wettige bezittingen heraeld ; maakt het edelfte gebruik
van haaren aanzienlyken rykdom , gaat ten laatiten een gewenscht huwelytc aan. Het verhaal hicrvan is doorvlogten , met
dat van een aantal van gebeurienisfen , die, of regelrecht tot
haare gefchiedenis behooren , of zich van ter zyde eigenaartig
daarmede vereenigen. In het opftellen van deezen Roman, heeft
de Schryver de natuur zeer wel in agt genomen , onder het
fchetzen eener groote verfcheidenheid van characters, zo ten
goede ars ten kwaade ; het welk hem meermaals beknopte leerzaa rne zedelyke aanmerkingen aan de hand geeft. Men kan niet
wel nalaaten van deal te neemen in de onguntlige en gunflige
oinftandigheden van Aspafia, en haar pryzenswaardig gedrag, benevens dat van haare braave Vrienden en Vriendinnen, met can
gevoelig hart te befchouwen , en daardoor ter Deugd opgewekt
te worden; terwyl de deels onvoorzigtige, deels volfirekt fnoode,
bedryven van etlyke perfoonen, in dit verhaal voorkomende,
dienen , om den Leezer behoedzaatn te maaken, en van de Ondeugd of te fchrikken.

Georgina, (acne mare Gefchiedenis) door MISS BURNEY , Schryffier
van Cecilia. Twee Deelen. Ta Ainfterdam by W. Holtrop, 1789.
In 8vo, 312 en 332 bloc-1z.

M

eer eenvoudig dan levendig , en minder nadrukkelyk dan
fierlyk , draagt Mejuffrouw BURNEY, in een reeks van brieven , de gevallen van Georgina, de Heldin van deezen Roman,
voor. Men kan niet ontveinzen , dat deeze laatfle , een goed
gedeelte van het eerfte Dee', zo omringd is van zaaken die weinig betekenen ; en van Perfoonen , die weinig tot de hoofdzaak
doen, dat ze daar byna onzichtbaar onder is; en tot omtrent op
de helft van dat dee( nog maar een kind genoemd kan worden.
Doch met bladz. 14o, begint de Gefchiedenis meer belangryker
en treffender te worden. D ‘: kleine voorvallen van het kinderIyk levee raaken langs hoe veer uit het oog; en de karakters beginnen uit te fteeken ; en houden , van daar , den leeslust, tot
het einde toe, gaande waar toe eenige nieuwe wendinen en gepaste aamuerkingen ook het hunne aanbrengen.

N/E UWE
AL G E M E E N E

VADERLANDSCHE
LETTEMEFENINGEN:
De Bybel vertaald, onzfchreven en door aanmerkingen opgee
helderd. Derde Dee!. Te Utrecht en Anylerdam, by Ga
T. van Paddonburg en Zoon en J. Allart , 17 9 0. Behal.
yen de Voorreden 574 bladz. in gr. octavo.
M et een aenhoudenden opmerkzamen geest vervorde rt
Eerwaerde van Vloten zynen Bybelarbeid, en levert ons in dit Deel de twee laetfte Boeken van Moles ,
benevens dat van yoichua; in Welker vertaling , onnehryving en opheldering beftendig 's Mans oordeelkunde
ftraelt. - By bet doorbladeren van dit gedeelte heeft de
omfchryving van deze en gene acnfprakeu of foortgelyke
voorflellingen, meer clan eens inzonderheid onze aendacht
tot zich getrokken ; nadien onze geagte Autheur bier bovenal gelegenheid had om zyn vermogen vau wel- zeggen
te oefenen; 't welk hem ook meermaels het voorgevallene
in zulke ornftandigheden met eene uadruklyke tad doer
voorliellen. Ten voorbeelde hiervan ila men het oo,4,
de flaetlyke vergadering van Israi31 , en wel bvzonder
aenmerklyk gedeelte der aenfprake van yofchua by die gelegenheid, met het gevolg van die onderhaudeling,
tekend in bet vierentwintigfte Hoofdfluk van dat Bock,
Josef:it/A naemlyk bad den breeden Raed te Sie!lem belegd , en verieheen in denzelven, met oogmerk , om het
Volk , nogmaels , door ene deftige aenepraek , en gezette
onderhandeling, ten nauwften aen den dienst van Jehovah.
als hunnen BEER en Beicherm - God, te verbinde ll . Hier_
toe herinnert by hen eerst do menigvuldige weldaden , waermede God hunne Vaderen alvorens hegiftigd had , en de
dierbare zegeningen van den Allerhoogiten , die zv vervolgens genooten hadden , en in welken zy thans deelden.
Dit voorgefteld hebbende vervolgde by aldus,
net befluit , dat ik uit dit alles trekke is , dat gij
tie grootfle verplichting hebt, om Jehovah alleen en onrecht
te eerbiedigen, en dat gijl. niet omdoolt in den clienst de
V. DE EL. N. ALG. LETT. NO. I I.
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afgoden , zelv van die niet waaraan uwc voorvaderen vet.
ilaafd \\Tare'', want wat waren zij dock? ook niet van det
Egyptenaaren goden , die geen magt hadden him eigen
voile te bevrijden : het that derbalven vast, dat
' owe verplichting groot is om aan yehovah alleen Godsdientlige
eerbewijzing te bewijzen. Wilde ik, voor dat ik mijne
oogen fluit , u gaarne onder eene nicuwe verbindtenis brengen , ik geve u dan rat keuze — hoe het zij , 'er moet
oprechtheid in uwe voorneemens heerlchen; hebt gij geen
behagen in yehovah's Godsdienst, bepaalt u dan
, maakt
eene keuzeen kleeft die getrouw aan verkiest gij de Me.
zopotamilche afgoderij, het zij zo; begeert gij die der
Egyptenaaren , houdt u daar aan ; of valt uwe keuze op
de Gocien van Kanalin , zo ontrouw aan bonne aanklee'mar - verwondert u niet, dat bet
ves , bet zij zo ;
mijn opzettelijk voornecmcn blijvt, met mijn ganfche fami, e;iGvah en zijn
getrouw te blijven. -- Nu
zwijgt de Godvrugtige grijsaard , maar boort eene eenpaarige betuiging onder de laden van den Rand : — wij
ben niet eons bedenking, wat te kiezen • wij begeren 3e'
hovala s dienst om lief of iced niet te zonder ons
homer aan andere afgoden te verflaavcn. Want yehol:ah
alleen is onze Befcherm - God en IIEER ; van ilaven in
Egypten heeft Hij ons tot onderdaanen gemaakt, 11.2cfc
zulk een atonal wonderen verrigt , zo vaderlijk ons hulloed,
en befehermt tegens alle vljanden , wat zoo ons dan bewe? fleeft Hij daarenboven niet, on' zijne weldadigheden
volkomen te maken , de ibijdbare natie van dit land verdreven ? Hierin hecfr Hij getoont maptiger te zijn dan bonne Goden ; bet blijvt dan ons beftendig voornemen , bet
is ons Wij zullen altoos y6I:ovah dienen, want
Hij alleen is onze Belcherm-God. Doch JOSCEILJA ( * 2) ontzag zich niet voor den vollen Rand te betnigen, den aart
van de natie kennende: het is It onmogelijk , van wegens
uwe vooroordulen en ow heerfchcnde neiging , om Yeiutrala oprecht en beflendig
i
te kunnen dienen — en zulks
wil Hij evenwel, want Hij eischt zuiverheid, en verqamt
zich op de minfte afwijking ; ziet Hi, zulks in u, I lij zal
de meerdere zo wel als de mindere fchennis nooit ongewro(*) Men inoct deeze zaak in haar gewrigt befchouwen ;
yiscritIA nict'als een bijzonder perfoon, maar als een Hoofd ,
„ niet minder in aezag dan Moses, die ook het yolk onder eeM
„ verbond g.;bragt had."

VERTAALING VAN DEN DIDIEL.

wroken laten. — ja zo gijl. Yehorah's dienst geheel vaarwel zegt, -zo zal Hij ook veranderen ten uwen opzigte, Hij
zal u flreng firaffen, ulieden verdelgen door plaagen, evenreedig aan de zwaarte ewer ondaukbaare vcrlaating. Nog
6inaal hoorde men bet herhaalde geroep in den Raad:
neen, neen, het blijft onze keuze, wij hebben lust3ehovala
alleen te dienen. Nu autwoord JoscnuA, het is well ----Wij hebben .gecn getudgenis meer nodig, bet is uwe eigen
vrijc keuze, gij verbindt 'er u dan toe — zij antwoordden : ja wij wErbinden 'er ons plechtig toe. — Wel aan
dan, van nu of de vrcemde goden, die nog in bet heitnelijk
under ulieden gediend worden, weggedaan, nu 'er uw ganfche hart opgezet,
Yehovah lsraels IIEER en God alleen
Daartoe verbond zich nu de ganfche Raad,
te dienen.
door de plechtiga betuiging van gehoorzaamheid en onderwerping. Dus floot joscnt7A tot zijn oogmerk dice dag
plechtig bet verbond nit imam van zijn nEErt met bet yolk,
om hen daar door te flerker te verplichteu tot gehoorzaamheid; bet was derhalven Met alleen eerie gewigtige plegtigheid , maar zo eene die zelv de gedaante van een wet bekwam.
Want hij fchreev eigenhandig den inhoud van de belofte in
bet .eigenhandige handfehrift van MOSES Wetbock : en ter
gedagtenis van de zaak , rigtede hij een gedenkzuil op ter
plaatze daar die tike was , alwaar cen der aartsvaderen zoortgelijke gedenkteken gefligt hadde , wiens keuze bevestigd
was geworden, door dat deze plaatze aan den waarcn Godsdienst gewijd bled. • Nu fprak hij andermaal tot den Raad,
bij gelegenheid van de plechtige oprichting en zalving van
dat gedenkteken:
Iaat , dcze fleen tot een beftendig
bewijs dienen van alle de plechtige aanfpraken van Je hovah , door mij tot ulieden gehouden, laat hij waar
waken, dat gij voor het aangezicht van 7ehovah Diet valsch
gekoozen hebt. — Doe deze plechtigheid algeloopen
was, deed JQSCHUA den Rand tcheiden, en naar huis vertrekken."

/111 a
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Leerredenen en befchouwingen over de Leevensgefchiedenis en
het Character van ABRAHAM. Mitsgaders over de Ge/chie•
denis van NAOMI en RUI H. Door c. c. s-roam, Predi•
leant te Hamburg. Te Leyden by A. en J. Honkoop
1789. In gr. octavo.

M

et regt onrdeelt de Eerwaerde Sturm, dat de voortreflelijkheid van den Bijbel, boven alle weerehilijke
leer- en gelchiedboeken , zich ook hierin toont, dat dezelve
bijzonder voor dien {land, van welken de algemeene welvaart der Landen, Steden en Dorpen, en het geluk van bijzondere perloonen afhangt, de zekerfle, begrijpelijidte en
kortfle aanwijzing tot een vrolijk en gelukkig leeven mededeck. z lnzonderheid meaken de voorbeelden, die in
het 13ijbeliche onderricht ingeweeven zijn , het duidelijk ,
dat de huislijke gelukzaligheid, in haaren ganfchen omvang,
met de beoeffeumg der Godzaligheicl in het naauwfle verband ftaat: dat alleen door den Godsdienst coede Huisvaders en Huismoeders , trouwe Echtgenooten, rechtichapene
Ouders , hoopvolle kinderen en zorgvuldige dienstboden gevormd worden." Zulks heeft zyn Eerwaerden byzondee
genoopt, om deze en gene narichten van beroemde Familien ,
m den Bybel voorkomende, ten nutte zyner medechristcnen te verhandelen; waervan hy een aenvang gemaekt heeft
met 'de gefchiedenis van Abraham , op welke by vervolgens
de gefchiedenis van Naomi en Ruth insgelyks
b
overwoocren
beeft. In de uitvoering hier van , by manier van beoefenende befchouwing, ontwikkelt hy de gronditellingen , die
'er in opgellooten liggen, leid 'er de voornaemfte regels
waerfchouwingen nit af, past dezelven toe op de verfchillende omilandigheden des huislyken leevens en tracht
lkszins te doer zien, hoe veel invioeds zy hebben
op het
'
geluk en ongeluk der familien.
Dit alles ontvouwt de
Leerier gemeenlyk op een treilenden trant, en zyn belpiegelende geest , door eene levendige verbeeldingskracht eangevuurd, maekt ons dikwerf fchoone fcbilderyen. Ilet
ecielmoedige „0-edrag van Abraham omtrent Loth, (by yourbeeld) ter afwendinge van opkomende, en voortgang van
verdere familie-onenigheuen , verleent bier een verrukkend
tafereel. En de eendraebt minnende Sturm maekt 'er een
oordeelkundig gebruik van , met zyne toehoorders onder 't
Grog te brengen, het haetlyke en ii-nertbaunde van familietwis-
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twisten. Hieraen hecht by ene ontvouwing van de denkwyze welke men zich eigen behoort te maken , en der maet.
regelen die in agt te nemen zyn, ten einde het voorbeeld
van Abraham na te volgen: het welk by verder aendringt ,
door 't oog te vestigen op de treurigtle verwoesting en rampzaligheid , die de tweedracht en onmin te wege brengt :
waer tegen by ten laetfle flelt ene affchetzing van de zegenvoile uitwerkzels der eendragt, in groote en kleine familie.
betrekkingen , die by ons iu dezer voege voor oogen ftelt.
Freed eens iu een huis, het welk een zetel van eens.
gezindheid en vrede is. Hoe eerwaardig en bekoorend moet
elke plaats zijn? Hier is het oord, waar de Huisvader
voor zijn gezin arbeidt, Ziet, hoe helder zijn gelaat, hoe
bezig zijne hand is, hoe hij zich bij den arbeid verheugt,
om de yruchten van denzelven met zijne geliefde huisgenooten te kunnen deelen! Daar zijn de jongere leden der
Hunne oogen zijn op tie moeder gericht , die hen
met eene tedere hartelijkheid aanziet, en nit wier mond zij
de lesfen der wijsheid en vroomheid hooren. IIier geniet
de huisvader in den kring zijner familie , zijn midday of
avondeeten. Ziet, hoe vergenoegd hij condom zich ziet,
hoc zorgy uldig hij ieder behoefte bemerkt, en ieder beetje,
dat hij aan de zijnen toereikt, met vriendelijkheid en goedheid kruidt. Ziet, hoe fpraakzaarn en vrolijk zijue dischg,enooten bij den maatigen en gezonden kost zijn, hoe dankbaar zij hunnen onzigtbaaren en zigtbaaren huisvader zegenen , die hem met welgevailen verzadigt. Daar arbeidt bet
buisgezin ; hoe werkzaam en ijverig maakt hen de gedachte
aan hunnen goeden meester, die . hun elk bezwaar verzoet
en verligt! Hier is de gelukkige famine tot gemeenfchappelijke aaudacht vereenigd. Ziet , met dezelfde eendragtige
Itilte, waar mede zij arbeidden, heifen zij thans hunne handen tot God opwaarts verheugen zich over zijne milde
goedheid, en veriterken zich in hunne vroonie gezindheden.
De befchouwing van zulk eene eendragtige familie ontvonkt
en verheft het hart nog meer, dan de befchouwing van ten
bloemtuin , die met alle de bekoorlijkheden der natuur en
kunst opgefierd is. De eendragt is voor de familien dat geese wat de daauw voor bet planteiijk is. Door liaar worth
alles bezield, verkwikt en gezegend,
„ Ja, gezegend is bet huis , waar vrede woont, Het zij dan
zoo, dat die goederen van bet fortuin, of geheel, of ten
deele , aan bet zelve ontbreeken , die de waereld voor zegets.
acht. Door eendragt en liefde is ook de armfte familie ge,Hh3
luk-
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lukkig. Ook de magerfte kost is voedzaam en warmskend, wanneer die met te vredenheid en luchtige vreugd genooten wordt. Oak de kleintle en gebrekkigite woouing
wordt voor die geenen een aangenaam verblijf, welke door
de bandcn der liefde met elkander vereenigd zijn. Oak de
zwaartte beproevingen warden verdraaglijk „ wanneer de geiukkigen den ongelukkigen de hand bieden , de vrolijken
met de weenenden weenen, en de gezonden tot onderiteuning der kranken zich vereenigen. Ook het gebrek aan allerlei words ovcrvloedig vergoed, wanneer wij in den fchoot onzer kleine fimilie de onfehuldige
vreugde van den huisfelijken omgang genieten kunnen. Zahig zijt gij , vreedzaamen! De zeven des Heeren rust op ul
1Vij zegenen u in den naam des Heeren."
De Brieven van PAULUS, den Apostel. Naar het Grieksch.
Door 1. VAN HAMELSVELD. Derde Stuk. Anzfieldank
by M. de Brun, 179o. In gr. octavo.
ter de gewoone rangfchikking der Euangelifiche Schriften , volgen , op des Apostels Brieven aen deze en
gene Christen-Cemeenten , enige Brieven aen bvzondere Perfoonen, te weten Timotheus , Titus en Fileemon, benevens
een Brier aen do Hebreen , dat is, waerleitynlyk, aen deliebreeuwIche Christenen, in yerufidens en Paleftina. Tot_
deze Brieven bepaelt zich het tegenwoordig Stukje, en de
_Beer van IIamelsveld voldoet, zo iu derzelver Vertolking „
als in zyne Aenmerkingen , zeer wel aen de verwagting ,
die zyn tael- en oordeelkundige arbeid ons alvorens ingeboezemd heeft. Bovenal behaegt ons zyne overzetting
van des Apostels Brief lieu Fileernon , als in welken de
menschkundige en menschlievende denkwyze van Paulus,
naer ons tacleigen , zo voortredyk uitgedrukt is, dat het
wel der moeite waerdig zy, zulks den Lezer hier onder 't
oog to breng2n.
Wy bcpalen ons , outdit Artyket
te breed te docn uitloopen , tot dat gedeelte, het welk
des Apostels vooripraek voor Onezimus , van vers 8. tot 21
beheist. Na ene voorafgecnde inleiding, in de zeven eerfle
verzeil welko, gelyk de Hcer van Hanzelsveld opmerkt en
zent(,nnr, verttandig ingericht is, ow, ter bereikinge van
het bedoelde, den w2g tot Filemons hart te banen, en hem
als geheel buiten ftact te Mellen, ont jets aen Paulus t-e. weigereu, vervolgt de Brieffehryver
,, vs*
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), vs. S. Even d,,arom , hoewel ik zoo veele vrijmoedigheid
zou kunnen gebruiken , om u als een Christen te benogthans liever,
veleta, het geen betaamlijk is, wil
9. om deze Heide, u verzoeken, ik een PAULUS, een
man op mijne dagen
en nu ook een gevanL-4.cn
Ik verzoek
10. 0111 JESUS CLIP. BTUS
voor
mijnen zoos, die juist in deze mijne bandenmijn Zeon
geworden is ---- voor oNEstmes; die, hoe zcer liij
u te vooren onnut was, tlians u en mij dienitig zal
zijn, en dien ik nu tevens aan u weder zende.
Neem hem, dien ik zoo teder bemin, als mijn eigen
hart, in gunfle aan.
13. „Geern zou ik hem titans bij mij gehouden Plebben, op dat hij , in uwe plants, en uwen wege, mij
ten dienfte zou zijn in de gevangenis, daar ik , om de
14. Evangelic-lecre , mij in bevinde; doch ik hob daarin
niets willen doen zonder uw goedvinden; op dat uwe
weldaad niet zoude fehijnen, door nood algedwongen te wezen, maar op dat dezelve vrijwillig zonde
veclligt was liij ook damn.) voor
15. gefcldeden;
cene poos van u gefeliciden , op dat gij hem nu voor
16. ahijd zoudt bezittcn niet zoo zeer vocrtaan als
een dienstknecht, maar meer dan cen dienstknecht,
als een gelicfden broeder dat is hij mij grootlijks , en hoc veel te nicer dan n, wien hij, en mar
het liehaam en als Christen , toebehoort.
17. „lndien gij mij dan voor ecuen vriend houdt, met
wien gij alles gemeen wilt liebben, zoo seem hem in
Fleeft hij
18. gunst aan, als of gij mij aannaamt.
u iet ontvreemd, of is hij a iet fchuldig, 'lel dat op
19. mijne rekening. 1k PAULUS geef u hier mijn eigen
handfcbrift: Ik zal het betaalen. — 1k wil nu niet
zeggen , dat gij alles , ja u zelven , aan mij fchuldig zijt.
20-Ja, broeder! laat ik dam dienst van u, met betrekking op den Heere , genietcn ! Verkwik mijn hart, als
mijn mede-Christen !
lk fehriif dit met vertrou,
wen, dat gij mij gehoor zult geven
wect,
dat gij zelfs meer nit doen, den ik zeg."
Den nadruk dezer voorfprake brengt ons de Heer van
liamelsveld , in zyne Korte Aanmerkingen, verder nog dus
onder 't oog,
„ vs. 8.] Welke krachtige drangredenen! 1k kon u beveGij zijt een
len, maar ik wil liever verzoeken.
HE 4
Chris.
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Het is iet „ het well: bctaamlijk is.
1k PAULUS , zoo verdiend bij alle Christenen
thans
een man op mijne dagen, en voi onderviuding
gevangen orn JESUS wil. — Voor wien doct deze perioon een verzock in zulke onntandiglieden ? Voor zijn
zoon , dat is , 'ceding , dien hij nu als zoon aanmerkt,
die hem te liever is, van wege de omitandigheden, hij is
zijn zoon gewordeu in deze gevangenis voor ONESImus , (de naam betekent iemand, die nuttig en dientligzim kan.)
vuor ONESIMUS , die te vonren voor u
onnut , thans voor u en mij kan wezen , het pen zijn
dies ik u weder,
naam beteltent, nuttig en dienflig;
zend, en hem dus aan u heritel neem hem, dat is,
mijne ingewanden , (zoo that 'er eigenlijk ,) aan. —
Wat ontbreekt 'er nog pit dit volmaakt voorbeeld van
voorfprnak!
„vs. is.] Welke befcheklenheid ! 1k had hem geern bij
mij willeu houden , hij kon mij van dienst zijn in mijne
onntandigheden, maar ik wilde niets doer zonder uw goed,
viaieu ; Gene weldaad moet zelfs geen fchijn van dwang
hebben. — Hoe groot is toch pAuLus!
„ vs. 15.] Hoe weet hij de misdaad van ONESIMUS WC'
te inciden, maar tevens zoo, dat het haatlijke verdwijnt.—
Misiehien was hij voor eene poos van u gefcheiden , op
oat gij hem ceuwig, dat is, zoo Lang gij of hij leeft, bezitten en dienst van hem hebben zoudt — en welke
verandering ! hij zal u niet een dienstknecht , maar meer
dan een dienstknecht zijn , een brocder,, die u gewillig ,
getrouw, vlijtig zal dienen, enz. — 1k erken hem voor
mijnen broeder, hoe veel te meer gij, wien hij nu in alien
opzigt toebenoort.
„vs.17.1 Nu PAULUS zijn verzock daadlijk doet , beroept hij zich op de gemeenzame vriendfchap van FILEE
MON, met Hein PAULUS, volgens welke hij voor dezen
Apostel alles ten b,.sten hadt.
„vs. IS.] Misfehien was ONESIMUS de beftuurer van het
huishouden van l ILEEMON geweest, misfchien bath hij bij
zijne vlucht bet een en ander medegepakt, om eenig beftaan
te vinclen. — Hoe het zij , PAULUS biedt aan, deze fchuld
op zicit te nemen, en fchrijft met eigen hand een uitdrukkelijke borgtogt, dat hij het aanneernt te betaalen. — En
:evens voegt hij 'er bij, op dat het niet zou fchijnen, als
of hij FILEEMON zulke laage ziel toefchreef, dat hij dit van
zou begeeren: 1k wil nu niet zeggen, dat gij enz.
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Denklijk was FILEEMON door PAULUS zelven tot het Christendom bekeerd. Schoon toch FILEEMON 'CC Kolosfel. W0011-

de , daar PAULUS nooit in peri■Ain geweest was, kan hij of
te Efeten , of elders, den Apostel ontmoet hebben, en daar
van hem tot het Christen geioof zijn overgehaald.
„vs. 20.] PauLus gebruiki in het Grieksch een wooed,
het well: eene fpeelii:g op den naam ONESIMUS in zich bevat. — Hij , een Apostel van JESUS , verzoekt eenen
dienst van FILEEMON als een Christen, hoe kan het hem
geweigerd worden !
„ vs. 21.] Met alle zijne vriendlijke befcheidenheid , beh011dt PAULUS tevens zijne waardigheid. Ik vertrouw op
uwe gehoorzaarnheid, enz. Met Cien woord , deze brief is
een meesterfluk!"
En bier aen is het, gelyk de neer van Hanielsveld al in
den aenvang opmerkte, naetstdenkelyk toe te fchryven , dat
de Christenen dezen Brief, fchoon ilechts aen een byzonder
perfoon , over een byzonder geval, gefchreeven, by hunne
gewyde Schriften gevoegd hebben. Dit komt in den eerflen
opilag enigzins vreemd voor; dan het is niet zeer te verwondm en , als men nagaet, „ hoe meesterlijk , hoe recht in het
„ karakter van PAULUS dezelve gefchreveu zij , en tot hoe
„ veele nuttige lesfen die aanleiding geve: terwijl we den
„ grooten PAULUS bier leeren kennen, als eenen wijzen
befcheiden, deugdzamen en liefderijken Man."
Over de Tolerantie, door den Hooggeleerden Heer MOEAVISCH Hoogleeraar op de Hooge School te Kiel. Uit het
.Hoogduitsch. Te Amfierdam by P. den Hengst , 179o.
In gr. octavo, 56 bladz.
yn oogmerk (zest de Hoogleeraer Hegewirch,) in
M dit gefchrift, is, gedeeltelyk de gevallen te ont„ wikkelen , in Welke; gedeeltelyk de regelen volgenr welke
„ de Toleran tie of Verdraagzaamheid moet uitgeoetfend
I) worden." Ter bereikinge van dit bedoelde, onderfcheid
by de Tolerantie in vier foorten. „ (1.) Die geene, welke
9) elke Secte tegens alle anderen moet uitoeffenen. (s.) De
13 Tolerantie van den Staat tegens de verfcheiden Secten ,
l, in welke zyne Onderdaanen verdeeld zyn. (3.) Die, wel„ ke de eerie partij tegens de andere moet in agt neemen,
„ in gevalle 'er verfchillende meenigen en oneenigheden
, 2 over de oude Leer, de oude gebruiken en inrichtingen
Hh5
„ont-
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ontflaan mogten. En eindelyk (4.) de Tolerantie van deft
„ Staat tegens de andersdenkende medeleden cener party;
„ het zy dezelve de beerfchende zy of Met." Naer dew
vier foorten is dit Stukje vierledig, en de Autheur legt bet
'er op toe , om, by de befclionwing van iedere Coon, te
toonen , op welke gronden dezelve {leant , en hoedanige
regels dacromtrent in agt te ncmen zyn. — 's Mans denkwvze over dit onderwerp, dat onder zo vericiiillende gedaenten voorkomt, zal in het enc geval aen dczen, en in het
andere geval aen anderen , behagen ; maer ze kan niet wel
ene algemene goedkeuring ertangen , uit hoofite van de byzondere inzigten, waerdoor de verfchillende partyen g,edre.
Yen worden. Dan wat hiervan zy, hoe ver men ten dezen
opzichte ook uit elkander loope, en hoe veel zwarigheids
het tot nog in zich hebbe, ene algemene verdraegzaembeid
te bewerken; men zal, tot welke party men moge behooren , bier verfcheiden aenmerkingen nopens dit Stuk yinden , die men der nadere overdenkinge waerdig zal keuren,
indien men niet geheel opzetlyk onverdraegzaem zy. —
Van dicn aert is, onder anderen, zyne laetfte {felling, wegens de Tolerantie van den Staat, ten aanzien van verfchillende Secten in welke deszelfs Onderdaanen verdeeld zyn,
die aldus luid.
„ De Staat moet by die clasfen van het Volk, die, door
het bezit van weer goederen, voor eene betere opvocding
vatbaar zyn, de fludie der wetenfchappen en kennisfen bevorderen, die den geest boven de vooroordeelen verheffen,
die hem van bet hartstogtlyk aankleeven van meeningen losmaken, en hem eene vaardigheid verfchaffen, om elk ftelzel
met eene koele onpartydigheid van alle zyden te anderzoeken. Daardoor zal de geest van verdraagzaamheid by de
hoofden der verfcheiden Partyen gebooren worden, en dezelve zal zig allengskens ook over de andere medeleden
verbreiden.
„Misfchien zal meenig een denken, dat?deeze {telling geheel anders had moeten luiden. De Staat , zullen veele
bewerken, moet poogingen doen, om allengskens anheid
van Godsdienst te bewerken. Dan dit is ongegrond. Wet
zal den Staat daartoe bewee otn? Zyn belang by den Godsdienst is Been ander, dan dat dezelve tot de vorming van
goede burgers iets bydraage. Maar wanneer nu elite 6,odsdienst of {cote in den lande zulks doet: waarom zoude by
uitwerking. niet te vreeden zyn? Waarotn
met deeze goede nitwerkhr
te verliezen , daardoor
zoude by het waagen om
dat.
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dat by de gertistflelling- , die elk een in zyn . eigen Godsdienst vind , de Overtuiging, waardoor elke Religie haarera
bekenner tot een goed burger maakt , ftoorde ? Want hy
moet ecrst deeze gerustftelling en overtuiging flooren , eer
by de Onderdaanen kan overreeden , om beide in een anderen Godsdienst te zoeken. De Staat moge hierin fchielyk of langzaam te werk gaan; zoo itoort by toch altoos
bet goede het geen reeds aanweezig is , en by kan het
niet weeten , of het betere , waarna by haakt , ooit volgen
Len wyze Staat onderneemt dus niets, het geen,
zal.
vol„ (*) De Staat , (had by deswegens alvoorens reeds gezegd,)
de Staat wet de middelen eerbiedigen , aan welken zyne ander.
daanen ter bevrediging hunner zedelyke behoefrens gewend zyn.
Arles wat by ten opzigt eener betete en volmaaktere bevrediging
in deezen doen karrt. beflaat daarin dat by hun flegts den weg
aantooNe , maar hy wag hen niet dwingen , om de oude wegen te
verlaaten en den nieuwen te bewandelen Hy moet het aan de
langt tame werking van eigene overdenking en overtuiging zyner
onderdaanen overlaaten , of zy niet eindeiyk de voordeelen van
den nieuwen weg inzien.
D zedel yke natuurbehoefte , die de eerfle bronwel van alien
Godsdienst is, kan, dunkt my, met geen treffender woord aan.
geduid word en, dan met dat van Gerustflelling. Dc vyanden van
den Godsdienst maaken zig daardoor aan deszeffs vereerers gehaat,
wyl zy hun haare Gerustitelling rooven. Deeze Gerustflelling beNat in lien gemoecisaaat van een mensch, waarin hy niet alleen
met zyne, lorgevallen in 't algetneen , mar' ook in 't byzonder
daar mee le vreeden is , dat by zig verpligt meent te zyn , tot
de vervulling eeniger pligten , die anders zeer onaangenaam zyn.
Deeze gentoetisftaat is de uitwerking van eenige meeningen , die
de mensch zig over de oorzaaken zyner lorgevallen zoo wel als
zyner pligten gevormd heefr. Zoo ras de mensch zelfs in den
woesten natuurflaat , op de gevallen , die hem bejegenen , oplettend word; zoo moet 'er noodzaaklyk een nerlangen in hem ont•
ftaan , ow de oorzaaken to weeten , die hem aan deeze lotge.
vallen onderworpen hebben. Indien het waar is, dat nieuwsgre•
righeid, vrees en hoop drie dryfveeren zyn , die van de natuur
van het menschlyk gemoed onaffcheidbaar zyn ; dan moet men
bekennen , Cat deeze dryfveeren voornaamlyk moeten werkzaam
zyn , ten aanzien der oorzaaken van de lotgevallen, die den mensch
to beurt vallen ; en dat zy reeds hunne werkzaamheid by den
eertlen mensch, die, otn zoo te fpreeken onmiddelyk door de
hand der natuur gevormd wierd , moes r en betoonen. Men on.
derzoeke vry alle Religien , zoo veele ons bekend zyn; en wy
zul.
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natuur der zaak , ten uiterfle zwaar en bedenk.
lyk is. Maar te gelyk leert hem de gefchiedenis , de ondervinding van alle eeuwen leert hem, dat, alwaar verfcheidene
religiepartyen in een en het zelfde land neffends elkander geyestigd zyn , zeer ligt oneenigheden en onderlinge haat onder dezelve ontitaan ; indien de voornaarnfte clasfen des
yolks niet ten minfte tot eene edele en duidelyke denkwyze
gevormd worden. Daarom eischt de wyze flaatkunde , dat
zy alle weetenfchappen bevordere, die zulk eene 'nattier van
denken kunnen verbreiden. Want zonder dezelve kan de
verfcbeidenheid der feden eene bronader van veele onheilen
worden, en de rust des lands verftooren."

volgens de

zullen vinden, dat dezelve alle uit deeze eenvonwige bron ont.
fprongen zyn. De korte inhoud dier voorflellingen , waardoor
de rnensch de oorzaaken Tyner Iotgevallen , die hem verborgen
zyn, en die by uit natuurlyke oorzaaken niet kan afleiden , meent
te kunnen verklaaren waken het weezenlyke van zyne Gods.
dienffige begrippen of religiedenkbeelden uit, en de gerustftelling ,
die door deeze denkbeelden by hem ontftaat , is eigenlyk dat
g"en , het Welk hem zyne religie zoo dierbaar maakt. Deeze
Gerustflelling is zulk eene wezenlyke behoefre van den mensch.
lyken geest , dat zelfs twyfelaars , doginatifche ongelovigen ea
fpinofisten hunne leerftelzels zoo zoeken te bewerken , dat ay
daarin gronden tot hunne gerustftelling vinden kunnen."

Bedenkingen van eenen Friend der waarheid en goede trouwe,
over de Verhandeling van T. c. PIPER; voorgedragen aan
het Godgeleerde Haag fche Genootfchap. Alon g te beko,
men. In gr. octavo 27 bladz.
jn dit Stukje word den Hoogleeraar Piper onder 't oog
gebragt , dat by Socinus gansch ten onregte doet voorkomen als een veragter der geboden , ja , over 't algemeen , der Schriften des Ouden Verbonds; waarvan intusfchen het tegendeel baerblyklyk is: terwyl de befcbuldiging
ulleen gegrond is, op ene verminkte aenhaling, buiten den
zamenhang. Verder toont hier de Schryver dezer Bedenkingen , dat zyn Hoogeerwaerde al te los omfpringt, in 't
geen by , ten aenzien van Socinus zegt , nopens deszelfs
begrippen wegens Verborgenheden , en de onegtheid van
deze en gene plaets der Schriften des Nieuwen Verbonds,
En eindelyk doet men ons opmerken dat het aengevcerde
-nit de Schriften van Socials, met opzicht tot de Leer der
Vera
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Verzoening, geheel niet beantwoord, aen 't geen de goede
trouw, in 't gebruik maken van Schriften van party, regtrnatig afvordert. — Hernmeringen van dien acrt kunnen
hare nuttigheid hebben, bovenal voor dezulken , die zieli
toeleggen op de ftrydvoerende Godgeleerdheid , in welke
men dikwils groot gevaer loopt van 't gevoelen der part:en iliet in het juiste daglicht te
De Vraag: vat volgens Reden en Schriftuur van den Dui•
vel te geloven zy ? volledig beantwoord , door C. A. L.
KIRCHHOFF. Uit het Hoogduitsch vertaald. In 's Gravenliage by J. Plaat , 179o. In gr. octavo 7z bladz.

aer de denkwyzevan den Heer Kirchhoff', is de leer
van den duivel geen geloofsartykel van den ChristeN
lyken Godsdienst: en we zyn in onze eeuw te wel °niterricht door de Ziektekunde, en door de nafpooring der bronnen van 't zedelyk bederf, om nog de oude denkbeelden ,
wegens de bezetenen , en den invloed ,des Duivels op bet
rnenschlyk hart, te blyven omhelzen. Zuiks heeft hem genoopt zyne bedenkingen over dit onderwerp gemeen te maken, ten einde die vroegere denkwyze te krachtiger te keer
te gaen. 't Is bekend, dater in de laettle jaren verfcheiden Gefchriften van dien aert reeds het licht gezien hebben;
zy, die nog twyfelen, welke zyde men in dit verfchil te
houden hebben, kunnen dit Ilukje met anderen vergelyken;
maer wy durven hun niet belooven , dat ze 'er jets weezenlyks nieuws in zullen vinden , dat enigzins dienen kan, om
aen dit verfchil een nieuw licht by te zetten. — De eerfte
Afdeeling, flrekkende, om te toonen, „ dat de duivel flint„ trier, noch voor, noch in den tijd van Christi's , de men„ fchen heeft kunnen bezitten en plaagen ,” verleent ons de
gewoone bewyzen en fchriftverklaringen. In do tweede
Afdeeling legt by 't 'er op toe, om „ de verzoeking van.
„ Jezus in de woestijn, als zijnde niet aen den perfoun des
„ duivels toe te fchrijven , te verklaren, als ene working
„ van 's Heillands eigen opwellende gedachten en derzclver
„ oogenbliklijke verwerping.” Hicrby komt voorts ,
als de derde of laetfie Afdeeling , cue ovcrweging van het
afloopen „ van den rampzaligen Itaet des duivels ," bewerende onize Schryver,, „ dat dezelvc 'net in eeuwigheid kan
„ voortounren." De Hoer Kirchhof naemlyk erkent do mogelykheid der gevallen Engelen; meet de gewoone gronden,
or
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op welken de Voorftanders der algemene heraellinge bott.
wen, Leiden hem tot het denkbeela, dat zy tot in keer g-ekomen zyn; en by heeft zich Baer in zo fierk gemaekt, dat
lry uitdrukkelyk zegge „ 1k ten miniten ben overtuigd , dat
zij de aengebodene genade Gods gacrne cn
aen35
genomen hebben , en dat God jegens hen, Met minder
dan jegens ons menichen, barmhartig , gocdertieren en
lf
,, rechtvaerdi bg is bgeweest."
Pervolg op M. N. CHOMEL, Algeincen, Huishoudelyk, NaDE
mur- Zedekundig- en Konst- Woordenbo4:k, door J.
CHALMOT. Verrykt met Kunstplaaten. Negende
Te Campen , by j. A. de Chalmot, en ye Anyierdam by
j. Yntema, 1790. In gr. Ouarto.
I Tet Been we meermaals nopens de uitvoering van dit
Werk gezegd hebben , is tot dit Stuk , niet inincier
dan tot den der voorgaanden, betrekkelyk, daar hct verfchciden Artykels van de voorige uitgave under opheldert, en
'er eene reeks van nieuwe opmerkingen over veelerleie onderwerpen byvoegt. Zo vinden WO hier,, ten voorbeeide,
by de waarneemingen omtrent het Hoot vroog,er medegedeeld , eenige navorfchingen 'aangevoerd die haare leerzaame nuttigheid hebben. — Men brengt ons onder het oog
de nadeelige gewoonte van het Hooi, onder het zelfde dal:,
met de wooning van den Landman te brengen, dat veclal
by de Hollandfche Friefche en Groninger Bueren plants
heeft , en grootendeels aan eene verregaande zindelykheid
toe te fchryven is. Een Geldersch en OverysiCisch Landman min keurig daaromtrent , bouwt, integendeel, zyn
Hooiberg afzonderlyk van zyne wooning ; waardoor hy,
fchoon zyn Erf niet zo zindelyk blyve , zyne gezondlieid
bevoordeelt; welk laatfte van meer ‘vaardy dan het eerile
is. Vervolgens brengt men etlyke aaninerkingen te
Verde over de beste wyze van Hooi in te zamelen , en 't
Been daaromtrent, zo ter voorkominge van gevaar, als ten
meesten nutte van het Vee , bovenal in agt genomen behoort te worden. Laatstlyk heeft men 'er nog byge7
voegd de waarneemingen van den Heer JEAN sENNEme,R,
over de ontbranding der Gewasfen , en bovenal van upeen gehoopt Hooi • die wy , als een opmerkensaardig
w
verfchynzel nagaande, en niet wel ingekort kunnende wordeu, geheel zullen overneetnen.
Het
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5$ Het verfchynzel, zegt by, dat Gewasfen in een grot› .
hoeveelheid , eer zy droog zyn , Op een gehoopt , als
van zelve in brand vliegen , is verbaazend. UOERHAAVE
fpreekt 'er van in zyne Chimie , als by over bet voedzel
des vuurs handelt. Mussel-IENBRORK roert het in zyn Nut:.lurkiinde even aan • luau- noch den een noch den and,:TC11 heeft 'er op gedacht om de oirzaak op te fpeuren van
verfchytizel , zo gefchikt om de aandacht van CCIICII
:C,:atuurkandigen te vestigen, door 't verwonderlyke , 't
geen zich opdoet de ondandighede
n, en de fchaadelyke
oitwerkzels dear door fomwylen veroirzaakt. Het vuur
komt your nit den fchoot der vogtigbeid; de vertlinden,le
vlam verteert bet lighaam , 't de zelve voortbracilt ,
en dreigt allcs , wat 'er om heen is , is 't verdant . in te
wikkelen.
„ Welk is de oirzaak van Bien brand? — Welke zyn de
huipmiddelen dear te cren ? lk onderneem het niet deeze
b
het is bykans onmooglyk beflisy raae,en te beantwoorden:
fende proeven op dit ituk te doen. lk zal 'er alleen eenige gedachten , die mislchiert zeer aanneemelyk zullen wezen , over opgeeven. — \Vanueer men eene proeve voorftelt, welke tot heil der iMeniChen kan flrekken, door bun
te Cehoeden tegen een verfchriklyken brand , mag men
toegeevenheid verwagten; het berispen zelfs braveeren, en
van zyne eigen liefde eene offerhande doen aan de zugt tot
het algemeene welzyn.
„ Het droogst ingezameld Hooi ondergaat in de Hooibergen
eene gisting, welke zich ontdekt door eene bevige hitte ,
eene Berke reuk, eene zeer merkbaare vogtigheid, en eene
uitwaasfeming van vaste lucht, veelal voortgebraclit door
den eerften trap van gisting. De ondeninding wyst ten
minflen uit, dat men den, met de bloote hand, altoos de
inwendige hitte van een Hooilioop niet kan veelen ; dat
men last in 't hoofd krygt, wanneer men dan fang in de
flallen blyft; dat men veel moeilyker adem beak dan in
de vrye lucht; dat een brandend your met het blood
door
'
de aderen loopt ; dat men ras ovcrdekt is van een overvloedig zweet; en dat men, eindelyk, bykans alle de nitwerkzels voelt , die fmeulende doove koolen veroirzaaken
by lieden aan derzelver uitdampino. blootgelteld , als men
door een voorzichtig weggaan zullt; niet voorkomt.
', Maar, indien de Gewasfen in eene groote menigte opeengelioopt worden, alvoorens zy droog zyn, wordt men
zeta ras de voorbefchreevene uitwerkzels gewaar: dan vervt-A.
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volgens vermeerdert de hitte, een watcrachtige en plalogi.5.
tique damp verheft zich , vergezeld van flank , en , mar
dat de oniflandigheden zyn, barst 'or eene o. eweldige vIam
nit , die deeze overblyfzels der verrottingebfchynt to ontvlugten.
„ De gisting is de oirzaak van de ontbinding der Gewas.
fen doch de deelen, waar nit ze befiaan , zich ontbin,
dende , vormen welhaast nieuwe thmengeftelde lighaamen.
In het begin der gistinge is de ontbinding niet voikomen
'er vliegt eene vlugge damp nit de vaste lucht, die eeit
zout uitwaasfemend gedeelte is : maar het phlogiston blyft
nog vereenigd met een groot gedeelte van de floife der
Gewasfen: deeze hoopt zich op con, en is 'er, zonder dezelve te verlaaten , min vast aan gehegt. De vaste lucht
worts het kenmerk van de geestachtige gisting ; bet phlogiston blyft in bet mengzel, en brengt een weinig warmte
voort. Indien de ontbinding der deelen in de Ge.
wasfen toeneemt , vermeerdert de hitte, het phlogiston worth
eenigzins losfer ; het ontvliegt , en befinet de lucht waar
doorgaat , verminderd derzelver veerkragt op eene
aanmerkelyke wyze, en duet een phlogistique lucht geboovon worden; dit is het kenmerk van de zuure gisting, die
alle de verbindtenisfen der hooftiftolfen vcrbreekt en in
vryheid flelt , om zich op zulk cone wyze , als het haar
behaagt, te vereenigen , door eene zeer groote hitte ; hat
phlogiston breekt in grooten overvloed nit, bet voegt zich
by de zuuren en zonten , die uitdampen , en vormt do outbrandbaare lucht , of eene lucht, zeer met phlogiston op.
gevuld , 't Welk het cinde is van de rottende gisting. —
ZuIks moet op de volgende wyze toe .-aan. -- do
geestachtige gisting paart zich het phlogiston, voor het
grootfte gedeelte, met de gemengde itoffe; het uitwaasf.!mend gedeelte moet gevolglyk weinig phlogiston in hebben
gelyk de vaste lucht. — In de zuure gisting,
bet phlogiston, zich verbergende om het zuur te waken
van de deelen want mode het vereeuigd was ; als dan
dampt 'er eene zekere hoeveelheid uit , die de phlogistique
lucht vormt. Eindelyk wanneer alle phlogiston los
raakt, heeft men een met phlogiston opgevulde lucht , de
ontbrandbaare lucht, en met deeze de verrottiug.
„ Indien men de Gewasfen aan het vuur blootfleit, de
luchtcn 'er uitkomende ontvangt, en het vuur allengskens
aanftookt, krygt men eerst vaste lucht, vervolgens gephlo.
gisteerde lucht, en eindelyk de ontbrandbaare lucht : dit
be-
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bcwyst dat de imam deezer luchten betrekking hebbe, tot
de moat van de umbinding der Gewasien , die dezelve op.
ieveren.
„ Men begrypt ligt de oirzaak van de hitte, kveike meta
gevoelt , als men vogtige GeWasfen, eenigeli tyd geleden,
op:!engehoopt, aanraakt. De ondervinding leeraart, dat de
vereeniging der zuuren met het phlogiston ahoos eerie warmte
verwekt, wclker fterkte geevenredigd is aan de zuiverheid
en hoeveellieid der zuuren , en Van het phlogiston, die zich
vereenigen. Men ziet ook dat de p ine tueneemt lIi de gis,
tende Gewasfen, met de ontbinding hunner decien , die
bunne eigen.: hoeclaanigheden aanneemende, dezelve brengt
in den float, waar in wy ze bevindcn in onzc flookbuizen,
en dezelide uitwerkzels duet voartbrenien.
„ De ontviamming der Gewasfen i;an in deeze onirtandig
heden, of van zelve , of by tocvai, ontitaan. Zon
men ciit, in Let eerfte geval, niet kunnen opheideren, door
do vereeniging der zuuren met de ()lien, 't zy ligter of
zwaarder, getYk gebeurt , wanncer men geest van vitriool
met eenige die vermengt ? Zou 'et zich Beene foort van
pyrophore of pholphokus , of hover con falpeter,, indien geen
zwarelaclitige stone, Vormen, die by cane maatige warmte
in den brand viiegt, of zen, gelyk eenige Bier mengzelen,
door het aanraaken der lucht De GewaSfen Verfehaffen de
Roan van deeze onderieheide mengzets: Jo de algenicetie
vlugtigwording van alio, hunne declen , begtypt Men de
mooglykiieid van de famentlelling der opgenoemde floIren ,
en bygevolge die van 't uitwerkzel, 't geen ik tracht op to
losfen.
„ Wanneer wy de iighadmen, die de gisting ondergaari
bel , ben, onderzoeken, zien wy dat ze van kledr, geur en
zeintandig:ieid, veranderd Zyn, dat derzelver zw::atte veel
is *enomen , en als 'et cone Volkomene rotting plaats ge-;
bad 'Left , zyn de overblyfzeis diet lighaamen niet meer
vatbaar vnor de verbrancling, zy vormen cone foort van kalk
die de grondi]ag der grociling, en misFehlen bat werk der
grocijing zeive, is. Zy, die vogtig Hooi oplluiten, weeten
dat bet zwart Nvordt, eon leelyken flank eh fiegten tinaak
krygt, ads made dat de lieesten het niet
ecten.
„ Dewyl 10011 derhalven , in de Gewasfell zuuren,
2outen, enbrandende
'
gcesten , bat plkiston, vindt;
dewyl deeze floiren verminderen , of, dewyl ecniL::; derzelyen ontaarten , en , geduurende de gisting, v.:f.1Wynen;
dewyl men weet dat de meeste op denzelfden tyd
l4 i
cal
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den, of kunnen vluchtig worden, mogen wy redelyker wyze
bermiten , dat de ontbinding der Getvaslen eene ftoffe doet
qboorell worden , die dezelve ornringt ; flier uit kunnen
mcngzeIs cntflaan, die, op 't enkel atuiraaken der luck, in
vlam vlicgen.
„ Maar, feboon 'er zich eenige waarfebynlyklieden opdon voor deezc oirzaakcn, lchoon zy eeoc gr, lute rol fpeclen , 111 verfcbeide omfiandigheden , geloot ik,nogthans,dat
men 'cc altoos de ontoranding van vogtig opangehoopt
Hoot nict aan moet toelchryven. Dit toc yal is nict aigemeen; het gebeurt nict altoos wanneer men het Hooi, cer
Let droog is , inzanielt; men neemt bet zclfs nict fteedss,
wanneer het Hooi bederft, zwart words, en verrot.
I let blykt , der halven, dat 'cc de bykomst nodig is van eene
uitwcaligc oirzaak ; dos erdt , in 't algcmcen, deeze ontbranding der vogtig verza,nelde Gewasfen, voortgebracht
doer de ontbrandbaare lucht, uit de Gewasien in dice
voortgekomen, die dan ontfleekt door ceinge byzondere oirzaak, en zonder deeze Met in brand zoo vliegen.
„ Zic bier de grondcn van myn gevoelen : Voor cent
men maakt ontvlalabaare lucht door de ontbinding van yzrr
of cenig metaal in vi:riocdzuur , en dit noir met brai-it:11de
gees-ten te mengt.n„ of MAs door de enicele vereeniging van
dit zaur met phi gist sque ffoffen, of met phlogzsttin zely,2
me» maakt untrlambaare lurht door het eiikel 'Kooken van
()Hai , gelyl, de Ilecr NkRET hccft waargcnomcu by ha
kookcn van Terperly7,-Olie , en de Meer P,; TESTLEY als by
Tom.
Olie van Olven kool-te.
p. 363. Yourp.
•verking van het
tul de 13;0;4,1, Turn.
vuur op 0,c. Gewasfen doet 'er de ontvlanzbaare
viiegen; duel deeze vt.rioont zich Met dan wannecr de zuoren beginnen Vtuftig te wordcn, en de OH , die zich verbeffen, dik genoeg zyn. 1k vocg 'er zelfs by, dat de outvlambaare luck v+ )ortkornt uit de cntbinding Van vzer door
zouten.
't Is blykbaar dat alle daze Iwiten van ontbrandbaare lucht in de wasfen zvn „ cn deeze de warmte,
nodi g- om ze in beweeging te brengen , ondergaan kunnen.
Ik 1, efioit bier nit , dat myne veronderfIciling ten minflen
moogIvk is.
„ Ten tweeden. De Planten , 0;e in mnerasfen verrotten,
leveret' eene ont\-lamb:lare lucht nit. door den Meer VOLTA.
danrin ontdekt. Indien men 's ?miners eene genocgztaint,
hoeveellicid van Gewaski duet gistrn en under water hooch
om de ontbinding te verhaasten, is 'er een tyditip, waarop
lreri
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;nen de luchthellen, die zich op 't water vertoonen, kan
;tan brand fleeken , en dit is joist het tyditip, wanneer de
groene kleur der Gewasfen verdwynt. Dc luck, door kooken nit Olin gehaald, heeft de meeste overeenkomst met
,de ontvlambaare iucht der moerasfen. Eerie foort van rook
kondigt de ontbrandbaare lucht pan in de Gewasfen, welke
men verhrant ; eindelyk ,• bet Hooi, en bovenal het NdHooi, 't geen verrot in de Hooiklamp , verliest de groene
kleur; waar nit volgt dat myne veronderfielling waarfchynyk is.
„ Is zeker dat het regtflreeks bewys ontbreekt. Men
beeft geene proeven genomen op de lucht in dellooifchuuren.
iViaar ook zeg ik , voor eerst , alleen, dat myn gevoelen
waarfchyniyk is, .en ik win die waarfchynlykkeid groot genoeg, om de Landlieden over te haalen , dat zy 'er eene
beflisfende pi-oeve van neemen. Ik zoo die nan anderen niet
overlaaten, indien myne leevensonntatheden gedoogden,
dat ik op 't land v,N)onde, en den H. :,';.boair lion nagaan. —
Ten tweeden; jaaren en pile plaatzeir zvii niet even gefchikt tot die proeve. — len derden; 't is niet mooglyk
dezelve in 't Klein te neemen -- Ten vieraen ; 't geen
veel waarklirilyklieids z'.an mvne veronderitelling byzet ,
is , dat de lock in de Hooifchuuren , gelyk ik reeds aanmerkte , na&efig is voor de adernhaaling.
„ 'Men kan niet twyir-len , of bet rottend H of vormt antbrandbaare dampen, door de Itoffen ,'die zicii ontwikkelen.
En befpiegeling en waarneeming, beiden, leiden ons .op,
om te gelowen , dat zich eerst vaste lucht vervolgens
gephlogisteerde lucht, en eindelyk ontvlambaare lucht , vertoont; doch men zoo derzelver p art te weeten kunnen komen, met de lucht der Hooifchuuren , op verfcheide tyden,
te onderzoeken, na dat men bet Hooi heeft opgedaan, met
falpeter-lucht , kalk-water en fch,on-water. Maar om to .ontdekken , of die lucht ontriambaare lucht in hebbe, moest
men op de wyze van den Meer VOLTA le gaan ; en dus
de lucht der Hooifchuur neemen op 't oogenblik als het Hooi
het heetst is, en in 't bovenfle gedeelte van de Hooiklamp ,
dcwyl de ontvlambaare lucht ligter is dan die des DaMpkings; doch dewyl deeze lucht in de gemeene lucht kan
zwerven, moest men het eerst beproeven door eene eledrique vonk, vervolgens met 'er eenige Kellen geriephlogisteerde
luck by te dam; indien dit niet gelukt , zoo men allengskens by de luck van de ontvlambaare lucht nit metaalen ,
welker hoeveelheid men wist , met gen2eene lucht kunnen
menIia
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engen, tot dat de elearique vonk dezelve aanftak ; als
dan zou men, nit het verichil tusfchen de menigte van belle!) ontvlambaare metaallucht, gevoegd by die van den Hooiberg, nodig om te doen ontbranden, en de hoeveelheid van
die zelfde lucht met gemeene lucht verrnengd, nodig om
die in brand te fteeken, kunnen oirdeelen , hoe yeti ontvlambaare lucht in die Hooifchuur was.
„ Maar hoe ontflcekt die ontbrandbaare lucht? — Door
eerst , zy ontvlamt niet altoos, fchoon het Hooi, dat dezelve voortbrengt , zeer vogtig is gewonnen: als dan heeft de
ontvlambaare lucht zich verfpreid, of vindt zich verzwolgen in eene groote hoeveelheid gemeene lucht, of de outfieckende oirzaak van buiten ontbreekt. — Ten anderen;
de ontvlambaare lucht wordt door de minfte viam ontilooken; een vonk, nit Zyden kouzen, nit een Mensch ,uit eert
Dier, gehaald, is daar toe genoeg. 't Zou, derhalven, niet
te bevreemden zyn, indict' de zomerblikjes des nagts, of
zwaarder blixemen , of zelfs de verhevciing , onder den
naana van verichietende Star bekend , de lucht, die uit de
opening der Hooifchuur voortkoint, aanttaken „ en den brand
verweicten. Eindelyk kan het bybrenen van een ontftooken kaars (lit nitwcrkzel te wege brenpn : voorts loopt
dit minder gevaar in de Stallen, die under de Hooibergen
zyn; dewyl die ontvlambaare lucht nit eigen cart naar boven klimt.
„Door weike middelen zal men best de lieillooze uitwerkzels van het in brand viiegen deezer ant vlambaare lucht, in
de Hooifchuuren, voorkomen ? 1k zie 'er llegts twee.
Ilet eerfte beitaat in alle de toegangen tot den Hooiberg zo
wel te fit/hen, dat de ontvlambaare Luc,'at, door 't vogtig
Hooi voortgebracht , 'er niet konne uitvliegen, dan op een
tyd, wanneer men oirdeelde , geene ontbranding te vreezen
te Lebben. Een tweede regtftreeks daar tegen °vergefield middel zou zyn, dat men aan de antbrandbaare lucht
alle mooglyke openingen verieende, ten einde zy kon ontviiegen , naar maate ze voortgebraclit word, en Been tyd
hebben on} zich in de Hooifchuur °peen te hoopen; als dan
zou de nitdampende ontvlambaare lucht in zulk eene menigte
van gemeene lucht kornen , dat ze haare ontvlambaarheid verloon; doch de lucht, die nit een Hooifchuur alleen komt
door de kleine openingen in het dak, krygt cot te zeer be
laadenen dampicring; welke in brand vliegt , zo ras 'e: een
vlamverwekkencie oirzaak bykomt, en ailes rondfom in het
verderf inwikkelt.
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Nieuwe , genzaklyke , eigenamige en voljtrekt zekere Proef
op het optellen. n Haarlem by A. Loosjes Pz. hoar
Rekening van den ilutheur. In gr. o5. 22. bl.
r-I-7■ot heden a ebruikte men allerhande kunstjes als Proeven
b
op de Additie
, Welke echter, by nailer onderzoek ,
bevonden wierden , geene zekere Proeven te zyn , nadien
ze in zommige cr evalren konden misfen. Elk rekenaar wilt
wel, dat, gelyk de
b Divifie de Proef is op de Muitiplicatie,
en ook omgekeerd ; zo ook de Additie eene Proef op de
Subilraelie, en ook omgekeerd, de Subffra6tie eene op de
Additie moest zyn: doch de gewoone aftrekking, fom voor
fom , te lastig zynde, werdt deeze zekere Proef nimmer genomen.
De Autheur van dit kleine itulcje heeft eene nieuwe nitvinding op deeze la.atfte zekerheid gebouwd , flrekkencie
voornamenlyk , om die aftrekkingen geheel te bekorten; ja
zelfs zo kort te maaken, als de Additie zelve is. Hy trekt
van bet meestwaardige in de uitkomst der opgetelde getallen, het daar aan gelykwaardige van een der opgetelde getallen; van die rest mar bet gelykwaardige van een ander
der opgetelde getallen ; en dus tot aan het elude van den ry.
to ook handelt by met het in waarde volgende, en eindigt
met het minstwaardige der opgetelde getallen die by beproeyen wil. En zo er , na deeze bewerking , 'op het laatst
niets overblyft , dan houdt by de optelling voor goed. Zo
als zy wezenlyk ook dan gehouden moet worden.
Mogelyk zullen de volgende uitgewerkte voorbeelden die
veel duidelvker maaken , dan de reeds opgegeeven Regel,
Men telle dus de volgende getallen by elkander,,
799
23
37

1031
30
777
9
8
74
4 573
88
II
27
70I
4

19; 5 6i9
315 61

n
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en men zal bekomen 1y69. Om nu, volgens de opgegeea
ven Revel te beproeven of deeze optelling • goed is, zo begint men van de linkehand na de regte of te trekken, en zegt
by zich zelven.
Zeven van 19 Wyft 12. Vier van 12, agt. 4 van 8 , vier.
Len van 4 , drie.
Deeze 3 itch men onder de 19
v6Or de Honderden , die 5 zyn , komt met de volgende
letter 35.
Agt van 35 blyft 27. Vyf van 27 blyft 22. Zeven van
22 rest 15. Uric. van 15 blyft 12. Zeven van 12 rest 5. Deeze 5. Reit men , onder de 5, vO6r de Tienheden , die 6
zyn , is 56.
Len van 56 blyft 55. Twee van 55 rest 53. Len van
53 blyft 52. Agt.vanI
52 .S 44. Zeven van 44 is 37. Zeven
van 57 rest 3o. Zeven van 3o blyft 23. Drie van 23 rest
2o. Drie van 20 is 17. Twee van 17 blyft 15, en negen
van 15 rest 6. - Deeze 6 flelt men, vOOr . de Eenheden, die
9 zyn ; komt 69.
Len van 69 blyft 63. Zeven van 68 rest 61: Len van
6t blyft 6o. Agt van 6o is 52. Drie van 52 blyft 49. Vier
van 49 is 45: Agt van 45 blyft 37. Negen van 37 rest 28.
Zeven van 28 blyft 21. .L'O.n van 2 t is 20. Len van so rest
19. Zeven van 19 blyft 12. Drie van 12 is 9 , en Negen van 9
blyft o. Gevolgelyk deeze optelling is goed; het is volilrekt zeker,, dat die reeks van getallen uitmaakt 19569.
Len ander voorbeeld „ by bet well: ook ftuivers en penhingen opgegeeven worden, is het volgend.
Guld. Stuiv. penn.
1 724- 7 - 8
5 50 - 12 - 4
37 - 6 - 6
540 - 4 - 2
7 _ 4
18962
14©- 0 - 4
33 - 7 - 6
2 5 - 12 - 2
2,2 6 1.1 - 117 - 4
1 33 2

43
20

s1

2
16
--. 32
30

se e tint duizenden zyn bier 2 , cla:Ir I, die er boven flat
JA afvtrukken, blyft 1, die onder de 2 geplaatst is, zo
du
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flat men nu 12 voor de duizinde,, tehoudt. Nu trekt men
age. van 12 blyfr En i -au 4 rest 3 , die nu ondir de
twecde letter der duizetnien geplaatst words, en met du volgende 6, nu 36 your de honderden maakt. Wanneer men
van GeZe 36, weder de ry larr;s, eerst t, dan 9 era.- aftrekt zal de rest ook 3 zyn , die wider de o gephiatst
wordt , maakende dus 31 tienheden. Bigint men nu met
de reeks der Tienheden, of met de - 2, enz, op de , geleerde
wyze of to trekken, zo als men anders uptrekt, dat is her
g:tal telkens zo veel vermniderende, als men bet in -de optelling zoude verrneeriieren; dan zal de rest van deze 31 aan
het einde van de reeks der tienbe.len 2 zyn wake men
order de i plaatst; en dus nog 23 eenheden overbuild, die
even als voorgaande afgetrokken 2 guldens overlaaten.
Deeze 2 guldens zyn 40 ituivers, gevolglvk 4 tzeOeclen ,
daar i uit de uitkomst by gedaan, is 5. Len van . 5'blyft
4, en 6.6n van vier, drie. Die 3 gelteld voor de enheden
der ftuivers maakt 37. Deeze nu als de voorgaande afge-,
trokken, blyft 2 over , zynde deeze s fluivers 32 penningen , maakende met de 4 penningen. die 'er flonden , 36.
Nu begint men weder van onderen opgaande of tc trekken. Des 2 van 36 blyft 34. Zes van 34 blyft ,28. Vier
van 23 rest 24. Vier ,van 24 blyft 20. Twee van 20 blyft
18. Zes van IS rest 12. Vier van t2 rest 8 , en agt van
blyft niets. — Dus, de optelling is goed •: het is volfirekt zeker,, dat de reeks der getallen , in dit voorbeeld ,
unmaaktf 22613: 17 : 4.
De Schryver geeft vervolgens nog verfebeidene voorbeelden, zo van goed als kwalyk opgetrokkene fommen
heele , gebroken en ook- in D.:cimate getaIlen ;
bewyst in.
deeze alien de gegrondheid en de gemaklytheid van zynen
flet laatfle woord zal mogelyk meer tegentland by fommigen ontmoeten , dan het eerite, en wel om.dat de aftrekking
gemeenlyk niet zo vlug gaat, als de ontelling; doch beneemt
niets aan de uitvinding, nadien de Deeling-ook niet zo vlug
gnat als de vermenigvuldiging y fchoon de eerfle een proof
op de. laatlte is. Mogelyk zou men , gewoon aan deeze
Proef op de Additie zynde, door bet meermaalen aftrekken ,
er handiger in worden; zo dat men byna zo ras aftrekken
zou als optrekken. Doch al ware dit zo niet,. gelooven
toch , met den uitvinder : dat men simmer erne Proef op het
optellen to wagten hebbe, welke, in volltrekte zeRerheid en
in gemaklykheid , deeze zal overtreifcn.
Gs,
11 4
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Oefchiedenis van alle Vulken, dor A. J. ROUSTAN,
kant te Linden. Vierde Decl, 487 Vyfde peel %
432 bladz. Zesde Deel , 488 blac4. Te Ainiterdco by
W. Holtrop, 1788. III
In ores voorige Stale hebben ivy van de eerfle drie Deelea
deezes \'Verks den Leczer bericht gegeven (*). Dit tweede drietal beheist de Gefciiiedenis der \Vaereld , van den
tyd, op welken AUGUSTUs, van zynen mededinger ontflagen, alleen rneester van Rome werd, of van het 3o.itt . (1-)
Jaar voor de geboorte des Zaligmaakers, tot op bet einde
der vyftiende Eeuwe van de Tydrekeninge der Christenen,
Dit tydsbeftek words, op den ritti deezer drie Deelen, de
Eeu leen genoemd. De Scbryver maakt dus zyno
verdeeling een weinig anders dan men meestal gewoon is.
\Vant de leeftyd der eerfie Keizeren words doorgaans tot de
Ode Gerchiedenis gerekend, en de Afiddel-Eettwen geacht
haaren aanvang te neemen omtrent de tyden van CONSTANTINOS DEN GROOTEN. Doch dit is eene zaak van gees belang , en het tydflip, waarin Rome, en met. hetzelvc bet
grootite gedeelte der toes bekende waereld, onderworpen
werd ;Ian eene gevescigde AlleenlieeriChinge , was buiteu
twyffel recht gefchikt tot het beginnen eener nieuwe Afdeelinge.
Van deeze drie Deelen dan, loopt het Eerile (of bet Vierde van bet geheele \Verk) tot aan het chide der Vierde
Eeuwe ; bet Tweede (of Vyfde) bevat de vyf volgende
Eeuwen tot op bet einde der Negende ; en het Dercie (:of
Zesde) zes Eeuwen tot op het einde der Vyftiende. Dit
atles is begrepen in Drianzeventig Hoofdflukken, waarvar
bet Eerfte Deel eenintwintig Reefs, het Tweede vyfentwin.
tig, en het Dente zevenentwintig.
• Acbter de Staatkundige Gefchiedenis der Eerfte Eeuwe,
seen Hoofdflult gefeiiikt voor de Kerk-gefchiedenis , en eel/
ander voor den der Geleerdheid in dat tydvak. De
Schrvver houdt deeze fnikking ooI voor de volgende Eeuwen , alleenlyk met dft onderfcheid, dat by de Gefehiedenis
dcr Berke en der Ge i. ecrdlieid, telkens in Lit Hoofcifink by
dtander voegc..
(.);;;_ bindt b y zicb niet zo vast arm
de,
bo:en
0.3-425.
Vole.ms Ln9deren bet 2911Ce
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tie vereleeling by Eenwen, dat by juist met het einde van
elk honderlte Jaar afbreeke. Hy eindigt eene Eenw wel
Bens cen wcinig vroeger , of voegt 'er eenige Jaaren by,
wanneer het einde der regeeringe van eenigen Vorst , of
eenig ander merkwaardig voorval , eene gevoegelyke rustplaats aanwyst. En met reden. In eene uitvoerige Gefchiedenis, welke de zaaken met alle haare omftandigheden , zo
verre dezelve hekend zyn, naauwkeuriglyk voordraagt, is
bet cilkwyts bezwaarIyk op eene gevoegelyke wyze in bet
naiddcu van eenig verhaal al te breeken , alleenlyk, om dat
eenig bepaald tyiperk dan eindigt: maar in een kort begrip,
gelyk het Been wy voor ons hebben, wordt bet volftrekt
omnogelyk. Zclfs fchynt de fchaarsheid van Ito& , in de
Gelchiedenis van het Griekfehe Keizerryk in de Tiende en
Elfue Eeiswen , den Schryver bewogen te hebben , om dezelve voor zo verre bet gemelde Keizerryk betreft, in edit
Hoofdfluk te zamen te voegen.
Om den Leezer het Wcrk eenigzins nader, zo veel ons
beak toelaat, te doen kennel], zullen wy de korte titels
der I ioofdfIukken melden , en hierendaar eenige byzondere
plaatzen uitkippen, om tot ftaalen van des Schryvers wyze
van behandeling te dienen.
Het eer jte Iloofditnk dap, bevat de Regeering van AUcusTts. Na gefproken te hebben van de, het zy
go, bet zy geveinsde, beraadflaginge van OCTAVIANUS met
AGR1PPA en MAECENAS, over het behouden of nederleggen der opperfle magt, zegt de Heer ROUSTAN. „ 0a-a„ vies gat' zich aan deezen laatstgenoemden rand (*) over,
,, en was voortaan aileen bedagt, om zigzelven tegen die
„ gevaaren te dekken, welke gewoonlyk de hoogfte macht,
25 omringen.
., Het groote gebeim , van bet welk by zich bediende,
31) beflond daarin , dat by zyn willekeurig gezag met amen
behield
I) Republiekynfchen dekmantel bekleedde. Hy b
de oude amptenaaren by hunne ampten , liet dezelve by
93 opeavalling door de vo]ksvergaderingen vervullen, brags
3 ;die Staatszaaken in den raad bet aan denzelven zelfs
,, de begeeving van meest alle de Stadhouderfchappen in
S3 de wingewesten over,, ontweek de haatlyke eertitelen
sj van Dilator en wat Kollin. , en weigerde zelfs den
naatn
3)

,2

(*) Te weeten den mad van meeeertits, om de revering aan
rich te houden.
i5
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naam van Heer. Maas onder den naam van Imperator
*) had hy het bevel over de geheele Krygsmacin;
9 , Gemeensman had by het recbt om wetten your te
of zich tegen zodanige wetten te verzetten welke
vourgefteld wiereen; als Upperpriester beftaurde by alle
31
zaaken van den Godsdienst, en onder den naam van
3!
hervormer
der zeeden, had by al het vermugen van het
35
zeedenmeesterfchap. Hy vertroustte de Rai/mine); in hunne
35
flaaverny volkomen , door eene zagte en gematigde re,'
geering , by gaf bun feesten en fehouwfpellen , en deed
51
den overvloed te Rome heerfchen
Meermaaien veinsde hy zich van het bewind te willen
ontilaan, en moest, naar het fcheen, gebeden worden, om
het aan zich te houden , maar „ niettegenitaande alle die
weigeringen om hem te ontilann: ja, nietteg.enilaande men
35
„ hem den naam van Augustus , (of vermeerderaar des
Ryks (1),) opdroeg, vettrouwile by caner zich zelven
zo weinig aan den rand , dat by nimmer in denzelven
„ verfcheen, zonder met een harnas onder zyn opperklced
„ gedckt te zyn."
De Schryver fpreekt vervolgens kortlyk van de middelen ,
welke 0CTAVIANtJS gehrtate, om alles under zyn bedwang
te houden, door zich volarektlyk meester te maaken van de
gewapende magt zyns Vadcrlands, den gewoonen wech der
geenen welken bun gezach buuwden op de puinhoupen der
ulgemeene vryheid. Hierop volgen de gewigtigtie gebenrtenisfen zyner regeeringe tot op zynen dood, en de Schryver beiluit dit Hooldituk met de volgende aanmerkingen.
Hy had eenen vasten Iteiregel, dat men nook eenen
3,
51 oorlog moest beginnen, noch flag leveren, (§) wanneer
9, men veel weer grond van hoop, dan van vrees had, en
3',

55

by

(*,) „ Dit betekent gerieder,, en dit woord is naderhand , in
„ eenen meer uitgabreiden zin , tot de betekenis van Keizer
overgegaan."
2 enz.
(t) 1V. Deel.
(4.) Augustus betekent eerbielensuaardig ; gelyk oak bet
Griekfche .Y.,E isaa-r;4 . Men zit: flechis FAZIRI TIzei'ausum , in Voce.
Veruseercleraar des Ryks is eene beteheni, alleen ontftaan uit onkunde of van de afieidirge des woords , of van den zin , in
welken het werkwoord augeo by het doen van offeranden ge,

brnikt weld.
(§) Hier is gewisfelyk elan vergeten: de regel zoude anders
iwaas geweest zyn.
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2 , by vergeleek die geene, welke van andere gedachten waren , by menfchen, die met gouden vischhaaken willed
„ visfchen:.
,, Het is niet volkomen uitgemaakt, of hy, geduurende de
„ vier-en-veertig jaaren, welke hy geregeerd heeft, na de
„ nederlaag van Antonius , de republiek weer voordeelen
„ heeft gedaan, dan de nadeclen waren , welke hy aan de„ zelve in de vyftien voorgaande jaaren had toegebragt ;
„ maar het karakter van zync eerfte opvolgers heeft doer
zeggen, dat by of Dimmer had moeten geboofen worden,
„ of nooit flerven; de vleyery, welke hem geduurende
„ zyn leeven als belegerd had, vervolgde hem tot in het
„ graf. Men verhief hem tot eenen god, en richtte altaa,
ren en tcmpels ter zyner eere op (*).”
Het t ,reede 1 h;ofdituk behelst de R_egeeringen van TIBERIUS en CAJUS CALIGULA , het derde de Gefchiedenis van
Rome van cLA votos af, tot aan VESPASIANUS toe. CLAuplus was een flechthoofd , en alle de overigen volflagen
monikers, behalven dat alleen in den dood van OTHO (t),
sets oud Romeinsch doorltraalde.
Het vierde lloofdituk heeft tot opfchrift , Rome onder
VESPASIANUS en TITUS. By deeze ge/egenheid vinden wy
ten kort verflag van den Joodfchen oorlog en deszelfs oorzaaken: Hoe zeer de Heer ROUSTAN reden had, om `zich
der kortheid to bevlytigen, verwondert het ons eenigzins,
dat by geen enkel woord fpeeekt van AGRIPPA, den kleinzoon van HERODES , en deszelfs regeeringe over al de ftaaten van zynen Grootvader. By hem komen de zaaken voor
als of Judaea, zedert de verbanning van ARCHELAUS
tool een wingewest gebleven ware. Maar wy begrypen ge- .
heel Diet bet geen by zegt op bladz. 99, dat de Joodfche
gefchiecifchryver JOSEPHUS, in het open veld' VESPASIANUS
niet durvende aanvallen , „ zig wierp binnen het dal van
„ :lo.tapat , enz." yotapata was, gelyk duidelyk nit josEPHUS blykt , geen dal, maar eene bevestigde /tad, en het
is ons onmogelyk gisfen , vanwaar deeze wonderlyke
misfkelling , by eenen anderszins kundigen Schryver ,
voortkom e.
Onder VESPASIANUS en TITUS had Rome eenigzins adem
gehaalci „ maar verviel, na den dood des laatstgemelden,
On-.

en 21.
It N.et OTTLIO eelyk *y doorgaant in dit . Werk gefpeld
(*) R1' Z. 20

vinden.
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onder den wreeden en bloeddorftigen DOMITIANUS , van
welken de waereld verlost werd, door eene zamenzweeringe
der geenen , welken by zelve voorneemens was te vermoor.
den. De deugdzaame NERVA was zyn opvolger. De gefchiedenis deezer Vorilen is begrepen in het vyfde Hoofdftuk.
Het zesde bevat een beknopt veiling van de geboorte , predikinge , wonderwerken en dood des Zaligmaakers, gelyk
ook van de verbreidinge zyner Leere , de omflandigheden,
welke dezelve begunfligden , de zwaarigheden, waarmede
zy had te worflelen, en van de ketteren der eerfie Eeuwe,
of zogenaamde Gnoftieken.
Het zevende handelt van den ftaat der Geleerdheid in de
eerfle Eeuwe, geeft een kort bericht van de Schryvers ,
welke in dezelve bloeiden , en fpreekt een weinig breedvoetiger van den beruchten APOLLONIUS van Thyane.
De Gefchiedenis der tweede Eeuwe begint met het achtfle
Hoofdfluk , waarin wy de cegeeringen van TRAJANUS en
ADRIANUS vinden, gelyk die der ANTONINUSSEN (*) in het
negende.
De gelukkige dagen , welke het Ryk onder deeze Vorileu
genoten had, werden afgebroken door commonus, den onwaardigen Zoon van den deugdzaamen M. AURELIUS , en
inaakten plaats voor een der rampzaligfte tydperken. COM110DUS werd wei om het leeven gebragt, na eene menigte
van gruwelen te hebben bedreven ; maar zyn opvolger PERTINAX , die , door een verflandig beftuur, de ingeflopen
misbruiken poogde te verbeteren , werd vermoord door zyne
eigene lyfwacht , en het Ryk , openlyk te koop gefteld,
vond eenen kooper in den ryken , maar verachtelyken, mows
JULIANUS. Deeze verloor ook binnen kort zyn leeven en.
het Ryk, dat overging op SEPTIMIUS SEVERUS, eenen man,
die groote hoedanigheden ontluisterde door eene verfchrikkelyke wreedheid. Alet zynen dood, die in het Jaar 21a
voorviel, befluit de Schryver het tiende Hoofdfluk en de
tweede Eeuw.
Het elf ie Hoofdfluk geeft eenig bericht van den ftaat der
Kerke en der Geleerdheid in de gemelde Eeuwe. De laatfte
bloei(*) ANTONIUSSEN ftaat in het opfchrift , en doorgaans vinden
wy hier den naam dus gefpeld. Daar wy, evenwel eene enkele
maal ANTONINUS vinden, denken wy , dat het andere meer ais
eene druilcfeil moet aangemetitt, dan aan elenige wide= oorzaat

toegefehreven, worden.
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bloeide nog, fchoon de Latynfehe Schryvers deezer Lame
niet te vergelyken zyn by die der twee voorgaande. In de
Berke heerschten , in het algemecn , nog zuivere zeden, mawde gelykheid der Bisfchoppen en Priesteren ging allengskens
verloren. De Bisfchoppcn „ van de groote Steden, begeer,, den weldra dezelfde meerderheid in den geestelyken (land,
„ welke zy' in den burgerlyken hadden. En langs deezen
„ weg vormde zig allengskens die trotfche Kerkelyke heer„ fchappy, die zig sneer door haaren luister en eisiChen,
„ dan wel door aalmisfen en gedienifigheden , kenbaar
maakt," zegt de Schryver op bladz. 232; tevens tot een
fiaaltje het hoogtnoedige en onchristelyke gedrag van den
Roomfchen Bisfchop VICTOR tegen de Afiatifche Christenen
opgeevende.
Het nraalfde Hoofdftuic opent de derde Eeuw,, met de
Gefchiedenis van Rome onder CARACALLA HELIOGABALUS
en ALEXANDER SEVERUS CeDell uitmuntenden Vorst, doch
welke door zyne eigene krygsknechten vermoord werd, nit
vreeze, dat „ by nog wel vyftig jaaren zou kunnen /eeven ,
„ en hun al dien tyd verflooken laaten van de milde giften,
5, welke zy by de verheffing van een nieuwen Vorst gewoon
It/ waren te genieten (*).' Onder zyne regeering nam het
ryk der Partners een einde, terwyl de laatfle Koning van
dat Volk uit zyne flaaten verjaagd werd door ARTAXERXES,
die de Kroon weder tot een nieuw Perfiaansch fiamhuis
deed overgaan (t).
Het dertiende Hoofdfluk vervelgt de Gefchiedenis van
Rome tot op de komst van DIOCLETIANUS tot de regeering,
en behelst een tydperk van omtrent 50 jaaren , waarin men
zestien of achttien Keizers ontmoet, en onder deezen fiechts
weinigen , als CLAUDIUS , TACITUS en PROBUS welken
dien Cloogen rang waardig waren.
DIOCLETIANUS „ nam zynen ouden vriend Maxinzianus,1 tot zynen amptgenoot aan (D." „ Door het treuri o. einde
„ 't welk de Keizers , zyne voorzaaten , gehad hadden,
„ verfelti ikt , meende by vervilgens , dat by bun lot zou
kunnen tftwyken , door by Mr axirianus nog twee onder„ gefellikte amptgenooten te voegen, aan welke by den tytel
van Caefar gaf, met de verwagting van dien van Augus„ tus. Fly f^ eloofde , dat wanneer de vier grootfle legers
onder bet bevel flonden van die Beene, welke deel aan
„ het
(*) Biadz.

262.

(t) Bladz. 2 59 . (5) Biadz. 311.
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het Ryk haiden, dezelve aan elkanderen in evenwigt 7:011.!
$, den houden , en alle onderneemingen van itaatszugt*n
onuitvoerlyk maaken. Maar ," vervolgt de Schryver ,
35
3, was bet wel waarkhynlyk, dat de eensgeziudheid zig tus,' fchen zo veele Vortien, en , na hun , tusichen hunne Kinderen ,zou Itaande houden? \Vas het Met een zeer groote
35
52 misflag. dat by het Ryk , het Welk reeds door zo veele
„ oorlogen verzwakt en verarmd was, Met het onderhoud
3, van vier hof houdingen , in plaats van ane , wilde be, zwaaren (*) ?" Deeze Caefars waren CONSTANTIUS
C HLORUS en GALERIUS M. De laatsigemeLe verwekte
eene allerhevigfte vervolging tegen de Citristenen maar
„ Confiantius , die een vyand was van alle geweld , helette
5 , alle de geweldenaaryen, welke bet bygeloor der volkeren
aan bet Christendom deed ondergaan (,)." Met cloi aLitand van DIOCLETIAN US en MAXIMIAN , eindigt het veertiende Hoofdituk.
De derde Eeuw wordt befloten met het vyftiende, waarin
gefprokeu wordt van de Gefchiedenis der Berke , en der
Geleerdheid, in die Eeuwe.
Het zestiende Hoofdltuk opent de vierde Eeuw met de
regeeringe van CONSTANTINUS DEN GROOTEN bygenaamd,
welke, na IIIAXENTIUS en mcimus te ondergebragt te hchben , eindclyk alleen bleef heerfcheu. Daar hy de eerfte
der Keizeren was, welke den Christelyken Gods,dienst beleed , is het niet te verwonderen , dat do Christenen zynen
roem bovenmaatig opvyzelden, terwyl de HeidenIche Schryvers hem beneden zyne waarde plaattten. Buiten twvfiel
had by niet alleen zwakheden, maar heging ook grove misdaaden. Het is eene onuitwischbaare vlek in zyn charaCtr,
dat by zynen Zoon c ttis p us , op eene vaTche befchuldiging, deed ter dood brengen , en meer am'ere wreedheden
bedreef, welke door den Schryver niet verzwcgen worden.
Over het geheel was by echter een man van groote hoedanigheden Uehartigde het welzyn van den flaar bevordcrde
het geluk' ingezetenen door bitivke en heilzaame wetten,
en gaf, by meer don eene gelegenbeid, Uyken van vcrftandige godsdienfligheid. De Schryver, van dit alles gelproken hebbende, zegt : „Thans lean de leezer oordeelen , of
3 , Conflantinus den na.am van den grooten niet waardig was,
,, met
(*) Bladz. 312 , 313.
(f) Verkeerdlyk ftaat 'er CLORUS en GALEI,US.
(5) Bladz. 324.

„
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S, met welken hem zyne Eeuw vereerd heeft. Dit is ten
„ minften zeker, dat by zeer bemind was. In bet een-endertigite jaar van zyne regeering te Nicomedie overlecien
„ zyncie, gaven niet alleen zyne lyfwagt en de geheele Pad
„ de doorilaandlte blyken van hunne hevige droef held onaar
), zelf Rome , niettegetiftaande haaren haat tegen het Christendom, niettegetiitaande haaren naaryver tegen Conitari,„ tinopolen, fchreide over hem als over eenen vaster, en
plaattte hem in den rang der goden, welker altaa,:en
„ verlaaten had (*)."
Het was wel verre van dat zyne Zoonen, welker regeering in het zeventiende Hoofdttuk voorkomt, den roan van
barmen varier Itaande hielden. De • twisten tusli:lien de
Athanali:ia, , en en Atiaaften , welke reeds onder de voorige
regeering tot eerie onbetaamclyke hoogte gerezen waren ,
bleeven in hunnen tyd voortduuren, en zie hies wat AMMIA.•
NUS MARC EL LIN US , een heidenfche Schryver, getuigt, van
het gedrag van CONSTANTIUS, welke, na den flood zyner
broederen , .alLen het ltylt bleef bezitten. „ CAltaiatHir
„ brat door de bygeloovigheid, die aan een oud wyf beret
„ zou gevoegd hebben, bet Christendom, hoc eenvouwig
„ hetzelve ook zy , in rep en roar. Fly pate bet fonds
„ nit, 't weak tot de reizen ten dienfle van het land ge, fcbikt was, door onophoudelyk de.Bisfchoppen naar de
„ kerkvergaderingen te ClOCI1 koomen en vertrekken in
„ welke hy zig opwierp als een keurmeester van het geloof
'
„ en van den godsdienst (t)." De Bisfchoppen waren in
deezen tyd reeds groote heeren , en dat het him aan verwaandbeid niet ontbrak blykt uit het gedrag van L EON-.
TIUS , den Bisfchop van Tripoli, welke, op -begeerte der
Keizerinne EUSEBIA hair zullende bezoeken , voorfchreef,
hoe by wilde ontvangen worden. „ills ik in zal koomen ,"
zeide hy, „ dan moet zy aanflonds optlaan, my te geinoet
koomen zig diep buigen , om mynen zegen te ontvan„ 0-en
, en fiat weder gaan zitten,_zonder myn verlof (§ .”
gen
CONSTANTINUS door de Christenen te hoog, door
de Heidenen te laag, gelteld, bet teg-encleel gebeurde
die den Afgodendienst poogde te heritellen. In verNUS
fcneidene opzichen verdiende by lof, maar is gewisfelyk.
niet \Ty te iprecken van bygeloof, onverzettelykbeid en
wreedheici. De onpartydige befchryving van zyn leeven en
regeeringe, welke, nevens die van zynen opvolger
NUS ,

(*) Bladz. 364. (f) Biaiz. 39o. (§) Bladz. 391.
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NUS, in het achttiende Hoofdiluk voorkomt, Ion den Leezer daarvan overtuigen. Van de beruchte pooginge door
hem gedaan, oai den Jernialemlehen tempel te herbouwen
en van derzelver wonderbaare teleuritellinge , fpreekt de
Schryver alleen verhaalswyze, zonder zich nit te laaten , of
men derzelver mislukking aan eene wonderdandige tuslchenkomst der Voorzienigheid, dan aan '-ire oorzaaken
hebbe toe te fchryven. Ook duldde de natuur van zyn werk
niet , dat by hierover uitweidde.
De twee volgende Hoofdaukken hehelzen de Gefchiedenis
van Rome, tot op den dood van THEODOSIUS, Wiens demden en goede hoedanigheden door den Heere ROUSTAN, zo
wel als zyne misflagen en gebreken,onpartydig voorgedragen
worden.
Het eenentwintigfte bevat weder den flaat der Kerke en
der Geleerdheid, in de vierde Lenwe. De Christenen waren toen reeds deerlyk verbasterd van de eerae eenvondigheid, zo wel in Leere als in Zeden. Veele hygeloovigheden wonnen meer en meer veld. De Bisfchoppen van Rome
bcgonnen zich een veel grooter gezach aan te maatigen dan
te vooren, (loch werden nog geenzins befchouwd als hoot=
den der algemeene Kerke, en het geheurde met LIBERILTS.
die, na eerst geweigerd te hebben de belydenis van Nicxa
te verlaaten, naderhand die der Ariaanen ondertekende, en
ATHANASIUS veroordeelde , is eene veriChrikkelyke tegenvverping tegen de Pauslyke onfeilhaarheidb
Met het Vyfde Deel wordt de Gefchiedenis meer zamen-:
getteld , terwyl met den val des \Vesterfchen Keizerryks
verfebeidene landen, welke tot hetzelve behoorden, zo veele
onafhanglyke Stamen werden. De Schryver is daardoor
noodzaakt in onderfcheidene Hoofditukken , nu van bet eene
dan van het andere Land, by afwisfeling, te fpreeken; en
dit maakt bet geeven van een geregeld nittreklel genoegzaant
ondoenlyk , indien men niet het Werk ze]ve cen grooten
deele wil affchryven.
In het tweeeiztwintigfte Hoofciftuk , fpreekende van den
ondergang des Ryks , zegt de Heer trot STAN, „Voornaame
,, Schryvers hebben aan Confiantinus den grooten tcn Taste
gelegd, dat by door de bouwing van Conftvitinopolen,
s, meer clan iemand anders, den weg tot deeze groote °inwenteling gebaand heeft. Deeze Stad, zeggen zy, was
3! by uitneemendheid fchoon geleegen voor den koophandel I
5/ maar Rome, 't welk de zee tot gragten, en de .AppenAlpifche gebergten tot wallen en bolwerkent
nynfche
PS
had,
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had
,
was
eene
verzarf,eling
en
opeenfrapeling
van
arkII)
„ ten, welke men te vergeefsch elders zoude zoeken, en
„ weaker verzwakking men zorgvuldig had behooren te ver.
„ mvden. Conjlantinus verzwakte dezelve evenwel aanmer.
na zyn vertrek naar zyne nienwe hoofd.
„ kelyk, toes
flag , de grooten van het ryk derwaards lokte, en met
bun htinne flaaven, dat is te zeggen, byna bet geheele
Deese befauldiging behelst veet wan-heid,
yolk.
maar zy is ook zeer vergroot. De ontvolking welke
$9
,/ Rome en itaiie,ondergingen, door het verbuizen van cmof twee maal honderd duizend inwoonders naar C4tanti.
nopolen,
was cen voorbygaand kwaad, 't welk door ecne
/2
3 , veritandige regeering en goede zeeden wel to herfiellen
zou gewccst zyn. De twcede Punifche oorlog had wet
„ zwaardere flagon aan de republiek toegebragt, en wider.
tasfchen was die oorlog natnowlyks ten einde, of de repu.
.99
bliek deed alle de throonen van de opvolgers van Aiexan.
der beeves. De waare en groote oorzaak van het ‘'ervai
van bet ryk moot derhalven alleen in het dpipotifinus
99
zogt worden, 't welk alles vernedert, alles vermindert,
39
't welk de laue■ eryen door dc goftrengMd der belastingen
ontvolkt, de tieeden door verwyfdheid en vermaaken verzwakt, en den invloed van haare wcelde tot in de legerplaatzen toe doet doordringen (*). De nitgebreidbeid van
bet ryk, kundige veldoverflen , zwakheid van de vyan.
12
den, onderlinge twecdragt order dezelve, en andere toe.
!I
11 vallige oorzaaken , konden wel min of meer de voortduuring van dat ryk eenigcn tyd ffaande houden,maar bet ryk
had niet to min bet keen van haaren ondcrgang in haaren
99
boezem , en 'er was maar eon ,00genblik noodig, om dat
„ keen te don uirfpruiten (t.
De drie ecrtle HooAbokken, van dit Deel , beheizen dos
de Gefchicdcnis van Rome tot op den val van het Westerfche Keizerryk en het vierde (of vyfentwintigfte) die van het
Oosterfche Keizerryk , Italic , Gallie en Africa, tot aan het
chide der vyfde Eeuwe ; bet zcocntwintigfte die van GrootBritannic en Gallic of Vrankryk , waarin de aankomst der
Saxen
(-1') „ De verwyfdheid der Poineiniche Soldaaten was in die
„ tvden reeds tot die hoogte opgelcion men , dat zy van Keizer
„ Gratianus vryheid verzogten , en verkreegen, OIn hunne har.
„ nasien en helmet:en of te Ivggen ook veriterkten ty toes
„ hunre 1=rplaatzen niet merry"
(t) Vde Deed, bl. 2 enz.
V. DEEL. ALC. LETT. NO.
Zak
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Saxen (of, gelyk zy door den Vertaaler genoemd worden
Stamen) in Engeland, en de zogenaamde bekeering van den

woesteli ceovis , voorkomen : terwyl het zevenentwintigfte
van den flaat der Nerke en der Geleerdheid handelt. Hit
laatfie is bykans niet anders dan een verhaal van fcheuringen , verketteringen , vervolgingen , geestelyke heerschzucht en hygeloovigheid.
De zesde Keuw bevat acht Hoofdfirukken , van bet achtentwintigfle tot bet vyfendertigfte , waar van de zes eerfte
de Iotgevallen van het Oosterfche Keizerryk behelzen, met
tusichentnenginge van die van andere Lander: , welke tot
betzelve eenige betrekking hidden van onderhoorigheid ,
afro], heroveringe of oorlog. Hierin vinden wy de daaden
van den beroemden BELISARJUS, wiens dapperheid en deugd
your eenigen tyd den ouden roem der Rom&nen deed herleeven gelyk ook de loflyke bedryven van verfcheidene
Gothifche Koningen in Italie, en dit tydperk wordt helloten met bet treurige einde van den deugdzaamen Keizer
MAURITIUS. Een akeliger tooneel wordt in het vierendertiga Hoofdftuk geopend met de Gefchiedenis der Frankilche Vorften in Gallic , en der Saxen in Groot - Britannic. Het clot is , naar gewoonte , de flaat van Kerk en
Geleerdheid.
Vier HoollIflukken behelzen de Gefchiedenis der zevende
Eeuwe, van welke twee aan het Oosterfche Keizerryk en
Arabic, een aan Vrankryk en Groot-Britannie, en een aan
de Kerke en Geleerdheid zyn toegewyd. In het cerfle geeft
de Schryver een kort vetting van MAIMMED , en deszelfs
Godsdienst, in het laatfle verhaalt b y hoe Paus BONIFACII s
van den dwingeland ellocAs den titul van aigerneenen Bislchop
verkree u wCilten een zyner voorzaaten GREGORIUS DE 1 in
b
den Bisichop
van Conflantinopolen weinige jaaren vroeger
had afgekeurd.
De achtfte ecuw wordt in drie Hoofdflukken afgehandeld.
De Gefchiedenis der Franken en Longobarden worden bier
weder by die des Oosterfchen Keizerryks gevoegd, en van
Engeland flechts met weinige woorden gefproken. Het
voornaarntle , dat Merin voorkomt , zyn de voortgangen
der Sarateenen tegen bet Oosterfche Keizerryk, de inval
der Mooren in Spanje , het einde van den ftam der Merovina ilche Koningen in Frankryk , de wederoprichting van het
Westerithe Keizerryk, door KAREL DEN GROOTEN, de vernietiging van bet Ryk der Longobarden in Italie, het gefchil over den Beeldendienst, en de diepe onkuude deezer
Eau-
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Het eerfte Hoofclauk der negende Eeuwe, of (bet drieenweertigile) loopt over de Gefchiedenis van het Oosterfche
Keizerryk en van Arable, en behelst ten deele de veroveTingen der Saraceenen , ten deele de fcheuring van het Ryk
der Califs. Het voigende geeft een verhaal van de verdeeldheden in het Westerfche Keizerryk onder KAREL'S
.nakomelingen , en van de invallen der Noormannen tot op
KAREL DEN EENVOUDIGEN : het derde handelt van GrootBritannic en Spanje. In het ,eerstgemelde Ryk muntte
grootlyks nit Ironing ALFRED, welke eerst voor de Deenen moetende vluchten , naderhand middel vond om niet
alleen deeze [troopers te verjaagen , maar ook zyn Ryk
tot eenen flaat van voorfpoed , bloei en veiligheid te brengen , welken men te vooren nimmer in hetzelve beleefd
had. In Spanje begonnen de Christenen weder groote
voordeelen op de Mooren te behaalen, en ftichtten de Koningryken Leon en Navarre. — De fcheuring tuslchen.
de Griekfche en Latynfche Kerken , welke nog heden duurt,
begon in deeze Eeuwe, in welke ook de fabel van Paulin
JOANNA en veele ergernisfen door de Roomfche Paufert
gegeven , nevens de redelyker gevoelens en dengdzaamer
bandelingen van verfcheidene andere Ilisrchoppen , in het
byzonder van den beroemden CLAUDIUS TAuRivENsts voorkomen, welke de Schryver meldt in het laatfle Hoofdfluk.
Het zesde Deel deezes Werks begint met het zevenenweertigite Hoofdftuk , en dit behelst , in acht bladzyden,
:eene fchets van de totgevallen des Griekfchen Keizerryks
in de tiende en elide Eeuwcn. De Vorften , welken geduurende dit tydperk regeerden , waren meestal , of nit
boofile van hun character (lien rang onwaardig , of bezaten de noodige bekwaamheid nict, oni het Ryk nit zynea
vervallen toeftand to redden en te herftellen. — Het volgende Hoofdltuk handelt over Vrankryk , Duitschland ex
[take, in de tiende Eeinre. In het begin van hetzelve wordt
bet akeligfte tooneel voorgefteld van de zeden dier Eenwen , „ welke," gelyk de Schryver aanmerkt, „ bekend
„ zyn onder den neam van de eeuwen van yzer en leem ,
,, en die waarlyk elan het westen ten verwyt verftrek,, lien." (*) EIet begin en het cinde deezer Eeuwe waren
aanmerkenswaardig. In het begin werd de Keizerlyke kroon
.antbl.
io.
P)
VI.
(
K 2,
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ontnomen :tan de nakomelingen van KAREL DEN GROOTEN,
en door de Duitfchers gegeeven aan coNnAous , den Hertog van Frankeuland, welke , gelyk ook zone opvolgcrs,
tot aan het einde der Eeuwe, den luister des Ryks en bun
gezach te Rome moisten te handhaaven , wam van de Geiniedenis der o-rnoos vooral tot CM voorbeeld flrekt.
Onnrent bet laatile van dit tydperk verloor zelfs de Carlovingifei;e Ram de Kroon van Frankryk , welke overging
op noon CAPET Engeland en Spanje ,elyk ook de
K?rk , leveren ons Beene byzondere Rol in dit tydperk,
eel Gelcerdheid was er niet ; welke daarom ook door den
Sehryver niet genoemd wordt.
In (!e elfie Eeuwe viel de zo beruchte twist voor, over
hat fink van de Inhuldigingen der Bisfehoppen , in welken
het Keizerlyke gezach zo deerlyk door de heerschzucht
der p atirtil bethoeid werd , vooral door GREcontus DEN
VII. Dan de wyze , op welke by den ongenkkigen HEN..
DRIK den TV behandelde , en hoe deeze rampzalige Vorst
door zynen outaarten zoon beoorlogd en outthroond werd,
kan men leezen in bet eenenvyftigfte Hoofdftuk • en in het
'
daarnp volgende de ftichting van het Ryk der beide
Sicilien door de Noormannen , de verovering van England
door IVILLEM, Hertog,e van Normandie, en den voorij>oed
der Christenen tegen de Mooren in Spamle. — In deeze
Eeuwe begonnen ook de Kraisvaarten tegen de ongeloovige bezittcrs van Palaeflina. Een grout gedeette van het
zogenoemde heilige Land , en daaronder Jerufalem , werd
veroverd, en tot een Koningryk gemaakt. Dit werk Ileepte
eerie menigte vo!ks en fehatten nit Europa , maar baande
tevens den wech tot vermeerdering van den Koophandel,
bloei en magt der Iteden , tot vermindering van de willekarige heerichapv der groote T7ofallen , en tot de vernietiging van het lyfcigeM'c:Ilap in yule gedcelten van Europa. — De Icheuring, tos!Chen de Griekfche en Latynfche Kerken werd in deeze Eeuwe volkomen, en war in
het \Vesten tegen bet gezach der Geestelyken, of de leer
der Tranfubjtantiatie dorst verzetten, was ongelukkig, zo
'
als BERENGARIUS ondervond.
Vier Hoofdankkcn beginnende met bet vyfentwintigfle
bevatten de Twaalfde Eeuw. In het eerfle derzelve vinden
wy de Gefchiedenis van het Keizerrvk en van Italie. Een
voornaam gedeelte daarvan wordt beflagen door de twisten
tusfehen de Keizers en de Paufen. Maar hetzelfde tydperk
zag, in Italie verfcheidene fleden zich in vryheid
,2 Gs-
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Genua en Pda ha Mon reeds in de voorige Eeuw
„ gonnen, Sienna, Florence, Boulogne, Pavia en lilaaan,
„ volgden in deeze eeuw." (*) In Frankryk , Duitschiand
en Engeland werden ook aan verfeheiciene Steden aanzienlyke voorrechten gefchonken door Vorflen , welken zich
van dit mid,iel bediencien °in de uitbunclige magt van den
' Het eerstgemdde Ryk Teed
grooten Adel te betengelen.
nadeel door de Echtfeheiding van LODEWYK
een b0-eweldi bcroDEN VII, wiens verfloten G-emaalin de aanzieniyke VorIlendommen Guienne en Poitou o verbra ol in het getlacht der
Koningen van Engeland. En dit Rykb werd in het laatite
gedeelte deezer Eeuwe gefchokt door de oproerigheden van
den befaamden BECKET , welke, tot loon van zyne ongehoorzaamhoid aan zynen wettigen Vorst, dour net Roomfehe Hof order het getal der Heiligen werd geplaatsr. —
In bet Ousten liepen de zaaken der Christenen achternit. De
Grickfclie t.- ezers waren, Met zonder reden, on ,gerust over
de ougmerken der Kruisvaarderen Pcreniden derzelver onderneeming,.n meer zy ze beguinligden , en Jerulitlem viol,
met geheel Palaeltina, den Mahometaancn in linden. —
Be Berk zag in deeze eeoige nicuwe Monnikenorden
te voorl:ilyn lemma , maar ook de leer der (Vaiclenfen en
Albigen,Cn zich verzetten tegen veele dwaaiingen. De wederlegging,, met Welke men deezen verwaarcligde , was vervolging e:1 de brandltapel. 001( is cl,eze 1,:caw baocm.1
door het vv-edervinden der iam;. verioren Pandeelen Vail jusT1-.
1NIANUS, bet geen vervolgens eenea zo grooten invloed had
op de rechtsgeleerdheid van 'Europa.
In de dertiende Eeuwe xvercit het lluitiche,Ryk gefchokt
door binnenIandfche oorlogeu tusfclien verineidene mede•
dingers na de Keizerlyhe weardigheid. Het SSVabilCi1C Buis
Merl nit, en ntfuoLF, Graaf Van Habsburg, leide de eerlle
grondflagen tot de grontheid van het finis van Oostenryk.
verbond begon in dien zelfden tyd, ter
'
„ Het Arfealisch
„ verdeedizing van den Koophandel en de veiligheid der
,, zee. Lubeck begon het zelve met de Steden nit haare
nabuttriehap. Weldra telde men in dat boncigenootlehap
fn Engeland
ta ,rti bo. bloeyende Steden." (t)
Koning JAN de verachtelyke rol van zich tut eenen leenman
van den Roomfchen foci te verklaaren om met dies te oil'
bepaalder dwingelandye over zyne onderdaanen
te kunnen,
heerfchen, het geen hem nogthans rnislakte , en zelfs tumiddint
(4) bl. 97. (t)
179.
Kk5
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ding gaf tot de invoering van het groote Charter , den
groLdtlag der Engclfche vrybeid. EDUARD de I veroverde
Schothind en het Prinsdom Wales, maar onteerde zyne overwinning door de afgryzelyklle wreedheid in bet ter dood
brengen der Wallifche Barden of Dichters, welken den moed
des Yolks aauvuurden door bet zingen van de heldendaaden
limner voorouderen. Onder zyne regeering begonnen ook
de Gemcenten hunne afgevaardigden tot het Parlement te
zenden , en ailengskens dat gezach te verkrygen , het geen
van zo grooten invloed is op den that der Engelfche regeetinge. In Frankryk dorst RHILIPS DE W zich verzetten , en
met goeden uitflag tegen de aanmaatigingen van BONIFACIUS
DEN VIII. — In het Oosten keerden de Kruisvaarders hunne
wapenen tegen de Griekfche Keizers, in plaatze van tegen
de Mahometaanen to ftryden , en veroverden Conftantinopolen, maar verlooren bet weder zo wel als alles , vat hun
nog in Palaeftina was overgebleeven. — In de Kerke worden nu kruisvaarten gehouden tegen de Albgenfin: de verfchrikkelyke Inquifitie kreeg haaren oorfprong; de Leer der
Tranliihfiantiatie werd gevestigd; bet leezen van den Bybel
in de gewoone taale verboden; de Yubileen ingevoerd; het
huisje van Loretto geflicht. Maar in dezelfde Eeuwe werden etlyke nieuwe Schoolen en Academien opgericht , het
kompas en het buskruid uitgevonden, en de wech gebaand
tot het doen herleeven der wetenfchappen : waartoe de beroemde ROGER BACON meer dan iernand anders toebragt. —
Deeze is wederom de inhoud van vier Hoofdaukken.
Van de twee volgende Eeuwen, welke te zamen elf Hoofditukken beflaan , kunnen wy geen geregeld uittrekfel geeven.
De Gebeurtenisfen volgen in dezelve zo kort op elkander,
en worden door den Heere ROUSTAN zo beknopt voorgedragen , dat wy ons genoodzaakt vinden aileenlyk eenige der
voornaamfle gevallen aan te ftippen. De veertiende Eeuw
zag het Zwitrersch Bondgenootfchap geboren worden , en
eene bandvol van vryheidlievende mannen alle poogingen
van bet reeds magtige Huis van Oostenryk te leur —
Bloedige oorlogen werden gevoerd tusfchen de Koningen
van Frankryk en van Engeland, welke voor beide hoogstnadeelig , maar voor het eerite Ryk bykaus doodelyk , waren. —
De Turken bragten het Griekfche Keizerryk op bet punt van
zynen ondergang, en zouden bet, waarfchynelyk, vernietigd hebben, indien zy Met urst door TAMERLAN, Baderband door HUNIADES en SCANDERBEG gefluit waren in den
/pop limner overwinningen.
het midden der vyftienda
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Eeuwe werd Conitantinopolen eindelyk door hun veroverd, en zy maakten zich vervolgens meester van het overfchot des Oosterfchen Ryks. -- De Engelfchen werden,
wanneer zy waanden bykans Frankryk te onder gebragt te
hebben, verdreven door KAREL DEN VII, gebolpen door de
beroemde maagd van Orleans. Engeland was vervolgens
tooneel van binnenlandfche onlusten en oorlogen , verzeld van
gruwelyke moorderyen, welke eerst eindigden, na dat HENDRIK DE VII , door zyn huwelyk met de Docker van EDuAno
den IV , de Huizen van York en Lancaster vereenigd had. —
in Frankryk leide LODEWYK DE XI de grondtlagen van die
willekeurige heerfchappye, welke tot zo oulangs heeft voortgeduurd. — In het laatile Hoofdltuk, op • e6n na, geeft de
Schryver eene vry uitvoerige befchryving (in evenrediglieid
van het overige van zyn Werk) van de heillooze
fpreekt verder van de ontdekking van de Kaap de Goede
Hoop, en van America; en in het laatile, behalven andere
zaaken, de Berk en Geleerdheid betreffende, van de uitvindinge der drukpers , van welke by de eer toekent aan den
beroemden Haarlemmer LAURENS ROSTER.
By ons voorig nittrekfel‘ hebben wy reeds gewaagd van de
verkeerde fpellinge van fommige eigennaamen. Wy zullen
'er bier daarom Diet opzettelyk van fpreeken, Inoon wy er
Ilof genoeg toe konden vinden. Maar ethic plaats kunnen
wy met onopgemerkt laaten voorbygaan. Op bladz. 376 van
het VI Deel leezen wy, dat HENDRIK de V, nog Prins van
Wales zynde , zich aan veele buitenfpoorigheden iCnuldig
maakte met eenige jonge losbollen, en wanneer „ een van
deezen gevat , en vooreenen Gafconjer rechter gelteld" was ,
voor denzelven ging fpreeken. ($) De Vertaaler fchynt in
het denkbeeld geweest te zyn, dat deeze renter uit Gasconje
geboortig, en misfehien zyn naam onbekend , was, Maar
de naam van den Reciter was CASCOIGN.
cIe

(*) Zie ook bl. 377, 378.
Kronyk van Anthem. Te Arnhem, by W. Troost en Zoon'',
179o. In gr. octavo, 312 bladz.
ene eenvoudige Kronyk, zins bet Jaar 1310 tot 1789,
verleenende eene veelal jaarlykfche aantekening van byzonderheden, die nu en dan net Ilertogdom Gelderland in
't algemeen aangaan, maar meerendeels tot het voorgevallene in of omtrent Arnhem betreklyk zyn, Schriften van dien
k4
ant

E
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kunnen, in zornmige oinflandigheden, ter ophelderingt
onzer Vacierlandfcho Gefchiedenisien verftrekken; maar bovenal zyn ze ten nutte der inwoonderen van de Stad, als
welken min of meet belang flellen, in 't weeten van die ea
deze voorvallen, raakende de plaats hunner huisvestinge.—
Het komt in zoclanige Stukken grootlyks aan, op de . genoegzaame gronden van zekerheid, dat men zig op de trouwe
van zulke berigten moge veriaaten ; en daar toe dient in
deezen op eene voldiugende wyze , het getuigenis, dat de
Uitgeever van deezen Kronyk ten not aan denzelven hegt,
het welk aldus luidt.
c julij des Jaars 1789 heb ik Gerard van Has,f Op den
.
felt dezeKronijk-, zo veel mogelyk, met in agtneetning van
di door mij gevondene fchrijf- en fpel-trant, nit die vroegfte
Stadsrekeningen , nit haar boek Secreta Camaro betytelt, uit
da Schepen-acten-boeken, de -Raacifignaten, de PublieatieCommisfie- en Policie-boeken , en audere losfe ltukken, met
tine fpaarfaame hand bijeen verzameld eh voleincl. En daar
your zijn mij ook te flade gekomen eenige papieren, welke
op die hoven Secretarije in drie loquetten, waar voor gef:Iireeven ftondt Papieren vans geender Importance ,
v:aard werden. Insgelijks heb ik voor dit boeksken in die
R
- egisters en papieren van 't Provinciale Holt' en van die
Kamer van Rekeninge eenigen bliftand gevonden; en daarenboven het geen in alle deze magazijnen mankeerde , zeer
dikwijls nit rnijnen eigendommelijken voorraad vervult. Terwiji daarentegen al wat ooit aangaande die Stad Arnhem in
druk werdt te berdu gebragt, geheel en al onaangeroerd gelaaten wordt; gelijk ook alle die Chartereu nit de kostelijke
bezittingen van Scads Braudkasfe, en die van St. Catharijnen
Gasthuijs, en , verdere Geftichten, of fchoon niet voor haar
banderite getieelte bekend, met al wat men daaromtrent in
't Geldersch Charterboek te wagten heefc , agterwegen ble-.
yen ; en wel ()in dat ten kort verhaal van deze Stukken ,
(ender dezelve in haar geheel , en aan geen eenig lid verminkt, to geeven, den kundigen onvoldoende, en atui den
tc,i4 dwaeling vcrttrekken moet,"
Part

Diet fluid- en Nord-rio,nnds Verfterfrecht met Geflaclaboo
men op4e!ielderd, Door J. L. VAN Dalt TOOREN. 'Fe Alkmaar by H. 1Iartentin 1; 17S9. Behalven de 77oorreden
' t Register der roorlieZtimen, 282 bkulz. In gr. octavo.
11 het pane t775
de :her en m. W. van Hesfen zyne
VQ0,arldelingen tilt % over 4,:t Leg/time en Trehellicinique
4

1. L. V. D. TOOREN,

D- EN NOORDH. VERSTERFRECHT.

Purlien, mitsgaders over het Hollands Verflerf-Reclit , en
by voegde 'er by, eene Verzameling van Voorbeelden van
Sterfgevallen, gefellikt naar aanleiding van de Artykelen des
Verfterfrechts; met aanwyzing bt3e de nagelaaten BoeJels,
in zodanige gevallen , volgens het Zuid- en Noordhollands
Verflerf-Reclit, te vercieelen zyn. Genoegzaam gelyktydig,
dock even voor dat dit Gefchrift te Utrecht afgedrukt was,
kwam van eene Amiterdamfche drukpers te voorfchyn eene
foortgelyke Verzameling van Voorbeelden, welke de Heer en
1\1'. v. y. Blondeel grootlyks opgemaakt had, uit een HandH irift van dice inrioud , of wel affchriften , waarin verfebeiden misilagen gevonden werden; die by deeze uitgave
verbeterd zyn; by welke gelegenheid ook oie Verzameling
over 't geheel naauwkeuriger en vollediger gemaalft is. De
Meer en M'. v. Hesfen, nopens die uitgave voor zync afgifte
veewittig-d, verklaarde, ter diet gelegenheid, op eene voldoenende wyze, dat by niet alleen noott eenig gedrukt blad;
maar oak simmer dat Handfchrili gezien had; des by niet te
verdenken ware, dat by daaruit eenige Voorbeelden ontleend
of afgefehreeven zou hebben. Men kan derhalven in Boedelverdeelingen bier de oordeelvellingen van twee onderflbeiden Regtsgeleerden met elkanderen vergelyken; en daar by
komt, met het in 't licht geeven van dit Zuid• en Noord.;
1-1)11,nds Verltezfrecht, behelzende eene nieuwe ontvouwing
diet Voorbeelden , in de derde pints, de ophelderende
voorfteilingen van den Rcchtskundigen van der Toorezz.
's Ntani oplettendheid iii deezen, en de keurige uitvocring,
die 'er eene meerdere duidelyieheid aan byzet, pryst Mt.
gave van dit Werk den beoefena:tren der Verderfrechte
n, ea
alien denzulken, die de hand hebben in Boedelfplitzingen
ten fterkften nap.
De arbeidzaame van der Tooren, naamlyk, heeft zig, ter
eigen oefeninge, de moeite gegeeven, om het door den vlytigen Blondeel vervaardigde Stuk , door eene uitgebreide be.
werking, naauwkeurig te toetzen; en, by 't ontdekken van
eenige misflagen, hem deswegens te fchryven; Avaarop oak
deeze edelmoedig zyne misvattingen erkend heeft. En bierop is dit Gefchrift zodanigerwyze opgefteld, dat de gegeeven Voorbeelden eerst bekuoptlyk outvouwd zyn, en dan
de daaruit naar rechten volgeude vcrdeelingswyze des Poe(ids aangeweezen worde. Ter kiaarer aan duidin;T e hiervan
pan, nevens de 96 opgegeeven Voorftellen, 28Plaaten,
-1
waar in de tot de Vootitelien behoorende Geflagtboomen,
ieder op zyne plaats, en met g etalsaanwyzing, wader 't oog
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gebragt worden; en wel met die onderfcheiding dat de
perthon , van wien de Erfenis komt , met eene roode coleur,
en alle de Overleedenen met eene geele coleur, voorgefteld
worden; terwyl de leevenden wit gelaaten zyn; waardoor
men, als met een opflag van 't oog, het beloop der Voorfiellinge gereedlyk kan nagaan. Wyders heeft de Autheur,
gemakshalve, de fom van den nagelaaten Boedel telkens geReid op f 3600:-:- welke met voordagt gekoozen is , om
dat dezeive door 2, 3, 4 , 5, 6, 8 en 9 gedeeld kan worden: en daar benevens heeft hy, by ieder voorfielling, het
2andeel van elk Erfgenaam in 't gebroken en in Geldibin opgegeeven; ten einde men, alles by elkander tellende , zon.
der moeite gewaar zoude worden, dat het Geheel de fomme
van f 3600 : - : beloopt.
.Don Karlos , Kroonprins van Spank. Door F. SCHILLER. Uit bet
Boogduitsch. Te Amfierdam by J. Mart, 1789. In gr. oelavo,
437 bladz.

geval , door den bekwaamen
in een TreurfpA
etvoorgedragen, is cozen Landgenooten, 20 uit de gefehie•
H
Erfprins van Sparjen, door
denisfen, als uit her Treurfpel
SCHILLER

KAREL

G. BIDLOO,

genoeg bekend. Ooze beroemde Dichter c.

BRUIN,

tong 'er dus van :
Wat hart is zo verfleent , dat by het onr,eluk
Van Spanjens Erfprins niet betreurt? Wiens ramp en dt uk
Waar in hy afgemat Incest firyden tot den bloede ,
Door 's faders tiranny , en geestelyte weeie
Bezwaart wierd , als of by door fpoorelooze min,
Zicle had vergreepen aan Philippus Gemalin;
Maar 't was eon Ow van fiaat, die braave Prins mom fneeven,
Om aan 't bervornid Geloof geen' vasten voet to geemn.
De Heer SCHILLER echrer gaat zynen eigen, hem alleen eigen
zynde, weg, op welken men, hem volgende, niets dan nieuwe
wendingen, flame gedachten, en uitfteekende karakters, zal outinoeten. Men beoordeele dit uit een paar Tooneelen, nit het
Yierde Bedryf; die echrer geenzins voor de fchoonfte nit dit Stuk
gehouden moeten worden.
De Honing is in zyn Kabinet, op een floel gezeten, en naast
hem de Infante KLARA EUGENIA. Hy zegt, na een diep ftilzwygen.
,1 Neen! het is toch myne Dochtt.r. Hoe kan de natuur met
alike waarheid liegen? Du blaauwe oog is het myne! vind ik in
leder dee2er trekker] my zelven niet meer? Ja, gy zyt het kind
inyner liefde, ik druk u aan myn hart: gy zyt myn bloed.

Hy bedenkt zicla.
1V1yri bloed! Wat kan ik ergens vreezen ? . . . Myne trekken
zyn dat ook nitt de zyne?
(HY
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(Hy heeft een Medaillon van Don runes , dat hy nit de Konin.
gin's Casfette heft weeten te krygen, in de hand genomen, en siet by
afwisfeling dan op het beeld , don in een' tegen hem overhangenden
Spiegel. Lindelyk werpt hy het op den brrOnd, 'teat fchielyk 2P, en
foot de Infante •van zich af.
Weg! Weg! In deezen afgrond verzink ik.•
Graaf LE tt ma in het Kabinet komende.
Zo even is haare Majeiteit, de Koningin, in de voorzaal veto
fcheenen.
ROILING.

Tegenwoordig?
LERMA.

En zy bid om genadig verhoor.
KONING.

Thans juist? Thans op dit ongewoone uur? Neen; nu
haar niet fpreeken . . . . nu niet.

kan

ik

LERMA.

Hier is haare Majefleit reeds zeif.
Hy vertrekt. De Infante vliegt de Koningin
to gemocte , en haul zich aan hear vast. De
laatfle volt voor den 'Coning !leder,, wake _Thrallkeloos en verward float.
RONINGIN.

Myn Heer en myn Gemaal ! Ik moot .... ik ben genoodzaakt voor uwen troon geregtigheid te zoeken.
KONING.

Gerechtigheld. . . .
KONINGI N.

Ik zie my in dit Hof onwaardig bejegend. Myne Casfette
opgebroken.
KONING.

Wat zegt gy?
KONINGIN.

En Bingen van groote waarde zyn daar uit verdwenen. .
KONING.

Van groote waarde voor 11?
KONIN G IN.

Door de misduiding die eon onkundige iioutmoedigheid daar aaI
2ou kunnen geeven. . . .
HONING.

Stoutmoedigheid ... Misduiding . . . Doch, lb. op.
KONIN GIN.
Niet eerder , myn Gemaal , voor dat gy u door een belofte
verbind, de tierkte van uwen Koninglyken arm , tot myne voldoening to gebruiken, en my den daader aan te wyzen.... of
zo Met , my dan te bevryden van een Hof dat mynen dief vet.bergt.
KONING.

Sta toch op. .

deeze hooding kan

.

Rat op.
Yo,
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KONINGIN. Staat op.
Dat by van rang moet wezen, weet ik ; want in de Castello
lagen perlen en diamanten , ver over de millioen aan waarde.
Doch by vergenoegde zich met brieven. . . •
KONIN G.

Die ik doch wel zien mag?
KONIN GIN.

Zeer gaarne, myn Gemaal ! Het waren brieven en een
daillon van den Infant.
KONING.

Van? . . .
K0NINGIN.,

Den Infant uwen Zoon.
'CONING.

Aan u ?
KONING IN.

Aan my.
K ONIN G.

Van den Infant, en dit zegt gy tegen my?
KONINGIN.

Waarom niet tegen u, myn Gemaal?
K ON IN O.

Met dit vryinoedig gelaat?
K ONIN GI N.

Hoe kan u dit zo bevreemden? Gy erinnert u, desk ik, nog
de brieven die my DON 'CARLOS , met bewilliging van hide Krionen, naar Saint Germain gefchreven heeft. Of ook hct
fel to =Idea , in deeze vryheid mede bedorgen was , of dat
zyn fnellende hoop hem uit zich zelven die]] tlouten Itap veroorloofde, dat wil ik niet onderneemen to beflisfen, Was het
hem
overyling, dan was het de ligtst vergeefelyke : daar blyf
borg voor. Want op dien tyd vie! het hem niet wel in, dat
het voor zyne moeder was.
KON I N G.

Die zich naatzwlyks weerhouden kan, by zich zelven;
terwyl lay gag wit gaan.
De Clang zal haar zaak wel goed maaken ..... Dat dacht
ik wel.
KONINGIN.

Zyne hand grypendc,

Wat is dat? Wat fcheelt u?
INFANTE.

Die intusfchen het Medallion op den grand gevanden
en daar mede gelpeeld had, breogt het aan de
Koningin.
Och! myne Moeder! Zie, hoe fchoon.
K N IN G IN.

Wat is dat? Myn . .. [Zy herkent e.t Medallion en klyft
zy zien elkadr met onbeweegely4 e 00801
raakelooze
verflyvin
ft
Waarlyk, Sire, het is met
Lan, oa een land
edel,
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edel , niet koninglyk , het hart zyner Echtgenoote, door zulke
middelen, te toetfen.... Doch, nog ecne vraag zy my geoorloofd.
KONI NG.

Het vraagen ftaat aan my.
KONINGIN.

De onfchuld moet ten minften door mynen argwaan niet lyden.
Irdien dus deeze diefftal op my bevel gefchied is .....
KONING.

Ja , dat is zy.
KONINGI N.

heb ik niemand aan te klaagen , cn niemand verder te
beklaagen, dan u; die zulk een gemalin niet gekregen hebt,
welke zulke middelen hunnen loon vinden.
Dan

ONING.

Die taal ken ik ; doch ten tweedemaal Mevrouw! zal zy my
niet bedriegen, zo als zy my in Aranjues bedroog. Die engelreine
Roningin , die zich toen met zo veel waardigheid verdeedigde,
die ken ik thans beter.
KONINGIN.

Wat wit dat zeggen?
K N ING.

Die haar gevolg flechts daarom verwyderde, onI zich met haat
kind te vermaaken.
KONINGIN.
ik dat verttaan
IC INT I NO.

Myn Koning! Hoe moet

?

Maar kort en zonder agterhoudenheid, Mevrouw! Is het waar,
nosh waar, dat gy daar met niemant gefproken hebt? Met nie..
mat CI is dat wezentlyk waar?
KONINGIN.

Met den infant heb ik gefproken. Ja.
KONIN G.

Ja? Nu dan is het aan den dag. Het is openbaar. Zoo laagl
verfc'Jooning van myre eer!
Zo
KOLVINGIN.

Eere , Sire ! Reeds langen tyd, eer Koning PHILIPS my zyne
Gemalin noemde, was ik reeds HENnants Dochter: als ik eere
kwetfen zou ; was 'er grooter te verfpe.len dan my Kafiilien tos
een morgengaaf bragt.
K ONIN G.

Waarom ontkenda gy 't my ?
IC ON IN GI N.

Om dat ik niet gewoon ben , Sire! op de wys van een mis•
dadige in tegenwoordigheid der hovelingen my te laaten verhoo•
ren : waarhjd ik nloit ontkennen, als zy my met eerbied
en goedheid word afge y orderd. En was dat de toon wet dien
uwe Majeiltit in Xrauples my hboren deed ? Of is de vergade.
ring van het Grandaat de Richtertboel your welke Koninginnen
rekenfchap van benne ftille daaden moeten geeven? Ik fiend
den
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den Prins die famenkomst toe, om welke by dringend bad. Ik
deed dit , myn Gemaal, om dat ik het wilde doen, om dat ik
het gebruik niet tot een' Richter wil !leen over onfchuldige
daaden. En u verborg ik het, wyl ik geen' lust had met uwe
Majefteit over deeze vryheid voor myn Hofgezin te ftryden.
KONINH.

Gy fpreekt flout, Mevrouw! zeer flout.
KONINGIN.

En ook daarom, voeg ik bier nog by, wyl de Infant zich bezwaarlyk verheugen kan die billykheid , of die toegevendheid ,
wil ik zeggen, welke by nodig heft, en die by ook verdient,
in het hart zynes Vaders te vinden.
KONING.

Die by verdient?
KONINGI N.

Ja , die by verdient waarom zou , ik bet verbergen ? Sire!
acht hem zeer hoog, en bemin hem als een' dierbaaren bloedverwant , die eens waardig gekeurd wierd om eenen naam te
draagen die my nader betrof. Ik heb nog niet leeren inzien,
dat by my daarom joist vreemder zyn moet, dan alle andel e
menfchen, om dat by voordezen my boven aile anderen dierbaar
was. Als uw flaatkunst banden knoopt zo als gy goed vied,
moet het haar doch wat moeilyker worden , die los te maaken.
1k wil niet haaten , wien ik moet haaten. En wyl men my cin.
delyk tot fpreeken gedwongen heeft, ik wil het niet. Ik wil
myne keus niet langer gebonden zien. lien dwingend verbod zal
de waarde van myne Wendel) by my doen ryzen ; zal my zelfs
in verzoeking brengen tot tegenftreving. Ik wil niet altoos.
boNING.
ELISABETH gy hebt my nooit enders dan in zwakke oogenblikken gezien, deze erinnering maakt u zo flout. De Spiegel ,
waar voor wy than, maakt u flout. Gy betrouwt op cen vermogen , dat gy dikwils genoeg aan myne fiandvastigheid beproefd hebt.
Doch vrees zo veel te meer; het zelfde dat my tot zwakheid ge.
bragt heeft, kan my ook tot razerny vervoenn.
KONINGIN.

Wat heb ik dan gedaan ?
KONING Hy neeint haare hand.
Als het waar is, toch waar is... en is het dan niets reeds?...
Als de vole opgehoopte maat van uwe fIcafwaardigheid nog
znaar de zwaarte van een adem ryst. . . . Zo ik de bedrogene
ben .. . . (Hy laat 'mare hand las) Dan kan ik ook dtze 'attic
zwakheid overwinnen; ik ban en wil het , en wee dan u , en
my, ELISABETH!
EONINGIN.

Wat heb ik dan toch gedaan ?
ICON IN G.

Dan zal 'er mynent wege blond vloeijen. . . .
KO.
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KONINGIN.

6 God! moest bet zo ver komen.
KONING.

De Christenheid verfchrikke dan op eene daatil
.
ken my zelven niet meer. 1k eer geen Zeden, geen item der
natuur, en geen verdrag der natien meer.
KONIINGIAL

Hoe zeer beklaag ik uwe Majeiteit.
xorirrro. Buiten zich zelven.
Beklagen! Het medelyden van een overfpeeitter!
INFANTE.

Hangt verfchrikt aan Beare Moeder.

De Koning is toornig, en inyn lieve Moeder weent.
IC o N iv G. Stout bet Kind onzagt van de Koningin.
Ga heen en klaag her uwen Vader.

Met zagtmedigheid en tvaardigheid, doch met een bevende fleet.

KONINGIN.

Dit Kind moet ik echter voor mishandeling bewaaren: kom met
my, myne Dochter. (Zy neeng Naar op den arm.) Als de Koning
u niet ulcer wit kennen, dan moet ik van gene zyde der Pireneen
borgen doen komen die onze zaak beftuuren"
Verfcheiden fchoone trekken en edele gevoelens verfieren dit
Treurlpel. Een van dezelve zullen wy onze Leezers nog mede.
deelen. De Koningin te iiranjues met eenige haarer Hofdames
wandelende, zegt
MONDEKAR.

Hoe levendig zal het binnen kort in Madrid zynt De Plaza
Major wordt reeds toebereid tot ten Stiergevegt; en een Auto
da je heeft men ons ook beloofd.
IC ONINGIN.

Ons beloofd! hoot 1k dat van myne zagtaartige

MONDERAR?

MON llEICA R.

WaarOm niet? Het zyn maar Ketters die men ziet branden.
K ONINGIN.

1k hoop dat myne .esou andufs denkt?
EBOLI.

ik bidde uwe Majetleit zeer, my voor geen fiegter Christi!
tin te houden, dan de Marquifin MONDEKAR.
E ON IN GI N.

Ach! ik vergeet waar ik ben ! . . . Van lets anders, wy fpra.
ken van bet Land geloof ik."
jammer is het, dat zo veeie fchoonheden niet tevens regelmaatig zyn voorgedragen. Een genie als SCHILLER, aan regeleo vetbonden , zou de bewondering van alle Letterkundigen tot zich trek •
ken. Dan, in deeze betrekking , verdient by meer berisping dan
verfchooning. Nergens worden door hem, in zyne Toonelaukken , de Eenhei.I van daad, tyd of plaatfe waargenomen; zo dat
het Totreel in dit fink, nu Bens te Madrid , dan te iiranftm

en dan weer in een Klooster, ver van den weg af, aan de Mar.

fib.
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lanares is : en zekerlyk overUl zoude zyn, indien de Gerchiedenis
zullts vereischtte SCIULLERS Model fchynt SNAKE,PA4E re wdzen,
maa FBAKEsPEARE fehreef niet op het einde cl_r ageiende Eetne,
zo als sentenut doer.
Wat de Vertaaling aanbeiangt , op verfcheiden plaarfen heeft
het ons gc-A-d,ert dat dezelve zo zwak en zo duister was , daar
het origieeel zo hark, en zo duidelyk is. Wy etitermen gaarne
de moelyerieid om de flukken eene.; re vertaalen;
een man die in verheven g:2tiachren , in mice vindingen , en in
korte en kngtige uitchultkingen, weinig zyns getyken v,ndt. Duch
bier= hadden wy ook geboopt, dat zynen Doll Karlos , een in
beide taalen geOefende en mannelylte pen zou te beurte gevaie
len zyn, die 'er cite de vereischle Itra7t aan had kunnen geeven;
in plaatie van een zwakke vroutychanci, die zeer wet in that
fchynt te zyn , om fchoone en zagte Landtafreeltjes met echte
kleuren te lchilderen , meat niet upgewaseen is, ow deftoute
tail der woelendlte hartstochten , van zulk een'Meester, naar to
volgen; en te minder , daar zy zelfs bekend, met het vertaalen
geheel vreen:d to zyn. Deeze beicendtenis doet cus . do bewyzen
agter laaten; en MeMtvrouw E. M. POST raaden, ow, in het ver.
volg, weder trek tot vertaalen itrygencie, liever een makkelyker
voorwerp to. kiezen ; en zich zeive Hier te vreede te houden ,
met te zeggen: ik deed watt ik konde , nadien cEt den Leezer
voldoen ban, wanneer by begrypt, dat een ander her beter zoude
gedaan hebben. Wy hebben reden om Naar Hever a's oorfpron4.
lyke fchryfiker, dan als Verraalfter , aan te Inoedigen.
FANNY wiLicrs, 20 goed als nit het Engelsch vertaald. Twee Deelen. Te Anillettain by J. Allan, 1789. In gr. cctavo, 911 bladz.
n deezen Roman wordt eene reeks van gevailen dermante
1 door elkander gevlogten, en a ges opzetlyk in zulk eene verwarring geplaatst , dat de leezing eetlang verveele ; to weer,
daar men 'er dikwerf gebrnik gernaakt vindt van fentimenteele
trekken , en dweeperige gedagten , in oantandiebeden, daar ze
gansch to onpasfe byge kraet cvorden; terwyl 'er ook \Tele gevallen in voorkomen, die niers ter zaake doen, en ten uitmfte
gedwongen zyn. De geheele warner van uitvoering, Is van dien
aart, dat ze noch veraandie, leerzaam, noch recht vermaaklyk,
De tyd is veel te kostelyk voor zulke 911 bladz.e
zy.
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Over den Historifchen fiy1 van het 0. T., door Dr. G. LESS.
Hooglecraar' in de Godgeleerdheid te Gottingen. Uit het
Hoogduitsch vertaald door G. H. RE1CHE. Leeraar der
Lutnerfche Gemeente te Zutphen. Te Zutphen, by A.
van Eldik, 179o. in gr. octavo, 119 bladz.
In dit Stale veriedigt zich de oordeelkundige Left ter
ontvouwinge van den Historifchen 41 der OUdheid, en
tracht ons te doen zien, dat dezelve, hoe hooger men opklimme , des te zinlyker worde ; zo dat de alleroudite
Ichryfwyze , in den tint der kindschheid van 't Menschdom , genoegzaem geheel Dichtkundig ware. Ze ontleenden ton naemlyk hunne uitdrukkingen alleen van zinlyke
voorwerpen, en lielden hunne denkbeelden onder velerleie
figuurlyke verbeeldingen , daer nit afgeleid, voor ; en uit
dezen zinlyken Styl ontilond vervolgens de Fabel-Styl. De
Hoogleeraer geeft bier van een aenneemlyk verflag ,
het welk by inzonderheid doet dienen , om den Lezer te
leeren optnerken , hoe de alleroudfle Gefchiedverhalen, niet
als Profa maer als Poezy te befclionwen , en ingevolge
daervan ook alzo te verklaren, zyn. Van dit denkbeeld
maekt by een gezet gebruik, ter ophelderinge van enige
Schriftuurlyke voorilellingen , en wel byzonder van 't gefchiedverhael in de elf eerfte Hoofdflukken van 't Bybelboek
Genefis geheten; mitsgaders van Bileams fprekende Ezelin,
Num. XXII.; en het Brie dagen vertoeven van yona in den
buik van een Visch , volgens Jona I en II. -- Het alrAnene voorffel van den Hoogleeraer Left is, naer ons inzien , tot ene hooge waerfchynlykheid gebragt ; en zyne
daeruit afgeleide denkbeelden , met opzicht tot het tiller.
oudile gefehiedverhael , van 't welke Mozes , in den aen.
yang van zyn eerfte Bock , gebruik mackre , kunnen van
.een wezenlyken dienst zyn ; maer voor 't overige komen
's Mans gegeven verklaringen ons meer vernuftig dan bondig voor. De Lezer oordcele zelve desaengaende, ten aenV..DEEL. ALG. LETT. NO. 12.
LI
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zien van 't geen by nopens Bileam's fprekende Ezelin bybrengt : Welk verhael zyn Hoogeerwaerde befchouwt , ads
niers enders zeggende, „ dan, dat het fchuuw worden van
de Ezelin den Propheet aanleiding gegeeven hebbe, tot
Zulks Melt by ons
overdenkin gen• "
ernaicie
/f
dczervocgc
voor.
'
31
„ Toen kwam God, zegt de gefchiedenis, tot Bileam des
nachts , en fprak: Ooi dat deeze manners gekomen zyn,
n to roepen , zoo gaa met hen; maar doe, het geen ik is gebiede (vs. 2o.). —Nu zadelde Bileam zyne Ezelin, en
critvydoor twee bedienden verzeld , met de Moabitifcbe
Maar de toorn van God
gezanten tot Balak (vs. 21.).
werd ontftooken, om dot by tot den Boning der Moabiten
ging (vs. 22.). Evenwel 'had hem God uitdruklyk bevoolen , om te goon. — Hier t:it ziet men, dat deeze aanbidder van den eenigen waaren God zich, aangaande Hem,
diezelfde groove denkbeelden vormde gelyk de Heidenen
van hunne Afgocien , welken zy, gelyk meniChen, zecr
veranderlyk , en van eenen opvliegendcn aart voorfteidcn.
Soortgelyke denkbeelden had Bileam van den waaren God.
Hy geloolde, God zy in zyn gevoclen veranderd, en gebelgd over alles, het geen hy kort te voren bevolen bad.
Dit geloofde by, om dat, gelyk de gefchiedenis vervrqt,
een Engel Gods zich tegen over het dier in den weg fielde
(vs. 22.). Hier zien wy de denkbeelden van den oudfien
tyd. Alles is vol van Geesten , en al bet ongewoone wordt
door Geosten veroorzaakt. De Ezelin zag den Engel van
Yehova , die in den' weg ftond , met een bloot zwaarti in de
hand , werdt inunw , en . week u:t den weg, op 't veld.
van
(vs. 23.) Nieuwe fpooren van de gryze ondheid
de waarhoid deezer gefchiedenis ! De wereld in den Cleat
der kindschheid 'hickd was zich beweegt en handelt,
voor perfoonen , gelyk de menfchen. Zoo ook Bileam.
De Ezelin werdt fchuuw, gelyk dieren meer gewoon zyn.
in den beginne hield by bet voor niets enders , en floeg
hear. Dit gebeurt nog eens , en Bileam dryft hear wederom
door flagen op den rcchten weg. Het dier wordt ten derdenmaale fchuuw, en werpt zich zelfs met zynen ruiter
ter aarde. Titans wierdt Bile= toornig, verdubbelde zyne
flagen, en wilde het zelfs dooden. Maar by bezon zich,
en om dat het dier zoo ciikwyls .fchuuw wierd , zich nu
bier dan dear been drong, den voet van den ruiter kwctFce,
en eindelyk zelfs zich nederwierp , en Diet voort wilde;
zoo kwam hem in de gedachten, dat 'er een Engel Gods
moest
•••••■•••

en
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Roast hian, om bet dier te rug te louden. „ Driemaal,
(dus, fprak by by zich zelven) heb ik bet dier geflaagen,
„ en wilde het zelfs dooden , en zedert ik daarop ryde
„ heeft het 110uit lets dergelyks gedaan. Zonder twyffe/
.„ flaat 'er Cell Engel Gods , en fchrikt bet dier te rug.
„ Deezen kan ik niet wederfcaan, zonder myn levee te
„ verliezen. Eclog! God heeft my burners bevolen ,
„ om been te gaan. Ik zal dus gaan. Maar niets zal my
b , om lets anders te fpreeken, dan bet geed
0) beweeo-en
„ God my zal opdraagen." W ye in onze laatere taal, en
zelfs Mozes, wanneer by de gefchiadenis mat zyne eigene
woorden had verhaald, zouden ons byna des hebben uitgedrukt. Dan de vroege en onbefchaafde oudheid had nog
niet zo veal eigenlyke denkbeelden en woorden: zy fprak
bykans enkel in z;-6pen, of by manier van woordwisfeling
en overnaming. Do aanleiding tot cene zaak was by hun
de rode of de (lead zelve. De uitdrukking der nicer befchaafde taal: „ De ezelin gaf Bile= aanleiding tot de vol..
• gende overdenkingen," drukte de rum.: ,en onbefchaafde
taal duo nit „ De ezelin fprak tot Bileam, waarom , enz.
En bet Been wy vooraf in den Styl van eene befchaafde
taal gezegd hebben , verhaalt Bileam, of een zyner landgenooten , in zyne oude , onbefchaafde en zinlyke taal, aldus: Teen deed yehovalt den mond van de ezelin open, en
zy fprak tot Bileam: Wit heb ik a gedaan, dat gy my nu
reeds veer de derdentaal fiaat? vs. 2.8-3o. Dit facet in den
Styl van cane nicer befchaafde taal; „ toen baard,e (1,2
• lin in Bileam dceze bedenking: \Vat doet clan het dier,
dat het zelve reeds driemaal geflagen lieb?" En Bileam fprak tot de ezelin: Om dat gy my lzoondet (*). Had.
tie ik maar een zwaard in myne hand ,.ik zoude zti dooden.
Volgens onzen Styl : „ Maar zy hoont my 1 ja, ze ver,, dient, dat ik haar doode!" Zeer natuurlyk is Bier de
Ilryd afgefchilderd , tusfclien den toorn en de reden , in
de ziel van eenen vereramden. Teen fprak de ezelin t3
Bileam : Ben ik niet awe ezelin , die gy zedert langen tyd
gereden hebt? Ben ik dan gewoon om zoo te doen? En by
Jfirak , neon ! Dit zouden wy, of Mozes , dus
gedrukt : „ J)och neen! zoo langen tyd heb ik haar im„ viers
(4') „ Dus vertaalt bet ball. , volgens de taal en denkwyze
van den ouden tyd, zeer wel. Want de ouden geloolden, dat
de dieren met overleg handelden,
menrch,en.”
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5, mers gereden , en zy heeft nooit diergelyken gedalm
„ Noodzaaklyk moet daar een engel ftaan en haar verhin„ deren. Ja , ik zie hem , ik wil des omkeeren. — Maar
„ God heeft my immers bevolcn, out te gaan. Ik zal des
"vender reizen : maar niets zal my beweegen, om tegen
„ Gods bevel te handelen.” Deeze laatite overdenking
heet in den ftyl der oudheid aldus : Len opende God de
oogen van Bileam, , en by zag, enz. vs. 31-35.— „ Hoe?
„ in den Styl van den oudflen tyd? zal men zeggen. Bi„ learn was immers cen tydgenoot van Mozes , en deeze
gefehiedenis gebeurde ten tyde van Mozes. Hoe kan
,, men dan den Sty/ van Bileam onder noemen , dan den
Styl van Mozes?” antwoorde : de tegenwoor,
dige \Vilden in Amerika zyn ook onze tydgenooten en
evenwel fpreeken zy de taat der vroegfte oudheid. Mozes
was een geleerd man , kundig in de weetenichappen der
Egyptenaaren. Bileam was dit met; by leefde onder een
ruuw en afgodisch yolk ; gelyk men nit de groove dwaalingen ziet, welke by aangaande de Godbeid voedde. Du3
was zyne taal , en die zyner landgenooten , gelyk de taal
der Moabiten , Midianiten en van bykans alte Voiken in
dien tyd, behalven van de Egyptenaaren, nog in den ilaat
der kiudschheid ; het was nog de taal der vroegite oudNa daze overpeinzingen, welke by waarfehynheid.
lyk ook zynen rcisgenooten mededeelde , vervorderde
team zynen weg."
Leerredenen over het leven van DAVID , door r. BONNET,
Predikant te Rotterdam. Vi le Deal. Te Rotterdam by
P. en J. Holileyn en te Utrecht by A. van Paddenburg
en G. van den Brink Jz. , I79o. Bebalven de Voorreden,
539 bladz. In gr. octavo.

T

oning David van den Throon beroofd, en, na 't doorflan veler wederwaerdigheden, in 't Ryksbeaier herfield, daervoor God dankbaer verheerlykende , naer luid
van 't Gefehieciverhael , 2 Sam. XV. 27-37 — XXII.,
is 't onderwerp der Leerredenen in dit DeeI vervat. Ze
doorloopen dus een bovenal aenmerkelyk tydgewricht van
Vorilen level: , dat den Eerwaerden Bonnet een ryken
Voorraed van onderwerpen aen de band geeft, welken
even als de voorigen , door hem met oordeel behandeId en
Meermaels hebben wy
gemoedlyk toegepast worden.
ge.
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gezien, dat zyn Eerwaerde den middenweg hand in zyne
oordeelvellingen over deze en gene bedryven van David ,
die zonimigen al te fterk verfcboonen, terwyl anderen dezelven opzetlyk in 't haetlykfle daglicht poogen te
Even dit befpeurt men ook in dezen ; waervan wy een
nieuw vootbeeld aentreffen, in zyne overweging van 's Vorilea gedrag met Jluzai dien David febikt , om Abfaloni
een verraderlyken trek te fpelen Dat dit bedryf ,
ftaet,;undig befchouwd , fchrander geheten mag worden,
lyd geen tegenfpraek; maer is het, zedenkundig aengemerkt,
wet te verdeedigen? Onze Leeraer kan bun niet toevallen
die dit zo geheel onbepaeld op zich neemen; dan by vind
bet aen de andere zyde ten uiterfle onbillyk, dat men zulks,
daer men ene foortgelyke list van Cicero , in de ontdek,
king der zamenzwering van Catilina , hemelhoog roemt ,
David een fchelinftuk heet. Liever verenigt zyn Eerwaerde
zich met de gedachten van hun, welken David hier, deels
van misdryf vry pleiten, deels berispen, maer dan nog het
hactlyke gevolg daeruit afgeleid wederfpreken.
„ Zekerlijk is David bier, (zegt hij,) veelszins van mis-drijf vrij te pleiten. De vraag is bier niet, of men zijnen
evenmensch, of men eenen perfooneelen vijand, misleiden,
en alle moogelijke afbreuk mag doen? maar,, of een wettig Oppervorst zulks aan eenen verraaderlijken overweldiger
van den Staat mag doen ? Dit , zekerja , mag en moet hij doen.
flij mag dien overweldiger van den Staat alle moogelijke
afbrcuk doen. Hij mag hem nit het vertrouwcn der maatfchappij verbannen , en hem misleiden. Hij mag hem in
zulke begrippen brengen, en doen brengen, welke gefchikt
zijn, oni zijne zaaken te verwarren. Hij mag zijne
me raadflagen uitvorfchen. Hij mag van de onbedachtzaam,
heid des overweldigers alle nuttig gebruik voor zich maaken. Hij mag zich daartoe van bekwaame menfchen be,
dienen zekerlijk van dezulken , die noch door pligt,
noch door eed, aan den trouwloozen geweldenaar verbonden zijn. Pit alles is zoo zeker,, dat het nict noodig is
zulks te bewijzen. Wij veronderflellen dit. Dit heeft
David, dit heeft Hulai gedaan. Waar is bier dan hun zoo
baatelijk uitgekreeten fchelinfluk? Abfalom was een wederfpanneling en oprocrmaaker , een onwettig verovcraar van
zijns eigen vaders Troon ; een openbaar vijand van den
Stant. Achitofel war,, een eel-loos verraader. En beide hadden het vertrouwen der maatfchappij verbeurd. — Hufai
was louder geene verpligting aan Abfalom. En beide , Da,
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vid en Mai, werkten bier tot behoud van den gtaatja
van Abfalom zelven; dien men dus , ware hat moogelijk
van verdere euveldaaden poogdc te wecierhouden. — Of
zou het prijslijker geweest zijn, indien David zijnen Hulai
naar jerufalem bad gezonden , om Abfalom en Achitofel in
den vullen Raad te vermoorden ? Zouden die lieden, die
nu Davids gedrag zoo haatelijk tekenen, hem dan, plijk
voor eenen BRUTIA flandbeelden hebben opgerecht , re.evoeringen geciaan , tot zijnen lof gezongen, en hem , ten
voorbeelde van vaderiandfche en vrijheid minnende trout
aangeprezen hebben ? 1k vraag nogmaals , waar is bier het
zoo haatelijk ungekreeten fenehniluk ?
„ mogt men zeggen , dit zij zoo, David en Hufai
mogten dit doen ; maar cian moesten zij het doen zonder
krcnking der eerlijkheid. --- En Waariii heeft David die
gekrenkt? Hij beveelt Hufai te zeggen : Uw knecht; ik zal
des Koningr zijn. 1k ben wel te vooren to yer Madera knecht
geweest, maar nu zuo zal ik uw knecht zijn. Dan wan zeg,,cren deeze woorden? Abet men dit den muitelincren
b en verraaciers vraagen? Zoo zij, dronken van voorfpoed, zoncier
behoorlijke oplettendheid of onderzoek , aan die woorden
eenen hun voldoenden gunitigen zin gegeeven hebben,
is hunne zaak. Zii mogten meet- voorzigtigheid gebruilt en
Doch welk eert
nadere verklaaring gevraagd hebben
zin hebben die woorden hij David en Hufai? \Vij zien
Hoofclftuk XVI: 18, dat ze deezen zin hebben „ Uw
$, knecht; gezind u dienst te doen
t. w. , in u te bes, letten, uw doemwaardig ontwerp nit te, voeren. 1k zal
des Konings knecht zijn." Maar wiens? des wettigen —
of des opgeworpen Konings? Daar mag Abfalom naar raa,
den. „ Ili ben wel owes Vaders knecht geweest." Dit was
eene bekende waarheid. „ Maar nu zal ik uw knecht
1, zijn." Dan hoe, om uwe booze inzichten te bevoorderen? Dus meent Abfalom; maar David en Hufai begrijren
het, om die te verijdelen. Zegt men: Dit alles heeft
Abfalom anders verftaan. Dan dit had hij zichzelven te
wijten. \Vaarom doer hij green naauwkeuriger onderzoek?—
Zegt men: David en 1-Infai fpreeken dus verregaand dubbel.
zinnig (*), en zoo, dat Abfalom geen nadenken op misleiding
(s) Het dabbe/zinnige dean- tale verhiaert zyn Eerwaerde, in
zyne ophehlerende aerrnerki7:zen, over 2 Sam. XV;: 16-19,
op dien trant , nog nader; en dcc t ons wyders ci:,:nointrent het
Volgende

gadclizen,
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ding kon bebben. Dan wij behoeven David bier van alle
verkeerciheid niet vrij te pleiten. Hij hebbe bier , in albs,
Met zoo gehandeld, gelijk hij, de zaak ten fcrengite beoordeeld, had behooren te doen; doch dau ontkennen wij de
haatelijke gevolgen , welken men daaruit alleidt. Het zij
zoo., dat David de geoorlofdc list en beleid, tegen eenen
verraader en vijand van den Staat, te verve gedreeven hebbe; dit maakt hem wel berispelijk maar niet tot een earloos mensch. Wanneer men in aanmer4ing neemt, dat zij,
met wien hij te doen had, openbaare vijanden van den Staat
waren , die bet vertrouwen der maatichappij hadden verbeurd — wanneer men befchouwt den niteriten nood, in
welken David en bet Ryk zich bevonden e wanneer men
overweegt, hoe zeer het verkieslijk fcheen, door zulk een
beleid den vijand te verwarren en te vcrtraagen (*) , liever
dan,
„ Zulk een gedrag en bonding , als Hufai bier bij Abfalorn
plcegt, met zijnen evenmensch te houden, met eenen henclgenont
te houden , met eenen wettigen Vorst te houden , al ware hij
ecn vijand , zou onverfchoonelijk en doernwaardig zijn. Maar
men houde bier in 't oog, , dat Hufai te doen had — niet
met eenen medeburger,, maar met een eerloos rnensch, die geen
lid meer der maatfchappij was — niet met eenen onderdaan ,
maar met eenen verraader van den Staat niet met eenen
Vorst, maar met eenen zich opwerpenden Rijksgeweldenaar
niet met eenen man , aan wren hij, als burger of raadsman ,
eenige verpligting had, maar wien hij verpligt was, op betaame.
tijke wijze alle afbreuk te doen. — Mag men, in eenen
wettigen oorlog, door beicid en daaden , den openbaaren vijand
verfchalken, en hem aanleiding geeven om zich te vergisfen;
hoe veel te meer mogt Hufai zullts aan eenen wederfpanneling,
verraader en Rijksoverweldiger, doen! — Of nu Hufai in alles,
binnen de behoorelijke paalen gebleeven zij, laaten wij liefst ter
zijner verantwoarding."
(*) Dit was het voorname bedoeide van Hufai. • toernhy zynen
raed tegen dien , van Achitotel , en denzeiven poogde te
vernieticen. 2 Sam. XVII: 1-14 : waer over de Eerwaerde
Bonnet zich aldus laet hooren.
„ Wat moeten wij van Hufais raad denken en zeggen? —
Zoo als dezelve oppervlakkig zich voorrloet , is hij voor Abfa.
lom zeer vleiend , en recht gefchikt , om zijn hoogrnoedig en
verwaand hart in te neetnen, doch tevens is hij voor hem hoogst
gevaarhjk. — Ten aanzien van Hufai zou men itunnen vraa.
gen: Is die mad eerlijk ? Abfalom, vertrouwen in hem fiellende, pleegt hem ter goeder trouwe raad ; en h ij , in fchijn van
hem
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dan, nog ongereed zijnde, het bloed van getrouwe hugeren, en daarmede het gantfche Rijk , op te ofiren; dan zal
men , in ftede van David als eenen fnooden fchender der
goede trouw te brandteekenen , veeleer zeggen : „ David
heeft , bij gebrek van vertrouwen op den Heere, het zwak
gehad , dat hij te veel gebruik van list maakte, en die
verder voordzettede dan hij moest."
31
hem den besten raad te geeven, geeft den flegtflen en verderflijkften raad. — Wij moeten ons herinnelen , het geen wij
voorheen gezegd hebben. flufai had bier niet te doen , met
zijnen medeburger , maar met eenen verraaderlijken wederfpanneling, die, buiten de maatfchappij geflooten, geene aanfpraak
op haare rechten had. Den raad van Aciiitofel keurt hij op ditmaal niet goed; maar, daar hij niet zegt, in welk een zin, moogen Abfalum en zijne vrienden 'er naar gisfen. De raad, wetken hij geeft, is op zichzelven goed; maar of die thands uitvoe.
relijk is, moogen zij zelven wee:en. Was Abfalom 'er mede
voldaan ; Hufai behoefde niet te zeggen: 1k zoek 'er flegts tijd
mede te winnen. Voor het overige laaten wij bezondeiheden ,
in Hulais gedrag, voor Hufais verantwoording."

Bundel van Godgeleerde, Wysgeerige en Zedenkundige Mengelingen. Tweede Stuk. Te Haarlem, by Plaat en LoosJes, 1790. In gr. octavo 149 bladz.

H

et geen wy nopens den aenleg dezer Verzamelinge,
en 't vooruitzicht dat het eerfte Stuk ons aenbood,
onlangs gezegd hebben , (*) word met de afgifte van dit
tweede Stuk volkomen bevestigd, daer het de behandeling
van etlyke onderwerpen behelst , die der nadere overdenkinge wel waerdig zyn. — Ten aenvange dient een vervoig van het voorige vrymoedige onderzoek van de voorbeeldige Godgeleerdheid , in bet zelve gact de opmerkzama
Schryver na, de kracht van het bewys, dat men ontleent,
uit de overeenkomst tusfchen de plechtigheden en gebruiken van het 0. T. en enige zaken betreffende het ryk
van den Mesfias ; mitsgaders van het geen men afield uit
deze en gene voorftellingen der beilige Schryveren , nopens
het byplechtige der Mozarche Wetgevinge ; 't welk hem
in <Y ellen deele voldoende voorkomt. En dit onderzoek
der bbewyzen, die men ter begunftiginge van de voorbeeldi(*) Zie boven, bladz. 56.
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dige Godgelperdheid bybrengt , ftaet in een volgend Stuk
verder voortgezet te worden. — Wyders deelt men oils
bier mede , de gedachten van MOSES MENDELS-SOHN over
de toekomende firaffen; welken by befchouwt als vaderlyke
kastydingen ter zedelyke verbeteringe, aenhouden zo
tang ze onontberelyk zyn , en dus aoopen als het oogmerk bereikt is. Dan in ene nevensgaende aentekening
van den Vertaler word ons onder 't oog gebragt, hoe de
eeuwigheid dier ftratien , als noodzaeklyke zedelyke gevolgen , ten opzichte van 's Menfchen ziel , te beweeren zy. —
Ene hieraen volgende Verhandeling vestigt onze oplettendheid op het onderfcheid , dat 'er is tusfchen huiclzelary en
wyze behoedzaemheid en terughouding , by het voorftellen
der waerheden van den Christelyken Godsdienst; ftrekkendc inzonderheid om Leeraers tegen bet eertle te wapenen,
en hun te toonen , hoe zy bet laetfle voorzichtig in acht
hebben te nemen. — Verder biedt men ons aen, enige
opmerkingen over den grond der algemeene toeftemming van
het llienschdom , aengaende het beftaen van een Opperwezen; ter aentooninge , dat men van die algemene toeftemming geen gebruik kan waken ten bewyze van dat beftaen;
wells zekerheid alleen gegrond is op redekaveling , die
Ilechts by enige perfoonen werklyk plaets heeft ; terwyl
bet gros des menschcloms die waerheid , nit navolging of
byzondere inzichten , erkent. Men moet des, fchoon die
toeflemming als vry algemeen niet te wraken zy , echter
erkemien , „ dat 'er geene algemeene toeftemming omtrend
,, het betlaen der Godheid , welke lets bewyst , ooit heeft
„ plaets gehad."
Wyders word ons bier medegedeeld
een onderzoek en bepaling van Gods Regtvaerdigheid, dienende grootlyks ter wederlegginge van die oncregronde
denkwyze, welke maer al te veel plaets heeft dat
4' men
naemlyk Gods Regtvaerdigheid als ene afzonderlyke eigenichap befchouwt, welke niets gemeens heeft met zyne Goedatierenheid, ja bykans bet tegenovergeftelde daervan fchynt
te wezen (*). Hieromtrent boeZenit ons de Autheur betere
denk-.
(*) Dit verkeerde denkbeeld ging Calvinus reeds tegen, fchry.
vende, in zyne verklaring van jer. JX. 24., ,, Gods Regtvaerdig„ heid word [in de Heilige Schrift] niet opgenomen , gelyk wy ge„ ineenlyk fpreken: cn ze fpreken , oneigenlyk , die Gods Reg„ vaerdigheid lichen tegen over de Barmhartigheid; vanwaer het
„ gemene zegwoord: 1k beroep my van de Regtvaerdigheid op de
„ Barmhartigheid. De Schriftuur fpreekt anders.”
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denkbeelden in , door ons die zedelyke volmaektheid van
God, welke wy Regtvaerdigheid noemen, in hare ganIche
nitgefirektheid te leeren gadeflaen. God is regtvaerdig zegt
dan : „ God befchouwt , beoordeelt en behandelt , alle
„ dingen , en dus ook alle menfchen , zoo , als met der', zelver natuure, gefieldheid, vathaerheden en kragten —
„ als met derzelver behoeften en beflemming als met
„ derzelver gedrag en verbindtenis met de overige we„ mid — in 't kort, .als met de waerheid overeenkomt.” —
By dit onderzoek komt verder ene Verhandeling , welke
ten opfchrift heeft, God liet zig,' oudstyds , onitrent de Hei.
denen zoo min onbetuigd , als omtrent de yooden. Derzelver Schryver legt het 'er op toe, om te toonen , dat men
gemeenlyk te ongunftige geciachten voed van de Godsdienstleere der Heidenen, en tracht te doers zien , dat het den
1-leidenen aen Been verheven Godsdienffige kunciigheden ,
welken hen ter Deugd konden opleiden , mangelde. In
een volgend Stukje ftaet by den Joodfchen Godsdienst in
overweging te nemen ; wanneer het daeruit voortvloeiend
befluit zonder moeite opgemaekt zal kunnen worden. -Flierneveus is gevoegd ene opheldering van twee plaetfen der
H. S. door verzetting. 't Is naemlyk bekend dat de affchryvers der Handfchriften hunne faelgrepen hadden; en dat de
oordeelkunde gercgtigd is , om dezelven , zo 't mogelyk
zy, te verbeteren; meermaels aen deze en gene plaetzen der H. Schrift een duidelyker licht kan byzetten.
Daer van geeft men bier op nieuw ene proeve , met opzicht tot verwarringen , die nit verzetting ontftaen zyli ;
en geeft in bedenking, of het 15 vers iu 't eerfte Hooferlink van 't Euangelie van Johannes niet misplaetst zy ;
wanneer men dit 15 vers wegneemt , hangen de verzen
14 , 16 , 17 en IS naeuwkeurig aen een ; en dat 15 vets
wordt gevoeglyk voor het 19 geplaetst, waermede het een
zeer goed verband heeft. De Opileller dezer proeve draegt
dit zeer aennemelyk voor, en doet zulks vergezeld gaen
van enige nadere opmerkingen over dit Euangelifche voorltd. Tot ene tweede proeve bepaelt by onze aendacht op
Heb. II. 9 ; en geeft den oordeelkundigen in bedenking,
of het niet beter zy, hier met cue kleine omzetting te lezen : Maer wij zien yefus, van wegen het lijden des doods ,
met heerlijkheid en eere gekroond ; die een weinig minder dan
de engelen geworden was, op dat hij , door de genade Gods,
voor alien den dood fmaeken zoude. — Of: Maer wij zien
efus, die een weinig minder dan de engelen geworden was,
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tp dat hi-, door de genade Gods , voor alien den dood fmae.
ken zoude , van wegen het lijden des doods , met heerlijkheid
en eere ge:roond. — Ten laetfte verleent ons dit Stukje
nor, cc!: vervolg der voorige Verhandelinge over de kwaedfpreiserheid ; ilrekkende ter wederlegging van ene tweede
verontichuldiging der kwaedfprekenheid „ zo als zy zich
achter den fchyn van yver voor Gods eer verbergt : zeggende: de iker voor Gods eer, en de billijke afkeer van het
kwaed, du!den niet , dat men , bij het flegte gedrag van an,
deren , maer aenfc,itouwe en ftilzwyge. Door daervan te JPrei.
ken, wordt men juiit geen kwaeafpreker. Het glimpige van
dit voorwendzel melt tie Schryver ten duidelykfte ten toon;
door het kortlyk ontvouwen van enige eigenfchappen des
waren yvers , en overtuigelyk te doen zien , hoe ver het
van daer zy , dat men , door zyn naesten te beleedigen ,
en hem in een kwaed gerucht te brengen , den lofwaerdigen naem van een yveraer voor Gods eer zou verdienen.
Tian dit voorftel hecht by tevens ene ernitige vermaning
tegen de kwaediprekendheid , als niet alleen op zichzelveverwerplyk , maer ook nog daerdoor verachtlyk , dat zy ons
verhindert, de plichten te volbrengen , zonder welken men
zich vergeefsch den naem van een Christen toeeigent. En
deze vermaning laet by gepast in dezer voege afloopen.
„ Men bemoeije zig weinig met anderen, en veel met zigkelven, is eene alleszins wijze les. — Wanneer ieder flegts
op een ander let, dan .blilft hem zijn cigen hart verborgen,
dan wordt zijne gerustheid , zijne te vredenheid met zigzelven daerdoor vermeerderd, dat bij zig voor beter dan anderen houdt Laten wij onze tong, waer mede wij Jefus
Kristus openlijk belijden , in toom houden. Tragten wij
onze naesten liever door ons voorbeeld, dan door bittere
verwijtingen en kwaedfprekende berispingen , te verbeteren.
Laten wij hen daerdoor befchanaen , dat wij beter dan zij
leven , niet daerdoor, dat wij ten hunnen nadeele fpreken.
Laten wij barmhartig zijn, gelijk onze Vader, die in den
hemel is. Hij , die de liefde zeif is, beveelt ons zijne navolgers te wezen. En zouden wij dan , zonder ons zelven te
haten , kunnen weigeren, onze naesten lief te hebben ?"
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VERH. OVER 'T LEVEN VAN SWEDENBORG.

Briefswyze Verhandeling, betreffende het leven van EM. SWE-•
DEN BURG , zyne Schriften, en derzelver betrekking tot de
zegenwoordige tyden. Uit het Hoogduitsch vertaald. Met
eenige Aanmerkingen in het licht gegeeven , door v. VÀN
1-IAMELSVEL.D. Te Amflerdam by Westing en van der
Hey, 1793. Behalven het Voorbericht 100 bl. in gr. off..

N aer

den inhoud dezer Briefswyze Verhandelinge , is de
Heer Swedenburg een Man , dien de Heer geroepen,
en buitengemeen bekwaem gemaekt heeft, om de Waereld ,
door zyne Schriften, op te,leiden , tot de rechte kennis van
den in wendigen en verborgen zin der Heilige Schriften. Doc h
de daerbygevoegde aenmerkingen van den Heer van Hantelsveld toonen ten klaerfle, dat 'er geen genoegzame grond is,
om hem als zulk een ongemeen Man te befchouwen. Alles
te famen genomen , en met elkanderen vergeleken zynde,
komt de Heer Swedenburg voor, niet als een Bedrieger, maer
als een zelf misleide Dweper,, die zich door zyne verbeelding
heeft laten vervoeren, en op wiens voorgewende openbaringen, door ene zoogenaemde verkeering met de Engelen en
andere wezens, in de Geesten - Waereld, men zich geheel
niet kan verlaten; te minder daer zyne, hier op gegronde
verkeering van verborgen waerheden , den toets ewer behoorlyke nafpooringe, volgens Rede en Openbaring, geenszins
kan doorflaen. — Het heeft den Heer van Hamelsveld good,
gedacht dit Stukje, op zodanig ene wyze, in 't Nederduitsch
gemeen te maken, ten deele ter voldoeninge der niettwsgicrigheid wegens dezen beroemden Man; en verder grootlyks
als cen gelchikt, om onze Landsgenooten , tegen
deze en foortgelyke dweepagtige verbeeldingen, te erniliger
op hunne hoede te doen zyn. Erie oplettende overwe,
ging van het hier bygebragte kan natuurlyk deze heilzame
uitwerking hebben; en wanneer het vertier van dit Stukje
de Uitgevers aenmoedigt , zal het achtervolgd worden , van
't geen verder tot deze Briefswyze Verhandeling behoort,
als welke afgegeeven is tot een Voorlooper van eca Kort Uittrekzel uit 's Mans Schriften , behelzende zyne Godgeleerde.
gevoelens van God , de Wereld , Hemel, Hel , Wereld der
Geesten en liet toekomend Leven. Met de afgifte van dit Uittrekzel zal men ten duidelykite zien , dat de Heer van Ha,
nelsveld alleszins geregtigd was, om op zodanig ene wyze
e fchryven als by in dezen gedaen heeft, des het, te hoopen
zy, dat die Vertaling voortgang zal hebben,
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De laatJte woorden en voorzegging van den Heer EM. VAN
ZWEDENBURG aangaande het Lot der aristenen , ae
verdelging der Heidenen , en de fchiellAe bekeering der
'fooden , en het daar op firaks volgende einde der 'loofaitoffelyke Waereld. Dan. VII. 24-28. Uit het Hoegduitscia
vertaald. Te ilmfterdam, by G. Born , 1790. In oa.
6o bladz.
en geeft dit Stukje in 't licht, als ware het van den
Heer van Zwedenburg; don zonder enig bewys; en
de brabbeltael , die in 't zelve gevonden wordt , is dezen
Man geheel onwaerdig. In het Voorbericht worden ons
twee Gefchiedenisfen verhaeld, betreklyk tot het vermogen
van dien Heer, om, door zyne verkeering in de GeestenWaereld , gebeimen tc ontdekken , die de Geesten der afgee.:,oflorvenen hem geopenbaerd zouden hebben , ter opii 11
rin g e van enige duisterheden , met betrekkinge tot vermiste
goederen na hunnen dood. Dock deze Vertellingen worden, even als meer andere foortgelyke vertellingen van hem
uitgeftroold zyn , door geen bet minfte blyk van echtheid
onderf'ceund ; en zo hebben alle gronden van waerfchynlykheid volkomen tegen zich.

M

Befchryving van eene Elearizeermacbine , en van de Proefneemingen , met dezelve in het work gefteld , door J. R.
DEINIAN , M. D. en A. PAETS VAN TROOSTWYK. Te
Anzlierdam, by W. Holtrop , 1789. in gr. 4to , 93 bl.

D it

wel gefchreeven Werk vervat , belialven eene zeer
naauwkeurige Befchryving , en op twee agter bet zcive gevoegde koperen Plaaten duidelyk afgebeelde Eleetrizcernachine , teffens een aantal Proefneemingen , om daarnit de
groote kragt, welke met dit werktuig kan gedaan worden ,
to bewyzen.
Deeze Machine is naast die , welke in TEILF.R 'S 'Villain; to
Haarlem gevonden word , de grootfte. en Neste die er tot nog
toe vervaardigd is, en daar het uit de gedaane Proeven blykt ,
dat dezelve in verfcheide gevallen met die van Teiler's werk.-tuig in kragt en werking gelykftaat , zo verdient dezelve, zo
veel te meer, de opmerking der Natuurkundigen en Liefhebbers deezer Proefneemingen , om dat dezelve vooreerst zo
•CC1
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veel minder in prys is , en ten tweeden veel gevoegelyker
kan v'Tlaatst en gemakkefyker gebruikt worden.
Wy zullen een korte fchets er van uit het \Verk zelve ontleenen. Na dat de doorkundige Schryvers , in een kort Voorbericht , de nuttigheid aangetoond hebben , om , tot het verkrygen van nieuwe ontdekkmgen in dit yak der Weetenfchappen , zich van groote werktuigen te beciienen , die de gowoone , en tot heden in gebruik zynde , in vermogen verre Le
boven gaan, en er bygevoegd hebbende, dat zy alle de volgende proeven gemeenfchappelyk verricht hebben met den
Fleer Cuthbertfbn , die ook het werktuig vervaardigd, en met
hun die verandering uitgedacht heeft, waarin dit werktuig
van dat van Teyler onderfcheiden is , gaan zy over tot de
befchryving der Eleetrizeermachine en der Proefneemingen
met derzelver Conductor in bet werk gefield.
Het Werktuig beflaat nit twee glazen fchyven, elk van 31
duim middellyn, in Frankryk in dezelfde fabriek gemaakt,
waar die van het werktuig van Teyler vervaardigd zyn ; derzelver afftand is 7 duimen , op denzelfdcn as gefleld , en worden elk door vier met leder bekleedde kuslens, welke met
Iappen van gewaschte zyde taf voorzien zyn , gewreeven.
De geel koperenas ' welke door de fchyven gaat, is van II
duim dikte , en op de plaats alwaar by door de fchyven.
gaat met een houten bos omzet , wells met een lak- of harstachtig cement bekleed is , gelyk ook de fchyven tot op 3
duimen afitand van den as met een dun bekleedzel van vuurlak bedekt zyn.
Voorts is aan het einde der as, het welk na de kruk gaat,
een fluk masfief glas ter lengte van io duimen , en welks
middellyn van 2 duimen geheel bekleed is met een fchyf van
ink en harst , aangebragt , aan welke door een koper monteerzel een palmhouten kruk gehegt is , welke 22 duimen
middellyn befchryft, en door een man gemakkelyk road gedraaid kan worden.
De flylen, welke het werktuig ophouden , zyn van masfief
glas genomen , en drie in getal, waar van twee nevens elkander
aan bet voorfle gedeelte, en de derde op zich zelf aan het
achterfle gedeelte , van het werktuig geplaatst is.
De verdere verbinding en zamenftelling daar van dient in
het Werk zelve nagezien te worden.
De geel koperen Conductor beftaat uit vyf buizen, welks
annen de gedaante heeft van een winkelhaak , waar van de
ontfangflukken met vyf ilaaien punten ter wederzyden VoorZien zyn, die aan het elude naast aan den as, in een wet afge-
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gerond Pcuk palmhout eindigen, en welke een afftand van
den as hebben van 8 duimen; in het lichaam des Conductors
en den koperen knop, weike het elude daar van uitmaakt,
bevinden zich eenigc gaaten , waarin , naar den aart der Proey en , koperdraaden kunnen geplaatst wordcn.
De geheele Condmaar word gedraagen door een 41 van
gias van 2 duimen middellyn en 9. voeten hoogte ,
her \y ea boven en in bet midden met een harstachtig b.!kleedzet bedekt is, en van onderen een houten voet heefr.
Deeze zelfcle Conductor dient zo wel tot de pofitive als
negative werking; doch , ,hehalven dien , , bezigen de Schryvers
nog een anderen Conductor,, dien zy den tweeden negative
Conduccior tioemen weike zy vervolgens befchrvven : en
die , zoncier een ftyl te behoeven , aan de Machine zelve
aange‘bragt kan worcien.
Tot de pofitive bewerking heeft deeze Machine door middel van koperdraaden , ter dikte van i duim , welke met de kusfens en kap in verbindi: g zyn, fangs den zolder en de muuren afdaalende tot in een riool, dat beftendig met grondwater
•evuld is , als mede, door een anderen draad , welke langs het
voetficik der Machine afdaalt , en tot onder den' voet des
Conductors verlengd is , gemeenfchap met alie zulke lichaamen,
welke best gefchikt zyn om de nodige eleetrike ffolfe aan te
voeren , of terug te brengen.
De verandering , welke er tot de negative bewerking nodig
is, henevens eene aanmerkelyke verbetering in opzicht van
Teyler's Machine bier by aangebra gt, laaten Beene verkorte
befchryving toe.
Hier op volgen de Proefneemingen met den Condudor in
het work gefteld, waar van de uitkomst zo wel van de pofitive als negative bewerking teffens cloorgaande word opgegeeven. Wy zullen er eenigc van mededeelen.
By de pofitive heeft de vonk gewoonlyk de lengte van III
duimen, is van een kronkelendegedaante, en, op het oog te
bepaalen , de dikte van " duim , waar uit verfcheide kleine
itraalen zydelings uitfchieten ter lengte van a a 3 duimen , alle
in eene richting van den Conductor afgekeerd.
By de ne gative 3"1 duimen, met dezelfde kronkelingen als
b
de pofitive;doch
minder dik , en de daar nit fchietende zydelingfche ftraalen zyn in hunne richting naar den ConduCtor
toegekeerd.
De pofitive vonk, langs een met koper vylzel beftrooide
plank geleid, floeg beftendig de lengte van 12 voeten af. By
de
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de negative gefchiedde zulks niet verder dan tot de lengte van
6 voeten.
De vonken op ilaalen punten affpringende , gefchiedde zulks
by de poi-hive bewerking op a en ,76 duhn , by de negative
Na nog eenige andere Proeven, volgt er een ten bevvyze ,
slat eene enkele vonk , door de gelloOten hand, elieboog of
op den knop eens koperen viols, dien men in de hand hood,
nit de Conductor getrokken , een fchok veroorzaa:t even
fterk als die van een gelaaden Leydfchc vies van een vierkanten
voet bekleedzel: genoegzaam hetzelfde vond by eene gunflige
lugtsgeiteldbeid, in de negative bewerking, insgelyks pleats.
De kragt deezer Machine blykt verder dear dat, door
middel eener yank, buskruid , tonder, zwam en Karst ken
ontftoken , en olyf- en terpentyn-oly ontvlamd warden , zo
wel door de pofitive als negative bewerking. Niet minder
gelukte de Proef, om het bladgoud door eene enkele von:
te doen fmelten , als mede een geheel fpel fpeelkaarten te
doorbooren , ja zelfs het dooden van kleine vogels kan
door een of meerdere vonken gefchieden.
Na nog eenige Proeven , dienende om het groote vermogen
van dit werktuig aan te toonen, hefchreven te hebben, beneyens , eeneunfiergelykende Electrometer van den Heer Brook
gaan de kundige Schryvers, in de 2 de Afdeeling, over tot bet
befchryven der Battery en der Proeven , welke dear mede
door hun genomen zyn , wear uit gebleeken is, dat, fchoon
al dit werktuig niet in alles met dat van Teyler's zo veel grontere Machine gelyk fleet, het zelve echter,, in evenredigheid
van derzelver hoegrootheid , deeze in werking te boven gent.
Doch ons beflek feat niet toe , eenige flaaltjes nit deeze
Proefneemingen op te geeven , gelyk wy uit de eerfte Afdeeling gedaan. hebben.
En wy oordeelen zulks te meer onnodig, dear ieder Liefhebber van zoortgelyke werktuigen en bewerkingen , ongetwyffeld zich van het \Verk zelve zal voorzien , ten elude
er een nuttig ea aangenaam gebruik van te kunnen maaken.
Verpligt is men, intusfchen , aan deeze Heeren , zo wel
voor hunne onvermocide vlyt in bet uitdenken der verbeteringen van dit werktuig , aangewend ; als mede ook
voor hunne keurige Befchryving , zo wel van de Machine
zelve als van de dear mede verrigte proeven , wear door
deeze, thans door de geleerde waereld zo zeer beroemd en
alom geoeffenci wordende , bewerkinge der Eledriciteit ,
geen geringe verbetering en aanwas verkregen heeft.

TH. PENNANT, OVER. DE NOORDER-POOLLANDEN. Sol
Inleiding tot de kennis der Noorder-Poollanden, getrokken
de Dierkunde der IVoorder-Poollanden : in het Engelich
befchreeven door den Hear TH. PENNANT, en naafi'
Hoogduitsch van Prof. ZIMMERMAN vertaald. Met Kaarten en Plaaten. Te Anifterdam by Wesfing en van der
Behalven de Voorreden 413 'b/adz. in gr. ca,
Hey,
it hoofde der menigvuldige moeitykheden welken aan
nafpooringe der byzonderheden van de NoorderPoollanden , die op hooge graaden liggen , onaffcheidelyk
verknogt zyn , zo ontbreekt 'er nog by uitftek zeer veel aan
de kennis van dirt vak der Natuurlylce ilistorie. Dan dit gelorek worth egtcr van tyd tot tyd weer te gemoet gekomen;
doordien kundige N.Vaarneemers, vooral zedert bet midden.
.deezer Eeuwe, zig inzoncierheM bcvlytigd hebben, om an*
ten naauwkeuri gae . na te gaan, en imune opmerkzaame ontdekkingen gemeen te maken. En hiervan heat de Beer Pennant , met C211 onvermoeicien arbeid , en een Clerk loplettenden geest , een mcesterlyk gebruik gemaakt ; ter vervaardiginge eener Zoology , of befchryving der viervoetige
Dieren en Vogelen welen in de Noorder-Poollanded
trevonden worden. 'Ten cinde dit Werk te nutt.ger
it) aan
den dag te brengen oordeelde by bet dienftig , by wyze
van Inleiding , vooraf te laaten gaan erne beknopte
ichryving der Landau van Engeland •af tot aan Spitsber,gen; ten chide den Leezer de Itigtftreek , den cart der gronden , en de natuurlyke voortbrengzels dier Landen te leeren
kennen; bet weik aan de Dierenkennis Licht byzez; terwyl
"het tevens meermaais aanleiding geeft om de Nienschictmde,
in die onderfcheidcn gewesten , in zo -verfchiliende omnandighecien de behuipzaame hand te bieden. ---Natuurlyke historic , onderfteund door de Aardryks'kunde ,en
Gefchiedkunde, ontvangt bier des, in veelerleie byzoncleri
heden , geene geringe opheldering , en de Nederduitfche
Leezer zal le over rede vinden, om de vertolkiug Van dit
Werk danklyk to erkennen, en de Uitgeevers aan te moedigen , om , op de afgifte van deeze Inleiding ook die der
Zoology of Dierenbefehryving , -te laaten vulgen; 't -walk,
gelyk ons het clot der Voorreden meldt , „ zal afhangen van
den -fmaak 'onzer Landsgenooten in dat gedeelte der Nay
51 tuurlyke Ilistorie ;" welke , zo wy vertrouwen , door,
bet nagaan van dit gedeelte, ook ten deezen aanzien liog al
peer opgewnkkerd zal worden.
I.T.. DEE', . N. ALG.LETT.No. Ia.
..4144
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i\gtervolgens bet beak dat de liar Pennant gelleld beeft. 4
neemt by zyne reize ten Noorden , eanvanglyk , nit de
naauive 'train van Douvres , trekt voort na 't Noorden van
Schotland , Ilcekt over na de Orcades , de Schetlandlche Eilanden, de Feroe-Eilanden en Tsland. — llieraan hegt by
vcrvolgens eene tweeds loortgelyke Reistogt , die weder te
Douvres begint, en hem van Calais, tangs de Vlaamfche
Hollandfche kust , cnz. in de. Oostzee brengt, ter plaatze daa
zig in den Bothnifchen en fiianifchen zeet3oczem verdeelt;
waarop de reis , over Lapland , voortgezet words na het
Ru ffifche Ryk; en , by de terugkeering, over Finland, na
Noorweegen , en venter over het Finmarkfche na Spitsbergen; , van waar de reiscocrs weder geriut is na het Rusfitche
Finmark, en voorts, lugs de Oostlykeb kusten van Archangel, door de Sainojeeden bewoond , tot aim de Rivier Oby
die eenigzins gezegd kan worden Europa van Azia te iCheiden. De .1-leer Pennant vcrvolgt des , dus ver gekomea
zynde, zyn plan, met de daartoe behoorende berigten nopens de Noordlyke deelen van Azia aan de hand te geeven.
En dit leidt hem over de Eilanden, tusii:hen Azia en America, (welker ligging genocgzaam bewyst, dat bet Noon',
oosten van Azia, voorheenen, met het \Vesten van 1\roordAmerica verbonden was,) ter befchouwinge van bet meikwaardige , dat Noord - America ten deezen aanzien oplcvert. By die gelegenhcid (leek oils de Schryver zyne
aantnerkingen mede , over de waarfchynlyklieid der bevolkinge van America uit Azia; waarvan wy het hooldzaaktyke beknopt zullen mciden.
Er ligt , naamlyk ten Oosten van Kamichatka , bet niterfle
Land van Azia aan die zyde, behalven de Berings , Medmr
en cen of twee kleine Eilanden, eene ganfcbe ketcn van Eilanden , die zig , in ecn halvcn cirkel , van daar rot aan
America uitflrekt. Zy worden in drie groepen verdeeld, de
Aleutifche , Adreanoffche en Vosfen Eilanden ; waarby ten
laattlen nog komt Oonolaska, 't welk zo na aan de must van
America ligt, dat het met regt tot dit \Vaerelddeel betrokken
moge worden. (*) Men befpeurt bier aloinme zo veele overgebleevene blyken van brandende Bergen, aardbeevingen en
overitroomingen , mitsgaders zo veele duidelyke bewyzen
van voortgaande verwoestingen en eene trapswyze vermindering deezer Eilanden; dat de neer Pennant te over reden
heb(*) Deere keten van Eilanden is zeer duidtlyk voorgetle!d in
zone daar novensgaande Kaart, door den Beer
eitgezdeven,

OVER

Nr.ORDER-POOLLANDEY.

:307

lhene, °in re betluiten, „ dat niet alieen beide de
declen, bij de Beeringsfiraat van eikander geli:!ieurd zijn,
„ maar oak dat de geheele ruinue van de liilanden; tot aan
„ hunne kleinite leneiding; voorheen Land was, en dat de
wuede van het water , door onderaardsch vuur aange,, zet, in zeer nude tijden ; de geheele .iireek Lands weg-,, genoomen , en die Eiianden ais geringe gedenkteekens
„ overgclaaten heeft."
„ Of nu (dus vervolgt de Anthem. deze groote urns
wenteling zich voor of na de hevoiking van America toe..
gedraagen heeft , is onmogelyk te bepaalen , en van zeer
gering belang om het te weeten. Wij hebben het einde
Van dezen langen twist; over de oOrzaak 'er van, aan de
Engelfche Zulu:den re danker; Zij bewijzen door hunne ont;
dekkingen, dat, op acne plaats, de of land der beide waerelddeelen maar 39 en dos geen Soo; Franfche mijlen be;.
draagt, gelijk de Neer DE PAUW ( 49 gefielcl .heeft. Deese
enge ftraat heeft in Naar midden nog twee Eilanden, welke
tie overgang der Afiatifche Volkeren na. de plume waereld
seer verligten ; wanneer men hen na de revolutie; welke
de beide waereiden van elkander kheurde , in Kanos laat
overvaaren. Hier komt nog bij; dat de flraat, in den zamet dikwijis met ys aangevuld ; en des winters bevrooren
is in beide gevallen konnen de menlchen ligt eenen weg
daar heenen gevonden hebben ; en in het laatfle was de
weg buitengemeen gekhikt tot bet overgaan der viervoetige
Dieren, om America te bevolken,
„ Maar waar zal men nu, (wegens de ongemeenc
te der Noordoosterlyke waereld ,) den eertlen Itam der
meni-ehen plaatzen, die tie nu bijna van het eene tot het ander einde bewoondc nieuwe .waereld bevAten ? flit is
eene vraag , your welke het enfehelyk
m
vernuft tail ltaat.
De Geleerden moogen fcherpzinnigc ond (21.„e....nen nit viaden ; het gezond en Menlchen-verltand kart dezelve niet
altoos goedkeuren. Zoo als de Menichen vermeerderden , dreef natuurlijker wijze de een den anderen verder ; oorlogen konden eene andere reden der verhuizing
zijn. En ik weet Met waarom bet Noordelijk Alien niet
even zoo wel eene officin4 virorum zijn konde, tits het Noorderlijk Europa. Ilet zoo vragtbaare land der RiphceU.che
Bergen , tegen het Oosten , moest . zich toodzaketijk. van
zijnc Inwoonders ontledigen; de eertte groote mem van
Men(*) Recherches Philofophiques fur les Anericains. I. 136.
Mm 2
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Menfcben wierd, door een fterker en magtiger dan zij zeit
was , uitgedreeven ; die , welke zieb over een Oostelijke
fb . cek nithreidde , wierd van de volgende , verder 11F.,komeilde , weinig rust gelaaten; zij wierden altoos [Feder
ontrust , wanueer zij meuwe Landen ingenomen hadden
tot dat zij eindelijk de uiterfle grenzen der oude waereld
bereikten, cone nieuwc waereld vonden , en de ongerneeten ruimte derzelve veele lionderden van jaaren bezaaten
tot dat COLUMBUS door eene ontdekking, die nieuwe 7,011den en een nieuwen flood met zieh voerde , den vloek
over ben bragt.
„ Dc Bewooners der nieuWe waereld zijn geen nakomelingen van La eenig Volk. Verfdkiden .Volkeren kwaMen op verfcheiden tijden aldaar aan; en men kan onmoogeljk ilellen , dat 'er no g, ergens eeu Volk op de mile
pleats van ziMe aankomst woont. look is bet , volgens
de laatite ontdAkingen , Met te dcuken , dat America zijne
bewooners , (ten mintlen de geheele mash derzeive ,)
een ander Laud dan het Oosten van Alien gekreegen had:
Ecniae geringe bewijzen kan men nit de zeden , gebruiken
en kieedingen opmaaken welke de inwooners van beide
Waerelden gemeen heboen ; eenige zijn door onderdom
lane vergeeten , an,iere blijven in beiden nog in voile
kracht."
Verrebillende bcwyzen van de ecne en andere foort brengl.
de Hecr Pennant bier vervolgens , ten OVerViOede te
berde; ‘velken zyne aangevoerde ilclling veelsbands begunDit ;eat hem te rum grond , oin de inbeeldinR
der inwoonderen van TEdlis , (die geen den minflen grond
van waarfehynlykbeid hadden die van Engeland
al vroeg Aincrica helpers bevolken , te wraaken. Veeleer
zon by dan nog den Nuorweegers , die zuiks ook voorwen,
den, toevallen; dock 't hlykt Met, dat zy 'er in die dagen
volkplantingen aangelegd hebben ; en vermoedelijk kwainen
zy niet verder dan tot bet ouvrugtbaare Labrador. \Vyders (haft de Autheur de bovenbeweerde overtogt, uit de
vergelyking der Dieren van de oude en nieuwe \Vaereld;
als waaruit of te neemen is, dat America haare Dieren nit
geen antler \Vaerelddcel , dan uit Azia verkreegen zou hebben. flit words byzonder opgehelderd, door cene nevensgaande Tafei van viervoetige Dieren , welke ons onder 't
oog brengt , „ de Dicren , die Noord- America bewoonen
, of ook in andere Landen gcvon„ en aidaar tigers
1, den worden.; en tevtns den wez, toont, dien zij op bun„ nut',
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„ nen overgang genoomen hebben." Tusfchen beiden lost
baize Am nem' ecne tcgenbedenking, raakende deezen overgang der Dieren op, welke wy hicr nog Flats zullcn geeven.
„ Men :vendc , (zcgt by nict your , dat die Dieren ,
die in cen warmer Climaat gebooren warden., na den nitgang van p anne Ouderen nit de .411.ite , de koude en de
tiiecuw van het firenge Noorden niet hebben lumen ve t
Zuid- America , de plants intoner beitem,-dragen,czy
ming , bereikt hadden. Men moet bedenken , dat deeze
verhuizing een werk van Eenwen was ; dat ijdcr genera:tie , na maaten zij voortging zich naar het Climaat fchikte ,
en dat zij na haare aankomst in America, wedcr van het
Noorden naar het Zuiden
allengskens aan, de warmer gewostcn gewendde ; en dus ook van het Noorden
naar het Zuicien. Ook heeft, (vervolgt de Meer Pennant ,) de laatile Reize van den beroemden Cook deeze
waarfchijni'like gisfing ge(Iaafd. Hij heeft beweezen , dat
de grenzen der nude cn nieuwe waereld maar 13 Franfche
mijlen van elk ander afJeggen. Wij weeten dat de Straat
tusk-hen beide dikwijis toegevrooren is ; en wij liQbben
wigtige gronden om to vermoeden , dat beide Waerelddeelen , zelf tot de Aleut fiche Eilanden , op 3o'. breedte , zamengevoegd geweest zijn. Dus zijn 'er twee wegen
tot eenen overgang uit Alien naar America gevonden ; de
faatfte is in geen fireuger Climaat , clan dat weik veele
Dieren verdraagen konnen , en dan, nog allengskens tot
grooter hitte voortgaan."

Wonderbaare Reize naar Noorwegen, in een aangenaamen flyl
befchreeven, en doormengd met de zonderlinglie en verbazendlie Gevallen, veele atintekeningen, zo wet ter Inrykinge
van de Aardrykskunde , als ter verbeteringe van de Oecono.
mie, en ter ophelderinge van de algemer y e illenfchen-kennis
ge,,oea l by. eat aanzienlyk tal van ilieltire ontdekkingen in
de Natuurlyke Historie , die het beroemde Work van den
grooten LINNAEUS cone verdere volkomenheid byzetten: Tot
bcter verjtand van dit- alles , is 1,66r dit Werk gevoegd gene
nittore en zeer uitvoerige Kaart van het Koningryk Zweeden
en Noorwegen. Te Antjterdanz by Jan van Geenen , 1790.
In gr. octavo. VI tiven het Register der Dieren en Planten, in dit Werk voorkomende , 3 O bladz.
•

%Vie deeze Reize g,edaan hebbe, en wanneer; of het Stuk
vertaald zy, en nit welke taale, wordt ons op dee,
Mm 3
zen
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zen antlers uitvoerigen titel niet gemeld. Na bet eene, en
het andere mag de Leezer gisfen. Uit het geheele beloop,
des \Verks blykt, dat de Schryver het 1)yzonder zyne.
oplettendbeid belleed heat aan de Natuurlyke Historie, de
Bei4werken en diergelyke, en dat by meet gereisd heeft
met bet zelfde oognierk: zelve verklaart by voor deezen de
ieisgenoot van den bekendea Dr. .THUNBERG geweest te
zyn, - /A. 46, C11 trit bladz. 128 en 129 febynen wy te moeten belluiten, dat by Profesfor is te Kiel, of bet ten minften was ten tyde van bet doen deezer reize. Die tyd is geweest na het jaar 1773. Want op bladz. 47 is de hefchryving eerier plant, welke door Dr. alumni:nu; Ilan , de Kaap
de ii-oede
Hoop, op den ifie September van -aat jaar, nut
a
dekt is. Qok was de nationale' kleeding, door den tegenwoordigen boning van Zweeden. ingevoerd, reeds gedeeltelyk in gebruik, hi. 35, en volgens bl. 186 , was de 12de July.
cen Zondag. 1)it had plaats_ in het jaar 1778 , en, zedert
Met weer dan in 1789, voor welken tyd deeze rein zekerlyk
gedaan is. In cie gisfing, dat zy tot het jaar 1778 moet gebragt worden , bevestigt ons'bet gee!' wy, op bl. 173 , leezen, van de Engelschgezindheid der Noorweegfche boeren.,
Het Werk , zo als het bier worth aangeboden , is waarfcliytielYk eene vertaaling uit -het Hoogduitsch. Behalven , dat
Men 'dit nit bet reeds gezegde bykans lean alleiden, blykt
het vender nit het behouden van verfeheidene Hoogduitfclie
Kunstwoorden, in bet Beene van de Noorine Bergwerkcn
gezegd wordt, uit het deaineeren der Latynathe woorden ,
welke in de befchryvingen van de voorwcrpen , vooral der
Natuurlyke Historic, midden tusfchen het Nederduitsch,
rykelyk. .voorkomen,
• Van den anderen kant beeft, men op den titelvry wat geplaatst, dat men 'er wel bad mogen aflaaten. hullers wy,
hebben in het leezen zo veel wonderbaars , zo veele verbaazende en zonderlinge gevallen niet aangetroffen. Nu goed,
dan llecht , weder ,nu gernaklyke dan ongebaande wegen, nu
regen dad Zonnefchyn te hebben, is het lot van elken reizi„er. &boon de flyl redelyk goed zy, js het joist niet aan.
genaarn denzelven op , zo veele plaatzen met LatynNie woorden cloorfPekt te zien. By voorb., bl. 24o, „Men had in.
s, den voorigen nagt insgclyks gadus barbatus govangen....
9 , Lernaea branchialis had zig Op de brancIn7is van den.
dorsch zo vastgezet, dat men ze 'er nauwiyks van of kon
s , krygen zonder ze te verfcheuren." E1. 2 4 7 „ Gad=
Pollachison had men te geiyk met di:. grocne,
3.1 ga7
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gado virente , gevangen. Dezelve gelykt den gado nzerlfz4, cio tamelyk wet, enz." Bladz. 255, „ Strationzys viatica
„ onthielden zig op de bloemen van den heraclei fphondylii."
pis,n diergelyke voorbeelden zoude men in menigte kunpen
leveren. Ook hebben wy zo heel veel ter ophelderinge der
olgemeene Menfchenkennis niet gevonden.
Of men .ondertusfehen dit oppronken van den titel eau
den oorfpronglyken Schryver, dan aan den Nederduitfehen
Uitgeever te danken hebbe, kunnen wy niet beflisfen, fchoon
wy het meeste vermoeden hebben op den leatstgernelden.
',turners tot deezen behoort de nieuwe en zeer uitvoerige Kaart
Tan het Koningryk Zweeden en Noorweegen , welke . tot beter
verfiand van alles , v6Or het Werk gevoegd is. - Want deeze
nieuwe uitvoerige Kaart is niet meer noch minder dan een
klein Kaartje, dat reeds voor Jearen te Almelo door J. Keizer, en te Deventer by J. de Let, is uitgegeeven, en gevonden wordt in een Verzameling van Kaartjes onder den
p aani van Werelds Hand-Atlas, of naauwkeurig Geiographisch
Kaartboekje, in twee deeltjes, in het Jeer 1747, door dezelven in het licht gegeven. Verre de meeste plaatzen ,
door den Schryver in het Werk gemeld , worden in dit
Kaartje, dat daartoe op eene te kleine fcliaal gernaakt is,
ltict gevonden. De grensfcheiding tusii:hen Zwceden en
Deensell Noorwegen, is 'er nog by Gothenburg geplaatst,
gelyk dezelve oudtyds plagt te weezen, dear, evenwel, in
het Werk zelve, bl. 77, gezegd worth, dat „ de &fine, fund," die bykans eenen grand noordlyker is, en by bet
Noorweegfche Frederikfted in Zee loops, doch welker imam
men in (lit Kaartje te vergeefs zoekt, „ de grensfcheiding
15 tusfchen Noorwegen en Zwceden maakt."
Men belluite uit deeze aanmerkingen niet , dat wy dit
Werk beichouwen als een flak van weinig waarde. Integendeel voor den liefhebber der Natuurlyke Historie is 'er zeer
vecl in, waarmede by zyne kundigheden ken vermeerderen;
veele befchryvingen ontmoet men van ten deele zeldzaame,
den deele tot nog toe onbekende, ten minften onbefchreven.,
Infeden en Gewasfen, Welke op. de wyze van den vermaarden LINNAEUS worden voorgefteld. -Maar OM van dezelve
dicnst te hebben, moet men het Letyn veracten. Want die
beichryvingen zyn alle in de gemeicle taale , zonder in het
Nederduitsch vertolkt te worden. , Ook twyffelen wy eenigzins , of dit wet de zaak van den Vertaaler zoude geweest
4)11. Immers, op bladz. 3-61, noemt by ,, de zwarte ester ,
'Mtn 4
Pis
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ss licus, major ," daar picus_ niet eene eater, maar eenfpeelit
is, en dat deeze bier bedoeld worde, genoegzaam blykt uir
het geen de Schryver vervolgens Doch deeze misflag
kan ook uit onoplettendheid gekomen zyn.
Ook is het Werk zeer leezenswaardig , met betrekkinge
tot de buishoudinge der Noorfche boeren, en de armoedige
wyze, op welke veelen derzelveu zich met hun vee moeten.
geneeren, terwyl zy, evenwel, in hunnen Band vergenoegd
fchynen te leeven: cen duidelyk, blyk van die zo dikwyls
door zedekundigen voorgeftelde waarheid, dat des menfchen
geluk op aarde niet zo zeer afliangt van zyne uiterlyke
itandigheden , als van. de wyze, op welke by zich naar die
omftandigheden weet te fchikken;. Met zo zeer van de gemaklyke vervullinge van eene menigte van kunstbehoeften ,
aIs wel van de bepaalinge zyner begeerten tot het genot van
die behoeften , aan welke de Natuur ons heeft ondcrworpeu.
Over den Koophandel van Noorwegen. en deszelfs voorname bronnen „ de Visfery en het Hout, ontmoet . men
merle veele en gewichtige aanmerkingen,zo door het geheele
Werk verfpreid , als in. eerie foort van Inleidinge-, welke
voor hetzelve geplaatst is ,en eene beknopte befchryving van
het gemelde Koningryk „ deszelfs voortbrengfelen, enz. beheist 29 bladzycien. Its deeze befchryvinge Ieezen wy
„ Makreelen heeft men 'er ranigvuldig, en zy konbl.
,, den meer gebruikt worden, indien de Noorwdgers. geen
afkeer van decze Ibort van vise!' hadden om, dat dezelve
„ de matroozen, die zwemmen of zig baden, overvak en
„ verflind." Dk verflaan wy niet. De Makreel is een middelmaatig groote, of liever kleine, visch, en daarby
wapend ; dus gebeel niet gefchikt om een mensch te verflinden. D.och mislchien, is bier eenige verwarring in de plaatzinge der woorden, en moet het geen den Makreelen words
toegefchreven, te huis gebragt worden op de Haaien , of
$quali, van welken de Schryver weinige regels vrueger had
gefproken.
Zeer veel werk heeft de Schryver gemiakt van bet bezoe,
ken der Bergwerken, Yzerovens, Koperfmelteryen, Zoutfabrieken, en andere, van welke by dikwyls eene uitvoerige geeft, maar door cans gemengd met verfcheidene woorden, Welke, of :lit het Hoogduitsch overgenomen , of ten minflen kunsttermen, en voor den gewoo-.
-nen Nederduitfnen Leezer, die in deeze dingcn niet erva,
len is,, oaveritiwthaar zyn., Wat zyn, by voorbegld , yzer-.
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felzuslig, itallen, itrosfenboun, , teu , en diergelyke, welke

alle ineermaalen voorkomen? Van dezelve had men wel een
vitlegging mogcn geeven.
Tot een ftaal van den fchryfftyl in dit Werk gehouden,
die, wannecr men bet tusfchengemengde Latyn uitzondert,
niet ongevallig is, diene het volgende, het geen op bladz.
234 enz. voorkomt. „ De grootite, bekwaamtle en voor„ deligfle der visferyen in deezen oord, [dat is .o-rnftreeks
ss Oeriand en Hegaalenj is de groene Schelvischvangst,
” gadus virens , LINN. Deeze visch onthoud zig in groote
• n ienigte in de bier zynde fcheeren, en wyl dezelve tevens
• digt onder het land loopt, word by zonder groote kosten
• gevangen. Deze visch krygt volgens de verfchillende
grootte ook verfchillende naamen. De kleine van het eertte
51 Jaar word inert genoemd , en inzonderheid in den herfst
in menigre gevangen. Voortyds gebruikte men dezelven
enkel tot voeder voor het vee , doch nu heeft men begonnen , eerst de lever, die zeer vet is, daaruit te neeOlen om 'er traan van te maken , waarvan men jaarlyks
If veele tonnen bekomt. Het maken van deze traan is zeer
gemaklyk. Zy breken namelyk den visch den kop af,
Women er de levers met de vingers nit, en werpen ze in
tonnen, daar zy , dan in blyven than om te rotten. Ein,, delyk worden zy tot traan gekookt, en Brie tonnen lever
„ geven twee tonnen traan. In het tweede Jaar wordt by
drotte mort genoemd. Van dozen word de lever , evert
als van alle overige foorten , tot traan gebruikt, doch de
„ visch zelf word opgefneden , in de lugs gedroogd, en des
,, winters als andere gedroogde visch gegetep , doch zel„ den buiten 's lands verzonden. In het derde Jaar hilt
„ dezelve middel fey ; in bet vierde en vvfde holufs fey
„ in het zesde halffey ufs, en in het zevende Jaar eindelyk
„ fey ufs. De handel met deze Visch is ongemeen groot,
„ voornaamlyk in de gcheele omliggende landflreek, gelyk
ook met de naburigeZweedfche provincial. Dezelve word
„ flegts opgefneden en gedroogd, hood zig ook meesten,, deels zeer goed , als bet weeder gedurende den droog.
tyd maar niet te vogtig is, wyl by dan zomtyds zwart
word.
• chimmelagtig
I
„ De overige foorten van Dorsch, voornaamlyk de gewoone Dorsch, gadus barbatur,, en Leng, gadus nzorhua,
• zyn na de groene fchelvisch de gewoonlykfte visch van,
st, deze kust , die bier nicest gevonden word.
De vi.feKyen zyn, behalven dat er een gewigtig-e banAI in 5
,, del,
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del door gedr6ven word , van een groat en aarimeridyft:
nut voor de kustbewoners. Zy bedienen er zig namelyk
van tot voeder voor het vee. Schoon de winters hier zo
Lang zyn, raenen zy nogthans voor een flak rundvee
maar twee voeders booi en een voeder ftroo en het owerige voeder bekomen zy deels van wier of zeegras, inzonderheid fuco efculento en canaliculato, deels van vischkoppen,vinnen en andere decien, die zy finders niet kunnen gebritiken. Dezen droogt men des zomers en bewaart
ze tot tegen den winter. lie wyze van het vee met visch
te voederen , is de volgeude: Zy koken de visch in water, &Jen 'er de graaten uit, en er dan de zccwier in, en
later' het zamen doorkoken, Eindelyk word alles te deeg
onder een gernengd en het vee voorgezet. Het is opmerklyk, dat het vee, ten minften zo als men hier beweerde,
niet alleen veel maar ook wallmakende', melk van dit voe-.
der geeft. Ten minften worden de inwoners hierdoor in
ftaat gefteld, om eene groote manigte vee te houden, dewy' bet bun nooit aan wier, en ook niet ligt aan visch,
koppen en aan Mort zal ontbrAen.
55 Des voormiddags waren wy by Hegaafen aan het ftrand
0 en op de omliggende klippen, om natuurlyke zeldzaamheden te zoeken, maar de zee was te hoog, en de wind
15 te havig, om in ons voornemen wal te flagen,
„ lk had bier het vermaak, eenen ouden boer, deft grook
lien landman van dezen oord , te zien. De koninglyke
maatkhappy der landhuishouding te Koppenhage had hem.
ook, wegens zyne vlyt en zyne gemaakte inrigtingen,
niet alleen de gouden medallic toegeweezen , maar hem,
ook met eenen zilveren baker begiftigd. fly verdiende
ook indedaad de eer dezer beloning, en by verhaalde bet
My met eenen yvcr , die zyn gevoel daarvan tot, eere.
ftrekte. Schoon zelf geen vermogen hebbende, had by
eene woeste ftreek lands genomen, welke liy niet alleen
van tyd tot tyd met de nodige gebouwen voorzien had,,
maar by had ook een aanmerklyk flak van de zee gedempt, om zig een bebouwbaar land te verfchaffen. De
kaale en naakte rotzen had by met drasaarde bedekt , out
er akkers van te maken, daar de natuur geen ploeg veroorlooft in te dringen. Eenen grooten pool had by droog
gemaakt en bebouwd , er alleenlyk zo veel water in latende, als by voor zyne huishouding en voor zynen akkerbouw nodig had. Hy had zig, met aan woord, door.
zyne vlyt eenen eigen bouwhof verfchaft, daar by ,
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, 4 halven het nodig veevoeder , over de honderd tonne/
koorn kon inzamelen , het welk in dezen oord indedaad
3 , lets groots is. Lyn naatn is NIELS JUSTEL1SEN EIDE, Cu
ik zag met vergenoeging,
een byzondere agting zyne
„ mëclehurgers hem beweezen,"
Waarlyk die man,
verdiende geeerd te worden
Vervolg der. Handvesten van Nymegen , en andere onuitge.
geevene Charters , by de opening van den Blok ontdekt; me;
een byvoegzel betrekkelyk tot de Convents of algemeene Land.
dagen , door de Frankifche Koningen en door de Duitfche
Keiferen gehouden te Nymegen. Te Nymegen by A. van
Goor. Behalven het Vourbericht en den Bladwyter,, 203bladz. .1n gr. octavo.
Dy de uitgave van de Handvesten van Nymegen, voor eeni
ge jaaren , gaf de Verzamelaar dier Stukken te kennen , dat 'er in de Hoofdkerk dier Stad , in eene zekere
plaats , den Blok genaamd, nog vericheiden oude Staatspapieren bewaard werden; welker mindere of meerdere gemeenmaaking by nuttig, oordeelde; des by wensclne , dat daartoe
eenige gelegenheid gegeeven mogte worden (*.). Aan deezen
wensch nu is, door een Raadfignaat van 5 July 1786, 14
Feb. 1787 en 15 04. 1788', voldaan. Men heeft ve:rvok.'
Bens, onder de al,daar b.waarde Stukken, nog al eenigen
ontdekt, die flegts, aan weinigen bekend waren; en is daarop
to raade geworden, orn zodanige nit dezelven , die in 't byzonder de Stad taaken, ter drukperfe over te geeven , en als.
een Vervolg op de voorige verzarneling, met eenige nevensgaande aantekeningen, het licht te doen zien. Ze ftrekken,
buiten /let algerneene nut dat foortgelyke Papieren in zekeren maate altoos verleenen , ten beteren verftande van'sLands
oude gefchiedenisfen, bovenal ter meerdere ophelderinge en
bevestiginge van 't geen de F-leer Smetius in zyn Chronyk van
Nymegen aangevoerd heeft ( 40; te nicer, daar verfcheiden
dier Stukken betrekkelyk zyn tot 's Lands en Stads Regeering onder het Hertoglyk bewind , welks overheerfchende
magt men niet zelden , hoewel niet altoos even gelukkig,
poogde te beteugelen. Zo vinden wy bier onder anderen
etie bemiddeling van een gefchil tusfchen Hertog Reinold
den
(*) Zie als bcvcn, bi. 123---x2D.

VERVOLG DER HANDVESTEN

den IV, en de Ridderen, Knechten en Steden des lands vail.
Geire en Graeffchap van Zutphen, in den jaare 1419; ter
gelegenheid , dat deeze een onderling Verboud geflooten
hadden, waarin zy ook klaagden over het fcliendeu hunner
Vourregten ; als zynde zy in oeren Landrechten ende getruenten , ende die Burgeren en de ingefetenen in de Steden in dire
Stederechten ende Privilegien ende gewoenten Peer verkort.
Met de vereffening der daar nit ontftaane oneenigheid, verklaarde de Uertog, dat hy nymant archwillige noch te leder
en hebben fal ome des Verbonts wale, dat die Ridderen enz.
onder fich gemaeckt en angegange hebben; en verder gaf hy
bun, in verfcheiden opzichten, genoegen over hunne aangevo2.rde klagten. Wel ter fnede tekent hierop de Uitgeever
het volgende aan.
„ Of fchoon onder de Graven en Hertogen de eigentlijke
Souverainitcit van dit Gewest bij die Voorvorften wel 'melt
gerelideerd, hebben nochtans de vier HOOFDSTEDEN, rnaainlyk. Nynzegen, Roernzonde , Zutphen en Arnhem,; limners
zedert de veertiende Eeuw, met en' nevens de Liertog-en,
en VOOrtS met RIDDEREN en KNECHTEN waarbij In bet
midden der vilftiende eeuw uoch kwamen de BANNERREEREN een merkelijk aandeel in bet bewind van zaaken ge,
had. In zo \Terre , dat ieder der vier Hoofdjteden de kleinere
Steden, welke in de refpedive Quartieren gevonden wierden , kwam te vervangen, en deze laatstgememelde niet an•
ders, dan bij enkele zeer gewigtige gelegenheden , ter Landdachfaart wierden verfchreven." — Deeze aantekening
wordt door eene laatere nader opgehelderd en bevcstigd ,
ten reciften verflande der in de Charters gewoone benaaminge van 's Lands Staaten , als reprrefentirende alle de Onderfaeten des Lands ; van waar ook , na de aanftelling der
ZANNERHEEREN , het volledige Opfchrift der Vorstlyke Brie:ven aan de Staaten, aldus luidt. „ Den Welgeboren Ede,
„ len Erentfesten, Eerfamen ende Voirfichtigen onfen lie„ y en getrouwen BANNERHEEREN RIDDERSCHAP elide
STEDEN onfer Hertochdonts Gelre ende Grailffchap Zutphen , reprafentirende die Staten van denfellven Landen ,
,, off hueren Gedeputeerden.” „ Oudtijds naamlijk
wierden, (gelyk ons de Aantekenaar daet opmerken ,) alle
Vrijelieden of Vrijgeboorene van dit gewest, die in bet zelve
geerft waren, geconvoceert of verfchreven, wanneer de Furst
eenige Beede had te doen, dat is, te verfoeken, dat men henz
net geld of andere middelen adfilleerde. Want de Furst had
ongelden, buiten confent lijner
Been recht, fchattingen
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Onderfaaten in te voeren en dus had hij noodig de
•0-in
o- van die geenen, welke in de Beeden te connibueeren
hadden. Dan zulks heeft daarna verandering ondergaan ,
niet alleen om dat in eene Vergadering van zoo veele menfchen de deliberatien ongemakkelijk , en de refolutien fang..
zaam vielen, maar vooral om dat niemand daggeld trok , en
cen icgelijk op fijn eigen beurs moest compareren, zo dat
veelen, die niet fterk geerft waren, en dus niet veel`belang
bij de contribution hadden, niet gretig waren, om die Vergaderingen bij te woonen. Hierdoor is de compartie wegens het plate land gekomen tot weinige voornaatne
dewelke, als bezittende Heerlijkheden, dat is, geederen , waar aan eenig rechtsgebied was vastgehecht, van
den Furst te lheen, groot belang hadden, dat het land be'louden bleef, en die ook, wanneer bet Gewest in nood
was, ten relPeCte van dez4lve haare Lheengoederen, dienst
moesten doen; onderfcheiden in Ritteren, welke door den
Furst , wegens hunne perfOonlijke verdienften , of nit bijzondere gunfien , tot dezen eereftand waren verheven, en
Knechten of Knaapen, die met den titul van Ridder niet waren vereert. deze Beeden hebben de eerite oorzaak gegeeven en den grondflag gelegt tot de Landdagen, die naderhand meer geduurzaam zijn geworden , ten tijden der
Hertogen Arnold en Adolph, zedert het oprechten der verbonden in de jaaren 1418, 1436, 1441, 1471 en 1491 , waar
hij, tijde van Hertog Arnold omtrent den jaare 145o,
noh kwamen de Banner-Heeren , die toen, nit aanmerkinge
van derzelver meerder aanzien en bezittingen , fich boven
bet verder gedeelte van de Ritteren en Knechten hebben begonnen te verheffen, en eenen afzonderlijken ftand uit te
maken , hebbende alleen zo veel gezags in het beftier des
lands , als de ganfche Ridderfchap. Zie Fr. Sandius ad
Confuetud. fond. Gelrice Traet. pralim. cap. 3. Terwij1 bij
de Steden overdragen was, dat ter landdagfaert alleen cornpareren zonden de Magiftraten met gezwoorene, reprxt .enterende de alidge Gerneente."
kVyders beeft de Uitgeever. van dit Vervolg der Handves.
ten , ter deezer gelegenheid, ook nog als een Byvoegzel aan
't licht gebragt, eerie Verzameling van Stukken nit de Anp ales Francorum Bertiniani, Fuldenfes, Metenfes, en andere
Charters, betrekkelyk tot de algerneene Landdagen, welke door
de Frankifche Koningen, en naderhand door de Duitfche Keizeren , te Nijmegen gehouden zijn, voornaanillik in de jaaren
777, 8o6, 817, 821, 827, 83o, 837, 838, 948, 1018,
1039,
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t039 , benevens andere voorvalien tot op het jaar 127ca
Deeze Verzameling , met de daarby gevoegde aantekeningen , dient ten beteren verftande van vericheiden gebmrtenisfen van dien tyd, en ftrekt byzonder tot vermeerdering
en opheldering der Lyst van het ver hande 1de op bet Kei.
zerlyk Pa'eis , gevoegd agter de Handy e ten, H. 335. -Nopens do bier gernelde Landdagen gceft ons de Uitgee.
ver het volgende berigt.
„ Men noemde deeze algemeene Land- dagcn Cant
Martii en Canzpi Madii, om dat fij in de maanden Maar t
en Mai door de Frankifche Koningen gehouden wierden.
Zie Vita S. Remigii apud Du Chelne , Tom. 1. p. 325. Bc
Naderhand ziin zij Generalia Placita genoemt, out .dat
ad P lac ituni Regis, na het welbehagen des Konings „ op
alle tijden des jaars wierden befchreven. Op deeze Landdagen verfchencn de Hertogen., Graaven , Bisfchoppen,
Abten, de voornaarnite Leenmannen en andere Grooten.
Dc Koningen ontfingen er veeltijds afgezondene van overheerde Qewesten , en Gezanten van vreemde Mogendhe,
den. Annales Bertiniani ad annum 7 7 7 Men behandeld e
er de gemecne Landzaaken. Eginhardi Abb. Epft.
apud Du Chelne. Tom. p. 709 . 's Lands Wettcn wierden er gemaakt , die door de Item der Koningen, en door
de goedkeuring der Hertogen , Graaven 'Bisfchoppen en
Lheenmannen kracht kreegen. Leges Alamannor. in Titui
& Epil. Gefchillen tusichen Hertogen, Graaven, Landen
en Steden , wierden er ook door den Koning beflegt ;
Schattin aen nit overheerde Landfchappen en jaarlykfche
giften der onderzaaten ontfangen. Eginhardi Annales ad
ann. 758, 790. Fuldenfes ad ann. • 758. Annales Francor.
Bertiniani ad annoy 833, 837."
Voorts vindt de Leezer, buiten den Bladwyzer 'der zaa,
ken aan 't einde van dit Stukje nog geplaatst eene Ly st
en Charters , onder zekerc Hoofden gebragt
der Handvesten
'
en in tydorde gefchikt, met aanwyzing waar dezelvcn , zo
in de vroegere afgifte der HandOesten als in dit Vervolg,
aan to treffen zyn: waardoor men het laegeerde gereedlyk
kau nafpooren.

JANUS COttNZ,
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lets rakende de C0.72fiSCatie of verbeurtverklaring, van Goederen,en rat ten deezen aanzien in den Landen van Utrecht,
overeenkornftig de Wetten, als van ouds Regtens is. Briefsgeiryze voorgefteld, door JANUS CORNELIK1, " 1719. Beitalvett laet Poorberigt lo g bladz. in g r. octavo.
aar uitwyzen van dit Gerchrift is 't baarblyklyk, dat
IN de Confiscatie van goederen oucityds, v66r de invoe.
ring der ftrcnge Placaateu van Keizer Karel de V, gees
piaats gehad butt in de Stad , Steden of Landen van
Utrecht; maar dat dezelve door dice Keizer, na dat hem
het Gebied was opgedraagen, uit het Romeinfche Regt
overgenomen, via fafti alleen , door eene eigendunkelyke
interpretatie , in den Geltichte van Utrecht , willekeurig
ingevoerd is. By de gefchiedkundige ontvouwing bier van
voegt de Schryver zyne bedenkingen wegens het haatlyke
en gcvaarlyke dier wederregtlyke handelinge , met nevensgaande aanmerkingen over de laatere omflandigheden; waarttit alleidt , dat 'er , de Burgers en Ingezetenen van
Stad en Steden als merle die van de geheele Provincie ,
en door 't aangaan van de Unie , en door de Vrede van
't ja.ar. 1648 , in hunne oude regten, welhcrbragte Coftumen en Voorregten berlield zynde , geenc Confiscatie van.
goederen, Regtens , plants hebben kan. Het een en 't ander, door den Schryver deswegens aangevoerd, vordert de
overweeging van bun, die verfcbillend over dit onderwer?
Wanneer men het onbeflaanbaare dier Regtspleeginge met de Vryheid nagaat, moot men zig waarlyk
verwonderen , dat deeze verbeurdverklaaring van goederen,
in eene mindere of meerdere maate, zo lang !land gehouden beeft , en nog bier en daar flandliondt , in 't vrygevogten Nederland. 't Liep zeifs in Holland tau tot in 't
Jaar 17s2., ecr dezelve geheel algefchatt wierd, wclk voorbceld Zeeland in 't Jaar 1735 volgcie. Men belloot 'er toe,
gelyk de Staaten zig uitdrukken, „ om niet alien te doers
„ cesfeeren alle onZeeketheid omtrent dit fink en de Dis„ putcn velke daaruit konnen rylen, maar vooral am weg
„ te semen de inconvenienten, ivaaraan het zclve, hovel/
„ alle andere Crimineele firaffe , fubjetcr is, en te voorko.
„ men het misbruik dat daar van gemaakt kan worden.”
Zulks deed hen itatueeren, „ dat 'er voortaan Been Confis.
9 , catie van goederen ill het geheel of ten deele ; gal mogen
worden gedecerneerd , bet zy by de Iloven van Juflitie
,1 of

52:0

pkNitS CORNI. OVER DE CONPISCATIE.

5 , of by eenige andere Rechtbank der Provincie , om
,, oorzaak of Delia het ook zoude molten wezen, groat c f
„ klein , geen altoos uitgezondert, en zelfs niet het Crimen
perduellionis oflafce Majefiatis." 't Is eenigermaate
vreemd , dat oak Utrecht in die dagen niet opcnlyk in dat
voettPoor getreeden is; te meer, daar de Staaten tiler Provincie , al honderd jaaren vroeger, zo over dit Stuk dagten.
1 1 Haar Ed. Alog. naamlyk waren," gelyk ooze Schryver in
dit Stukje aantekent , reeds in 't Jaar 1629, „ ernilig bedagt
33t.,, eweest om de anfiscatie van goederen geheel of te fchat r35 fun , waar toe zij een expres p',int van befchrijving pate vinden in do l'iotn0 1 maakt hebben , en op welkc
len van Staat van den IS February 1629, gerefolveett is,
51 Aisle: op 't 1S Artikel van Bejehryving. Is NA ItYPR,
DELIBERATIE IIIER.OP IN ' T LANGE GEHOUDEN vtr111 klaart en gerefolveert , dat de CONFISCATIE van goederen
voortaan cesferen zal , en dat men zal committeeren, omnie
dien aangaande eene bekwaanze ordere te beraamen, en ter
31 naaster befchryving daar van raport te doen." — 1 ..11
deeze Refolutie komt hier bovenal in overweeging. 3-arias
Cornelisz. houdt dezelve voor een vastgefteld Staatsbetluit ,
dat ten dien tyde, en nog laater, wel degelyk kragt gehad
heeft, en nog heden , naar Regten, van kragt behoort
zyn. Zulks beweert ooze Schryver, in 't laatfle gedeelte
van dit Gefehrift opzetlyk, met wederlegging der gedagten
van de zodanigen, „
tints eenigen korten tyd, becienkelykheid hebben beginnen te maken , over de voorfz.
59
Staats Refolutie , en dezelve berchouwd wilten llebben.
$3
„ als kragteloos; en wet, om dat dezelve, of in de Memo„ riale of Registers van den Hove niet zoude gevonden
!, worden, en daarom zoude behoren tot die zaken en auk„ ken, waaromtrent men zoude gehouden zyn, zig te re„ guleren Conform en naar dispolitie van 't gefchreven recut.”
If

Zaaken van Staat en ()ark?: betre en,le de Vereenigde 1!%el3rlanden,
Zede r t ht't begin v27.2 het jar 1780. Zeuende en Agtjle Deel. Te
Anaerdam by
Matt , J-790. Behalven het l'oarvuerk 659
black. in gr. oEtavo.
e aanhoudende vlyt van 't verzamelen der Staatsflukken,
nopens het voorgevallene hier re f ande , zeiert hut begin
D
van 't jaar 178o, houdt het belang van dit Werk zeer wel flande; en deeze twee laatst afge2eevene Deelen behelzen verrebeiden
Papieren, welken ons 's Lands Defenfieweezen, to Water en to
Land,
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Land, met de daaromtrent gehouden befognes , genpperde plans
en genomen maatrege:s, opheideren. 1\.len is, met de afgifte hier
van, wet cenigzins afeeweeken, van de anders in 't oog gehouden tydordd; dan de daar door vervroegcki inededeeling van Papieren , raakende den that der zaaken, in 't jaar 173 9 , die ze.
kerlyk opmerkingswaardig zyn, zal den Liefhebberen dit mange!
Van tydorde gereedlyk over 't hoofd doen zien.
Muzykaal Konst. Woordenboek. Behelzende verklaaringen van , als
inede bet gebruik en de kracht der, Konstumtrien, die in de Aluzijk
voorkoomen. Door J. vERSCIWERE P.EYNVAAN. J. U. D. Tweeds
Deels eerfle Stuk. re Arafterdam , en Viislingen. by
W. Brave, W. Keel, err J. Nortier, 179o. In gr, ca. 196 N.

I

n de uirvoering beantwoordt dit Stuk volkomen aan die van

het eerfte Deel (*), des wy to over reden hebben om het
gebruik van dit Woordenboek to blyven aanpryzen aan alien, die
de Muzykaale kundigheden eenigzins ter harm neemen; nadien
zy, zy ze daadiyk die uitlokkende Kunst beoefenen, of derzelver fireelende klanken met eon gevoelig vermaak aanhooren,
hierin verfcheiden ophelderingen ontmoeten, die hen het beaogde veeler Muzykaale Midrukkingen grondig leoren kennen. Tot
eene nieuwe proeve daarvan, client 's Mans volgende onderrigting. wegens het woord Harmonic, dat zo veel zegt als &men..
Returning, of Overeenkomst van verfcheiden Stemmen, als mode
Zoetluid'gheid, enz.
Hy merkt deswegens vooraf aan, dat alle Muzyk, die wel
inengeileld is, Ilarmonie genaamd kan worden; maar dat de konflige Harmonic , bepaaldlyk zulk eerie famenitelling is tvaarvan
de Gekliden met Dis. en Confonoriten wyslyk doorweven zyn , het
welk aan de NIuzyk cone deltigheid hyzet, waar voor de hedendaagfche Brillante Muzyk, hoe fraai ook, by verrrandige kenners
mot onderdoen. 't Is , voegt by 'er by , to bejamincren , dat
dees overheerlyke vond zo deerlyk thans verwaarloosi , en uit
het oog verlooren words . ' daar 'or uir deeze twee foorten cone
derde , die alles overtreffen zou, gebooren bon worden.
Wyders meldt by ons, dat een Monnik , met naame Dungan, naderhand Bisfrhop vaia Kant±rury,, den weg .x,ebaand heeft, tot do
famenitelling onzer Mtcsyiasle Harnzonie. Deeze vergastte , vol.
gas het berigt van den Heer REYNVAAN, °lament bet jaar 940,
het eerite de Muzykliefhebbers met eene vierfiennnige Nluzyk,
waarin de Veelflemmige Muzyk en Harmonic haare geboorte ge•
vonden heeft : zo dat hein de uitvinding van deezen vond , die
den Ouden onbekend was , to danken zy.
„ Wij leezen wel, (dus vervolgt onze Atithcur ,) dat de Ou•
den ook eene foort van Vieriteinnaige Musijk hadden: doch he:
fchij
(v) Zie bowl hi. rob.
V. DUI.. 1. ALG. LETT. ATO. Ia.
kin
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fchiint , dat die meikelijk hierin van deeze verfchillende
Zij onderfcheidden de Itennen, naar den vierderhanden itaat des
inenEchlijIten Ouderdoins. Dit wijst de benaaneng van haar
averk nit. Eenigen hebben aangemerkt nit ARISTUXENUS , dat de
P:jpen in vier foorten verdeeld waren ; flaande op de Maagdenkeel , Jaugdftem , Mannentonn en Holitrot ; ovareenkoomende
met die Partijen , welken in de oude tijden genoemd wietden
Surerius', Tenor, Triplum en Qu3druplum. — Die van Alerandtijen gebruik ten Fluiten; die zij 114aagdenpijpen, jongensfluiten en
,11/lanne,fluiten noewden : welker eene foort de Volitemmige , de
andere de Overvolfternmige, geheeten werd.
„ Zij hebben ook eenige kennis gehad van de famenklanken ;
die de Oudheid ftelt, van PYTHAGORAS, door de hamerflagen op
een (raids Aanbteld , toevalliglijk ontdekt te weezen. Toen is
de grond , waarop onze Intervallen gebouwd zijn , geleid. Het
alaaf,, de Quint en de Quart, ;Miens, was bij hen hierdoor bekend geraakt ; maar of de Sext en Ters bij hen bekend waren,
dit worth voor- en tegengefprooken. Zij hadden eenen Accoordzong , die in het famenvoegen der Menfchenftemme met fpeeltuigen beitond; 't zij met Pijpen, 't zij met Snaarenfpel; waarbij
zij deeze .famenklanken bezigd'en ; doch alleenlijk maar op de
Speeltuigen , terwijl de Menfchenftem eeuvoudiglijk de Zangwijs
volgde ; die altijd zoo gericht of gefterkt was , dat zij met genoegzaame klaarheid boven het Tuigwerkelijke geluid doorfloege.
De Trommel en Tambourijn kan hun ook verftrekc hebben tot
een Grond of Bas. Vergelijkt i Sam. 18. vs. 6. Pfi 68. vs. 26.
enz. Even als bovengemelde Platen, gehaamd de Mannentoon en
liolfirot; waartegen dan de Fluiten, genoemd de Maagdenkeel en
yeugdflem, doorftraalden of predomineerden.
Bij de Ouden was ook eene foort van Accoordzang , waarin
eene famenitemming van veele Zangeren to gelijk, met verfchei.
de Keelen gehoord werd , in gebruik. PLATO zegt: „ De .e/c„ coordzang is een evendragtige val en (land van twee of sneer
„ Stemmen; in hoogte en laagte verfchillende." Ben ander laat
zich wederom dus uit: „ De Zangkonst, mengen de fchelle en
„ grove, mitsgaders fneLe en traage Mani:en te famen, voltooid,
„ door veriehelende Keelen, en welluidende Accoordliemmee!. —
Bereft beeluit men zekerlijk, dat men, van ouds. met verfcheidone Stemmen , (als daar zijn de Onderftem en Bovenftem, en
wat zich daar meer tusfchen voegen kan ,) in Accoord gezongen
hebbe, en zoodanig de veelheid der Stemmer], fchoon in aart verfchillende, weeten famen te voegen, dat echter de Welluidenheid
bewaard, en nergens de Zangwijs gefchonden zij. Dit drukte seiveee, in eenen zijner Brieven zeer leevendig uit. Zeggende ;
• ziet gij act , nit hoe veele Stemmen het Zangkoor beita0 En
„ echter wordt uit alle die Stemmen, een Klank gebooren. Deeze
,, is, aihier fchelklinkende, geene grof en zwaar; eene andere
• middelbaar. De Vrouwen voegen de haare bij die der Mannen.
„ De eijpen mengen 'er zich onder. Elko Stem blijft in 't bijzon.
„ dtr,
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„ der, gedooken; terwijl alter, in 't gemeen, doorifeekt." —
Zij hadden oolt een Eenflemmig Gezang. Dit zal denkelijk geweest . ziln van Stemmen, die even fijn of grof waren, Diet in hoogte of laagte verfchillende. Even zoo met de Speeltuigen. Dit
was gefchikt voor ernsthaftige onderwerpen , daar de Veeiftemridge ilccoordzang meer to pasfe kwam bij Vreugdeq iiden. Ziet,
in bet breede , bier over, naar VAN TIL, Zany- en Speelkemt der
liebreen,pag. 137-546 ; welker naarleezing hiervan overwaardig is.
„ Zoude men bier, uit het ecne en andere, Diet kunnen opmaa.
ken, dat deeze Gezangen geweest zijn Eentoonige Wijzen. cokelijk verfchleende in de hoogte en laagte der Stemmen? De een
zingt , how, en fun ; een ander middelbaar ; dees wederom wat
laager; geene prof en iaag, enz. Hieronder zullen zien inede
Speeltuigen gevoegd hebben , naar de hooge of laagte der Stemmen: ie wee:en; bij eene hooge fijne Maagdenftem cone Mag,
dt.npijp of Fluit; bij eene middeibaare Jongens of jeugdftem eene
yongetisfluit; bij eene grove Mannerftern cone Mannen.fluit; bij
eene laaee en heel grove item , eerie Fluit , flaande op de Hol.
firot. Eike Stem beproefd zijnde, tot weflte Klaslis zij behoorde, met evenredigheid van Speeltuigen , zoo kon eene groote
menigte dos gezongen, en den Accoordzang uitgemaakt hebben.
Vergelijkt bier mode het Been men bij VAN TIL leest. pag. 524:
to weeten; „ dat de 1VIenfebenftemmen , in 't Waal alleen ver„ febillende, geen verandering geeven ; als mar, de iViannen„ en Vrouwenftemmen gepaard zijnde , de Zangers in de gree„ pen op de maaten gelijkelijk voordgaan.” Ln ROu5SEAU zegt,
in zijne Diaionoire de Mufgue, pag. 173, bij den term CONCERT,
met ronde woorden, „dat de Muzijk dgr Outten enkelijk beltond
„ Unisfons of Otlaafsgewijze (*)."
„ Zij hadden geene Maatverdeeling, gelijk wij hebben : want
die is van eene vrij laatere uitvinding. ;Lij Helen de greepen, of
fijilaben, met de Toren evendragtiglijk vom tgaan. Nooit ging een
Zanger over van den eenen Tom tot den anderen , of bij ging
ook voort met zijne Tekstwoorden: zoo dat elke non zijne greep,
en elke greep haaren eigenen Toon hadde omen gflijk afloo.pende , tot dat zij beiden in eenen bekwaamen itemval eindigden ; zettende de voetmaat zelve haar den tijd, dien zij in 't
tlitbrengen van elken greep toebrengen moest; to vreeden zijnde
met eenvouwdige geluiden. Voorwaar eenvouwdilnk, doch zeker. Ziet VAN TIL, pag. 40 en 533.
„ Men moot," zegt zeker Schriiver, en wel maar van de voorleedene Eeuw„ „de Muzijk en het Accoordgezong met ondereen
a ,vermengen. Een 4ccoordgazang beftaat in et;ne, ftemme, al is.
f9 hete
f t) Dit noemde men .intiphonie en Homophone. „ De Grieken gaven
„ den naam van Atiplionie aan zekere Illuz;jk, die uitgevoerd werd door
„ verfcheidere Stemmen of Speeliti ,,, en , emn of twee OSaaven van mal„ kander verfchillende: in tegenitelling van die, welke Unisionswilv wen4,k
„ nittgevoerd, en wake: geheetril 'wad 1,1nop,'tonut"N11 2t
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,, het, dat 'er veele Perfoonen met malkanderen zingers; het zij
,, dat de flemmen alien plijk hoo,; zijn , of dat ze een Oaaaf
„ of minder trapper van ma:kanderen verfchillen: als zij maar
Vrouwen„ gednurklijk gelijk wijd m;:t malkanderen gaar ;
hooger zi j n, dan Manfiensinen.
„ en Kinderihmmen een
„ Zoo zijn ook de gemengelde Registers in de Orgelen, als Sex„ quLiter,, Chou , eithan, en diergeliiken ; al is het , dat 'er
„ truc e of dire geluiden in zijn, die eere Sext , Quint en Tertie
„ vcrini len ; zoo kin het nogtans diet antlers dan voor cane
„ ftemme gerekerd worden , om dat ze gediAriglijk gelijk wijd
„ met malkanderen gaan : en zoo vereenigen en finelttn deeze
„ gelukien als in et:]; en is alzoo maar Lne Stern. — Eene
„ 1bluzil k bAlaat in vede fleminen , die, in 2,:kere orde , van
„ malkanderen at=, en r,aar mailtandtren toe - , en met malkande„ ten gain. Dat de fiemmen van malkanderen af- en mar mal„ Icanderen toczaan, dat maakt het zeive tot eene Muzijk. Maar
„ zii mongen (wit met nrIkanderen gaan. Nogtans , als de Item„ n:en al te veei , en dot gelij;;. wijd , of gelijk veel, verfchil.
„ lende met elkanderen op- e nedergmm, zo worth het tot een
Accoord,gezang ; en, hoe de acumen of kirtiien aangenaamor
„ en nicer overLnkomende zijn , hoe het eerder een ilccoord„ g,zattg is.”
„ Uit wall; ge7.eide mcn kin naargaan , wat de Ouden ver.
ft an wilden hehhen door het diccoordgezang , en dat OBS Plalm•
rez qnif een f)or: van oat Accoorcigezang Ziet verder itt.AAs
DOr.'.'ENS Grendig onderxoe tan de town der Muzijk , gedrukt
to l'raneker Nj ADETAAN 115.:INS ; in den jaare 1699. pag. 43.”

Taal- Dicht- en Letterbuiviig Magazyn, of Perzacuneling van Verhande'ingen , de Taal- Dicks- en Letterkunde betreffende ; ten nutte
vizor Dichtlievende Landgenazen byeen ver,kradert en uitgegeeven,
D-rl. Te Anzlierclam by
door G. BRENDER a B':ANDIS.
H. Keyzer, inc. In gr. octavo, 362 blades
aar gewoonte !evert dit Magazyn, den Liefhebberen deezer

N

oefenirgen, weder ee:-. e groote verfcheidenheid van hehandelde onderwerpen, die hurnen ond:n. zoeklmt bezig houclen , of
busmen fmaak voor flukjes van Vernufc fireelen kunnen. —
Ionge Dichters verkrygen bier leerzaame onderrig,tingen wegens
her rechte gebruik der Epitheta , of byvoeglyke haamwoorden,
die maar al te dikwyls met tie weinig oordeel gep!aatst worden;
als mede nopens het fpaarzaame gebruik der Synco;e , of wel der
uitiaatinge eener lettergrecpe in 't midden van een woord , dat
irlikwerf cane ongevallige hardheid beef. En een gefprek over
de waarde van het Rym zal evnigermaate l:unnen d i enen , om

hen aan te moe,E.,en rot meerder opmerkzaamheid , op het voordeel van Ilyrnloc , ze idaatged;chren , boven de eentoonige Rpm.
Manken vooral in Slukilen van weez.entyk bating , daar het
Lichtkundige, zon ...r aan 't flaaffne Ryna gebonden te weezen,
zy-
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zyne vrye werking behoort to kunnen ocienen. Voor huts
die zIch byzonder op de Nederdnitfche Taalkunde toeleggen , is
bier op nieutv voorraad in eene reeks van gemengde aanmerkine
gen ; gaande over zodanige woarden , welker vroegete betekenisfen thane zeldzaam geworcitn , of ook wel genoegzaam veNceten zyn. Tot deezen uk heboren ook ceniee-; nadere bedenkingen over den uitgang nisi; en de aficiding der woorden met diet'
uitgang; waarin derzelver Schryver zyn voorheen desweeens be.
weerd gevoelen (*) nader opheldert en bevestigt. Schept
iemand meer behaagen in 't leezen van gezette Verhmdelingen
over Letterkundige Onderwerpen by ontmoet in deezen eene uitgewerkte Redenvoerin g over het oog,merk en nut van de beoefening der Algemeene Gefchiedenis; mitsgaters een leerzaam Tafereel der oude Dichtkunst en Dichters, 't went ons eerst de Dicht.
kunst in 't algemeen in haaren oorfprong fchetst, en vervolgens
onder 't oog brergt, hoe dezelve geoefend zy onder de Hebreen,
de Eel= en de Grieken; doch ten aanzien der laatstgenoemden,
is het voor tegenwoordig bepaald tot de beginzelen der Dicht.
kunst van dat Volk; weiks dichtkundige roem eigenlyk eerst aanvangt met Homerus , wiees dichtgeest vervolgens afgemaald zal
worden. — Voorts behelst dit Deel nog een aantal van Stukjes van Verntift en Gedichten, mitsgiders een ontwerp van eene
i.eevensbefchryving der Dichteren; tirekkende ter aanduidinge
van 't geen men in zulk eene Leevensbefchryving , zal dezelve
eene weezenlyke nuttigheid hebben , behoort gade te ilaan.
Men geefc ons hier wyders nog een berigt van de opkomst van
een Dichtgenootfchap te Marokko , 't welk toont, dat men ook
daar belang begint te ftellen in 't aaninoedigen der Dichtkunde. — En laatstlyk kunnen wy niet voorby nog wat bepaal.
der gewac te maaken, van eene alhier medegedeeltie Vertaaling
der Fabelen van den letter. en clichtkundlgen Spanjaard , Don
Mows de griarto. Ze komen, terwyl ze de eerfte eigenlyke
Fabelen der epmjaarden zyn , voor als Stukjes van een goeden
Smaak, die byzonder gefchikt zyn, om en Schryvers en Leezers
nuttige lesfen in te boezemen. Zulks noopte den Heer Bestu.
chef dezelven uit het Spaansch in het Hoogduitsch over te brengen , en men heeft bier deeze Hoogduitfche vertaaling gevolgd;
geevenee ter proeve van de zeveri en zestig Fabelen , uit wel.
ken de geheele verzameling beflaat een aantal van vyftien Fabelen , welken de vertaaling der overigen aanmoedigen. Men
oordeele hierover eenigermaate uit de twee volgende Fabelen.
DE KLIMOP EN DE THIJM.
„ Ilt las, doch weet niet ewer waar, dat de Klimap eens, in
tie taaie der Kruiden , fpottende zeide, tegen de Thijm, die onder haar groeide; wees gegroet, waarde vriend Thijm! Het doer
mij
(') Zia N. 41g. Vad. Letteroef. IV. D. bl. 2/
Nn 3
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mij iced , dat gij zo laag that. Gij zijt welriekender dan alle
de Planten, die in deezen omtrek zijn, en evenwel hebt gij de
magt niet, om u meer dan een halven fpan boven de aarde to
verheffen !
„ Lieve vriendin, antwoordde de Thijm, het is waar if( ben
klein , doch ik groei buiten vreemden hull]. Maar ik hob nog
meer medelijden met u ; want hoe flout gij ook daar uit de
hoogte fpreekt, zo zoudt gij u zelven toch niet eens een halven
fpan kunnen verheffen, indien gij niet tegen den Muur opkroopt.

„ Wanneer ik. Mannetjes zie die op andere Geleerden ffeunen; eon paar Nooten of con Voorredentje maaken, en zich dan
reeds voor Schrijvers houden; dan ben ik altijd belust, om hen
de Fabel van de K/imap en den Thijtn to verhaalen."
DE TWEE KONIJNEN.
„ Door een klein dun hoschjen liep Cell Konijn, door twee
Honden vervolgd, Eon zijner Kameraaden, die hem uit zijn Hol
tegen kwam , fchreeuwde hem toe : hou op, hou op brooder!
Wat is 'or to doen?
„ Ei wat zou 'er to doen zijn, antwoordde de eerile : twee
Vervloekte Windhonden vervolgen mij, en hadden mij bijna go.
greepen.
„ Ja zeker! zeide de ander, daar ale ik ze loopen, Maar....
dat zijn geen Windhonden!— Wel! wat zijn het dan? —
Ho ! het zijn Poedels.
„ Wat? Poedels waren het? — Nu waarlijk gij moot
ze al wel kennen! Windhonden waren het! Ik moet ze ten min•
flen wel gezien hebben.
„ itch! zwijg toch flit, gij vertlaat u daar niet op. — Ik
zeg u. dat het Poedels waren; en al was het duizendmaal —
het zijn Poedels en blijven Poedels , gij moogt praaten wat gij
wilt. —
„ Onder deezen twist werden beide Konijnen van de Honden
levervallen, en gevangen.
"ft
„

Geleerden! gij die dikmaals om beuzelingen twist , en de

gewigtigfte zaaken vergeet; denkt toch aan de twee Konijnen I"

4ardryks . Gefchied- en Koophandelkundige Atlas van Europa. Te
Dordrecht by de Leeuw en Krap , 179o. Eerfle afievering 3

bladen in Folio.

M

en heeft zich in deeze Bladen voorgeffeld, met een opflag
van het oog, aan den Leezer een aigenteen denkbee.izi , wart
den
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den tegenweordigen Staat en Gefchiedenis van olk Land in oils
Waerelddeel, te geeven. Hier toe zyn de Blades als Kaarten ge•
drukt , en elite Kaart is in zo veele vakken verdeeld, als L on.
derfcheiden vaornaamfte byzonderheden van een Land vorderen,
namenlyk deszelfs Grenaen , Uitgelirektheid , Verdeeling ,
ringsvorm, Regenten, Folkrykheid , Idol:lien en Beiastingen, Gods.

ditnst en Geestelyitheld , Kooplzandel en Zeevaart , Landbouw,
lcherye'n , Luchtsgelleldheid, Voortbrengzels , Fabryken en Trafyken,
.Kwfien en Wetenjchappen, Munten, Maaten en Gewigten, Post we.
zen , Steden , Eilanden , Rivieren , Kaapen, Bergen, Art en Taal
der Natie , Adel/land, enz. Zeker een uitgebreid Plan , doch dat
men ras ziet; dat zeer verkort uitgewerkt moet warden, wanneer
een enkel blad voor een geheel Ryk moet dienen. De afgegee.
Deenemarken en Neorwegen. 2) Zweeden , en 3)
vene bevatten
Rusland , uit welke men de volgende reeds kan bebordeelen.
Daar 'er,, ten opziehte. van Rushnd , in deeze Kaart zelve ge.
meld words , dat dit Rylt circa soo Steden hceft , kan men op.
meaken, hoe weinig de volgende Befchryving ten deezen opzich.
te zegt. Moscou is de Hoofdfiad. Zy is de grootfie van Europa.
„ St. Petersburg, Refidentie en voornaame Handel. en Haventtad.
„ Voords Fredrikshaven, Wyborg , Narva, Riga, Habfal , Pernau,
„ alle Havenfteden aan de Oostzee. Archangel aan de Witte
• Zee , Kola aan de Yszee, enz." — Hoe fchraal , hoc weinig onderrichtend, hoe onbepaald is dit Artykel? en dit zal even.
wel een der Handleidingen zyn , door welke de AARDILYKSKUNDE, op

de bevattelykfle en tevens gemakkelyklie wyze , kan geleerd worden!

Ook de andere Artykelen zyn Met beter bewerkt, en rchynen
met al te veel haast af;efchreven. Dus zegt men , betrekkelyk
de Rztsfifche Muiw'n: „ Een Kopeken is een koper fink geld ,
,, en een honderdfle gedeelte van een Roebel, circa so ff. [loll."
Zou men hier niet uit opmaalten, dat. een Kopeken 50 waar.
dig was? — Intusfchen ftaat 'cr , weinig regels laager, meer
naar waarheiti, „ Een Roebel words op 45 delvers flollands
• gerekend." Dit verfchilt reeds 5 op de Roebel, en words
fiellig gézegd , daar het onbepaald had moeten biyven ; of ten
minften met elkander had inoeten tirooken. Van de Poltins words
vier. gemeld , of het gouden of zilveren Spetien zn , dat voor
onkundige Leezers wet had mogen gefchieden.
Zo dra wy eenige meerdere waarde in de volgende Biaden be.
fpeuren , zullen wy den Schryver of CorreCtor verzoelten , ors
zyne Taal te verbeeteren. Op vecle plaatfen vinden wy dat Hy
in de geflagien, voorill, in den eerften nalinval , zondigt. Dus
leest men by hem : „ Den oorfprong clt r Rusfen is zeer once.
ker," in plaatze van de oorfprong. „ IWAN de I fmeet bet juk
„ af, en lag de grond: voor den grond. enz." Ook de , fly! zou
aan veele befchaaving onderhevig zyn : doch wy raaden
chryver met de verbetering der zaalten het eerst Le beginnen,
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De verrezen Gulliver , teheizende de zonierlin t!'e reizen en avontuu.,

fen, van den Baron 'ran Munckhaufen in huria? d, Tsi,ind, TurGibralter,, in de Kafpifche , Mi.11 ,ifind,che en Atirsnti•
kye ,
Jibe Zeeen ; en door het ,Hidden, cent vin den lerg Et ,.a nata 6'e
Zuidzee : als mede , het verhaal van zyne reds naar de teian en
de lionrIftar,, en de Burgsrlyke en Staatkw,,I,ge gefieldheN aeiaer;
met veele byzonierlieden van Wizens met Lokende nr,age:1, die 7nen
bier gewoon is Menfchen to noemen enz. enz. 1,1;tar vy.fde7:
itruk , nit het Engeisch vertaald Met I laasen. Te Huaheine by
°mai, 's Landsdrukker,, 1790. In a. 236 bladz.
iefhebbers van wonderbaare gevallen kunnen in dit ‘,verkje
huanen leeslust voidoen, indien denzeleen maar niet geftwA
wordt, door het al te wonderbaare van veele; of door de herlenoting aan zorninigen, die zy reeds, in andere werhjes van :lien
aart , geleezen hebben. Baton van raortekre;usetv is zynea
Drukker OMAI in het reizen do baas : r u , het voegt ook
dat de Autheur iets meer weer dun zynen Drulther; want waarnra
zou do Iaattle anders den eel-lien , wel verdiend wo,..
dend Copygeli betaalen ? Zyne verteifels zyn niet onaarrie; ,
en men heeft zelfs ongeloovige Lieden die lagellen kunnen , al-neer zy eon Paard aan den weLhaan vat) eon Kerktooren d,s
avonds zien vast maaken , om dat het Dorp tot zoo hong met
fneeuw bedekt is; dat den volgenden rnor,:en, gefinolten •ynde,
den Reiziger noodzaakt , oar met Len Kstool het town auk to
fchieten , ten einde bet paard by hem op het Kerkhot to doer,
nederdaalen. Het geval, op bl. 67 voorgeftcld , is, zedert de
laattle mededeeling , toch eenigzins verminkt , of door de Tina.
heinfehe Correaors niet naauwheurig genoeg met het origineel vergeleeken. De Baron had eigenlyk , op den terug tort, die by
naar do Maan, om zyn byl , gedaan heeft, en wel naa zynen val,
meer dan negen vademen diet) in de aarde, eerst naar buis moe•
ten loopen, om zyn byl te haalen; om vervolgens zich zelve daa:
mede ult den grond te graaven. Dan, dit is cone ideinigheid:
de Baron, in a ges de waarheid betrachtende, heeft inogelyk die
battle ondlandigheid coat looeenachtig gevonden , en dezeivo
enkel eene gisting.
daarom met opeet veranclerd! Doch, dit
Voor het oeer!ge verblyden wy oils, over de uitbreidieg onzer
taale op Huaheine, en over do vorderingen, welke OMAI dáar in
de Drukkunst gemaakt heeft. Om de waarheid to zeggen , wy
hadden , zedert wy hem met Kapitein coon mile= , niet veel
goede gedachten van den man. Doch het verheug': ons altyd
wanneer de lieden zich beteren. Intusfchen twyfelen wy nict ,
of by zal zyne Hollandfche. Correfpow:en:en van eon genoogznme
inenigte Exernplaaren voorzien hebben: nadien het weinig

ichikt, om ze by hem to Itomen toopen.

NIEUWE
A L G E M E E N E

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Bybel der Natuur , ontworpen door den Hogleeraar j. j.
SCHEUCHZEIt , in het Nederduitsch overgezet en vermeerderd, door L. METJER S. S. Th. Dr. en Prof. Ordin. te
Franeker, enz. DC. Deel. Te Amiterdarn by M. de Bruyn:,
1790. in ,gr. octavo, 7 3 9. .bladz,

U

itlegkundige Liefhebbers , die in 't doorbladeren. der
Bybelboeken meermaels het nut van 't beoefenen der
Natuurkunde in 't algemeen , en van dat .der Natuurlyke
Historie in 't byzonder, ondervinden, hebben bet genoe,gen, dat de HoogieeraerWeijer zynen arbeid, in de verdere
voltooiiing van dit Werk , blyft voortzetten. Het tbans afgegeven Deel gaet, over de voornaemfte byzonderheden „ welke met opzieht tot dezen tack, in bet Boek der 'Spreuken„,
den Prediker en 't Hoogelied, rnitsgaders in - de Godfpraken
van Jefaia, opmerking vorderen. Verfcheiden voorflellingen
van, zinfpelingen op, Natuurlyke verlebynzelen en nitwerlipgen , worden bier op ene leerzame wyze ontvouwd;
waerdoor deze en gene plaetzen , op omftandigheden van
lien aert doelende, gereeder te verftaen zyn , dan ze, buiten behulp der Natuurkunde, begrepen zouden worden.:—
Tot een nieuw voorbeeld daervan flrekke het geen bier bygebragt worth, ter ophelderinge van 't zeggen des Spreukenfehryvers , Hoofcift. XXV. 13. Een getrouw gezandt is den
geenen die hem zenden, als de koude van de fneeuw ten. tijde
fies 000-sts want hij- verkwikt zijnen Heer. Zodanig, eerie
fin.eukbeeft, in den eerflen opflag, een vreemd voorkomen,
3-naer derzelver nadruk vertoont zich terilond , zo dra men
bezeft , welk een verkwikkend genot het gebruik van yes,)welend fliceuwwater den acmechtigen Oosterling verleende.
Zie hies het geen ons de Hoogleeraer Scheuchzer deswegens
under 't oog brengt.
„ Men moat hierbij niet denkcn , of zich verbeelden , dat
'er des zomers in Palestina thee= zou vallen, want dat
west is ' Cr veal te beet toe: zells in den winter blijItde
''
0 0,
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gevallen fneenw daar zoo Lang niet leggen, als by ons in
Europa. I-let valt dus waarfchijnlijk , dat SALOMO bier het
oog gehad hebbe op de door kunst gemaakte fneeuw- en
ijsgroeven , die men gewoon was daar aan te om,
in het heete van den zomer, a la glace, genj.t men zegt,
te drinken: hoedanige door ineeuw en ijs verkoehie dranken , in Italie, Spanje en Frankrijk, onder groote lieden,
niet zelden gcbruikt worden. Opzetlijk bedien ik mij bier
van dieFranfehe uitdrukking a la glace; want het FIebreenwfche woord nyy betekent eigenlijk jets dat fpits en feller')
of flekend is , waarom het van zommigen door culPidem
nivis fneenwpunten of ook door ijskegels vertaald en verklaard word. Men zou 3',V) my, de koude van de fneeulp
door ineeuw- of ijs-koud water kunnen vertaalen , hoedanig
1-11 en door de kunst nit zomen, en voornaamelijk bet Ammoniak-zout , bereiden kan." -- By doze bedenking van
den i\utneur voegt de noogleeraer Meijer het volgende.
„ Op die zcltde wijze als SCHEUC EYLER bier decze woorden verklaart, worden ze ook bij HARMER in ziine Waarnepningen over 't Closten , bl. 163 , en PANZER, die ook ESN UCHE
Erlauter. t 1 in p. 88 , als een getuige van die gewoonte
aanhaalt , in de Aanmerkingen op NELSONS Antideist. Bibel,
en anderen, verklaard. Dit is zeker, dat de fiaeuw,, die
in den oogst- en zomertijd voor de :mann , voor menlehen
en vice, nog meet dan de regen, tot nadeel flrekktn zou,
bier in de gemaakte vergelijking jets, dat aangenaam en verkwikkend most uitdrukken. En dit leidt ons tot de afgekoelde en verkoelende dranken, die ter verkwikking in
de zomerlihe hitte , door middel of bet inmengfel van
fneeuw,, gemaakt wicrden. „ In de plaats van onze
„ ijskelders," zcgt MICHAELIS , in de Aanmerking op decze
woorden , „ nit weNen wij des zomers ijs haalen , om de
dranken te verknelen , gebruikte men , in het noordelijk
3/
deel von Palestina, de fnecuw van den Libanon, die op
„ anen van deszelfs toppen, het geheel jaar door, niet
reminder(' wierd. Atimewel nu ook bet meeste daarvan,
91
3, gelijk men . lichtelijk denken kan, onderweegs ftnolt ,
wordt echter met het wcinige, dat 'er in den korf nog
bleef, de tijding vergelecken, die een getrouw gezandt
31
33 zijnen Meester brengt."
5, Hier wordt bet ondertusfchcn onbepaald geleaten , of
men de dranken flechts, door ze in de fneeuw te zt_qtn
hoedanig men thans met de wijnvlesfchen doet, verkocid,
den of men 'er ook fneeuw wider gemengd hebbe, en decze
d
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dos ook mede gedronken hebbe. Nopcns beide deeze
itieren vertoont FABER, in Z1itle 5611:C Aanmerking op HARMER 1. c., een hooge oudhcid onder de Grieken, nit ATHEVIEHS L. III, die lit ten bock van STEATTIS dit aanhaalt :
Waruien wijn wil niemand gaarne drinken, maar wel in
bronnen (of waterbakken) verkoeldcn of met fneeuw ge„ mengden." — Dog SALOMO , dos vervolgt FABER ,
ichijnt hieraan niet gedagt te hebben; hij zoo zich anders
natuurlijker dos uitgedrukt hebben: Een getrouw gezandt
een door fneeuw verfrischte drank of wijn ten tijde der
togsts. Dog van dranken zegt hij Diets, hij fpreekt alleen
van de verlrisfchende kragt der fneeuw in den oogst. Zoo
hij dos Met vecleer op de gewoonte der ()mien, zich van
fneeuw , in plants van ecn verkoelenden drank, te bedienen,
Gezinfpeeld hebben? -- Van deeze gewoonte, tell blijke
dat ze zeer oud zij, fpreekt ALEXIS bij ATHEN,Fis 1. c.,
zeggende: „ \Vij bewaaren de fneeuw om to drinken." En
Dericrates zegt: „ \Valium ik dranken ben , dan drink ik
DLIS zegt ookEuthyclies van een zwelger: „Hij
„ vent= wel eerst, of men ook fneeuw verkogt." Ook
word daar nangemerkt, dat XENOPHON mule van bet fneeuwdrinken fpreeke, en dat cuAREs de wijze befchrijve, hoe
men de fneeuw bewaren moot. Deeze gewoonte vertoont
e en e aan de oudheid zoo eigene en charaderistieke eenvouwigheid, dat ik ow die reden reeds geneigd ben, dezelve
in deeze fpreuk van SAIOMO te vinden.
Deeze aanmerking van FABER neemt HEZEL ook over,
-en voegt POCOCKE en SCI1WEIGGER 'er bij, als getuigen,
aangaande her verkoelen der dranken of van den wijn, door
middel van bewaarde fneeuw. Doch zelve bepaalt hij hier
Diets , maar Iaat het aan het oordeel der Lezeren„ of ze bij
cleeze woorden anti een looter fneeuw-drinken , of wan dranken, die door fneeuw verkoeld zijn, wilien denken.
„ Eene geleerde en uitvoerige Verhandeling over deeze
plants, door J . c. HARENBERG, in Mul. Brenienf. T. II.
p. 3 6 feqq. , kunnen wij ook niet voorbij hier aan te haaleu.
In dezelve word ecrst bet fchadclijke der fneeuw in den
oogsttijd vertoond, en de fneeuw natuurkundig verklaard
S. 2, 3. Dat men -wijders , in Palestina , op den Libation
en Anti-Libanon , des zomers ook rijkelijk en geduurige
Ineeuw had, word met oudere en nieuwere getuigen bewezen : en dat de voornaamfle onder de Jooden , naar bet
vo orb eeld der Tijriers en Sijriers, hunnen wijn met fneeuw
Vail den Libanon en Hermon , tot verkoeling , des zomers
Oo 2
vet-
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vermcngden, word §. 4. vertoond. Waarop over de gewoonte van fneeuw te drinken, onder de Grieken in vroe,
gere tijden, vervolgens . ook wider de Romeinen, en zelf
bij Aliatifche en Europeeldie volken van laatere tijden,
met aanhaaling van veele getuigen , gehandeld word, §. 5-7.
Terwijl, na een onderzoek, aangaande het voor- of nadeelige van het fneeuw-drinker, deeze Verhandeling beflooten
word, die de fneeuw met wiln vermengd als een verkwikkenden zomerfchen koeldrank der Jooden opgeeft.
Men ziet dus nit deeze fpreuk , hoe veel prijs 'er geffeld.
word op can getrouwen , en zijne zaaken naarflig Ivaarnemenden gezandt, die de ziel van zijnen Heer en zender
verkwikt."
Evangelifche Leerredenen van T. A. HER MES Predikant te
Quedlinburg. Naar de tweede uitgaave uit het Hoogcluitsch
vertaald. Te Haarlem by C. Plant en A. Logsjes Pz.,
179o. In gr. octavo, 426 bladz.

p

ier mede word dcze verzameling der Evangelliche
1 Leerredenen van den Eerwaerden Hermes beflooten ,
en dit laettle Deel behelst , even als de voorigen , 4:ne
ieerzame en ilichtende behandeling van verfcheiden ofiderwerpen, die de optherkzaemheid van nadenkende Christenen overwaerdig zyn , en hun welberedeneerde onderrichtingen inboezemen. Van die natuur zyn, nit veele anderen , 's Mans lesfen tar in agtnerninge der wyze Christelyke
voorzichtigheid in den getelligm omgang ; walker overweging
hem byzonder doet ttil then op de vereischte voorzichtigheid , in de keuze en het gebruik van zulke tydverdryven , die eigenlyk flachts tot opwekking van vrolykheicl en
gezellig vermaek dientllg zyn. Het door hem deswe-;ens
aengevoerde trek criz-e aendacht te meer , om dat het ens
herinnerde , hoc °,vy aivoorens zyne verflandige bedenkingen , wegens de geoorluofdheid der aerdfche en gezellige vermaken , beneveus derzelver matiging , medegedeeld hebben (*) ; nit welken hoofde het ons niet oneigen veerkwam, ook nn daze zyne voorzichtige beftuuring daeromtrent te plaetzen.
Dat het zinlip genoegen , zegt by, niet in en op zicit
zeks verwerplijk zij , het) ik u reeds op een antler tijd
(*) Zie N. 4'g. b'ad. Letteroef. IV. D. bI. 352.
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getoond. Gevolglijk kan men ook niet volilrekt alit die
lij:irerdripien voor onrechtrnaatig verklaaren, die ai!ecn de
bevordering van het gezellig vern2aak bedoelen. Mogen wij
in het algemeen ons leeven genLtCD , en dit genet door
den omgang met onze vrienden grooter en aangcnaamer
maaken, dan moet het ons ook geoorloofd zijn, op allerlei
rniddelen te denken, waardoor zulks in gemeenfehap met
anderen bekoomen kan worden. Hicrbij koomt nog, dat
ecnige menfchen deeze opbeuring in den gezelligen omgang
bijzonder behoeven , terwijl zij met vecie bezigheden en
zorgen , Haar bun beroep en bijzondcre onilfandigheden,
belast zijn. Zelfs zommigc werklijke verftrooijingen van
het gemoed kuunen in dit opzigt cell heilzaam gevolg hebben , niet alleen voor de gezondheid van het ligchaam,
maar ook tot verflerking der krachten van onzen geest.
En indien ook bij anderen deeze behoefte niet volkoomen
zoo groot is, zoo kan_ men het bun toch itiet volftrekt tot
zonde aanrekenen, wanneer zij aan vrolijkc gezelfchappen,
en de daarin voorkoomendc tijdverdrijvcn, deel neemen.
„ Zoo gaarne ik dit in bet algemeen toeftaa, en zoo
vast ik ovcrtuigd ben , dat de leer van jefus dit alles bevestigt , zoo noodig vind ik het toch , u tot voorzichtigheld in de kens en in het gebruik van dit gezeilig ouderhoud, aan te maanen. Want niet elke foort van dezelvea
is even onfchuldig ; en niet ieder gebruik hot Welk men
van cone oniehuldige zaak maakt, rcchtmaatig. Wanneer daarom ook moenige gewoone tijkiverdrijven in gezelfchappen Diet in en op zicla zelf znndig zijn , zoo koomt
bet toch daarop aan, of zij niet, het liunnen cart,
of door bun gebruik, tot mcenige zondige nitil)attingen gelegenheid geeven. Om u de zaak des to duidelijker te
maaken, moot ik eenige voorbeelden bijbrenoen. Wat i3
immers oulchuldiger dan als men gemeenfchaplijk ect en
drinkt , en op deeze \vijze niet onmiddelbaar zijuen
fmaak zockt te , kittelen , maar ook zijn genoegen door
luchtige gelprekken nog weer to bcvorderen. \Vann=
echter deeze gastmaalen met zoo veel prank aangelegd
worden , dat de daarbij gemaakte verkwisting, of voor den
geenen, die dezelve aanleg,t , zcer lastig en nadeelig wordt,
of ook bij de gasten tot overlaading van bet ligchaam aanleiding geeft ; wanneer 'er verder heete dranken in groote
meenigte voorgediend worden , en tell-ens op derzelver gebruik met fterke noodiging aangedrongen wordt; wanneer
•indelijk de vrolijkheid hierbij zoo toeneemt , dat de vro0o3
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lijke gefprckken in uitgelaaten en dubbelzinnige fpotternijen
ontaarden: wie kan dan van zulk een gemeenfchaplijk onderhoud nog zeggen, dat het in de paalen der Christelijke
welvoegzaamhcid gebleeven zij ? Of wie weet niet , hoe
meanige andere wanordens en werklijk fnoode handelingen
uit dit onmaatig genot der Godlijkc gaaven pleegen te ontftaan? — floe noodig is het daarom , dat niet alleen
die geen , die zijne vrienden onthaalen wil, alle nutlooze
verkwisting en alle aanleiding tot onmaatigheid vooraf
trachte voof te koomen , maar dat ook de deelneemende
gasten , van hunnen kant , de regels der Christlijke
voegzaamheid en maatigheid in 't oog 'louden. Hoe veel
meermaals konden goede vrienden bij maatige maaltijden
vrolijk zijn, en met welk een opgehelderd gemoed en goed
geweeten konden zij weder van elkander gaan, wanneer
zij deeze voorzichtigheid telkens gebruiken wilden
Over dans en fpel, als de in ooze tegenwoordige gczechappen gangbaarite tijdverdrijven , kan ik bijna niet
anders oordeelen. Beide kan tot een geoorloofde uitfpanning , wanneer zich de mensch daarbij weet te
Inaatigen. Daar cvenwel dit laatfte zoo zeldzaam gebeurt,
Ln daar 'er verfcheide foorten van fpel en dans zijn, bij
welken dit bijna nict mogelijk is; zoo blijft bet altoos ook
bier de plicht van een Christen , met groote voorzicbtigheid deeze uitfpanningen te zocken. 1k kan het evenwel
onmooglijk billijken , wanneer meenig een zich met zoo
weinig wederhouding aan den dans overgeeft , dat bet
ligchaam daardoor ten uiterften verhit , en de gezondheid
van bet zelve werklijk benadecld, of toch aan het grootfle
gevaar bloot gefteld worth. Ook kan ik het Met Christlijk
noemen , wanneer hierbij of bij andere gezellige vermaaken , zoo veel ligtzinnigheid en zulke ongebondenheden
beerfchen , dat daardoor de wellustigfte gedachten opgewekt , en meenige wanorders , die tegen de Christelijke
tucht , eerbaarheid en kuisheid aanloopen , veroorzaakt
worden. En wat zal ik van fommigen zelfs door de Overheld verboden gelukfpelen , en over bet algemeen van alle
2ulke geldfpelen zeggen , waarmede of flechts een hoog geQuin gemoeid is, of waarbij toch, juist wegens hooge fpel,
zoo ligt een e:anleiding tot bezondiging voorkoomt ? Ile
Itaa toe , dat gegoede lieden bevoegd zijn , ook een maatig gedeelte van him vermoogen enkel ter bevordering van
bun rerniaak aan te wenden. Maar ik laat het ook, mijne
Creliefden, aan owe eigcn basting over , zoo gij anders
kil-
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billijk oordcelen kunt en wilt , of het men eene bedachtzaame Christlijke bediering der aardfche goederen bellaan
kan, wanneer men zijn geld ]fever aan het Ipel , dan aan
andere noodwendige behoeftens van zijn leeven verkwist
Wanncer men zijn eigen huisgezin onverzorgd laat , zich
zelfs in fehulden en gebrek (fort , zijnen noodlijilenden
naasten de hem verfcbuldigde aalmoesfen onttrekt : om
flcchts zijne ongemaatigde drift tot . het fpel onverbiuderd
te kunnen volgen ? — Of bet verder in het cm of ander geval , gevo]glijk ook zelfs voor zeer gegoede licden,
raadzaam zij , om zulke hooge geldfommen te Ipeelen ,
welker verlies altoos onaangcnaam en nadeelig, en welker
gewin nooit vervrolijkcnd en rechtmaatig zijn kan "? Moeten
niet natuurlijkerwijze , onder zulke omilandigheden , allerlei
heftige hartstochten , b. v. winzucht, heftige vreugd , wanneer men gelukkig fpeelt; of toorn , mismoedigheid , woede
en dikwijls zelfs wanhoop , wanneer men ongelukkig is,
wakker gemaakt worden ? En kunnen deeze heftige gemoedsbeweegingen goede gevolgen your den geest , voor
onze gezondheid , en voor de bevordering van bet gezellig
genoegen , waartoe toch alle fpelen eigen]ijk uitgevonden
zijn, medebrengen ? — Nog nicer, is het redelijk gehandeld , dat men eon aanzienlijk deel van zijn vermogen- aaa
den onzekeren nitflag van het fpel overlaat ; daar 'er onloochenbaar zoo veele gelegenheden -zijn , waarin bet beter , en zelfs tot meerdere bevordcring van ons genoegen
op deeze garde, aangewend kan worden? Is bet dus
geen pligt voor eenen Evangelifchen Leeraar , zijne Toe,
boorders voor deeze misbruiken bij het fpel te waarfehouwen , en het bun zonder wederhouding te zeggen , dat de,
zelven , noch naar de wetten eener hillijk 'oordeelende rode,
noch naar de lesion van bet Christendom te billijken
„ Ook ik , mijne Waarcillen , erken deezen pligt
hen joist door deeze overtuiging gedrongen , om eenigZitis
uitvoeriger over eene , zaak te fpreeken , die zulk eene
Iterken invloed op onze tijdlijke wclvaart en zelfs op ons
Christendom butt. Wilt gij over : dit' alles verder nadenken , zoo kan het tt niet moeilijk
inijne herinnetin,
gen ook () andere bier niet in
bijzonder aangehaalde
gezellige tijdverdrijven toe le pasfen dus in ieder
voorval te onderzoeken en to beoordeelen Wat Chrisaijk
en Onc7ristiijk zij. Gaarne gun ik u gezellige vcrmaaken;
vooral , daar ik overtuigd ben ; dat zij tr van God , en
van den ftichter des Christendoms , uwen Verlosfer, zelfs
Oo
toe-
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ti,-2gelna`,-en zija ge,v.n.den. 1k veroordeel danrotn, gelijk
gij gehoord hcbt, zulke tijdverdriiven, die enket tot vervu dienen, nict volitrekt. Maar ik bid u ook , uwe
begeerteu te maatigen, op de gevolgen van elk gezellig
tijdvectrr;jf re letten , en uit lien hoofcle met voorzichtigheid
fiechts die geenen nit te kiezen, met welkeii eene Christliike
gemaatigdficid en cen goed geweeten te faamen beftaan kan,
en welkcn buitendien den geest opbeuring, en aan .het
gantthhe gezeffehap werklijk vermaak kunnen medcdecicn."
De eenzanme Kristen, Verzanzeling vanGodvrztchtige Overdenkingen in de enzaamhezd, door R. w. MOILER. Uit
het Hoogduitsrh. Met eene aanpryzende I7oorreden van
den floQg-E.rw. Hooggel. L. MEIJER. S. S. Th. Dr. en
Prof. Or 1. ann 's Lands Hooge School te Franeker,, enz.
Derde Te Anfterdam by M. de 1790. In
gr. octavo, 163 bladz,
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en viertal van Overdenkingen maekt den inhoud van
dit Stuitje nit. De Heer zorgt y our mij; yefus leeft;
:1 of in den Hemel ; Milne ziel zal leeven in eenwigheid;
in dezen de vier hooldonderwerpen der belpiegelingen
van den f ii; Oemler. 'sNlaus fehryf- en denkwyze
heeft , gelyk we reeds cell en auderwerf gemeld hebben,
fehoon w ze gaertie sneer bepaeici beredencerd zagen , iets
gemoedlyk that en ter Godsvrueht opwekt._— Ter nieuwe proeve hiervan itrekke bet , flot
zyner Jae-tile Overdenkinge dat by in dezervoege uitboezern:.
Crodlijke gedachte eener zalige onflerilijkheid !. hoe
yerkroost ,','hoe bemoedigt, hoe veriterkt Gij miju hart !
j4.,,, uoet ik in den weg der heinelliie Voorzienigheid aau
tticrbed mijner, echtgenoot, de vriendin .mijner ziel ,
de oogen toedrukken moet ik alle mime kinciers,
inij de ,Algoede, als dierbaare panden zijner lietiie gelphpuken had, na hunne graven geleiden , fchoon miju hart
en row doorpriemd wordt , en in bittere
ik ben Met outroostlijk, gelijk
traaperi we0futelt,
defekleidenen , dieBeene
geene hoop hebben. 1k ween, want ik
ilex,Intar. man , ik .ben .hun varier, die lien bemind heeft;
ween„ mar: de reden en de Godsdierist buperken mijne
tlroefheid hunne •ziel was onfiertlijk , zii vi:.esden
kleer, zij geio,ofden in jefus, zij tlierven bemoediga vro-•
lijk,
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lijk, en zij zijn in den Hemel! 0 dit verheugt mij,
deeze gedachte droqt mij de traanen van mijne wangen
af; deeze gedachte verleevendigt , vervrolijkt mijn hart.
Ik ween Hitt tracer, om dat ik hen verlies , want verhoren
zijn ze Met, maar om dat ik Met met hen na den Hemel
der onnerflijklicid reizen kan. rich ! hoc dringen mijne
oogen het rijk der zalige eeuwigheid in, daar ik hen voor
den troon van het Lam aanhidden , • danken en Thalrfiliederen zingen boor; hoc krachtig wordt mijne ge:.vonde hoop
gefterkt , hoc hevig Gorden alle mijne be o-eerien aangevuurd , om ook fpoedig daar to komen , char ik hen zal
wedcrvinden , oinhelzen en kusfen. Het geen ik verlies
in de wereld , wordt mij rijklijk vergoed door de groote
gedachte der bekoorlijke onfterllijkbeid. 0 zo vervrolijke
en verieevendige dan deeze Godlijkc gedachte fteeds mijne
ziel! —
,,, 0! Gat gevoel ik! Gat gevoel ik! waarlijk! den Hemel
in mijn hart : welke vreugde dringt door alle mijne beenderen , door alle mijne krachten! acne vreugde, die onuitfpreeklijk is! geene harsfentehimmige, geene ingebeekie
vreugde: neen , Cale vreugde die dc ieest der genade in
'
mijn hart werkt, die dedeugdelijl:beid
der gezegende
kruisleer in mij opwekt, — die de Godsvrucht rmj gevoelen doer. tech ! ja ik weet het , mijne ziel- is 'er wel
deegelijk vaw overtuigd, dat zij leaven zal in eeuwigheid:
ik weet het, dat mijn lot na den dood oneindig verbeven
is boven het lot van redenlooze dieren; ik weer bet, dat
ik heftemd hen voor acne heerlijke onfterflijkheid.
Groote beftemming! heilvol uitzicnt
„ Och! Gat zie ik ! Gat zie ik! mijn ligchaam verandert
in aarde , het keert tot 114 weder. Evenwel zegeviert mijn gecst over het flof, en mijn ligchaam rijst weer
verheerlijkt nit het flof: doch mijne ziel fillat reeds onder
den zaligen drom der engelen en uitverkooren! hemelfche
vreugde ! hoe verengelt gij mijne zicl! verrukt,
verwonderd, — verbaasd, — vervrolijkt,
geheel ver,renoe bcr en! gevoel ik dat -ik onfterflijk ben, en dat mijne
ziel zal leeven in eeuwigheid. Ik gevoel het , en
ik huppel van vreugde. Zondaar ! ook gij gevoelt uwe
onilerillikbeid ! maar gij ziddert, gij krimpt van angst, gij
Gilt van benamwdheidwoedt van wanhoop: — hoe
zal 'er het met u liftmen , wanneer uw flof verbrijzeld
?"
wordt?
0o
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J. IL PAREAU

y bet aenvaerden van deu post van Hoogleeraer in de
Godgelcerdheid en Oosteriche Talen , op Deventers
Doorluchtige School , verkoos de aller agtings-waerdigc
PAREA Li onderwerp zyner plechtige Redenvoeringe ,
de poogingen van 't Ongeloof ter ondermyninge van den Chris
telyken Godsdienst; met oogwerk om aen te toonen, dat de
Ongedoovigen den Christelyken Godsdienst queer voordeel dan
needeel toebrengen , het welk by op ene leerzame en aenmocwyze behandelt. De Hoogleeraer erkent gereedlijk
dat ze by maer al te velen te fchadelyken invloed gehad
hebben , door hen van den Godsdienst Bausch afkeerig te
maken; dan by beweert dat hun uitgearekter doelwit , urn
naemlyk den Godsdienst geheel en al uit te rooien , juist
verydeld zy, door 't Been ze ten dien einde werkftellig geTe weten: hunne vyandlyke pooginmaekt hebben.
gen hebben de Christenen als nit den flaep opgewekt, en
hen aen,Nvuurd om hun moedig tegenaand te bieden. Het
geloof der Christenen was in de vroegere dagen, veelal
weer een bloot ingewikkeld, dan een welgegrond overtuigd ,
geloof. Maer zins de Godsdienst een voorwerp van tegenfpraek wierd, en men 't 'er openlyk op tocleide, om de
Christen-Leer als ongegrond en verwerplyk ten toon te
/en begonden de Christenen dit onderwerp eerst regt ter
harte te nemen , dit auk met oplettendheid te onderzoeken;
en 't gevolg hiervan is geweest dat velen met ernst de
hand aen 't werk geflagen hebben, om die Leer als ene Godlyke Leer verflardig voor te ilaen. Hieraen zyn wy verfchuldigd zo vele tutgewerlete t rerdeedig-Schriften van dien
Godsdienst, welken de gegrondheid van 't Christelyke Gehoof aen de Euangelieleer, als ene Godlyke Leer, ten overtuigendae bewyzen. Dit ontvouwt de Redenaer zo in
ene algemene befchouwing , als in ene byzondere overwe°in , van de aengewende poogingen um de echtheid derEttangeliiche Schriften boven alle tegenfpraek to flellen; mitsgaders het bewys , uit de wonderwerken afgeleid , met de
n, , ; o-
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toodige kkerbeid, in voile kracht voor te dragen; en de
waerheid der opflandinge van Jezus Christus ten bondigfle
te betoogen. — By dit algemene voordeel, bet welk bet
Ongeloof , tegen deszelfs oogmerk aen , te wege gebragt
heeft, komen nog verfcheiden byzondere heilzame gevolgen , die, door zamenloopende omflandigheden,vervorderd
zyn, en waertoe ook bet Ongeloof, zyns ondanks , medegewerkt heeft. Hier toe brengt de opmerkzame Pareau ,
vervolgens ,-de verbetering der Bybelfche Uitlegkunde, door
ene gefcinkter beoefening der Tael-Oudheid en Oordeelkunde , die grootlyks gediend keit , en nog client, ter ophelderinge der Bybelfehriften; waertoe de Ongeloovigen, door
hunne fpotternyen en verdracijingen, zeer veel aenleiding
't Is waer, 'er zyn Geleerden, die
bve o-even hebben.
daeromtrent buitenfpoorig te werk gegaell zyn; dan 't nadeel, dat bier door veroorzaekt mag wezen, word, gelyk
de Hoogleeraer aenduid , meer dan opgewoogen , door de
voordeelen, welken daeruit ontftaen zyn Ook heeft
men, volgens zyne opmerking, over die buitenfpoorigheid
in 't behandelen der Bybelfcbriften, in ons Nederland, niet
zeer te klagen :nadernael verkleefdheid aen oude vooroordeelen , partyzuchtige inzichten, en dergelyken, bier te Lande ,
de verbetering der Uitlegkunde onder ons nog Deeds belemmeren. Dit werkt , zyns agtens , ten nadeele; en by
mount een Christelyk Getnenebest gelukkiger, in 't welk de
vrymoedige nafpooring der Bybelfchriften eer beteugeld dan
aengefpoord behoeft te. worden. Ook ontdekt by met blydIchap dat die edele zucht voor ene onbelemmerde beoefeiting der Uitlegkunde , by onze Landsgenooten , daedlyle
begint toe te neemen; het Welk hem doet boopen , dat men
'er beftendig vordering in zal maker, met toeneeming van
't getal derzulken, die zig, door den euvelmoed van 't Ongeloof, te levendiger daertoe genoopt vinden. — Het befchouwen hiervan brengt den Redenaer enigermate tot een
verrukkend voornitzicht op den gelukkiger fact der Kerke,
wanneer de Godgelcerden en Bybeltolken, met aflegging van
alle partyzugt , de hander meen zullen flaen, om , door
ene onbevooroordeelde beoefening der Ileilige Schriften, de
rechte kennis der Enangelieleere uit te breiden , en den
Christetyken Godsdicnst over 't Ongeloof te &en zegenprawanneer 't tell voile hi ken zal, dat de poogingen van
't Ongeloof den ChristelyAtn Godsdiekst niter voordeel dan nadeel toegebragt hebben. — En dit lent hem tot het clot
zyncr Redenvoeringe , in 't wclke by, onder gepaste aenfpra.
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fpraken , naer de tydsomilandigheden, zyne Tothoorderi
aenmoedigt om daer toe mede te werken; terwyl by zyne
gewillige bereidvaerdigheid bctuigt, om dit, van zyne zyde,
naer vcrmogen , te bevorderen.
Leerredenen over den Heidelbergfchen Catechismus door
P. CURTENIUS , Dr. en Prof. der Godgel. en Bedienaar van
't Euangelie te Aniftaldam. 's Mans dood uitgegeeven
door B. BPOES , Dr. en Prof. der Godgeleerdheid aan 's Lands
Hooge School te Leyden. Te Leyden by A. en J.
, 179o. Behalven het Voorwerk , 215 bladz. In
gr. octavo.

V

an 's Hoogleeraers arbeid , ter ontvouwinge van den
Heidelbergfchen Catechisms, ziet in dit afgegeven gedeelte tot nog alleen bet licht, zyne Leerredenen over de
eerfte vier Zondagen ; waer nit men enigzins kan afnemen,
op welk ore wyze by zich voorifelde de Catechetifche ftoffen te behandelen. Hy bepaelt zich in deze Leerredenen
ten nanwiten acs het leerbeleid van den Onderwyzer, en
flat de fpreekinanieren, zo van den Onderwyzer als van
den Leerling, opmerkzaern gade; en tevens vlecht hy, in
de opheldering bier van, ene doorlopende verklaring van het
gantlehe Godgeleerde Zamenftelzel , zo als het, over her
geheel genomen , gcwoonlyk in onze Nederlandfche Kerk
gepredikt word; het welk zyn Hoogeerwaerde nadruklyk
vooritelt en ernifig ter betrachtinge aendringt. Uit dies
hocfde komt dit Werk , sevens andere Verklaringen van
den Heidelbergfchen Catechismus, den Leden der Kerke te
'lade; zo ten aenzien van den Catechismus zetven , als ten
opzichte van het geheele beloop des Godgeleerden Zamenltelzels.
Papieren , afgegeven ter gelegenheid ener Voorreden , geplaetst
Poor de bovenftaende Leerredenen van den Hoogleeraer
P. CURTENIUS.

T"-l erbiedige dankbaerheid voor wylen den Hoogleeraer
,ur,
r teniur , heeft den Hoogleeraer Broes , op het verzoek van den eerften , v6Or deszelfs overlyden, genoopt,
om de bovenilaende Leerredenen, wider zyn nacm als Uito.ew.r , het Licht te laten zien; bet welk hem ene korte Voorre
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reden voor dezelven heeft doen plaetzcn. 'Er verliep weinig
tyds, of men ontdekte dat daze Voorreden zommigen
haegde. 'Er kwam weldra te voorldyn een Brief aen zyn
Hoogeerwaerden, getyteld: Bedenkingen op de Voorrede , enz.
Het geen dezen Brieffchryver in die Voorreden flootte, was
de volgende voorflelling van den Hoegleeraer.
,9 In de dead, mijne Landgenooten ! God is geen laag°Testi , \Veezen , 't welk behaagen fcbept in redelooze gewaarwordingenen nuttelooze eerbewijzingen; geen
fehe Vader,, die de onichuldige vreugd zijner kinderen met
can grammen blik aanziet ; geen wrevelmoedig opziener,
die, om des te nicer flof van berisping te hebben „ magtig
-onderfcheid wcet te maaken tusfchen gewoonten en gewoonten , die , wanneer men ze volgt als man en beer, niet als
kind en Haat', in den grond even onfchuldigd, even geoorloofd, even betaamelyk zyn. God is een geestelijk Weezen , en flij berekent onze gelijkheid aan Hem, near mate
wij , met een hart, vol ootmoed, vol dankbaare liefde jeonze eigcne natuur near dcrzelver gebeelen aangens
kg trachtcn te veredelen , en in de wacreld verkeeren, ja
wel met al de fierlicid tens wezens, 't walk zijne waarde
en zijne beflernmin ke p t, maar te gelijk met al de grootmoecligheid eenes menfchen, die in elken natuurgenoot een
deel van zich zelven bemint, en de vergoeding van elle zijne
opofferingen zekerverwacht in de toekoomende wereld." —
En 't komt hem daerbenevens vreemd voor, dat de Hoogleeraer aenduid , hoe 't te weniChen ware, dat dit teder
Stuk cans nacr eisch behandeld mogte worden , in de verwachting dat zy , wier zwakke gezicht zoo veel Heins
nog niet verdraagen ken, bet zullen tocjuigchen in de tijden
der verbetering, near welke het y e/Hattie dccl des menschdoms met uirgeltrekten halze uitziet: tijden, waarin de groote Infteller van onzen Godsdienst met all' de Majetteit des
Oneindigen \Vercld- Beheerfchci den flagboom der vooroordeelen , die den voordgang eener verlichte deugd order het
Aienscbdom zoo jammerlijk
verbrijzelen zal."
In dit vooritel, en de uitdrukkinge dezer verwagtinge,
wind de Brieffchryver, als een onkundige, zo veal duisterbeid , dat hem het can en 't ander onverflaenbaer zy ; te
/neer, deer by van oordcel is, dat bekwame Mennen dit
teller Stuk, zo als by 't begrypt , reeds voorlange voldoende
aigehandeld hebben; hoewel op ere wyze , die by vastflelt
Diet overcenkomilig te zyn met den ftnaek des Hoogleeraers.
Zuiks duet hem, als 't ware ten beteren verftande van 't bedoel-
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doelde, en den zin der gebrnikte fpreekwyzen, den Hongleeraer cenige vragen under 't oog brengen , met verzoek
om derzelver beantwoording. — [lit de manier van.
fchryven in dozen gehouden , kan men genoegzaem afnemen , dat des Schryvers onkunde , en klagte over onverflaenbare duisterheid, niet anders dan v,orgewend is ;
dat 'er alleen bedoeld word , don Hoo;.lecraer , die eerie
onfchuldige vreugde op Aarde erkent , in to wikkelen .in
een penueuftryd met een ioort van menichen, 't well: beweert , dat 'er geen onfchuldige vreugde op Aarde is, zedert
Adams val. Zo de Hoogleerner zich mogte vleien in flaet
te zyn, om zulke naergeestigc bewoonders van den Aardbodem, (welken God intusleheit zo belliert, dat het under
anderen ook door hem gefchikt zy, om onze harten te vervullen met fpyze en vrolykheid,) te recht te brengen , zuu
het der moeite waerdig zyn, zulks to onderneemen.
om hierin naer wensch to flagen, zal men vermoedelyk
tot een beter tyd hebben te wagten , nadien derzulker
droevig gezicht nog niet gefchikt fchynt, om een vreugderyk licht met genoegen te belchouwen.
Ter meerdere aenzettinge van het bedoelde des Brief=
Schryvers heeft men, (zo men , op den Tytel zegt,) o7n
aan de begeerte van veelen onzer Landgenooten te voldoen ,
die Voorreden afzonderlyk gedrukt, met de hygevoegde betuiging , dat men zeor verlangt na des Profesfors beantwoording dier Vragen. Ook heeft een Schryver, die zich
Orthodoxus heet, getracht , het zyne daeraou toe te brengen, door de uitgave ever Dankzegginge aen den Oplleller
der voorgenoetnde Bedenkingen , diet' by hooglyk rocmt
van wegens zynen daerin betoonden yver your cle Redazinnigheid , in tegenoverilelting Ivaer van by den [bogleeraer dan doet voorkomen, als een Armynsgezinden; als
behoorende tot dezulken , „ die de leer van Dordrecht
„ poogen te verzagten , dezelve willen revideren en na
„ vcrandering Haan , enz." Uit dien hoofde wekt by den
Brieffchryver op , um aen to then op de beantwoording
zyner Vragen , en tragt to doen zien, dat de liooglecraer
daertoe verpligt zy. Zo gaet men allengskens een
flap verder : eerst verftact men den Hoogleeraer niet, en
nu , terwyl men nog de duisterbeid van zyn voorael beweert , bond men hem reeds verdacht , eon rustverfloorenden Dwaelgcest. — Men kan bier uit gereedlyk
afieiden , wat 'er ten laetflen met dit fchryven bedoeld
worde , en men heeft 'er te minder aen te twytillen, z,eden

VAN DEN ROOGLEERAER BROES.

543
deft men nog te voorfchya zag komen ene Misfive van ...
uit Zuid-Holland , aan . . te Anifterdam, over de Voorreden van Prof. BROES waerin de Schryver zich voorfteic
te toonen, het fchadelyke van zulk een fchryftrant, en 't
nadeel dat daer nit voortvloeit voor 's Lands Univerfiteit
te Leyden. Alles is hier gefchikt om de Rechtzinnighcid
van den Hoogleeraer verdacht te maken , op een enkelen
argwaen, dien men bouwt op nitdrukkingen , welker zia
men voorgeeft niet to kunnen doorgronden ; en weeromtrent men van . den Hoogleeraer nadere ophelderingen vordert. Als voorgewende onkunde en daerop gebouwde
argwaen een Hoogleeraer kan verplichten om zyne Rechtzinnigheid to verdedigen , is 't ver gekomen. Tot nog
hebben wy gedacht, to meer daer 't, naer de Apoftoliii.:he
les , billyk is , dat men niet gereedlyk tegen iemand, en
vooral tegen een Man van aenzien in de Kerk, cue befchuldigiug aenneme , dat men in zodanig een geval met
gem vermoedens , maer met min of meer toedragende bewyzen van Onrechtzinnigheid , voor den dag behoorde
te komen.
Wyders is ons nog ter hand gekomen een Stukje getyteld , de peinzende Christen in gepeins , over de denkwifze
van den Hoogeerucardigen Hooggeleerden Hcere B. BROES.
Dr. En Pr. der IL Godgel. can 's Lands Hooge Schoole to
Leyden , in de bovengenfelde Voorreden. lit ganseh gerekt Gerchrift , welks inhoud genoegzeem ter heThe , uit
een herhaelden druk van de geheele Voorreden, en aanhalingen nit de peinzenden Christen van P. BROES en de Uitfpanningen van j. VAN. LODENSTEIN beftaet , behelst zeer
\reel dat in dit geval n iets ter zake doet. En uit de weinige biedzyden , die nog enigzins geagt kunnen worden
doel te treffen, is op to maken, dat de Schryver ene andere denkwyze in den Godsdienst toegedaen zy , den de
Hoog Eer\vacrde Curtenius gevoed heeft , en de Hoogleeraer Broes voorfteet: doch dit ken gene wezenlyke
righeid baron ; vermits de cue en andere denkwyze gene
ouregtzinuigheid in de Nederlandfche Kerk kentekent. NVel
byzonder heeft de Schryver het zeer geladen op cue zogenoemde ruime Zedeleer,, van Welke by en Curtenius en
Broes vercienkt, met aenduidinge van de haetlyke gevoigen , die by daer uit lntusfchen is alles wet by
aenvoert Met den enkele verdenkingen, en gezogte gevolgtrekkingen ; zonder enig bewys dat de Hoogleereer zulk
.one Zedefeer voodtaet, die gefchikt is, om voor zondige
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gewoonten, gelyk deze Schryver aenduid, te pleitett. Men
weet dat 'er Zedenleeraers zyn , die de Zedekunde of te fireug
of te zagt behandelen, en dat 'er zyn, die den middelweg
zoeken te bewandelen; welke laetften meertnaels door de
ftrenge party van zagtheid befchuldigd worden : zulks
fchynt ook bier plaets re hebben, maer 't bewys der verdenkende befchuldiginge ontbreekt.
Verhandeling over den Invloed der Hartstochten op de Ziekten
van het Menfchelyk Liclzaam, Doc,- w. FALCONER, M. D.
enz. En mar de Hoogd. Overzetting van c. F. MICHAELIS
vertaald , door J. itotsTmAN , Thz. M. D. Te Anaiterdain by Wesfing en van der Hey, 1790. In, gr.. octave.
166 bladz..

V

ooraf pat eene korte Voorreden van den geleerden Vertaaler , en de Inhoud van bet Werk; bier op volgt
eene Inleiding, in welke de Stichtivg der Fothergillfthe Prysrnedaille , zynde deeze de eerfte \Terhandeling welke daar
mode bekroond is, befchreeven word; dezelve bevat teffens
eene korte Redenvoering door Dr. LETTSOM, by gelegenheid van het overreiken 'dier Medaille aan Dr. FALCONER , gehouden , benevens bet Antwcrord van deezen ; waarin Dr.
LETTSOM, na de Inrichting van zyne Societeit, onder den
naam van Societeit cier Medecynen te London opgericht, en
het oogmerk van dezelve aangeweezen te hebben , een korte
doch wel getroffen fellers geeft van den invloed der menfchelyke aandoeningen en gemoedsbeweegingen op }tun lichaam.
In bet eerfte Hoofdltuk, van bet maakt zich de
Autheur,, Dr. FALCONER, terfiond bekend, als een man,
die bet menfebelyk hart vlytig befludeerd' heeft, doordien
by , p a vooraf eenige wetten , volgens welke onze Namur
werkzaam is , opgegeeven , en met voldoende bewyzen ge,
Nat .(' te hebben , zcer juist de voorp aamfle menfcbelyke
vemoedsdriften befehryft dezelve ontieed , en derzelver
krachten en invloeden op bet lichaam aantoont: , terwyl by,
in de verdere behandeling , zich verbind, aan Nofologifche
orde van den .VerdiCOltelykell CULLER, zo als dezelve in de
laatfle Uitgazve te vinden is.
Om onze Leezers met de feliryfwyze van den Ant!Ieur , en
zone mania van behandeling eenigziiis nader bckcnd te
maaken , zo veridezen wy , kortheidshalve, nit de vierentwintig Hoofditukken , waarin het \Verk verdeeld is , bet
twaalf-
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Flaauwte ,Onmagt , (Syncope),

het welk woordelyk (cell nittrekzel laat 'er niet van
geeven) aldus luidt:
„ De Werkingen der gemoedsbewegin aen, welke de onmagten vcroorzaken, zyn over bekend.b Men /weft voor3) beelden, waarin zy zo flerk geweest zyn, dat bet lichaam
„ dezelve in 't geheel niet wederftaan lion , eu daar een
17 fchielyke dood op volgde. Men heeft wyciers meestaI
bemerkt , dat de verzwakkende driften (even als de
59 overige in het eerfle Hoofdank befchreven) deze toes, vallen bewerkt hebben; echter zyn dezelven ook dikwyls
• op prikkelende driften, byzonder op de vreugde. gevolgd.
„ 'Er zyn in deze ziekte verfcheiden bekcnde behoedzelen
voorhanden, ecbter moeten wy ons wachten , om dezelve
11 Met te vet nit te breiden. 'Er is niets gemakkelyker , dan
• eene fterke gefchiktheid tot onmagten , in perfoonen van
een zeer aandoenlyk Zennwgeflel, te bewerken; en men
„ kan deze: getteldheid of neiging niet racer bevorderen ,
• dan door were angstvallige bekommering ; en alles wat
• veellicht deze werking vcroorzaken kan , moet noodza91 kelyk vermyd worden. Zy vestigt de opmerkzaamheid
9, op dien toeftand, welken wy poogen te vermyden , en
• door de tusfehenkomst tier Nverkingen van geringe toevallen , vermeni ovuldigt zy het genii der oorzaken, wetken de gevreesde ziekte kunnen te weeg brengen. Een
17 vast befluit, omde op het gemoed gemaakte indrukken
tegen te gaan, en 't welk dan ook als zodanig op de
,, zenuwen werkt, is in dit geval van het grootile nut en
voordeel. HALLER. heeft eene gefehiede:is verhalld ,
waarin eene neiging van dit fort door eene fterke tegen„ ftreving van den wil overwonnen wierd. En bvkans heeft
„ iedereen gezien en ondervonden, dat menfehen, aan deze
„ toevallen onderhevig, zich zelven, zo zy niet verouderd
„ en ingeworteld zyn, door Bien kracht, en een vast voor„ nemen, geheel daarvan ontCleven hebben.”
Dit ftaaltje zal, zo wy vertrouwen, onze Leezers met
den Autheur bekend maaken , en limn teffens aanfpooren ,
om bet Werk zelve Dater te leeren kennen. In het lantfte
Hoofdlluk vinden wy nog eenige zeer gepaste Voorfchriften , omtrent de pligten welke de Geneesheer by de behandeling zyner lyders -dient in bet oog te houden. \Vat ons
oordeel over het geheele Werk betreft, dit fiemt volkomen
' utheur zelve overeen; want by zegt 'er
met dat van den A
van op pag. 153: „ Deze Verhandeling moet geenzins voor
V. DEM. N. ALG. LETT. NO. 13.
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een volkomen \Verk , over een noch weinig bearbeide
„ ftoffe,worden aangezien." En wy voegen 'er voor ons nog
by: het geen 'er in verhandeld word is zeer goed bewerkt,
en genoeg voldoende, om denkende Geneesheeren aanleiding te geeven, om zelve het nog ontbreekende te kunnen
vervullen.
„

De Voorzienigheid door H. SANDER, Profesfor aan de Misfire
Schoole to Karlsruhe, en Honorair Lid van het Genootfchap
van Natuuronderzoekeren to Berlyn. Eerfte Stuk. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht by G. T. van Paddenburg en Zoon , 179o. Behalven Izet Vcorwerk, 153 bladz.
In gr. octavo.

O

nder deezen tytel verzamelt de Hoogleeraar een aantal
van trekker , nit bet beloop der Natuurlyke Historic
en der Menschlyke Geli2hiedenisfen , waarin de algoede ,
wyze en magtige hand der Godlyke Voorzienigheid ten duidelykfle te befpeurcn is. Niet ten onregte oordeelt by , dat
zodanig eene befchouwing der Voorzienigheid beter gefchikt
is , om indruk op het hart te maaken, dan eene na.auwkenrige leerftuklyke ontwikkeling van dit onderwerp: en zyn
Ed. voert het, zo ten amizien van de Voorzienigheid in 't
algemeen, als van de Onderhouding en Regeering in 't byzonder,, op zodanig eene wyze nit, dat by des Leezers aandagt menigwerf treffend bepaale. Alomine toch, gelyk by
in menigerleie opzichten doet zien, vertoonen zich in al het
ondermaanfche , bovenal met betrekking tot den mensch,
hoogwyze inrigtingen , waardoor Gods magtige hand het
geluk zyner Ichepzelen weldaadig bevordert. Men ontdekt
dit , hoe oplettender men alles gadellaat , deeds meer en
meer , zelfs in zodanige omflandigheden, die men anders
weleens veronagtzaamt. Tot zodanig eene overdenking
leidt ons de opmerkzaame Sander, (om een voorbeeld.uit
zyne leerwyze over te neemen ,) door ons oog te wenden,
op de geringfchynende takken van beftaan van enkele Landen en Steden.
„ Men zou, zegt by, de goedheid van God nog van
veele onbekende zijden leeren kennen, wanneer men van elk
Land, van ieder Dorp, de lijst zijner levensmiddelen, zijner
handteeringen en bezigheden, bijeen konde zamelen , en den
Natiturbefchoumr voor oogen leggen. Men zou bevinden ,
dat in de Natuur alles fchoon , doeltreffend, is, dat ieder
volt.
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Volk zijn bijzondere voordeelen , zijn eigen rijkdommen,
heeft, gelijk zich aan Gods weldaadige zonne elk bloempjen
verwarmt. Men verwondert zich veeltijds , wanneer men
boort, hoe zich een Vlek, een Dorp, een Stadje, van eene
kleine onaannierklijke zaak geneert ; hoe dat, wat in den
aanvang nauwlijks een wel is, in korten tijd, door de werkzaamheid der menfchen , door de banden, die de handel
bindt , tot een groote beck aangroeit, welke zich over veele
Gorden uitaort, en overal zegen agterlaat. In Hechingerland
verzamelen de Inwooners eneverbesfen en Komijnzaud, het
land draagt deeze in overvloed, _en zij maaken zich daardoor hunne nabuuren, de Zwaben, cijnsbaar. Andere zoeken den Gentiaanwortel , en de handel in deezen gaat tot
naar Spanje. De houten trommen en kleine hoolen , met
welke de kinderen worden in het Koburgfclie gemaakt, en de Hollanders verzenden dit fpeclgoed naar beide
de Indien. In het Ousten kon men tot hies toe het Leder
veel beter berciden dan in Europa; en nog heden kunnen
de Tartaren het Chagrija beter maaken dan wij; eenige van
hunne kuntlen hebben de Tartaren naar Rusk*, en de
Arabieren mar Spanje, gebragt ; maar nogthans blijit de
Lederbereiding needs een der voornaamile handteeringen
der Oosterfche Volken. Daar wasfen ook de planten , welker zaad en fappen daartoe gebruikt worden, in 't wilde
in overvloed. In Graubunden bloeit inzonderheid de RundVeeteelt. Men houdt daar jaarlijks drie groote markten,
waar het vee nit gantsch Zwitzerland bij elkander gedreeven wordt. De Ingezetenen hebben daar ook zulk eene zorg
voor hunne beesten, dat zij, voor derzelver reinheid en beboeften , meer zorge draagen, dan menige (milers your hunne
kinderen. Een groote goede Melkkoe geldt daar ook 10
tot 14 Louis d'dr. . In Zweden maaken de boeren in hun Iedigen tijd fchotels, borden, lepels, kraanen en cloozen van
bout, die bij twintigduizenden verkogt worden, en die zelfs
naar Denemarken, en de Duitfche Steden aan de Oost-Zee ,
worden verzonden. Op Zwartyoud worden de houten Ooftinaten van .bet hout, dat daar
overvloed wild wast,
groote meni bgte cremaakt . de Inwooners veilen dezeive tangs
de deuren road ; men koopt ze voor weinig geld, en de
woud- en bert4bewooners winnen 'er toch hull brood mede.
Sultz , in de fleerlijkheid Mahlberg, heeft veele bostaen,
,en men maakt ook daar uit hazel- en wilgenhout vrugtwannen , die voor de beste gehouden worden in de ganfche
itreek. Het Graaffchap Tijrol is vol van de hQ yzite bergen,
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't heeft enge dalen en afhangende fteilten , in welke men
zonder de beste fteigijzers niets uitrichten kan; boven is het
zo houd , dat de veldvrugten veeltijds niet rijp worden; de
Itortregens fpoelen nog bovendien de goede aarde • weder
weg; in 't afhangen der bergen kan men veeltijds met het
vee in 't geheel niet ploegen ; flegts de heeft van het noodige
graan wast in het land zelve. Maar de wijze en gunftige
Natuur leide Tijrol tusfchen het vrugtbaare Beijeren aan de
eene, en het fchoone rijkc Italien aan de andere zijde, zo
dat de Inwooners nit deeze beide landen kunnen verzorgd
worden. Ook is de geest des yolks ongemeen vlijtig en
werkzaam. Met ongemeene moeite haalen zij nit de ingewanden tamp er klippen en rotzen fchatten , en geneeren zich
op verfcheidener wijzen. In korven draagen de Tijrolfche
boeren op den rug de afgefpoelde aarde weder nit de dalen
naar boven; veele plaatzen bewerken ze met de hak en de
fpade in de hand ; van de fteilfle fleenklippen verzamelen
zij het gras got wintervoeder,, en draagen het insgelijks in
korven op den rug naar huis. Zij moeten dit veeltijds met
levensgevaar doen , en dikwijls op de toppen der, bergen
klimmen, waar men hen nauwlijks met een verrekijker zien
kan. Zij houden het voor een rijkdom, wanneer zij op den
dag op deeze wijze twintig pond gras kunnen verzamelen,.
Veele 'torten ter neder en komen jammerlijk om. Doch de
kruiden in deeze landflreek zijn kostelijk, en voeden veel
vee. Boter en kaas heeft de Tijroler in overvloed. Ifet binnenfle der vfeesliike rotzen heeft de Namur met Marmer,
Albast, Agaat , Kopererts, Kali: en fchoone Aardverven verrijkt. Het dal GrUcken wordt enkel van beeldhouwers en fleenhakkers bewoond, die van Flout en Albast
veelerlei Bingen maaken, die tot naar Portugal gaan. Deeze
handel is zo gewigtig, dat veele Tijrolers burgers in Lisfaboti zijn geworden, en daar huiien gekogt hebben, en dat
Portugeefche vrouwen zich in Tijrol hebben nedergezet.
Het Koper en IJzerwerk der Tijrolers maakt ook een tak
van handel nit. De zogenaamde Steenolij (Petreolum), die
zij de halve waereld rond draagen, branden zij uit een Rinkiteen (Lapis fuillus) , die bij hun overvloedig voorkomt.
Nog meer, te 19mst is een genootfchap, dat op den zonderlingen handeltak gevailen is , om de Kanarievogels uit Zwitzerland eii andere landen bijeen te brengen , om ze naar
Engeland en Conflantinopel te verzenden. Dit Genootfchap
zendt na den brocitijd dra ggers uit, die elk 3 a 400 vogelen
verzamelen,_ Engeland krijgt 'er alle jaaren r600 finks nit
Tij-
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Tijrol. Zij pan een groot end welts met deeze vogels te
voet, dan gaan ze te fcheep , betaalen tollen en lasten , zij
Leven daarvan, en brengen egter 't Genootfchap een goeden
whist terug. Ongeacht alle groote ongemakken is het land
nogthaus zeer Berk bevolkt. De vrouwen der arme bergbewooners verdienen nog iets met fpinnen en katoen breijen ,
en daardoor gaan alle jaaren van deeze gebreide waaren ,
zonder te rekenen 't gees in het land zelwe verkogt worth,
8o centenaars, alleen lit Schwatz , naar Oostenrijk, Hungarijen , Bohemen , Moravien , Zwitzerland , euz. Deeze
berglieden verftaan ook zelfs de kunst van zilverhoudcnde
koperverwige ertzen, blauwe en groene Oker,, te verzamelen.
Zo is ook het land, dat van verre onbel,voonbaar fchijnt te
zijn, Diet geheel en al door de Natuur verwaarloosd. Zo
zegent God ook door rotzen, en maakt de fleenen vrugtbaar.
Zo ftrekt zich het geluk des halide's en wandels , waardoor
waerclddeelen met elkander verbonden worden , ook uit tut
elk Landje, dat tusfchen andere fchoone "Auden de hoeken
aanyult. Zo onderfleunt de Voorzienigheid ook klein fchijnende middelen , en baant voor al het goede een pad in de
waereld. .Zo' verheft zich overal de werkzaame geest des
menfchen, en wordt des te onvermoeider en flerker,, hoe
meer hij over hindernisfen moot tiijgen. Zo heeft elk land
nog veele ongebruikte voordeelen , nog veele ongeopende
bronnen , uit Welke nog veel meer menfchen, dan aanwezig
zijn, konden fcheppen. Zo is Gods werk wel Heeds vertcheiden , dikwijls buitengewoon en zeldzaam , maar altijd
tIoed , eu heeft altijd betrekking op het geluk der Menfcher.waereld."

.L'rieven over Egypte, door den Heer SAvARY. Uit het Fransch
in 't Nederduitsch overgebragt. Met de Aantekeningen zoo
van den Hooggel. Heer j. Cr. SCHNEIDEP„ Hoogl. te Frankfort aan den Oder, uit den Hoogduitfchen Druk ontleend ,
als van. den Nederduitfchen Vertaaler vernzeerderd. Drie
Deelen. Met Landkaarten en Plaaten. Te AnzIterdazn by
M. de Bruyn 1789. Belialven het Voorwerk , 1200 bladz.
In gr. octave.
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udheid- Gefchied- en Aardrykskunde hebben den Heer
Savary,, met een oplettenden geest van waarneemen
bezield , geduurende zyn verblyf in Egypte, in flaat geiteld
een naauwkeuriger verilag van tat Gewest te geePp 3
veal,
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clan 'er tot nog gemeen gemaakt was. En Neder- en
Opper-Egypte, welke beidcn by doorkruist beeft, worden
in deeze zyne Brieven naatiwkeurig befchreeven , met nevensgaande oordeelkundige aanmerkingen, zo over de Landsgefteldheid en voornaamfte Plaatzen , als over de zeden
gewoonten , kooplrandel, enz. der Inwoonderen, mitsgaders over de gewigtigfte Ryksomwentelingen , en 't geen
voorts tot de merkwaardigfte byzoncierheden van Namur en
Kunst in deeze Landltreek behoort. Hier by komt nog eene
beknopte ontvouwing van 't geen den Eerdienst der oude
Egyptenaaren , hunne Afgoden en hun Beeldichrift , betreft,
waarin tie Heer Savary gebruik maakt van 't geen de Geleerden deswcgens bygebragt hebben , met invlegtinge van
zyne eigene waarneemingen nopens dit Stuk. En ten laatfte
hegt by aan dit alles een ontwerp eener gewigtige reize ,
die, ter nadere ontdckkinge veeler byzonderheclen , in deeze
en de daaraan grenzende Gewesten, tot eene uitgebreider
kennis van =ken, met nuttigheid werkftellig gcmaakt zou
lamnen worden. — De Nederduitfche Vertaaler beeft,
behalven de ophelderende aantekeningen , zo van den Hoogleeraar Schneider, als van zyne eigene hand, 'er nog by gevoegd, twee Aanhangzels. Het eerite beheist eene korte
leevensbefehryving van den beroemden Scheik Daher , of
Vorst van Ara: en het tweede }evert ons eene korte verhandeling over bet oud Egyptisch Beeldfchrifr, dat, zynes
oordeels , geen verhorgenheden bevat , en voor ons van
geene weezenlyke vvaardc is; fehoon bet den Egyptenaaren
te 'lade kwame , men zy zich begonden te heft:I-maven. —
Liefliebbers van onderfneiden foorten van oc.fening 't zy
ze zich op de Aardrykskunde toeleggen, of vermaak hebben
in 't nafpooren van oudheden, en derzelver opheldering nit
vroegere en laatere gefchiedkundige berigten , of het oog
vestigen op de Burgerlyke en Natuurlyke Historic, enz.,
vinden in dit Wert: van den Heer Savary, en de daarby gevoegde oordeeikundige aantekeningen, een ruimen voorraad
van floffen , die bonne oplettendheid leerzaam kan bezig
}louden. Om uit die menigte van byzonderhecien een ftaal
uit te kiezen, zullen wy den Leezer mededeelen , bet geen
de opmerkzname Savary ons onder bet oog brcngt, nopens
de Pest ; byzoncier ter wederlegginge van bet ongunfttge
denkbeeld, dat zommigen hierover omtrent Egypte voeden.
91 Verfcheiden hater Schrijvcrs, (zegt by ,) aan welker
hoof(' de Hear verfehijnt, hebben gefclneeven , dat de
pest nit Egijpte oorfpronglijk was. Zoo deeze zaak waar
was,
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was, zou zij de voordeelen en aangenaamheden van dit ge-

west grootlijks venninderen; want zijne vruchtbaarheid en
fchatten zouden niet kunnen opweegen tegen de rampen,
welke deeze geesfel aan bet menschdom veroorzaakt. —
De berichten , welken ik van de inboorlingen des lands , en
van vreemde artfen, welke 'er federt twintig en dertig jaaren woollen, ontvangen heb, dienen °in het tegeudeel te bcwijzen. Zij hebben mij alle verzckerd , dat de Turken
'er deeze beftnetting aanbrengen , en dat zij 'er vervolgens
groote verwoesting aanrecht. Zie bier het geen ik 'er gezien heb.
„ In 1778; kwamen de karveelen , -(zekere groote vaartuigen ,) des Turkfchen Sultans te Damiate aan, en outfcheepten 'er, volgens gewoonte, de Zijde uit Sijrie. De
pest is bijkans altijd aan boord dier fchepen. Zonder tegenkanting bragten zij hunne koopmanichappen en aangeftoken
fcheeplingen aan land. Het was in Oogstmaand, en vermits
in dat jaargetijde de befmetting in Egypte ophoudt , verfpreidde zij .zich 'er niet. De fchepen gingen weder onder
zeil, en befmetten andere plaatfen. — In den volgenden
zomer Iandden 'er fchepen van Konftantinopel , de pest aan
boord hebbende , in de haven van Alexandrie. Zij ontfcheepten hunne zieken , zonder dat de inwooners 'er eenige
fchaade van leeden. Sedert dat tijdflip hebben, in 't
begin van den winter, eenige fchepen van Smirna deeze helinetting aldaar gebragt. Zij heeft zich daarna wijd en breed
in het land verfpreid , en een gedeelte der Egyptenaaren
doen omkomen.
„ Zie bier nog , Mijn Heer , eerie aanmerking , welke
men federt eeuwen gemaakt heeft. — Indies men geduurende de drie maanden des zomers, te weetcn Zornermaand,
Hooi- en Oogstmaand, Waaren, door dit vergif befinet , in
Egypte invoert, flerft dit vergif, verdwijnt deeze befinet,
ting van zelfs , en bet yolk blijft zonder vrees.
dien de pest 'er in andere jaarfaifoenen aangebragt was, en
vonrtgangen had gernaakt, houdt zij omtrent dien tijd op.
Dit fchijnt te bewijzen , dat zij aan dit Koningrijk vreernd
is; dat is , dat men ze, uitgenomen in tijden van zwaaren
hongersnood , noch te Groot-Kairo , noch in de binnenfieden des lands, ooit ziet ontflaan. Zij ontRaat altijd in de
zeehavens , cn zulks alleen bij gelegenheid der aankomst
van Turkfche fchepen, kruipt allengs voort , en bereikt de
hoofditad , vanwaar zij tot Sijene, of de uiterfte grenzen van
Opper-Egypte ten zuide , toe, zich uitbreidt. \Vanncer de
Pp4
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pest haaren loop in Groot-KairO volbragt heeft, en zij 'et
door de Opper-Egyptenaars weder aangebragt \vordt , vernicuwt zij • cr zieh met meer,woede , en raapt 'er zomtijds
twee of dricmaal honderd duizend menfclien web; maar in
Zomermamd houdt zij 'er altijd op, en zij, die ze dan krijfgen , worden herfteld.— Moet men deeze ophouding aan
de fierke hitte , aan de heilzaame noordewinden, die geduu r
-rendzomiEgjptewan,ofduie
dan in menigte volt , toefchriiven? ‘Teelligt hebben
deeze onderfcheiden oorzaaken , te (amen genomen , die
Een andere \vaarneeming, der aangoede uitwerking.
dacht- overwaardig, is, dat deeze geduchte heft-netting zoo
wel voor' hevige [:Dude, als voor zwaare Mute, wijkt
De winter doctze in Konliantinopel ophouden. De zomer
doodt ze in Egypte. Zij bereikt nimmer den aspuntskring ,
en verfchijiit nook biunen de keerkringen. De Karavaanen
van Groot-Kairo , van Damaskus en Ispahan, weike 'er fomtijds mede bcfinct ruin, veriPreiden're . nooit te Mekka, en
men is tegen deezen geesfel beveiligd."
Wyders geeft ons de Heer Savary een verflag, van de verregaande agteloosheid der Turken, omtrent deeze belmetring , waardoor dezelve te flerker verfpreid worth, 't welk
men , Haar uitwyzen van 't gedrag der Fraufche kooplieden
alwaar, door omzigtigheid grootivks zou kunnen voorkomen. Dan zyn verilag deswegens is ons wat te hreedvoerig , om het aihier te plaatzen; te meer , door wy nog eenige
ruimtc willen overhoaden, ter deczer gelegenheicr,
ziin getuigenis, ten voorlieele tier geloofwaardigheid van
Herodatus, mm te voeren. — Gewag gemaakt hebbende
van de manier op wake de Eg,yptenaars hunne rouwbedryven , op het afilerven van nabeltaanden, by derzelver
lykftatien , in deeze dagen inrigten , tekent by aan , dat
Ilerodotus een volkomen foortgelyk berigt geeft van de
Egyptifche gewoonte in zodanige geVallen ten zynen tyde:
waaruit men kan afneemen , dat by deswegens gegroncle
herigten gehoekt heeft. En zodanige blyken van 'de geloofwaardigheid diens ouden Historiefchryvers zyn den Heer
Savary meermaals voorgekomen , het welk hp, in zyne befchryving van Heliopolis , alwaar Herodotus in de wcetenfehappen en verhorgenheden der Egyptenaaren oaderweeZen werd, uitdruklyk verklaart.
„ Door bet licht , (zegt by ,) welk hem medegedee1C.
was , beftraald , en met den geeft van waarneeming hegaafd werd hij, deeze vader der gefeltiedr.hrijveren,
do
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de Olijmpifche fpeilen gekroond , en de negen boeken , welken
hij famenilelde , verdienden de naamen der negen zanggodinnen te draagen. lntusfchen hoe veele lieden zijn 'er,
die , offchoon zijne werken niet doorgrond , of veelligt
zelfs niet eens geleezen hebbende, dezelven nogthans (haven berispen , en van ontrouwe belchuldigen. Wat
mij aangaat , mijn corded over de rest van zijn gefchicdverhaal opfchortende , kan ik maar de waarde van dat gedeelte , welk over Egypte handelt, beilenunen. Met bet
arootile genoegen heb ik in dit land de zeden , de gewoonten , welken hij befehreeven heeft, weder gevonden , flechts
Met eenige geringe bepaalingen en gedaantewisfelingen ,
door de verandering der regeering en der godsdienflen aldaar ingevoerd. \Vat de gedenktekens betreft, waarvan
hij befchrijvingen geeft , 't geen 'er tot heden toe van
overgebleeven is , bewijst, dat hij niets vergroot heeft;
en bevestigt de mooglijkhcid van , 't geen niet meer aanweezig is. billijkheid heeft naij genoopt aan eenen
gefchiedfclAver , die , gelijk Homerus , de fchilder der
volken is , deeze hulde te doen."
Reize door Duitschland en Zwitferland, federt r781. Met
Ilanmerkingen over den Godsdienst , de Zeden , den ftaat
der Geleerdheid , de Fabrie4en , den Koophandel, enz. door
FREDERIK NICOLAI. Eerfte Deel. Te AmJterdam by
A. Mens Jansz. , 179o. In gr. octavo, 200 bladz.

De

naam van INICOLAI is genoeg , om den leesgraagen en
weetgierigen tot het leezen van dit Werk nit te lokken.
En by zal zich der moeite niet beklaagen. Een kort verilag
Van den inhoud zal eenig denkbeeld kunnen geeven , van
het geen uitvoeriger in het Boek zelve worth voorgedragen.
Vooraf gaat eene Inleiding, behelzende eenige Aanmerkingen over de gevoeglykfle wyze van reizen , en over de
voorbereidinge, welke een Reiziger noodig heeft, om nit
zyne tochten het rechte voordeel te trekker. Eene diet aawmerkingen is deeze : „ leder reiziger moest, voor het be3 , gin zyner Reis, het oogmerk van dezelve wel overleggen
,, en bepaalen; want wie alles zien en doen wil, ziet en
„ doet niets. Voor een verftandig man kan zekerlyk alles
,, bezienswaardig zyn ; dock wanneer by zich niet te zeer
), wil verftrooijen, en eenen beperkten tyd goed indeelen ,
1, "'wet by liever geheel weglaten wat hew niet dient, en
Pp 5
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zich tot dat gees bepaalen , wat tot zyn oogmerk bevorderlyk is. Wanneer hy, welke reizen wil om akker55 bouw of manufaduuren te leeren kennen, kabinetten van
fchilderyen ziet, waarvan hy te vooren geene kennis had;
wanneer de fchilder- en kunstminnaar kabinetten van
35 naturalien befchouwt, zonder de natuurlyke historic te
35 verftaan; en wanneer de kenner der natuurlyke historic
3> zich verledigt, oin militaire evolution te zien, zonder te
!) wceten wat taktik is: dan kunnen alle deze reizigers bun53 nen tyd met diergelyke foort van dingen wel aangenaam
.1) doorbrengen , maar zullen geene nuttigheid nit hunne ga„ peryen trekken , en veel nicer, wanneer hun niet zeer
veel tyd tot hunne reis overig is, daardoor worden terug
gehouden om dingen te betrachten , die hun wezenlyk
5>
zomien nuttig zyn geweest (*)." Wanneer men decze
31
zecr gegronde aanmerking vergelykt met den inhoud van den
titel, en daarby bedenkt , dat de Meer NICOLAL, gelyk by
zelve fchryft (j-), zyne reis in zeven maanden moest volbrengen zoude men wel eenigzins kunnen twyffelen, of
Icy bet veld zyner befchouwingen niet wat ruim genomen
bebbe. Doch hierop kan met reden geantwoord worden ,
dat by, als een Duitfcher, als een man van uitgebreide kundigheden in meer dan eene foort van zaaken , reeds te vooren veele dingen in het algemeen wist , van welke by alleenlyk de verfcheidenheden op verfchillende plaatzen, de byzondere fchaduwen en nuances behoefde waar te neemen ,
en dat zyn Werk te voorfchyn komt order den zedigen titel
van Aannzerkingen , geenzins als een volledig en grondig
Bericht van allés wat wel opmerking zoude verdienen. En
dit vooraf gefteld zynde, is zyn Werk der leezinge overwaardig. Hy ziet met een oplettend en doordringend oog,
en oordeelt zonder vooringenomenbeid.
Het Eerfte Deel bevat Veertien Afdeelingen, welker opfchriften zyn : Reize van Berlin naar Leipzig. Reize
van Leipzig naar rena, en vertoeven aldaar. — Reis van
Verblyf in Koburg.
7ena naar Koburg.
Reize
naar het Klooster BANZ vertoeven aldaar Reize van
het klooster Banz over Suhof tot Bamberg. — Verblyf in
Bandurg. — Reis over Ponzmersfelden naar Erlangen.—
Verblyf in Erlangen. — Reis van Erlangen naar Anfpach, en van daar naar Nurnberg. — Verblyf in Nurnberg. -',
31

(s)

bl. 5 , 6. (f) Ald. bl.
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berg. — Reis van Nurnberg naar Altorf en verblyf
daar. — Reis van Altorf naar Regensburg. — Perblyf in Regensburg,(*).
Wy zullen nu bier en daar iets uitkippen, om onze Leezers eenigzins te doen zien, op Welke wyze de Schryver de
zaaken, die hem voorkomen, behandele. Van yena fpreekende, tekent by aan, dat de Univerfiteit aldaar opgerigt is
door de Saxifche Vorften uit de Ernefirfcbe-linie, wanneer
zy, na den ongelukkigen flag by Muhlberg, door den Keizer
genoodzaakt waren, de Keurvorftelyke waardigheid met het
grootlie gedeelte hunner landen, en daaronder Wittenberg,
aan de Albertynfthe linie af te ftaan. „ Den Keizer," vervolgt de Schryver, „ wordt , (nit welken grond , weet ik
• niet) het recht toegelchreeven, om de Univerfiteiten te
3f bevestigen. KAREL de Vde floeg de bevestiging der
32 Univerfiteit van yena geheel af. FERDINAND de Hie gaf
31 Naar , op aanhoudend fMteken , de bevestiging, doch
onder dit beding, dat men geene promptien in de Theologifche
Faculteit mogt onderneemen. Keizer FERDINAND
51
,, de Me, die veel at en niet minder dronk , had in 1557
if meenigmaai indigestien. De Geneesbeeren uit Weenen
• hem niet kunnende helpen, wierd prof. SCHROTER uit
30 ,ena geroepen ,welke de maag des Keizers in order bragt,
• verkreeg daardoor voor zich den adelfiand, en voor de
If Univerfiteit Sena bet recht, om in able vier faculteiten,
docloren te maken (f)." In de eerfle helft der tegenwoordige Eeuwe „' was de Univerfiteit rena in den hoogflen bloei, men telde ten naallen by 4000 Itudenten daar
„ 'er tegenswoorcii! , naauwlyks boa zyn. Omtrend dezen
'
tyd konden de ftldenten even goed vecliten en drinken ,
„ als fyithematik fludeeren. Nog voor dertig jaaren kende
,, men den Jenafchen Student aan zynen landen ftootdegen,
3 , en aan de twintig pasglazen die by nederftokken kon,
„ gelyk men den prediker,, welke in Jena geftudeerd had,
l) teritond konde erkennen, aan het Syrifche en zyne ge^ leerde fylogismi. Toen ter tyd was het fpreekwoord:
Wie
(*) In de Hoofden, gelyk men bet noemt, is deeze Verdeefing
niet altoos behoorlyk in ticht genomen, b, v. by de veertiende
Afdeeling leest men, boven aan de bladz , telkens, Reite van
Altorf nior Regensburg, in plaatze van, Verblyf in Regensburg.
(f) Bl.

21.

v. NICOLAI, REIM:

556

„ Wie van Leipzig komt zonder wyf,

Van Wittenberg met geen zieklyk
33 Van yena ongeflagen ,
23 Die rnag van groot geluk gewagen.

35

Deeze tyden zyn geheel veranderd ; in Leipzig huwt
3 , men zo veel niet meer, in Wittenberg leeft men gezond,
en in yena hoort men niets meer van vechten en zui„ pen (").” Voor het overige worden verfcheidene loflyke
inrichtingen des Hertogen van Saxen-Weimar voorgefleld ,
zo met betrekkinge tot de Hooge-School van Jena, als ten
opzichte van 's Lands welzyn in bet algemeen.
Het geen de Schryver op bladz. 36 zegt, begrypen wy
niet volkomen. Zie bier zyne woorden: „ De kerklysten
5, in Koburg leeveren lets zonderlings op, dit namentlyk,
33 dat over het geheel, in eene zo kleine plaats als deze, veel
33 meer menfchen flerven dan gebooren worden. Aan de
32 andere 2,yde blykt uit deze lysten, dat Koburg gantsch
13 Beene ongezonde plaats, maar integendeel de fterflykheid
33 daar zeer matig is. Want hoogftens kan het middelgetal
33 der jaarlyks tlervenden, op 160 gerekend worden. Wan33 neer men nu nog lets verder terug treedt dan het Jaar
37 1741 , en het getal der levendigen op omtrend 6400 bepaalt, dan flerft jaarlyks flegts bet 4o gedeelte. By eene
53 zo geringe betrekking tot de overleedenen, moet men
• zich natuurlyk verwonderen , dat 'er in deze plaats nicer
35 fterven clan gebooren worden. . .. Doch wanneer men
33 bet oog Nat op de 33 jaarige lysten, vindt men dat daze
• flad dikwils veel door Epidemien geleeden heeft. . .
31 Zo veel is zeker, dat wanneer niet de hooge ouderdom ,
op to maken uit de geringe betrekking tot de fterflykheid,
37
en door de jaarlykfche lysten bevestigd, als ook de vrugt32
baarbeid
der huwelyken de ontvolking verminderden, eene
31
waar byna geduurig meer menfchen
33 plaats als Koburg,
flerven
als
gebooren
worden, en waar geen vreemdeling
51
35 zich nederzet , in weinig geflachten merkelyk aan Inwoonders moest verminderen ; en eindelyk geheel uitfler„ ven.” En het komt ons voor,, dat zulks noodzaaklyk
bet gevolg moet zyn, zonder dat vrucbtbaarheid vari huwelyken , of langleevendheid van fommige perfoonen , bet
kunnen verhinderen. In eenige plaats , welke men wil
Iterft
(*)

22-
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Iterft binnen een jaar een zeker getal menfchen : zal dan het
getal der inwoonderen niet afneernen, zo nmet dat der afgeftorvenen ten minften opgewogen worden door de geboren kinderen in bet zelfdc tydperk , en door inkomende
vreemdelingen. De laatiten komen bier, volgens des Schryvers eigene niet in aanmerking. Dus moeten de
kinderen alleen het verlies vergoeden. Maar deezen evenaaren in getal de ftervenden niet , en kunnen derhalven de
breuk niet heelen. Dit is onzes bedunkens duidelyk.
Te Koburg is ook een Gymnalium , waarvoor men in het
Jaar 1677, na lang fmeeken, van den Keizer het noodige
privilegie heeft verkregen , om het tot eene Univerfiteit te
maaken , „ maar in eenen tyd, waarin het tot niets dienen
„ kon, gelyk men zag, zo dra men het ontvangen had ;"
„ het Gymnalum bleef intusfchen wat het nog is , eene
„ zeer goed ingerichte School (*)," van welke door den
Schryver eene voordeelige befchryving wordt gegeven.
Het Klooster Banz wordt voorgelteld als gefchikt om het
kloosterleeven van zyne voordeeligfte zyde te vertoonen.
„ Een fchoon gebouw, eene gezonde lucht, in eene aangenaame en vrugtbaare landareek. Een verflandige en ver„ draagzaame Abt , geleerde religieufen , een zckere vrye
„ en hartelyke omgang , enz. (±).” Doch men leeze bierover verder des Schryvers veritandige en welgegronde Aar'.
Merkingen.

Met zeer veel lof wordt ook gefproken van den tegen.
woordigen Bisfchop van Bamberg, als van eenen reek Eerwaardigen Man, „ alleen fireng omtrend zicli zelven , mar
zeer zagtmoedig omtrend anderen (§)." Spreekende van de
Misfe, welke by dezen Vorst had hooren leezen , en van
de fchaare , welke daarby tegenwoordig was , draagt de
Schryver eenige Aanmerkingen voor, over de national phyfiognonzie. In bet lot derzelve vinden wy bet volgende :
„ in een land gelyk bet Bambergfche , beitaat de meeste
„ werkzaamheid der Inwoonders in uitwendige Godsdienit„ oeffeningen. . . . Van daar buiten de national phyfio•
„ gnomie nog de Roomsch Katolyke Religie phyfiognonzie ,
welke hier en in andere roomfche landen zo merkbaar is,
59 wanneer geene andere zeden en geene andere werkzaam9) heden Naar uitwisfchen. Reeds voor my hebben andere,
„ en ook roomfche Schryvers , dit opgemerkt. . .. lk
„ belt
(*) 131. 39. (f) 131. 49, so. (i) J31. 56.
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31 heb hierboven bet opflag van het oog by roomschaezinde vrouwen reeds opgemerkt. . . . Daar is jets zagts ,
31 jets fchaamachtigs , jets liars , jets innerlyks in. Van
daar, dat roomschgezinde meisjes ceteris paribus aanmin1)
niger fchynen clan anderen. Hare aandacht heeft jets ver5!
„ hefts, gelyk hare liefde jets aanclachtigs. TissoT ver3, haalt van eene Non, welke uit liefde tot JESUS geftor3) y en is. By de herinnering barer zonden Haan zy de oogen
3) voor een Alariebeeld met bevalligheid neder, gelyk eene
25 minnares voor den minnaar, tegens Ivelken zy eene zwakNaar minnaar
31 heid begaan heeft, en hem nog beinint;
is
Naar
heilige
gelyk,
tegens
welken
zy
zich
in eene be')
vallige aandacht verliest (*)." — Uit nicer andere plantzeta mag men befluiten, dat de Schryver een liefhebber is
van phyfiognomilche waarneemingen.
Uitvoerigst is de Meer Nicot,At in bet geen by zegt van
de iteden Nurnberg , of , gelyk men bier tc laude zegt ,
Neurenberg, en Regensburg. — De eerstgemelde Stad
heeft veel van haaren voorgaanden bloci verloren, fchoon
zy nog grooten handel dryve, vooral in eene menigte van findfteryen , kinderfpeeltuig, enz. De oorzaaken van dit verval
liggen, behalven de toegenomen vlyt en werkzaambeid in
andere landen, in eene arifiocratifclie regeering, welke alle
ampten houdt voor zich zeive en voor haare bloedverwanten , den burger over den fehouder aanziet , hem clrukt met
onmaatige en daarby op eene zeer hezwaarende wyze ingevorderde lasten , welke zy zelve ten grooten deele weet van
den hals te fclutiven ; in de kostbaare leevenswyze der Ingezetenen , en de buitenfpoorige uitgaaven, welke by bruilorten , doopmaalen , en begraavenisfen gedaan worden ; in
kwalyk bera?inde inrichtingen. „ Een handwerksgezel ,
,, by voorbeeld, kan geen meester in Nurnberg worden,
wanneer by zich aan een meisje vergrypt. Eer dat een
cr ninsch levenslang een dagloonder , en zyne
zodani
b
13
vrouw alt dos veracht zoude blyven , gaat by naar Furth
33
of naar Erlangen ; daar words by meester, en richt 'er
3)
zyne huishouding op co ;" in de zwaare kosten, welke
23
men moet maaken om in een gild te komen (s), enz. —
De fmaak der geenen die bier het beituur van zaaken hebben, wordt ook niet zeer geprczen. Om niet te fpreeken
van de zonderlinge kleeding der Regenten; wat meet men
den31

(*) Bl• 6 2 ) 63 .

(f) Bl. zoo, zie ook bl.

(§) BI. zzz.
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denken van menfchen, die een fchoon fluk van in hout gemaakt beeldwerk , gefchikt om eene Kerk te verfieren, eerst
kostbaar doen vergulden, en vervolgens in eenen zak aan
den zolder der Kerke hangen , zonder het ooit te vertoOnen (*)? Die een keurlyk fonteinwerk in eenen ouden flat
verftoppen , na dat zy het hadden doen vervaardigen, zonder bedacht te zyn op de noodige kosten en middelen, om
bet van water te voorzien (D. Niet gunftiger fpreekt
de Schryver van de Lutherfche Geestelykheid te Nurnberg;
en waarlyk niet te onrecht, indien wy mocren oordeelen uit
eene lykreden , welke den i6 Decemberbdes Jaars 1773 ,
door den Diaconus GOTHARD BEZ , op last der Regeeringe
gehouden werd, over iemand, die geftorven was zonder ‘te
hebben willen biechten , of bet avondmaal uit harden van
gemelden Diaconus ontvangen. In deeze lykreden, welke
hier geheel wordt gelezen, verklaarde de redenaar,, „ dat
de naam van dezen geketenden fiaaf des duivels ware uitge.2)
delgd uit het bock des Ivens ; by verzekerde op zyn priesterlyk woord , dat deszelfs onfierfelyke ziel Naar eeuwig

„ verblyf vinden zoude in de kaken der kelle met rook en
)
,, damp tot eene eeuwige pyniging opgevuld (4)."

Veritandiger Alannen trot de Schryver aan in Regensburg,
zo onder Roomschgezinden als Proteflanten. Docli dit ea
wat by ver g er van deeze vermaarde Ryksftad zegt , believe
Inen in het Werk zelve te leezen.
Uit de verfcheidene ftaalen , welke wy bygebragt hebben,
kan men eenigermaate over den ftyl der Vertaalinge oordeelen. Dezelve, fchoon niet zeer gebrekkig , is niet zo zuiver als bet Work wel verdiende. Wy twyffelen of de Vera
taaler, op enkele plaatzen , de meening van het oorfpronglyke
wel juist g trotter hebbe. By voorbeeld, wy kunnen ons
Met verbeelden, dat de regeerende Markgraaf van Bayreuth
de inkomften der Academie te Erlangen met io0,00o for.
vermeerderd hebbe (§) : ten zy men dit zodanig wil uitleggen , dat de giften, door den Markgraave vtm tyd tot tyd
Ban de Academie gefchonken, te zamen zo veel bedraagen;
maar dan In g est bet anders uitgedrukt zyn. — Erdgefchosfe moest op bladz. 31 , onzes bedunkens , niet door
verwulffel , maar liever door grondvloer vertaald zyn. Het is
dat gedeelte van een huis, het Been met den groud gelyk is.
Dc
(*) Bl. 88. (t) Bl. 89, enz.
131 . 73> 74-
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De Spittelerpoort zoude men te Nurnberg te vergeefs zoeken : in het Hoogduitsch zal ftaan, de Spitalthor,, en dat is
de Garthuispoort , zie bl. So, alwaar ook, in plaatze van
graven, graften diende te zyn. Graven zyn met gefchikt
tot buitenwerken. Op bl. 199 aan het einde , zoude verkwikking of uitfpanning eenen veel beteren zin geeven dan
herhaling: bet Hoogduitfche erhohlung fchynt den Vertaaler
misleid te hebben (*). Wy wenfchen, dat, in de volgende
Deelen, welke wy met verlangen te gemoet zien, deeze en
diergelyke misflagen mogen vermyd worden , terwyl wy
over het geheel den Vertaaler aanmoedigen, om met zynen
arbeid voort te gaan.
(*) Dat , op Hadz. 152, Regensburg gezegd worde te liggen
op 58'1 , 59' breedte, is eene druideil , in plaatze van 48 0 , 59/.

Defcription & Itineraire Hiftorique , Politique , Geographique, &c. des VII. Provinces-unieJ des Pays- Bas , de lour
Territoire E Colonies. Enrichi de Cartes. Par GUILLAUME le FEBURE , Baron de St. ILDEPHONT. Deux
Tomes. A la Haye , chez J. du Mee. In oaavo, 1008 pp.

aar het byzonder bedoelde van den Baron de St. IldeN phont is deeze Befchryving van de zeven Vereenigde

Nederlanden, bovenal, gefchikt tot een Handboek voor de
zodanigen , die lust hebben , deeze Gewesten te doorreizen , met inzigt om het merkwaardigfle daarvan gade te
flaan, en de gefleldheid van onze Republiek te leeren ken,
Deli : waartoe het denzulken van weezenlyken dienst kaii
zyn. Dan zyn Ed. heeft dit op zodanig eene wyze uitgevoerd, dat 'er, ook in andere gevallen, van zynen arbeid
een leerzaam gebruik gemaakt kunne worden; zo dat zyn
Gefchrift zig juist niet tot een enkel Reisboek bepaale:
vermids het, over 't geheel , een regelmaatig verflag be.
heist , van het geen omtrent ons Gemeenebest weetenswaardig is; en eene gefchikte handleiding verleent, ter nafpooringe van 't geen daar toe betrekking heeft ; waarvan
niet alleen reizende Perfoonen , maar ook Ingezetenen, zig
met vrugt kunnen bedienen. Het brengt ons , naninlyk ,
in eerie weringerigte orde , onder 't oog, eene bcknopte
ontvouwing van de voornaainfIe byzonderheden , die ter
kennisneeminge van de gefchiedenis , in- en uitwendigen
that , regeering , enz. van ons Vaderland vereischt word en. -----
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den. — Ter voordragte van dit :dies heeft de Autheur
zyne a!::rnerkingen, over de verfchillende hier te zamen
loopende onderwerpen, gefchikt onder zeven hoofdverdeelingen.
In de eerfle plaatze geeft by eene agtervolgendc tydkundige fchets , van 't beloop van 's Lands Historic, zedert
de komst der Batavieren, tot op bet afioopen van 't Jaar
178o ; en hieraan hegt hy eene opgave van de uitgeftrekt.
heid der zeven vereenigde Provincien , met eene melding
der hoofdrivieren in dezelven , en van 't geen voorts in 't
algemeen omtrent deeze Gewesten that aan te merken. —
Verder bepaalt by zig tot eene byzondere befchryving van
ieder Provincie , zo Gcfchied- als Staat- en Aardrykskundig, met een berigt van derzelver voarnaamfle Steden: en
op een beknopt verflag hiervan , dat den Reiziger een algemeen denkbeeld van ieder Gewest aanbiedt, laat hy volgen eene Reisroute, naar welke men onze Republiek,
deszclfs geheele uitgebreidheid , kan doortrekkcn , zonder
tweemaal ter zelfder plaatze te kornen — In de derde
hoofdverdeeling ontvonwt hy bet Stedelyk- en Staatsbeflier,, mitsgaders bet Stadhouderlyke bewind, beneffens het
Krygsweezen, zo te Water .als te Land; bet ftuk der Financie ; de hurgerlyke en Lyffirallyke Regtspleeging; bet
ontvangen en widen van Ambasfadcurs, en eindelyk, de gemaakte fchikkingen ter handhaavinge en regelinge van den
heerfchenden Godsdienst ; waarby oak een kort woord
over de verzorging der behoeftigen. — De daaraan vol.
gende hoofdverdecling geeft een verflag van de Generaliteits-Landen, derzelver beftiering, de voornaamfte plaatzen
aldaar , en 't geen verder tot dit onderwerp bctrekking
heeft. — Op het ontvouwen hiervan vcrledigt hy zich,
tot het nagaan van onzen Koophandel, de Oast- en \Vestindifchc Compagnie , de Surinaamfche Maatfaappy , de
Volkplanting aan de rivicr Berbice , de Haringvisftry, de
\Valvisvangst , den Levantfchen Mandel , en voorts den
Koophandel en Zeevaart ouzer Ingezetenen, door alle de
deelen van Europa. Ter deczer gelegenheid neemt by ook
in aanmerking, de Banken van Andlerdam en Rotterdam,
sls mode bet vcrleenen van refpytdagen ter betaalinge der
Wisli21s; en daarnevens gewaagt by van de Lombarden en
Loterycn; befluitende voorts deeze afdeeling met eene opgave tit vergelyking van de al bier gebruiklyke Maaten cn
Gewigten. — Wyders brengt by, onder de zesdc hoof&
verdeeling byeen , zyne opmcrkingen over de gebruiken
zeV. DEM.. N. ALG. LETT. NO. I 3.
g
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zeden j gewoonten , lecvenswyze en pragt der Natie ; dan
in de befehryving hiervan is hy zo ongelukkig gcilaagd
dat men bykans zoude denken dat by weinig of geen verkeeriug odder ooze Landsgenooten gehad hebbe. Buiten
dit taut zig zulks naauwlyks verklaaren , dan door het
denkbeeld , dat by alles te veel met een Fransch oog befehouwd , en in den Franfchen fmaak beoordeeld heeft. —
Men ziet dit mcermaals in zyne fchryfwyze , en 't ftraalt
ook door in zyne laatfIe afdeeling , gaande over het beoefcnen van Kuniten en \Veetenfchappen bier te Lande ;
waarover Vreemdelingen , en inzonderheid Franfehen , door
hunne vooringenomenheid, gemeenlyk min gunftig oordeelen. En met dit alles is hy cgter nog genoodzaakt te be4
tuigen dat 'er geen Land in de Waereld is , 't Welk
3 , meet Geleerden geleverd heeff,, is dat de Kunften en
s, Weetenfehappen als Indigence , of den Ncderlandfchert
Bodem eigen, befehouwd moeten warden." Vocgt hierby zyne opmerking , dat de toeftand van ons Gewest de
Landzaaten ais genoopt heeft , om zig toe te leggen op
nuite Kunften ; maar dat de bevallige Kunflen minder opgang under ons gemaakt hebben , tcr oorzaake , dat de
Hollanders geen tyd hebben , (cretre futiles,) oaa te beztzeien. In een Franschman , die dit erkent en fehryft , kan
Wren de bovenaangeduide misvattingcn verder wel eenigzins
ever 't hoofd zien.

Brieven over Texel en de nabygelegen Eilanden, uit de Aantekenin‘
gets van wylen den Hare PIETZR WAN CLIYCK , in Leven Kunst.
ichilder in 's GravenhaL e; te faanen AreliPld dour J. G. VAN of DEN..
DARNEVL LT , genaann TUL.LiNGH , Oul fiscaqt van de Gentrali.
telt. Met ()Leuven. Te Deft by M. Roeiofswaart, 1789. Bea
LaLutn 1.‘t toorberigt , zs bladz. in gr. octavo.

en herhaaid zomerveilvf, op eene Tcxeliclie buitenplaats,
gaf Wylm d n fieere van Cuyck meertnaa/s aanieiding, om
E
Texel cn de nabygelegene Eilanden met ulcer naamvkeurigheid
te b ,.-24igen , en gerneenzaawer met derzelver bewoonderen te
verkeercn dzn denzulken doenlyk is , die , 't zy nit noodzaak.
lykheirt , of ter voldoeninge eerer al4e rneene nieuwscierigheid,
con Ttx:Isch rcisje doen. Ter diet ge!egenheil had hy ook nu
en dan een'ge. Aanteheningen deswcgenc op het papier gebragt;
en dikweit was by den He...r vfra OLicoarneve!,:t aan :4 ewcest, on1
dezelver in eeno gere„;e1Je orJe to fcliii;ken , ten ei!qie zyne
waarneoin:ngen op eene gevoeglylce Ivya bet Licht te
z;en.
lay
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By mangelvan ledigen tyd, had die Heer bet verzoek van zynen
Vriend, geduurende deszelfs leeven, niet kunnen inwilligen; dan
na deszelfs overlyden heeft zyn Ed. 'er aan beantwoord; en die
Aantekeningen briefswyze zo gerangfchikt , dat ze den Lezer goo
vailig en leerzaam kunnen zyn (s).
Ze behelzen , na een voorafgaand beknopt reisverhaal van
"ts Gravenhage na Texel, met melding van 't merkwaardigfie op
de re:sroute, inzonderheid van Alkmaar na de Helder , vanwaar
men na Texel overfteekt, eerst, een verflag van de oudheid, en
ouden toeftand van Texel , mitsgaders een berigt van 't geen
men omtrent dit, en de nabuurige Eilanden over 't geheel, op
te merken heat ; =ruby komen eenige bedenkingen an over
de verichillende gronden van Texel , als over de code gronden
van Holland in 't algemeen ; benevens eene opgave der voort.
brengzelei van Texel. Voorts behelaen deeze Brieven, by manier van het verhaal eerier wandelinge, enz., door en rondzont
het Eiland, eene befchryving van de Dorpen en Gehugren op
het zelve, met verfcheiden aantekenineen nopens deeze en geene
byzonderheden , welken men op die plaatzen aantreft : en hier
aan volgt den ophelderend verilae, wegens de Dyken , Polder;
en Eendenkooijen. Wyders verleenen ons nog drie Brieven een
berigt van de bevolking des Etlands; den Godsdienst, de gedaante, teal, Weeding en den imborst der Inwoonderen; als mede
van hunne huishouding, gewoonten en veunaaken, En eindelyk
zyn de twee laa'fte Brieven gefchikt , om ons een denkbeeld to
geeven van 't geen nog, omtient de nahygelegene Eilanden, Wieringen, Vlieland en Terfchelling op te merken vett.
Men vindt in deeze Brieven eene naatiwkeuriger befchryving
van het Eiland Texel, dan ons tot nog in handen gekomen was;
en veelen zullen, op derzelver doolleezing , zig een aanvalligex
denkbeeld van dit Eiland maaken dan wel voorheen gevormd
hadden. Veelal heeft men, by mange( van kunde, een te gering
en zelfs afzigtlyk denkbeeld van dit Eiland ; het welk ineeren..
deels den geenen , die het ceps bezigtigen , het zelve grootlyke
doet toevallen; en men ken, derzulker berigten met den inhoud
deezer Brieven vergelykende, gereedlyk opmaaken, dat de Heer
van Crzyck 'er zeer wel eel aangenaam Zomerverblyf kon vinden;
terwyl by op het vrolyke Roozenhint een vriendlyk onthaal ont.
ving; van welke Buitenplaats by ons eene zo fchoone fchilderag•
tige vertooning aanbiedt, dat dezeive ons uitlokke , oin den Lee.
zer eene wandeling van 't Oude Schild derwaards voor te ilaan,
op welke wy tevens nog al eenige byzonderheden zullen
moeten.
(*) Wy erineeran ons, by deeze gelegenheid dat, in dent , are I 7go,
by den urukker deezes ,
Tama, t itgegeeven is : Eene Befelirring
van eenic., e (Adhcden , een Tumulus, of Beg2maf phials. op heS
Eiland Tex61, in NoYenther 1777. Door P. VAN CUYCK. Met 6 kearlyke
Flateten. In gr. octavo.
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„ Wanneer wy, (zegt hy,) van dit Dorn raar den hoogen
Berg willen wandelen, moeten wy noordwest grin cover een klein
beflraat pad , en fangs eene vaart , welke de vaartfloot genoetnt
wordt , en omtrent dertig voeten breed is. Deeze vaartiloot
dient om het verfche water uit een put, (waarvan ftraks nader ,)
naar de fchepen te brengen, die hier water inneemen ; de water.
vaten worden met een windas op den dyk , en vervolgens van
den dyk in de lootsfchuit gelaaten , die de vaten verder naar de
fchepen brengt; elk vat water of zogenoemt vJken, tor aan den
dyk gebragt zynde, kost acht fluivers. — Ter wederzyde van
de vaartfloot, langs welke wy gaan , than nog eenige huizen'eer
wy op het Schildpad koomen , en die vaart ten einde gegaan
zynde , koomen wy aan den gemelden put , waarin een houten
pomp ftaat, waannede het water wordt opgehaalt , en door een
goof in de vaten geleid. Maar deze put in den laatflen Engelfchen oorlog niet genoegzaam zynde, om de fchepen fpoedig genoeg van water te voorzien, is eenige treden verder oostwaards
een tweeden put gefchooten , alwaar toen ook het wel gevonden is , en bet welk ik geloove de afzakking to zyn van die
heuvels , die gemeenlyk genoemd worden. deu Iteogen Berg. —
Deze twee putten behouren aan het Weeshuis; eerite put
worth gemeenlyk verpagt voor twaalf of veertien honderd guldens
jaarlyks, oin dat die put veel aftrek heeft, dewyl men zegt , dat
het water uit deezen put op de fchepen zeer lang goed kan hlyyen; uit de inkoomften van die putten moet het Weeshuis het
Schildpad onderhouden.
„ Hier zien wy aan onze linkerhand leggen het aangenaaine
Braakeftein; deeze Buitenplaats heett een fraai gezigt ; de ryweg
mar, die plaats loopt voorby de fchans , en fangs den hoogen
Berg, en al wie te voet mar den Burgt wil, moet daar voorby.
In den fchoonen ruin wasfen vrugten van allerley foort; ik heb 'er
nergens in grower overvloed gezien , en in geur en fmaak geene
betere gegeeten. Over deeze plaats ligt een boerenhuis met
een grooten moestuin , die omtrent twee jaaren geleeden door
Regenten van het Weeshuis gekogt is, om den gemelden tweeden put te kunnen doen graaven; en die tuin worth nu aan een
tuinier verhuurd.
„ Raakende aan deezen tuin ligt bet vrolyk Romenhout , bet
welke zich tot aan den voet van de hoogte uitftrekr , en door
den Heere Roozenb000n in den jaare 174o is aange/egt ; bet huis
is zeer coed en gemaklyk ter hewooninge; !mar indien hetzelve
een weinig verder Pp de hoogte gezet was, zoude het een nitzigt gAtad hebben waarvan in Holland geene wedergade was,
en waarvan ik U zo even zal laaten oordeelen, als wy aan den
zogenoernden Engelfchen Steen gekomen zyn. — Under aan
dien heuvel, waatop he t huis van de buitenplaats Roo3enhout hadt
moeten geplaatst worden, is een gegraaven inham , welke de
Zandkuil genoemt wordt, waaruit een ieder voor een gering geld
zamd kan haalen , bet geen tuogeiyk reeds federt twee Eeuwea
heeft
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heeft plaats gehad, en waardoor die heuvel nu halfmaansgewyae
is uitgeholt; deeze plaats zoude daardoor en door de natuur van
zelve gefchikt zyn , tot het maaken van cone uitfteekende broeijery, indien aldaar eene buitenplaats tegen het zuidoosten wierdt
aangelegt. — Deeze heuvel, daar wy nu op koomen, draagc
den main van den Engellclien Steen ; en boven Bien !teen is
een heuvel, en eene naalde of pyramide met bankjes tot eon
zogenoemt Belvidere gemaakt. ---. De plantaadje zelve is door
een liefhebber van de fchilderkunst , met uitfpaaring van de
voornaamfte en vertnaakelykile gezigten , aangelegt . en wel op
die wyze , dat, of fchoon de plantaadje naauwelyks twee mor.
gen lands groot is, wy 'er wel een uurtje met wandelen kunnen
doorbrengen , zoo wy alle de fraaye gezigten en alle derzelver
veranderingen naauwkeurig willen befchouwen.
„ Ten zuiden gaat 013S oog over Weiland en over de Schans
op de reede , welke , van den vroegen morgen tot den laaten
avond , altyd levendig is van fchepen en vaartuigen; lings of zien
wy. over de buitenplaats Roozenhout, naar het oude Schild, de
Reede in het verfchiet, en het Eiland Wieringen aan den ge.
zigteinder. Een weinig meer links zien wy het nieuwe Schild ,
en by holder weder ook van verre de kust van Friesland. Re;ts
of vestigen wy het oog op fchoone bezaaide heuvels, en op
weiden vol runderen en fchaapen; alwaar de gezigteinder bepaald
wordt door de noordwestelyke zeeduinen, die op fommige plaatzen naauwe openingen laaten, waardoor wy de fchepen in de
Noordzee kunnen Zion zeilen.
Dit boschje, het welk thans in zyn vollen groei is, beflaat
uit heggen van beuken- en eiken- bootnen, wier tusfchenruhme
met berk en elst beplant is; de flingerlaanen en roncitens geeven
telkens zoo veele verandering, dat wy op deeze plaats zouden
meenen in Gelderland to zyn ; en nu wy eenige ftappen verder
een hoekje otn gaan , krygen wy het ontzaggelyk ryk van Nei).
tunus in bet oog. Van de twee overdekte huisjes, die gy hier op
de voornaamfie plaatfen ziet than , is het eene, naar aanleiding
der gezigten, genoeint naar Ceres, en het andore naar Neptunus.
,, In dat laatstgemelde huisj e gaf myn Vriend eel middagmaal
aan eenige vreemdelingen , om bun , zo veel inogelyk , in Un
opilag van het oog, het aangenaaine en nuttige van dit Eiland to
toonen. Het eerfle geregt beftond in een fchotel baars in het
midden, aan de cone zyde eene fchoone tarbot, en aan den anderen kant een fchotel lekkere tongen; het tweede geregt in drie
fchotels met fyn wild, en verfcheiden anderen met de lekkerfte
groentens; en het nageregt in de keurigfte vrugten. Het uitzigt,
bet ve;Alte zich vanhier over de hoschaadje op de Reede uitfirekt , en zich voo.ts weder door het nieuwe Diep en verdet
voorhy den Holder in den Oceaan verliest; — de Oostindifche
Schepn , die het Vaderland met hun gefchut vurwel zeiden, en
door dc Oorlogfchepen, aan het nieuwe Diep ten anker liggenbeantwoord wierdea; en bet gezigt van zoo veelo goopvaar,
Gly.
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dyfchepen , die ons de goudmyn van bet Vaderland, den Koop4
handel naarnelyk, als in een oogpunt vertoonden , maakten
cane gefpiekken zoo levendig en vrolyk , dat ik niet weet ooit eene
genoeglyker maaltyd gedaan te hebben ; en 'er is Beene prach0.
ge eetzaat, welke ik hoven dit eenvoudig huisje verkiezen zoude."
Ter ophelderinge der gebruikte benaamingen van den hoogen
jierg en den EngeIfchen Steen , dient het geen deswegens in do
voorgaande Brieven gefchreeven is. — „ 1n het zuidwe2ten
naamlyk heeft bet Eiland hooge heuvels, die tegen het noord.
wester] langzaam afloopen, terwyl ze doorgaan tot agter de Stede
de urgt , (het voornaamlie , en als de Hoofdplaats van
Texel ,) die voor het grootuie gedeelte op deeze hooge heuvels.
gebouwd is. — Aan bet hellen nu van de daar nit bntilaano
hoogte , welke de hooge Berg genoemd worth , legt tegen
'guiden, eene ronde, gladde en bruinroodachtige langwerpige
welke door het y olk genoemd worth de Engellch; Steen ; zy tbk,
1)aet Kaaren kop een weinig nit den grond, en Ir.ft domme ge.
incur waande, dat de voet van die het tot in Engeland doorging
loch toen dezelve ondergraven en bloorgemaakt wierdt, zag men
tat het eene iodic kei was, welke , naar gisfing orntrent vyf.
en twintig duizend ponden woog." Uit de verdere befehryving
deezer hetnelen, welker grond met kei en Iletrien als doorzaaid
is, kan men genoegzaam opinaaken , dat ook dit gedeelte voorl
maais tot den bodem der Zee behoort zat hebben.
Wat de zogenaamde Befchryvingen van de Eilanden
rlieland en Terfazelling , betreft , deeze (nog de Uitgeever wet,
zgterwege gelanten hebben ; aizo 111:_13 ze Litt hooger ban aanserken dan een Toegiftie , 't welk ook naauwiyks 8 bl. beflaack
en zo wat grapjes behelst van een ilvon:taurlyk Zomeroogtje , van,
ae') dag,

kagenaar's Jiefcbryving van Anfterdam gevolgd, erne geregelde
<ianwysing van de Sieraden der Pullieke Ge5ouwen dier Stad ; ;ea
dienftig voor dile Liethe,bers der Bouw- , Beeldhouw- en Schilaer.
kunst, en inzonderheid veer Vreemdelingen, die de rnerkwaardi,2fie
byzonderheden
konifteraaden der Stads Gebouwen, in eene
gelde orde , widen bezigtigen, Te.rinifterdarn by J. B. Elwe 17po,
In gr. octavo, 220 bkiCia.
en Vreemdelingen en Liefhebbers van Bouw- , Beeldhouw,
en Schilderkunst, een geregeld ontwerp, by wyze van een
D
Cataiogus , in handen to geeven, orfi daar naar de merkwaardig,
heden van ...hiller dam te befchouwen , is het oogmerk van den
Schryver; die den beroemden Amfterdandchen Gerchiedfchrver
w.e.ozNAAa, claarin voornamenlyk gevolgd heeft. De beknopzneid,
go dientlig in zulk eenWegwyzer, is bier zo wel als de verftaan.
baarhcid .en duidelykheid zeer naauw in acht genornen: ook heeft
tie Schryver no; verftTheidene Gebouwen befchreven welke naa
den
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opeericht zyn; als het Lue,er;c1 e
Belleedelinghuis , het nieuwe Werkhuis , bet Roomfche Hoije van
Occo, het Remiche Maagdenhuis de Nieuwe Schouwburg ,
lkweeAlchool via de Zeevaart, enz. dat in een Werkje van deezen
cart needzaakelya was. Wordende dit Beek voorafgegaan dont
t en piatten grond van deeze Stad, benevens de Afbeeldingen van
b.v.- Nieuwe Werkkuis, bet LutherIche Bell.gedelinghuis , de iView:La
Schouwburg en het Buis van Baraihartigheiti , of Occo's Hofje.
Gic do koite Voorrede blykt, dat men voorneemens is, 0112 in
vervoig van tyd, oak eerie Franiche, Engeifche en Hoogduitiche
Vertaaiing van dic Werkje, voor Vreemdelingen „ in 't licht te geayen. Wy twyfFelen geenzins, of de Schryver zal dus gelegenhtia.
hebben, on, alles nog eens bedaaid naa te gaan, en cenige t!..cbouwen, niet enkel uit WAGENAAR over te neemen, maar deze:vr:
zelfs te zien. De verandering van den tyd, als oak de tie: yr:srhei.1 , ddt van alie verandermgen been publiek verf!ag gegeeven
een helchouwing, ten minflen een nader
wordt, maaken
Cierzo,:k noodzaakelyk. De nieuwe fchikkingen in zommige deep
len van derde ,ferdieping van het Stadhuis, van web.: de Schryver niers lehynt te weeten, kunnen deezen aangaande ten veer-,
Lade firekken.
Eenige oncaauwkeurigheden in fpelling, willen wy gaarne aan
de druirpers wyten, zo als versa; voor viers, op andere plaatzea
in dit Boek vaars genoemd : by voorb., bladz. 39 reg. , /,3
voor handt, in bet ver y , thans in den ringmuur van het 1Vieraw
Werkhuis flaande,„ zie bladz. 159,
Straf is myn haq ; maar myn gemoed. Daar noorr duidelyk, rnyn' Banat, gefebreven heeft.— Docil dat inea de nieuw.
gehouwde Roomfche Kerk de tiePe , buiten de Raon,.,00rt , aft
*oo wel a;s die op 't Kuiperspact , buiten de litr;:chtiche Fort, in
deeze aanwyzing van Annterdamfehe Geffichten viudt , is zdier
een verzulin van den Schryver. — En hoe kon by Felioc,
vergeeten?
d'en dood van

WAGENAAR eerst

of 4?. Zegeprol des Bygeloofs en der Ariflocratie.
7ozephus;
mai looneeype1, door GERRIT PAPE.
Duinkerke by,

In gr. octavo, xzo

J.

Hardy,

e bygeloovigheid der Brabanders, het daar nit voortvloeijend
D gezag der Geestelylren , en hunne overwinningen op den.
Keizer journes , die men flier air Christen-Wyseer voorfteit,
warden in dit Tooneelfpul zeer aartig en dnidelyk voorged:aa.
gen. 4riflocratie baud zich zeer verwonderd , dat het Pygeloof
rag aan deszelfs gunfligen wetland twyffelt, char een gebeel vo!k
op deszelfs wenk voortvliegt om Houten en Stee pen fieili,len
te bewierooken. Daar de verfmaading van e'en vcrrot oar; Len
ge3roogcien vinger, of een geriameld vet, van deezen of geen.:‘n
Veillg, your een doodzonde wordt g,ehouden; en by, die niet op
than9? 4

pzErrtrm,

s6S

fiaande voet gelooft , dat een houten Pop uuren ver wandeit
gevaar loopt om een Martelaar te worden. 't Bygeloof wend daar
aide de oogmerken en onderneemingen van JOZEPHUS tegen aan
welke in bet Tweede Tooneel, dus bekragtigd worden.
,,EEN PRIESTER.
JOZEPHUS

tast ooze Heiligdommen aan!
EN ANDER.

Het Vagevuur waggelt op zyne grondflagen!
EN ANDER.

De Biegt heeft alrede den strop om den hals!
LEN MONNIIC.

Onze Heiligen worden Tuinbeelden, of pronken in de Galery
van jozumus.
EN ANDER.

Ooze Altaarfchilderyen herfchept hy in Schooriteenflukken!
EN ANDER.

Onze zilveren Apostelen veranderen in kroonen, in fchellin4
gen, plaquetten en tienOortenftukken.
RN ANDER.

Ooze Kerken worden Gasthuizen!
EN AND ER.

Onze Kloosters verandert by in Paardeftallen !
EN A N D E R.

Onze Cellen zyn de berghokken voor haverzakken en ftrobos•
fchen geworden!
EEN A B T.

Met onze fchatten betaalt by zyne Soldaaten I
EN ANDER.

En van onze Eerwaardens wil hy Schoenenpoetfers maaken.
ALLEN DELVE.

Wraak! Wraak! Wraak! — over onze Heiligen! en over ons!
Zy vallen met het aangezigt ter aarde.
EEN EAPUCIN, het Francilcusbeeld insgelyks met het

aangezigt op den grond liggende.
Verneder u neffens ons, lieve Franciscus !
EEN PREEKHEER,

het beeld van Dominica: ook nederleggende.

Als het 'er iets aan heipen kan, Heilige Vader ! doe dan als wy."
Alle deeze gezegdens, en eenige opvolgende Tooneelen, does
bet Bygeloof befluiten, dat het zich vergist heefc, eta din Volk to
dom en te zot is, otn ooit veritandig te kunnen , of ooit waarlyk
, worden.
vry te
In het Tweede Bedryf doet zich JOZEPH op de gunftigtte wyze
voor, beginnende Staatkunde het gefprek met hem, op deze wyze,
„ Geloot my , Vorst , het is zo min uw belang als het belang
der overige Mogendheden op deeze Aarde." — Dat de Volken wyzer en gelukkiger warden ? vraagt JOSEPH. Neen dat
' de
men poogingen doe orn hen zodanig te maaken , antwoord
Staatkunde, en vervolgt met eene ontleeding der redenen waarom
2Y dusdanig oordeelt. En wanneer jOZEPHUS vraagt: waartoe hem
daft
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dan Kroon en Schepter zal dienen? antwoord Staatkunde: om eon
Forst te zyn; en wanneer jennies een mensch begeert te wezen,
raad zy hem om Kroon en Schepter neder to leggen; „ of eersc re
beproeven of by vuur en water onder elkander kan vermengen."
Dit fchynt vat fierk gezegd , doch de volgende Tooneelen rechtvaardigen dit denkbeeld , in welke de Dweepery en het Bygeloof
zo wel hunne rollen volvoeren , dat de Forst pen mouth kan
Zie hier het flot eener redevocring van
blyven.
DWEEPER Y.

61 Aanblazing van hoven! 6 yver des Heeren ! ja, Geklovigen
ja , Verdeedigers van de voorvaderlyke Inftellingen! ja! to Wa.
Jozephus zal vallen!
pen ! te Wapen ! te Wapen!
Hy
Vernietigd! — drie uuren
zal weggeblikfemd worden?
na zyn dood zal niemand ineer weeten , dat by een beft.lan gevliegt
Gaat!
had heeft.
wapent u! — HOE
gy geen fnaphaanen — neemt dan bezemftokken! —en
hebt gy geen bezemilokken, — ziet daar dan,
„

(Hy finyt eenige doodsbeenderen onder het Volk.)

Ziet daar dan, de fchenkels, de kinnebakken, de armpypen,
de korte en lange ribbon van den heiligen Franciscus , Domini.
cus, Antonius , !Mori, Gudule , en van alien die ooit fchenkels
en pypen gehad, en ze ons nagelaaten hebben ! Neetnt deeze
heilige wapenen ! words 'er andere Simfons mede verflaat eel/
iegelyk duizend Kcizerlyke Philifl}nen ! Gaat! myre broeders!' — 1k goof u de benedii&e ! — Die fterft in den Itryd,
gaat het vagevuur, als een pyl van den boog, voorby,, en regeld
recht het Hemelryk in."
In het begin van . het vierde Bedryf , verricht eene met flok•
ken, fnaphaanen en doodsbeenderen gewapende menigte , zyne
exercitien ; welke van ter zyde door een Erygsoverften van den
Keizer befchouwd worden : die 'or geheel niet gunflig over oor.
deelt. ,, My dunkt (zegt hy) het zou niet kwaad zyn , dat ik nip
foldaaten, in ftede van fnaphaanen , piakken en roeden in handen
gaf. — By al wat heeft, dic y olk is niet waardig dat men 'er
kruid en food op verfchiet, — De -Vont heeft my vader in
het Dolhuis gemaakt , maar hy heeft vergeeten out my lederen
wambuizen en kakftoelen mede te geeven.

Tegen een Kapitein die aankomt.
Wel myn goede Kapitein! hebt gy dat rommelzootje gezieti
KAPITEIN.

Ik heb meer gezien als my lief was, Heer Overften!
KR YGSOVERST EN.

Misfchien zyt gy bang geworden voor die Heiden met bunny
heilige doodsbeenderen.
APITEIN.

Mooglyk zullen zy het ons bang genoeg maaken.
It RYGSOVERSTE

Hoe!

is deeze taal uw crest?

N.
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Volkomen ernst, Heer Overften!
KAY Gsoviz RSTEN.

Zyr gy dan ook al met de ziekte van dit land Wmet!
Ha! ha ha in een kaale runderfehonk zit nicer kratt dan
deeze mergpypen van Antoriius of Sint Jutmus.
't Zyn beetle
Ekren we het knokkelhuije, de Hemel weet van wie!

•••••■•.1*

T E I N,

Het zyn deeze doodsbeencieren niet, Heer Krygsoverilen! die
my behounnering baaren! — maar het zyn de gevolgen San
deeze heilige bedriegeryen, die ik vrees.
KRYGS0V2RSTEN.,

Welke gevolgen?
APITEIN.

Den onwederflandlyken invloed , die alio deeze Vertooningen
maaken op een y olk , dat dom en bygeloovig is , en dar, door
zyne Zielverzorgers, waar voor het een onbepaalden eerbied heeft,
en die het vollirektite oppergezag over zyn Geest voert , zich
overal laat been leiden , waar men het 1-e >hen wil! ---. Het
onbettrypelyk Enthoufiasmus , dat algerneen de Natie in het hoofd
om het hart geflagen is ; dat in ftaat zy, om tot alle bedenkelyke nitelften over te fldan , en dat op twee onderwerpen gevallen is, waar voor de flervelingen, ten alien tyde , bun goed,
bitted en leaven hebhen willen opofFeren, zo dra zy 'er het hatnasch voor aantrekken.
KRY0 soVE lt ST EN.
zyn ?
K A P I T E I N.

En die twee onderwerpen
Godsdienst en Vryheid!

KRIrEsoVERSTEN.

Ha! ha!
ze bier zyn!

ha! -

Godsdienst en Vryheid! — en dat zo als
It API rET N.

Zy mogen zyn zo als ze wilien , dat is het verfchil niet,

maar zeker is het, dat zrhiet al de uitwerkingen hebben, ja! nog
we! fierker zyn, dan of zy waren zo als zy behoorden. Het gantfche Volk is 'er doer in beweejng gebtagt," enz. Maakende
deeze Kapitein verier eenige zwaarigheden , die den Krygsoverften
geenszins fchynen te ontrusten ; doch, na het gezigt van eene
groote menigte Geestelyken , in de eene hand bet kruis , in de
andere land net zwaard, draagende ; zommige met kruiken met
bier , andercn met zakken vol geld hem voorby getreden zynde,
becint de Krygsoverften eenigzins van coon te veranderen , zeggende: „ My dunkt dat hun aantal vry groot is.
APITKIN.

Zy kunnen ket zo grout maaken als ze willen , a,/le inwooners
zyn hunne recruuten.
K RYC sovn It STE N.

Zy fchynen vry wel gedrtsfeerd te zyr,
KA.
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ItAPITEiN.

DAt kan ik juist niet zien. Maar ze zyn vol couragie , dat
e ik." — Door deeze en andere redenen begint hy reeds to
aarzelen, en daar hy geheel buiten raad is, bled by een volko.
men amnestie aan , met to rug gaaf van alle Rechten en Privilee
glen, welke echter , als te laat aanzeboden, afgeflagen worden;
20 dat het nu tot een vegten moet komen.
De beide Legers fchaaren zich in onder om aan te vallen.
Intesfci-en ileeken de Geesrelyken hunne kruisfen , kruiken en
geldzakken op ; en wenken en roopen de foldaaten om ze tO
doers deferteeren.
„ EEN KAPUCY N, tegen een Soldaat.
1k zal u de BenediEtie geeven.
S OLDAAT.
Ik bedank u, ik heb te erooten honger.
KEN u E S TELYKEN,

tegen een Soldaat.

Kom hier Broer! gy fchynt dorst te hebben.
E E N ANDER, laatende geld zien.
Is dat niet beter als elf oortjes daags?
Kom hier!"
Op deeze en dergelyke uitnoodigingen komen de foldaaten by
gantfche troepen overloopen. Krygsover/ten en Kapitein vliegen
been en weder doch vrugteloos , om deeze defertie te beletten.
Zy worden zelf van eenige foldaaten bedreigd. De Oflicieren
kornmandeeren de foldaaten om vuur te geeven ; dochEalle ge.
weeren weigeren.
,, K A P I T E I N.
Wat dunkt u, Heer Overfren ?
KEYGSOYERSTEN,

Ik weet het niet !
is in ' t fpel.

Ik ben raadeloos!

De Duivel

KAPITEIN.

De Heiligen en de Bierkruiken ten minfren.
KRYGSOVERSTEN.

Wat denkt gy dat 'er van ons worden zal?
rc.AP1Terrt.
De vlugt of een verpletterpanytjel
KRYGSOVERSTEN.
tht

eerfte was wer het heilzaainfre.
KAPITEI N.

1VIaar geenszins het honorabeifte.
KRYGSOVEESTEN.

Laaten wy wysgeerig over 't fink denkeu.
KAPITET N.

En op de loop gaan?
Jozephus! Jozephus! Gy zyt
Jyk beraaden geweest, of gy worth flegt gediend!
De Commandant eft het teken tot den ag nval. De Soldaate*

terixeeren zici fimmetyk ; de meesten deietteren, en eindelyk neemC
lity4soverfren en Kap tcin , itiet of a hunnen, de viugt; alter aster•
lautende wa; zy wade seLlast heOt,en.

AL.

ytertreus ,
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ALIA DE GERSTELYREN.

Vidorie! Vicaorie! Vidorie!
ALLE DE OViRIGEINT.

Vidorie! Vidorie! Vidorier
A!les wat men, tot bier toe, in dit Tooneelfpel gerchetst heeft,
nrookt volkomen (wat het wezen van de zaak aanbelangt) wet
de gefchiedenis, die onlangs in Braband is voorgevailen. En ook
bet Vyfde Bedryf is daar mede overeenkomai,g. JOZSPHUS door
Moedeloosheid en Hartzeer op het einde gebragt , bezwykt voor
de tyding, hem uit zyne Nederlanden aangebraet. In deeze omftandigheden biyft hy, echter , niet alleen groat, maar te gelyk
menschlievend. Altoos begaan met bet lot zyner ongelukkige Onderdaanen, beklaagt by bunne verblindheid en verleiding.
,,STAATICUNDE.

Deeze ondankbaaren verdienen uw beklag niet , Vorst ! ftraf
belt, door hen aan ,zich zelven over te laaten.
JO ZEP 11

S.

Welk een raad voor een Vaderlyk hart. —8 Myn Volk !
myn Volk! — 't Is weinig dat gy my overwint. Maar
gy, de prooi des fehandelykften Bygeloofs! — Gy, in de kluisters van hen, die uit den afgrond zyn opgedaagd, om de Vryheid
op den rand van
der Volken den doodtleek te geeven! —
uw onherflelbaar bederf, in den waan dat gy behouden zyt! —
Dat gy my vervloekt , , vergeef ik u, maar dat gy den Zegen
der g arde met baldaadige handen van u wegfloot , dit wringt my
den boezem toe! — uwe naderende onheilen doen my beeven! —
gelukkig dat ik ze niet aanfchouwen zal." Na eenige tusfchenpoozen , eene flaauwte, en een en andere uitboezeming, die het karakter van JezEsHus in het bevalligst licht plaatzen, verfchynt de
illemchlievenheid, welke den ftervenden Vorst in zyne laattle uuren
vertroost. JOZErHUS (thIS fpreekt zy onder anderen) gy zegepraalt,
wat het wezen der -zaak betreft, en -- ter uwer vertroosting zy
bet gezegd deeze zelfde triumf van Bygeloof en Arittocratie
geleid deeze Pesten der•aarde naar bun onherftelbaar verderf —
Uw Volk is , door zyne Geestelyken en Dwingelanden verblind,
misleid en verraaden geworden, dock eerlang zal het de oogen (Tenon!" — Daar op eindigt het ftuk met de zegepraal van Bygeloof

en Ariflovatie.
De Heer

TAPE ,

die als Hollandsch Viugteling ecoigen tyd te

Antwerpen, en wei toen de grootile wanordens daar plaats hadden ,
verkeerd heeft, was zeker best in ftaat, om de JIrabanders te leeren kennen; en de buitenfpoorigheden van zommi gen hebben hem
denkelyk aanleiding tot bet maaken van dit Tooneelfpel gegeevert.
Intusfchen vordert de algemeene iVIenschlievendheid, en mogelyk
eene nieuw op handen zynde oinwenteling in dit Land, dat men
hen een meer bedaarden geest, onder het bly genot hunner oude
voorrechten, tovrenfche.

NIEUWE
ALGEMEENg

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
De Baarblyklykheden van den Christlyken Godsdienst , kort
en duidelykopengelegd, door JAMES BEATTIE, L. L. D. F.
R. S. E. Hoogteeraar in de Zedelyke Wysbegeerte en Redeneerkunde te Aberdeen , Lid van de Zeewriche Maatfchappy der Weetenichappen , van de Letterkundige en Wysgeerige Maatfehappy te Manchester. .Uit het Engelsch vertaald , door PETRUS LOOSJES ADRIAANSZ Leeraar der
Doopsgezinden te Haarlem. Te Haarlem by A. Loosjes
P. Z., 1790. In gr. octavo, 169 bladz.
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n geen Land werd, naa de Herleeving der Letteren, den
aristlyken Godsdienst openlyker en feller aangetast, dan
in hat vryclenkend en vryfchryvend Groot - Brittanje ; dan
trof ook die zelfde Godsdienst nergens veritandiger en kloekmoediger Verdeedigers en Handhaavers aan. Verfcheide uitgebreide Werken daar in 't licht gegeeven, en deels in onze
taale overgezet , draagen hiervan bet onloochenbaarst
genis. Verre de mccste deezer,, tegen Geleerde Vyanden ingerigt, bedienen zich van het wapentuig der Geleerdheid , om nun met gepaste wapenen te beftryden. Dan, te
midden van den overvloed der Werken van lien aart tot voorItand des Christendomr in dat Ryk, ontbrak bet , volgens
de verklaaring des Bisfchops van Cue tier Dr. PORTERS
„ aan eene korte Befchouwing van de voornaamite Baarblyk5, lykheden des Christendoms voorgefteld op eene wyze
„ dat dezelve de aandagt vestigt , zonder clezelve of te mat„. ten, en hoogst nuttig tot bet vastrnaaken der Godsdien
„ flige Grondbeginzelen in de jeugd , by derzelver eerfte in„ trede in de -Wereld.” Zander iets te onttrekken aan
de waarde van veele Schriften dit Onderwerp betreffende,
oordeelt de Vertaaler van bet Werkje , 't geen wy nu ondet
handen neemcn , dat het ook bier te Lande rnangelt. Althans hem was 'er geen bekend, 't welk hem den arbeicl der
Vertaalinge van BEATTIE 'S Baarblyklykheden ontraadde: en
zynen Lanclgenooten, die by eenigen tyd geleden de WysV. DLEL. N. ALG. LETT. NO. 4.
seeRr

574
geerige OordeelL en Zedekundige Verhandelingen van deezen
chryver fchonk (*) , ook dit Boekdeeltje verduitscht te
leveren.
Wy zeggen 'er niet te veel vari als wy het dierbaar noemen ; en wonder gcfchikt naar de vatbaarheid der Jeugd.
OoKprongtyk was het ook ingcrigt ten dienfle van eenige
jonge Heeren , tot welken de Hooglecraar BEAT TIE eene byzondere betrekking halt: daar de vorming der Jeugd, zints
eenige jaaren , de Hoofdbezighcid des Schryvers been: uitgemaakt. Bewondert men bovelial de klaarheid , weike
zyne Schriften heerscht, en de bondigheid van zynen redeneertrant, die overtuiging baart , en den geest , zo niet met
riieuwe denkbeelden verrykt , de zeer verfchillende anderWerpen , door hem behandeld , in een ancier dan 't gewoone
licht, met genoegen doet befchouwen. Ouk dit is by ons
de uitwerking geweest van 't tegenwoordig Werkje , 't welk de
Opfleller geenzins gefchreeven heeft „ one het leezen van nitgebreider \\Terkel): tot verdeediging van den Christlyken Gods.
dienst als onnoodig te maaken: maar ow zulks aan te pryZen, en ter Inleidiug van dezeive te doen dienen: door zci
eenvoudig , en zo kart hem mogelyk was, alle onbevooroordeelde leezers , en inzonderlicid de Jeugd , te toonen , dat
de Baarblyklykheid van den Christlyken Godsdienst ten min Chu
flerk genoeg is, om de aandagt, en cen welwikkend onderzoek , te verdienen. —Indien ," fchryft hy,, „ zeif dit maar
kan uitwerkeh , zal ik dienst doen aan erne zaak, welke ik,
als een vriend des Menschdoms , altoos zcer ter bane genOmen heb. Want uit veele verkeeringen , die ik gehad
heb met Ongeloovigen , is my gcbleeken , dat onkunde van
den aart onzes Godsdiensts , en een weerzin , om deezen en de
Baarblyklykheden voor denzelven te leeren kennen ander
de hoofdoorzaaken des Ongeloofs moeten gefteld worden. —
1k heb zomtyds kleine Verhandelingen aangetroffen, getyteld een Raad van Tien Minuuten, voor de zodanigen die
gereed fionden deeze of geene onderneeming te doen. Zodanige ftukjes kunnen van nut weezen , fehoon gees
volkomen verilag behelzen van de zaak over welke zy hart'.
delen. — Allyn °op-neck is een Read van twee Uuren te
geeven aan hem , die zich , door de Schriften der Onge,,
loovigen , of door verkeering met hun , gevaar inapt van
tot hunne zyde over te gaan , en opregt genoeg is om te
begeeren met weinig woorden onderrigt te worden of de
liaarLetteroel. VIT. D. I. Stuk 1.11. 563; el.
(*) lie or2e Alg.
N. 491g. Vad. Letturoef. 1. D. 1. Stuk. a 517.
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tmiTblyklykheid aan den anderen leant zo aanneemelyk is,

dat ze de oplettenheid van een redelyk mensch verdient.
En, wanneer ik hem daaromtrent voldoening fchenk, zal
by natuurlyk myn boekje ter zyde leggen , en zich , out
verdere onderrigting te bekomen, wenden tot de Schryvers,
die het geheele O gderwerp behandeld en veele dingen opgebelderd en beweezen hebben , die de beperktheid van myrt
Plan my alleen toeliet te neder te liellen , of misfehien enkel Cell wenk des betreffende te geeven. — En het gewigtigtie gedeelte van mynen arbeid beftaat bier in , dat hy, ten
zelfden tyde, zal opgewekt worden , om met eerbied de Heilige Bladeren, die de Gefcniedenis der Godlyke Openbaaring
bevatten, te raadpleegen: welke by zal bcvinden dat dikwyler en misfchien voikomener , dan by zich kon verbee1den , haare eigene Baarblyidykheid medebrengen. — Wanmu by dir alles gcdaan heeft , met opregtheid , met ear
nederig en leerzaam hart en eene zuivere begeerte om de
Waarheid en zyn Pligt te kennen, dan waag ik het hem te
verzekeren, dat by zich den tyd niet zal beklaagen door bent
in deeze nafpeuring befteed; en dat zyn Geloof door de Schriften of de Verkeering der Ongeloovigen, nooit weder gevaar
zal loopen."
In chic Hoofdilukken is bet Werkje afgedeeld. — Het
I. toont dat de Openbaaring nut en noodtaak;yk is. — Het
II. itrekt ten bewyze, dat tie Euangelie-Gefchiedenis waarheid is. In vier Afdeelingen is dit Hoofdttuk getinaldeeld.(i) Het Euangelie aangenzerkt als een gedeelte der °ado
Gefchiedenis. (a) Van bet Bewys uit de lioorzeggingen ont.
leend. (3) Het Geloof der eerfle Leerlingen was bet uitwerkzel niet van Zwakheid; maar van welgegronde Ovixtztiging. (4) De Uitmuntenlzeid en Zonderlinge Namur des
Christendoms, een Bewys vcor deszelfs Waarheid.
Het
III. Hoofdfruk is , na eenige Bedenkingen , waarom de
Christlyke Godsdienst aan Misduidingen en Verbasteringen
blootgefteld geweest is; en de vereischtens in de Beiyders van
denzelven, mgerigt tot bet beantwoorden der zeven volgende
Tegenwerpingen. (i) Die men ontleent nit bet Aantal der
Ongeloovigen. (a) Die men afleidt uit de Bekvaamheden
Deugden tier Ongeloovigen. ( 3) Die rust op de Duisterheict
van byzondere Leerfiellingen en Spreekwyzen. (4) Die PIO;
ontleent van de veronderlteldeonbeltaanbaare flrycligheden in
de Euangelie- Gelchiedenis. (5) Die fleunt op de verondenfielde Ongefchiktheid des Christendoms , tot den gewoonen
loop der Menschlyke Bedryven. (6) Die afgeleid vordt van
Rr s.
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eene veronderjlelde Kragtloosheid om het Menschdom te her.
vormen. (7) Die men ontleent uit de fchynbaare weinigbeduidenheid des Mensehdonis , in vergelyking van de uitgefirekthiid des Heeliils.
De Oplosfing der Tegenwerpingen aanvangende, merkt
de Hoogl. BEATTIE te refit op: „ De verdeediger van den
Christlyken Godsdienst heeft niets te maaken met de byzondere Leerftellingen van LUTHER CALVYN Of BELLARMYN,
of met eenig ander Stelzel , 't welk onderheevig is aan behebt te wczen met menschlvke zwakheid , zyne eenige
zaak is , de Waarheid , gelyk dezelve in CHRISTUS JESUS is,
te verdeedigen. Ik oordeel, overzulks, my niet geroepen
om eenige tegenwerping te beantwoorden van die Schryvers , die de Misvormingen van de Christenhcid voor de
Christenheid zelve neemen. Zy , die anderen vervolgen,
of haaten , of zelfs liefdeloos over hun oerdeelen , handelen lynrccht firyclig met de eenvoudiglie en weezenlykfte
Leerftellingen van het Euangelie : en ieder Kerk , die
wreedheid , onregtvaardigheid of liefdeloosheid in ecnigo
maate, aanmoedigt , is in die zelfde maate ondristlyk.
, Doch , waarom ftondt de Christelyke Godsdienst voor
misduiding bloot ? Zou de Magt en Goedhcid van con
zich niet veel zigtbaarder vertoond hebben , hack by de
Leer onvatbaar gemaakt voor alle verbastering en verandering? — Dezelve geheel re verbasteren en te veranderen is, in de daad , onmogelyk, zo lang de Heilige Gedenkboeken in weezen blyven, op welke alle Aanhangen
van Christenen zich beroepen , als hun maantok des Geloofs , en welke de onderlinge jaloufy dier Aanhangen
nooit zal toelaaten , dat in de hoofdzaak eenige weezenlyke verandering ondergaat. Maar elk ding, 't welk toevertrouwd wordt aan een Schepzel , zo broos en feilbaar
als de Mensch , moet aan verbastering bloot gefteld zyn.
Wat is meer bedorven of misbruikt dan gezondheid en
fpraak? Nogthans zal men niet beweeren, dat GODS Goedheid en Magt meer in ons zou hebben uitgeblonken , indien wy alien ziek en flom waren. In elken flaat van zedelyke beproeving moet dwaaling mogelyk weezen , en het
kwaad beftaan.
„ Maar, bchalven bet alg,emeen beginzel van verbastering, ontflaande uit de brooslieid onzer Nattrure , hebben
andere oorzaaken van ecmn byzonderen , en in (le daad
zeer zonderlinv,en , aart kart naa de Apostolifche Eeuw,,
medegewrogt, om den Christlyken Godsdienst te bederven.
Waq.
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Was het mogelyk , dat de zagtaartige invloed dier Leere
den voortgang kon fluiten van dien val , waar mede dat
verbaazend lichaam der Romeinfche Magt toen plotsling
nederitortte ; of kon dezelve de verwarring , de misdryven , de algemeene Zedeverbastering, welk.e altoos den val
Bens Ryks vergezellen , en op eene zo uitfteekende wyze
met den val des Romeinfchen Ryks gepaard gingen, vow:kom en ?
„ Was het mogelyk , dat , te midden van het woest
fchreeuwend oproer der vermeesterende Invalleren van het
Noorden , de zagte Item van het Euangelie des Vredes
met vrugt , of eenigzins , kon gehoord worden ?
Daarop volgde die lange nagt van verflandlyke duisternis,
die eene geheele uitblusfing dreigde van elke ftraal van
Weetenfchap , welke tot hiertoe de Kinderen der Menfchen verlicht hadt. --- Was bet mogelyk nit deezen
bajaard van onkunde uit te fluiten den boozen geest des
Bygeloofsof die andere bloedgierige Demons van Roof:
zugt en Wreedheid , welke nooit misfen in de niet befchaafde ziel te huisvesten? — Het kan geene {bile van
verwondering opleveren , dat , in deeze ornftandigheden ,
een Godsdienst , gegrond op Vrede, rent Verftand en de
zuiverfte Zedekunde, eerst verwaarloosd, voorts verkeerd
verftaanen vervolgens grof bedorven, zou worden ; en
dat dezelve , dienstbaar gemaakt aan de oogmerken van
menfchelyke, en dikwyls barbaarfche, Staatkunde, in dien
bedorven toeftand , verfcheide vlekken kreen. van de barbaarschheid, en veel overnam van de trotsheid
b en andere
dwaasheden der Menschlyke Natuure.
„ Voorwaar , in het verloop van eenige
weinibae Eett,
wen, hadt de Christlyke Godsdienst deszelfs fchoonheid en
zuiverende kragt verlooren, en vertoonde, wil de Leezer
my toeftaan deeze figuurlyke fpreekwyze te bezigen, gelyk
een ftroom met brokken gruis vervuld, een afbeelding van
gevaar en verwoesting, veeleer dan van nutheid en dienst.
Maar , fchoon de wateren bedorven waren , de bron was
Hier opgedroogd. En wanneer, door de trapswyze werking van oorzaaken , eenige meer andere min in 't oog
loopende, de hindernisfen emdelyk begonnen te wyken, en
het kanaal open te gaanfiroomde deeze rivier des leeyens weder ruin en ryklyk voort , en zal zich, fchoon
overal Met van belemmering bevryd , noch in eenig land
tot de oorfpronglyke zuiverlieid herfteld, met den tyd, zo
te hoopen is, door den Godlyken zegen in alle Landen
Kr 3
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verfpreiden , en in den voortgang allengskens opkiaaren.
Want, om nict nicer zinnebeeldig te fpreeken, welke veranderingen 'er mogen voorvallen , wy hebben thans niets
te vreezen , 't gecn gelykt naar do Gottifche invallen, of
voor die uitdooving der Letterkunde, welke deeze vergezelde en volgde. Zo als de Wereld tcgenwoordig gefteld
is , zal Geleerdheid en vry Onderzoek waarfchylayk weer
en meer veld winnen. En als deeze de overhand- verkrygen zullen onkunde en dwinglandy,, drogredenkunst en
bygeloof, die, tot dus sang, do geilaagendtte vyandinnen
van 't Christlyk Woof en der waare Wysbegcerte geweest
-zyn , in dezelfde evenredighcid derzelver verderf ademenden
invloed verliezen."
kVei te regt houdt by het wederleggen van alle de Vitteryen des Ongeloofs your een eindelooze mak , ongefchila
your een Werkje als bet zync; en bepaalt zich voornaarnlyk tot die TegenwerpinL.-2,eu welke hem in de verkeering
voorkwamen, en incest getalikt fclieenen, om de aandagt
van jonge Peribonen te trekkcn , en bun te bederven. De
boven opgegeevcn lust flrekt daarvan ten blyke. Gaarne
Zoud en wy eene geheele oplosfing van deeze of geene
zwaarigheid overneemen ; dan reeds hebben wy zo veel
ontleend, dat ons Berigt te wyd zou nitloopen. Aileen
Itunnen wy ons niet onthouden, van tale en andere be(inking, de Ingeeving der Heilige Schryveren betrellende,
over te necmen.
„ Eenigen," zegt by „ vinden zich verlegen, urn de
Ingeeving der Luangelisten overecu te brengen met de byzonderbeden, waarin blame Euangelien van elkander fcby.
men te verfehillen. -- SOCRATES heeft, reeds langen tyd
geleden , waargenomen , dat de Menfchen geene boven.
natuurlyke onderrigting noodig Fadden, van dingen, welke
zy door hunne natuurlyke vermogens alicen konden ont.
dekken. Om de Apostelen in ftaat te ftellen tot het bevatten van alle Euangelifche Waarheid , was bovennatuurlyk licht noodig. Hun. Muster beloofde bet bun diensvolgens ; en op den Dag der Pinxtcrleests , of kort dear
ontvingen zy 't zelve. 1k zeg, of kort dear naa:
naa de nederdaaling van de G-aven des Heiligen
Geests op dien Dag, rwmus eene bvzondere Openbaaring
Itreeg, wegena de B gkeering der Heidenen; en het geheele
Phan der Euangelifche Bedeeling , zo wel als de wonderdaa(i ;.r e en gena ,_iegaaven ..ran pArn,us, door onmiddelyke
Ingeeving, werden inedegedeeld. Naa dien tyd vinden wy
dat
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dat zy in vry flerke bewoordingen van Onfeilbaarheid in
htinne Leere fpraken. By zommige bunengewoone gelegenheden, welke zy, in den loop nuns Apostelfchaps, zonden a:unreal], als wanneer zy voor Koningen en Overlieden gebragt wieruen , was brut 's Hemels byftand beloofd
in het verdeedigen van hunne zaak.
„ Maur Ingeeving W113 niet noodzaaklyk, om hun in
fiaat: te fiellen tot hooren en zien: of bun te leeren, hoe
te gedraagen , in de gewoone voorvallen des leevens.
Wy hebben geen reden altuos um to defilten , dat JOAN-.
NES , naa zyne Beiteering, een hetet Visleher, of Luc ills
ten bekwaamer Geneesheer was, dan te vooren. Zy behoeven , cierhalven, myns oordeels, als Qefchiedfchryvers,
in geen ander lick bcfelionwd te worden , dart' als eerlyke
lieden , die verhaalden, wat zy gezien, gehoord en onderzogt hadden; IVaarover zy bevoegde oordeelaars, waren,
en waarin zy bet hoogst belting hatiden ; want, op. deeze
Veronderltelling, is hun Getuigenis ten vollen genoegzaam ,
orn de Waarheich van het Enangelie te. bevestigen. En dit
kan 'tot redengeeving dienen , waarom zy alien dezelfde
Dingen -niet verhaalen , noch dezelfde Geb,eurtenisfen met
juist op dezelfde wyze befehryven.
„. Wanneer de zaak , op welke, men onderzoek doet,
eenigzihs zarnengefteld is , • kan men geene ftipte overeca.
komst in het Getuigenis der Getuigen verwagten. Laatea
zy cnrcgt en oplettend zyn , zy kunnen alien niet op dezelfcie pfaats, gel-hart', en gevolglyk , zonder. verfcheidenheitt ; geen keunis genornen behben van dezelfde byzonder hecieti, Ten aanzien van zommige GebeurteniSfen , is
ook het geheugen van eeni ge Mentehen fterker dan dat
van' anderen. Deeze herinnert zich best wat by hoorde,
geene wat by zag: de een let op de verbintenis. der voor-valien met derzelver uitwerkzelen en oorzaaken; een ander
overweegt ze veeleer afzontierlyk , en laat elke Ge4eurtenis op zichzeive than. Ter deezer oorzaake zullen eenige
verfeheidenlieden, in 't geen zy verhaalen, ornItandig,heden
van weinig aanbelang betreffende , een gunitig gevoelen
van de Geloonvaardigheid der Getuigen medebrenge4; tervi yl eene volkomene gelykheid- van voordragt, in het verOnderfteldc vermoeden van een vooraf beraamd. Plan
zou doen opryzen.
„ Maar, fchoon de Apostelen , naa het. ontvangen van
de Gaven des II. Geests ; op dien Pinxterdag , fterk van
liunne Onfeilbaarheid in de Leere fpraken , gavel] zy nimRr 4
met
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me voor , dat hun geheele gedrag onder het geleide van
Ingeeving ftondt. Zy waren in de claad heilige Mannen;
maar zy bleeven Menlchen, en fionden als ivIenfchen bloat
voor Zonden van zwakheid , welke zy nederig erkennen,
en waarvan niemand vry is — ook voor dwaaling , niet
in de Leer , maar in die zaaken van minder gewigts
in welke . zy niets dan hunne eigene Bede tot hun geleide
hadden."
De algemeene Brieven van JAKOBUS, PETRUS, JOANNES en
JUDAS. Naar het Grieksch. Dow Y. VAN HAMELSVELD.
Te Amfterdam by M. de Bruyn, 1790. In gr. octavo.
In de vertoiking dezer Brieven heerscht, even als in die
der voorigdn , ene oordeelkundige opmerkzaemheid op
de denkwyze van derzelver Schryveren ,. en de tydsomflandigheden die zc op het oog -hadden ; het Welk den Meer
Hamelsveld, de kraclit der voorftellingen gadeflaende ,
en het Westeriehe taeleigen in agt nemende , recht ge-fchikt gernaekt heeft , om zyne vlocibare overzetting een
nadruk te verlencn, die des Lezers aendacht vestigt. —
Men neme, tot ene proeve bier van, de trouwhartigc les
van Apostel Yakobus , Hoofdii. I. 19-27, naer deze vettaling aldus luidende.
„vs.:19. Een iegelijk derhalven , mijne gcliefde broeders!
zij fuel, om te hooren, langzaam, om te fpreken ,
20. langzaam tot drift , want nooit heeft 's Menichen
drift en overijling iets goeds uitgewerkt, dat Gode
21. behaagen kon. Legt daarom alley af, wat befmet, en u eenigzins nadeel kan aanbrengen, maar
neemt met bedaarde gelatenheid de leere, die in u
geplant is, aan, welke uwe zieien kan zalig maaken.
2z. vVeest niet ilechts hoorers, maar betrachters dezer leere; voedt u zelven niet met valfehc verbeelWanneer toch iemand enkel een
., ding.
rer,, en geed daadliik betrachter, dezer leere is, die
24. is iemand gelijk, die in een fpiegel zijne natuurlijke
gedaante befchouwd heeft, maar die zich naauwlijks befchouwd en orngedraaid heeft, of tevens ook
vergeten is, hoe hij 'er uitziet.
25. Maar hij, die in de volmaakte wet, de wet van
vrijhe;d, inziet, en daar bij blijft, deze, wanneer hij
nieti!:ehts een vergeLtlijk boorer, maar een daadlijk
be-
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betrachter van dezelve is, zal in zijn doen gelukkig
zijn.
Indien iemand onder ulieden zich verbeeld, gods); vs. dienftig te zijn, en echter zijne tong niet in toom
zichzelvcn misleidt , zijn
weet te houden,
a7.godsdienst is ijel. -- De echte en bij onzen
God en Vader onberispelijk gekeurde Godsdienst
is, als men weezen en weduwen in hunne wederwaardigheden bijflaat , en zich zelven onbevlekt bewaart van de wereld."
's Mans Forte Aannterkingen, over deze Brieven, zyn,
naer den inhoud dezer Apoftolifche Schriften, meerendeels,
niet zo zeer van een leerenden , als wel van een vermanenden inhoud, en doen ons , in dit geval, het volgende
opmerken.
, vs. 19.] Toorn (*). Het Griekfche woord zegt niet alken, het Been wij toorn noemen , maar elke hevige drift,
en derk uitvaaren in hartstogten. Bij alle verfchillen,
die over den Godsdienst gevoerd worden, moeten wij wel
hooren, maar niet ligt fprekeii , wij moeten bedaard onderzoeken ; ailerminst komt drift en hartstogt te pas in het verdeedigen der waarheid.
„ vs. 2o. Nooit heeft zoodanige drift iets goeds uitgewerkt ! Eene waarheid, die in alle volgende eeuwen
door de ondervinding bevestigd is ! — Maar hoe weinig
zijn deze lesfen in alle verfchillen om den Godsdienst opgevolgd! — Men ziet nit bet verband, dat JAKOBUS nog
ipreekt van de pogingen , die aangewend werden, om de
Christenen van bun geloof of te trekken; in dat geval moesten de Christenen alle bedaa,rde befcheidenheid gebruiken,
en zich voornaamlijk voor drift wachten.
„ vs. 22. De beste wederlegging zou zijn, een levensgedrag, volgends de voorfchriften van de Christen-leere.
Het is eene ijdele verbeelding, wanneer men geloofc, dat
bet genoeg is, rechtzinnig, en een ijveraar voor de rechtzinnigheid te wezen; wanneer men gelooft, dat de rechtzinnigheid alle wandaaden kan bedekken.
„ vs. 23. Een fchoon beeld! Iemant befchouwt zichzelyen in een fpiegel, keert zich om, en vergeet zijne gedaante, die derhalven blijft, zoo als zij hem is aangeboren, zonder
(*) Ooze gewoone Vertaiing heeft traegh tot toorn, en zo ook
VS. 2.0. de torn des main.
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der dat baare fehoonheid of zuiverheid verbetert of toe.
neenit. Zie daar hem, die rechtzinnig wil dies
de leer en de voorfchrifteu Varthet Christendom befciiouwc,
maar nietebetracht, zoodat zij geenen invioed hebben, op
de verhetermg van zijnen zeddlijken toeitand.
„ vs. 25. 1)e wet der vrijheid, de le;re van CHIUSTUS,
die ons vrij trtaakt , niet alteen van het juk der Mofairche
wet, maar ook van de ilavernij der drifteri en hartstogten,
met een wooed, eter zonden.
„ VS. 26. Die in zijn leeren en verdeedigen van dengogsdienst zijne tong Diet wect te beftuuren met bedaarde wijsheid, maar zijn hart, zich even, misleidt ; denkende , tin
in zijn ijver de Godsdienstbeflaat, diens Godsdienst is ijdell.
„ vs. t 7. Dit is bet waare 1 Christenen I hierin beitaat onze
ezegende Gocisdienstl."
Vervolg van ftiehtelijke Leerredenen , door J. WVTON
Predikant te Londen. Uit • het Engelsch Vertaald door
M. .VAN WERKHOVEN. Eerfie Stuk. le Amiterdam by
de Bruyn, 179o. B-ehaiven het Voerwerk, 356 bladz,
In gr. octavo,
Tet gebruik, dat men in Engeland gemaekt heeft van HanI dels beroetud Muzykiluk , onder den naem van den
Mesfzas bekend , mishaegde den deftigen Newton, om dal;
het ilia beantwoordde , aen het gewigt en de verhevenheid
van bet ondcrwerr. • ZulltS noopte 'hem om de Bybelplaetzen , die den inhoud van dat Choorgezang uitmaken , waerin van de komst des Verlosfers in de waereld, van zyne
Verneciaring en , Verhooging, en van de heilryke yruchten
van 't VerlOsfingswerk gefproken word , als onderwerpen.
ener ernfliger befpiegelinge te behandelen. Men heeft de
voornaerraen zyner Leerredenen over die plaetzen, uit de
Engelfche uitgave , byeen verzameld , in 't Nederduitsch
overgebragt, en als een Vervolg , op den voorheen afgegeven bonciel van 's, 'Mans ftichtelyke Leerredenen , het licht
doen zien. -- De wyze van uitvoering natuurlyk gely
aen den gewoonen prediktrant van zyn Eerwaerden , die,
wel gefchikt is voor de zodanigen die zyner denkwyze toe,Yedlen zyn,
- rnaer Been byval heeft van dezulken, die ene
andere leiding gewoon zyn. Intusfchen, zal men, lio.e
ook daeromtrent gezind . zy, even als wy voorheen app.;
merkt
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merkt hebben (*), den Eerwaerden Newton fleeds, en zo
ook in doze Leerrecienen , blyven erkennen, als een
voorilander van het werkdadig Christendom; bet welk by
hier, order anderen, in zyne Leerreden over Jez. XXXV.
6, voordraegt als ene uitwerking derEuangelieleere, die
in derzelver ware omhelzers daedlyk placts-moet hebben.
„ Het is, zegt hy, van groot belang voor ons, dat wij
onszelven aan deezen toetsfteen beproeven, en niet voldaan
zijn met onze kennis van het Evan gelij, vender, dan ons
geweten ons getuigeni's geeft, dat dezelve eene wezenlijke,
Gene zedelijke verandering in onze gemoedsgezindheid, gedrag en bedoelingen, heeft te weeg gebragt. Want 'er is
eene kennis , welke valschlijk dos genoemd wordt ; eene
kennis , welke opgebla.azen maakt, maar niet {Edit. De
Ditipraak van den 1-1EILAND verdient ooze ertilligfle overweeoin o.• lk ben tot een oordeel
dream N'eereld gekomen , opdat
de geenen die niet zien, zien moogen , en die zien blind worden (t). — Het is zeer moogelijk, ja gemaklijk, door
behuip van Boeken , Leerredenen en verkeering, eene gererrelde en leerflellige kennis van de Godlijke Waarheden te
verkrijgen. Men kan dezelven dos aanleeren, gelijk eenigen
anderen tak van menschtijke Weetenfehappen , en eenen
goeden voorraad van rechtzinnige kundighe:ien opdoen; men
kan, daarbeneven, eene aamnerkelijke bekwaanTheid bezitten, om dezelven door bewijsredenen te ftaaven en te verdecdigen; — terwij1 , met dit al/es , het hart geheel vervreemd blijit van derzelver heilzaamen invloed. Zulke menfchon zijn 'er veelen. En deezen maaken doorgaands, hovel/
anderen, eerie groote vertooning van te zien; zij beelden
zich zulks ook iii , en beroemen 'cr zich op. Ondertusfchen
zijn yen menfcben ongelukkiger verblind dan deezen. Zij
ichorten met verachting den neus op, wanneer men fpreekt
van eene eigen geregtigheid , op gebeden aalmoesfen en
godsdienstpligten; gegrond; maar zij merken Diet, dat zij
zelven volkomen gelijk zijn aan de Farizeeowen, wicr beliaan en gedrag in het Nieuwe Testament zoo kennelijk befchreeven , en zoo uitdrukkelijk veroordeeld worth. Hunne
gewaande kennis .van de Leeraukken van het Evangelij ,
welke zij misbruiken,is de gerechtigheid, waarop zij bonne
hoop vestigen; en daarop vertronwende, zien zij met verach•

(*) Zie N. /lg. read. Lettsroef. II. D. bi. 349.
(f) Joanna IX. 39.
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achting neder, op alien, die meer naauwgezet en teder in
hunnen wandel zijn dan zij, als op onkundige en wettifche
Menfchen; terwijl zij van eene getrouwe en ontdekkendc
predikwijze zoo bang zijn, als van een doodlijk vergif.
Offchoon de Leer van het Evangelij, recht verftaan en omhelsd , tot zuivere deugd en godsvrucht leidt, is het nogthans to vreezen, dat 'er Menfchen zijn, die dezelve toefiemmen en 'er voor pleiten, om hun geweeten gerust te
ftellen , door uit dezelve verfchooningen te ontleenen, voor
de zonden, die zij onwillig ziju te verlaaten. Men behoeft
zich niet te verwonderen , dat zij, die afkeerig zijn van
's REMANDS juk, en eenen weérzin hebben tegen zijne bevelen , gaarne het denkbeeld plaats geeven, van eene
heid uit genade , zonder de werken der Wet. Ook kan het
Leerfluk van de Volharding der Geloovigen tot een oorkusfen ftrekken voor dezulken, die, offchoon voor tegenwoordig van alle gevoel van geestlijk Leven ontbloot , zichzelven
trachten te overreeden, dat zij waare Christenen ziju, omdat zij, cenige jaaren geleeden, ernftige gedachten gehad,
en eenen fchijn van godsdienftigheid vertoond hebben. Desgelijks meenen zij, in het geen de Schrift leert, aangaande
's Menfchen volilaagen onmagt ten goede , eenen pleitgrond te
vinden , voor hunne achtloosheid en pligtverzuim; en daarom
zijn zij ook niet ongenegen, om dat getuigenis toe te itemmen. De opwekking en het bevel, om te waaken, te ftrijden, en re arbeiden, in het gebruik der middelen, die GOD
verordend heeft, ontwijken zij, zoo zij meenen met recht,
door zich fchuldig te erkennen , .en te zeggen : Ja waarlijk,
ik ben een ellendig fchepzel, ik kan van mijzelven Diets op
de rechte wijze doen; en waartoe zou ik dan poogen iets te
doen? Een Leeraar kan, in algemeene bewoordingen , over
deeze flukken prediken, en hunne toeftemming wechdraagen. Maar fpreekt hij onbewimpeld en getrouw tot hun geweten; betuigt hij, niet flegts tegen doode werken, maar
ook tegen een dood geloof; tegen geestelijken hoogmoed,
liefdeloosheid, kwaaclfpreeking, waereldschgezindheid, en
zondige roegeeflijklieden ; dringt hij 'er fterk op , dat de
ranken van den waaren Wijnftok, druiven, en geen braamen,moeten voortbrengen dan zullen hoorders van die
gemoedsgefteldheid , als ik zoo even befchreef , meenen
GODE eenen dienst te doen, met alles wat die Leeraar zegt,
voor laf en wettisch gefnap nit te krijten. — Hoe rampzalig, dat Menfchen zich laaten verblinden, door die zelfde
Waarheden welken zij belijden te gelooven ! En ecvhretej.
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vreeze ik, dat zulke gevallen maar al te gemeen zijn Gob
bewaare ons, mijne Waarde Hoorders , voor zulk een zelfbedrog! Want indien het tout zelf finaakloos wordt , waarsnede zal het gezouten worden (*)? Mogten wij alle eenvouwdig tot bet Licht koomen , met eene begeerte, om meerder
van ons zelven, en meerder van onzen VERLOSSER te kennen. Dat wij meer ootmoedig en geestlijk moogea
zijn ; meer bevreesd voor de zonde; meer waakzaam, ea
meer voorfpoedig in het firijden tegen dezelve; en in onzen
ganfchen wandel meer gelijkvormig aan ons Heerlijk
HOOFD

(*) Matth. V. 13.
Verkeering met God , by byzondere gevallen en tyden, door
j. FR. FEDDERSEN, Predikant aan de Domkerk te Brunswyk. Eerlte Deed. Naar de derde uitgave uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amjlerdani by H. Keyzer , 1790.
Behalven het Voorwerk, 226 bladz. In gr. octavo.
pwekkende befpiegelingen , in welken de flichtelyke
Fedderfen het gemoed der Lezeren , door ene ern{lige befchouwing der omflandigheden , waerin ze zich bevincien , opleid , ter overdenkinge hunner verplichtinge , zo
jegens God en den Naesten , als zichzelven. Hy doorloopt
ten dien einde, verfchillende toeflanden , in onderfcheidea
betrekkingen , beiden ten aenzien van voor- en tegenfpoed,
en richt zyne befpiegelingen, naer eisch dier verfcheidenheid , op ene gemoedlyke wyze in, zodat het den Lezer
Hope, om 'cr zyn gedrag opmerkzaem aen te doen beantwoorden. — Men leeze , ten voorbeelde , 's Mans overdenkingen by het genot van aerdfche geneugten, die aldus
luiden.

O

„ Verleen, 6 Heer! dat wy Heeds dankbaar u verhoogen,
En maatig in 't genot der vreugde weezen moogen."
19 Gods vriendelykheid en voorzorg voor het hell der
Menfchen worth my volkomen blykbaar , wanneer ik becienk , hoe veel goeds by op de geheele aarde verfpreid heeft;
bet welk bun tot genoegen verilrekt. Het kind, de jongeling ; de man en de gryzaard , bebben , naar Gods wyze en
genadige fcbikking , ieder zodanige geneugten , die aan
oudcrdoin eigen zyn. Geiyk elkc trap des Menschlyken

ou-
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ouderctoms , en ieder fiend der Menfcheli byzOndere zeds*
ningen oplevert, zo is ook elk jaargetyde voor ons gezeeb0-end met goederen, die onzen geest en ons ligchaam verkwikken. Dit alles heeft onze neve Vader in den hemel
gedaan, om oils de reis, die wy door deeze waereld near
de eeuwiglieid moeten doen, recht aangenaam te maaken.
De aangenaamheden deezes levens moeten ons dienen ter
vervrolyking van ons gemoed, by de meenigvuldige zorgen en lastigheden van het zelve , en tot lierfleiiing en
vernieuwing van onze krachten, op dat wy de ernileige
gewigtige bezigheden, in onzen Itaat, met meerder gemak
en vermaak voibrengen kunnen. Voor veele duizenden
heb ik onrzaak te roemen De ficere heeft groote (linen
aan my gedaan , dies ben ik vrolyk ! God bewaart my
voor alle plaagen , zorgen en bekommeringen. Hy geeft
my daarentegen veele waare geneugten. De bevallighedea.
der natuur, in de hoven en op de velden, vermaaken my;
de verkeering met blygeestige en deugdzaame vrienden verkwikt my; ik heb genoeg van goede fpys en drank. 1k
leg my vergenoegd neder in myn bed, (laap gerust en ontweak met blydfchap. lk -heb alle middelen en gelegenheid , om my het levee recht gemakkelyk te maaken, my.
nen geest te vervrolyken en myn ligchaam te kocsteren.
Weldaadig God! wie ben ik, dat gy zo liefdenryk aan
my gedenkt , en my blyde dagen fchenkt boven zo veelen ,
die 't beter verdienen den ik! — 1k erken uwe onverdiende goederticrenheid met ecu ontroerd hart, en bid u: help
my nu ook, dat ik altyd recht dankbaar jegens u mooge blyven! 1-let hart van den mensch wordt, helaas! dikwcrf by
het aardsch geluk verleid, u en zynen pligt te vergeeten.
Bewaar my daarvoor, lieve hemelfche Vader!
„Laat my by het genot der geneugten deezes levens aan u
denken; u als den eenigen Ga yer van al het goede en
aangenaame , het Nvelk ik op de aarde geniet, met eene levendige overtuiging erkennen, en met een dankbaar gevoel
verheerlyken ! De geneugten , die ik geniet, moeten altyd
rechtmaatig en onfchuldig blyven ! Nooit moet 'er edn van
dezelve behooren tot de ifrafwaardige vermaaklykheden
die my berooven van de verheevener vreugde des geweetens,
die tegen Gods gebod aryden , en my bloot fielletraan her
gevaar van Gods gem*, en de eenwige zaligheid daardoor
te verbeuren! Zelfs het genot van de onfchuldigtle genougten wordt zondelyk , wanneer ik daardoor iets coeds
verzuim , het walk ik. verpli
...gtb-en te doen; of wanneer 1k
my
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qty te vvel daaratin overgeef.. Nimmer moet er een pligtt
welken ik als Christen, of als Onderdaan , of knecht, of
burger , of heer Qf vriend of hnisvader en mensch
ben te volbrengen, wegens aardfche geneuaten, met achteToosheid waargenoomen , of zelfs verzuimd
b worden ! Bovenal moet dit myne hoofdzaak blyven, dat ik met ernst en
trouw in den that , wanrin gy, o God! my geffeld hebt,
het myne met oprechtheid doe; en laat my de geneugten deczes levens alleenlyk genieten tot herItelling van myne krachten , ter verkwikking van geese en ligchaam , om myne gewigtiger pligten dies te gemakkel3 rker te vervullen , en any
de lastigheden van mynen itaat te veraangenaamen. Daartoe hebt gy my dezelven gegeeven , daartoe zal ik ze ook,
naar uw ooginerk , gebruiken ! 1k zal dus ook in het genot
van dezelven altyd omzichtig en maatig zyn; ik, zal over my
waaken , op dat zy my niet te veel bekooren , en my niet
wellustig,, ydel en ligtvaardig maaken moogen! 1k zal dikwils bedenken , dat zy verganglyk zyn, en dat God my tot
onverganglyke geneugten heeft gefchaapen! Deeze zal ik met
den grootften yver zoeken. Wel te doen zal myn grootfle
vermaak zyn ! 1V1yn hart moet met waarheid betuigen:
lermeest verblyde ik my in mynen God en Heiland Jelus
Christi's.
„ Komt eerlang de tyd, dat God my lyden opiegt: den zal
ik denken aan het goede, dat ik te vooren van hem ontvangen heb , en oprechtelyk bidden:
o Heer! ik dank U voor het lyden,
IVaardo®r me Uw hand getuchtigd !Raft ,
Zo wel, als voor 't gerust verblyden,
Dat my Uw Vaderzegen geeft !"

Katechismus , of Onderwyzing in de Christelyke Leer, vergeleeken, met de oorfpronglyke Hoogduitfche en Latynfche
uitgaven , door s. VAN EMDRE Predikant te Wa,geningen.
Te Utrecht by D. Kemink en "Loon en G. van den Brink
Jz., 1790. Behalverz de Voorreden, 92 bladz. in oaavo.

Gemerkt

de Heidelbergfche Catechismus oorfpronglyle in
't Hoagduitsch gelchreven, en vervolgens in 't Latyn
overgezet zy, zo heeft de Eervvaerde van Emdre het aJ vroeg
dienitig geoordeeld , om , by het opitellen zyner CatechismuS-
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mus-predicatien , die Hoogduitfche en Latynfclie afzifte,
met onze Nederlandfche Ovcrzettinge te vergelyken. Dit
heeft hem aenleiding gegeven, om de verichillende lezingen
hier en doer voorkomende , mitsgaders den nadruk zommiger bewoordingen of fpreekwyzen , en derzelver vertolking,
op te tekenen. Zyn Eerwaerde maekt nu, in deze uitgave,
de aengewende moeite gemeen, met zyne aentekeningen dier
byzonderheden , ter vereischter plaetzen , onder den tekst
te voegen. Allen , die zich op dit Catechetisch onderwys
toeleggen, zullen , daer ze zich van deze vcrgelyking ge,
maklyk kunnen bedienen, reden hebben, om hem zyne oprnerkzaemheid danklyk te erkennen.
Kort begrip der Christelyke Religie verklaard ; en door eenfge voornaame Schriftuurplaatzen opgehelderd. Poor cent
beginnende en die zich ivillen begeeven tot des Heeren
Avondrnaal. Door w. CHEVALLERAU Predikant te Ommen. Te Amfterdani by Westing en van der Hey, 1790.
Behalven het Voorbericht , 1 12 biadz. in otavo.

M

en vind gemeenlyk, onder de Gerchriften , achter het
Pfalmboek onzer Nederlandfche Kerke geplaetst, een
Stukje, getyteld: Kort begrip der Christelicke Religie : voor
die haer willen begeven tot des Heeren Heilige Avontmael. (*)
Het is inzonderheid opgefteld tot ene beknoptere Catecheti-,
fche Handleiding, om 'er zich van te bedienen, ten gevalle
van hun, die zich fchikken om Ledematen der Kerke te worden. Ook heeft men 'er hier en doer dat gebruik van gemaekt , en de Eerwaerde Chevallerau, l iat zelve daer toe
ongemcen nuttig oordcelende, is uit dien hoofile te rade geworden , het tot cen grondflag te leggen van ene onderwyzing, voor min vatbare Vertianden; zo ingericht, dat het,
daer 'er tot het doen der belydenisfe volltrekt gene groote
mate van Geleerdheid vereischt word, voldoende zy,,
den Cathechizant die kundigheden in te boezemen , welke
men ten dien einde noodig en tevens genoegzaem oordeelt.
In de uitvoering hiervan legt by 't 'er op toe, om de vragen
en antwoorden van dit Kort begrip, welken, ter betere onderfcheidinge met ene grooter letter gedrukt zyn, door byko(*) Men zie , wegens dit Gefchrift J. ENS over de Formulfered.
bl. 15 7 —163 ; en de Boekaalen vanAlug. en Sept. I 765, bl. I 6 2 ••".. I 8c)
en 287 —3o1.
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komende vragen en antwoorcien nader op te helderen , en
derzelver inhoud met Schrittuurplaetzen te bevestigen. -'s Mans manier van onderwys kan, nevens die van anderen,
voor Aenkomeling-en hare nuttigheid hebben : en ze pryst
zich, door hare beknoptheid, aen, boven vele breedvoerige
Catechetifche onderwyzingen , die den Aenkomeling juist
tot eels Godgeleerden fchynen te willen maken.
Verhandelingen van het Provinciaal Utrechts Genootfchap
van Kunften en Wetenfchappen. Vide Deel. Te Utrecht,
by de Wed. S. de Waal en Zoom, 1789. In gr. ciftavo,
790 bladz.
it Boekdeelbehelst drie Antwoorden of lieverVerbandelingen , over de door bet Genootfchap opgegeevert
Prysvraagen , „ welke is de aart van den Kinkhoest! Waar
2, heeft by zyn bepaalde zitplaats? Welke zyn deszelfs our„ zaaken.? Welke zyn de kentekcnen? Welke zyne toe y al,, len en gevolgen ? Op welke gronden fteunt zyne voor,
1, zegging? Krygt men Bien nicer dan ecns? Is by helmet„ telyk ot Met? Zo ja : op welke wyze zoude men die be7
fmettin g kunnen voorkomen? Welke is de gefebiktle wyze
51
„ Um denzelven te geneezen?” Welke door even zo veele
zeer geleerde en der zaak ktmdige 1-Jeeren ingeleverd zyn,
te weeten de eerfie door den Ulcer J. VEI RAC . Med. D. &c.
te Rotterdam ; de tweede door xvylen den Lieere JAC. THIENSTUS VAN DE WYNPER SSE , Med. ma. te Leyden., dewelke , door een te vroegtydige dood der geleerde w:urcict
ontrukt, het genoe...gen niet kelt kunnen finaaken van dcezen
zynen arbeid beloond te zien ; dc derde door den lieer
41111. SAC. S ' GRAUWEN , Med. Doa. &c. te Zierikzee. Waar
yan de eer'ce de gouden Medaille waardig geoordeeld is;
zynde aan de tweede een zilveren als een accesfit toegeweezen , en de derde, om dat zy door ziekte des Schryvers en
andere .o.mffandigheden te laat ingekomen was, om na den
geflelden ecreprys te kunnen dingen , ,ecliter om derzelver
byzondere verdienflen, met een zilveren Medaille, van een
accesfit onderfcheiden, vereerd geworden.
De vo.orgellelde Prysvraag, een elftal Vraagen in zich bevattende , zyn dezelve alle. volgens die order, in welke zv
vpgegeeven waren, .door ;die .drie de Heeren Schryvers beantwoord , en wel over het algemeen rry gelyk aan elkanSs
V. DEEL. N. AEG. LETT. NO. ic.
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der, fchoon de een veel uitgehreider dan de audere, waar
in vooral de Heer Veirac uitgemunt heeft, zonder in hunne
gevoelens veel vaneen te wylten. Een aanmerkelyk verfchil
van oordeel tusfchen de eerfle en de twee laatften worden
evenwel gevonden in de beantwoording van dat gedeelte der
Prysvraag, welke is de bepaalde zitplaats van de Kinkhoest ?
De Heer Veirac is van gevoelen , dat zy te vinden is in
31 de verlenging des Opperhuids , welke het flrottenhoofd,
37 de luchtpyp en haare takken, tot hun uiteinden, als mede
Sf het keelgat inwendig bekleed, bepaaldelyk de klieren al„ daar te vinden, en de ilyrn, die door dezelve word afge„ fcheiden.” Om welke ftelling te beweeren zyn Ed. eene
vry uitgebreide Ontleed- en Natuurkundige befchryving van
alle die deelen , met eenige daar ingevlogten Aanmerkingen
en Waarneemingen laat volgen. De Heer van de Wynpersfe
is daar en tegen van oordeel dat de zitplaats deezer ziekte in
de maag moet gezogt worden, en voert , um zyn gezegde te
fiaaven , een aantal wel uitgekooze en grondige bewysredenen daartoe aan; terwyl de Heer s!Graeu g ea zich wel niet
flellig voor een dier twee gevoelens verklaart, maar eater
voor het waarfchynlykst bond, dat de zitplaats van deezen
hoest in de maag te vinden is; „ offchoon (voegt Hy 'er by)
.S3 derzelver ziekte-floiTh haare nadeelige nitwerking ook op
3, de horst, vooral op de longen, de luchtpyp en derzelver
3, takken uitoeffenen , en gemelde deelen, by de aanvallen
„ van deezen hoest , wel het meeste te lyden hebben."
Dog zyn Ed. behandelt dit gedeelte ilegts als in het voorleygaan, zonder de vereischt wordende bewyzen daar toe
by te brengen.
Wy voor ons flemmen met de twee laatstgemelde denkwyzen in dit opzicht volkomen overeen, en zouden by de
reeds door den Heer van de Wynpersfe aangehaalde bewysredenen (zo anders dit Maandwerkje hier toe gefchikt was,)
nog meer andere kunnen bybrengen.
In verdere byzonderheden kunnen wy ons niet inlaaten,
alleen moeten wy onze gcdagten over dit Werk in bet algemeen nog te kennen geeven, en die beftaan bier in.
Deeze hardnekkige en dikwerf miskende ziekte word, met
alles wat daar toe behoort, in deeze Verhandelingen zo uitvoerig , duidelyk en na waarheid befchreeven , dat niemand, met eenigen fchyti van rede, daar over icts meerder
zal kunnen verlangen. 'Er is evenwel een maar by , en
die is deezer
Wei-
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Welke Geneesheer,, die zyn ambt verflaat en oeffent, zal
tyds en gedulds genoeg hebben, om dit zo zeer uitgebreide
boekdeel met oplettendheid door te leezdn? Is er voor deskundigen (want your J)nkundigen zal het tog wel niet gefchreven zyn :) is er voor de eerfien niet veel, — zeer veel, in
te vinden, dat er zonder een aanmerkelyk nadeel in de behandeling van het onderwerp , gevoegelyk had kunnen uitgelaaten zyn, en bet gees nu al vry wat blaclzyden beflaat?
Veroorzaaict dit dan niet, dat bet geheele fink veel minder
zal geleezen worden, en dus aan het loffelyk oogmerk van
het Genootfcliap geheel niet beantwoord word ? Wy valor
ons vreezeu daar zeer voor, en oordeelen maar al te veel redenen bier toe te hebben. Om zulks in 't vervolg te vermyden en dus meerder nut aan het algemeen belang toe te
brengen, zouden de Schryvers, naar ons inzien, zeer wel
doen , indien zy de meer beknopte en echter duidelyke
fchryfftyl en behandeling van den overledenen Heer van de
Wynpersfe , wiens Verhandeling hier de tweede iiitmaakt ,
goedvonden na te volgen. Of anders zouden die Heeren ,
welke eene zo belangrykc Prysvraage voorilellen , zeer wel
doen, wanucer zy die geenen, welke p a den Eereprys verkoozen te (1ingen , eene behoorlyke bepaaling van de uitgeftrektheid hunner antwoorden voorfchreeven.
Beredeneerd Register van alle Verhandelingen en &Wen,
die in de Eerfle Twaalf Deelen der Verhandelingen van
het Zeettwiche Genootfchap der Wetenfchappen te Vlisfinge geplaatst zyn : faamgefteld door A. DE:WI-MIT ,
L. M. Phil. & Theol. Dolt. enz. enz. X Ilde Deeds 2de
Stuk. Te Middelburg,by P. Gillisfen, 1789. In gr. 8vo,
353 bl. Vooraf gaat een Voorbericht van 72 bd.

n

ulpmiddelen, welke dienflig zyn om met minder tvd-

fpilling zyn oognierk te kunnen bereiken , zyn gewis
altyd aangenaam; en daar dit Iva beredeneerd Register van
dien aart is , dat men , met een opilag van het oog, niet alleen de in twaalf aanzienlyke Boekdeelen verfpreide ondcrwerpen daar uit ontdekken kan ; maar teffens de zaakelyke
inhoud der Verhandelingen, daarin , kort en geregeld aangeweezen vind ; zo kan het niet misfen , of de geleerde Autheur zal, met deezen zynen arbeid, by alle lief hebbers der
Weetenfchappen even zo zeker clank verdienen , als de achtingwaarde , Heeren Dire6teuren van bet Zeeuwsch GenootSs
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fchap de hunne, op deeze wyze, hebben doen blyken , dat
de Autheur door Hun met een duurzaam gedenkIluk in zilver, ter waarde van Honderc Zeeuwfche Ryksdaalders , begiftigd is.
Het regt gebruik der Uurwerken , of Handleiding voor on-

bedrevenen , om hunne Klok en Zak - Uurwerken zeh'e te
regelen en te bejtieren. Door F. mum -lout) , beroond
Horologienzaaker te Parys. Uit het Fransch vertaald door
T. D. Pasteur. Te Dordrecht by H. de Haas , 179o.
In octavo 118 bladz. en vier Plaatjes.

T

e regt , zest men in de Voorrede van dit boekjen :
„ honcierden menlchen gebruiken eenllinger-uurwerk,
duizenden draagen een Horologie in den zak , zonder bet
minfte denkbeeld van het zamend-0.1 dicr werktuigen te
hebben, even gelyk het veclen genocg is, wanneer zy een
barometer of thermometer gekogt hebben , dat de kwik,
of de Spiritus op en neder gnat , en dat het fomtyds gebeure, dat, wanneer 'er regen of wind aangewezen wordt,
die verfchynzelen in den dampkring in de daad plaits hebben ; zo ook wanneer een I Iorologie ile gts met de flads
klokken tainelyk overeenkomt , bekommert men zich weinig over den aart van dat werktuig en deszelfs zamenflel;
men verbeeld zich dan, dat, wanneer men den wyzer
met de kiok gelyk gezet heeft , men het vervolgens ilegts
dagclyks hebbe op te winden , en dat het dan volftandig
goed moete gaan , zonder dat men 'er verder behoeft aan
te raaken. Daar zyn 'er zelfs, die willen , dat die werktuigen gelyk met de zon moeten loopen; andere eindelyk,
die meenen, dat , daar zy hunne Horologien tweemaalen
gelyk met de zon gevonden hebben , zy ook in de daad
even als de zon gaan, enz." Doch de Heer BERTIIOUD
is van ten ander gevoelen , en meent dat men noodzaakelyk eenig denkbeeld , wegens het zamenftelten van een
werktuig, dat men gebruikt , behoort te hebben : en wel
voornamenlyk van een Horologie, nadien een ilegts oppervlakkig denkbeeld den gebruiker daadlyk zal overtuigen,
dat de Horologien onmogelyk altyd goed kunnen gaan,
nadien de beweeging der zon ongelyk , dat is nu fiieller en
dan traager is : zo dat, al kon men de Zakhorologien zo
goed doen gaan als de beste feconde-flingerwerken , (dat
niet mogelyk is) zy echter de ongelykheden der zoo niet
zouden kunnen noch moeten volgen.
Te
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Te vergeefs zou men in dit zakboekjen Gene omaandige
Verhandeling over de Horologiemaakers- kunst zoeken ,
rchoon de Heer IlEaTHOUD zelve,. zulk een Esai fur Chorlogerie gefchreven heeft. Hy wilde in deezen niemand affehrikken , en heeft dus , in XV byzondere Hoofciftukjes ,
een klaar clenkbeeld van dat werktuig geg,eeven: handelende in het rite , over de verdeeling van den tyd , en bet
verfchil tusfehen waaren en middelbaaren tyd. In dit Hoofd,
fink zal men den grondflag zien , op welken men zeggen
kan dat de zon voor, of na , is. In het zde Hoofdauk verklaart by het werktuiglyk geld van een flingeruurwerk ;
en in het volgend, van een Zak - uurwerk. Het 4de Hoofdfink gnat over de oorzaaken van de juistheid der flingeruurwerken; en bet sde over de oorzaaken der ongelykheden der Zak- uurwerken. In bet 6de Hoofilfluk toont de
Schryvcr het ondericheid aan , tusfehen een zakhorologie
dat niet geregeld is, en een dat afwykt. In het 7de blykt
hoe men de naatiwkeurigbeid van een Horologic beproeyen zal; geevende de Sehryver,, in de overige Hoofciftukken , gepaste regelen , om die werktuigen wel te befluu,
ren „ welke in bet vyftiende Hoofditule dus te zamen gevoegd worden :
, i. De Zon befleedt niet elken dag denzelfden tyd. om
weder tot aan de middaglyn te komen : haare heweeging
is derhalven ongelyk.
2. Dc flinger - en zak- uurwerken Linnet]. natuurlyker
wyze de ongelykheden der Zon niet volgen.
3. Als men weeten wil of een Horolo oie naauwkeurig
loupe , en men hetzelve vergelykt met den
b meridiaan of
zonnewyzer , moet men de afwyking van de zon 'er aftrekken, en daar toe van de vereffeningstafelen (die agter
het -werkje voor 't geheele jaar geplaatst zyn) gebruik
maakcn.
q. De Horologien zyn ongelykheden onderworpen , die
geeu vaste regelen hebben , nadien zy vuortgebragt worden door warmte , koude , dour de verfehilleade beweegingen , waar aan zy hlootgefteld zyn, enz. zo dat, wan.neQr een horologic ilegts Lae minuut op een dag afwykt,
dan voornit loopende, dan agter blyvende, men over betzelve niet klaagen moet.
5. Dc flinger- uurwerken zyn die ongelykheden niet onderworpen , gelyk de Horologien; men kan zich - dal]. van
dezelve bedienen om de Horologien te regelen.
6 Alen moet zyn Horologic alle of IGt dagen gelyk
Ss3
zet-
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zetten , het zy naar een geed flinger- uurwerk , het zy naar
een meridian. Als het niet meer dan 8 minuuten in S
dagen afwykt , moet men alleen de wyzers op het uur zetten ; maar wanneer het nicer dan 8 minuuten voor nit geloopen , of agter gebleeven is , moet men niet alleen de
wyzers verzetten , maar ook den verzetwyzer veraaaijen.
7. Als het Horologic voor uit loopt , moet men , om
bet weder te regelen , den verzctwyzer agter nit draaijen,
dat is , naar den zelfden kant als men den minuutwyzer
draait om het Horologic agter uit te zetten , by voorb.
van 1 uur op 12 uuren; en in tegendeel, als het Horologie agter blyft , moet men den verzetwyzer vooruit
draaien , dat is , naar denzelfden kant als men den minuutwyzer draaicn zal , om dien van 12 uurcn op i uur
te zetten.
8. Men moet den verzctwyzer niet meer draaien dan
eene verdeeling elke reis , ten ,zy Horologie veel afwyke, als: by voorb. 4. of 5 minuuten in 24 uuren; .dan
kan men den verzetwyzer eene of twee verdeelingen voortdraaien meer of min naar ,de afwyking grout is.
9. Om een Horologie op het uur te zetten moet men
zieh van een fleutel bedienen , en den minuutwyzer door
middel van zyne vierkante fpil doen draaien , tot dat het
Horologie op het uur en de minuut fact, gelyk het wezen
moet, en men moot zich wel wagten , den uurwyzer niet
afzonderlyk, zonder den inimmtwyzer, te doen draaicn.
to. Als een Repetitie-horolooie op een uur 'bat,
'b
en
* uurwyzer afzonderlyk
een- ander uur flaat, moet men den
van den minuutwyzer verdraain , en op het uur en kwartier zetten , dat het Horologic gefla n'en beeft; hier toe
moet de uurwyzer gemaklyk draaien; dan kan men onderfiellen hetzelve °infield te hebben , zonder het te bemerken. Als men denzelven dus verzet heeft, moot men met
de punt van een pennemes op het middenpunt van den
wyzer denzelven tegens de plaat drukken , ten einde den
wyzer op zyne pyp vast te zetten , en denzelven te beletten weder los te gaan; dan .zal men, volgens het voorgaande artykel de wyzers wederom op het behoorlyk uur
zetten.
,, Maar als de uurwyzer niet gemaklyk draait, moet men
het Horologic naar den Horologic- maker zenden; want,
behalven dat men den wyzer zoude kunnen breeken , moet
men in dat geval onderftellen , dat de ontftelling der wyurn en van het flagwerk veroorzaakt wordt , door de
ftukken die onder de wyzerplaat zyn,
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it. Wanneer de wyzers van een Horologic, het zy bet
een Repetitie - Horologic is of niet , ,edn of twee uuren
NAV of agter zyn , moet men dezelve draaicn naar dien
kant , daar zy den minflen weg of te leggen hebben , bet
zy men die voorwaards of te rug moet draaien ; daar is
in het een niet meer gevaar dan in het ander. Daar uit
volgt , dat , als men heeft vergeeten zyn Horologie op te
winden , en het een half uur, 2 uuren , of meer ve6r
is, men de wyzers zo veel te rug moet zetten , liever dan
dezelve xi en een half uuren , meer of min , vooruit te
draaien , bet geen veele lieden doen, uit vrees van hunne
Horologien te zullen bederven. Zy doen ondertusfchen
het geen zy vermyden willen ; want als men de wyzers
veel doet draaicn , maakt men de .pypen waar op zy vast
zyn,, te vry op haare fpillen, en dan wordcn zy door de
minfie oorzaak ontfield; bet gebeurt zelfs aan zolke Horologien dat het Horologie voortgaat, terwyl de wyzers blyven fill limn.
12. AIs men een flaande Horologic , of een met een
wekker, of van een byzonder zamenitel heeft, waarin men
het agteruit draaien van den wyzer niet durft waagen ,
Ion men gemakkelyk gewaar worden , of zulks gevaarlyk
zy , bier toe moet men flegts den minuutwyzer te rug
draaien , en als men' eensklaps eenen grooten wederfland
ontmoet, is het beter denzetvcn vooruit te verzetten.
13. Men moct zyn Horologic elken dag op hetzelflie
uur opwinden ; naardien een Horologie of v6Or of agter
loopt ; naar mate de kragt van de groote veer minder of
nieerder is , heeft men de fnik in de Horologien gebragt,
om de, on crelykheden van de year to verbeteren ; maar
b fnikken zoo wel gemaakt , dat zy de WI- alden zyn de
toos gelyklyk , op de raderen doet werken; want het geheart
in veele Horologien, dat zy de 12 eerlte uuren, na opgewonden te zyn, vder of agter loopen ; en dat zy de vol..
gende i2 uuren , weder agter of vOer loopen , wanncer
men nu zyn Horologie alle 24 uuren opwindt, !Telt men het
ook daar Haar; dos wordt het voorloopen van de 12 mite
uuren vergoed , door het agterloopen, gecluurende de 12
laatfle , in plants dat, als men. het nicer -dan 24 mum laat
loopen, het zal blyven vooruitloopen of agterblyven; maar
indien die vertraaging dan niet vergoed wordt, zal zulks in
het Horologie eene ongelykheid te weep brengen , die des
tg'grooter zyn zal , naar ulaate men het beurtelin gs dan na
24
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enz. zal opwinden.
14. Men moet een Horologie zoo veel mogelyk in denzelfdcn !land houden. Als men een Horologic in den zak
l'aagt, is bet byna als of het aan zyne ketting hinge; dus
moet men het , als men het niet draagt , aan een fpyker
hangers , en zorg draagen dat de kast tegens den muur
ruste, op dat de (lingering van de balans haare beweeging
niet aan het Horologic mededeele.
15. Men moet zyn Horologie, zo veel mogelyk, in de,
zelfde gemaatigdheid houden. Dus moot men het, in den
winter , als men het des avonds afiegt; op eene warme
plants hanged.
i6. Men moet de wyzer van een Repetitie-Horologie
niet verdraaien , terwyl het work flaat. .
17. Als een Repetitie-Horologie te fchielyk of te langzaam flaat, is bet gcmakkclyk zulks te verhelpen; hiertoe
is een wyzer (in de 3de Plant afgebecld) gerchikt. Als
men zyn Horologie opent , zal men lien wyzer, die by
de kloof flaat, ligt herkennen. Als het flagwerk te lingznam flaat , moet men den wyzer , door zyne vierkante
fpil E naar de letter V draaien; die in de franfche I locologien Mite of Rad betekent ; en zoo het flagwerk te
felnclyk ilaat , moet men den wyzer naar de letter L
draaien , die lentenzent, of itang.,zaam betekent.
Iernand , die op reis is, kan niet oordeclen , of zyn
Horologic geregc/d zy , ten zy hy acht Ilan op het ver
frhil van middag, ter plaatze daar by cerst was, met den
middag, van de plants , daar hy is , dat is op de verfchillcnde lengte der plaatzen. Dus zou iemand, die van Paryr
vertrok , na zyn Horologie naar den meridiaan gezet te
liebben , en naar Petersburg reisde , kunnen denken, dat
zvn Horologie ongelyk •gegann hadde , terwvl het de meridiaanen zyn, die verfehillen, aizo het i uur en 52. fecon,
den te Petersburg is, als het eerst middag -cc Parys is.
19. Men moet zyn Horologie alle drie jaaren laaten fchoon
maaken. Het is van nicer belang dan men wel denkt,
dat men bet niet dan =Veen bekwanmen Horologie-manker
zoevertrouwe , want anders moot het noodwendig flegter
'worden.
to. Men moet de feconden-wyzers der Horologien niet
verdraaien. Als men dan zulke. Horologien op het minuut
trl de fueonde wil zetten; moet 'men de balans, ) door mid*
del
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eel van den trekker, op doen 'louden, op het oogenblik
dat de feconden-wyzer op de zestigde feconde is; dan zet
then de andere wyzers op bet uur en de minuet , en op
het oogenblik , dat de ion door den meridiaan' gaat , of
dat het middag is , of joist het uur op het llingeruurwerk,
treks men den trekker terug , en het Florologie begint te
loopen : op deze wyze zal het zeer nanuwkeurig op het
tair flaan.
,1

Aanmerkingen over het geen men in acht te neetel
hebbe , on de Slinger-uurwerken te beftieren.

Om een flinger-uurwerk fneller te doen loopen , moet
men de flingerbol, door middel van de fchroef, die 'er onder' aan is, naar de boogte fehroeven , en , om het langzaamer te doen gaan, moet men de bol laaten zakken. Als
het een flinger-uurwerk in een hangende kast is, en men
niet by de ilingerbol komen kan, zal then op de wyzerplaat
een Mein vierkant van flaal vinden, dat men zal veidraaiert
door middel van een Horologielleutel, van de flinker naar
de regterband , om het vooruit te doen gran, en van de rester naar de flinkerhand, om het te vertraagen. Om te vine
den, hoe veel men de fchroef, of de vierkante fpil, die
door de wyzerplaat komt, verdraaien moet, zal men in acht
neemen, het geen de Autheur, in het Xde Hoofdfluk daarvan zegt.
Men moet de wyzers van Slinger-uurwerken, die flaan,
niet meer terug draalen dan een half uur, en nog moet men
talks met voorzorg doen, vooral als men eenen derken wederfland ontmoet. Men moet den Minuutwyzer ook niet
terug zetten, als by by de 28 minuuten, of by de 55 minuuten that, dat is, als het flagwerk haast flaan zal, want
als men dan den wyzer terug draait, zal het flagwerk flaan,
en als de wyzer weder op die plaats komen zal, en naar het
half of heel uur zal loopen , zal het nogmaals flaan, zodat
het flagwerk en de wyzers niet meer met elkanderen overeen zullen komen; dus zal bet flinger-unrwerk het uur flaan
op het half uur.' Als dit gebeurt, moet men den minuutwvzer verdraaien , tot dat by omtrend twee minuuten van
het uur of het half uur of is, namenlyk, op 28 of 58 minimten van de plaat ; dan zal men den wyzer agteruit doen
.gaan , tot dat het flagwerk flaat; vervolgens zal men den
wyzer weder vooruit zetten , en het flagwerk zal weder
than, dus zal het uur op het uur, en het half uur op het
Ss5
half
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half uur flaan; men heeft dan flegts de wyzers te verdraaien,
on die op het uur en de minuut te zetten.
3. Als het flagwerk van een flinger-uurwerk niet meer met
de wyzers overeen komt , dat is, als het twaalf uuren flaat,
en de wyzers op een uur Chian, moet men den uurwyzer
afzonclerlyk, zonder den minuutwyzer verdraaien, en denzelven op bet uur van het flagwerk verzetten. Men zal
vervolgens den minuutwyzer verdraaien, tot dat het uurwerk met het mil gelyk
4. Om een flinger-uurwerk te plaatzen, moet men acht
geeven, dat men het wel vast zette en regt plaatze , zo dat,
als men den flinger in beweeging brengt, de flagen van den
gang volmaakt gelyk aan elkanderen zijn; hiertoe zal men
onder de pooten van de kast, kaarten of houtjes fieeken ,
tot dat men hoort dat de gang gelyke flagen geeft; als de
kast eene hangende kast is, zal het gemaklyk zyn den gang
gelyk te maaken; dan heeft men flegts het onderst gedeelte
van de kast naar den eenen of anderen kant te verfchuiven ,
tot men den gang gelyke flagen hoort doen; dan zal men
het ondcrfte van de kast met een fpyker vast zetten, opdat
het uurwerk niet van zyne plants geraake. Men moet ook
maaken dat de flingerbol de kast niet raake, het zy van agteren, van vooren, of ter zyden , gelyk fomtyds gebeurt in
kasten , die naauw van onderen zyn; in dat geval moet men
het onderfte van de kast wat van den muur verwyderen , of
denzelven doen naderen, en boven of beneden een fpaantje
of kaart agter de kast fteeken, naar dat de flingerbol van
agteren of van vooren raakt."
De vier bier agter gevoegde Plaatjes, behelzende 22 byzondere Figuuren , van het geen tot een Horologie behoort ,
voldoen niet minder aan het nuttig oogmerk van den Heere
Berthoud en den Vertaaler,, als het Boekje zelve.
Gefchiedenir van ale Volken , door A. J. ROUSTAN, Predikant te Londen. Zevende Deel, 319 bladz. Achtfte Deel,
396 bladz. Negende Deel, 408 bladz. Te Amfterdant by
Holtrop. In I2M0.
komen nu tot de drie laatfte Deeltjcs van dit Werk,
Wywelke de Hedendaagfche Gefchiedenis behelzen , bc,,,ainnende met den aanvang der Zestiende Eeuwe , en eindieende met den Vrede van Parys in het Jaar 1763. De reden, waarom de Schryver de Hedendaagfche Gefchiedenis
met
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met de Zestiende Eeuwe begint, is, „ dat deeze het tydflip is, in 't welke die groote gebeurtenisfen voorvielen 7
door welke in Europa de Godsdienst , de Koophandel;
35
de Staatkunde en de Zeden, aanmerklyk van gedaante
35
„ verauderd zyn CO." Ook wordt dit gedeelte , door den
Eerw. ROUSTAN vry uitvoeriger behandeld, dan een der
voorige tydperken, zynde aan elke der Zestiende, Zeventiende en Achttiende Eetuven , (of liever aan de eerlle helft
der laatstgemelde) een afzonderlyk Dgeltje toegewyd. De
rykheid en overvfoed der (toile , derzelver aanbelang en
naauwere betrekking tot den tegenwoordigen toeftand van
ons Waerelddeel, gaven hiertoe voldoende reden; of liever,
zy verplichtten den Schryver tot deeze grootere uitvoerigheld. Ondertusfchen zal ieder, die eenig denkbeeld van de
menigte en het gewicht der gebeurtenisfen , van meet dan
edne foort, in dit tydperk voorgevallen, fchielyk bezeffen,
dat deeze drie Deelen niet meer kunnenbevatten, dan eene
beknopte fchets derzelve, welke zich bepaalt tot de voornaamfte boofdtrekken. Nlaar die fchets is duidelyk en in
orde voorgefteld , en gefchikt, om aan jonge Leezeren eeij
algemeen denkbeeld der Gefchicdenisfe te geeven , eer zy
tot het leezen van grootere Werken overgaan. Dit, mogen
wy denken, is ook het oogmerk geweest van den Eerw.
Schryver.
Om onzen Leezeren een kort verflag te geeven , van het
geen by in deeze Deelen kan vinden , gelyk wy orntrent
de voorige hebben gedaan , beginnen wy met het Zevende.
Dit bevat Achttien Hoofditukken.
De drie eerfle handelen van de ontdekkingen en veroveringen door de Portuge_efen en Spanjaarden , in het allerlaatite der vyftiende, doch vooral in het begin der zestiende ,
Eeuwe, in Afia, .Africa en America, gedaan. In dezelve
ontmoeten wy een beknopt bericht van den Godsdienst ,
Zeden, Regeeringsvorrn, Kunften en Weetenkhappen , van
dat zonderlinge en trotze , in fommige opzichten achtenswaardige, maar in andere, verachtelyke Volk, de Chineezen; een fchets van Japan; een verhaal der even onitaatkundige als onmenfchelyke behanilelinge door de Spanjaarden den ongelukkigen Inwoonderen van America aangedaan; en, emdelyk , eenige zeer leezenswaardige Aanrnerkingen, over de uitwerkingen, welke de ontdekking van de
nieuwe waereld op Spanjehet
overige van Europa en
5
Af'ri(*) VII Deel, bl. 1.
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Africa, gehad heeft. Deeze Aanmerkingen zyn juist niet
nieuw. Meermaalen hebben kundige Schryvers dezelve aangedrongen: maar men kan ze niet te fterk aanpryzen , onz
tie oogen van min ervarenen te wapenen , tegen den verblindenden luister van oorlogsroem en rykdommen.
De volgende vier Hoofdflukken bevatten de opkomst en
voortgang der Hervorminge in Duitschland, tot op den Pasfiiufchen Vrede; in Zwitzerland, Zweden en Denemarken;
in Engcland en Schotland , en in Frankryk. Men weet,
dat in het Duitfche Ryk de Hervorming wel aangenaam was
by veelen 'der Ryksvorften, maar door anderen, met den
heerschzuchtigen KAREL den V aan het hoofd , krachtig
werd tegengegaan, en op het punt van haaren ondergang gebragt, tot dat MAURITS van Saxen, welke, fchoon zelve
Proteitantsch, zich cerst by de Keizerlyke party gevoegd
had , om zynen Neef, den Keurvorst van Saxen , van land
en waardigheid te berooven, zich in bet bezit van dien vetten bolt getteld ziende , zyne wapenen onverwacht tegen
den Keizer zelven wendde , en denzelven tot eerie gemaatigder handelwyze noodzaakte. In .de overige der bovengemelde landen, kreeg de Hervorming, na veele gevaaren en
verdrukkingen doorgeflaan te hebben, allengskens volkomen
de overhand , uitgezonderd in Zwitferland cn Frankryk.
By de Zwitfers werd zy door cenige Cantons aangenomen,
terwyl andere den ouden Godsdienst toegedaan bleeven. In
Frankryk werd zy door de Koningen , zo veel mogelyk, onderdrukt , fchoon zy by veelen der Grooten en mindere Ingezetcnen , ecnen aanzienlyken opgang maakte , zelfs in zo
verre, dat men haare belangen, hoe vreemd ook de Godsdienst van geweld zy, met de wapenen dorst befchermen.
Dc Schryver begint de behandeling van dit onderwerp met
het voorftellen van den lynrechten firyd turichen het Euanlie en het Pausdonz. In deeze vooritellinge kan men juist
niet zeggen , dat de Roomfche Leer en Kerkplegtigheden
overmaatig zacht behandeld worden , doch ook zal niempd,
die het Pausdom befchouwt zo als het in zynen grond is,
en niet zo als het by fommige meer gemaatigde Roomschgezinden wordt voorgedragen, den Schryver kunnen te last
leggen, dat by lets ltrydig tegen de waarheid zegge. Tot
een ilaaltie der verregaande bygeloovigheid, Welke v66r den
tyd der Hervorminge heerschte, en door Priesters en Monniken met alle vermogen werd aangekweekt, zullen wy eerie
enkele aantekening overneernen. „ De offerhanden, welke
„ r2 Canterbury, in den tyd van an Jaar, aan het altaar
,, van
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2 , van God waren opgeoard, bedroegen drie ponden vvf
fchellingen en zes penningen ; die op het altaar van de
2, moedermaagd, drieenzestig ponden; en die op her altaar
„ van Thomas Becket , agt honderd tweeendertig ponden.
In het volgende Jaar offerde men aan God geen Unen
„ penning; de moedermaagd kreeg niet meer dan vier pollden, en St. Thomas negen honderd vierenvyftig ponden.
3, Gefclifedenis van het huis van Tudor, door Hume, 5 Hoofdlt.
„ Uit deeze berekeningen blykt klaar, dat men in dien tyd
te Canterbury, byna zes honderd maalen meer eerdienst
3)
bewees aan eenen dweeper , dan aan bet Opperwee52
zen (*)." Doch terwyl onze Schryver het Pausdom en
de Pausfen aantast, maakt by ook geene zwaarigheid van
de gebreken en misflagen der Hervormers te erkennen.
Men leeze het geen by zegt, raakende het gedrag van CALVINUS in de zaak van SERVETUS (t).
Het achtfle Hoofdauk handelt beknoptelyk van de Weederdoopers en Sociniaanen. De Schryver erkent, dot de oproerigheden der eerstgemelden, waarfchynelyk, niet zouden
indien men in dien tyd eene vaderlyke regebeurd zyn,
peering had gehad (4-)." Doch by itch ten hunnen opzichte, en met betrekkinge tot de hedenciaagfche Doopsgezinden, of .Mennoniten , vcrfcheidene zaaken, welke door
deezen niet zullen toegettemd worden (§).
In de voorige Hoofelftukken had de Schryver reeds in het
voorbygaan gewach gemaakt, van de Kerkvergadering te
Trente gehouden, maar fpreekt van dezelve eenigzins meer
opzettelyk in het negende. Deeze Vergadering welke aangelegd was „om de Kerk te hervormen, en de Proteftanten
2 , weder in dezelve terug te brengen , deed noch het een,
noch het ander (**)." De middelen, van welke Rome
3)
zich bediende, om de poogingen der welmeenemten vruchteloos te maaken , worden hier gedeeltelyk opgegccven.
Een derzelve toont eene zo verregaandc onbefchaamdheid ,
dat wy niet kunnen nalaaten het bier te plaatzen. „ Men
I) bepaaldc vooraf, dat de Legaaten van den Paus de verfchilpunten zouden voorftellen. De Kerkvaders veriton!V
SI den hierdoor alleen eerie bepaaling van de wyze, op welke
,)

men

(*) B1. 69. (t) B1. 1c 3. (l) B1. 143.
(§) Zie ,het Aanhangfel op de Nederduitfche Vertaaling van
mosnEim's Kerkl. Gefchied. , XVI. Emu,, , 11. Dee' ,
111. Hoofd.
(**) 131. 143.
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men dezelve ter tafel zoude brengen. Dan de Legaaten
„ beflooten hieruit integendcel , dat zy bet recta verkreegen
hadden, om die verfchilpunten te verwerpen , welke bun
, ,mishaagden; en by gevoig verfmoorden zy alle die pun9, ten in hunne geboorte , welke men tegen de magt van
3) den floel van Rome te beide bragt."
Na de eerfte Hoofdflukken ten grooten dcele aan de Kerkelyke Gefchiedenis beficed te hebben , aaat de Schryver
met het tiende over , tot het verhaal van \Vaereldlyke zaaken. In bet Oosten vergrootten de Taken hunne magt
doer de verovering van Egypte , een groat gedeelte van
Hongaryen , de Eilanden Rhodus en Cyprus; en fchoon zy
by Maltha bet hoofd Pdeten, en in den zceflag van Leprinte
deerlyk gehavend wierden, de uitkomst van den oorlog,
in welken die flag voorviel, „ bevestigde de waarheid van
„ het zeggen van eenen Turk, te gen eeni ge Venetiaanen.
b vanSelini,
b
hebt gylie„ Door het vernielen van de Vlout
„ den hem den baard afgefireden , die wederorn zal aan„ groeijen; maar toen by u Cyprus ontnam, beeft by ulie„ den eenen arm afgehakt , die nooit weder te krygcn
,, is (*).”
Het elfde FIoofdfluk fpreekt van de toeneemende magt
van het Oostenrykfche Huis, door voordeelige Huwelyken,
van de ongelukkige Oorlogen der Franfehen in Italic, onder
LODEWYK den XII, van het vermaarde Verbond van Kameryk , waardoor Venetic op het punt van zynen ondergang gebragt werd , en enkel behouden door het gebrek
van goede trouwe der Bondgcnooten onder elkander , en
van de verovering van Navarre door den Boning van Arragon. Het eindigt met eerie korte fchets van twee charaeters , welke, by ongeluk , maar al te zeldzaam voorkomen , dat van eenen waarlyk dengdzaamen Vorst , en
van eenen even deugrizaamen Staatsdienaar, van LODEWYK
den XII, en van den Kardinaal D'AMBOISE.
In het twaalfde Hoofdfluk vinden wy de zo beruchte
Oorlogen, van KAREL den V ea FRANCISCUS den I. Die
Oorlogen en de Characters der beide Vorften zyn nit de
befchryvinge door den gelcerden Robertfon gegeven , zo
bekend , (om van anderc Schryveren niet te gewaagen)
dat wy 'er ons niet mede zullen ophouden. Aileen weete
de Leezer , dat bier ook bet character van den grilligen
wreedaart en willekeurigen dwingeland HENDRIK den VIII,
„

Vi e_
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gefchetst wordt. Het Hoofdftuk eindigt met den dood van
KAREL den V, welke gehouden wordt, in het laatfte zyns
leevens, overgeheld te hebben tot de gevoelens der Proteftanten , welke by te vooren zo heftiglyk vervolgd had.
Hierop volgt, in het dertiende Hoofdftuk , bet verhaal
Nan den ongelukkigen Oorlog , welken HENDRIK de II ,
Koning van Frankryk , op aanftooking van Pans PAULUS
den IV, ondernam tegen Spanje, en welke met den Vrede
van Chateau-Cambrelis eindigde; de Burgerlyke Oorlogen
in Frankryk, onder FRANCOIS den en KAREL den IX;
en de zo verfchrikkelyke wreede als trouwlooze moord
der Protettanten te Parys , op den soften van Augustus,
des Jaars 1572.
De ellendige regeering van den verachtelyken HENDRIK
den III levert de ftof des veertienden Hoofdduks ; terwyl
het vyftiende , het eerfte gedeelte der regeeringe van HENDRIK den IV behelst, tot op het bekende EdiEt van Nantes. Hoe wettig de eisch van deezen Vorst op den FranEchen throon , hoe groot zyne perfoonlyke verdienften en
zyne werkzaamheid waren , de Staatzucht der GUISES, de
bygeloovigheid van veele Roomschgezinden, de zo keimelyke ftreeken als openbaare aanvallen van den Spaanfchen
PHILIPS den II, berokkenden hem zo vcel moeielykheid ,
dat by , geene kans ziendc , om op eene andere wyze in
het bezit zyner rechten te geraaken, de Hervormden verliet, en tot de Roomfche Kerk °verging. Het gelukte hem,
eindelyk, door dit middel, en door het toeftaan van groote voordeelen aan de hoofden van de party , welke zich
tegen hem had aangekant, tot eenige rust te kotnen; zyn
even getrouwe als ichrandere en arbeidzaame SULLY bragt
de verwarde en vervallen geldmiddelen in orde , en in eenen
weer voordeeligen ftaat, dan zy, misfchien , ooit geweest
waren ; en toen verleende de Vorst , in het Edict van
Nantes, aan zyne Hervormde Onderdaanen, de verzekering hunner godsdienftige vryheid en burgerlyke rechten.
De onderdrukking der Nederlanden door PHILIPS den
de opftand der getergde Onderdaanen tegen den dwingeland , de daarop volgende Oorlog tot op het fluiten van
bet twaalfjaarig Beftand, maaken den inhoud van bet zestiende Hoofdftuk; het geen, daarenboven, nog den ongelukkigen tocht van Koning SEBASTIAAN , van Portugal na
Africa , en het veroveren van Portugal door de Spanjaarden , bevat, in een beftek van zestien kleine bladzyden,
en niet vatbaar is voor eenig uittrekfel.
Evert
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Even weinig zullen wy ons ophouden met bet zeven,
tiende , waarin de gefchiedenis van Engeland en Schotland , ten tyde -van Koningin ELIABETO wordt vuorgedragen. Alleenlyk zullen wy hier aanmerken, dat het ge,
val der ongelukkige MARIA STUART , in evenredigheid van
bet overige beloop des \'Verks , tamelyk breetivoerig en
onpartydig, verhaald wordt.
Het achttienae Hooftifink befluit dit zevende Dee? „ met
een kort verflag van de Zeden, Kuntien en Weetenichap,
pen , in de ZesCende Eeuwe : dock dit is niet gefchikt
om 'er eenig uittrckfel van to geeven.
Het - Achtfte Deel behelst de gcheurtenisfen der Zeventiende Eeuwe, en beflaat nit Zertien Hoofdflukken , begin,
nende met het 1Vegentiende , het teen de Gelchiedenis van
Afie voordaagt, en daarin de verfchrikkelyke vervolging en
nitrooijing des Christendoms in Japan , veroorzaakt door
den toeleg der Spanjaarden, om dat Koningryk , onder
fchyn der uitbreidinge van den Godsdienst, aan zich -Lc
onderwerpen (*). Verder vinden wy hier de verovering
van China door de Tartaaren ; de onderfcheiden lotgevallen der Jeluitifche Zendelingen in dat
; den flaat der
Mogolleii, en de gefehiedenis van Perlie. .
Het Twintigjte Hoofdauk is toegewyd aan de Cefchieanis der Turken en derzelver Oorlogen , tegen Poolen,
Hongaryen en Venetie , in welke zy east grooten voorfpOed hadden, tot dat SOBIESKI . , Boning van Poolen , hen
de belegering van \Veenen deed opbreeken , en de Venetiaanen Morea veroverden , en in het jaar 1699 de vrede van
Carlowitz, op zeer nadcelige voorwaarden voor de Purken,
geflooten wierd. Hier tustehen wordt gemeld de Gefehieclenis van den beruchten SABATAI SEVI, eene korte befehryving der Tartaaren , van de p.-efteldheid van Poolen , van
de onderdrukkingen, door welke Keizer Leopold de Hongaaren tegen zich verbitterde.
De twee volgende Hoofdflukken behelzen de Gefchiedenis
Van Engeland onder JACOBUS den I en KAREL den I. De
eerst-

(*) Het is bekerd , dat tie Hollanders tot heden toe op dit
Ryk Koophandel dryven , 'op zeer vernederende voorwaarden.
Maar is het wel waar, dat vs?, gelyk men dikwyls verteld heeft,
en de [leer POU,TAN oak zegt , op hi 3 , by borne aanInmst
verplicht wurden, bet k . ui, m t voeten re treeden? Wy .wyfre:en,
en hadden " el gewer,:cht, dal. de Vertaaler dit link in cenu
Lantekening had opphelderd.
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eerstgemelde , een der verachtelykfle Vorften , welke ooit
den throon beklommen , zich veel laatende voorftaan op eene
ydele fchoolgeleerdheid, den naam van waare geleerdheid
onwaardig , lafhartig en zonder moed, en nogthans eene
onbepaalde magi over de perfoonen en goederen zyner onderdaanen cifchencle , leide den grond tot het rampzalige lot
van zynen Zoon en Opvolger. Deeze, lchoon veel beter
mensch dan zyn Vader, bragt, door zyne onderneemingen
tegen de rechten des Volks, zyne onderdaanen tegen zich
in het harnas, en werd , eindelyk, door de werkmge van
den dapperen, arglistigen en ftaatzuchtigen caomwEL , na
bet fchavot gefleept.
Het drieentwintigfie Hoofilfluk befchryft de Gefchiedenis
van Holland, of der Vereenigde Nederlanden , van het begin der Eeuwe „ tot op bet Stadhouderfchap van FREDRIK
HENDRIK. In dit tydperk zyn begrepen de oprichting der
Oostindifche Maaticnappye, en derzelver vestiging, in eeu
goed gedeelte haar bezittmgen in het Oosten. „ Alle deeze
„ veroveringen ," merkt de Schryver hierby aan (*), „ ge„ fchiedden evenwel niet zonder dat men meer dan Bens de
„ rechtvaardigheid aan de goudzueht opolferde. Dit is toch
,, de oorfpronglyke zonde, die wy genoegzaarn. in alle onze
vestigingen in America , Africa en Afiz, begaan hebben."
Een loflyker getuigenis geeft by nogthans, en met reden,
van de wyze, op Welke de Maatfchappy zich, in een hater
gedeelte deezer Ecuwe, aan de Kaap de Goede Hoop vestigde.
In bet zelfde Hooldfluk vinden wy kortlyk gewaagd van bet
gefchil tusfchen GOMARUS en ARAILNIUS, van de Dordrecht.
fche Synode, en van de behandeling, welke de navolgecs
van ARMINIUS en derzelver voorlianders, moesten ondergaan, tot dat, na den dood van MAURITS , eene, zo wel
verilandiger atls billyker , _verdraagzaamheid , ten minflen
van den leant der burgerlyke Overheid , begot' plaats te
grypen.
In het vierEntwintigfie Hoofilftuk verhaalt de Schryver
vooreerst, bet overige der regeeringe van HF,NDRIK den IV,
tot aan den Dood van deezen grooten Vorst , aan welken by
den verdienden lof geeft. By die gelegenheid fpreekt by van
bet verdryven der i\looren uit Spanje, een bedryf, waarin
de Koning van dat Ryk niet minder tegen de gezunde
Staatkunde clan tegen de goede trouw en de rechten der
menkhelykheid, zondigde; gelyk ook van bet ontwerp van
HEN(4)

Bl.
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3. AOUSTAA

Olt het Huis van Oostenryk te vernederem,
Europa tot een algemeen Bondgenootfchap te vereenigen,
een ontwerp, het geen door zynen Dood geheel verydeld
werd , en , waarichynelyk, ook zonder dat toeval, in de
uitvoeringe onoverkomelyke zwaarigheden zoude ontmoet
liebben. Het overige des Hoofdftuks belielst de regeering
van LODEWYK den XIII, in Frankryk, of Hever van deszelfs
Staatsdienaaren , in het byzonder van den ftaatzuchtigen,
trotzen en willekeurigen RICHELIEU, welke niet alleen de
Grooten van Frankryk van alle magt beroofde , en het Volk
onderdrukte, maar zelfs zynen Meester noodzaakte , zyne
eigene Moeder aan den \via zyns Staatsdienaars op te offe4.
Ten. Doch wy kunnen hieromtrent iu geene byzonderhe,
den treeden.
Even weinig zifilen wy ons ophouden met het volgende
lIoofdituk , waarin de lotgevalleri van Duitschland, Deenemarken , Zweedcn en Vrankryk, geduurende den dertigjaarigen Ourlog, tot op den Westphaafichen Vrede, verhaald
Avorden , hoe belangryk ook dat tydperk moge weezen , zo
door de luisterryke verrichtingen van GUSTAVUS ADOLPHUS, tegen bet Huis van Oostenryk, als door de nieuwe
gedaante, welke de gemelde Vrede gaf aan den toeftand van
Europa.
In het zesentwirtigfte, vinden wy den opftand der onderdrukte Portugeefen, tegen hunne dwingelanden de Spanjaarden , welke eindelyk den Spaanfchen Boning noodzaakte,
den Hertog van Braganca pis Ironing van Portugal , en de
onafhanglykheid deezes Ryks ,te erkennen. Nog kornen hier
voor , de burgerlyke Oorlogen in Frankryk, geduurende de
minderjaarigheid van LODEWYK den XIV, waarin de listige
NAZARIN, ten laatftcn, over alle zyne tegenftreevers zegepraalde , en eindelyk de Oorlogen tusfchen Frankryk en
Spanje, tot op den Pyreneefchen Vrede.
De Gefchiedenis van Groot-Britannie, van den Dood van
KAREL den I, tot op de herftelling van KAREL den II, is de
inhoud van het zevenentwintigfte Hoofdftuk. Van cRomwri, , wiens groote hoedanigheden zo deerlyk ontluisterd werden , door een volftrekt geniis van zedelyke beginfelen , en
die, terwyl by to huffs de vryheid vertrad , welke by voorgaf te verdedigen, buitenslands den Engelfchen naam geduchter =Ate, dan dezelve ooit te vooren geweest was,
fpreekt de Schryver met onpartydigheid.
Hierop volgt de Regeering van KAREL den II in Engeland;
to wel, in bet achtentwintigfie Hoofdftuk, derzelvcr c:21-11-e
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edeelte , tot op de ongenade van den Kaaelier CLAREN..
DoN. Van den cerIten Oorlog tegen den Staat der Vereenigde Nederlanden, welke in dit tydperk voorviel, zullen
wy alleenlyk zeggen, dat dezelve door den Eerw. 13.0uSTAN, onpartydig verhaald wordt. Liever willen wy, ont
weder een flaaltie van des Schryvers wyze van behandeling cc. geeven , bier overneemen, bet geen by zegt, raakende Lord CLARENPON. „De Groot-kancelier van Engeland leverde toen een nieuw bewys op , hoe weinig
1)
„ 1.7 ertrouwen 'er te Mellen is op de gunst der Vorilen , ert
op het toelagchen van de fortuin. Zyn naam was Hyde;
2S
hy
was een gebooren ridder. Fly had zig aan de pleitf
„ bank toegewyd ; by was den Koning iu zyne balling„ fchap gevolgd; by had zederd van hem den tytel van.
Graaf van Clarendon, de zegels en de magi van miter!
„ Staatsdienaar ontvangen , en zelfs zyne Dog-ter in Huwelyk zien treeden met yacob.us, den Hertog van Torck,,
If
en waarfchynlyken Erfgenaam van den Throon. Zyn
If deugden , zyne bekwaambeden , en zyne langduurige
„ dientlen , fcheenen. dus zyne grootheid boven het bereile
If der wisfelvalligheden van de Wacreld te ftellen. Zy vie/
niet te min in een oogenblik in duigen, en de deugden
zelve van den Graaf waren de oorzaaken van zynen val.
Hoe zeer by een yverig Kouingsgezinde was, was by
,1
egtcr nog fterlier Engelschlezind ; hy had zig met kragt
51 verzet tegen die geene, welke den Koning boven de
5b Wetten hadden widen zetten. Karel wilt dit , en
Of wilde bet hem nimmer vergeeven.
Daar by een liefhebber van goede zeeden was , had
„ hy het altyd met verontwaardigiug be:leden zig gerekend,
om. zyn Hof te maaken by de Minnaresfen van den Ko.
35
ning. Fly had zig zelfs moeite gegeeven, orn den Ko.
9, ning aan de Koningin terug te geeven. Hy had zig ins.
gelyks verzet tegen zyne buitenfpoorige milddaadighe.
„ den, en tegen de verdraagzaamheid, welke Karel aan de
f Pausgezinden wilde verleenen. De Minnaresfen , de Hoff velingen, de Pausgezinden, en de Koning zelve, vereenigden zig cindelyk tegen hem, en lieten hem door het
2,
tot ballingfehap verwyzen. Hy ging te Rouaan
Parleinent
ft
3, woonen , en fchreef daar eene gefchiedenis van den
Burgeroorlog , die xo onpartydig was, als men hunter
If van cetien Man zou kunnen verwagten , die zo na aan
2, het Koninglyk Gellagt vermaagfchapt was. Zyn befiuur
2, was evenwel niet zonder vlekken. Hy had den Koning
Tt2
4., de
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verkooping van Duinker ken aangeraaden ; by had de
Presbyteriaanen met eene gettrengheid behandeld, welke
even onvoorzigtig als ondankbaar was. Niet te vrede ,
39
dat by hunne Lceraaren van hunne kerkelyke goederen
33
beroofd had , had by zelfs in bet Parlenient eene Aae
doen doorgaan , die hun noodzaakte , om te zweeren ,
39
39 dat men nimmer recht heeft, om de Wapenen tegen den
3, Boning op te vatten, dat zy nimmer zouden onderneemen , om eenige verandering te brengen in het ly:Ituur
3/
van den Staat, of de Berk, en die bun alle, in geval
33
„ van weigering, in eene gevangenis van zes maanden
„ verwees , en eene boete van vyftig ponden Sterling: (of
twaalf honderd Tournoifche guldens ,) oplag , indien zy
9/
nader dan vyf mylen durfden koomen by die plaatzen,
39
„ in welke zy te vooren gepredikt hadden (*)." Wy hebben deeze plaats te eerder overgenornen , dewyl zy eene
der alleruitvoerigfte charafterfchetzen bevat, welke wy in
het geheele \Verk hebben aangetrolfen. Het overige van
dit en het volgende Deel zullen wy flechts kortlyk doorloopen.
Het
wintiglie Hoofdfluk belielst , behalven een
kort verilag der Zweedfche zaaken , ouder KAREL den X
en KAREL den XI, de Gefchiedenis van den Oorlog , welken Frankryk en Engeland, in het Jaar 1672, ons Vaderland aandeeden , welke hetzelve op het punt van zynen
ondergang bragt, en eincligde met den Vrede van Nymegen.
In het dertig fie Hoofdftuk wordt de Gefchiedenis van
Frankryk vervolgd , tot het Jaar 16i7. In dat tydperk
vinden wy de onrechtvaardige en trouwlooze herroeping
van het EdiFt van Nantes, welke Frankryk op zo groote
fchatten, op zulk een aantal van nuttige onderdaanen , te
ftaan kwarn , en alleen genoeg was , om de gedachtenis
van den bygeloovigen en verwaanden LODEWYK, nevens
die der Raadsluiden van den verblinden Vorst , by elken
vriend des menschdorns, in verfoeiing te brengen.
Hierop gaat, in het eenendertigfte Hoofdituk, de Schryver weder over, tot de Engelfche Gefchiedenik, onder het
overige der Regeeringe van KAREL den II , en onder die
van JACOBIJS den II, tot op de ontthrooning van den laatstgemelden , en het overbrengen der Kroone op WILLIAM en
klARIA. Hoe grootlyks Engeland in diem tyd zyne verlosfing
,,

(*) VIII. Deel, W. 236. en very.
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frig uit de klaauwen der dwingelandye aan de Vereenigde
Nederlanden re danken had, is bekend , gelyk ook, hoe die
weldaad is beloond geworden.
Het tweeendertig fie Hoofdftuk befchryft den Oorlog, welke
tilt de Ontthrooning van Koning jAconus ontftond, en welks
einde, met den Ryswykfchen Vrede , Koning WILLIAM in
het bezit van Groot-Britannie en Ierland bevestigde.
Dit Deel worth weder gefloten met de Gefchiedenis der
Kerke in de Zeventiende Eeuwe, en met die der Weetenfchappen , Geleerdheid en Kunften, in het zelfde tydperk.
Dus komen wy tot het Negende of laatfte Deel deezes
Werks , het geen de Gefchiedenis der Achttiende Eeuwe
bevat, tot op den Viede van Parys of Verfailles, in bet Jan
1763. Wy zullen hiervan geen verder uittrekfel geeven ,
maar allecnlyk aanmerken, dat de Schryver doorgaans een
getrouw en beknopt verhaal geeft van de voorgevallen gebeurtenisfen. De zogenoemde Zeveniaarigen Oorlog wordt
eenigzins breedvoeriger behandeld dan het overige des Werks,
en aan elken Veldrocht een geheel Hoofdltuk toegewyd.
Ook geeft de Schryver , eer by tot het verhaal van dint
Oorlog overgaat , eerie korte befchryving van de Franfche
en Engelfche Volkplantingen in America, in bet begin van
het drieenveertigfte Hoofdftuk: en in het vyftig fte vinden
wy een verflag van den toeftand, gewoonten en leevenswyze
der zogenoemde Wilden in Noord- America , waaruit wy
gaarne nog iets zouden overneemen, indien de paalen van
ons beftek dit diet verbooden.
In het leezen van deeze drie laatfte Deelen zyn ons weder
eenige misflagen voorgekomen , welke wy in een zo goed
Werk gaarne verholpen zagen , en tot dat einde zulien aani `van welken in het Vale
Deel, bl. 150, in de Aantekening gefnroken worth, was niet
ova, maar Giovio ; in het Latyn yovius, en by de Fran,
khen Yove , waaruit de misflag waarfchynelyk ontflaan is.
Deel VIII, bl. 186 , reg. 2, !bat , waarfchynelyk door eerie
drukfeil , Oude Koningin , in plaatze van Onderkoningin.
Bl. 206 in de /lam..., moet, naar onze gisfing, voor nivelors
than levellers ; dit is een Engelsch woord-, gelyk niveleur
een Fransch; maar nivelor is, zo veel wy weeten, noch
Engelsch noch Fransch. Bl. 224 , reg. 7 v. o, „ diende
men in acht genomen to hebben , dat Eumenides reeds een
meervoudig getal, en dusZumenidesfen niet goed re keuren
is. Maar waarom niet 'lever, met een Neerduitsch woord,
Raazernyen gezet? 131. 2o9, reg. 1. v. o., mogt voor van
Tt3
Dufri!
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Duinis liever fiaan, in of by de Duinen. De Slag van wetken bier gefproken words , viol voor, by de Abtdy aux
Dunes, by Duinkerken. Deel IX, bl. 144, komt de ongelukkige IVAN voor, als de Zoon van KeiZerinne ANNA van
Rusland: by was de Zoon van ANNA VAN MECKLENBURG,
de Zusters Dochter der Keizerinne. 131. 184 in de Aant.,
worden de Keurvorftinnen van Saxen en Beyeren Zusters
van MARIA THERESIA genoemci: zy waren haare Nichten,
en Dochters van Keizer JOSEPHIJS. Bl. 209 words gezegd,
dat Bergen op den Zoonz , na een beleg van drie iveeken, wierd
ingenomen. I-let beleg duurde, na bet opener, der loopgraaven voile twee maanden. Zie WAGENAAR. Pad. Hirt. ,
Waarom de Vertaaler
D. :XX , bl. Io8 en 112.
bl. 218 reg. 6 v. o. , het Engeirche woord Castor, niet
door Revers vcrtaald hebbe, begrypen wy Het Nederduitfche kastoor is wel gebruikelyk your eenen hoed van
beverhair gernaakt 4 . maar niet, zo veel vnv weeten, voor
het Dier zelve. Nog zonderlinger is de mistlag „ bl. 219
reg. 2 en 3 , „ de harde kleigrond dient bun voor een marl , tier :" een mortier komt bier niet te pas : maar mortar
betekent ook kalk of cement (*).
(*) In bet berichr, dat wy van tie voorige Deelen deezes
Werks gegeven hebben, is ook eene drukfeil ingeflopen. Bladz.
475 reg. 25 ftaat TAURIVENSIS, lees, TAURINENSIS.
Aneedoten van PCEDSEUK GROOTSN, Konin,g van Pruislin , en
van eenige Perfoonen, die gefrreenza,21a mq hem verkeerden; beneveni
terbeterin ,'en van fi,runige reeds gedrukte Anerioien. U:tgegceveu
door P. NienLAI. Drie SqAken. re Dordrecht by de Lceuw en
Krap, 1790. Behalven lace Voorwerk 374 bladt. an gr. oflavo.
p de vroecer afgcgeeven Anecdoten , en foortgelyke Schriften,
nopens eslyko byzondere voorvallen van den i'rusfifchen
Vorst , verdietit deeze Verzamelirg van den Beer Arieolai eene
aanmerklyke piaats. Zyne eigen ondervind ng, opmerkzaame geest
en menschkunde toch maakten hem gefchikt tot deeze onderneerning; en zyn braaf character zet zyne aantekeningen eon hoogen
trap van geloofwaardigheid by. Hieebenevens is 's Mans arbeid
in deezen te me.erder aan te pryzen l , om dat by zig ook benaar.
ftigd heeft ter nafpooringe van 't 'Oen anderen alvoorens deswegens geboekt hebben; en by die gelegenheid hunne misflagen aan
te tekenen; waardoor deeze zyne melding van Arecdoten verge•
zeld gaar van verbeteringen, die ter nadere onderrigting ftrekken
welk hem ook meermaals ons den aart veeler Sehriften nopens
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(Hen Vorst nader doct leeren kennen. Uit hoofde van dit apes
:eal men, in deeze Verzameling, nog al eenige nadere ophelderingen
Minden , en dezelve met nut kunnen doorbladeren. Men flea
ten voorbeelde het ooe op des Autheurs aantekening , wegens
bet, zo men wil, gevelde doodvonnis van den Kroonprins.
„ Het is , (dus vangt by aan,) Het is bekend dat de Koning,
toen by nog Kroonprins was , in den jaare 173o in Kuflrin
gearrefteerd geweest, en dat zyn Vorstlyke Vader zeer vertoornd
op hem was, en hem een proces, over /even en dood, wilde
laaten opmaaken. VOLTAIRE heeft het eerst, in zije elendig Yie
rive de FREDRIC II, het fprookje uitgedaeht, „ dat Keizer RA„ REL De ZESDE beweerd heeft , dat de Kroonprins , als een
• Rijksvorst, flechts op den Rijksdag te Regensburg konde te recht
• gefteld worden , en dat hij , door zijnen Gezant , den Graaf
„ VAN SECKENDORE , de ernfiigjle voorfiellen had!: laaten doen,
„ waar door a/leen het /even van den Kroonprins was gered ge.
worden.” De AuEteur van la Vie de FREDRIC II , die zeldea
nalaat , om de onwaarheden, die hij uit de onzelterfie bronnea
fchept en affchrijft , met nieuwe valfche omftandigheden te vereren, fchrijft dit af, en verdicht 'er , met een onbefchaamd voore
boofd , nog bij: „ dat de Koning hierom de Hooge Schoolsn
„ halt geraadpleegd, als merle de Rechters to Berlijn , welken de
„ Koning geklopt hadt , wanneer zij niet gefprooken hadden,,
gen nicer.
„ zoo als hij het hebben wilden , en die Pennon.
„ ontzien hadden dan het NO van den Kroonpri,a; en dat, toett
• de Keizer, deer SECRENDORF , verkreegen hadt, dat de Kroon.
„ prins niet fterven zoo , de Koning FREDERIK WILLEM DE EFR.
„ STE zeer toornig gezegd zon hebben: Oostenrijk zal zien , welke.
,, Jiang het in zijnen bckzein gekoesterd heeft.' - Hier is onbefchaamdheid op onbefchaamdhcid, onwaarheid op onwaarheid ea
ongerijaidheid op ongerijmdheid geftapeld.
„ Het is waar, dat van verfcheidene Hoven voorfpraaken coon
den Kroonprins inkwamen ; maar of zij van het Keizerlijk Hof
dringender dan van anderen waren , is niet bekend; , of
op een gezagooerenden toon, kunnen zij niet wel geweest zijn. Wat
VOLTAIRE van SECKENDORF voorgeeft gehoord te hebben, is gees
bewijs, daar de zeer groove verdigtzelen, die hij zich zelven heeft
veroorloofd, zoo menigvuldig zijn. Bovendien is dit verhaal tegenfirijdig. De reden , dat over den Kroonprins niet de Rech.
ters zijns Vaders en Landbeers , maar op den Rijksdag, bet vonnis moest uitgefprooken warden , zoude vermoedlijk door den
Koning WILLEM. DEN EERSTEN kwaalijk opgenoowen zijn gewor.
den, Het is over het geheel zeker , dat de Koning op deeze
voorfpraaken niet veel acht gaf.
„ De Koning liet in Berlijn een foort van Knigsraad vergaderen,
beftaande uit Generaals en Stafofficieren , in welke regtbank hij
zelf voorzat. Hooge Schoolen of Burgerlijke Rechters hier bij
te haalen konde, volgens de denkwijze. des Konings, Diet in zijne
gedaebten vaUen , en dit is ook zeker him= gefchied.
,,
t4

F. NIco,
„ De Koning , teen hij de vergaderde Generaals het geval
Voordroeg, hetv(.e ,de rna groote hevigheid, meer dan eens, dat
zijn Zoon den deod verdiend bait; tri nicer tegenwoordig zijn•
de perfoonen waren het met hem eons; doch ook niet weinigen, als onder anderen de oude en eerwaardige Maarfchalk VON
VATIMER itemden dit niet toe. Toen de Koning daarover in
grooten ijver geraakte , ftondt de medc tegenwoordig zijnde Generaal Majoor, (naderhand Generaal Veldmaarfchalh) voN sunkLENBROEK op , rukte zijn vest open , en zeide onverfchrokken,
terWijI hij zijn borst toonde; „ wanneer uwe Majefleit blood be.
„ geert , seem dan het miMe! het ander behoult gij niet, zoo
,, Lang ik nog fpreeken duff!" Dit ontitelde den honing zoodadat hij eon tninuut zweeg, en naderhand zeer veel bezaadigder fprak. — Bijkans op dezelfde wijze fprak naderhand
de Vorst vON DEFSAU, die den Koning ook meer dan eon ander
durfde zegaen, en bracht den honing van de gedachten op doodftraffe gehdel af. Aan deeze marine!) heeft men het te danken,
dat de hoeing van zijne toornigheid het eerite to rug gebragt
werdt , en niet aan Been tteekhoudende rode van het Keizerlijk
Hof , wake , zoo die al ware voortgebragt , op den honing
waarfchijnliik eene tegengeftelde werking zoude gehad hebben.
De merlcwaardige gefchiedenis van den Generaal VON nunELLxssoart- haft eon vriend van mij, nit den mond zijns Zoons, die
Generaal Luitenant en Chef van het Cadetten.corps in Ber.
ftierf, gehoord."
Niet minder valsch zegt deeze Schrijver, dat de Kroonprins,
„ thatijds , Wel de zictingen van de Nieuw Markfche Kamer
„ heeft bijewoond; maar dat hij in dezelven niet anders gedaan
„ hadt , dan Franiche brochures te leezen , en den Prefident en
„ Raaden ais carricatuuren of to beelden."
„ Van)vaar Tian de Schrijver, zegt Nicolai , dit bewijzen , dan
nit zijne inbeelding , of rnisfchien uit eenige armhartige Franfche
verzameling van Anecdote!). fict is hekend , dat de Kroonprins
zich ernftig met de bezigheden bemoeid heeft, en vOtir twintig
jaaren leaden nog getuigen, die honden verzekeren, dat hij bij
de zittingen zeer oplettend geweest was (*), en dikwijls , in
het fternmen over de voorkoomende zaaken, zijne meening op
eerie wijze. zeide , die zijne naauwkeurige toepasfing aantnonde.
Len zwetzer mag zich verbeelden, dat een jonge voortreffelijke
geest, inzonderheid na zulk een harden fchok, verfcheide manden alleen met potzemaakerijen heeft kunnen doorbrer gen ; hij,
die intusfchen de gefteldheid der zaaken rijplijk overweegt , zat
eerder gisfen , dat dit voorval , zoo onaangenaam het op zich
zeide was , het roevaliig voordeel bads, dat de jonge Vorst in
veele dingen ernitiger began to denken ; dat deeze hevige fchok
op zijn karakter eene zeer weldaadigc uitwerking deeds , en dat
zij(*) Men weer , da t de Ironing hem ergeleid bard, Om als een Krijgs%
*3) Dorreiaraad to arbciden.

ANECDOTEN VAN l'REDERUC DEN GEooTEN.

613

2tjne bezigheden bii de Nieuw Markfche Kamer hem de eerfle
Rameralistifche en Oeconomifche kennisfen bijzetten, die hij zich
naderhand geduureude zijne regeering , zoo zeer ten nutty
maakte."

De firyd der Reuzen, of de geftrafte Heerschzucht , to zeven Zan.
gen , door E. j. B. scrioNcir, J. V. D. en Rector der Latynfche
Scizoolen te Nymegen. Te Nymegen by A. van Goon In gr.
at. 140 lladz;
geestige Rector SCHONCIC berchenkt zyne Natie weder met
De eene zyner vernuftige vindingen, die wy met vernlaak, over
't geheel, en zonder eenige toepasfing te maaken, geleezen beb.
ben. Hy betuigt toch vooraf , dat zyn hoofdoogmerk niet geweest is , een Allegorisch dicht ep de tydsomftandigheden van
ons Vaderland te fchryven ; maar enkel in het algemeen, door
dit zoo bekend voorheeld in de leabelgefchiedenis der Oudheid,
te doen zien, hoe voor de zulken , die (volgens L. w. VAN mu.
KEN in Gelonide Bed. 1. Toon. 7.)
— De wet der Coda verzaaken,
Het recht vent len door Jima begeerlykheid,
Zich aan geweld en trotsheid fchuldig maaken,
Des limas wraak gefirenge ftraf bereidt.
en wy kunnen den Dichter veilig hier in gelooven , nadien by
niet dwaas genoeg kan zyn , (3,11 , met zeker Matroos, eenige
maanden naa den florin, overtil! overtil! te roepen. By een opkomend onweder, of by het ontdekken van klippen , krygt elk
fcheepeling het recht om te 'fchreeuwen : wy vergaan ! wy vergaan! Maar wanneer die norm bedaard, of het onheil afgewend
is, zou het zeer ongepast zyn , die alarmkreet te doen hooren.
Iets daar men in Nymegen ook niet onkundig van is.
De Dichter meld, in een kort Voorbericht, dat by tot de vers.
maat van dit Werkje gekomen is , door de vernieuwde uitgave
van het Dichtftuk de Ceuzen, van Jonkheer ONNO ZWIER VAN fin.
REN. Welke vernieuwde uitgave Hy, den Heere w. BILDERDYIC
alleen toefchryft. Intusfchen fchynt de fleet BILDEP.DYK , in de
Voorrede voor de Geuzen , daar eenigzins anders over te denken;
2eggende: „ dat de Heer Fzr-rn hem daar in de hand heeft gebo.
„ den ; dat het aan dies zelfden Heer FRITH is, aan welken dit
„ Dichtiluk mistchien zyne luisterrykae verbeteringen verichuldigt1
„ is. enz."
De Gefchiedenis, genoeg bekend, wordt in zeven Zangen, door
den Dichter bezongen , en daarna van eenige geleerde Anmerkingen
gevolgd, die nog geleerder zouden geweest zyn, indien zyn Drukker van Meefogettifthe, ahgclzaxifehe t rslandiche en Schotfch: let.
Tt 5
te-
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tegen ware voorzien geweest. Zelfs was by voorneemens om 'er
Ilebreeuwseh in te piaatfen , waar ton het woord Afla70: 7/. in den
vierden zang, hem fchoone aanleiding gaf : doch dan had by zo
ligtelyk wel hooggeleerd genoemd,
Het genie van den Heer senor:ex, dat men eer xi/Lig dan net kan
noemen , blykt in verfeheiden coupletten van dit Dichtiluk ,
maakt het tot een tamelyk good geheel. Intusfchen treft men hier
en daar eenige gleeden en onnaauwkeurigheden aan, die een kiesch,
on geoefend kenner, mogelyk , niet zouden bevallen. Dus by voorh.
ya , 't lust my van den kryg te zinger:,
Op eenen meer don helden tom
Zen kryg, dear trotfche fiervelingen
De Goden oaken naar de kroon,
Zen kryg! door heerschzueht aangedreeven,
Die al het Godendom deed beeven,
In hunnen zetel gansch ontrust.
Zen kryg! nog voller van gevaaren
Dan eenig fchip , door 't wan der baaren,
Gefineeten op een' woeste kust.
Len Sehip in gevaar , is een algemeen bekend voorwerp; maar
een Schip vol gevaar, is een ellendige ballast. — Het volgend,
couplet is ook goon der geese die ons bevallen hebben.
Om deze welvaart te vermeeren,
Die aangroeide, alt. van uur tot Ina,
Fryl by niet alles kan beheeren,
Yerdeelt by dus zyn ryksbefluur:
Prom Ceres fielt by over 't boron,
Op dat uit de omgeploegde vooren,
Het welig gram: te hew groei.
Pan moot, in wel begraasde weiden,
Net wollig vee en Herders leiden,
En urges veer des veentans bleei,
In de cerfte regel ftaat geheel tegen den toonval aan, w Eivaa 4
— Het tweede hier op volgend couplet is niet 1;octer dus
kid bet.
Merkuur meet op den Handel pasfen
Zoo wel te water, els te land;
Neptuin, op Nereu's zilte plailen,
kielen Amen met zyn hatth.
Zoo
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Eool de fclzadelyke winden
In hunnen duistren kerker binders
Behalven die voordeellg zyn.
Op dat zy niet de voile kielen
Op 't rustloos pekelveld vernielen.
God Bacchus past op druif en wyn.
Zou men nit het sde 6de en •rle vers , niet moeten befititten:
dat er ook fchadelyke winder; zyn, die voordeelig zyne
berhaalen het echter nogmaals, dat het, over 't geheel genomen.
ten tatnelyk goed (Weis.

Ontwerp tot eene algemeene Charoflerk yncle. Uitregaven door w. s.
oceesse, Predikant to Wyk by- Duarfiede. Tweede Seukjen. Te
Utrecht by G. T. van Pathknbure en Z0°14'1790. Behalvnt
het Voorbericht, 156 bladz.
gr. (weave.
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aar de orde van behandeling , weike zig tie Eerwaarde
Ockerfe in dit leerryke G-efchrift bereft voorgefteld , dient
dit tweec'.e Stukje, ter ontvouwiege, ,, van het geett doorgaans
„ de charaders der Volken vormt. en van die byzondetheden,
„ welke vereischt worden , om het charader van een Volt wet
te leeren kennen en beoordeelen."--- Om dit ten klaarlie
nit te voeren, geeft by eerst eene voorloopige Verhandeling over
het National Charafler; waarin by ons ender 't nog brengt, hoe
'er , te midden van elle de verfcheidenheden , welken zig by
eene Natie ()Moen , en niettegenftaande &reviver menigvuldige
verbasteringen , egter nog altoos een Natianaal Charaller over.
blyft, dat zig, hoewe/ niet dan met veel oplettanalheid, door de
veelerleie vereeniging van verfchitlende Volkeren, outdekken Nat.
Na , by die gelegenheid , eenige gefchitd- en menschkundige
Aanmerkingen voorgefteld te hebben oVer 't Been daarointrene
in 't algemeen Bade gel:tenet) behoort te Warden , verfedigt by
zig ter beantwoordinge van drie Vraagen, ter byzottderer aanwye
zinge van de gronden, op welken men die beoor•dteling kan yestigen , door agt te geeven , op den cart, den oorfprong en de
kenmidelelen der Volkscharaders, met een vereischt gebruik maze,
ken van de tieardoor verkreegen kunckheden.
De eerfte Vraag luidt: Wat is eigentyk feet 141k.scharatier? Eft
zyn Eerwaarde beantwoordt dezeive in deezer voege. „ Din
„ eigenaartige geestgefteltenis, dat zantenftel van taienten en gt.
„ breken, in heerfchend- algemeene zeden en gewoonten mum;
„ Lands doorftralende, welke men, in wederwii van alle afary„ king en verbastering, by een geheel yolk , • in allerlei ft mien
en kringen aatureft, zonder tlezeive by ealig wader voik in die
,, mate
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mate en kracht te ontwaeren." „Apes wat bier too
gebracht kan worden behoort tot bet Vollescizareter ; alles war
onder de gegevene bepaling niet valt , is, hoe zeer aan een
gansch Volk byzonder eigen , niet Charaftermaatig " In de
ontvouwing hier van leert by ens opmerken , wat 'er vereischt
worde , om dit onderfcheidende wel Bade te Bean ; ten einde
zonder verwarring van algetneenheden, of inmenging van byzondere trekken , die tot het NationaalcharaCter niet behooren , be.
paaldlyk nit te vorfchen „ eenes Volks heerrchende geaartheid
„ van Geest, waarin men deszelfs charaftertrekken te zoeken
heeft ; en het geheele zamenilel van die Geestheblykheden
welke het Volkscharafter uitmaaken."
In de tweede plaats valt bier de vraag : War yam; doorgann$
het charafter van een yolk? Of liever, meer bepa qld en uitvoeriger; „ van waar ontvingen de Europifche volken hue oorfprong„ lyk Character, en welke oorzaken hebben op hen konnen wer„ ken, en werken doorgaans op een yolk, om dat Character
„ zoo te bepalen , als het zich werklyk bevindt ?” Hier vestigt
de Autheur onze aandagt bovenal op de volgende hoofdbyzon.
derheden. 1.) Op de eerfle groote omwenteling van Europa,
met den ondergang van het Romeinfche Ryk; 2.) en de volgende
omwentelingen, te wege gebragt, door de opperheerfchappy van
den noel des Roomfchen Bisfchops ; 3.) de Kruistogten of zogenaamde Heilige Oorlogen; 4.) de overtogt onzer Voorvaderen
na de drie andere Waerelddeelen , of het bevaaren der afgelegen
kusten van Afrika , het indringen in Alia, en 't ontdekken van,
Amerika ; 5.) bet ontilaan van een nieuw Europisch ,Staatsgeflel
in de zestiende en zeventiende Eeuwen, waardoor de Europifche
Staaten hunne tegenwoordige gefteldheid en onderlinge hetrekking
verkregen hebben; en eindelyk 6.) door den zogenaamden afval
der Proteilanten van de Roomfche Kerk , onder 't opfchrift der
Bervorminge bekend. — By een beknopt gefchiedkundig yen,
flag deezer omwentelingen , vergezeld van oordeelkundige Aanmerkingen over derzelver beloop , wont zyn Eerwaarde telkens
ten duidelykfte , hoedanigen invloed die omwentelingen op het
chara&ermaatige der Europifche Volkeren gehad hebben. Wel inzonderheid maakt by bier van zyn work, met opzigt tot de laatst
aangeweezene omwenteling, door de Hervorming; bovenal nadien
geene gebeurtenis meet toegebragt heeft, tot de tegenwoordige gedaante van Europa, dan deeze. Zulks doet hem afzonderlyk
gaan, welke veranderingen bier uit voortgevloeid zyn, — in de
Godsdienstleer, — het Staatkundige Stelzel, — en de Wys.
geerte, mitsgaders welken uitgebreiden invloed dit alles gehad hebbe op de Charaaerkundige getteldheid van Europa.
Te gelyk neemt by , omtrent een ieder deezer Stukken , in agt,
in hoe verre men van de daar door ontftaane veranderingen een
nuttig gebruik gemaakt , of dezelven verwaarloosd heeft, en hoe
reel 'er van het oude nog overgebleeven zy. Daarbenevens
brag( by ons onder 't oog, hoe deeze Hervorming, aan de eene
„
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zyde, cei:e fcheuring onder de Volken van Europa veroorzaakt
hebbe ; en hoe dezelve, aan de andere zyde, ten gevolge gehad
bebbe , eene verhuizing van vervolgden om den. Godsdienst,
ken zig daardoor met nabuurige Natien vereenigden : welk eon en
ander eene verbitterdheid Van geest voortbragt, terwyl 'er tevens
eene vermenging, en daarop volgende verbastering, der Nationaale
Characters uit ontftond. Lean deeze verklaaring van de algefneene oorzaaken der Europifche Chara&ervorminge hecht onze
Autheur voorts eene korte fchets van die byzonderheden, weiken
doorgaans eene Volksgeaartheid beftetnmen , en die Czaamgewerkt hebben, ter daarftellinge van de Characters der byzondere
Volken in dit menfchenryk Waerelddeel. Hierin vereenigt by zig
met den Fleer Montesquieu , als daar toe brengende, de lugtsgefteldheid , den Godsdienst , de Wetten , de grondlleilingen vari
het Landsbeftuur,, en de Vootbeelden van gebeurde zaaken: dan de
zeden en gewoonten , welken die Heer daaronder ook betrekt ,
heeft men, zyns oordeels , niet te houden voor lets, dat het Nationaal Character wyzigt, maar eer voor kenfchetzen en gevolgen
van de perfooneele. of Volks-geaartheid. Liever voegt by, by
de voorgemeiden , eene verfcheidenheid van oorzaaken, die een
deeglyken invloed hebben op do gefiartheid der Europifche Vol.
ken, en waarvan de eene bier, de andere daar, nicer de hoofdrol gefpeeld heeft; terwyi fommigen te gelyk werken , op alle de
Landen van dit Waerelddeel. Hier onder betrekt by de getneen.
zaamer Verkeering en Vermenging van verfthillende Natien , de
Koophandel, het Krygsweezen , de uitbreiding der Weetenfchap.
pen , de beoefening der Letteren , der fraaie Kunflen en byzon.
tier Nan het Tooneel : waar neffens , gelyk by kortlyk meldt,
nog veele andere byzonderheden gevoegd mogen worden, die
het Nationaal Character min of meer van ter zyde aandoen, en
daarin veranderingen hewerken kunnen. By voorbeeld, de Lectuur, de Romans, de Modes, enz.
Ten laatfte komt nog in overweeging eene derde Vraag, van
deezen inhoud. Roe en waardoor is men in fiaat , om het Charal*r
van een Volk rowel te leeren kennen en beoordeelen? Om deeze vraag
met te meerder onderfcheiding , ten nuttigfte , te beantwoorden,
bepaalt zyn Eerwaarde zig eerst tot het aanduiden van 't geen
een Reiziger , of iemand , die eenigen tyd lang , of bettendig,
onder eene zekere Natie verkeert, daaromtrent in agt behoort
te neemen. Dan, daar 't een ieder niet gelegen komt, om zulk
een opmerkzaam ooggettugen van verfcheiden Volken te weezen,
zo legt by 't 'er voorts op toe , om den Leezer zodanige
middelen aan de hand te geeven , waarvan by zig, buiten zyne
verkeering met Menfchen , in zyne Studeerkamer kan bedienen.
Pit doet by vergezeld gaan van eene welwikkende beoordeeling
van etlyke, daartoe behoorende, hem bekende Reisbefchryvingen
en Charaderfchetzende Boeken ; met eene leerzaame onderrig.
ling, hoe dezelven met vrugt te bezigen.
En bier mede worth dit tweede Stukje beflooten waarop de
Liu-
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Anthem. , zo by hoopt, wel dra een derde zal Iaaten volgen; in
't welke hy, op de thans gelegde gronden, zyne Aanmprkingen,
over de Characters der voornaamfte Volken van Europa zal voordraagen; dat met een algemeen verlangen te gemoet gezin worst.
Zyn Eerwaarde toch is een onbewandeld, of althans weinig betreden , pad ingeflagen , en gaat met onvermoeide fchreden zo
rustig en te gelyk omzigtig voort, dat het hem alleszins Lot eer
firekke , en men t'over rederr hebbe, om op een gewenschten
taitflag van zynen verderen voortgan g te hoopen. 'Er ftraalt, in
het tot dus ver uitgevoerde van dit Ontwerp fteeds een bezadigd Oordeel , met eene weiwikkende Menrchkunde door; en
sties duet ons zien, dat de Eerwaarde Ockerfe dit Stuk met eene
meet' dan getneene oplettendheid doordagt heeft , eer by zyn
Ontwerp in orde fchikte; bet welk hem ook in ftaat getteld
heeft, om zig klaar en overtuigend uit te drukken; terwyl by
door zyne bedrevenheid in 't Gefchiedkundige , waar van by een
gepast gebruik maakt , zyne beredeneerde voorftellingen, meer!mats op eene gevallige wyze, weer te verlevendigen.

Lettergefchenk voor de Nederlandfche yeugd. Met Plaaten, Te
Haarlem by A. Loosjes
179o. In of iavo, 158 bind&
ene verzameling van leerzaame Vertellingen , by uititek wet
gefchikt, om de oplettendheid der jeugd eenigzins te vestiE
gen , en haar op eene gevallige wyze zodanige kundigheden in
to boezemen , die een heilzaamen invloed op den geest kunnen
hebtilen; en den grondflag leggen tot heblykheden, (he, met het
toeneemen der jaaren, fterkte (ban te verkrygen, om het gedrag
veritandig en deugdzaam te regelen. Oordeelkundige opvoeders
der Jeugd . die 't leezen van foortgelyke Schriften als eene nitfpanning doen voorkomen, en ter gelegener tyd de daarin voorgeftelde lesfen ongemaakt gepast herinneren , zullen zig oggetwyfelst met vrugt van dit Lettergefchenk kunnen bebenen.
Tot een voorbeeld zy het geval van KLAARTJA PRAATzt1C.
„ Niet ver van ons , (dus luidt de vertelting,) Ntet ver van
ons woont een aartig meisje , die in haar jeugd zich aanwende,
003 alle nieuwtjes, welke haar niet aangingen, van huis tot huis
te vertellen — het was haar om 't even of het waarheid of lett,
gen was, wanneer zij maar ftof tot babbelen had — daardoor
word zij de plaag van den geheelen oord en van alle haare bekeaden zij haalde zich dikwijls allerlei onaangenaamheden
op den hats, daar zij niet zelden haat en partijfchap tusfchen dezen en genen verwekte , welke het kwaad doorgaands op haar
dit was oorzaak dat men haar den bijnaam van
vet/maiden;
ILAARTJE PRAATZAR gaf.
Schoon zij reeds 22 jaaren oud is , heeft zij echter zeer kert,
door fchande wijs geworden , haare dwaaze handelwijze leeren
iszien: dan haare verbetering gut niet gemaklijk wijl men zeer
be-
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eleeaarlijk zich kwaade gewoonten afwent, die men zich in zijn
jeugd eigen maakte. Bovendien wordt zij van elk gefchuwd, of.
fchoon zij zich reeds merklijk gebeterd heeft geen jongman
durft haar ten huwlijk vraagen , uit vreeze, dat aij, getrouwd]
zijnde , haare fnapachtigheid weder zal bot vieren , zoo dra 2'
Bens getrouwd ware. — Zij leeft dus treurig voort, daar zij
niet dan te veel de verachting ondervindt waarmede men hear
behandelt ; en, fchoon zij ook 6o jaaren oud wierde, zal zij nog
ELAARTSE PRAATZAK heeten."
Men zal een fnapachtig kind , dat zulk een vertelzeltje geteee
zen heeft , mogelyk , als het zig aan dat gebrek fchuldig maakt,
geen indrukbaarer berisping kunnen geeven, dan het alleen toe:
1:111Wen " ale daar ELAARTJE PRAATZAK.
Doch een midde/
van dien aart behooren Ouders niet dan binnen's kamers, of ten
minfien wanneer ze met hunne kinderen alleen zijn , to gebruiken ; op dat de kinderen buiten's huis geen fpotnaam verkrij.
ger. — Onbefchroomder kan men , in 't openbaar, een ernftiger gebruik weaken , van de volgende Gefchiedenis.
„ ERNST was een Emit , die eene braave vrouw en veele kin.
deren had , met welken hij, daar hij tang zielt gelegen had, in
groote armoede leefde. Een verachtelijk mensch , fchoon door
zijn geld aanzienlijk, bood hem eene aantnerkelijke fom aan;
tej hem zijne inftrumenten wilde leenen, om het clot van
een kabinet open te fteeken ; in het welk , zoo als hij zeide,
een brief vale zijnen oom lag, dien hij gaarn leezen wilde.
,, nor geen geld in de waereld ! antwoordde de arme ERNST, het
geen gij zegt is reeds ondeugend, en wie weet , of gij niet nog lets
veel ergers voor hebt. De laage man ontftelde op dit antwoord,
en bood den armen ERNST Lien dukaten aan, op dat hij het toch
Zwijgen wil ik , antwoordde de fmit, maw
zwijgen wi'de.
eat medelijdcn , en op hoop van ewe beterfchap ,
niet om geld,
set het welk zulk een, als
een ander ligtelijk bedriegen kan:'
ditnfleldam en tyne Gsrchiedenicfen in 't kort. Eerlle , tweeds en derde
Deel. Met Prenturbeeldingen. Te ilmjierdarn by J. Allart,
17 8 9. In duodecimo.
Irennits dit Gefchrift eene beknopte zamentrekking is, van de
V breedvoerige bekhryving van dinslierdam door den boroemden
Heer y. Wagenaar, voorts gebragt tot op den tegenwoordigen tyd,
zo heeft men in de bearbeiding, die met oordeel ingerigt is, ook
genoegzaem dezelfde fchikking in agt genomen. De eerfte twee
Deelen gaan over de vroegere en laatere gefteldheid, mitsgaders
de Gelchiedenisfen der S tad; en bier op maakt de Schryver, ia
't derde Deel, een aanvang van 't mededeelen der berigten we.
gens de Stads•Gebouwen; waarouttrent onderfcheidenlyk in aanmerking Icemen , (L) de Waereld/yke Gebonwen en Werken;
(2.) de Luken en 't liertkiter der Gereforn.werdoz; (3.) hence
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nevens die van andere Godsdienftige Gezintheden als mede
(4 .) de Godshuizen en Codsdientlige Geftigten blyvende , voor
het begin van bet volgende vierde Deel , nog over de melding
der Gebouwen , tot bevordering van Weetenfchappen en nuttige
oefeningen aangelegd. Men voert dit Werkje , by manier van
gefprekken tusfchen een Vader en zynen Zoon . iu denzelfden
fmaak uit , als de Gefchiedenis der Vereenigde Nederlanden voor de
raderlandfche 7eugd opgefteld is.

begrip der Waereld-Historie voor de 7eugd, door j. r. mattrx.
Predikant to Zutphen, &c. Met Kqarten. Te Amfierdam ,
by J. Allart , 1789. Behalves het Voorwerk, 329 bladz.

Kort

NET,

Tn dit Gefcbrift verleent de Eerwaarde Martinet een beknopt
uittrekzel van zyn Werk,
Tytel voerende: Historie der
Waereld, in Negen Deelen. et eene oordeelkundige opmerkzaamheid is de weezenlyke inhoud van dat breedvoeriger Werk
bier in een kort beftek gebragt , ten einde der Jeugd nuttig te
zyn, door haar de kennis der Waereld-Historie , op een leerzaa.
mien tranr, zo in te boezemen , dat ze daardoor gefchikter worde
tot een uitgebreider oefening. De uit yoering is tevens van dies
aart , dat dit Stukje ook in ryper jaaren van dienst kan zyn; als
iemand zig op de kennis der Algemeene Gefchiedenisfe wil toe.
leggen, zal by met vrugt eerst een gedeelte van dit _Kurt Begrip
zig eigen kunnen maalten , en dan dit gedeelte in 't uitvoeriger
Werk zelve nsgaan ; die eerile handleiding zal hem het breeder
verflag bevatlyker maaken , en zyn geheugen zal door die wyze
van oefening verfterkt worden.

.dlgemeene Gefchiedenis met deszelfs HuIpmiddelen , de Tydreke.
fling en Geographic voar de Nederlandfche jeugd. Eerfte Stukje.
Te Groningen by 9. Groenewolt en L. Bolt. Behalven het Voor.
bericht, too bladz, fa octavo.

Do

B

et oogmerk des Opftellers van dit Stukje is, der Jeugd eene

leerzaame ontvouwing der Algemeene Gefchiedenisfe aan te
bieden; maar bezeffende dat de Tydrekening en Aardryksbefchryving, ten recbien verftande der Gerchiedenisfe, geduurig to ftade
komen, zo bepaalt by zig, in dit Eerfte Stukje, ter ontvouwinge
diet kundigheden, welken desaangaande vereischt worden. In de
verklaaring van het een en ' t ander,, houdt by eene geleidlyke orde ,
en neemt de vatbaarheid der Jeugd zo wet in agt, dat zyn Gefcbrift , nevens anderen van die foort , nuttig gebruikt kan worden , door zodanigen aan wien bet onderwys, der Jeugd aanbe•
volen is, wanneer zy bun onderwys, door leerzaarne gefprekken,
on aanduidingen, %recto te verlevendigen,
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LETTER-OEFENINGEN.
Mengetwerken in Dichtmaat en Profa, van FREDRiK VRYILEtli VAtel
DER TRENCK , in 't Narduitsch overgebragt, mtt bygevoegdi Ann.
teAeningers, door P. J. KASTELLYN. Tweede Deel ( 4). MOt, Plattten. Te Dordrecht by A. Blusfe en Zoon , 1789. In gr. 8TT.
256 Nada.

I

n dit Tweede Deel der Mengelwetken komen verfcheiden
ilitgewerkte Verhandelingen , van den Vryheer VAN nett
TRENcit voor , wiens ftouten 110 onze Landgenooten , uit
's Mans voorgaande Schriften reeds kennen. In de eerfle verbandeling onderzoekt by , waarin de Add beffaat , en wat de
papLren Adel is. In de tweede, befchouwt by het ware getuk ert
angeluk der Menrchen. De derde beheist de beletzelen om in De.
fpotieke Regeerinken gelukkig te zyn De vierde , om zulks in Ge.
Ineenebesten te wezen. De vyfde toont de beletzelen aan, om
.Mon(schyen of Souvereine Ryken gelukkig to zyn Hierop vplgen
eenige Fabelen en ',maids. Daar na Gedachten van een' goeden
Staatsburger,, of bet Spinnen van -den Zywertn en de Spin. Eindelyk.
eene Toewyding aan Vrouw 7uflitia; wordend& dit Deel met een
Algemeen Nafchrift , van den Vertaaler,, gefloten. Een Narchrift,
dat, hoe kort! (En het hart en de fchryfwyze van den Autheur
te kennen, verdient gelezen te warden.
Vic des Schryvers Levensbefclzryving kan men weeten, in welke
omftandigheden by zich, in den jaare 1786, nog bevondt. Doch,
hoedanig by 'in die omftandigheden dacht; hoe een Man zo groat
van Ziei , en zo laag vernederd door de tegenfpoeden, en de druk.,
kende hand van raeneatjc de Tweede ; hoe zulk een Man zichzelven befchouwde , is altoos aangenaam om te weeten; en kan
uit bet volgende opgemaakt worden.
TOEWYDIAG.

Jan de Atterdoortuchtigfte , Grootmagtigfle Vrouw JUSTITIA
myne , tot bier toe vergeefs geeerbiedigde en gezogte be.
fchermfter ; In quetke men voormaats , ten tyde der
Fabelteere, geloofde.
M.
(4') Door zeker toeval , is deeze liedordeeline, by den Ite0ordeAaar
blyven liggen , zo dat die van het Tilde en IVde heel, rods v.:* dims
geplaatst is. Zie N. dig. Fad. Lo4t. 1). V. bl. 425.
VT
V. 5)1101.. )71. ALG. ;ATT. NO. IS*
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Mevrouw !
Aan nietnand, dan u wit ik alle myne'Schriften toewy:
den , en deielven , ter beeiord&eling , aan uwe voeten leggen.
Eere .genoeg voor my, Mellen „de eenvoudige waarheid , onbe.
dekt. , ofriri One Satyrifche gedaante,- voor uwen troon moge
Verfehynen. Eere genoeg tevens voor u, Mevrouw! als alle ware
menfcherwrienden zich van uwe wezenlyke befcherming mogeri
verzekerd houden.
In het -Capitool te Rome zyt gy, wel is waar, zints de tyden
van AUG,LISTUg, en nog minder teen de GREGORIUSsEN ten veer"
fehyn traden , te vinden 'geweest. In verfcheiden.Staaten der
il)/dges •der Sultans-, der deans, der groote Lawn', en zelfs in
't Ryk der Amazonen, heb ik u, lints veele jaaren, vergeefs gezogt , our u can frneekfchrift over te geeven , 't welk zelfs by
Cannibaftir , Thronen en Hottentotten , zqude gehoor vinden, daar
Dimmer nog een Corpus 7zrris, Digefia, nod), allerhoogite beve,.
noch Lewes de cachet bekend . waren.
Juffer Patientia heeft my in alle myne wandelingen trouwhartig begeleid ; dewyl echter myn vuurig gelid my dihwyls met
Naar (teeth verfchillen, zo heeft JufFer Pallas my, tot dus verre,
Diet verder dan in den voorhof der . beteverde Hoop gehragt ,
wier verwenschte koppe/aarfter Mevrouw Eris, benbyens derzelver vier gefpelen, Haar, BxelOof , Ligtgeiooyigheid° .en °wry.
ling, my flcchts als een ,dansheer aan den news hetben Jond geleid. Waar zal ik u nu verder zoeken, doortutidigfie Too-

neelprinfes?
Uw lotgeval is waarlyk wonderbaar. Uwe beeldtenis vindt

men .over41, zelfs . voor de raaclhuizen, in de gehoorkamers der
Minhters, en op de Cachett:n der Advbkaaten, Agenten en No.
tarisfen. Uwe weegfchaal is op de plaatdrukiten fteeds in evenwigt , dewyl de Ducaatee op per papier geen Dif flag veroorzaa.
ken. Uw zwaard wardt thaw, dew driemaal honderd duizend
Mannen ad exequendum gedraagen; en de doek voor 'uwe oogen
beflaat thans, volgens - hee gene de gefchiedenis daarvan meldt,
uit eene foort„van Geize. de Paris, Waarmede onze fcboo.
nen den hats en boezem bedekken, om de Dieuwsgierigheid zo
veal te ulcer op te wekken.
Wat zyt gy echter ibderdaad; dat is in wezenlykheid met 1yf
en air'? Waar zyt , gy, eigenlyk in ziehtbaare geftalte to
vinden? Op welke wyze i of lags welke wegen, kan de bedrukte , de om bu ll) fineekende en braave; Man by u gehoor
verkrygen, u waarlyk.zien. en eerbiedigen ? . . . Joist dit alles
zyn de Sybillifche Raadfels , Welke zelfs TITUS en TRAjAAN, de
Noordfche noch Oosterfche setomoN, tot op dit uur, wisten te
ontknoOpen. Zelfs galoppeert DON victim. , 'met zyn' 'amen
ROfinairt vrugteloes, om' voor uwen zigtbaaren Troon een
noifpel voor alle army ,Duitrche Ridders te. opener] ; en SANCFIZ
td;sitt

littfMtunitittftZ
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vitfotE , kan , Zynen dornitop' Met' verbergen , als 6y rip zynen
'Troon , in 'awe 'gedaante, Alle9rOUW1 den, Aexamiier- en Bans.
+wow , leVens aril fpeelen.
In 't algetheen zyt gy in een' I lVeteniTken tin met een' regenboog te veigelyken , die 'er flectits fchytrt te zyn als men' het
juiste oogpunt vitidt.' In eel) DOotiekea that gy -de Slavin
van den dnbepaattlen„ trilletettrig heerfcbenden, 'ketan'; in Theo.
cri:tifche Staaten, ,tte .afgodenbeeldtenis van den OlStieijnieVer'i in
Monarchal: lie gendmyn van' de gtitiftelingen ieVeran'cleik : en
Juditieraaden*s , HON; in I&publieken, daar tegen leidew-duizend
dwaalwegen-, Alen haar u zoekehdeniti den eindelbOten a'ether,
of de togentletde ledige ruinite.
Niettegenftaande ik nit awe gedaante,'Inet geblilidcloekte'bbgen;
twaard en weegfeitaalen, 'Met pragi en ,-likgelocirleerde
zien ; zoo het) ik -echter, naliti)efilnelefuindelyke waereldketinis-,
gevondén, dat gy -zelf , Mevrout !- ilechts order 'het .....l
die foort van geesten enoet bebooteri,
meriAti
d i g geleerde geloofsfchoolen Akelvaudige dingen sunder • deeieit,.
noemt , en die , na eene naauwitentige beprtieVing, 'eigenlyk
alleen een iron Ms, of den gelciefd t aids zyn.
Want ontbreekt hen het lyf en-deizelfs deelen*,, zolehben zy
immers ook geene werktutgen 1-btrind); Beene -Weikende;b1 . gevoelende Zenuweti 'netch 'Araten;. 'bygevolge geene beweeging',
geene zinnen, geen geboel, ,.en•gterle,derikende'vertnogetit:
deeze reden kunt gy ook -deeze IhYne toewyding zo Min ieezen
en hooren, als rnyne zints zeven ,, etrdertig Jaareif g in titVe'Gerechlshoven ingeleverde../V/ftatifh.
Ben ik in dit cingelukkig' geval inderdaad niet nev.ens alle' an•
deren te beklaagen , wet-he in 'that -zyn, om zich
'be.
grippen van geeseh'te
kans zagen,' om 'dezelve nit de- natithrlyke•mogelyktieicl ten voorfchyn te brengen !
Dewyl ik rny'n'u 'van tov kteezittlY,k aanayb , 'tii)`-'keene-wyze,
vond ik
a priori noch "pofleviori , kande iiVetakigen; zo zogt
u , wel is wail. , niet in onzen Dampktitig, meat
iny-zelVen.
dam
everiigi '; —en .
Dan, ach! de . eigeriliefde 1Vas: •ieladii
wipganfctielyk
,
ging ilt gektOmAinItraare
en myna uitzigten boven-alle vobtOoriealen Verbe'Ve151Vaancie.In 't tort, ik. Ontdekke aah 'dile zyden -van mooglYke Wending,
dat ik ilechts een Mensch beif,'-en• yverig een 'voorwerp
over het went . druikelde, terwyrbetzelve onbetend 'veal . 'myna
voeten lag. — Misrchien '1?eb ik edieSyin de wYze- van u te Zoeken , gedwaald of misfcbien ben ik'-demr-'de beitemd, om u e erst na rhyn' dood te viriden; Ms . )* itocti my fe
gettietetv.,
laat zal zyn , orn de vrugten van in 'ynen arbeid hid
Hoe gaarne wenschtt ik zints' tang reeds ,; dat '',1V-berfiecirte
Wysgeer:')Arare-,
eindelyk nog
r ik l fititte i of
met loelen
Ongevoelig ,na' re fluipen, of t t3 opeulyk7het
masker van de clOgen te rtikken• VV2
lk
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1k ben niet dom genoeg, om in natuurlyke waarheden tnya
verftand onder de gehoorzaamheid van het politick geloof gevangtn te houden. Alle foorten van boeijen, van welke ik my
met zo vett moeite en arbeid 1mb losgemaakt, verOorzaaken my
fchrtk en. affchuw. Ook heeft de natuur my eene te edele ge.
voelige ziel gegeeven, am u flaafsah en laag op uwen hooffchen
zetel naar te kruipen; dewyl ik flechts voor dat geene eerbied
voede en hoogachte, war waarlyk groot in groote werken is.
Hieriim ben ik een verworpen hoveling , fen voor eeuwig een
onbruikbaare hofraad in uwe gerichtsplaatfen, gelyk de involide
op de exerceer-plaats, om dat ik het oord ontvliede , waar bet
blind gemeen voor uwe Beeldtenis knielt; daar men het bide
voor ons! prevelt, en daar do door hovaardy bedwelmde Kerkerrimester , al, het gezond vertland .aan zyne pigmelfche of dwerg.
achtige grootheid , aan uwe befcherming en genade , zo wel a!s
aan zyne eigen verdienften , durft toefcbryven. Hy blyft gewisfelyk altyd kiein in 't groote. 1k, daarantegen, wil nooit gtoot
door wezenlyke kleinigheden of door laage handelingen worded,
maar waarlyk groot in innerlyke waarde, voor de oogen van
verlichte Waereldburgers, zyn, die uwe onvervalschte weegfchaal
nog weeten te vinden en te waardeeren.
Zotten . gunst, atglocratifche . genade en de goedkeuring van de
vyanden der deugd, laate ik derhalven onbenyd over aan die
infecten, welke voor den troon of voor het outer kruipen , en in
_Mecca , Peking, Rome of yerufalem , ghat voor fchenddaaden
zoeken, en zelfs hoopen te ,vinden.
Het noodlot van zulke ellendigen volgt alleen uit tie wyze
van de handeling der geenen, die_ hen groot doen fchynen. De
deugniet , de booswigt alleen, ,zoekt en. behoeft hof en juflitie•
genaden. Hierean is .myn verftaakl befluit, voor eeuwig geene
andere Godheid op aarde , dan u , allerdoorluchtiole 7t4flitia,
alle myne gedathten, woorden f werken, uitzigten, geluk en ongeluk op te olFeren. C alleen zweere lit de heiligfte trouw, als
gy my eindelyk den , veiligften, weg wilt wyzen, op welken men,
door ftandvastigheid en deugd, tot uwen troo p kotnen , en verdiende bercherming door beproetde ftandvastigheid behaalen, of
door echten heldenmoed verdveren kan.
Kruist hem! kruist hem! zullen nu alle hommels uit open keelen febreeuwen , die de arbeidzaame byen den honig woven, en
ze zelfs uit haare korven zoeken te jaagen. Kruist hem! den
vertneetelen Schryver, (zoo riepen ze reeds lang) den , vermeetelen Schryver van waarheden, welke het gemeen niet moet weeten;,. waarheden, die, tot hiertoe, flechts heilige verborgenhe•
den, flechts flaatsgeheimen waren, en welke by zich verflout,
om ,in openbaare fchriften bekend to maaken.
Reeds lang hebben zich de vetachters der deugd, alle fnoodaarta-,— in 't kort, al het ontuig van Kerk en Staat, verbon•
den,' ow deezen door geweld en list to doen zwygen, wiens
don-
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donderende, overtil doorbreekende , waarheldsRem, tot in de
harten der Vorften konde dringen.
Doch ik lb met een flout voorhoofd onbeweeglyk. De Duit.
fche Apollo bedekt myn rug. Vaderlands-liefde , menfchelyke
plicht, en billykheid, zyn myne geleideresfen; de Zon der wale.
held befchynt mynen arbeid, zy verdryft de nachtuilen en vlarmuizen door haare alles verwarmende Itralen ; voorwaards zie ik
met blydfchap de onbeftygbaare rotzen des bygeloofs en des
voorOordeels verdwynen, welke zich in de vrugalaarfte Velden,
voor het opktimrnend verfland zullen verinderen, als men eene
waare vasten.avond-vreugd zal beleeven, op welken de kerken.
pantalons met tootle kappen, de Hof-hansworiten, de magtfehreeuwers der weetenfchappen , de gerechtigheidverdraaijers en fabelleeriiars , zonder masker, onder een zwerm van lagchende Seters, voor de oogen van bet aan alle kanten byeendringend
Volk zullen moeten rond danfen, na het Volk het gordyn zal
hebben verfcheurd, agter 't welk zyne geesfels en de boeijen van
deszelfs verftand gefineed werden.
Welk eene blydfchap voor den medewerkenden Patriot! voor
den eerlyken man! --Het mop fchyn, of wezeo zyn, om deeze gelukkige tyden te
beleeven, zoo achte ik my nochtans gerechtigd, en zelfs verpllgt, al het tnooglyke gevaar. zonder flaaffche vrees, openlyk
in !Tyne fchriften beltend te maalten, die ik hier mede ,Mevroueu
yuflitia! voi eerbied, aan de voeten van uw fchaduwbeeld legge; in hoope van ti beast wezeelyk te leeren kennen , en door
deugden te eerbiedigen.
Woont gy misfchien op den bloksberg, met nog andere zielen
der hekfen , in 't verborgen ? dan roepe ik elle zwarte geesten
2prider boksvoeten, te hulp, om u deeze myne toewyding te be.
handigen. Werkt gy in de ooren der Voriten, door goddelyke
wonderen ? genoeg, als het niet door biegtvaders , of inquifitie•
rechters gefchiedt, dan blyft my Ikeda de hoop overig, dat wearheld, deugd of deernis myne voordragt zullen onderiteunen. In
alle gevallen moet de werking in 't vervolg voor my voordeelig
zyn. En alsdan zal ik dien Vorst colder uwe gedaante eerbiedigen
en bewonderen, en hem met hart en ziel dankbaar dienen, welke
myner voordragt myner luidfchreeuwende billyke zaake zal gehoor
verleenen, en my , ten minften in 't vak der weetenfchappen en
billykheid, voor eenen invaliden.noch kortzigtigen befchouwen.
'rot 266 Lang zal ik echter your uw perfoon onverfchillig lee.
yen , en my, gelyk als elk werktuiglyk Landman , alleen met mynen
akkerbouw onledig houden. Het zal dienvolgens van uw bevel en
gedraaging alle6n afbangen, din tnyn tot hiertoe gegrond on,geloof
te verminderen, my met uwe werkelyke aanwezendheid op Aarde
te overtuigen, en een getrouwen dienaar der deugd aan de geheiligde piichten der dankbaarheid te kluisteren.
Tot dus verve echter ben ik geen eerbiediger van beelden noch
reliqu/en geweest. En blyft Vroew 3eifiltia voor my op Aarde
Vv3
dood;
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dad; dare wench ik u, Mevrouw! van harten een eeuwig Vaae,
vuur. Ik zal zoo min voor u als voor my een halven gulden
vooteen zielmis betaalen , en echter aan geenen kant des grafs
mynen verdienden loon vinden. U daardntegen in home! en op
garde myn voorhoofd toonen.
Is het gerugt waarheid , dat de Beer AfACHIAvEL u, in de gedaante van eon Geneiaal der efulten , in 't jaar 1 4 16, heeft bevrugt, welk Kind zyne Mama in de gevangenis van Engelenbtirg
heeft geiloten; geloof dan voorzeker , verkrachte Madame, of
Mademoifelle! dat myne pen, noch voor geld , noch voor orden•
bander, , tiwe feilen in myne gefehriften zal verbloemen.
1k vreeze ook in 't minfte niet door u op de vingeren gehlopt
to wordcm, als ik myne levensgerchiedenis, en alle myne handelingen met u en uwe dienaats van alle foorten op Aarde , tea
druk bevordere; dewy! ik alleen in de fchool der waare wysbe.
geerte, de Madame 3 u gitia , doch geene verkrachte Mademoifelnoch een verbasterden 7uftitius geleerd bet) to kennen , en te
eerbtedigen. Zoo veel to meer ben , ik echter te beklangen, ingevalle gy thenmaals misfchien in haarensnood zyt geftorven, of
zelfs wel in bet Serail van den Groot • Sultan geraakt zyt, en het
heil On onheil der menfchen. in 'r vervolg van zulk een veachtenswaardig hcerenkind moot afhangen.
Doch, neen! men vindt limners nog Landen, daar een ederdenkend Landvorst met alle goedwilligheid Vrouw j Vitia in
alle hoeken. zoekt, en zyn' troo p gaerne met hear wenscht to
deelen! veellicht zal de nevel des vootOordeels , die deezen
Croon omringt, haast verdwynen ; en misfchien leg ik ook haast
voor uwe voeten , om myne tot hiertoe gekoesterde twyffelingen
openlyk te herroepen; myne uit ongeduld, uit hoofde van een
zoo fang vergeefs zoeken, gefprooten dwaalingen to boeten, en
u resin harte-benevens myn ftandvastig opgenomon, getorscht en
afgefchud lyden , op het dankaltaar der beloonde deugd ten
roemrykften op to oiferen.
Ach! mogt deeze zalige Ronde komen! Ach! konde myn bloed
dezelue voor myne belediede medzbroederen koopen , hoe bevredigende ware myne martelaarskroon! Met verdchtelyk lagchen
zoude ik bet aanzion, als alio myne Werken, welken ik u toewyde, op de openlyke markt, voor het paleis van den Paw of
ithafti , verbrand wierden! Indien flechts uit derzelver asfche een
heilzaarne ball= tegen onze , Duitiche misbruiken , dwaasheden
to heerendienfien voortkwame, of als zich alle priesteren van
T alias witden veramigen, om die dierbaare ilonde te vervroegen.
Hoe vro!yk , hoe trots zoude ik met het Kloostergepeupel
roepen: perea: Tre JO met alto zyne Cenforen Drukkers ea Bock,
handelaars ! als ili flechts gegrond mogte hoopen, dat, eft myne
alieen in naunniks , archiven beflo yen -Sehriften, een Phoenix ten
yootichyti kwame, die in ons Land durfde roepen:
Fitifeat

pruclehtia ! Vivat ,uflitia
7u.
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a leeve! roep ik nu uit vollen keele mede. Zorg echter,
evroaw! dat uw getrouwe dienaar, onder 't roepen, niet bee.
fcher,, of zelfs door ftaatkundige offerkoeken , of door eenen
pestachtigen Rank van gewyden drek , verftilit worde, zoo bly.
ye ik
y

kt!

Genadige Vor,fiin , Mevrouw of Mejuffer!
Uw altoos zookende, en, indien gy wilt,
verplichtfte Dienaar,
TRENC IC.

Rechtmaatig Erfheer van Groot- Scimr17ch in Pruisfen, als mode
van de Heerlykheid Pelterritz , Pokatz , Prekowaz , Velar;

en IVu fiar.
PS.

ills gy my ooit wilt toeken, Mevrouw! zoo zult gy my runner
in Slavonien, noch Pruisfen vinden onaar ik zal nog eenen
paalden tyd op het Slot Zwerh4ch , in Oostenryk, op uwe
beflisfing wagten. Dit is de einige plaats , die ik,, tot
dus verre , TUN confisqueering gored hebbe, en daar ik de
eere heb 11 dit fchrift toe to wyden , op den 3o °ebbe? 1786,

leeven van een Lichtmis , charafferkundig gefchilderd , na Ho.
GARTH, en cHonowicar. Uit het Hoogduitsch. Tweede
Met Plaaten. In 's Rage, by I. van Cleef, 179o. In gr. oEtavo , 299 bladz.

Elet

Tn dit tweede Deel houdt de Opfteller deezer charaderizeerencle
ontvouwinge, van den leevensloop van een Lichtmis, denzeifden omzigtigen en leerzaamen fchryftrant, van welken wy met de
afgifte van het eertte Deef gewag gemaakt hebbep (*). Hy fchetst
het character van een wellusagen, a`an zwelgery verflaafd , en de
dupe van de fpeeltafel geworden., in deszeifs verdervelyke gevol.
gen , met leevendige koleuren; en brengt der Jeugd onder het ool„
hoe vefleidende losbollen een Jongeling, in wien alle zaaden van
deugd nog niet verftila zyn, van welken men meermaals moot
denken, dat hy,, tot inkeer gekomen zynde , een beter gedrag zal
beginnen to houden, ten verderve kunnen fleepen; mitsgaders hoe
het hart van zullt een Jongeling trapswyz: zelf minder vatbaar
worde voor den beftendigen invloed van goede indrubzelen; het
welk hem op den uiterften rand des verderfs bremt , zo dat zyn
that als hooploos worde. Op z p danig eene wyze words in dit
Gefchrift, ter ernftiger waarfchuwinge , onder het afinaalen van
VOX.

(*) Zie boven, bladz. 135, 136.
v4
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voorvallen en characters, die maar al te veel, ook bier te Lande,
plaats hebben, het gedrag en de geestgefteldheid van zodanig een
Jongeling als in een leerzaamen fpiegel voor oogen gefteld. —
Met het afioopen van dit Deel vinden wy hem, door . een treffend ftetfgeval van zyn verleidenden Vriend, dermaate tot naden.
ken gehragt, dat men nog op zyne redding zou hebben moeen
hoopen, zo niet zyne verregaande zedeiyke ongetteldheid , zich
vereenigende met den invloed zyner ondeugende medgezellen , alleszins getchikt geweest ware om die hoop genoegzaam te verydelen. „ Ware," zegt hieromtrent onze Schryver, „ in dit
oogenblik een waar vriend van hem ten voorfchijn getreden; had
die hem bij de hand gevat, en van den doolweg te rug getrokken,
znisfchien ware hij gered geworden en wedergekeerd — want
offchoon het hem thans niet aan goeden wil m gngelde, ontbrak
het hem echter aan moed en kracht tot de uitvoering. Zwelgerij
en wellust hadden bereids zijne zinnen vertlompt, en zijn geest
die gevaarlijke vadzigheid en onverfchilligheid bijgezet , welken
rnaar al te gewis de voorloopers der zekere ellenden zijn. Hierbij
kwam nog een zekere valfche fchaamte, om voor de oogen der
waereld belagchelijk te zullen worden, en ten fpot zijner vxienden
te zullen veribekken: zo dat de goede indrukken en vroome
voorneemens even zo fpoedig verdweenen als zij ontftaan waren ;
'er zig aldus voor bet toekomende de treurigfte uitzichten opdeeden, en de jongeling als met verdubbelde fchreden zijn ondergang ten gemoete fnelde."
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Lesf, (G.) Over den Historifchen Styl van het Oude Testament. Uit het Hoogduitsch vertaald, door G. II. Reiche. Zutph. by A. van Eldik, in gr. 8vo.f b - 16 - o 4.80
Lettergefchenk voor de NederIandfche Jeugd. Met Piaaten. Haarl. by A. Loosjes, Pz. in 8vo. f
io o
Leven (Het) van een Lichtmis Charaderkundig gefchilderd
naar Hogarth en Chodowicki. Itte Deel. 's Hage , by I.
van Cleef,, in gr. 8vo: f 2 - 14 - a
135
627
IIde Deel. f 2 • 14 - 0
Loo,
. van) Leerredenen. IVde Deel: Utr. by A. vari
Paddenburg • in gr. 8vo. f I - 16 - 0
93
Ludeman , (y. C.) Echte Sterrevoorzegkundige Brieven.
Alom, in 410. f I - 5 - o
V DEEL. N. :ILO. LETT: NO. Is:
XX
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M.
Aartinet , (Y. F.) Kort Begrip der Waereld-Historis
" voor de Jeugd , in 8vo. Amft. by 3. Allan,
f - 8-o
62*
Moens , (P.) De Lente, in drie Zangen. Amft. by A.
Fokke , Simonsz. in gr. 8vo. f i -0-0
257
G.) Emmerik , IVde en Vde Deel. Amft. by
Muller,
A. Mens , yansz. in gr. 8vo. f 2 • 6 - 0
347
N.
ewton , (y. ) Vervolg van Stichtlyke Leerredenen. Uit
het Engelsch , door M. van Werkhoven. zite Stuk.
Amft. by M. de Bruyn, in gr. 8vo. f a - 2 - o
582
Nicolai, (F.) Reize door Duitschland en Zwitzerland, fe•
dert 1781. Ifte Deel. Ana. by A. Mens, yansz. in gr.
8vo. f z - 5 o
553
Attecdoten van Frederik den Grooten, en van
eenige Perfoonen die gemeenzaam met hem verkeerden.
^t
S ukken. Dordr. by de Leeuw en Krap , in ■ gr. 8vo.
f - 2 - 0
620
Nieuwland , (P.) Redenvoering over 't nut, dat de uitbreiding der Zeevaard aan de Menschlyke Maatfchappy in 't
algemeen heeft toegebragt, en in 't vervoig nog doet verwagten. Amit. by P. H. Dronsberg , in gr. 4to.
f z - 10 - o
153
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n

0.

ckerfe, (W. A.) Ontwerp eener algemeene Charaaer-

kunde, 2de Stukje. Utr. by G. T. van Paddenburg en
Zoon, in gr. 8vo. f z - 5 - 0
615
Oemler,, (IC. W.) De Eenzaame Christen , of Verzameling van Godvrugtige Overdenkingen in de Eenzaamheid. life Stuk. Amit. by M. de Bruyn, in gr. 8vo.
fi -o-o
14.
ade Stuk,fi-o-o
319
sde Stuk, f
o o
536
Waldheim, Tooneelfpel. Amft. by
Ogelwight , yunior
P. y. Uytenbroek, in 8vo. f o • 12 - o
Ouboter,, (B.) Aaneengefchakelde Verklaaring van den Heidelbergfchen Catechismus. Ifte Deel. Amft. by M. de
363
Bruyn, in gr. 8vo. f 2 - 14 - o
P.
pape, (G.) Jofephus , of de Zegepraal des Bygeloofs en
der Ariftocratie. Duink. by y. Hardy, in gr. 8vo.
56?
f z - zo • o
Pa-

R E G I S T E R.
Pareau, (J. H.) Threni geremice philologice & critice illuJtrati. Lugd. Bata y. apud
Mostert , in 8vo. m. f.
fi-2-o
309
Oratio de conatibus incredulorum rei Christiance plus emolumenti quanz detrementi afferentibus. Da.
vent. apud H. A. Rach , in 4to. m. f. f o - 10 0
538
Pauw,, (de) Wysgeerige Befpiegelingen over de Grieken.
Ilde Deel. Dev. by L. Leenzhorst , in 8vo. f 2 - o - 0 33t
Pennant, (Th.) Inleiding tot de kennis der Noorder-Poollawful , getrokken uit de Dierkunde der Noorder-Poollanden. Naar het Hoogduitsch van den Prof. Zimmerman
vertaald. AWL by Westing en van der Hey, in gr. 8vo.
f 2-8-o
505
Perponcher,,(W. E. de) Befchotfwende Godgeleerdheid. Utr.
by de Wed. y. van Schoonhoven , in gr. 8vo. ft - 10 0 o 22t
Plutarchus , Leevens van Doorlugtige Grieken en Romeinen
onderling vergeleeken. Uit het oorfpronglyk Grieksch,
geheel op nieuw vertaald, en met zeer veele Aantekeningen opgehelderd. Ifte Deel. And. by .. Allart, in
gr. 8vo. f 4 - 2 • 0
283
Portraiten. IL Deelen. Utr. en Amil. by G. T. van Paddenburg en Zoon en M. Schalekamp , in gr. 8vo.
f3-o-o
294
Proer, (Nieuwe, gemaklyke, eigenaartige en volflrekt zekere) op het optellen. Haarl. by A. Loosjes , Pz. in gr.
8VO.f1- -o
461
Proeve van Poetifche Mengelfloffen , door het Dichtlievend
Kunstgenootfchap, onder de Spreuk : Kunstliefde fpaart
geen vlyt. XIIde Deels , 2de Stuk. Leyd. by P. van der
o-o
206
Eyk en D. Vygh , in gr. 8vo. f
-- van Leevensfchetzen eeniger merkwaardige Lieden.
0
Utr. by y. Altheer,, in gr. 8vo. f o
430
Proeven. (Zedekundige) Utr. by G. T. van Paddenburg en
Zoon, in 8vo. f i -0 -o
Prysverhandelingen van het Genootfchap tot Verdeediging
van den Christlyken Godsdienst, opgerigt in 's Hage ,
voor 't Jaar 1787. 's Hage , Amft. en Haarl. by y. du
Mee en Zoon, y. Allart en C. van der Aa , in gr. 8vo.
f
o
97
276
voor 1788. f 2 • 14 • 0
R.
aadgeeving aan het Volk van Frankryk. Dordr. by A.
Blusfe en Zoon, in gr. 8vo. f 1 - 10 - 0
24.
ReXx
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REGIS T E R.
Register, (Algemeen beredeneerd) op alle de voornaarnfle
Regtsgeleerde Advyzen , Confultatien , Advertisfementen ,
Decifien Obfervatien en Sententien. 1Vde en laatlte Deel.
Utr. by 'G. T. van Paddenburg, in 4to.f 2 - 1 4 - 0 176
Reize, ( Woncierbaare) naar Noorwegen, in een aangenaamen 41 befchreeven , in gr. 8vo. Mitt. by y. van
Geenen, f 1 509
Reuter, (W.) Het Godverheerlykend Muziek der Christenen , of Redenvoering ter Inwying van het Nieuwe Orgel
in de Lutherfche Berk to Leyden, Amit. by F. C. en
N. H. Koning, in 4to. f o - 8 410
Reynvaan , ( y. Verfcheure) M uzykaal - Konst Woorde nbock ; behelzende Verkiaaringen van, als mede het gebruik en de kragt der , Konstwoorden, die in de Muziek
voorkomen. Midd. by TV. A. Keel en Amft. by I. de
Yongh, in gr. 8vo. f 2 • 2 - 0
106
— IIde Deels , ilte en f2de Stuk, f 2 - 2 - 0 521
Rhyn , (D. van) Recienvoering over de Leer(tellige en Uitoefenende Scheidkunde. In 't Nederduitsch vertaald door
Air. W. H. Sels. Amft. by y. C. Roeder , in gr. 8vo.
f o -io-o
151
Riesbeck, Reize door Duitschland. Leyd. by L. Herdingh,
in gr. 8vo. f I - '2 - 0
379
&a/117in • (A. Y.) Gefchiedenis van alle Volken. lite, Ilde
en Bide Deel. Amit. by W. Holtrop , in zamo.
f 5-50
413
IVde , Vde en VIde Deel, f 5 - 5 - 0
464
VlIde Vitale et-Lade Dee!, f 5 - 5 0 598
Ruiz, (F. G. C.)
' themonifehe Fragmenten , of Byvoegzels
tot de Verhandeling van dell Hoogieeraar Timmerman. cite
Stuk. IIaarl. by Plaat en Loosjes , in gr. Svo.f 1 - to - 0 10
248
— 2de Stuk, f I - 10 - o
S.
Kaltman, (C. G.) Leerrecienen over verfeheide Onder" werpen. Anift. by y. R. Poster , in gr. 8vo.f o - 18 - 360
Sander, (H.) I-let groote en fchoone der Natuur. lide Deel,
2de Stuk. Utr. by G. T. van Paddenburg, in gr. 8vo.
f 1. 0-0
234
Dc Voorzienigheid , ifte Stuk. Utr. by G.
T. van Paddenburg en Zoon, in gr. 8vo.f
o - o 546
Savary, Brieven over Egypte. Uit het Fransch. Met Aantekeningen van den flooggel. Heer y. G. Schneider, uit
den HoogduitiChen Druk ontleend, als van den Nederduit.

REGISTER.
duitfchen Vertaaler vermeerderd. III Deelen., Ain't. by
M. de Bruyn, in gr. 8vo. f 9 o 549
Schefr , (y. F.) Twee Leerredenen, gehouden in de Lutheriche. Gemeente to Bodegraven. Rott, by C. van den
Dries , in 4to. f o - 12 - 6
143
Nederduitsch
Scheuchzer, (y. y.)Bybel der Namur,
overgezet en vermeerderd, door L. Meyer. VIIIIIe Deel.
A63
o
Ain't. by M. de Bruyn, in gr. 8vo.f 2 IXde heel, f 2 - 18 - o
529
Schiller, (F.) Don. Karlos, Kroonprins,van Spanje. Am1I.
by y. Altar:, in gr. -8vo. f 3 o - o
482
Schmucer, (y. L.) Ifeelkundige Mengelfchriften. Uit, het
Hoogduitsch vertaald , door .7. Daams. Illcte Deel,
No. 2. Haari-. by Plaat en Loosjes in gr. 8vo.
369
f o - 14, - o
Schoenen (De Goudlakenfche) of de Hoogduitfche Schoenmaakers Vrouw, Boertig Blyfpel. Derdr. by de Leeuw
87
en Krap, it 8vo. f. o - 11 - o
Schwa,
y. B.) De Stryd der Reuzen , of de Genrafte
Heerschiugt. Nym. by A. van Goor „ in gr. 8vo.
613
f o - 18 - o
Scnotzwburg , (Spedatoriaale ) XVI/de Deel. Am11, by
de Erven P. Meyer en G. Warnars , in 8vo.f: - 16 - o 36
XVI/Ide Deel, f i - 16 - o
303
Schroder, De Neef in Lisfabon , eene Familie- Schildery.
Tooneelfpel , in drie Bedryven. Amil. by A. van der
132
Kroe en A Cupel, in 8vo„ f 0 - 12 - a
sepp, (y. Ch.) Nederlandfche Infeden. Amft„ by y. Ch.
17, 62 en 189
Sepp , in 4to: a 18 St. ieder . Stukje.
Staat (Tegenwoordige) 'der, Vereenigde Nederlanden. XVIde
Deal, 2de Sink. Amft. by P. Schouten, enz. in gr. 8va.
280
f3-o-o
Staringh, (y. G.) De in God roemende Grysaart, of Leerreden over PE LXXI; 17, L8. Goud.. by W. Verblaauw,
187
in, 4to. f o - 8 - o
Stoll, (C.) Natuurlyke en naar 't leeven naauwkeuriF. gekleurde Afbeeldingen en Bcfchryvingen der Spooken,
Wandeiende Bladen
laden, Zabelfpringhaanen, enz. in alle vier
C. Sepp ,
Ala-. by
Deelen der Wereld
6:
in gr. 4.to. f 4. - o o
$trabbe, (A. B.) Eerfte Beginzelen van de Arithmetica of
Rekenkunde , ten gebruike .der Schooien, lideDeel. Amft.
by y, B. Elwe , in 8vo. f 0 - 8 q
264
Sturm*
Xx 3-

REGIS TEIL
Sturm, (C. C.) Leerredenen en Befchouwingen over de
Leevensgefchicdenis en het Character van Abraham , mitsgaders over de Gefchiedenis van Naomi en Ruth. Leyd.
by A. en y. Honkoop , in gr. 8vo. f 1 - 5 - 0
444
Sulzer, (y. G.) Wysgeerige Verhandelingen over de Weetenrchappen en fehoone Kunflen. Met Aantekeningen
verrykt , door M. F. Hoffman. Leyd. by L. Herdingh , in gr. 8vo. f
164
io - o
T.
(Torq.) Jerufalem verlost. Door.
.7 . Nomsz. De
-1- vyf eerfle Zangen. Amil. by [H. van Manlier] voor
Hol trop , in gr. 4to. f 5 - 10 - 0
343
Tilling, (3. N.) \Vat is Godsdienst? Leyd. by L. Herdingh , in gr. 8vo.f - 5 272
Tisfel , (i. ) bLeerredenen over de gevvigtigfie Gebeurtenislen uit het Leeven van yens Christ us. hide Deel. Dordr.
by A. Blusfe en Zoon, in gr. 8vo.f 2 - o o
402
Tooren, (y. L. van der) Het Zuid- en Noordhollandsch
Verflerfregt , met Geflachtboomen opgehelderd. Alkm.
by H. Hartemink , in gr. 8vo. f to - o - 0
480
Trenck , (F. Vryheer van der) Merkwaardige Leevensgefchiedenis, befchreven door hern , zelven. Hide en barite
Deel.
Deel. Anift. by M. de Bruyn, in gr. 8vo. f 4 - o 0 69
•--- Allengelwerlren , in Dichtmaat en Profa, met bygevoegde Aantekeningen van P. Kasteleyn. hide Deel.
Dordr. by A. Blusfe en Zoon, in gr. 8vo. f 2 - 8 - o 621
Hide en IVde Deel, f 4 - 4 - 0
425
(Frans van der) Pandouren Overfto. Dordr. by
. de Bruin , in gr. 8vo. f 1 - 5 0
2C 2.
Turnbull de Mikker, (W. P.) Men (relpoEzye. 's Hage, by
y. Gaillard, yohansz. in gr. 8vo.f
o
,b 2 86
U.
itfpanningen (Zedelyke) voor den gcvoeligen Mensch.
3de Stukje. Amtl. by /. de Yongh , in En-rm./0-16- o 133
lirfinus , (Z.) De groote Catechisinus of de Hoofdfotnme
der Godgerrilieid, by vraagen en autwoorden verklaard.
limit. by Ili. de Bruyn, in 8vo. f o
364
o
V.
erhaal (Ongtandig) van de Schiphreuk en Slaaverny van
dcn Neer DE BRISSON. Leyd. by A. en .7. Hodoop,
in gr. 8vo. f o - 48 - 0
385
Ver-
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REGISTER.
Werken van de
Verhaalen, (Zedelyke) getrokken uit
Heeren D 'ARNAUD , MERCIER, enz. XIde Deel. Anift.
by A. Mens , 5eansz. in 8vo. f z - 16 - o
47
Xllde Deel, f z - 16 - o
304
Verhandeling over het Graveel en de Jicht. Uit het Engelsch
vertaald, door 0. C. Eikma. 's Hage, by I. van Cleef,,
321
in gr. 3vo._ f o - 14 - o
(Briefswyze) betreffende het Leeven van Em.
Swedenburg, zyne Schriften , enz. Uit het Hoogduitsch
vertaald en met eenige Aanmerkingen in 't licht gegeeven ,
door T. van .Hamelsveld. Amil. by Wesfing en van der
500
Hey , in gr. 8vo. f o - 18 - o
Verbandelingen , uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootfchap. 7de Stuk. Haarl. by y. Enfchede en Zoonen en
20
7. van Wahl, in gr. 410. f 3 • 4 - 0
raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd Genootfchap. IXde Deel. Haul. by y. Enfchede en Zoonen en
y. van Walri , in gr. 4to. f 4 - 16 • o
177
uitgegeeven door de Hollandfche Maatfchappy der Weetenfchappen te Haarlem. XX1VileDeel. Haar'.
by y. van Walre , in gr. 8vo. f 3 • 6 - o
63
van het Provinciaal Utrechts Genootfchap
van Kunften en Weetenfchappen. Vde Deel. Utr. by de
Wed. S. de Waal en Zoon, in gr. 8vo. f 4 o 0 100
Vide Deel ,fs•o- 0
589
Vervolg der Handvesten van Nymegen , en andere onuitgegeevene Charters , by de opening van den Blok ontdekt.
Nym. by A. van Goor,, in gr. 8vo. f I • 2 - o
515
Vloten , (W. A. van) De Bybel, vertaald, omfchreeven en
door Aanmerkingen opgehelderd. IIde Deel. Utr. en
Amft. by G. T. van Paddenburg en y. Allan , in gr.
8vo. f 3 - 12 - 0
89
Tilde Deel, f 3 • 12 • o
442
Yolkersz , (H.) De Eeuwdag der vrye Godsdienstoefening
van de Lutherfche Gemeente te Purmerende. Amft. .by
y. Strander,, in gr. 8vo. f o - 7 o
183
Vriend (De) der Jeugd. Ifte Deel. Amft. by y. R. Poster, in 8vo. f o - 1 4 - 0
307
Vrieodin (Aan myne jonge) of Zedelyke Brieven tot verbetering van het Hart. 2de Stuk. Midd. by P. Gillis fen
en Zoon, in gr. 8vo. f I - 14 0
72
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7agenaaes Befcbryving van Amiterdam gevolgd,
Gene geregelde aanwyzing van de Sieraaden der Publieke Gebouwen dier Stad. Amft. by y. B. Elwe , in gr.
566
8vo. f - 8 - o
Werken van het Dicht- en Letterlievend Genootfchap, onder de Spreuk, Studium Scientiarum Genitrix. Ifte Deel,
Ide Stuk. Rott. by G. A. Arrenberg , in gr. 8vo.
130
f 1- 5 - o
Witte, (y. E. de). Dichtoffer aan Themire.1 zs Hage,1
by I. van, Cleef,, in gr. 8vo. f i - 8 - o.
Zephire, by denzelven , in gr. Svo..f
xo o
Hortenie, een Fragment. Amft. by de Wed.
y. Doll, in 8vo. f o- 16 - o
Schetzen voor 't Menschlyk Hart, by dezelve, in gr. 8vo. f 2 - 0 • o
. }ag
Lierzang op Zyne Doorlugtigheid Vorst Grt• .!1
gory Alexandfowitsch Potemkin, by de Verovering
van Okzakow, by dezelve, in gr. 8vo.f o - 12 • o
t-- 'De Harmonie der Schuldelooze Liefde I
in Tooneel - Fragmenten. I3y dezelve , in 8vo.
f
-o
Wolff en Deken, Wandelingen door. Bourgogne. 's Hage,
by I. van Cleef,, in . gr. 8vo. f - 4 - o
'159
Woorden (De laatfte) -ea VOorzegging van den Heer Em. van
Swedenburg. Amft. by G. Bom, in 8vo. f o - 6 - o- 5oz
AVysgeer (De vlu,,tende) in Holland. Geen Roman. hi
b
Holland, in gr.8vo.
f 1- Io - o
126
Z.
waken van Staat en Oorlog, betreffende ele Vereenigdet
Nederlanden zedert bet begin van 't Jaar 1780. VIIde
en VIllile Deel. Amft. by y. Allart , in z?
ar• 8vo.
f 3 - 12 - 0
529
Wollner, (y. F.) en .. S. Lange, Namur- en Zedekundige
berchouwing der Aarde en van haare Bewoonderen. Ede
Deel. Camp. by y. A. de Chalmot , en Anift. by
de
Bruyn, in gr. 8vo. f 2 - 16 - a
160
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VOORNXAMSTE BYZONDERHEDEN,
In het EerIte Stuk des Vyfden Deels.

4

Bezetenen. CHRISTUS heeft owa.
rdappelen , (van de .Friefche) trent dezelve zich naar de

en de voordeelen die der- Volksbegrippen gefchikt.ro. 209
281 B1LRAMS (Het fpreeken van) Esitzelver 'Peek ophrengt.
4 ecoordsang der Ouden , welk 522 lin verklaard, zonder dat 'er
dfdditie. (Nieuwe, gemaklyke en eenig fpreeken van dit Dier in
volfirekt zekere Proof op de) te paste kome.
490
461 Bygeloof , hoe 't zelve in onze
Ailaaten, hoe op de Overtollige dagen in Brahma werkt, lee567
Werken gebouwd.
367 vendig gefchetst,
C.
America , waarfcbynlyk uit "laid
bevolkt, en hoe.
5o6 Christendom (Een werkdaadig)
voorgeitaan.
.4mlierdam, De Maatfchappy tot
583
Redding der Drenkelingen, al CIIRISTUS heeft, in de gevallen
193 der Bezetenen , zich naar de
daar opgerigt.
Athenienfers, waarin bun bong- Volkshegrippen gefchikt.
ro
geroemde Welfpreekenbeid be- Chromatic° , wat dit woord in de
107
334 Muzyk hetekent.
Ilondt, volgens crc Ett o.
Avondmaol. Eenvoudigheid dier CLARENnori. (Charaaerfchets van
Inftellinge , 224; Wanbegrippen Lord) 607
deswegen te keer gegaan. 225 Confiscatie. Zie Verbeurxverklad.

ring.
B.
Rannerheeren , maaken onder de I CORINTHEN VIII. 1 •• ••••13 , op' Ridderen in Gelderland een gehelderd.
18o
byzonderen Stand uit.
--- XI. io, verklaard,
517
Danz , pen voortreffelyk Kloos354
ter.
557 - --..-.., XI. 28, gst, toege.flanuormis: , (of het) door het Hof Licht.
358
van Holland , Zeeland en WestD.
o
vriesland uitgefprooken , zich nem, door martAx beftraft,
olt met refit tot Utrecht ult. ' zyn gedrag in dit geval, en
x
342 vervolgens opengelegd.
flrekke.
Rehoeften , hoe algemeen by de-- Zyn al to toegeevend.
Rewoondexen der Aarde ver- gedrag omtrent ABSALOM over.
vukl.
547 woogen.
142'
Bekeering , (Qhristlyke) waarin ge- -- Zyn gedrag met Hum,
403 ow ABSALOM een trek te fpeelegen.
13ergen (Over de ftotre waar uit len, befchouwd.
493
de zogenaanide oorfpronglyke)Delft , wegens het verval der Plat261 teelbakkeryen te dier Stede. 287
1)eftaan,
Dick
Xx5

RI, AD W Y Z E R.
Diatanica. Virat dit woord in deFaanEars DE II. Zyn verflag van
107 de Vredehandelinge te Bres.
Muzyk betekent.
Drenkelingen. Zie Maatfchappy Eau.
193
toe Redding der Drenkelingen. — Zyn oogmerk in den
Droefhei a , hoe hest gedraagen. 350 Oorlog om Silefien te verogeDeeze Monnik, na- ren.
200
derhand Bisfchop van Kanter.— erkent meermaals zyn
bury, baande den weg tot de eigene misflagen , 239; Zyn
zamenftelling onzer Muzykaale verilag van de wyze waar op
521 de Ileizerlyke Waardigheid tot
Harmonie.
het Nieuwe Finis van OostenE.
(De Pest is in) niet ryk wederkeerde , en van
YPte
Egoorfpronglyk;
doch wordt 'er de trotsheid der Koninginne
door de Turken gebragt , 55o; van Hongnrye.
241
wells eene vernieling dezelve wat zyn Leeven als
aldaar aanrigt , . 552 ; Grenzen Kroonprins fpaarde , toen zyn
binnen welke dezelve, •eperkt Vader grootlyks op hem ver611
ald. toornd was.
is.
EIR E, (NIELS SUSTERSEN) een Friesland (De Landbouw van) he.
281
Boer, wegens zyne verrigtin. fchreeven.
G.
gen in den Landbouw, door
de Koninglyke Maatfchappy te Gelderland, van waar de Land.
Koppenhagen met een Eerteken dagen daar herkomitig 517.
begiftigd.528
5 14
Elearifeer .. Machiene van IDED1A N Geneugten, (diardfeke) hoe veel
en PARTS VAN TROOSTWYE be- wy 'er ontvangen, en waartoe
fchreeven , en waarin dezelve zy ons verpligten. 585
onderfcheiden is van die in Gerustlielling , het groote zoeken
Teyiet's Mufeum, 502; eenige in alle Godsdienstbelydenisfen.
451
Proeven daar suede genomen.
503. 504 Ggfehiedenis , in welke Onderdee.
Enharmonico , wat dit woord in len dezelve zich fcheidt. 292
108 Geveeligheid. (Het onderfcheid
de Muzyk betekent.
EPFIESEN V. 16 , 1 7 , opgehel- tusichen waare en gemaakte) 307
315Gewasfen Oorzaak van derzelver
derd.
Ertanws , wells vonnis matzo Ontbrandinn, 455; in de gis•
over de Schryfwyze van dien ting, als de oorzaak der Ont.
336 binding, gezogt.
456
Wysgeer volt.
Exonus XIX. 7-19 , opgehel- Glimmer , Welk een Stare. 162
90 Godgeleerdheid. (Voorkeddige) Aanderd.
57
merkingen hieromtrent.
F.
plaarewte , (Syncope) waar nitGons Onbegrypelykheid , waartoe
' gebooren , en hoe tegen te dc kennis van dezelve ons
94
54.5 moet opleiden.
gaan.
Fraekryk (Artykelen om de Con. Godsdienst (Vat) is in 't oog van
ftitutie in) op eenen geregel- een erniligdenkend en recht67 fchaapen Man , 272 ; welke
den voet to brengen.
Fstennant DE II. Voorbeelden van deszelfs Leerftellingen en Voor.
273
zyne Vooringenomenheid. 134 fchriften zyn.

DUNSTAN.

Gods.

BLADWYZER.
Crodsdienst (Voorftellen , die onsilooi. Welk eene &deg / zelve
ten bewyze van den Christlyken) in de Hookergen ondergaat ,
406 455 ; hoe het in brand vliegt ,
opleiden.
•.....---- (Handleiding om over 460 ; Hulpmiddelen daartegen.
aid.
den) in 't algemeen en den
Geopenbaarden in 't byzonder,HORDT. (Leevensfchets van den
d
Rede- en Schriftmaatig te den- Graaf VAN)
170
409 Horlogie , Regels om 't zelve te
ken.
b.-- (Christlyke) waarom en beftuuren.
593
hoe zeer ciezetve aan mis.dui-Huitgezin ('t Geluk van een vrceddingen wasblootgefteld. 27. 576 zaam) gefchetst.
445
GOES. (Charaderfehets van A. VAN Huzot , zyn gedrag by ABSALOM
3 77 overwoogen.
DER)
449
Graniet , waaruit deeze Steen is HIYYSMAN, (A.) diens Zedelyk
162 Charafter.
zamengefteld.
431
J. en L
H.
aanengevegten , derzelver oor- 7ena (De Ljniverfiteit te) krygt
14 (prong in Griekenland
, 2o3; eene KeiZerlyke Bevestiging ,
hoe by de Romeinen in zwang, 555; hoe veel , Studenten men
204; hoe in rangeland gebruik- daar,in den grootften bioeithind,
iyk , 205. in de Oost - India; is teide, aid. de wyze van Stu556
men 'er zeer op gefteld. ald. deeren daar verbeterd.
HANDEL. XV. 19-23 , toegelicht. JEREMIO., (Over den inhoud der
5o Klaagliederen van) 31o; wanXVII. 18, opgehelderd. 27o neer gedicht , 314; fchikking
Ilandelingen der tipostelen , aange . der onderfcheide Liederen. ald.
legenheid van dit Bock voor Jugs, een Voorbeeld in Lyden ,
5s
49 53; alsmede in Zwygen.
de Christenen.
Ilarmonie , (Musikaale) wat deangeeving der Heilige Schryveren ,
zelve is, en van wien oorfprone- hoe op eene redelyke wyze te
525 verfbaan.
lyk.
578
HEBREEN It. 9 , by omzettingjosuA XXIV, toegelicht.
441
K.
klaarder.
498
HERODOTUS , hoe verre by onder.Kanarievogeis, Handeltak in de invloed van de Gefchiedkunde give, in, Tyrol. 548
bedervende oorzaaken geftaan Kinkhoest. (Verfchillende gevoehebbe , 20; tegen de bezwaa- lens over de bepaalde Zitplaats
ren van ntrr4ac11 us verdeedigd. van den)
590
21 Klaverzaad , hoe in Friesland met
2a3
bewyzen van zyne Geloof- veel , voordeel geteeld.
552 Elimop en de Thytn. Een Fabel. 525
waardigheid.
Ilollanders. Schets van hunne Elee- 'Coburg , waarneeming wegens de
ding, 126; van hunne Bum- daar Stervenden en Geboore127 nen , 556; wegens bet Gymna.
lyken.
liondsbosiche (Het Hoogheemraad- fium aldaar.
557
fchap van den) befchreven, 245; Konynen. (De Twee) Een Fabei.
525
Affchrift van een grappige JagtPrivilegie by het drinken van Koons , (Rangfchikking van de)
233
247 in vyf itaaten.
den liensbeker aldaar,
Kun.

BL A D WY ZER.
Kunf en, eer dan de WeetenfolopN.
pen ontflaan.
165 Areurenberg oorzaaken van 't
Rtuart3, welk een Steen.
J62'x K
verval deer Stad, 558; Ari,
jiocratifoheRegeerinzaidaar. ald.
L.
LUDEMAN, lets over zyne Voor- NEWTON on verdiend in een
337
fpellingen , en de Schriften laag licht gefleld.
op zyn Naam uitgegeeven. 31 Nonius Verdeeling , over den grond
LIARS VIII. 27-39, opgebel. en het gebruik derzetve. 327
269 Nydigaart. (Portrait van een) 29s
der d.
M.
0,
Maatfchappy der Drenkelingen. nnfierfiykheid , welke troostge-1
' Verflag van derzelver Op- - dagten detze inboezemt. 537
rigting, 193 ; fchikkingen tot Ontbranding der Gewasfen , ho4
bevordering, 195; wordt door door Gisting veroorzaakt. 455
196 Oogst (Wat 'er at moet zamengeheel Europa gevolgd.
Marokko. (Befchryving van het loom) , om een goeden en
Hof des Keizers van)
386 ruimen) te kunnen wagten.. 286
' (OnkUncie der Werk..Ouders , (De Eigenzinnigheid der)
387 in het kiezen van een Beroep
lieden in)
hoe gemaklyk te. onder voor hunne IC inderen afge.
te brengen.
388 fchetst.
Dichtgenootfchap daar
P.
525 pelew Eilanden. Regeerings Per
opgerigt.
PIATTHEUS XXV. 59, 6o. On- foonen aldaar, 115; Leevens•
derzoek , of men daar de wyze der Inwoonderen. 1 t 7
woorden , en ay vonden niet, Pest, niet utt Egypten oorfprongans moeten uitgefchrapt wor- lyk; doch worth door de Tur8 ken daar gebragt, 550; Loop
den.
XX. T-15. Wat de deezer Befmetting, 551; welke
bedoeling is diet Gelykenisfe. Verwoestingen zy aldaar aan•
137 rigt, 552 ; Paalen waar
VIII. 28-34 , opge- nen zy beperkt fchynt , aid ;
269 Agtloosheid der Turken
helderd.
aid.
ifeekrap , flaagt in Fries land flegt. omtrent.
282 PETER, (Czaar) zyn gehehn beMiddelaar enPlaatsbekleeder, waar- raamd Ontwerp , tot Ruslands
427
in yap eikander onderfcheiden. aanflaande Grootheid.
145 PHILEMON VS. 8-21, opgehel.
Misoffer der Roonfthe Kerk , waar- derd.
444
in het beftaat, 365; Wederleg. PHILIPS de II, zyn haatlyk Cha.
366 rater Dichterlyk gefchetst. 130
ging daar van.
Mode, deeze in de Bleeding voor Phlogiston, of het een waar bede Juffrouwen noch geheel te ginzel der Lichaamen zy. Voor
JOT_
vcrwaarloozen , noch buiten- en tegen onderzogt.
73 Phyfiognomie (Roornsch Catholyke
fpoorig na te volgen.
Nous , uitmuntender Wetgeever Religle-)waarin dezelve beflaat;
dan LYCiniGUS of SOLODI. 178 en waaruit gebooren.
557
Baas.

/3L ADWYZEIL
enMiddelaar, waar- SOCRATES , in welken zin
loatsleleeder,
in van elkander onderfcheiden. Gods Ednheici geloofde. 41 Et
147 Spel, hoe zeer men zich daarin tot
FREDIKER , (Het Boek de) hoe het maatigen hebbe.
534
EA LOMO' S denktrant over den SPREUKEN XXV. 13, verklaard.
Godsdienst ontvouwt.
398
52S
T.
Pssi.m LXXXIV. 4, verklaard.
265 Tabaksplanten, Ilaagt in Friesland
niet.
R.
282k
neiziger (Welk doel een) zich Talk of Moscovisch-G/ a r, welkeenes,
moet vooritellen , om met Stoffe.
162,
vrugt to reizen.
553 Tasso, (Aanmerkingen over het.
Romeinen en Sabynen hoe veree- Perloste geruzalem van) 298;
nigd. 289 de Nedercluitfche Vertaaling
Rupzen, (Aanmerkingen over bet Nowsz beOordeeld. 3431
vervellen der) 18 ; over het Texel , twee uitmuntende Waterverfchillend getal van Pooten, putten op dat Eiland , ten bait
en de daar uit ontttaande hoeve der Schepen , 564 ;
onderfcheide wyze van voort- de Buitenplaats Roozenhout
62 daar befchreeven , ald. ; wat
gang.
Ruslani, Gefieldheid van het Hof 'er zy van den Steen , de Ertl
aldaar.
426 Oldie Steen genaauid, op dit
(Geheim beraamd Ont- Eiland.
566
werp van PETER DIN GROOTEN Turken , drinken Wyn en fterkens
tot de aanttaande Grootheid Drank.
120
brengen de Pest in Egypvan)
427
Ryksdag to Regensburg, hoe ide- ten , 551; hoe weinig zorg
zelve gehouden wordt. 382 tegen de verfpreiding draagen.

S.
552
abYnen, wat deezen met de Tydverdryven, hoe voorzigtig
Romeinen vereenigde. 289 gehruiken.
533
SALOMO niet tot daadlyke Af- Tyrol , hoe de Menfchen ziclz

S

godery vervallen ; maar by

dutdde dezelve, 397; zyn verdraagzaame denktrant uit het
Boek de Prediker opgemaakt ,
398 ; Hy kan als een Ddst
befchouwd worden.
4C0
If. SAMUEL XII. 1-23, opgehelderd.

Schelvisch ,(Groene)Gadus virens ,

daar ge.neeren , en van kleinigheden welvaaren.
541

U.
trecht (Bedenking of het Hof„
fchoon alleen uit naam vans
Holland, Zeeland en Westfries.
land , Regt doende ,
voegdheid heeft, ow nit een
andere Provincie , gelyk) tes
bannen.
342.
(Over de Confiscatie det
Goederen in), en een Staatsbalk dezelve betreffendo.
519. 520.
V.

hoe omitreeks Oerland gevangen en gebruikt.
513
Schoil ,waarin dezelve bellaat. 163
Slinger.uurwerken , hoe to beituu.
ren.
597
Sit:cut , hoe in 't Oosten tot
verkoelen van den Drank ge. Veld fpath , waaruit dezeIve
530, enz.
bruikt.
16z
that.

Ver.

BLADWYZER.
Pithefirtverklaaringen flan Goe• der) voor Kinderen entvoutva.
cieren ; wanneer in Holland en
76
Zeeland afgefchaft ; en waarotn , Vriendfchap , tusfchen jonge lieden
519; wat een oud Staatsbe- van beiderlei Kunne gevaarlyk.
fluit deswegens in Utrecht be215
paalt.
52o Freugde , hoe best genooten. 349;
Virdraagzaamheid.In welke hoofdW.
eetenfchappen , laater dan de
byzonderheden dezelve kan
Kun/ten gebooren.
onderfcheiden worden, 449;
166
welk eene de Staat moet Welfpreekenheid , in drie foorten
befenen, ten aanziene van de onderfcheiden , en befchree•

W

verfchillende Gezindheden , in wen.
29
welke deszelfs Onderdaanen Woken (Wat in den zin der
verdeeld zyn.
Room fcheKerke Overtollige) zyn,
450
Yerzoening en Voldoening ; waarin en hoe dezelve ten grondflag
van elkander onderfcheiden. der Ajlaaten dienen.
367
Z.
147
Fisch hoe in 't Noorden tot edeleer,, (Misbruiken van een
Voedzel voor 't Vee gereed
verftandige) zomwylen ge361
gemaakt.
513 maakt, tegengegaan.
Flinders (Wyfjes) zonder Vlerken. Zeevaart , (Nuttigheden der) 153;
129 Verdediging derzelve , tegen
Polkscharaeler (Wat eigenlyk het) daarop ingebragte bezwaaren.
156, enz.
is, 615; wat hetzelve door.
gaans vormt , 616; hoe en Ziel , (Grootheid van) zo als dewaardoor is men in ftaat, om zelve zich in neigingen en daa112
het Charader van een Volk den vertoont.
wel to leeree kennen en be — (De werkzaamheden der}
617
befchouwd.
oordeelen.
234.
Toorgevoelens , in Droomen opge. Zielen. (Gedagten over den Af324 gelcheiden Staat der)
184
helderd en verklaard.
Peortteeling. (Veelvuldigheid der Zuid - Zee Eilanderen, Welk eene
gevoelens over de)
278 maat van Gelukzaligheid zy ge-

Finigtigheid , (Het Zinnebeeld

AP

nieten.
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A L G E M E E N E
VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINOEN,
WAARIN DE

BOEKEN

EN

SCHRIFTEN,

DIE DAGELYKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKODIEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRYMOEDIG
VERHANDELD WORDEN .

B E

N E V

E N S

ME NG EL WE R K,
tot Fraaije Letteren, Konlen en 1U`eetenfchappen,
betrekkelyk.

Vyfde Deels, Tweede Stub .

Met Plaaten .

Te

A M S T E R P A 111,
V A N D E R
13y A .
K R 0 19
J
.1 en
By
.
. M A.
t N T r
MDCCxG .

VAN

HET

MENGELWERK,
Tot Fraaije Letteren, Kor lien en Wcetenfchappen be .
trekkelyk, in het Vyfde Decls, Tweede Stuk .

J3el;nopte Aanwyzing van den zin der benaaminge Broe.
ders, em,,- . in de Boeken des Nieuwen Testaments . bi . i
Waarneeming, wegens het gebruik van de Ipecacuanha met
Opium, ter bevordering van den Mazelen-uittlag . Door
* * * . M. D .
7
Vertoog, over den wederaangroei van eenige Declen aart
de Lichaamen der Visfchen . Door den Heer BROUSSO-

D

NET .

$

Verfiag van de vergiftige Planten en Dieren , omftreeks de
ICtctip de Goede Hoop . Door den Fleer L . PATEI'SON . 13
Eenige Byzonderheden , Alarocco en de 112aroccaanen betreflende . Door den Heer Ai . cHENIER .
19
Leevensberigt van den Ileere IZAAK ISELIN, Donor in de
Regten en Raadsfchryver to Bafel .

25

Een voor zigtig en fraai Character, in dat van ATTICUS voorbeeldlyk gefchetst . Door den Heer V . KNOX,
30
Edelmoedigheid van HYDER ALT .
35
Charac'iers, door eene Dame gefchetst .
40
Bet 1Vccuwtje en hair Minnaar . Door den Heer j . PANDERS . Dzchtfiukje .
q,3
Proeve, over Vermaak en Pyn in deeze Wereld, en onderzoek, van de onderfcheide Stclzels der Wysgeeren, wegens dit Onderwerp .
45
Van de verbor ;en of vermomde Venus-Ziekte . Door deal
Veer CORISTOPH GIRTANNER . Medegedeeld en metAanmerkin gen verrykt, door den Heer j . VAN DER HAAR . 57
De Electriciteit met voordeei gebrnikt, om kleine brokjes
`'zer nit her Oo_-• to l .rv cn . Een Bricf van den Donor
BOYVEAU to Saizzt Genis, den 6 July 1789, aan de Schryveren van het .ourna>' de Sazntcgne & d'Angoumois .
0V . DEEL . AIENGELW. NO, 15 .
Lee* 3

I
Leevensherigt van

N

H

0

U

D.

THOMAS GAINSBOROUGH, een beroemd

gelsch Schilder .

En65

B-edenkingen over de oude Lands geifeldheid Van Holland .
Uit liet Fransch van dell Heer 15E IuYNIER .
70
Goldoni en Rousfeau . Door den Heer GOLDONI .
76
Zemin . Een Oostersch Gezigt .
82
Schoon Antwoord . Door den Heer j . PANDERS . Dichtflukje.

88

De Befpiegelende Wysgeer, do Comeeten befchouwende . 89
Xort Vertoog over de Steengroeijingen in onderfcheide
plaatzen van 's Menfchen Lichaam . Door den Heer
W1LLEM LEURS, Chirurgyn Major, enz .
ioo
Over de Lichtgeevende Planten ; uit j . IIGENIIOUSZ 1Vouvelles Experiences vertaaid, door j . v . a .
106
Voorftel , raakende . het voortbrengen van Bloemen door
Zaad , op eenc geheel n ieu.ve w;; yze , der opmerkinge
van de Bloemisten aangeboden .
114
Leevensberigt van ALEXANDER C RUDEN, M . A .
11 :
De Vegtkunst der Engelfchen , en hunne Weddingfchappen dezelve betreffeiide, in Ao . 1-,88 . Volgens deik
Ileer ARCHENHULZ .
126
Toneelgrap .
131
I'roeve_~ om aan to toonen , hoe Vermaak en Pyn , zo in
een Natuurlyken, als in con Zedelykcn, zin, tot ons geluk ftrekken .
1 33
Effort Vertoog over de Steengroeijin en in onderfcheide
plaatzen van 's Menfchen Lichaam . Door den I-leer
w . LEURS . (Vervolg en Slot van bl . 1o6 .)
141
NTatuurlyke Historie van den Eider-vogel . Volgens den
Heer DE BUFFON .
146
Verklaaring der beduidenisfe van de twaalf Tekenen des
Zodiaks of Dierenrierns .
153
Brief van den Abbc HERVIEU, aan den Heer DE LA METHERIE, over een Electriek Lugtverfchynzel .
159
Beantwoording der Vraage , of de Ys-valcien , in Zwitzerland , aangroeijen , dan afncemen . Door den Heer
WILLIAM CORE,

Aanmerkingen, de Wildcn
d-~ Door Dr .. L ., FRAXK

161
N an Noord-America
1', .

betreffen166

I
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If

O

U

D.

I3origt, wegens de Tooneel-Vertooningen , by de Inboorlingen van America, oudtyds, en van die der ZuidzeeEilanden, in onze dagen .
171
Een hoogst veragtenswaardig Character van cenen Staatkundigen .
17Zedelyke ]3edenkingen .
174
Ophelderende Aantnerkingen, over den Inhoud en den Schryver van het Boek der Regteren ; alsmede, wegens deNuttigheden van dit Bybelboek, en Toelichtingen onltrent de
'fydrekenkunde daar in gehouden . Door den Veer CHARLES CHATS .
177
Matiier om het Blixem-zilver (Argentum fulminans) to bereiden .
189
Waarnecmingen, wegens de vcrdwyning van den Ring van
Saturnus ; to Viviers in Vivarais gedaan door den Heer
FLAUVERGUES .
193
Verflag van de Natuurlyke Historie der Slangen ; onlangs
uitg eg,eeven door den Graaf DE LA CEPL'DE .
194
\Vaarneemingen over de Albinos, of Witte Menfthen, en
twee Bonte hinderen . Door den Heer ARTHAUD, M. D .
199
Gefchicdenis der Trogloditen . Door den Heer DE nzONTESQUIEU .

206

Ontbyt van den HertoVAN
g
ALBA to Rudoliad.
_15
Gefchiedenis van den Plaatfnyder scu ris to Dusfeldorp.
Door Mevrouw VON LA ROCHE .
218
Zedelyke Bedenkingen .
221
De Godsdicnst , de rykfl:e bron van genoegen voor den
Mensch .
225
Waarneemingen wegens het nut van de Ipecacuanha , in
kleine Giften, tegen het Zuur by Kinderen . Door * * *,

M . D.

Natuurlyke Historic van den
PE BUFFON .

230

Eendvogel. Volgens den I-leer
231

Verhandeling van den Heer HILL , een beroemd Engelsch
Natuurkenner, over den Slaap, en oorzaak van de Be, der gevoelige Planter . Uit het Iloogduitsch van
den Heer T . VAN HAHN , vertaald door den Heer D. L .
OSE4n1P, Phil . Dr .
941
Ver-

I

N

II

0

U

LI .

Vci[lag der verrigtingen van de Dlaatfchappy, tot hot on
derzoeken van de Gekinedenis der Natuarlyke Historic,
d : Oadoeden, de Kunflen, de 1t'cetenfchappen, en Letted :uncee vats /Ifiz, to Calcutta . Door den Voorzitter Sir •
WILLIAM JONES .
^_50
Korte Le vensiehcts van den Ridider J . D . DIICHAeLIS, door
hem z- :vcii ontworp .n .
253
Anecdotes van den uitmuntenden Italiaanfchen Zanger FARINLLl .I . Uit BORNE1'S Gen . Fiji . of Mufic .
262
Verdcedi,~ing . Door den Flux J . PANDERS . Diciitftukje . 264.
Proeve,over'tbeginzel van Gezellighcid in denMensch . 265
Verfiag van het Leeven en de Schriften des beroemden GeneeSheerS, WILLIAM HARVEY .
271
B@rigt van den Boom, die de Gom-dragant uitlevert . Door
2311.
den Heer Du LA BILLARDIERE .
Verhaildcling van dCn Ileer HILL, over den Slaap en oorn, der Gevoelige Planten . (Verzaalz van de Bc •. veegig
289
vol,; cIn Slot van bl . 25o .)
Opmerking, wegens de waardy, welke toegefchreeven wordt
aan de ouderfi .hcide bcginzelen van werkzaamheden in
den lilcnsch . Door dell Ilcer I :ein .
293
Leevensberigt van LOS DE CADIOENS , den beroemden Por301
tugecfchen Ilcldendichter .
Deni e lcerzranie Befpiegelingen , over hot verloopen van den
simmer wedeikeerenden Tyd .
306
Het Verhand, tusfchen llet •G eloof, in de Godlyke Zendin
van Ci ;,;ISTUS ell dat van DIODES on de Prophecten, aan;;etoond .
313
Aanmerkingen , Waarneemingen en Gereeswyze , van een
byzondcr foort van Kiuderziekte . Door * *, M. D . 319
Beiigt, hoe men eetbaare Champignons in den Winter kill
aallt~el .n . Door F . W . KRAMOSZER .
3^_2
Voorfpellende Tekens van het Weir .
Door GEORGE
AD n~IS .
323
L:e' :te (cdenkfchriften van hot Leeven en do Menschlievc ?e v ._rl igtingen van wylen JOl-IN HOWARD, Efq .
330
Opheiderende Aanmerkingen over de woorden Vinding en
Si' aak .
341
Be-
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p,elangryk Berigt, van de Zedcn, Gewoonten en het Character der Spanjaarden . Door den Ileer P$YRoiv .
3+ 7
Zedelyke Bedenkingen .
3 8
De Befpiegelende Wysgecr , over de veeiheid der Werelden .
361
Micidel, alhoewel eenvoudig in zyn voorkomen, egter proefondervindelyk zcer vermogend bevonden , tegen de gcdugte gevolgen van den Dallenlaonds-bent, of de Water=
vrees , op nicuw bekend gennaakt , do(-4r den Heer ANDREAS JULIUS AUGUSTUS LOOFF, M. D .
3- 1
Natuurlyke Historic van den Eendvogel . Volgens den Heer
33 r
DE BUFFON . (TTervolg en Slot van bl . 241 .)
Voorfpelleude Tekcas van bet Wear . Door den Beer
GEORGE ADAMS . (hervolg en Slot van bl . 3J O .)
391
Echte Gcdenlachriften van hot Leeven en de Menschlievcnde verrigtingen van wylen JOHN HOWARD . (hervolg en
Slot van bl . 34I .)

396

De kloek- en welberaade Vorst .
40
Proeve, om aan to toonen, dat het Haanengekraai, 't geen
Apostel PETRUS hoorde, het hlaazen op cen Trompet
was .
409
Waarnceming eener geneezen Staar, door de Snuifpoeders
van den Heer ELEBER . Door den Heer A . DE BYE . 4 1-3
Natuurlyke Historic van den Kameel-Pardel . Door den 1-leer
416
1\I. LE VAILLANT .
Brief van den Abbe HERVIEU , aan den I-Jeer DE LA METHERIE, over een Noorderlicht, en de oorzaaken van dat
Verfchynzel.
421
Onderhoud van den I-leer WIGLIAar JONES met Abram, over
de Stad Gsvender,, en de Bronnen van den Nyl .
43 t
Opmerkenswaardige Gelykvormighcid, tusfchen de Gewoonten en Zeden der Oude Perfen, en die der Jlsdendaagfche
Abysfiniers. Door den Ileer JAMES BRUCE, Efq .
434
lets van CICERO's Gevoelens, wegens den Godsdienst en
Zedekunde . Volgens den Deer GAULTIER DE SIBERT . 44 1
Befpiegelingen over de Goedheid GODS in 't algemeen, omtrent alle zyne Schepzelen, en die in 't byzonder, welke
Hy bewyst aan zyne redenmagtige Weezens, en de grorte
ver-
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verpligting van ieder Mensch, nit lien hoofde, aan zy .
nen Schepper . (Vervolg van bl . ;12 .)
44J
Eene Oosterfebe Anecdote .
443
Bedenkingen over ongemaakte Aandoenlykheid of Gevoelig
heid van bet Hart .
449
Voornaame Heelkundige Gevallen , door den IIeer c . J,
VAN WY , Leftor in de Gntleed- Heel- en Vroedkunde,
enz .
459
Brief van den Heer DE LA LANDE, over den Naam gegee.
ven aan de Planeet, door den Heer HERSCHELL ontdekt .
469
Aanmerkingen over de Hette en Koude, de Uitwaafeming,
de Jaarlykfche Weersgeffeltenisfe , en den invloed des Veers
op 't Mcnschlyk Lichaam .
475
Waarneemingen op de Spinnekoppen . Door den Heer D'IS4.81
JONtiAL .
Byvoegzels tot de echte Gedenkfchriften van bet Leeven en
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ENGELWERK y
'TOT FRAAYE UTTERER j KONSTEN EN WEEtENSCHAPEEN1
BETRC.KKELYK .

$EKNOPtE AANWYZING VAN DENT ZIN DER BENA .
MINGE BROEDERS, E NZ. I N DE BOEKEN DES
NIEUWEN TESTAMENTS (*) .
Indien ghylieden in myn woort
Wserlick mjne Discipelen.

blijvet ,

foo

x jt ghy

jrks Ws .
aniieer men opmerkzaem nagaet, of de Apostelen, in
hunne Brieven, met de benamingen van Broeders,
Reilige Broeders, Geroepenen, Geloovigen en zoortgelyken,
een zodanig onderfcheid maken, tusfchen Christenen eat
Christenen, als men in latere dagen, vooral na den tyd
van Weigelius i Labadie, T'on enz ., heeft beginnen to
doen, met de tytels van Jroomen, Gods Volt , BegenaA
digden, en anderen van dezen aert, zal 't j zo ik a gte .
b y onderzoek wel dra blyken, van Neen . -- My is
althans nimmer, in hunne Schriften, a ne eenige plaets
voorgekomen, daer Broeders en Broeders, opzi;,,tlyk tot
Christenen, alzoo onderfcheiden worden ; of daer de benamingen Van Geroepenen, Geloovigen, Heiligen ebruikrworden, ter onderfcheidinge van Christenen en' Czriitenen . De Apostelen bezigen dezelven, al,yd en overal,
by tegenoverftelling van Christenen en Onchrijtenen,, ak
Jooden en Heidenen ; om dus de genen, die in de Kerk
zyn, to onderfcheiden van de genen, die buiten zyn ; en
nooit, zoo veel ik weet, om hen, die in de perk zyn,
tegen etkander over to fl:ellen, by prmferentie van den,
eenen Christen boven den anderen , als begenadigd of
On*

W

(*) Wy hebben, in dit afis toegezonden Gelchrift 1 tier en
daer eenige kleine veranderingen gemaekt ; 't welk Ong destelfs
Oplleller, zo ivy vertrouwen, Met ten kwada aal duidun ; to
tnmder daer zyoe denkwyze volkomen liewaerd is .
V . DEE L . mnNGKt .sv. , o . I .
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onbegenadigd
. ---- Zy geven deze Tytell aen de
tive Gemeentens en derzelver Ledematen over bet

refpec .
geheel,
in die liefderyke vooronderftelling, dat zy , innerlyk in hun
Bart, waerlyk zoo beftaen, als zy, by de- belydenis des
Chrisrendoms,met hunnen mond betuigen . DeApostelen
hielden zig in dezen aen bet geen onder bet bereik hunner
menschlyke kundigheden viel, dat is aen bet uitwendige,
en lieten bet oordeel over bet inwendige of de daadlyke
overeenftemming van hart en mond, cerbiedig over aen
Hem, die de nieren proeft . -- Laet ons , ter volley overtuiginge bier van, de Apostolifche Brieven eens doorloopen, in die orde, als ze in onze Bybels geplaetst zyn .
De Brief aen de Romeinen houdt, naer H. I. 7. aen
de Geliefden Gods, de geroepene Heiligen ; en Paulus bedoelt
bier niede, buiten twyfel, de Christenen gemeenfchap.
lyk aldaer, als fchryvende, volgens dat zelfde vers 7,
aen alien die to Rome zyn : zekerlyk niet volftrekt aen
alle de inwoonders dier Stad, maer alleen aen de zulken, welken aldaer belydenis deeden van den Christelyken Godsdienst, die by ook, in deze betrekking, Broeders noemt. I. 13 . XVI: 14, 17. 'Er is niets dat eenigen
den minften fchyn van aenleiding kan geven om to denken, dat de Apostel , onder deze benamingen, bet oog
alleen zou hebben, op de Vroomen onder hen ; of bedoe .
len, om alzo begenadigden to onderfcheiden van onbeee •
nadigden ; en 't is baerblyklyk, dat by, overeenkomftig
met den aert zyner bedieninge, I : i, de Christenen, of
belyders van 't Euangelie , dus onderfcheidt van Jood.
fche en Heidenfche Onchristenen.
De volgende Brief is, naer H. I : 2. gefchreven aen
de Gemeente Gods to Corinthe, en aen alien, die den naem
van onzen Heer 'ezus Christus aenroepen in alle plaetfen,

to weten van dat Gewest, van Achaje, verg . -- CorI: i . De Apostel noemt die van Corinthe Geheiligden in
Christus . ezur , en de overigen in geheel Achaje zulken, die des Heeren naem aenroepen . Zekerlyk had by bier
mede niet ten oogmerk, om de laettten van de eerften
to onderfcheiden als een ander of minder foort van
Christenen. Hy, die wel verre was van de Christenen
to willen deelen , gebruikt deze omfchryvingen als gelykluidend, die in bet zaeklyke ten voile met elkanderen overeenkomen . Alleenlyk zou deze latere omfchryving kunnen dienen ter ophelderinge van de eerfte ; en
dus ftrekken , om to toonen, dat de Apostel zo niet
ver-
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Ver(l:aan moet worden, als bedoelde by door de eerflen
door
zynen Geest, geheiligd waren ; maer dat by onder die benamingen begreep alle de genen, die to Corinthe openlyk
belydenis deeden van den Christelyken Godsdienst . ---•
Iffy laat bet oordeel omtrent bet geloof des harten over
aen den Alweterlden, die alleen daer toe bevoegd is,
en werpt zig, fchoon een Apostel zynde, niet, 't geen.
onbeftaenbaer zou zyn met de fchuldige gehoorzaemheid
sen de Godlyke Leere, Jac . III: i . IV : 12 .) voor een
Keurmeester in dezen op . Ook noemt by vers ro deze
Christenen, of de Leden van die Geureentens, zonder
onderfcheid, gemeenfchaplyk Broeders. -. Ecn Eroeder
genaemd to zyn is, V : ii, zoo veel als op de belydenis'
des geloofs voor een Christen erkend, en als zodanig
cen geagt binnen de Kerk to zyn, in tegenoverflelling
van Onchristenen, die buiten dezelve waren, als blykt
uit des Apostels eigen woorden, V : i2, 1 3Onregtvaerdige en Heiligen ftaen, VI : i, tegen elkander over,
niet als Vroomen en Onvroomen onder de Christenen,
maar als Christenen en Onchristenen ; even als Broederr'
en Heidenen, XII: r , 2. Integendeel zyn Heiligen en
Broederr eensluidend, Ilaende tegen over de Onregevaerdige of Ongeloovigen, VI : i en 6 ; even als de Gemeente
en de Ongeloovigen , XIV: 23 . Ook zyn zekerlyk de
Gemeentens der Heiligen aldaer vers 33, die der Christe •
nen ; en als Paulus XVI : 15, van 't Huis van Stephanas getuigt, dat hot zig den Heiligen ten dienfte gefchikt
had, dan heeft by bet oog op de Christenen, de gemeenfchaplyke Leden van de Gemeente der Heiligen, en
niet flegts op eenige Vroornen onder dezelven .
In den twee den Brief aen de geloovige Corir.thers , I . I:
i, zyn de benamingen, deGenieenteGods en alle de Beiligen,
van eene gelyke betekenis , of fchoon de Gemeentenr nret
enkel en alleen beftonden uit ware Heiligen ; weshalv~en
de Tytel van Heiligen in dit vers, gelyk ooh; XIII : 12"
de zelfde zegt, als de benaming van Christenen : Zo
zyn ook de Heiligen IX: i, wederom de Christenen, en
niet maer eenige Vroomen onder dezelven . Do College toch, van well;e Hoofdftuk VIII en IX gefproken
wordt, die den naem draegt van eene bediening voor de
heiligen gefchied, (volgens vers 1 .2 ingerigt~ ter vervullinge
van het gebrek aer heiligen, naer luid van Rom . XV: 26,
em hanareiking to den aen de arrnen onder de heilil;en .
alleen zulken , die waerlyk inwendig voor God,
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die to 5etufalem zyn, overeenkomfl:ig met bet befluit der
Discipelen to Antiochie , om iets to zenden ten dienfie
der Broederen, die in .7udea woonden, Hand . XI : 29, en
ter welker uitdeelinge Paulus na Jerufalem reisde, dienende den Heiligen, Ronm . XV : 25, om aelrnoesfen to doen
aen zyn Volk, Hand . XXIV : 17 ;) was voor de Christelyke Ledematen der behoeftige Gemeente over 't geheel :
en dus flaen de benamingen van Heiligen en Broeders in

dit geval, niet alleen op begenadigden, maer op alien, en
byzonder de behoeftigen onder hen, die belydenis dee .
den van bet Christelyk geloof, welken Paulus, in die
byzondere betrekking, zyn Yolk noemt .
's Apestels volgende Brief is, Gal, 1: 2, gerigt aen de
Gemeentens van Galatie , en de daer toe behoorende
Christenen worden , zonder onderfcheid to maken tusfchen Leden en Leden, in 't eefde vers, Broeders geheten`. Zoo ook H . III : i5. IV: 28, 5r . en elders . --f3uisgenooten des Geloofs ftaen VI: io, tegen over alien,
niet als Vroomen tegen Onvroomen, in de Kerk, maer
als Christenen in, tegen de Onchrister en buiten de perk.
Paulus vermaent hier wel to doen aen alien, als menfchen, maer inzonderheid aen de Huisgenooten des Geloofs,
als medebelyders der Christelyke Leere : naer 't bekende onderfcheid, 2 Petr. 1 : 7, tusfchen de liefde jegens
Allen , en de Broederlyke liefde , welke byzonder gaet
over de Christenen, die, als broeders, als Hui,tgenooten der
Geloofs, eene byzondere betrekking tot elkander hebben ;
en welke Broederlyke liefde zig uitfrekt over die alien,
zonder zig alleen tot de Vroomen onder hen to bepalen . Ver . Rom . XII : 1o en i Th . IV : 9, io .
In den Brief aen die to Ephefe zyn, H . I: 1 . de Hei.
ligen en de geloovigen in Cliristus 7ejus, g,elyk ook alle
de Heiligen, vers 15 , duidelyk de geheele Gemeente, en
niet flegts eenige Vroomen in dezelve . De Apostel oogt
met die benamingn op alle de Belyders der Christelyke
Leere to Ephefe , welken by , als Ledematen dezer
Gemeente, H. VI : 23, in die zelfde uitgebreidheid,
Broeders noemt.
Even zo zyn, in bet Opfchrift van den Brief aen de
Philippers, H . I : r. alle de Heiligen in Christus Yefus,
alle de gemeene Ledematen der Christelyke Gemeente
aldaer, wel in onderfcheiding van de Opzienders en
Diakenen ; maer niet met onderfcheiding der gemeenen
Quder elkander, als Vroomen en Onvroomen . --- Van
die
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flie alien denkt de Apostel , op hunne belydenis en
deugdzaem gedrag, vers 3--7, het beste ; en by agt
edit, naer bet oordeel der liefde, regt to zyn . I-ly be .
fchryft ze dus alien als Heiligen, zonder een beflisfend
ond$rfcheid to maken, tusfchen Begenadigden en Onbe
genadigdenn
dat, naer zyne denkwyze, verkeerd zou
zyn .
beze alien noemt by vers 12 Broeders, 11 : ra
myne Geliefden, en IV: i geliefde en zeer gewenschte Broeders. Ook was Epaphrodirus, Il : 26, begeerig na alien,
Diet flegts na eenige hroomen onder die alien.
Hei .
ligen en Broeders zyn, IV : 2i, 22, eensluidende henammgen : en de Heiligen, die van hem huis der Keizerr xyn,
xldaer gemeld, komen voor als Christen-Hovelingen aen
bet H
van Nero, in tegenoverftelling van de Heidenfche Onchristenen , en Diet als Begenadigden gefteld
to
gen over Mondbeiyders .
Paulus omfchryft die zelfde Perfoonen , welke hy~ in
den aenvang
of
zynes Brief aen de Colosfers, H. 11' :r 2,
noertit Heilige en Geloovige Broeders in Christus, III : 12
als uitverkoorenen Gods, heiligen en beminden, zonder eene
perfoonele bepaling tot eenigen onder de Leden der
Gemeente, en uit IV: 5 blylit genoegzaem, dat by hen
als zodanigen onderfcheidt, niet van elkanderen onderling, als Vroomcn van Onvroomen, in de Kerk, maer
geza`menlyk van Onchristenen buiten dezelve . ---- En
zo is ook de benaming der Gemeerte in Nymphas huis,
IV : 15, geen tytel van Vroomen, in tegenoverftelling
van Onvroomen, in dat huis ; maer eene benaming van
Christenen, in tegenoverftelling van Ongeloovigen, 't zy
uit de Jooden, 't zy uit de Heidenen .
Niet minder klaer ziet men de algemeenheid van £oortgelyke benamingen in de brieven van Paulus aen die
van Thesfalonica, beiden, volgens derzelver opfchrift,
gezonden aen de Ge ;neente der Thesfalonicenfen . Ten b1ykq
dat by Been onhrfcheid maekt, zegt by, i Th . I: 2, wy
danken Govt over u alien, en die alien noemt by voorts
Broeders-, geliefde Broeders , i Th . 1 : 4 , 2 Th . I : 3 en
elders .
HL ftelt dezclven niet tegen over elkauder, of
met onderfcheidinn van anderen in de Gemeente, als
ware en flegts zogenaemde Broeders, maer als Christe .
nen tegen over de Heidenen, IV : i en 5 ; tegen over de
gee nen die buiten zyn, en Been hope hebben, IV: is-i 3 ..
Ny doet ze, V: 26, ook ailcn als Broeders groeten,zonFter onderfcheid van Broeders en Broederk, a1;; vxooxu
A 3
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benoemeude dezelven, vers 27, ook allet
met den naem van Heilige Broeders . Deze benaming toch
van Heilige Brooders, (vergelyk Col . I: 2, en Hebr . III :
1,) gebtuikt de Apostel, (by welken, als boven meermaels gezien is , de woorden Broeders en Heiligen , i>lt
dit opzigt, van eene gelykluidende betekenis zyn) niet
ter onderfcheidinge van Broeders en Broeders, als Hei.
ligen en Onheiligen, als Begenadigden en Onbegenadigden ; maer als eerie benaming der Christenen, in on4lerfcheid van de Heidenen, in tegenoverflelling van de
genen , die in en but&en de Kerk zyn ; overeenkomflig
;net bet bovenfiaende. Fn zulks blykt bier to duidely.ker, nadien by dezelfden, die by , vers 25 en 26, Brooders geheten bad, nu, vers 27, Heilige Broeders noemt.
En in die eigenfle algeniene betekenis komt de bena .
Thing van Brooders ook allerwegen voor in de andere Apo-tolifche Brieven, die niet bepaelctlyk aen zekere Gemeente
gefbhreven zyn : bet onderfcheid van vroom en onvroom,
begenadig on onbegenadigd, ligt 'er nooit in den naem
van Breeder opgeflooten . Een Breeder is, in tegenoverl}elling van een Ongeloovigen, iemand die den Christe,lyken Godsdienst openlyk belydt ; dit was de algemeee
benamingd, waer mede de Christenen elkander benoemden, en Gajus twyfelde zekerlyk, op bet lezen van den
brief van Yoannes niet, of de Apostel ver(lond door den
naem van Brooders , 3 Joann . vers 3, 5 en io , in 't
algemeen Leden der Christelyke Kerke , dus genoemd
in nnderfcheiding van Joodfche of Heidenfche ongeloovigen .
Men kan uit dit alles, dunlit my, ten duidelykfle af :
leiden, dat de Apostelen de aengehaelde benamingen niet
gebruiken, om zodanig een onderfcheid t4isfchen Christenen en Christenen to maken, als men in later tyd beeft
beginnen to doen, met den Tytel van Vroomen, Gods
Folk , Begenadigden en dergelyken . Zy bezigden Bezelven, als blykt, opzigtlyk tot de Ledematen der Ker~e
over 't geheel, in de vooronderflelling, die zy, in 't algemeen innerlyk zodanige waren, als zy zig, by hunne
Eelydenis, uiterlyk voordeeden .
Op deze zelfde vooronderflelling rust ook bet gemeenfchaplyk bidden, ivy en ons, in de Liturgie onzer Nederlandfche Kerke : mitsgaders de aenmerking der ge .
leerde Kanttekenaers op Rom . XIV: x5. „ Men moet
„ ells de gene , die 't geloove Christi belyden , na 't
, oor•
en onvroom ;
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• oordeel der liefde, houden voor zodanigen, die van
• Christo door zynen dood verlost zyn ."
En 't is zo verre van daer, dat men een onbefproken Lidmaet, om dat by niet juist naer den fmaek en
de byzondere bepalingen van zommigen denkt en fpreekt,
zou molten houden en verklaren voor een Vycznd , dat
de Apostel Paulus zulks, op Godlyk gezag, zeer ernttig
verbiedt ; zelfs ten aenzien van een Belyder, welke verdient getekend en getugtigd to worden, zeggende n Th .
111 : 15 : „ houdt hem niet als een vyant, maer vermaent
• hem als een Broeder .'
'Er moet zelcerlyk, naer
de Kerkordening van boning yefus, Matth . XVI11: 15-17
21 vry wat anders om- en vooraf gaen , eer men een
$elyder mag aenmerken, als een Heiden of Tollenaer.
Laten wy dan tegen deze al to gemene ligtvaerdigheid
ons zelven ootmoedig wagten ; en van onze GeloofsgeDooten verll:andig bet beste denken . En zyn 'er at die
onszelven mogten verdenken en veroordeelen, dat wy
hen wyzen op de tael van Paulus, a Cor . X: 7 . lndien
iemandt by hem felven betrouwt dat by Christi is, die denke
dit wederom uyt hem felven, dat gelyckerwijs by Christi is,
alto wy oock Christi zijn . - Laet ons voort heeds bet

oog houden op de bemoedigende betuiging en vermaen .
lesfe van then zelfden Apostel, i Cor . 1V: g-5 : My
is voor het rninfle dat ick van ulieden gheoordeelt worde, ofie
van een menfchelick oordeel : joe ick en oordeele oock my felyen niet : Want ick en ben my felven geens dincks bewust :
loch ick en ben daerdoor niet gherechtveerdigt : maer die my
oordeelt, is de Heere . Soo dan en oordeelt Wets voor deia
Sift , tot dat de Heere fal gekonien zijn, welcke ook in `t
licht fal brengen, 't gene in de duysterrisfe verbarghen is,
ende openbaren de raedtjlaghen der herten : ende als dan fal
een yegelick lof hebben van Gode .

WAARNEEMING WEGENS HET GEBRUIK VAN DE
IPECACUANHA MET OPIUM, TER BEVORDERING VAN DEN MAAZELEN-UITSLAG .
Door

*** M.D.

et is algemeen bekend, dat de Maazelen zig eenige
dagen door hoest aankondigen, en bet is niet minH
der algemeen bekend,dat ditT'ydperk voor deKinderen
A 4
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niet zelden zeer gevaarlyk, en van nadeeligen gevplge
Dat deeze hoest van de zieke floffe afhangt, en
is .
pen dus moot trachten den Uittlag to bevorderen, is nodeloos aan to merken ; dan zeer verfchillende zyn de we .
gen, welke men daartoe inflaat . De laxeermiddelen, zo
tlitwerf toegediend, ttryden ten eenenmaal met de natuur
der zaake i de verzachtepde geneesmiddelen zyn onfchade .
lyk , loch bevorderen eigentlyk niet den uitflag . -- hc zagte Zweetmiddelen zyn zekerlyk in de meeste ge •
vallen voldoende, doch zomtyds, wanneer de floffe zig
op de deelen van de Burst vast zet, worden 'er atldere
middelen vereischt , en hieromtrent is het my uit de
Analogie toegefcheenen , dat de Ipecac . met Opium in
kleine Giften , van veel dienst kan zyn , en de ondervinding heeft dit myne vermoeden zo fterk bevestigd , dat ik het van mynen pligt heb geoordeeld, myne
Xunstgenooten by deeze tegenwoordige Epideniie daar,
omtrent opmerkzaam to maaken . filet fpreekt van zelve, dat de Dofis van de Ipecac ., zo wel als die van het
Opium, zeer gering moet zyn, en evenredig aan den
ouderdom en de gefleldheid der Kinderen .

YEitTOOG, OVER DEN WEDERAANGROEI VAN EENIGF,
DELLEN AAN DE LICHAAMEN DER VISSCHEN q
Dotir den Beer $ROUSSONET .
( .Yournal de Phyfique. )

y zekere foort van Dieren Act men eenige Deelen ,
vatbaar voor beweeging, wederaangroeijen, naa dat
B
ze vernield warcn ; maar deeze wedervoortbrengende
hragt vertoont zich veel min zigtbaar in bezielde Wee*
lens, wier Organifatie volicomener is dan in de zodanige,
wier min zamengeflelde Organifatie, ze nicer naar Planten doet zweemen .
In een ;root aantal Proefneemingen, welke men gedaan heefc, om de mogelykheid to bewyzen van bet we .,
deraangroeijen van vericheide declen van 't zelfde Dier,,
is buiteu twyfel vecl, waar aan men met rede mag wan-.
~rouwen
Misfchien is bet meer dan eens gebeurd, slat men, in
de meening van een zelfde Dier in vexfcheide deelen van
cell
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-ten to fcheiden , niets meer deed , dan her verdeelen
van eene wooning aan veelen gemeen , die zich geheet
bevonden in elk gedeelte, en hunne byzondere wooning
herftelden . Maar veelvuldige waarneemingen laaten
geene plaats van twyfel over, wegens de wedervoortbrenging van zekere zin- en werktuigen in Zeedieren ,
ardwormen, Slekken, en een groot getal van andere
foorten uit die zelfde Geflachten . Die deelen zelfs,
welke wy aanmerken aFs wezenlyk tot het leeven behoorende, onder auderen bet Hoofd,groeijen weder aan
in die Dieren, naa dat men ze heeft weggenomen . Dit
verfchynfel komt, in den eerflen opflage, verbaazend
to vooren : dewyl wy door talryke voorbeelden gewoon
zyn , dat deel aalt to merken als volflrekt noodzaaklyk
tot bet leeven der Dieren , fchoon de ondervinding ons
leere, dat her in hun zo min weezenlyk noodig is, als
de zodanige, die eene min volkomene Organifatie hebben. De Schildpad, wier onderfcheide deelen in derzel .
ver maakzel min volmaaktheids vertoonen, dan dat der
Dieren met warm bloed , leeft dikwyls omtrent twee
maandei, naa het afhakken van den Kop .
De deelen, die voorbeelden opleveren van die foort
van wedervoortbrenging zyn by de meeste Dieren zagt,
van eene gelykaartige zelfflandigheid, en bykans gelyk
aan die van het overage des lichaams . Zy komen weder voort omtrent op dezelfde wyze, als de nagels
en hoorns aangroeilen in Dieren met warm bioed ;
't geen ons als zeer zeldzaam moet doen aanzien, de
nieuwe formeering van deelen, beftaande uit harde en
zagte zelfflandigheden, en uit veele geledingen .
Deeze wedervoortbrenging, van deelen met leden ';
heeft men waargenomen in Dieren van twee zeer wyd
verfchillende ranger . De eene, als de Krabben, heb .
ben bet beenagtig gedeelte buitenwaards, dat wil zeg .
gen, dat hunne zagte deelen bedekt zyn met eene bar .
ale zelfflandigheid . In de andere in tegendeel,als de Haa .
edis en de Salmander, hebben het beenagtige gedeelte
innenwaards, en wordt bet zelve van buiten door zagte
deelen bedekt .
't Is bekend, dat de Krabben, welker deelen aan bet
Lichaam vast zyn door zeer dunne geledingen, zeer onderhevig zyn aan bet verlies van eenige deelen ; maax
dat zy, naa het vexloop van eenige week= a wedCr aangroeijen .
A 6
De
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De wedervoortbrenging van de Pooten des Salamanders is door twee der beroemdfie Waarneemeren onzer
Eeuwe , de Heeren SONNET en SPALLANZANI , zeer
nauwkeurig gade geflaagen . Wy zyn aan hun eene groote
menigte van ontdekkingen verfchuldigd over een der keurigfte flukken van de Natuurkunde .
Maar de we •
dervoortbrenging van deelen met geledingen is tot nog
niet onderzogt in de Visfchen ; eene foort van Dieren zeer verfchillende van die, welke men reeds heeft
waargenomen, en wier bloed nooit meer dan twee of
drie graaden warmer is dan bet Element, waarin zy
leeven.
Aan veele Visfchen heb ik gedeelten van hunne onderfcbeidene Zwemvinnen ontnomen . Ik heb die proe.
ven, op verfchillende tyden, herhaald, en altoos ondervonden, dat deeze deelen allengskens zich weder herflelden . Alleen is my voorgekomen, dat dit herftel .fipnediger toeging in de jongere Visfchen, en, in eenige four •
ten ., rasfer dan in andere.
Ik nam een gedeelte weg der Zwemvinnen van eenige
Goudvisfchen , en reeds op den derden dag daaraan
ontdekte ik, op de afgefneeden randen, eene foort van
witten rand : op den achtften dag was deeze rand zigtbaar uitgeftrekt, en bet leedt niet lang, of dezelve werd
cen vlies, 't welk, in den beginne, flegts ddne linie
breedte had. Dit vlies was veel dikker, dan 't geen den
ond van de Zwemvinnen uitmaakt ; doch, naar gelange
t zelve zich uit(lrekte , verdunde bet, en werd doorfchynend. Naa 't verloop van drie maanden , onderfcheidde ik de beginfels Evan beenagtige flraalen, gefchikt
am het vlies uit to fpannen. Zy bleeken eene verlenging to weezen van de beentjes aan bet voetftuk .
In 't eerst waren zy alleen door eene foort van flym
gevormd .
Een Goudvisch fneed ik de rechter Zwemvin van de
borst af. In acht maanden tyds was dit deel bykans zo
grout geworden, als de (linker Zwemvin, door my geheel onverkort gelaaten . Ik herhaalde dezelfde bewerking aan de Zwemvinnen van den buik : de uitflag was
altoos eveneens . 't Is waar, dat , fchoon de nieuwe
Zwemvinnen zo groot waren als de tegenoverflaande ,
zy eenigen tyd wit en min do©rfchynend dan de andere
bleeven .
Ik heb fchuinfche dwarsfneeden, en in allerlei rigtinp
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gedaan op de Staart-zwemvin van verfehilttngen
lende'lsfchen . De afgefneeden deelen zyn beflendig,
iaaa 't verloop van zekeren tyd, aangegroeid . De Vis .
fchen, tot deeze bewerking genomen , verlooren bet
evenwigt, en hun zwemvermogen verminderde, naar
w ate ik de Zwemvinnen afnam, en zy konden in hurt
natuurlyken ftand Wet komen a voor dat deeze geknotte
deelen weder herfteld waren .
Lenige Visfchen nam ik alle Zwemvinnen af, dezelve
zo digt by 't lyf affnydende , als my mogelyk was.
Deeze Dieren konden zich niet horizontaal in 't water
houden. De kop king na den grond van 't alas ; zy
waggeiden Reeds , en deeden veel moeite om in een
horizontaalen ftand to komen . Hunne Zwemvinnen groei.
den zeer langzaam aan .
Dezelfde affnydingen op veele Visfchen herhaald zynde, lieb ik bykans altoos dezelfde uitkomst gehad . In
cen Karper, wren de rand der Zwemvinnen door kleine
Visfchen derwyze was afgeknaagd , dat ze fhazelagtig
hingen , heb ik , naa 't verloop van eenige maanden, die
Ianden weder volkomen vereenigd gezien .
By dit alles heb ik opgemerkt, dat de Zwemvinnen
doorgaans min of meer fchielyk rich herftelden , naar
maate ze min of°meer nuttig waren voor den Visch . De
Heer SPALLANZANI heeft eene bier mede overeenkomende Waarneeming gedaan op de Aardwormen , by
welken by befte}idig befpeurde, dat de Kop veeleer zich
herftelde dan bet agterlyf ; even zo herftelde in de
Visfchen de Zweslivin van den Staart, de nuttigite van
alle Zwemvinnen , dewyl 4lezelve dient om bykans allo
beweegingen to maaken, veel fchielyker dan die van de
borst of van den buik ; en die gefchikt zyn om den Visch
op dezelfde boogte to houden, en de zydelingfche be .
weegingen to bevorderen , waxen veeleer geheeld , dan
die van den rug, in welke ik nauwlyks, zeven maanden
naa ze afgefneeden to hebben, nieuwe ftraalen kon be .
fpeuren .
Hetvlis,'wkderftbgiazlsderZwmvn
nen vormt , is van onderfcheide dikte in verfchillende
foorten van Visfchen . 't Zelve beftaat uit twee dee .
den , iusffchen welke de beentjes of ftraalen gevormd
worden, zomtyds van ddn hard en fleekend f}uk , docla
ueestal van underfcheide beenagtige itukjes naauw aan
elkan .

Is
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elkander vereenigd , door een kraakbeenagtige zelfft4ily
digheid .
Zulien de Zwemvinnen weder aangroeijen , dan moet
'er jets van het beenagtige gedeelte overgelaaten weezen .
Was 't zelve geheel vern9etigd, geene nieuwe Zwemvinnen zouden de plaats der voorgaande bekleeden. ])it heb
ik waargenomen in verfcheide Visfchen, waar van ik de
Rugvinnen , met een gedeelte van den rug , badt afgefneeden ; deeze plaats begroeide alleen net eene door
gaande naade .
Schoon de Visfchen zeer bezwaarlyk deeze werktuigeil
kunnen ontbreeken , weeten zy die ze derven eenigermaate aan to vullen door de nog behoudene . Ik heb vry
groote Visfchen verfcheide jaaren zien leeven , fchoon ze
de helft buns lichaams cjerfden , het gedeelte naamlyk
van den aars tot den ftaart.
Men beefs de Vleugels der Vogelen met de Zwemvin •
nen der Visfchen vergeleeken , en de Pennen met de
ftraalen der Vinnen ; doch 'er doer zich een gansch groot
verfchil op tusfchen deeze beiden ten opzigte van de
wyze dcr wedervoortbrenging . 't Is bekend dat de Vleu
gelpennen, , ofg efneeden zynde, niet op nieuw uitgroeijen .
By meest a1le Visfchen 2yn de beentjes van de Staartzwemvin zeer flerk err veelvuldig . Wanneer men het
getal deezer beenagtige deeltjes vergelykt met die der
pooten eens Salamanders, men zal ontdekken dat ze veel
meer betekenen . In de daad, 'er doen zich aanmerke .
Tyke verfchillendheden op tusfchen deeze Werktuigen,
bovenal ten aanzien van de wyze waarop deeze onderq
fcheide harde deelen zjch met elkander als leden zamenvoegen .
Indien hetvlies,'t welk de Zwemvinnen vormt, gefbbeurdwordt in dezelfde rigting als de beentjes loopen, voegen
zich de twee deelen weder zamen, en dit laat eene naade
a.gter, die allengskens vergroeit . Dikwyls treft men Vis.
fchen aan , die veele van deeze naaden in de Zwemvinnen hebben , bovenal in die van den rug .
Dit hervoortbrengend vermogen van de Zwemvinnen der Visfchen is san dezelve allernuttigst, dewyl
deeze deelen geduurig blootgefteld zyn, om gefcheurd of
afgeknaagd to worden, 't zy door bet wryven en ftooten
tegen harde lichaamcn, 't zy door de tanden der Zeedie .
ren . Derzelver aangroei is my altoos zeer langzaain
voot-
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voorgekomen ; doch 'er is alle reden om to gelooven, dat
deeze veel vaardiger toegaat by Visfchen in den ftaat
der vryheid .
Myn oogmerk met het mededeelen deezer eenvoudige
waarneeming is geweest, om een geval to vermelden , 't
welk my toefcheen van eenig nut in de Natuurkunde to
kunnen weezen ; en een nieuw bewys op to leveren van
de veelvuldigheid der middelen welke de Natuur bezit,
als bet 'er op aankomt om Ge6rganifeerde Lichaamen
weder to brengen tot den eerften ftaat van volkomen .
heid , welke tweede oorzaaken hun hadden doen very
liezen.

VE]tSLAG VAN DE VERGJFTIGE PLANTEN EN DIEREN
QMSTREEKS DE KAAP DE GOEDE HOOP .

(Ontleend uit

rATERSON's Narrative of four 7ournies into
Country of the Hottentots &c .)

the

choon 'er weinige Landen in de Wereld gevonden word
den , waarin meer verdelgende Planten zyn dan in
S
den oord naby de Kaap de Goede Hoop, loopt, nogthans,
de Reiziger bet grootfte gevaar van vergiftige Dieren ; b y
kan altoos de eerfte vermyden, en niet altoos de laatfte
ontdekken . Ik ken flegts vier vergiftige Planten , die
veeltyfis tot vernielende oogmerken gebezigd worden .
De eerfte is een Bolgewas, Jimarillis De/ticha ; bet Dolmaakend Vergift geheeten , van wegen de uitwerklels,
welke dit gewas doorgaans to weae brengt op Dieren,
ewond met wapenen daar mede vergiftigd .
De Inoorelhngen bereiden dit Vergift op de volgende wyze . Zy
neemen de Bollen op, omtrent den tyd dat ze beginner
bladeren uit to fchieten, fnyden ze dwars door midden ,
trekken 'er een dik vogt uit, 't welk zy in de zon laaten
leggen tot bet geheel de vastigheid van Gom bekome . In
welken that zy bet ter beftryking hunner wapenen gebruiken . - De Jaagers bedienen zich van deeze foort
van Vergift, voornaamlyk tot het dooden van zodanige
Dieren, as zy tot voedzel willen nuttigen, als Antelopes
en :lergelyk flag van viervoetige Dieren . Wanneer de
Dieren , met bet wapentuig bier door vergiftigd , ge .
troffen zyn, kunnen zy, en doen bet gemeenlyk, eenige
my-
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mylen loopen ; en 't gebeurt menigmaal dat zy Met eer
dan den volgenden dag gevonden worden, niettegenftaande bet Vergift tot de zenuwen is doorgedrongen . -~...
Wanneer de Bladeren van deeze Plant jong zyn, eet bet
Vee dezelve greetig, fchoon dit van eenen oogenblikly .
ken dood gevolgd worde . De Boeren zyn daarom zeer
zorgvuldig om to beletten dat de Beesten niet loopen in
ftreeken , welke men verdagt houdt deeze Plant voort
to brengen .
De tweede vergiftige Plant is eene foort van Euphor.
bia (*), men vindt dezelve in dat gedeelte de's Lands 30
't welk de Boschmar bewoonen , als mede in Groot Ni.
miqua Land . De Gom van dezelve dient desgelyks tot bet
beftryken der pylen : doch algemeener gebruikt men deeze
Plant om bet water, werwaards de Dieren zich begeeven
om to drinker , to vergiftigen ; en een Vreemdeling, in
dit Gewest reizende , moet zeer zorgvuldig weezen om
cen bron eer by drinkt wel to onderzoeken .
Deeze Plant groeit van vyftien tot twintig voeten hoog,
en fchiet veele takken uit, vol fterke dvorpen . De Inboo.relingen fnyden zo veele van de takken of als zy noodig
oordeelen tot vernieling der Dieren , welke zy ten oogmerk
hebben to vergeeven . Doorgaans leiden zy her water
eenige voeten van de Wel in een put, ten then einde gegraaven ; in deeze put doen zy de Euphorbia, en bedekken de Wel voor 't overige ; zo dat de Dieren geen keus
hebben in een land, waar bet water zo fchaars is, dat
men meermaals de waterbronnen op twintig inylen afftands van elkander verwyderd vindt . - 't Eenig Dier,
't geen ik op die wyze vergiftigd zag, was een Zebra: her
Beest was naauwlyks een halve myl van de plaats waar
by de doodlyke teug gedronkerf hadt, of bet viel neder .
De Islanders verzekerden my, dat geen Dier, van dit
water gedronken hebbende, den dood ontkwam, fchooii
zy verklaarden dat bet vleesch door bet Vergift geen bet
minfte nadeel leed .
Her derde Vergift uit bet groeiend Ryk komt uit een
fort van Rhus of Sumach, die alleen gevonden wordt by
de
(*) De wyze, op welke zy dit verdervend mengzel ma wken, komt
bier op neder, dat zy eerst het fap neemen uit de Eupliorbia getrokken, en een foort van Rups byzonder eigen aan eene andere
Plant, die wel zeer veel het voorkomen heeft van een foort van
Rhus (Sumach), fchoon ik 'er geen in bloem kon aantreffen .
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de Groote of de Oranje Rivier ; men houdt bet voor hoogst
gevaarlyk . Wanneer men dit Vergift uit de Plant trekt,
bedekken die 'er aan werken de oogen : dewyl de minfte
druppel, bet gezigt aanraakende, dit zintuig to eenemaal
zou bederven. Men bedient 'er zich zomtyds van aan
de pylen .
De derde vergiftige Plant is de eenige , die, aan de
Europifche Bewoonders van deezen Uithoek, een weezenlyken dienst doet. 't Is een klein heestergewas , dat
een Nootvoortbrengt, door de Hollanders Wolf- hergifc
geheeten : zy gebruiken dezelve om de Hyenas to vergeeven . Het Vergift bereiden zy , door deeze Nooten to
branden, gelyk men koffy brandt, en ze voorts tot poe .
der to ftooten : dan neemen zy flukken vleesch of een
dooden bond, then zy met dit ftof opvullen en in 't veld
fmyten . De vraatagtige Hyenas, dit lokaas vindende ,
flingeren bet binnen, en men vitidt ze doorgaans den volgenden dag dood liggen .
Onder de vergiftige Slangen is de Gehoornde Slang de
allervergiftigfte : dezelve is graauwagtig van kleur, en omtrent achttien duimen lang : de vry platte Kop is breed
naar evenredigheid van de dikte des Lyfs , bezet met
kleine fchubben, die de Inwoonders Hoorns noemen en
over de oogen been fteeken .
Deeze Slang, in de daad zo vreeslyk, wegens de doodlyke natuur van de beet, is byzonder veelvuldig in bet
Land der Boschman , en Nimiqua Hottentoten , die bet
Vergift van dit Beest by voorkeuze boven alien ander Vergift gebruiken tot bet velgiftigen hunner pylen .
Waarlyk de Boschman Hottentoten, die geen Vee hebben 't welk hun toebehoort, en alleen moeten leeven
van 't Been pyl en boog hun verfchaft, fchynen door de
Natuur met dit vergift begunftigd , als bet eenig verdeedigmiddel tegen hunne veelvuldige vyanden . Door
den prikkel des hongers gedreeven, verlaaten zy dikwyls
bet Gebcrgte, en berooven de Hollandfche Boeren van hun
Vee : en bezaten zy deeze vergiftigde wapens met, zy
zouden buiten ftaat zyn om wederftand to bieden, of de
partyen , in die gevallen op hun afgezonden , to ontkomen ; maar , in deezervoege gewapend, vellen zy veele
Jiollanders , en de gewonden brengen 'er zelden bet leeven af.
D-- gewoone wyze van dit Vergift to bereiden beftaat
bier in , dat zy de geheele Slang verpletten en tot een
Gong
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Gom laaten worden . Eene kleine hoeveelheid van did
Gom binden zy met duane zenuwen aan de punt van do
pyl : die met twee of meer baardjes voorzien is om to
beter in 't vleesch gehegt to blyven .
Zomtyds vermengen zy bet Vergift met een ander Vergift, en vervaardigen 'er een bereicifel van, Rot -Vergift
geheeten ; 't welk, naar bet onderrigt my door een Land .
man gegeeven , zonder veel pyns iemand aan zyn ejnde
helpt. De Vrouw van een Hollandfchen Boer s na de Kaap
reizende, werd 'S nagts overvallen door een betide Boschman Hottentoten, die kwamen om haar Vee to fteelen ; zy
kreeg een wond van een vergiftige pyl aan haar fchouder. De werking van bet Vergift was zo fchielyk, dat,
eer zy de Kaap bereikte, haar borst aangeflooken en de
herftelling ontnogelyk was . Deeze en veele andere byzonderheden zyn my door de Landbewoonders verhaald .
Ik wit voor de waarheid der verhaalen niet inftaan ; doch
men gelooft ze aan de Kaap in 't algemeen . --- Veele
Hottentoten fterven aan de beet van vergiftige Slangen y
doch ik heb 'er verfcheide gezien, die herfielden ; fchoon
zy, uit alles wat ik heb kunnen verneemen, geen ander
geneesmiddel hadden dap daadlyk branden .
De Kousfehand- Slang is een ander vergiftig kruipend
Dier in dit Land, zeer gevaariyk voor de Reizigers : dewyl dezelve zo zeer gelyk is in kleur met den grond ,
dat men bet verraadlyk Beest bezwaarlyk kan ontdekken,
De Kous/eband-Slang is klein, en zelden ]anger dan achttien duimen . Ik verbeeld my dat zy de Covra Manilla van
Oost -Indien is . Men zegt (tat deeze flangenfoort byhans
onmiddelyk den dood veroorzaakt . Doch , dewyl alle
Slangen eene groote maate van hunne vergiftige hoedanigheid verliezen, door bet herhaalen van de beet, kunnen 'er tyden zyn dat bet Vergift zo iterk en zo doodlyk
niet is . !k ontmoette een Landman by de warme baden
niet verre van de Kaap , die door ecn Kourfeband - Slant in
den voet gebeeten was . Eenigen tyd naa d,tt dit on geluk
hem overkwam, vondt by veel baats al-, by bet gewondde
deel nat maakte met koud water , waarin veel zouts ge .
fmolten was. Toen ik hem zag, was by twee jaaren lam
geweest . Toen by nog gaan kon veroorzaaL to veel be .
weegings een zwelling in 't been, in well : gevai lie, warmbad hem voor cen tyd verligting fchonk .
De Geele-Slang , (lie weinig van de Covra C,peha of
Kaaper-Slang in Indict verfchilt, words bier veelvuldig ge .
von-
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vonden . Schoon alierfletkst vergiftig kan dezelve , uit
hoofde van de kleur en grootte, gemaklyk vermyd worden .
De langte is van vier tot acht voeten . Meest ontmoet
men de Geele-Slangen in Rattenholen . Naa deeze Dieren opgeeeten to hebbei, die het grootfte gedeelte van
haar voedzel uitmaaken, neemen zy bezit van de holen
door dezelve geniaakt . Dit doer het gevaarlyk worden
voor Reizigers, om zich neder to leggen op eenige plaats,
waar men voetfpooren van dit verntelend kruipend Ga .
dierte aantreft (*) .
Uit deeze Slang haalen de Hottentoten het Vergift door
den zak uit den bek te, fnyden, en Zenuwen 'er in tt:
doopen , welke zy vervolgens om de punten hunner
pylen winden .
De Blaas-Slang, die deezen naam heeft, dewyl zy zich
opblaast tot cen voet in den omtrek, is van een graauwe
kleur, en omtrent drie en een halven voet lang . deeze is
veel dikker dan ik 'er eenigc in dit land zag ; de Kop
is breed en plat : de vergiftige tanden zyn omtrent een
duim lang , en haakagtig aan de punt . Zeer gevaarlylc
voor het Vee is de lilacs-Slang . In een myner tochtent
door het Land , werd een myner Paarden, terwyl het
liep to graazen , door een Bla-as-Slang in den bek gebeeten, en overleefde de wonde flegts twee dagen .
De Spring-Slang is een zeer gevaarlyk, doch zeer zeldzaam, Dier. Dezelve is gitzwart , met witte vlakken ;
tusfchen de drie en vier vocten lang, en dik naar evenredigheid. Toen de Colonel GORDON, (thans Oppetbevelhebber aan de Kaap,) in den jaare MDCCLXKVL
binnen in 't land was, zag by twee Slaaven-jongens, nage.
(*) Eene andere byzonderheid, het byten der Slaugen betreffensie, to Bengalen voorgevallen, zal, zo ik my vetbeelde, de
aandagt der Leezereu niet geyeel onwaardig weezen . Ben Brigade riam den intrek in huizen,die eenigen tyd ledig geftaan had .
den . Korten tyd naa dat zy dezelve betrokken , vondc men
's morgens cenige Mannen dood, en kon eerst geen reden van
bun fterven uitdenken . Dan welhaast ontdekte men, dat Slan
genbeetenn ditn fchielyken dood veroorzaakc hadden. By under.
zoek vundt men veele Slangen in da holen van de flegte muu .
ten ; het grootfte gedeelte werd gedood ; zy kreegen den raad
om een menigte van Uyen en Garlik aan den bionenkant vats
den muur to leggen, ea hadden vervolgens gees last van di>i
Gedierte .
V . DELL . MENGEr W . NO. I .
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door een Spring-Slang, die hun fcheen in to haa
en,, by fchoot dezelve door midden.
De Nacht-Slang, fchooner getekend dan eenige der
bovengemelde, is achttien of twintig duimen lang, en
zeer dun ; zwart, rood en geel maakt de kleurmengeling
van dit Dier nit ; 's nagts, van naby gezien, gelykt de .
zelve vuur. De Hottentoten noemen dezelve Killmen.
Deeze zes foorten van Slangen, in de nabuurfchap van
de Kaap de Goede Hoop, heb ik alle gezien , en van de
meesten eenige welbewaard overgebragt . Dan het fpyt
my ten hoogften, dat ik, daar myn hoofdoogmerk was
Planten to verzamelen, iaiet lang genoeg op eene plaats
kon blyven, om zulke proeven to neemen op derzelver
vergiftigen aart, als my in ftaat zouden gefteld hebben,
om , volgens eigene waarneeming, een klaar verflag van
derzelver uitwerkingen te,geeven .
'Er zyn, twyfel ik in geenen deele, veele andere Slan .
gen in dat Land , welke wy nog niet kennen . De Inboorelingen hebben my gefprooken van de Spog-Slang,
die, naar hun berigt, haar Vergift tot op den afliand
van eenige voeten Ran uitfpreiden ; en dat 'er Lieden
blind door geworden zyn ; d6ch ik heb deeze nooit
gezien .
De zwarte, of Rots-Scorpioen, is bykans zo vergifdg
als eene Slang . Een Boer woonende op de Buitenplaats
de Paarl, digt by de Kaap, werd door zulk een Scorpioen in den voet geltooken, terwyl ik daar in 't land
was, en ftierf binnen weinige uuren.
Dolor SYDE, een der Geneesheeren aan de Kaap,
verhaalde my, dat 'er veelen tot hem gebragt waren
door Scorpioenen gebeeten , en dat by Olie get beste
tegengift gevonden had. De Inboorelingen in Indie houden het gewondde deel zo digt mogelyk by bet vuur,
en doen dit een langen tyd, 't geen, volgens hunne opgave, eene volkomene geneezing ten gevolge heeft .
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EENIGE BYZONDERHEDEN MAROCCO EN DE MAROCCAANEN BETREFFENDE.
(Ontleend ult

de I1.eclierckes Hifforiques fur les Maurer.
Par M, CHLNIeR . )

j jet Maroccaanfche Ryk zou zich zelven alle leevens~j noodwendigheden kunnen verfchaffen, zo uit hoofde
van den overvloed en natuur der voortbrengzelen des
Lands, als van wegen de weinige natuurlyke- of kunstbehoeften derMooren ; eene rasvoldaanheid aan de Lugtftreek
of de Opvoeding toe to fchryven . De rykdom van Ihlarocco
bettaat in de vrugtbaarheid van den grond ; bet Koorn,de
Vrugten, bet Vee, het Zout, bet Wasch en de Gonlmen, zyn met alleen genoegzaatu om den Inwoonderen
bet noodige to verfchaffen, maar' zouden een overvloed
kunnen opleveren tot een grooten handel met andere
Volken . De veelvuldige voortbrengzels, ter uitvoer gefchikt, zoudcn een onuitputbaaren fchat oplcveren, was
bet Ryksbet}uur wel gevestigd en gerust, genooten de
Onderdaanen de vrugten van hunnen arbeid, bezaten
zy hunne eigendommen in zekerheid .
De aanwinst van Koorn in Marocco is dikwils zestigvoudig ; eene dertigvoudige oogst houdt men voor een zeer
middelmaatigen . De Mooren, traag uit den aart, draagen weinig zorg voor hunne Veldvrugten ; Orange_ Citroenboomen en andere die vrugten met dikke ichillen draagen, welker Boomen weinig oppasfens vorderen,
groeien in open Velden, en 'cr zyn nog groote Plantadren , welke zy bewateren , om de voortbrengzels to
vermeerderen . Hunne Wyntlokken , die uitmuntende
Druiven geeven, vindt men geplant tot op drie en dertig graaden, als in onze Zuidlykfte Landfchappen van
Frankryk, en behoeven in groei voor de onze niet to
Wyken .
De Olyfboom vindt men Tangs de Kust ; doch bovenal
ih bet Zuidelyk gedeelte : de Boomen zyn op ryen geplant, en vormen wandelwegen, to aangenaamer , oni
dat de Boomen breed , road en hoot zyn : de Inlanders draagen zorg om ze to bewateren , op dat zy de
vrugt to beter behouden . Olyfdlie zou bier in grooten
overvloed kunnen geperst worden, was de betasting beB z
paald
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paald en gemaatigd ; doch zo groot is de verandering,
welke dezelve ondergaan heeft, dat men het aankweeken
der Olyfboomen dermaate verwaarloosde, dat 'er naauwlyks Olie genoeg valt voor binnenlands gehruik . In de
jaaren MDCCLXVIII en MDCCLXIX , werden 'er by.
kans veertig duizend Quintalen Olie uit Mogodor en Santa
Crux, na Marfcille uitgevoerd, en, tien jaaren hater,
kostte 'er het pond vyftien fluivers . In deezer voege
ilellen de gebreken der Regeeringe de Volken bloot aan
duurte en fchaarschheid, fchoon ze in den fchoot des
overvloeds gezeten zyn .
In het Landfchap Duquella, ontmoet men den Boom,
die de Gom Sandarac voortbrengt, als mede die de doorfchynende Gom oplevert ; dan de laatstgenoemde is de
vrugtbaarfle, en verfchaft beter Gom, naar gelange men
meer zuidwaards komt, waar de bitte, en de daauw des
nagts, misfehien die affcheiding zuiverder en overvloeger maakt .
Op de Dust van Said en Martnora zyn Eiken Bosfchen,
waar in Eikels vallen van bykans twee duimen lang ;
zy fmaaken als Ka(lanjes , en worden zo wel rauw als
geroost gezeten : men noemt deeze vrugt Bellote , ze
wordt na Cadix gezonden , waar de Spaanfche Jufler .
fchap ser veel van houdt .
Marocco brengt desgelyks een overvloed van Wasch
voort ; doch zints de Keizer dit voortbrengzel onder
zwaarder belastingen gebragt heeft , verwaarloost het
Landvolk de Byenkorven .
Zout is 'cr ryklyk in dit Ryk, en vordert, op zommige
plaatzen van de Kust, alleen de moeite van het to verzamelen , zonder het behulp van Zoutputten , gevormd
door de uitdamping van het verfche water ; 'er zyn
Putten en Meiren in 't Land , waar men het Zout in
menigte vindt .
De Mooren bebouwen hunne Landen alleen in evenredigheid hunner behoeften ; to deezer oorzaake ligt ten
minflen twee derden van het Ryk onbebouwd . De
.Doum, of Wilde Palmboom, is hier zeer menigvuldig, en
van deezen trekken de Ingezetenen, wanneer behoefte
bun yver opwekt, groote voordeelen ; de Schaapherders,
de Muilezel- en Kameel-dryvers, en de Reizigers, verzamelen de bladeren , van welke zy allerlei mandenwerk
maaken , tot veelvuldig gebruik in 't groot en klein .
Decze Boom, met were zy ook huttne ovens ilooken,
brengt
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brengt een zagte en rofynagtige vrugt voort, die in
heptember en October ryp is ; deeze vrugt heeft de gedaante van een Rofyn , bevat een korl , is zamentrekkend , en derhalven zeer gefchikt , om de uitwerkfels voor to komen van de wateragtige en verflappende
Vrugten , welke dit Volk, geduurende den Zomer, op
eene onmaatige wyze . nuttigt. Die Magt, welke voor
alles zorg draagt, heeft deeze wilde Plant over die Woe.
>Etynen verfpreid, om oneindig veel behoeften , die anders
een zo arm yolk ten zwaardrukkenden last zouden ftrekken, to vervullen .
De Mooren, onkundig van de bronnen van welvaard,
welke hunne Voorouders bezaten, geeven voor, dat 'er
Goud- en Zilver-Mynen in bet Ryk zyn, die de Keizers
niet willen dat bearbeid worden , op dat hunne Onderdaanen geene middelen zouden vinden, om het ,'uk of to
fchudden : 't is niet onwaarfchynlyk, dat bet Gebergte
Atlas nog onontdekte fchatten bezit ; doch 'er is geen
voldingend bewys voorhanden , dat het ooit Goud of
Zilver heeft opgeleverd .
'Er zyn Yzer-mynen in 't
Zuiden bekend, doch het bewerken derzelven heeft men
zo kostbaar bevonden , dat de Inwoonders liever van
buiten ingevoerd Yzer gebruiken , ondanks de zwaare
belasting daar op getteld, welke den prys verdub~elt . Men treft Koper-mynen aan in de nabuurfchap van Santa
Cruz , die , niet alleen Koper genoeg verfchaffen voor
het weinige gebruik, 't welk van dit Metaal in 't Ryk
gemaakt wordt, maar welke ook Koper ter uitvoer leveren, en bet in veel grooter hoeveelheid zouden doen,
waren de Belastingen gemaatigder. Belasting fmeedt
overal ketens, die bet vlytbetoon der Menfchen wederhouden , en de welvaard der Volken kluisteren .
'It Is eene bedroevende waarneeming, ryke en vrugtbaare
Landen, onder een gunftigen hemel, onbebouwd to zien
leggen, terwyl de Menfchen genoodzaakt zyn, de hinderpaaTen der Natuure to overwinnen, ow hun beftaan
to zoeken in bet gebergte van Europa.
De Mooren hebben geen begrip van befpiegelende
weetenfchappen, hier in gelyken zy op de oude Arabie .
ren : de zodanigen onder hun, die leezen kunnen, (en
der zulker getal is zeer klein) leezen zelden lets anders,
dan hunne Godsdienftige Boeken . De opvoeding bettaat
enkel in leezen en fchryven to leeren ; en dewyl bet inkomen der Geleer4en van deeze bekwaamhedea afhangt,
zya
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zyn de Priesters en de Schoolmeesters , under hun, de
cenige befchikkers over zo veel weetenfchaps . De Kinderen der Mooren worden in de Schoolen geleerd een
aantal Lesfen, uit den Koran ontleend, to leezen en van
buiten op to zeggen ; die om de mindere kosten gefchreven zyn op kleine plankjes : deeze Lesfen , eens
geleerd zynde , veronderftelt men , dat de Schoolier
kundigheden genoeg opgedaan heeft, om de School to
verlaaten ; to Bier gelegenheid rydt by to paard door
de Stad, gevolgd van zyne Schoolmakkers, die hem ter
sere zingen ; dit is voor hem een Dag van zegepraal,
voor de Schoolgangers een prikkel van nayver, een
Feestdag voor den Schoolmeester, en een Dag van kos •
ten voor de Ouders : want in alle Landen , waar men
Fecsten en Ommey,angen heeft , wordt by dezelve bet
eeten en drinken niet vergeeten .
't Is by de Moores in gebruik, elk buitengewoon voorval in rym to brengen en to bezingen : eenigen hebben veronderfteld , dat deeze gewoonte by befchaafde
Volken'was ingevoerd, uit bet ftaatkundig beginzel, otn
,bet yolk to vermaaken en to doen lachen, als zy anders
to ernftig en denkend zouden worden ; doch de gisfing is
veel natuurlyker , dat het oorfpronglyk einde van zulk
rymen onderrigten was, gefchikt om de gebeurtenisfen in
de geheugenis to drukken eener menigte van Burgeren,
die geen leezen geleerd hadden . --- De Mooren, die
wat geleerder zyn, dan bet gros, vermaaken zich met
abet voorftellen der ontbinding van Raadzelen , in taamelyk goede verzen vervat ; hy, die de meening raadt,
poet dezelfde rymklanken gebruiken , als by in bet
Raadzel aantreft, als of dit een antwoord ware op de
vraage .
War hun Koophandel in 't byzonder betreft , en den
#egenwoor digen flaat , waar in deeze zich bevindt . De
Omentelingen,
w
onder de Regeering van MULEY ABDALLAH voprgevallen, hadden bet Ryk magtig gefchokt, en
de afgelegene Landfchappen eene foort van onafhangehykheid doen krygen. De Landvoogden hadden zich meer
gezags aangemaatigd , en de Schatkist was uitgeput ,
,door de alles opflokkende greetigheid des Krygsmans,
en de grillige wyze , waar op die 1~eizer zyn Geld verkwistte . SIDI MAHOMETH, door jaaren en onderviading
wys geworden, eer by den Throon beklom, zette zich
em maatregelen uit to denken tot een fpoedi; herftel
der
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cler Geldmiddelen, en bet vullen van 's Lands fchatkist,
en droeg zorg om de eigendunklyke Magt, eenigzins ver .
zwakt , ftaande de onlusten der jongfte onrustige Re .
geeringe, in alle de landen zyner Heerfchappye, bet
Loud gezag by to zetten .
De onderrigting hem gegeeven, wegens den Koophandel
en de Belastingen, deeden den Keizer begrypen, dat,
van alle Staatkundige voordeelen , Schattingen, ftrekkende om den Koophandel by een Volk to verleevendigen., alleen konden dienen, om de fchade to vergoeden
en de inkomften to vermeerderen . De voordeelen ontftaan .
de uit Zeeroovery, eene bezigheid blootget eld aan weezenlyke verliezen, en onzekere winften, mogten, aan den
cenen kant, de wraak der Volken opwekken, wier Zeemagten dagelyks aangroeiden ; terwyl, aan den anderen
Rant, de verwisfeling der voortbrengzelen van bet Ryk
hem zouden verzekeren, van die overvloeiende bronnen
van welvaard, die uit den Landbouw ontfpringen.
Bedenkingen van deezen aart bewoogen SIDI MAHOIKETH om vrede to maaken met de Hooge Magten in
Europa. Naa de Vredesverdragen, alreede geflooten tusfehen Marocco, Engeland en Holland, bevestigd to hebben, ging by, h-i den aanvang zyner Regeeringe, Vredesverbonden aan, met Deenemarken en Zweeden, en vervolgens met de Republiek van Venetie, Frankryk, Spanje
en Portugal. In den Jaare MDCCLXXXII , trof de
Xeizer met den Groot Hertog van Toscane een Vrede, en
de andere Mogenheden van Italie zyn in een foort van
Betand, met bet Ryk van Marocco.
Vudr de Regeering van SIDI MAHOMETH , hadden
de Europifche Volken koopverbindtenisfen aangegaan
aan de Kust van Marocco, en die met dit Ryk in geen
Vredesverdrag konden, genooten nog de veiligheid van
een vryplaats. Waar is bet , dat de wankelbaarheid
des Staatsbeftuurs bet vertrouwen der Volken eenigzins
verminderde ; en de weinige Scheepsveiligheid, welke de
Havens van Marocco in den Winter fchonken, was een
hinderpaal tegen bet toeneemen van de Zeevaard . Ten
dien tyde waren 'er flegts eenige weinige goede Havens
op de Kust des Ryks ; ze waren gevaarlyk aan to doen,
door de hindernisfen van de Baaren , en de onkunde,
gierigheid, of kwaadwilligheid der Lootzen .
Om den Koophandel to onderfteunen, en den roem
zyner Regeeringe to doen toeneemen, deedt six MAHOB4
METH
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Z!CTH de Stad Mogodor bouwen in 't Zuiden zyns Ryks,
waar de natuur eene Haven -evormd hadt, toeganglyk
in alle jaarfaizoenen . De Keizer moedigde vreemde
Kooplieden aan , om huizen in deeze nieuwe Stad to
bouwen , door bun to verltaan to geeven , dat de belastingen zouden verminderd worden, op de inkomende
goederen . De Mcoren en de Yooden bouwden 'er ook hul .
zen, om bun Beer to behaagen : en Mogodor is geregelder aangelegd , dan eenige Stad in bet Maroccaanfche
Ryk. Naa dus Mogodor getlicht to hebben , waar van
tie buitenlandfche Handel de voornaamfle kosten droeg,
beval de Keizer, die fmaak in 't bouwen kreeg, bet
3ierflellen der Kasteelen van Laracha en Rabat, verzierde
ieder deezer Steden met eenige Gebouwen, en openbaare
3Vlarkten, en vergrootte ten zelfden tyde zyn Paleis to
Marocco, aan welke Stad by eene voorkeus boven alle
andere gaf. Naa dat by den omtrek van dit Paleis hadt
virgebreid, deedt by 'er twee vleugels aan voegen, met
fmaak, door Metzelaars uit Luropa, opgetrokken .
SIDI MAHOMETH beval, in 't jaar MDCCLXXIII, bet
leggen der grondflagen van de Stad Feda le, deeze werd
toen begonnen , maar is nimmer voltooid . De onder.
1 eemingen zyn gettaakt, weder opgevat, en geheel laaten dryven , naar dat bet beloop der tydsomflandighe .
den medebragt, of mogelyk, om dat de inkomtten des
Keizers bet doen van zulke kosten niet gehengden . Ook
fchynen Steden zo noodzaaklyk niet in deeze Zuidlyke
tlreeken, waar bet Volk gewoon is, aan een eenzaatn
Jandleeven, als op min zagte breedten .
Bet vertrouwen , 'c geen de maatregelen , de Nat .
kundige inzigten in bet perfoonlyk Character van SIDI
vIAHOMETH, under vreernde Volken inboezemde, ver .
menigvuldigde in den beginne het to nederzetten van
Kooplieden, op de kust van Marocco ; zy vestigden zich
to Santa Cruz, Mogodor, Saf , Rabat, Laracha en Tetuan : daar warer. 'er zelfs to veel ; door eigen drift be .
lemmerden zy zich zelven . De Keizer vermeerderde ,
van tyd tot tyd, de Belastingen, hoopende bier door
zyne Inkomften to verbeteren ; doch die verdrukking
lladt eerie tegenoverflelde uitwerking. De Koophandel,
in deezer voege belast, floeg aan 't kwynen .
De Keizer befloot, om 'er een nieuw Jeeven aan by
to zetten , zelve Koopman to worden ; dit ilrekte tot
vermeerdering van 't kwaad : want bet vermeerderde
bet
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bet bedwatlg . Verpligt hunne waaren to verkoopen ,
en andere goederen in to koopen, tot zulke pryzen, als
het den Despoot behaagde vast to fellen, werden de
Kooplieden alleen zyne Factors , en vonden zich genoodzaakt, om to gaan van haven tot haven in zyn ryk,
welke bet hem behaagde aan to wyzen , als hem best
fchikkende , of waaraan by de eigendunklyke voorkeus
gaf.
Hier door werd de Handel geftremd . De Landbou.
wer en de vreemde Handelaar, geen vrugt van zyn
arbeid of vlyt trekkende , en buiten ftaat , ow aan 't
dwingend gezag wederftand to bieden, werden geheel
moedloos ; de Landen bleeven onbebouwd, de Markten
verlaaten, en van de veelvuldige Handelhuizen, op de
Rust van Marocco, zyn 'er nauwlyks zes overgebleeven .
Te Mogodor vereenigd, en gewoon aan de veranderingen
des Staatsbeftuurs , moeten zy egter worftelen tegen de
plaageryen, veroorzaakt door den geest van belang, en
die, Du eens toe dan eens afneemende, gene zekerheid
overlaaten .

LEEVENSBERIGT VAN DEN HERE ISAAK ISELIN,,

Donor

in de Regten en Raadsfchryver to Bafel.
uit zyne Leevensbefchryving, voor den vyfden
Druk, van zyne Gefchiedenis der Menschheid.)

(Ontleend

zag
op den zeventienden van
Lentemaand des Jaars MDCCXXVIII , bet eerf e
T
leevenslicht . Zyne Ouders leefden in ruime omfandig .
e Bafel

ISAAK ISELIN,

heden . Zyn Vader was een Koopman , by diens veel .
vuldig van huis weezen, droeg zyne deugdzaame Moeder
de zorge voor zyne Opvoeding ; maar de to verregaande
fchroomagtige zorgvuldigheid, met welke zy haaren Zoon
opkweekte , deedt hem eene hebbelyke befchroomheid
krygen . De Heeren LINDER en BrRR waren de eerfte
Leermeesters, die hem eenige kundigheden in de Wee .
tenfchappen inboezemden . De wydklinkende naametj
van SIMONETTI, HALLER, GESNER en MOSHEIM, lokten
hem na Gottingen : waar by de Lesfen bywoonde van
SCHMAUS , BOEHMER do KAHLE , en in naauwe vriend .
fchapsverbintenis tradt , met den Geneesheer ZIMMERxAN, en de Heeren JONES en TSARNFR van Bern.
13 5
Dc
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De Heogleeraar SCHMAUS deedt in hem bet denk .
beeld opkomen , om bet openbaar Regt der Vereenigde
Cantons tot een ftelzel to brengen, en in den Jaare
MDCCLI gaf by 'er een ftuk van uit, under den fytel
van Tentamen Yuris Publici Helvetici , dienende tot een
flelling, welke by verdeedigde by bet beklimmen van
de waardigheid van Doctor in de Regten ; 't vervoig is
nooit gedrukt .
Tot die waardigheid bevorderd , deedt by eene Reis
na Frankryk. Te Parys bezogt by druk de Koninglyke
Boekery, en maakte kennis met veele Geleerden . By
zyne wederkomst verzamelde en bereidde by de ftofle
tot zyne Wysgeerige en Staatkundige Werken ; maar, in
den Jaare MDCCLIV, tot Lid van den grooten Raad
gekooren zynde, moest by deezen Letterarbeid flaaken .Op eene Reize na Zurich, bezogt by BODMER,, BREITINGER,
GESNEIt, HIRZEL ell andere jonge Heeren van bet eerfle
vernuft, die by tot zyne vrienden maakte . Korten tyd naa
zyne t'huiskomst , gaf by in 't licht zyne Droomen van
een Menfchen hriend (* ). De gewigtige bediening van
tweeden Raadfchryver ontnam hem bykans al den tyd
tot de Letteroefeningen . De veelvuldige bezigheden aan
deeze post gebegt, de bezendingen en de raadpleegingen,
die hem veel fchryvens afvorderden, lieten hem wemig
tydruimte over, en bet algemeen nut kon hem alleen
overhaalen, om heilzaame hervormingen voor zyn Vaderland aan 't licht to brengen . Deeze afzonderlyke
ftukken zyn met verfcheide andere Wysgeerige en Staat'
kundige Verhandelingen to voorfchyn gekomen . Eindelyk vervaardigde by zyn meest bekookt en volkomenst
werk, waar aan hy, van zyne jeugd af, bezig geweest
was : Do Gefchiedenis der Menschheid (t). Dit was echter 't laattle werk zyner penne niet, op 't zelve volgde
zyn Dagboek der Menschheid . De meesten kennen ge .
noegzaam deeze diepzinnige Schriften van een algemeene
nut.
(*) Deeze Droomen van em Menfchen Ariend zyn, in den Jaare
1780, met aanmerkingen voorzien, in 'sGravenhage, by 1 . van
Cleef uitgekomen . Wy hebben 'er een aanpryzend berigt van
,egeeven, in onze Algem . Yaderl . Letteroef, 11 D, i St. bl . 263.
(t) Dit Werk is in 't Nederduitsch, to Amfl. by 7. Weppehnan,,
naar den vierden Druk vertaald, uitgegeeven, 1783 . Zie onze
zeer guntlige beoordeeling, lilgem . Yaderl, Letters f. VI D
z St . bl. 340, 520.
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nutheid, wear in de welverlichte Menfchenvriend, door
de fakkel der onbefchroomde waarheid voorgelicht, altoos fpreekt.
Een ftaal zyner edelaartige denkwyze, en ayner onvoor-~
ingenomeneWaarheids liefde, mogen wy ontleenen uit bet
Voorberigt zyner Droomen van een Menjchen Vriend . , De
„ betragting," fchryft by, „over bet geluk, 't welk bet
„ verband en de betrekking der Maatfchappye, aan den
,, Mensch kan doen gemeten., maakte, van myne jongfte
„ jaaren af, bet ttreelendst voorwerp, en bet uitmuntendst
„ gedeelte van myn vergenoegen uit ; en , onder alle Schry,, vers o waren zulke my altoos bet waardigst, by wien
„ ik, over dit gewigtig Onderwerp, eene gegronde on„ derrigting krygen kon . Ik had reeds cen groot ge„ deelte deezer Schryveren geleezen, en ik geloofde,
„ dat 'er, voor hunne Naavolgeren , weinig meer over
„ bleef, dan de waarheden, door hunne Voorgangeren
„ ontdekt, to verzamelen, to fchikken, en op alle mo,, gelyke wyzen uit to dosfchen , ten einde dezelve ,
• naar den fmaak, en naar de bevatting van alle foor,, ten van Leezeren, in bet aangenaamfte licht to ver„ toonen, wannneer een seer bekwaam Man, my met
• eenige der voornaamfte Autheuren, onder de zogenaam .
„ de Franfche Oeconomisten, bekend maakte . De duister.
„ held deezer Schriften wederhield my nogthans lang
„ aan de daar in vervatte waarheden billyk regt to
„ verleenen ; of, om beter to zeggen , die duisterheid
• verhinderde my lang, dezelve to kunnen begrypen .
„ De drift, waar mede eenige Vooritanders deezer waar .
,, heden de Ontdekkingen hunner Leeraaren aanpree,, zen , fcheen my ook toe meer naar ydele groot .
,, fpraak to zweemen, dan naar den weezenlyken prys .
• waardTel n yver, welke edeldenkende geesten bezielt,
„ veor
waarheden, welke kennis zy tot bet waar
• Geluk van bet Menschlyk Geflacht noodzaaklyk oor,, deelen .
„ Tot myn Geluk , egter, vielen my eenige jaaren
„ laater, de Ephimerides du Citoyen in handen . Ik vond
• daar in de verhandelde deelen der Huishoudelyke
„ Kennis zo klaar, zo bondig, en met het gevoel van
„ myn hart zo overeenitemmende , dat ik terftond bet
• befluit nam, de Gronden, op welke de Schryvers der
• Ephemerides beweerden hunne Stellingen gebouwd to
hebben, nogmaals to onderzoekeu, en ward, by dit op
„ nieuws
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nleuws herhaald onderzoek gewaar, dat my 't zelfdo
• wedervaaren was, wat aan alle de Tegeaftreeveren der• zelven fchynt wedervaaren to zyn ; to weeten, dat ilc
,, voorheen eenen geheel anderen An daar aan gegeeveu
• had , dan die was , welke zy wezenlyk bevatteden .
• Zo ras nu de wolken verdreeven waren , welke my
• verhinderd hadden , de Leeringen deezer wyze Man .
• nen in derzelver Mare daglicht to befchouwen, vond
„ ik nieuwe kennis, waar. ik to vooren meende flegt&
„ berhaaling to vinden van 't geen door verfcheide
• Duitfche en Engelfche Schryvers reeds voor Lang ge .
„ zegd was ; waarheden, daar ik to vooren flegts dwaa„ ling en fpitsvindigheid meende to ontdekken ; en.
„ aldaar, waar ik eerst Stellingen meende to zien, die .
„ voor de Vryheid en het Geluk van het Menschyyl :.
„ Geflacht zeer gevaarlyk waren, ontdekte ilc, in tegen .
„ deel, zulke, die de Regten van het Menschdom meer.
„ bevestigden dan alles wat ooit van de yveragtle verdee .
,, digers daar van verrigt was .
„ De onderrigting, wegens de Zuivere Opbrenging (*),
,, die zo natuurlyk is , en die nogthans vodr den Heer
„ QuEsNAI niemand ontvouwd , of ten nutte gemaak~
„ heeft, fcheen my voornaamlyk de gewigtigtte ontdekking
„ to zyn, welke ooit in de Huishoudelyke kennis gedaan
a, was, en de Uitvinder was in myne oogen 't geen NFW .
,, TON is in die eens Wiskunttenaars . Zy fcheen my
„ toe over alle Huishoudelyke Begrippen een licht to
„ verfpreiden , waar voor alle de duisternisfen verdwy„ nen moesten, door wier beneveling de Onweetenheid,
„ de Baatzugt , en de trotfche Eergierigheid aan het
,, Menschlyk Geflacht oneindige onheilen veroorzaaken .,
„ Maar boven alles verrukte my dit geheele Leerftelzel .
,, dewy~1 het met eene zo klaare bondigheid de bronnen
,, der Huishoudelyke Elenden ontdekt, welke zich than&
„ op eene blykbaarfte wyze in de Menschlyke Maat„ fchappy, openbaaren ; dewyl het op de overtuigendfte .
~, wyze aantoont, dat, alleen door de affchaffing van alle
„ Willekeurige Wetten en Inrigtingen, en flegts door de
• heri'elling der Natiurlyke Orde, de Menschlyke Maat
fchap(*) Het Voordeel van een voortbrengenden Arbeid, na aftrek
van de daartoe aaneewende onkosten , noemen de Oeconom f h
$chryvers, Zuivere Opbrenging, Zuivere Inkomst, Zuivere O4' cve •
ripg of het Neue Proven&.
„
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$~ fchappy van die Elenden kan bevryd worden ; --„ dewyl by tot deeze herflelling de wyze onderrigting
„ der Grooten des Volks, en de uitbreiding der Waar„ heid, als bet werkzaamst en eenigst regtvaardig middel,
„ aanpryst - en dew l bet alle gewelddaadige Maatre„ gelen in Vorfl:en en Volken gelyk lyk afkeurt, lk vond
„ eindelyk, dat hetzelve met de Zedelyke en Staatkun,, dige Grondbegrippen, welke ik voorlang omhelsd had,
• byna in alle deelen overeen1 erode , en dat ik, door
• middel van 't zelve, my in ftaat gefteld vond, dwaalin„ gen, die ik voor waarheden aangenomen had, to ver„ beteren ; waarheden, die ik flegts duister begreep, met
„ duidlyke klaarheid to erkennen , en aan bet geheele
~, Zamenftel myner Huishoudelyke en Staatkundige Be .
• grippen, meer lichts, meer orde, meer bondigheids,
• by to zetten .
zo ras ik met dit ftelzel
03 lk agtte bet , derhalven ,
„ meer bekend geworden was, een myner grootfte plig .
,, ten to zyn, om terftond myne Staatkundige en Zede• Tyke Begrippen , op nieuws , to toetzen ; al bet geene
~, daar in valsch mogt zyn of to ketlren , en voor my
• zelven, als mede, zo veel in myn vermogen ftondt, voor
„ anderen, ten meesten nutte aan to wenden, alles wat
„ my myne betragtingen over ontdekkingen, welke my
,, zo gegrond en merkwaardig voorkwamen , geleerd
„ hadden .
„ Myn vuurigfte wensch is alle Menfcheti overtuigd
„ to zien , dat de Deugd , de Regtvaardigheid , en de
„ Orde bun alleen gelukkig maaken kunnen ; en dat ieder
„ bedryf, waar door zy hunne Zedelyke Volmaaktheid
„ verminderen, de Regten van hun Evennaasten verkor„ ten , en lets verlangen of doen , bet welk ftrydig is
,, tegen de Wetten van Orde en Billykheid, of bet welk:
„ de zuivere Oplevering der voortbrengende werken be .
„ nadeelt , niet nalaaten kan hun ongelukkig to doen
„ worden ."
Aan den Heer ISELIN is de Helvetifche Societeit haar
beflaan en aanwas verfchuldigd . Volgens zyn Plan ,
'moest to Bafel eene dergelyk Genootfchap plaats hebben ten voordeele der Kunften en Weetenfchappen ;
doch de Leden, die bet moesten uitmaaken, vereenigden
Zich met de Maatfchappyen van Bern en Zurich. Nog .
thans fmaakte by bet genoegen , dat hp ~, in den Jaare
MDCCLXXVU,
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MDCCLXXVII, in zyn Vaderland eene Societeit zag
vormen , die nog beflaat, en in weeligen bloei is .
In den Jaare MDCCLVI, tradt de Heer ISELIN in den
Egt, en verwekte acht Kinderen ; by telde vddr zyn dood
reeds tien Kleinkinderen van drie gelukkig uitgetrouwde
Dogters. Zyn talryk Gezin maakte zyn voornaamfte en
aangenaamfte Gezelfchap uit. Voor 't overige, was de
Heer IsrLiN niet alleen aan zyn Vaderland gehegt, en
brandde niet enkel van vuurige Liefde tot hetzelve, by
beminde, als een Wereldburger, alle eerlyke Menfchen,
waar ook. In alle zyne verrigtingen ftraalde eene zeldzaame onbaatzugtigheid door ; weldaadigheid en edel&
moedigheid waren hoofdtrekken zyns uitfleekenden Charafters.
Zyne zwakke ftaat van Gezondheid kon hem
geen lang leeven doen hoopen , eene ongeneesbaare
terzugt verhaastte zyn dood, die den vyfnenden van
Zomermaand des Jaars MDCCLXXXII, voorviel .
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EEN VOORZIGTIG EN FRAAt CHARACTER, & DAT VAN
ATTICUS VO©RBEELDLYK GESCHETST .
„

„

][-%eelden wy onlangs onzen Leezeren de leerzaame
bedenkingen mede van den Heer KNOX, over die

„ joort van Wysheid, welke beflaat in Infcl iklykheid en Wel .
„ duiding , zonder eenig ander beginfel dan Eigenbaat (*) ,

• die zelfde Schryver, zo kun dig in bet doorgronden van
• 't menschlyk hart , fchetst ons een voorztigtig en fraai
„ Charmer in dst van

ATTICU ; ;,'t geen wy thans,als zeer

• wel by het voorige voegen(Ie, plaatzen .
Weinigen, onder de oude I Qomeinen,, hebben bet toppunt
van een volmaakt Charafler zo naby beklommen als ATTicus. By de edelfle blyk , en van verheeven Wysheid en
Milddaadigheid, voegde by eene byzondere fraaiheid van
Leevenswyze .
Dan onlangs heeft men zyne Nagedagtenis zoeken to
bevlekken, en zich aan F aamroof fchuldig gemaakt . De
Abbd ST. REAL zogt p n Charmer al bet fchoone to
ontneemen, door de goe ; ie trouw van coRNELIUO NEPOS ,
dell
(#) Me IVO D . .bl. 455,
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den Leevensbefchryver van ATTICUS, to betwisten . On.
gelukkig voor ST . REAL is de voornaamfle plaats, welke
by _uit CICERO aanvoert,otn then Gefchiedfchryvervalsch .
held aan to tygen, handtastlyk bedorven, en bewyst, uit
den blykbaaren oorfpronglyken zin to regt gebragt, niets
tot dat oogmerk , gelyk de Heer MELMOTH getoond
heeft (*). De Abbd onderwindt zich, nogthans, om den
beminnenswaardigen ATTICUS to vertoonen als een die
zich naer den tyd fchikte, als een listig ftaatkundige,
wiens Wysheid meest beflondt in een fchrander letten op
zyne eige Perfoonlyke veiligheid .
De doorfchrandere MIDDLETON heeft over dien Vriend
van CICERO mnin gunftig gefprooken, dan men zou hebben
mogen verwagten. Hy geeft to kennen, dat de Epicuristi.
fehe beginfels van ATTICUS hem eene zelfzoekende Voor .
zigtigheid inboezemde, geheel onbeflaanbaar met de hart .
lykheld van waare Vriendfchap . Aan deeze voorzigtige,
ikhoon met zeer loflyke zelfsinagtneeming , fchryft by
toe, dat 'er geen ddn Brief van ATTICUS werd uitgegee.
ven, fchoon zestien Boeken Brieven van CICERO aan ATTICUS de Naakomelingfchap bereikt hebben .
Daar is , men moet bet erkennen , oppervlakkig be.
fchouwd, eene groote fchynbaarheid van onopregtheid iti
bet gedrag van ATTICUS. Maar de Abbd ST . REAL heeft
al to voorbaarig bet gunftig getuigenis, 't welk NEPOS van
hem geeft, verworpen, en MIDDLETON fchynt al to zeer
tegen hem vooringenomen , door eene enkele plaats by
SENECA .
Waar SENECA beweert, dat ATTICUS Onbekend zou gebleeven zyn, hadt cICERo hem niet bekend
gemaakt. Dit kon waarheid weezen , zonder iets aan
zyne verdientlen to onttrekken .HoeknbydiNat
zaat bekend worden dan to gelyk met de faam van zyn
beroemden Vriend : naardemaal by dat werkzaam deel
tttiet nam in ftaatkundige bedryven, 't welk iemand pleats
in de Gefchiedenis doet verwerven, en by geen Lettergedenkteeken tot bewaaring zyns roems oprigtte ?
Indien, derhalven, bet Charmer van CORNELIUS NE .
Pos zyn Tydgenoot , als Gefchiedfchryver , kan opge .
houden worden, zal de roem vap ATTICUS onbefchadigd
blyven, wat men heden ten dage, om then to bezwalken,
moge zeggen . - Ter beantwoording van den laster,
dat NEPOS een gemeen Schryver was, dien men by zyn
lsef.
(*) MELMOTa'$ Esfny en Cicero's Odd Age.
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leeftyd weinig telde , mogen wy aanmerken, dat clc-RO, volgens het berigt van GELLIUS, lien NEPOS onder
zyne gemeenzaame Vrienden rekende . Men zegt ook dat
zyne Landsgenooten van Verona hem een Standbeeld opgerigt hebben. Zyn 'er gebreken in eenige Schiiften, die
op zyn naam gaan, ze worden toegefchreeven aan de inflansfingen van 2EMILIUS PROBUS . Men erkent, dat zyn
Levensverhaal van ATTICUS zyn eigen werk is, en een
proefftuk van een fraai opftel . CICERO fpreekt hbog van
hem, CATULLUS en de beide PLINIUSSEN doen het desgelyks . Hy leefde in denzelfden tyd met ATTICUS, en
had by eene bekende onwaarheid beweerd, de algemeene
item van leevende Getuigen , die zeldzaam ligtgeloovig
loffpraaken aanneemen , zou hem gelogenftraft hebben .
Maar, gezag ter zyde gezet, zal men zeggen, dat de
onbetwiste gebeurde zaak, de nauwe verbintenis die ATTICUS hieldt met ftrydige Partyen , met CESAR en PoMPEJUS , met ANTONIUS en BRUTUS, met CICERO CLODIUS en HORTENSIUS, ten onwederfpreekbaaren bewyze
itrekt van eene zonderlinge maatiging of dubbelhartig •
lleid . Doch hier uit zou ik liever bet tegenovergeftelde
afleiden . Zyne Vriendfchap met de grootite Mannen van
zynen tyd , welke ook hunne Staatkundige verfchillen
mogten weezen , doen eer aan zyne gemaatigdheid on
braafheid . Hadt by zich in Partyfchappen gemengd, geen
kunstftreek zou hem beveiligd hebben voor de haat van
eenige der Partyen , en eene daarop volgende verban .
ning. Was by laag, kruipend, en een draaijer geweest,
alien zouden zy hem eenpaarlg veragt hebben . Zy, die is
alles voor het overige verfchilden', hadden gewis zameneftemd, om een Man ten toon to ftellen, wiens fnoodeid veragting verdiende , en wiens invloed niet groot
genoeg was om infchiklykheid to regtvaardigen . De waarheid der zaake fchynt, dat by verheeven was boven de
bekrompene inzigten van Partyfchap . Zyne algemeene
ivienschlievenheid was fterker dan zyne byzondere verbintenisfen, en in zyne warme deelneeming in de uitmuntenheid zyner Vrienden, zag by de gebreken, die hunne
verbittering tegen elkander veroorzaakten , over 't hoofd . -Schoon by op een afttand van de Hoofdftad verwyderd
leefde, en zyn invloed, zo by then eenigzins had , niet
verkoos to doen gelden , was nogthans zyne perfoonlyke
waardiglaeid zo groot, dat by, in zyne liandelingen met
CICERO en de aanzienlykfte Mannen van zyn tyd, nooit
in-
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inkomt als een mindere . Zy fchynen , in de daad, ham
bejegend to hebben met een ongemeen ontzag, en by blykt
die weezenlyke waarde bezeten to hebben, die uit waare
wysheid en deugd gebooren wordy, en geen kunfenary
of uiterlyk vertoon kan to wege brengen .
Dat by Vriendfchap met hun aankweekte, en hun alle
goede dienlten deed, welke Menschliefde, door oordeel
beituurd, kon toebrengen, is waarheid . Maar wy wee .
ten , dat by de Gelukkigen alleen niet vleide . Aan d .
zodanigen, die zyn byftand behoefden, en minst in flaat
fcheenen om hem wedervergelding to fchenken , bewees
by ze het gereed(te . Hy befchermde de Vrouw, en bet
Gezin van ANTONIUS, als deeze in de diepfte laagte gedompeld lag, en maakte Geldgefchenken over aan BRUTUS toen deeze zich in verlegenheid en behoefte bevondt .
Overgegeeven aan de Letteren, en aan alle Oefeningen
die den Geest befchaaven en verheffen, werd by aange •
beden to Athene, waar by eene veilige wykplaats vondt
om den form der Partyfchappe to ontwyken . Zyn ftaat
to deezer Stede was in de daad benydenswaardig . In bet
middelpunt van Smaak en Geleerdheid, met een Oordeel,
't welk hem in ftaat ftelde om de beste voortbrengzels to
kiezen en to fmaaken, bemind by alien, die hem omring.
den ; aangezogt door de Grooten , fleet by zyn tyd to
Athene, in de rust van een verfynd • Epicurist. Zyn ver,
trek van daar verwekte openbaare droefenis, en de fmert,
die dit oordeelkundig yolk over zyn heengaan voelde,
doet hem grooter eere aan dan een Zegepraal.
ATTICUS , fchoon een Man van Smaak, van Geleerd .
heid, en in gewigtige betrekktngen faande , vondt nogthaBs Wet beneden zich to letten op zyne Huishoudelyke
belangen . Zyne fchikkingen in zyne Famine waren, in
de daad, zonderling ; doch zodanig als zy eenen Wysgeex
voegden . Alle zyne Dienstboden konden voor hem leeZen') en fchryven . Hy was, zegt NaPOS ' in zyn doen fraai,
maar niet grootsch ; mild, dock niet kwistig . Het onge.
maakte fchoon van keurige netheid was eer zyne bedoe .
lin , dan het vertoon van fchatrykheid.
Pen zeer onderfcheiden en loflyk deel van zyn Character was zyn verregaande afkeer van bedrog . Hy fchrikte
voor leugentaal ; eene byzonderheid, die de befchuldiging
van Dubbelhartigheid zeer onwaarfchynlyk doet worden . -- Dat by zich luttel bekommerde over de ongelukken van zyn Vriend ciccRo, moet zo zeer Diet toe;T, DLEL. XBNOF.LW. N O . I .
C
ge-
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gefchreeven worden aan mangel van opregtheid, dan wel
aan jets blykbaar zwaks in CICERO zelve. En misfchien
klaagde CICERO zonder genoegzaame reden : want tegenfpoed valt ligt klagtig.
De Goedheid zyner gefleltenisfe vertoonde zich in de
flandvastigheid zyner aankleevingen, en het genoegen ,
't welk by fchiep in Weldaadigheid to oefenen : doch
blonk deeze nergens beminnelyker uit dan in zyn gedrag,
als Zoon en Broeder. Zyne Moeder bereikte een negentig jaarigen ouderdom , en by was gewoon met een byzornder genoegen to verhaalen, dat de eensgezindheid tusfchen hem en die eerwaardige Matrone door geen enkel
oogenblik van verfchil was afgebrooken ; by roemde desgelyks op de beflendige liefde, tusfchen hem en zyne
Zuster.
ATTICUS ftierf hoog bejaard . Doch het is to bejammeren, dat by, naa een lang leeven, zo volmaakt als de
onbygeftaane Rede bet kan brengen, zyn dood verhaastte,
door het gebruik van voedzel to weigeren , om het wederkeeren van een pynlyk ongemak to vermyden . Hy
handelde beftaanbaar met de beginzelen van EPICURUS,
die pyn voor bet grootfle kwaad hield . Een ziel, gelyk
de zyne, zou de eerfle geweest zyn , om zulke dwaa'
lingen to laaten vaaren , hadt by in een laater Eeuw
geleefd , en een Leerling geweest van een grooter Wysgeer dan EPICURUS.
Zo als CORNELIUS NEPOS met zyn penfeel hem afgemaald heeft ; levert by een fchoon portrait op . En kan
A geene nuttigheid vinden in die foort van nafpeuringen, welke flrekken om een verheeven Charalfter to verlraagen. Hoe meer voorbeelden van Menschlyke uitmuntenheid, hoe loflyker en voordeeliger voor de Mensch .
tyke Natuur . Waarheid, in de daad, moet, in alle gevallen , zorgvuldig worden opgefpeurd : doch wanneer
dezelve reeds blykt vastgeftrikt to weezen aan de zyde
der Deugd , is die rustlooze bezigheid van geleerd onderzoek, welke de grond daar van tragt to Qudermynen,
niet alleen onvoegelyk ; maar misdaadig.
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(Uit do Cerfear
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die
an de oevers van de
op een voo :oude11yk
een fcheidt, woortde de Hear
A
Landgoed : van gcnoegzaame mtddelcn voorzien , om na geen
Tweed ,

Engelsnd en Schotlarrd varn-

MELVIL

nicer to haaken, en door geen eerzugt gedreeven onw hooger rang
to beklimmen . Zyne Egtgenobte was met hem van gelyken flaat ;
zy bezaten beide dczelfde geestneiging, dezelfde gevoelens, denzelfden fmaak . Do Heer MELVIL voegde, by can grooten voorraad van kundigheden, veel goedhartlgheids ; de Lieden in do nabuurfchap zagen hem aan als hun Vader ; by was de Scheidsman
in hunne gefchillen , dewyl zy niemand kenden die 'er verftandiger en braaver over oordeelde .
Hy had can Zoon en acne Dogter . Do jonge Juffrouw MELVIL
beminde haaren Broader zo zeer als zy van hem b .°mmd word ;
zy fleeten de eerlta Ieevensjaalen in die ondvrlinge toegenegenheid, de zuiverfte van alle, om dat ze de belangloosfte is . Haar
Broader was haar Wend, haar 1Vledgezel, haar Leidsman in do
Landwandelingen ; zy was, op haare beurt , de vertrouwde van
zyne Maine gebeimen, zyne Raadgeeitter als hem eenige ongelegen.
held overkwam, en zyne Toevlugt wanneer het hem niet naar den
zin gins. Man moot een Brooder gehad hebben als de jonge Heer
MELVIL, of eon Zuster als de jonge JUffroUw MELVIL, OM to kunnen begrypen , hoe groot hun onderling genoegen was in die
jaaren van onfchuld. Hunne harten vonden zich in den juisten Iniddelftand , tusfchen Liefde en Vriendfchap ; niet deelende in do
onvolmaaktheden van do eene, noch in de vervoeringen van do
aNdere.
Do jonge MELVIL toonde reeds vroeg cene geaartheid to bezitten, weinig firookende met de fttlle en bedaarde leevenswyze
zyns Vaders . De Eerzugt woelde in zyn hart, en beftreed onop .
houdelyk alles wat zyn Rede daar tegen inbragt . Zy zegepraalde ;
by was niet ]anger meester om zyne verkiezing toc hat Krygsmans
leaven to wederftaan . Hy fmeekte zyn Vader ow can Krygsbediening to koopen ; hem biddende al hat overige zyner Midde .
Ion voor zyne Zuster to hewaaren .
Dit was bet beginzel der jamlmeren des geheelen Gezins . De
Moeder, reeds ziek, kon hot denkbeeld der gevaaren, aan weike
een Zoon, zo teder bewind, zich zou blootltellen, niet verdraa •
De Vader, door droefheid overinand,
gen . - Zy ftierf.
fcheen haar in 't graf to zullen volgen . De jonge siELViL , door
dit alles op 't diepst getroff n, kon dit tooneel niet verdraagen .
By dagt zyne zugt tot bet Krygsmlns leaven afgelegd cc hebben,
to betuigde ecn fait van 's Vaders Ouderdom to zullen weezen.
G 2
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De Zoon eener Weduwe, die in de Nabunrilchap, van tyd tot
tyd, op hot Land haar verblyf hieldt, was zyn Boezemvriend . De
nabyheid der wooningen had tusfchen de beide Familien eene
gemeenzaame verkeering veroorzaakt . Do Capitein H**** do
Vriend des Broeders, word welhaast de Minnaar van de Zuster .
Ely bezat een voorkomen , cen houding, een geflalte, en een
CharaEter, bekwaam om een hart, veel meer op zyn hoede dan
dat van de jonge Juffrouw MELVIL, to vermeesteren . Hy ontdekte
gereed, welke vorderingen by maakte op eene flerkte, door geen
kunst verdeedigd . Zy bedoelde niets dan 't geen eerlyk was, en
zy oordeelde aam zyne edelmoedige gevoelens niets to moeten
weigeren .
l:enige maanden verliepen 'er in deeze verkeering zo vol bekoorelykheid , of liever in eene bedwelming van vergenoegen,
door niets gefloord dan door de vrees, dat 'er lets mogt gebeuren,
't welk die vreugd verbitterde .
Dit heilloos oogenblik
kwam .
Op zekeren dag in de voorkamer treedende, vondC
zy haar Vader en Minnaar by een . Vertwyfeldheid , aan wanhoop grenzende, was op 't gelaad des laatstgemelden gefchilderd,
en by verilomde op 't gezigt van zyne Beminde . Mejuffrouw
1OELVIL, door dit vertoon getroffen, kon, op haare beurt, geen
woord fpreeken . De Vader maakte eon cinde aan dit treurig flit
tooneel ; zeggende : „ MARIA, myne Dogter, Capitein H****
• moet ons verlaaten . . . ." Zy verflondt niets veer, en viol in
zwym . Weder tot zich zelve gebragt, vindt zy haar Minnaar aan
lraare zyde gezeten, die, haare hand drukkende, en haar met oogen vol liefde en tederbeid aanziende, to gemoet voerde . „ Lieve
• MARIA , wy mocten voor cenige oogenblikken fcheiden ; dan
• bet is om vervolgens elkander met meer genoegen weder to
• zien, en langer . Myn Koning roept my, en bet Vaderland vril
• dat ik gehoorzaame. Myn Regiment heeft last gekreegen om na
„ Indie to vertrekken ;pligt en eer gebieden my to gehoorzaamen ."
Deeze woorden waxen eon onderilag voor do maar al to gevoelige MELVIL . Geheel in droefenisfe gedompeld, zag zy zich
zelve aan voor de ongelukkigfle aller fchepzelen . Zy poogde
to fpreeken ; maar de Capitein, zyne eigene kragten wantrouwen .
de, vlood het huis uit, en behaalde op de Liefde eon zegepraal,
die een oogenblik vertoevens de Liefde op zyn eer en pligt zou
bebben doen behaalen .
Hot beevend oog van Mejuffrouw MELVIL volgde den beengaanden Minnaar, zo lang do traaren en de affl nd zulks wilden
gehengen. Alto do poogingen haars ongelukkigen Vaders, om
haar to vertroosten, waren nutloos ; do beloften, do eeden haars
Minnaars, de hoop van heal welhaast weder to zien, alles mogt
riets baaten , alles verdwoen op de herdenking van bet verlooren geluk . Zy verviel tot cene onaandoenlyke zwaarmoedigheid ; nieuwe rampen wekten haare gevoeligheid weder op .
't Was haar Brooder, hapr geliefde Brooder, die dezelve haar
berokkeude. Meer du wit vervoerd door de begeerte tot den
Kry s .
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Xrygsdienst, had hy', buiten weeten van zyne Familie, ondee
bet Krygsvolk der Oost-Indifche Maatfchappye eene plaats verzogt , en bekomen . Zyn Vader deed vergeeffche poogingen op
zyn verfland, zyne Zuster op zyn hart, by bleef onwrikhaar by
; t eensgenomen befluit . Hoe flerk overmeesterd, moet de trek
ten jKrygsdienst weezen, daar zy, den Mensch een drift inboezemende, om zyne N ituurgenooten to verdelgen, in hem de tedetfte
gevoelens der Natuure verdooven 1
De nude Heer )4ELvrt., tegen de keus zyns Zoons niets ver •
mogende, liet ze zich welgevallen, droeg zorge om hdt noodige tot de reis van zyn' Zoon gereed to maalten , en deed
Mlles voor hem, war zyne middelen gehengden . Zyn laatfle raid
by 't affcheid liep op deezen zin nit.
„ Myn Zoon 1 gy" vertrekt na bet allergevaarlykst Land : de.
• wyl bet dat Land is , waar de Ondeugden , zo gy ze hebt,
a , bet meeste gemak vinden, en waar do Deugd, welke gy be .
• zit, bet meest to ftryden heeft . Hier houdt de Wet, indien
• gy flruikelt, u als aan den leiband ; daar hebt gy geen fleun
• dan in u zelven . In die heillooze Gewesten, is bet kwaad
• reeds boven de hulpmiddelen aangegroekl, zo 'er hulpmidde4
• len komen . Hoe zuiver ook de beginzels mogen weezen van
• ons Rewind aldaar, bet wordt noodwendig toevertrouwd aaa
• lieden , die, hot Vaderland verlaatende, niets ten oogmerk
• hadden, dan hot voldoen aan hunne baatzugt ; zy zyn to on• vermoeider daar mode bezig, en werken to geruster, dewy(
• zy befchermd- worden door eon gezag, hooger dan de aan• prikkelingen der gierigheid . 0 myn Zoon ! dat de Bet uw
• eenige Gids zy, en dat hot genoegen, om getrouw to weezen
• aan do Dougd, uwe eerfle belooning zy! --- Wagtl u van
,, immer to gelooven, dart firengheid of geweld u veroorlofcl zy
• regen Menfchen, om dat zy van u in kleur verfclrillen . Laat
„ bet aan de Wysgeeren over urt to pluizen . welke de graadea
• van verfiand zyn , die de verfchillende Geflachten van Mer .„ fchen onderfcheiden . Wat u betreft , myn Zoon 1 indien het
• uwe dat der Negeren en Ineiiaanen overtreft , bedient 'er u
• van, qm u to doen hoogagten, door bet loflyk en edelmoedi4
Uw voornaamfle pligt
• gebruik, 't geen gy 'er van maakt .
• zal weezen den Koophandel van ax Vaderland to handhaaven,
• tegen den boon der mededingeren , of tegen de Indiaanfche
• Volken, die de voordeelen des Handels, niet op den regten
„ prys weeteode to fchatten, denzelven zoeken to verwoesten . 't
„ Is, derhalven , om to befchermen, niet om moord en verwoesting
• aan to regten , dat gy uw Vaderland gaat dienen . Owe wet• tige bezoldingen moeten genoeg weezen voor uwe behoeften,
,, en, indien uw goedg
gedrag u tot een hooger rang verheft, zult
„ gy in uw Vaderland wederkeeren , om een genoeglyk leeven
• to ilyten, gefireeld door de eer van bet uwe toegebragt to
• hebben, aan de Magt uwer Medeburgeren, in een Land, waar
„ in men u zegent, wegens uwe regtvaardibeld, en met de
; r vaI
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troost gegeeven to hehben, aan uwen ouden
Vader, die aan een Menfchenvriend hot leeven gaf ."
Nauwlyks had de oude MELVIL deeze aanfpraak geeindigd, of
de tandvastigheid, dus tang betoond, verliet hem . Hot vertrek
zyns Zoons deed hem voor alles ongevoelig worden , en zyn
baiteleed verdubbelde op bet gezigt van bet hartzeer, 't welk zyne
Dogter verteerde . Welhaast bezweek by onder den last des ongenoegens ; by flierf, en liet de ongelukkige MARIA aan zichzelvo
over .
Binnen kort verliet zy eene plaacs , van welke zy
alles, wat haar op deeze wereld dierbaar was, had zien verdwyrren, en begaf zich na eene oude 'I'ante, in eene nabuurige Stad .
Wel verre, van daar cenige verzagting in haar Iced aan to treffen, vondt zy 'er ecn nieuwe bron van bitterheid geopend. Ik
zal gees Characterfchets van deeze Tante geeven, zy droeg een
van die Characters , welke men zo menigmaal afgefchilderd
lieeft , en waar van de oorfpronglyke maar al to veel in de
Maatfchappy zich voordoen, hk zal alleen optekenen, dat Mejuir"rouw MELVIL, naa twee voile jaaren, alles wat seen kan
lyden van de bitsheid eener oude ongetrouwde Dame, verdraa .
gun , en veele belachlyke partyen , welke zy haare Nigt wilde
doen aangaan, van de hand geweezen to hebben,eindelyk tyding
i.it Indie kreeg. Haar Broeder was fteeds op haar bedagt, haar
Alinnaar leefde alleen voor haar, en beiden, bezield met ecn trek
om haar gelukkig to maaken , hadden zy de dapperite daaden
volvoerd, en bet vooruitzigt, om fchielyk cen ruim beftaan to
lebben . Zy droagen haar op 't fterkfte om over to komen, en
In bun geluk to deelen .
Haar toeftand was zodanig, dat bet geen by andere eene onberaadenheid en dwaasbeid zou geweest zyn , by haar eene
noodzaaklykheid geworden was . Zy had eene fchuilplaats noodig, en kon zy een veiliger vind .-n, dan by eenen Broeder,
jalours op haare eer , en by een edelmoedig Minnaar , wiens
oogmerken zy zonder misdaad niet mogt verdenken y Haare
Tante ftemde gereed in haar vertrek toe . Zy begaf zich na
Tdie fcheep, van Gene Dienstboode vergezeld .
Naa een lange en verdrietige revs, op welke egter de heufche
bebandelingen des Capiteins haar de flegre haarer Tante deaden vergeeten, kwam zy to Madras, waar zy de verlangde belooning tier uitgeftaar,e mocilykheden vondt, een tederhartiges
Broeder, en een getrouwen Minnaar .
Deeze twee Jonge Krygfhelden, door den nauwiten band van
vriendfchap aaneen verbonden, hadden rauw!yks bet genoegen
r-efmaakt, de een om eene hartlyk benninde Zuster aan zyn hart
to drukken, de ander om eene zo lang aewenschte Minnaresfe
to ombelzen , of zy krcegen last om op to trekken , in een
Krygstocht tegen HIYDER ALY . Zy wilde noch Breeder , noch
1Viinnaar, veriaaten , en volgde deezen na Arcot. Daar was
het , dat zy den Iaatiten flag haars lots verwagtte . Naa ecn
b ardnekkig gevegt, warden haar Broeder en Minnaar Krygsgev an-

„ voldoening van
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vangenen van den Indiaanfhen Overwinnaar ; zy zelve word ge.
vat, en na bet Serail gebragt .
HYDER ALY oorloogde, gelyk meer andere Helden ; by paarde
vertnaak met verwoesting , ltefde met bloedvergieten . In cene
dier oogenhlikken, waar in by van de eene drift tot de andere
overging, tradt by in de Tent van Mejuffrouw MELVIL. Hot
gezigt eener jonge Dogter , gebooren in cene dier Gewesten
van Europa , waar de Zeden aan de ziel een fterkte van Character geeven, die, zich buitenwaards vertoonende, aan de Schoonheid een overmeesterende bonding byzet, was con nieuwe vertooning voor den Indiaanfchen Vorst. Mejuffrouw MELVIL zat
met bet hoofd voorover geboogen : haar opgeflagen fchoone
oogen zwierven in 't wilde , en traanen, baars ondanks haar
ontglipt, bevogtigden haare wangen . HYDER ALY, van verwondering getroffen, fcheen haar beevende to naderen . --r „ Schoone
„ jonge Dogter," vroeg by, „ welke zyn uwe rampen waarin
n
Edelmoedige HYPER," was haar
„ beftaat uw hartzeer?"
antwoord, „ Myn Minnaar en myn Broeder zyn beiden uwo
„ Gevangenen, oordee! over mynen ramp . . .!
Op 't eigen oogenblik rees HYDEti ALY, die zich aan haare
voeten gezet had, over cinde, riep een zyner Officieren ; zeggende : „ Ga naArcot, gy znlt,aan de Oost .poort, twee Engelfche
• Ofircieren, in de gevangenis vinden, maak hunne ketens los,
• geef bun al bet noodige, en breng ze bier in myne Leger .
„ plaats ."
De Boode van HYDER ALY vondt de twee Vrienden in een
l erker, zittende op den grond by eene kleine fcheur, door den
nuderdoin in den muur gekomen , en door welke zy bet eeilig
daglicht ontvingen . Zy fpfaken zanten over de verdwaasde keus,
the bun van hunne Familie afgefcheurd, en, naa bet doorftaan van
zo veele gevaaren, in eene allerjammerlykfte gevangenis geworpen had , terwyl hot voorwerp van beider tederheid zich in
bet Serail van cen Indiaanfchen Vorst bevondt. Hunne harten
waren geheel droeffenisfe ; deeze bad dezelve zodanig vermeesterd , dat de Boode van HYDER ALT geene beweeging van
vreugde , geen flikkering van hoop zelve, baarde . Zy volgden
deezen, en begaven zich na de Legerplaats.
HYDER ALY, van hunne aankotnst verwittigd , beval, dat zy
in de Tent der Engelfche jonge Juffrouw zouden gebragt worden, by verfcheen 'er zelve onmiddelyk, en, zonder bun tyd
to geeven om eenigzins to bedaaren van de onverwagte gef'eltenis, waar in zy zich bevonden, fprak by : „ Ik fchenk u
„ beiden uwe Vryheid ; en aan u, fchoone Europfche Maagd,
„ goof ik een Broeder en eon Egtgenoot . Neem gy haar, Jon.
• geling, met volkomene gerustheid ; zy is nog meer deugd .
• zaam dan fchoon . Weet ; dat, onder de Aftatafchen, Overwin .
„ naars zyn, die by de zegepraal edelmoedig kunnen weezen .
,, Zy komt zo zuiver uit myne handen , als zy 'er in kwam
C 4
„ maar
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maar wgt aan uwe Landgenooten, dat 'er geen mernrykes
„ dag voor HYDER ALY zal weezen, clan de dag, oh welke by
Indie van bet juk der Europeaanen zal verlost hebben!"
1k moet bier de verdere befchryving ftaaken ; hop zou ik bet
oogenblik afbeelden , waarin de Erkentenis de Edelmoedigbeid zogt to overtreffen , en waarin bet gunstbetoon de verVerrukt over hunne
wagting zs verre to hoven ging `'
wedervereeniging, deeden die drie gelukkieen afftapd van alles,
wat bun weder vaneen zou kunnen fcheiden ; de Fiuwelyksverueniging werd uitgefleld to ; bet wederkeeren in Engoland ,
waar zy dezerve cerlang gelukkig vierden .
„

CHARACTERS,
POOR EENE DAME GESCRETSD .

(Uit het Engelsch. )
Ura!MIA bezit een Hart , verheeven bovcn bet bezef vat)

uitmuntende Begaafdheden is bezitten ; zy zou beroemuk
weezen van wegen haar Vernuft , haare Runde, en gemaakte
Vorderingen, was zy bet niet van wegen haare Menschlieven
beid . Zy boudt zich dermaate by de Elendigen op, dat ze ver~
geelen words by de Geleerden , en onbekend is by Lieden van
naam. Met een woord , zy is to vrede met de Goedkeuringg
reg to draagen , daar elke beJcwaamheid , welke zy bezit, haar
fierninnetyke EUPHEMIA! TOM
geregtigt tot Bewondering .
moet u kenmen , oin to gelooven, dat 'er een zo uitmuntend
weezen op aarde bettaat!
ARAMINTA , gy misneemt uwe Grilligheid van Hart voor
Rieschheid van Smaak , uwe verregaande Styfzinnigheid voor
Standvastigheid in beginzelen, en uare ligtverftoorbaare Gefteltenisfe voor tedere Gevoeligheid . - En wat is bet, 't Been
gy voelt? Niet de verlegenheid der Elendigen
niet de uitmuntendheid van waare Verdienften
niet bet welflaageta
maar uwe eigene Aangelegenkeid .
der Uitmuntenden
Gy zegt my , niemand flaat haare Vrienden tederder gaade ;
waaroni? Niet nit hoofde van cenige verdieniten , welke zy
bezitten ; maar om dat gy haar gevoelig_ oordeelt voor dd
uwe ; als zy uwe Geestigieid pryzen, op uw wenk vliegen, uw
trots ftreelen, en alles tot uw gemak toebrengen .
Spreel:
my niet van Aandoenlykheid, afgefeheiden van Itede, Deugd .,
en Goedwilligheid ; 't is de Zelfzoekendbeid van een zwakke
Ziel, 't is de Tederheid van een kwalyk geplaatst Hart .
ASPASIA bezit Edelmoedigheid , Eerlykheid , Waarheidsliefde,
in dit alles munt zy uit ; maar derft do gefchiktheicw van ,iel,
wel .
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,welke Lieden , van deeze hoedanigheden onibloot , kan ver .
draagen . - Zy is tot grommens toe yverig in bet goede -draagt den oiwaardigen geen Iiefde toe, noch heeft met hem
eenig geduld --- hare Liefdaadigheid pat verlooren, als zy
cene weldaad bewyst, en haare Regtvaardigheid fmoort in haao
ren yver ter hervorminge . - A$rASIA ! die geweldigheid van
drift behoort niet tot de Deugd!
EUGeNIS deed nooit eene goede daad , om dat dezelve regt
was : voor hem was bet genoeg to voelen, dat de Natuur hem
daar toe aandreef. Min Edelnioedig dan Verkwistend, mag by
veeleer gezegd warden, weg to finyten, dan to geeven .
Schoon bet niet waarfchynlyk is , dat by zich zou wreeken
als by zich beledigd voelde, is by vredelievend, meet uit eene
7orgloosheid van Dart , dan Edelheid van Geest ; by vergeet
meet dan by zynen vyanden vergeeft .
Liefhebbend, niet
20 zeer uit Menschlievendheid als ult Belang, brengt by verligring toe aan de Elendigen, zonder deel in hun jammer to need
men. Daar by this goed doer , zonder een geraakt hart, en
goedaartig is, zonder genegenheid, bemint gy hem niet om zyne
Verdienften, maar om zyne Geaartheid .
DoalcouRT bezic dat veonkomen, 't welk alleen in den om
megang met de beste gezelfchappen verkreegen wordt, en die
foort van kundigheden, welke iemand, in zodanige gezelfchap
pen, byzonder aanpryzen . fly fprcekt aartig over under.
werpen van fwaak ; ~;aat by alien, behalven by de Oordeelkutndigen, voor eon Man van vernuft ; by alien, behalven de I{unstkundigen, your cen Liefhebber ; by alien, behalven de Geleerden , voor een Man van LEtteren . Voor elk eenigzins
diepziend oog is bet openbaar , dat zyne Talenten zo upper .
vlaakig zyn, als zyne Ziei trots en zyn Hart baatzoekend is ; dat
by beleefd en verpligtend zten aanftelr ; dock dat by na u luistert, niet om dat by uw Oordeel pryst, maar uwe Bewondering
dat by tawue Deugden verheft, oin uw een goed
bemint
gevoclen van zyne eigene te . g ;;even
dat by goedaartig is,
om alien to behaagen , en milddaadig , alleen om milddaadig to
heeten . DoiICOVRT! Gy zoudt wdl leeven, indien gy bezorgde
zo to zyn, als gy van u doet fpreeken .
ELVIRA mag cer gerangfchikt worden, under do uitmnuntende
en wyze, dan under de bemitwelyke en volmaakte . Zy bezit
meer Verftands dan Vernufts, meer Geleerdheids dan Smaaks ,
meer Beginfels dan Gevoels ; en fchoon geenzins ontbloot van
Tederhartigheid, zal die liever Grootheid van Ziel molten ge .
naamd worden .
Haar leeven-slot vorderde al haare iterkte,
getrouwd aan een Man zonder Verftand, zonder Verdienflen,
zonder Zeden, heeft zy haar geheele leeven befteed, om hem
van zyne ondeugden to rugge to brengen, en deeze voor 't, oog
der wereld to bedekken .
Terwyl andere Vrouwen tvegzin •
ken under de beuzelagtige to leurftellingen , en hoog opgeeven
van haare a11es overtreiFrnde Aandoenlykheid , klaagt i<LVIRA ,
met
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met bet grondigst bezef van Bet, met de keuriglle onderfcheiding van Regt en Onregt, verwaarloosd en beleedigd, niet over
de bitterheid haars beftaans , de bedrieglykheid der aardfche
vooruitzigten, of den ftaat der menschlyke dingen .
FLAVIA is een Weduwe van groot Vermogen, ftaat bekend
voor Edelmoedig, en Goedaartig, door haare Edelmoedigheid
worden haare Afhangelingen losbandig, en haare Dienstboden
flof : haare Goedaartigheid geeft aan luiheid en oneleugd, 't geen
hadt moeten itrekken, om verleegenen to redden, verdienften
to beloonen, en vlytbetoon aan to moedigen .
PRISCILLA, haar Zuster, is van een geheel tegenovergefteld
Character ; kwaadaartig , bits , wakker , vreezende dat haare
Goedheid kwalyk befteed zal worden , heeft zy tot nog niet
gewaagd, die to betoonen ; en dewyl bet cens menfchen leeven
vereischt, om de wezenlyke waarde to kennen van een behoeftig
voorwerp, befpaart zy haare liefddaadigheid tot haaren laatften
dag, en in haar Uiterften wit heeft zy veele Legaaten befproo .
ken aan eenige arrie oude Vrouwen, die nu reeds over de zeventig jaaren zyn .
MELISSA is cen dier Vrouwen , die zich meet onderfchei .
den, door 't geen zy Met hebben, dan door 't geen zy beaitten.
Haare ;- weezenstrekken zyn niet ontbloot van regelmaatigheid,
maar misf'n beminnetykheid ; haare geflalte derft geen evenredigheid , maar `evalllgheid ; haare item is niet wanluidend ,
maar onbevallig . Zy mag, in den uitgeftrektlten zin,gezegd wor .
den , alles geleerd to hebben ; maar dezelfde laage toon, op
welken haar Character geftemd is , ftraalt door in alles wat
zy doet . Haare tekeningen, nauwkeurig en net voltooid, ont .
breekt hot aan kragt van uitdrukking ; haare vertaalingen, getrouw en niet oncierlyk, mangelt bet aan geest ; desgelyks haare
aanmerkingen, hoe zeer fteunende op bet geen zy door leezen
en good gezelfchap heeft opgedaan, aan belangrykheid .
ANTONIO is in de daad de ligtgelooviglte Man in de wereld .
't is waar, als gy hem een edelmoedig bedryf, een fmertlylc &evat, cf eene flegte behandeling, u overgekomen, verhaalt, by
fchynt to twyfelen ; doch 'er is geene vleiery ten zynen opzigte,
hoe grof en onaanneemelyk, of by olnhelst ze . Bewonder zyn
Verltand, (en nooit was 'er een verwarder,) fpreek van zyne
Deugden, (en niemand bezit 'er minder,) verhef zyn gedrag,
(en 't is altoos ongeregeld en beftrafenswaardi geweest,) en
gy kunt zeker zyn, waar van
van zyn Uaz;? ww w van
zyn Beuxs? Neon . van zyn Oox!

f=T

MET WEEUWTjE EN HAAR MINNAAR .

41

HILT WEEUWTJE EN HAAR MINNAAR .

D

at oude Weeuwtjes fours ook denken om to trouwen ;
En zich daar toe bevoegd befchouwea,
Om xeden, die ik thans niet onderzoeken zal,
Kan blyken uit dit klein geval .
Cetinde, ryk en hoog bejaart,
Had eenen Winkel-Knegt, dien wy thans Dorcas heeten :
Een frisfe jonge Knaap, dienstvallig uit den aart,
Doch van 't eenvoudige ligt wat to veel bezeeten .
Deez Knaap word door zyn heufche Vrouw,
Na eenig tydverloop, zeer dikwerf fterk gepreezen,
Zelfs veelbeduidend fterk - fchoon by zulks voor zyn trouw
En yver dagt to weezen .
Hot Weeuwtje, dien verkeerden waan
In haar geliefde Knegt niet kunnende gedoogen,
£prak eind'lyk, order twee paar oogen,
Hem dus eens openhartig aan .
„ Uw yver Dorcas! voor myn zaaken,
„ Uw wandel, uw goedaartigheid,
„ Behaagt my zo, dat ik u wit gelukkig maaken ;
,, Als gy daar toe ook zyt bereid.
„ Gy weet volkoomen, hoe de zaaken met my legged :
∎
„ Dat ik een Boerenplaats bezit
• Met veertig morgen Land behoef ik niet to zeggen a
„ Dat ik eon Huts bob buiten dit
„ En dit, zo als hot is, geheel mag 't myne heeten,
„ Is ook iets dat wy beiden weeten .
• Voorts
dat ik niemand weet nog keno'
• Waar aan ik 't minst vermaagdfchapt ben ,
• En our geen bloedverwant dus lets behoef to laaten,
• Hebt ge, in den laatften tyd, my ook wel hooren praaten .
daar dit dan ao is
• Nu
en gy
• Van my word hooggeacht, om uw gedrag en zeeden,
„ Daar vraag ik thaws, of gy, met my,
„

GO,
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• Geneegen zyt in d'Echt to treeden?
• Ik wensch hot!
en gy word als ds»
• In eens eon welgezeeten Man,
„ Die voor geen artnoe hebt to beeven,
„ Die, vry van alle work, gelyk eon Heer kunt leeven .
„ 'k Heb wel wat jaaren meer, doch 'k draag die met vermaak,
„ 'k Ben zeeker jong van hart, en vrolyk van gedagten ;
• My dunkt dus, 't is ter deeg uw zaak,
~, En zult dit oogenblik met Teen gelukkig achten .
„ Te meer nog
daar gy at het myn',
• Als ik to fterven kom, volkomen zult behouwen,
„ Zo dat ge alleen zult meester zyn .
„ Wat zegt gy Dorcas! hebt gy lust met my to treuwene
„ Geef antwoord! 1k verlang 'er na!"
Do Leezer zegt ligt
dit was ja!
Dan zagt! de Eenvoudige zag oak op haare jaaren,
It Geen hem deed zwygen, en deed peinren, als een mensck
Die keur heeft, doch die t nog niec eens is met zyn wensch,
En zich daarom niet durft verklaaren .
pat by, wanneer zy ftierf, dan al haar good bezat,
Was iats, dat veel bekoorings had ;
Doch zo veel jaaren meer
daar lag ook aan gelegen I
Wat vreemdheid dus hot wel to weegen?
hiy deed het
en dit lag deez' taal hem in den mono
„ Ryk wierd ik door dit Echtverbond,
• Maar hoe verfchillen wy in jaaren!
• Wat zou men zeggen van ons paarenl
„ En ging myn beste tyd niet been!
• Gy zeide wel, dat 1k, alleen,
Als gy to fterven kwam, al wat gy hebt zou erven ;
„ 1Y1aax 1!~! , wapneex ?rv4& gy flerven."?
VAXD$RS.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENCHAPPM
BETREI{KELYK .

PROEVE, OVER VERMAAK EN PYN IN DEEZE WERELD,
RN ONDERZOEK VAN DE ONDERSCHEIDE STELZELS
DER WYSGEEREN, WEGENS DIT ONDERWERP :

Se f-Love and Aeafon to one End afpire ;
Pain their Aver/ion, Pleafure their Defire :
But greedy That it's Object would devour ;
This tale the Honey, and not wound the Flower ;
Pleafure, or wrong, or rightly underfood,
Our greatest Evil, or our greatest Good .
POPE , Esfay on Man .
Dyn en Vermcak zyn de twee groote fpringveeren ,
welke de Natuur gebruikt heeft cm de aandagt det
Ziele op to wekken, en de Zelf-liefde altoos op de wagt
to houden , tot het bereiken van het groote einde, onze
Zelfbehoudenis. Dit Onderwerp verdient onze opmerking , en het is ons onmogelyk ons ;•c iven een voegelyk
denkbeeld to vormen van de Menschlyke Natuur , of de
oorfpronglyke gefteltenis des Menschdoms , zonder dit
fl uk to onderzoeken .
„ Indien deeze wereld (zegt de Route en misnoegde
Wysgeer,) „ het werkftuk is van een Algoeden Maakeri
• waarom was dan Pyn een der voorwaarden, op welke
• Wy het aanweezen ontv,ngen? Waarom was deeze niet
• van de Schepping uitgeflooten ? Stondt het niet in de
• Magt van deezen Algoeden Formeerder , in ons geluk
• to voorzien , zonder de toevlugt to neemen tot dit
• jammerlyk hulpmiddel ? En ftrekt het tegenwoordig
• i'elzel der dingen niet regtftreeks ten tegenfpraake van
• de Godlyke Goedheid?"
De nafpeuring der Menfchen heeft zich diep in deeze
ftoffe begeeven , en de hoofddwaaling der Manicheen
Voortgebragt, die, zich niet in ftaat bevindende OM GODS
Oneindige Goedheid overeen to brengen met de toelaating
bran eenig Kwaad, hoe genaamd, de toevlngt namen tot
het godloos denkbeeld van een anderen GOD, of een twee
dr.
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de Beginzel , 't geen zy evennlagtig ftelden met het
Goede ; doch Kwaad van natuure altoos de goedgunftige
oogmerken van bet Goeds Beginzel tegcnwerl ende , en
gevolglyk de eenige oorzaak van al het Ksvaad in de
wereld .
Misi'chien hebben wy ons met zeer to verwonderen,
dat onkundige en driftige Gecstdryvers, tot eene fpoorloosheid als deeze, overiloegen ; maar datt een Man , als
de Ileer BAILK., dat' uitfleekend Vernuft , d:e ftrenge
Oordeclkundige , de Verdeediging deezer aanilootelyke
Godloosheid ondernomen, en beweerd hebbe, dat dezelve
gegrond was op bewysredenen , door al de kragt der
h-Ienschlyke Rede niet om ver to flooten , is in de daad
eene pooping van wysgeerigen Geeit , ik zou bykans
zergen van 11'anhoop , die zlch naatuvlyks laat begtypen .
Ik zal in deeze Proeve eenige algemecne aanmerkingen
voorflellen , die kunnen diegen , en oin der weetgieri ;
heid, ten opzigte van de evengemelde vraagen des flouten
en misnoegden Wysgeers, to voldoen, en tcffens de ligtvaardigheid en valschheid van J3AILE'S flelling aan to
toonen.
WVanneer wy over des Menfchen Natuur redenkavelen,
mocten wy deeze drie dingen nooit uit bet oog verlie .
1loorecrst, Dat by een gefchaapcn weezen is,
zen .
daadlyk afliangelyk en bepaald in zyne Natuure . - Ten
tweeden , Dat by van eene zamengeflelde ntuur is , beilaande uit Geest en Stofc.
Ten derden , Dat by
als ecn l'edelyk weezen , bekwaam, om met overleg en
oogmerk to handelen , bier in een flaat van Beprucvinb
gefleld is , waar zyne Deugd op de proeve gefleld , en
hem gelegenheid gegeeven wordt, om zynen Vryen 11/11
en Vryheid to gebruiken .
Nu, als cen gefehaapen, afhangelyk en bepaald weezen,
is de Mensch daadlyk onvolmaakt ; en wy ontdekken klaar,
dat wy verfcheide graaden van volmaaktheid derven ,
welke wy als mogelyk begrypen, en zelfs zien dat andere
weezens daadlyk bezitten.
Want, fchoon, over het geheel genomen , de Mensch
met de daad alle andere JIofyke weezens overtreft, zullen
wy, nogthans , wanneer wy zyn Lichaams-vermogens afzonderlyk vergelyken met die van andere Dieren , bevinden dat veele hem verre overtreffen . Hy kan, by voorbeeld, zich niet beroemen op de fterkte van cen Leeuw,
vp de vlugheid van cen Hert, op de reuk van een Hond,
of
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of ophet doordringend gezigt van een Arend ; en, fchoon

wy hem zo volmaakt veronderftellen , als bet denkbeeld
zyner natuure mag vereifchen, kunnen wy nogthans diet
naalaatetl eene betreklyke onvolmaaktheid in hem to ontdekken , ontffaande uit de vergelyking welke wy maaken
tusfchen hem en hooger weezens , of zelfs tusfchen hem
en rnindere weezens , als wy derzelver vermogens afzonderlyk befchouwen .
Maar deeze betreklyke onvolmaaktheid daar laatende,
is bet onmogelyk , dat , daar de Mensch gedeeltlyk uit
flofe beftaat, Uit dien hoofde deelt in de zwakheid en onvolmaaktheid, hem met alle andere Dieren gemeen . Op dit
beginzel alleen zullen wy duidlyk aantoonen , dat by niet
g heel ontheeven kon weezen van Pyn ; en dat wy teffen8
de Wysheid en Goedheid van GOD moeten bewonderen j
in deeze natuurlyke nadeelen to veranderen in eene foort
van zegen, en een middel otn ons Geluk to bevorderen .
Zamengefteld, derhalven, zo als de Mensch is ; uit een
ftoflyk deel , moet by dan ook niet natuurlyk onderworpen weezen aan vecle toevallige ongejicldheden i in 't verloop van tyd aan een algemeen verval iyner vermogens
en zintuigen , en in 't einde aan eene geheele ontflooping ? . . . Een geringe koorts brengt de gantfche huisbouding zyner gefteltenisfe in de war ; vuur verteert dezelve tot asfche ; en men kan op geenen grond altoos
eifchen , dat dit onvofmaakt gedeelte van den Mensch ;
door de Natuur, gei-egtigd zou weezen, om bevryd to zyn
van den indruk der uitwrirdige oorzaaken , of de natuurlyke uitwerkzelen der algemeene wetten van beyveeging.
Maar bet verheevener ; bet bctere gedeelte van deft
Mensch , zyne Ziel i zult gy zeggen , is edn zuivere
Geest , van natuure onafhangelyk van de wetten van beweeging, en geheel afgefcheiden van logge Stojfe .
't Is zo, in de daad, als men de Ziel afzonderlyk op
zichzelve befchouwt ; rnaar vereenigd, gelyk zy is met
bet Lichaam, 3 t Welk zy bewoont ; beftuurt en bezielt,
moet zy noodzaaklyk de indrukken gevoelen op dit ftof
lyk deel gemaakt, zo die ftrekken, om 't zelve to fchaaden en to ontbinden als die dienen om tot bet welweezen
en behoud mede to werken . Beurtlingfche Pyn en t'errnaak onderrigt de Ziel van 't geen 'er in bet Lichaaris
omgaat, en zoi de Ziel, werd ze op die wyze niet aah~Yedaan, niet kunnen zorgen voor 't behoud en de veiligeid des Lichaams .
D z
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De Ziel moet, overzulks, in den tegenwoordige Nat,
eigenaartig zo wel vatbaar wezen voor Pyn als voor
Vertnaak .
Ja blyft de Ziel op zich zelve, als een zuivere Geest aangemerkt , Diet nog een gefchaapen , en by gevolge een
bepaald en onvolfnaakt weezen? Is dezelve, als zodanig,
niet onderworpen aan ongelegenheden P zal dezelve Diet,
by wylcn de onaangenaame gewaarwording gevoelen van
haar eigene behoelc ;i , en haar onvermogen om voldoening
to verfchaffen nan elke verbeelding of begeerte daar in
opwellende ?
Moet een gefleldheid als deeze, welke egter ratuurlyk
onvermydbaar is voor cen gefchaapen weezen, geen angst
geen Fyn baaren ? . . . Of is bet bewysbaar, of zelfs waarfchynlyk , dat GOD , uit hoofde van zyne Goedh!!id, verpligt is de orde der dingen orn to keeren, en zyne fchepzels to onthcffen van de uitwerkzelen en natuurlyke gevolgen van derzelver Beflaan?. . . Hy may dit doen ; en
zodanig was voor een gedeelte bet gunstryk voorregt onzer
eerfle Ouderen, eer zy zondigden .
Ik heb gezegd voor een gedeelte : dewyl bet blykt, dat
dit voorregt, hoe groot wy ook veronderftellen mogen dat
bet geweest hebbe , geen algemeene ontheffing van alle
foort van Pyn of Ongerustheid medebragt : want, ichoon
onze eerfle Ouders, waren zy in den ftaat der Onfchuld
verbleeven , vry zouden geweest zyn van hood en
Ziekte, is bet nogthans zeker, dat zy in dien Nat zelve
ten mmilen met eene Drift of verzoeking to worftelen
hadden ; en dat, indien deeze Diet vergezeld gegaan had
anet eenige worfleling en zwaarigheid, 'er geene verdienile altoos zou geflooken hebben in de Overwinning,
hadden zy die weeten to behaalen .
Wat zeg ik?
de naam van Overwinning is eene ongerymdheid, als men
geen tusfchen bciden komenden ftryd flelt . Beyond zich
£VA Diet in een weezenlyk roeilyken flaat, terwyl zy de
fchoonheid van de verbodcne Vrugt befchouwde ? Die
nmoeilykheid en inwendi e /lryd , welke haar verdienften
zou gegeeven hebben , had zy dien met moed willen tegenfland bieden, was oorzaak van de Ongunst, waar in
zy viel . dewy( zy voor de verzoekng bezweek, en zich
aan de bekooring overgaf.
Indien nu zelfs in zulk een bevoorregten flaat , als wy
vermeld hebben , nog eene zekere maate van Pyn overbleef ter Beproevingc, vat moet bet dan weezen wanneer
dat
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dat voorregt verbeurd, en de Mensch overgelaaten is aan
al zyne natuurlyke zwak- en broosheid? - Dit is een
ftaat van Bezrocving , veel fterker en moeilyker dan de
voorgaande ; Zickte en Dood oefenen nu haar refit over
de Menfchen , en zy moeten deeze in derzelver verfchriklykfte gedaanten ontmoeten, met onderwerping en kloekmoedigheid .
Voegt bier nevens , de groote bezwaarlykheid om de zcdelyke en gczellige Deugden aan to
kweeken en nit to oefenen, to hidden van daar tegenfrydende Driften ; dat wy maatig , regtvaardig en billyk
moeten weezen, terwyl lust ons prikkelt, gierigheid, twist
en onrust rondsom ons heerfchen , gelyk daadlyk bet
geval is der Menfchen in hun tegenwoordigen ftaat ; -is bet dan zo vreemd , dat 'er .lllocilykheid, dat 'er Pyn ,
plaats heeft in de wereld ? Of kan de toelaating daar van
als lets itrydigs met de Godlyke Goedheid wordLn aangemerkt, inzonderheid, wanneer wy zo veel reden hebben
om ons verzekerd to houden , dat bet geen wy tegenwoordig lyden , ten middel dient , om onze Dcugd to
oefenen, on dat wy, in 't einde, daar by zullen winnen?
1k zie maar een weg open om de kragt van deeze redenkaveling to ontleggen ; en deeze is de veronderftelling,
dat Got), in bet fcheppen deezer wereld, geen ander oogmerk gehad heeft, dan om enkel zyne oneindige Goedheid
to vertoonen, en zyne Schepzels gelukkig to maaken .
Dit denkbeeld, ik beken bet, heeft een line emend voorkomen, doch bet is niet juist of gegrond , op een vast
beginzel van Rede : want op deeze veronderftelling zou
de toelaating van het minfle Kwaad , 't geen men zich
kan verbeelden, eene tegenfrydigheid hebben ingeflooten,
of, om dit klaarder uit to drukken , was zulks volftrekt
onmogelyk geweest, als aarloopende tegen hot eenig oogmerk 't geen GOD bedoelde : en dewyl by bet in zyne
magt hadt zyne fchepzels volkomen gelukkig to maaken,
(was zulks zyn dcni oogmerk geweest,) zonder de tusfchenkomst van cenige Pyn , al veronderftelt men , dat
dit eeniglyk ten middel zou gediend hebben, om dat begcerde einde to doen goebooren worden .
Hier in beflond do groote flerkte van BAILS , en de
drogreden waar niede by eenigen tyd de geleerde wereld
veel moeite veroorzaakte : ---- „ COD j (dus liep zyn
„ bewys) M zichzelven oneindig volmaakt en gelukkig
„ zynde, 'pan men niet veronderflellen, dat de SLhep .
pin, , ol) e ;:nigerlei wyze , iets tot vermeerdering van
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zyne Ber kon toebrengen ; of dat zulks bet oogmerk
„ kon weezen , om aan eenig Schepzel bet beftaarl t'e
„ fehenken . Door de Schepping kon by , derhalven , al,, leer bedoelen zyne Goedheid to openbaaren , en zekere
• maate van Geluk aan zyne Schepzelen mede to deezen,
,, in zulk een maate , als de behoeften hunner natuure
,, vorderden ; dat is , aan eenige meerder, aan andere
~, minders maar wat Pyn of Kwaad van eenige foort aan,, belangt, dcezc moesten uit dit zuiver flelzel van Good„ held buiten geflooten blyven . -- Wy zien, nogthans,
,, dat Pyn en Kwaad in de wereld een daadlyk beflaan
„ hebben . De Maniclzeen waren, overztilks , niet zo zeer
• to befchuldigen , wanneer zy alle de kwaalen en jam• meren, bet Menschlyk Leeven vergezellende , aan een
„ Boos Begirzzel toefchreeven : men moot openlyk be• kennen, dat wy gcen reden altoos kunnen geeven van
„ dit droevig verfc•Izynzel, en dus onze Rede, dat zo
• hoog opgehemeld licht van baarblyklykheid , alleen
• gefchikt is om ons to verbysteren , en wolken van twy• feliug en onzekerheid in de ziel to doen opkomen ."
Ik heb deeze bedrieglyke redenkaveling to breeder voorgefleld ; dewyl ik, door de nietigheid en zwakheid daar
van aan to toosen, gelegenheid zal hebben om bet eerfle
beginzel van Hedendaagsch Ongeloof bet onderfte boven
to werpen . Dit beginzel komt hier op neder ; „ GOD is
• weezenlyk good , en deeze aanbiddelyke Volmaakthcid
• heeft noodwendig invloed op alle zyne bepaalingen en
„ befluiten ; 't is, derhalven, onmogelyk, dat by ooit een
• Stahzel zou hebben kunnen vorn]en, 't welk toekomend
• kwaad aver cen zyner Schepzelen aankundigt ."
BAILIL's veronderflelling, dat GOD, in de Schepping der
Wereld, geen ander oogmerk hadt, dan orn zyne
to openbaaren , en zyne Schepzclen gelukkig to Goedhi maaken , is eene enkel aangenomene veronderflelling , van
bewys ontbloot , en zelfs niet waarfbhynlyk. Zo lang
DAILE in 't gerust bezit van deeze veronderflelling bleef,
flelde by alle de poogingen zyner tegenflanderen to leer ;
en kon by niet tot zwygen gebragt worden , (terwyl men
dit gefchil voor 't oog van geheel Europa voerde) tot dat
de fleer DE LA PLACETTE hem openlyk uitdaagde , oni
een voldingend hewys op to geeven van deeze Bern zo
geliefde veronderflelling . 't Is waar , MILE flierf kort
daar naa, en was bet hem dus onmogelyk deezen nieuwven WVederflreever to beantwoorden . Maar fcboon by
in
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in leeven gebleeven , en niet gezind geweest ware , de
zaak zo gereed op to geeven ; wat kon by gcantwoord, of
hoe hot ftuk in gefchil beweezen hebben?
Vader MALLAR3RANC11E hadt mcde BARLE's tegenwerpingen gelcezen, en de kragt der veronderliellinge, waarop
zy fteunden, ryplyk overwogen ; doch, zo verre van eeniue maat van baarblyklykheid of waarfchynlykheid 'er in to
ontdekken, oordeelde by de tegenwerpingen zelfs in een
bewys voor bet tegenovergeftelde to kunnen veranderen
dat is , de waarheid van den Christlykcn Godsdienst daar uit
to kunnen bewyzen. Zyn vernuftig uitgedagt plan komt
bier op neder .
„ GOD , in zichzelven of eindig volmaakt en gelukkig
„ zynde , en de wereld met alle mogelyke fchepzelen ,
,, wezenlyk bepaald en onvolkomen, kon 'er geese evenre• digheid weezen tusfchen derzelver Beflaan en GODS
• ,der ." Hicrin ftemt by met BAILE overeen ; maar well,
een gevolg hebbe men uit dit beginzel of to leiden? Dat
GOD geen ander oogmerk kon hebben in dezelve te fcheppen , dan enkel hun gelnk ? Geenzins antwoord • MALLEBRANCHE „ al bet Goed, 't welk hy' hun kon fchenken ,
• of wat zy in ftaat waren to ontva~ngeu, bleef eindig en
„ bepaald : uit hoofde van der Schepzelen onvatbaarheid,
„ om 't Been oneindig in zich' zely& was to bevatten .
„ Hun Geluk was derhalven geen voorwerp , 't welk zyne
• gebeele aandagt verdiende ; ep kan bet niet zonder ligt„ vaardigheid gezegd worden, dat dit zyn eenig oogmerk
fl , heeft kunnen weezen .
't Eenig gevolg, 't geen
„ uit bet Uovengemelde beginzel kan getrokken worden,
„ is, dat GOD nooit zou beflooten hebben de Wereld to
„ fcheppen, indien by bet middel niet bezeten halt, om.
„ daar aan , in zekeren zin , eene oneindige ivaarde to
„ gceven, al zyne aandagt, al zyne liefde verdienende : dit
,,, middel was de Vleeschwording van zyn Zoon, welke eene
• oneindige wwaarde en prys byzet aan de hulde en gehoor• zaamheid der Menfchen, wier natuur de Zoon van Gon
• zich vernederde aan to neemen . In deeze vereeniging
„ der Godlyke en Menschlyke Natuure, zien wy alle de
„ Eigenfchappen van GOD op bet uitmuntendst ten toon
s , gefpreid, zyne Gocdlieid, Mgt, Wf'ysheid, Regtvaardig„ heid en Genade. Dit, derhalven, was bet eenig voor„ werp , 't geen aan 't oogmerk zyner Eerc kon heart• w oorden , en 't geen by voornaamlyk in bet werk der
„ S cheppinge bedoelde . Dus vinden wy in bet Stelzel vaii
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• den Godrdienst zelven, de volkomene oplosfing van eene
• zwaarigheid, uitgedagt, of ten minten ftrekkende, om
• denzelven het onderst boven to keeren (*) ."
De Heer DL LA PLACETTE gir'g zo verre niet in zyne
gisfingen als Vader 4IALLEBRAIrCIII: , maar hieldt zich al .
leen bezig met den grondilag van BAILE'S drogreden to
vernietigen, en de zwakheid van diens geliefde veronderftelling bloot to leggen .
Dr. KING, en de beroemde LEIBNITZ, traden ook met
'PAILE in het ftrydperk ; en bragten twee Stelzels ter
baane, om hem to wederleggen, die lynrecht tegen elkan_
der overftaan .
Dr. KING ftclt als een beginzel vast ; „ dat des Schep .
„ pers oogmerk in het vornien deezer Wereld voor„ naamlyk bef'ond in bet betoonen en openbaaren van
„ zyne Magt ; dat by, in zich zelven oreindig volmaakt
„ zynde , in bet denkbeeld der dingen buiten hem niets
„ vondt , yt geen hem kon aanlpuoren om ze een daad„ lyk bellaan to gee ien : dat zy , met betrekking tot bem,
„ niet goeds in zich hadden ; en het zyne verkiezing al .
„ leen was 't gecn de voortbrenging daar itelde : dat Gon
„ in zichzclven oneindig goed zynde, op den zelfden tyd
„ dat by h ;t bettaan der Wereld wilde , ook bet goed
„ van elk fchepzel wilde, zo verre zulks beftaanbaar was
„ met bet algemeen oogmerk , en de middelen welke by
„ gekoozen had in zyne Magt to betoonen : nu waren
„ deeze middelen noodzaaklyk verbonden met een zekere
„ reeks van natuurlyk kwaad, als Pyn , Ziekte , Dood, enz .
„ --- - Wie het derhalven beftaat de Godlieid to bedillen ,
„ wegens het toelaaten van deeze ffwaalen , natuurlyk
„ onaffcheidefyk van het plan , 't geen GOD vrylyk , als
„ een volftrekt rneester , verkoos , met oogmerk om zyne
„ oneindige Magt to toonen, die mag met even goed regt
„ hem bedillen, wegens bet fchcppen van eene wereld in
Wat wy zedelyk Kwaad noemen , en
„ 't geheel .
„ de Schuld, welke wy op den halze laaden door de fchen„ nis onzer zedelyke Pligten, dit kon, „ zegt Dr. KING"
„ niet voorgekornen worden dan door den Mensch vats
„ zyne lrryheid to berooven, 't Been de geheele Wereld
„ tot enkel werktuig zou gemaakt hebben, waar in alles,
„ volgens de Wetten der Werktuigkunde en onweder„ ftaud-
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Nature & de la Grace .
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• ftandlyke Beweeging gefchiedde : een Staat welke zo
,, gefchikt niet gekeurd kan worden ten betoon van GODS
• oneindige Map, als'die , waar in de Mensch vry gelaaten
• en bekwaam wordt om eene toekomende vergelding to
„ verdienen ."
Schoon dit St elzel gebrekkig moge voorkomen : dewyl
de Schryvcr de groote en onbegryplyke oogmerken van
den Schepper tot bet enkel betoon van zync Magt brengt,
fchoon gepaard met zyne Goedheid, is nogthans de za
menhang zyner redenkaveling juist, en fpreidt niet weinig
lichts over dit duister onderwerp . In zyne nafpeuringen
over 't zedelyk Kwaad in 't byzonder, toont by de Menschlyke Natuur van naby befchouwd, en met can klaar verRand en uitfteekend hart beoordeeld , to hebben .
De groote zwarigheid in hot onderwerp , 't geen wy
thans behandelen, ligt in her bepaalen van een Natuurlyk
Steizel,'t gecn aan alie onze twyfelingen voldoet ; en, uit
een klaar gezigt van bet algemeen Plan der $cheppinge,
ons inlcidt tot de verborgenheid van bet zedelyk Kwaad; en,
ware bet mogelyk, de reden to bepaalen, waarom de Schepper toeliet dat bet in 't plan zyns works kwame . Doch waar
zullen wy de leiddraad tot die groote ontdekking vinden?
Is die ergens anders dan in den Godsdienst alleen to vinden? Qm dit to bewyzen behoeven wy tlegts bet oog to
flaau op, de ongenoegzaamheid en zwakheid van elk Beginzel, t walk de Wysbegeerte, op zich zelve gelaaten,
tot hikr toe heeft kunnen uitdenken , om de twyfelingen
ties aangaande weg to neemen. Dit zal ons in nog volley
dag blyken als wy bet wydvermaard Stelzel van LEIBNITz inzien . Deeze groote Man , de roem en 't
cieraad van Duitschland, en een der grootfte Verftanden,
die heden ten dame verfcheen , zag , met leedweezen, de
onvoldoenendheid van alle de dus lang bygebragte Wysgeerige veronder flellingen , en ftreelde zich met de hoope,
om 'er can to vormen , 't gecn daadlyk aau onze twyfelingen voldeedt, en cons weg ten opzigte van den Mensch
ten vollen verdeedigde .
„ De Almagtige, (zegt LEIBNITZ) een oneindig aantal
• van mogelyke JPerelden voor zynen geest hebbende, en
• de Magt om ze alle even gemaklyk,te fcheppen, moot
• deeze boven alle andere gekeurd hebben , dewyl h p de• zelve voortbragt . Deeze daadlvk beflaande Wereld was
„ dgKING,, origin of Evil
D S
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derhalven de meest overeenkomende met zyyne eiger,.
„ fchappen ; de hem svaardigfle : met ddn woord, de bestc
„ van alle mogelyke Werelden .
,, Deeze Wereld in zichzelve cen groot zamenf'el zyn_
„ de, zyn de deelen zo nauw en vast aaneen verbonden,
• dat 'er geen enkel deeltje' van kan afgenomen worden,
„ zonder bet geheel to veranderen . Deeze beste van alle
„ mogelyke Jjlerelden bevatte, derhalven, alle de daadlyke
„ IPetten van Beweeging, de wetten van vereeniging welke
„ 'er plaats, heeft tusfchen de Ziel en bet I lchaam , de
„ byzondere onvolrnaaktheden van elk Schepzel , en de
• algemeene Wetten , volgens welke de Schepper zyne
„ gunstbewyzen onder hun uitdeelt .
„ Hier nit blykt , dat can niet gehouden was om de
„ Kwaalen, N tuurlyke of 'Zedelyke, noodwendig of toe• vallig met dit Stelzel verbonden, to voorkomen ; Ihet
„ blykt in tegendeel, dat Kwaad, zo Zedelyk als Natuur.
• lyk, eenigermaate in het Plan zyns Werks kwamen .
,, Niet dat wy ons hebben to verbeelden, dat cop bet
„ Zedelyk Kwaad flellig gewild of beoogd heeft ; peen,
„ by heeft bet alleen toegelaaten : dewyl het, in zekeren
• zin , verknogt was met ontelbaare volmaaktheden van de
• Schepping . 't Zyn deeze volnzaaktheden, die de tegen„ ,voordige Wereld boven alle mogelyke Werclden verhef en :
• en ze is de volmaaktfte niet , om dat de Zonde 'er plaats
• in gevonden heeft : maar 't gees wy willen zeggen is,
• dat de voimaakt/le aller Werelden die is, waarin Zonde
• en Zedelyk Kwaad plaats gegreepen heeft . GOD beef t,
• derhalven, Zonde of Zedelyk Ksvaad op zichzelven niet
• gewild , en gevolglyk geen zyner fchepzclen daartoe
• voorbefchikt (*) ."
Dit Stelzel is door de Geleerden her Optimismus geheeten : dewyl her zelve gebouwd is op dien grond, dat
deeze Wereld de beste is van allc mogelyke Werelden .
Men heeft zich eenigen tyd verbeeld, dat de (leer Pun
dit Stelzel omhelsd had ; cen gisfing voortgefprooteii uit
den Grondregel door lien Dichter in zyn Esjay on Alen
geffadig ingeftampt : Whatever is, is right, of Wat 'cr is,
is regt . Maar by ontkent zulks openlyk in een Brief
aan RACINE over dit onderwerp ; en by verklaarde verder
aan zyne Vrienden in Engcland, dat by nooit de Schriften van LEIBNITZ over dix onderwerp gezien had , voor
dat
( LEIBNITZ, Thcodiciza.
„
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dat dit zyn Dichtfluk afgemaakt was . Dit oordeel't geen
wvy , derhalven , wegens diens gevoelens ten deezen opzigte mocten vellen , is, dat, volgens bet Plan welk de
Schepper by bet fcheppen der Wereld zich voorftelde,
alles wat is, reps is : Len gevoelen, 't welk den toots van
bet ftrengst Wysgeerig en odgeleerd onderzoA kan doorftaan : naardemaal alles wat is, of noodzaaklyk of toevallig, verbonden is met de vooraf bepaalde Wetten van bet
algemeen Zamenflel der dingen ; dat is , met de algemeene
Wetten van Beiveeging , die van de vereeniging, welke
beftaat tusfchen Ziel en ! ichaam, en de meer byzondere
Wetten van de hryheid of den Vi-yen Tamil der menfchen .
Lie den , niet genoegzaam in zaaken van deezen aart
bedreeven , mogen op de gedagten vallen , dat LEIBNITZ ,
door zyn Stelzel van bet Optimismus, de weezenlykheid
van een toekomenden en beter flaat, naa dit Leeven, wilde
lochenen . Doch dit is eene misvatting : by fpreekt alleen
van deeze voorbygaandc werelden , welke GOD in zyne
magt had to fcheppen : van alle die, zegt by, was deeze
de beste, de voliaaktjie ; LEIBNITZ was een Christen, en
geloofde in een toekomenden altoos duurenden Staat van
Onflerflykheid .
't Geen , overzulks , bet Stelzel van LEIBNITZ van
dat van Dr. KING onderfcheidt, is zyne veronderftelling,
flat deeze daadlvk beflaande werj6ld de beste is van alle
mogelyke werelden, onafhangelyk zelfs van de keuze, door
GOD van dezelve gemaakt : terwyl Dr . KING verondcrftelt, dat, ten opzigte van den Schepper, in bet denkbeeld van eenige mogelyke wereld , welke ook, niets
heeft kunnen voorkomen, 't geen dezelve aan zyne keuze
aanprees ; en dat bet de vrye bepaaling Van den Godlyken
wit alleen was , die aan de tegenwoordige wereld her beftaan gaf ; want alle mogelyke werelden, in bet dent beeld
der Scheppinge , waren noodzaaklyk bepaald en onvolmaakt, en , fchoon in vergelyking met elkander, onderfcheide graaden van volmaaktheid hebbende , waren ze
alle even onverfchillig voor bet OPPERWEEZEN, als Oneiudig van 't zelve onderfcheiden, en 't geen gevolglyk meer
en meer volmaaktc werelden kon voortbrengen .
LEIRNITr fchynt, derhalven, aan bet denkbeeld van
GODS Grootlieid en Magt lets onttrokken to hebben, met
to veronderflellen, dat deeze Wereld de volmaaktfte was
van alle mogelyke werel'lcn ; of door 'er een trap van voortreflykheid aan toe to fchryven, betrekkelyk tot den Schepper
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per en diens hooge inzigten , boven eenige andere We .
reld . En dus verraadt dit fchitterend Stelzel, zoo hoog
opgehemeld door de Aanhangeren van LEIBNITZ, zelfs in
den eerften opflage , dat algemeen kenmerk van zwakheid,
aan alle menfchelyke Stelzels eigen .
O :n to befluiten . De beste en indedaad ddnig zekere
wyze, om wysgeerig over dit ftuk to redenkavelen, fchynt
deeze to zyn.
Pyn en Kwaad beftaan daadlyk in
de wereld, en zeker niet zonder des Scheppers kennis
en toelaating ; de in 't oogloopende en natuurlyke gevolgen van deeze, door de ondervinding geftaafde, waarheid
zyn ; voor eerst, dat bet geluk des Menfclien bet eenig of
voornaam doelwit der Scheppinge niet was - ten tweeden, dat Pyn en Kwaad niet zonder oorzaake in de wereld worden toegelaaten,
en, ten derden, dat, in bet
bepaalde Stelzel der dingen, 't welk de groote Schepper
alleen kan bevatten en ontvouwen , de Mensch daar van
niet geheel kon ontheeven weezen .
En heeft dit plaats gevonden in deeze Wereld, waarom
ook niet in de toekomende? Wat eindig Verftand kan de
grenzen bepaalen van die Hoog/le Regtvaardigheid, wier
onvervreemdbaar regt bet is, Strafe zo wel a1s L'elooning
uit to deelen ? Deeze heeft geen paalen : want geen der
Godlyke Volmaaktheden is bepaald - wederom, welk
Sterveling kan de voile uitgeftrektheid bevatten van zyne
verpligtingen aan de Godheid, of de maat van boosheid
en fchuld, opgeflooten in de wederfpannigheid en ongehoorzaamheid der Menfchen ? Zal dan de Ongeloovige bet
zich aanmaatigen , een voorfchrift to geeven aan den OpPer -Regter?
Moet by niet veeleer zich onderwerpen, en beeven ?
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flan de Heeren Schryvercn en Uitgeevers van de
N . Algemeene Vaderlandfche Letteroeffeningen .
Myne Heeren !
„
„
„
„
„
„
„

•
•
•
•
•
•
•
•

rroen ik, voor een Jaar , bet uitmuntend , origineel,
Werk des Heeren CHRISTOPI! GIRTANNER, uber
die Penerifche Krankheit, geleezen had, en ras daar op',
uit de Couranten , zag , dat bet zelve in onze taal zou
worden overgebragt, verblydde 1k my heel zeer . Dan
bet Lang vertoef van dit fchoone Stuk, en bet belang,
bet welk 'er, buiten onze Artzen, veelen onzer braaffte burgeren, vooral in 't 3de hoofdlluk des .den boeks,
p . 299, e nz . b y heeft, noopte my dit Hoofdftuk, alIcen , to vertaalen , en U to verzoeken , om het in
Uw Mengelwerk cene plaats to gunnen ; dit zal aan 't
verwagte Werk geen nadeel , en , zo ik , op goede
gronden, meen, aan veele uwer Leezeren zeer veel ge .
rustheid en genoegen doer .
Ik ben en blyve
ffeeds ,
Myne Heeren !
Mve gereede Dienaar,
J- VAN DER H A AR

's Hertogenbosch ,
den 26 January, 1790 .
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fchynen de Artzen vry algemeen van gevoelen ,
Thans
dat 'er seen vaste , eigenaartige (pathognomoni/clze)
tekenen of toevallen zyn, waar aan men de Venusziel to
kan kennen.
In 't algemeen fchynt men to gelooven,
dat deeze Ziekte eene Proteus is, die alle mogelyke gedaanten aanneemt, en zig van de eene in de andere verandert . 'Er zyn, gelyk men zegt, naauwlyks Ziekten, die niet fomwylen door 't Venerisch gift veroorzaakt worden . Ja, zo men de verzekering van fommige
beroemde Artzen gelooven mag,zo blyft dit gift dikwyls
20, 3o en meet jaaren in bet lichaam verborgen, zonder
deszelfs aanweezigheid, door CCn CEnig teken, to vertoonen, maar verfchynt dan op CCnmaal, onder een gedaante ,
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te, welke men niet had verwagt ; of vertoont zig in I t
geheel niet, maar plant zig op de kinderen voort, en
breekt, by dezelve, misfchien cerst in 't 20, 3ofte Jaar,
of ook wel laater, uit .
Treurig noodlot voor 't menschdom , zo deeze flelling
Ook zy , die bet allerkuischt egeleefd
gegrond is !
hebben, en gezond fchynen, kunnen eensklaps een hevige
trap van V: Ziekte krygen, rvanneer bet van den Vader of
Grootvader overgeerfde gift zig naar buiten vertoont.
Veele dergelyke gevallen vind men by hedendaagfcbe Schryvers geboekt, vooral by ROSENSTEIN, FABRE,
AGOSTINI, SANCHEZ en andere.
Dan, de leere van de (zogenaamde) vermomde V : Ziekte is niet zeer oud . BAGLIVIUS heeft ze eerst uitgedagt (a), en is Lang na hem Diet aangenomen . ASTRUC
fpreekt 'er in 't voorbygaan van, en fchynt ze to verwerpen (b) . Sints 2o Jaaren is dit leerftelfel 't eerst byna algemeen, door de Artzen, aangenomen : de arouden,
waar op bet rust, zyn echter tot bier toe nooit onder .
zogt nog bewezen .
Is 'er cen leerftelfel, bet welk verdient nauwkeurig
onderzogt to worden , bet is waarlyk dat van de geheime
of verborgen V: Ziekte . Niet alleen heeft dit op de
daadlyke Geneeskunde een greaten invloed , maar ook
vooral tot gerustftelling van alien, die ooit aan eenig
Venerisch toeval haft deel gehad : gevolglyk hangt de
gerustheid van een groot deel des menschlyken gefiag •t
daar van volkomen af .
Is deeze leere gegrond ,
dan kunnen zulke nooit zeker zyn, dat bet fmet by hen
tvezcnlyk verdelgd is, en zyn dus altoos in vrees en
gevaar , dat het 66nmaal elders zal uitbarften , eei zig op
humne kinderen voortplanten .
Veele van hun zyn
ook Reeds in vrees en angst : zy gelooven zelf niet, dat
ze ten vollen geneezen zyn .
Het ligtfle toeval, enkele hoofdpyn, verkoudheid, enz . maakt hun bekommerd
en vormt denkbeelden , dat 'er nog een verborgen fmet,
bet welk niet is uitgeroeid, by hun plants heeft .
Tot volkomen gerustftelling van deeze menfchen, gaa ik
nu bewyzen : - dat 'et- geheel Been geheime nog very
iorgen V• Ziekten zyn,
en dat bet V : fleet nooit
lang,
(a) Opera , 172 r , p . 61 .
(b) De Morbis Venereis, p . i *,
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fang,
zonder elders eenig teken of toeval zijner ten-enZ)
to doen zien, in bet menschlyk lichaam verborgen kan zyn (*) .
Dat'er nu verborgen V : Ziekten zouden zyn, bewyst
men
i . Uit Waarneemingen .
Uit de geneezing deezer Ziekte door Kwikmiddelen .
War de ecrile ftelling, de ervaring, betreft, zo is bet
met to ontkenuen, dat wy by veele geloofwaardige Schryvers gevallen_ vinden, waarin de gevolgen van Venerifche
befmetting zig eerst na veele Jaaren zou hebben verDan, de verhaalen deezer gebeurtenisfen zyn
toond .
Alles komt bier op 't verhaal des Lyzeer verdagt .
dat zylle tegenwoor.
ders zelf aan , die verzekert :
dige toevallen alleen zyn toe to fchryven aan eene voor
veele Jaaren verkregen Venerifche befmetting ; wyl by fints
then tyd, (zo by zegt,) zig daar aan nimmer weder heeft
blootgefteld . Maar , welk een Artz kan en zal zulk
Wie weet en ziet niet,
eene uitfpraak vertrouwen?
dat een gehuwd man, van 40 of 5o Jaaren, die, wegens
Venerifche toevallen klaagt, en , eershalven , gelooft, yeen
nieuwe befmetting, in die jaaren, to moeten ontkennen ,
en ze daarom aan een voorafgaande, voor 2o, 3o en meet
jaaren, toefchryft ; en daar door zyne eere zoekt to redden .
- - De volgende ftaalen en bewyzen voert RoSENSTEIN voor 't beftaan der vermomde V : Ziekte aan .
Twee perfoonen, die geduurende bun leven volmaakt
gezond waren geweest, wierdeu, in bun ;ofte Jaar, Venerisch . ROSENSTEIN laat zig overreeden, dat deeze befmetting aan de Minnen, die ze 3o Jaaren to vooren gezogen hadden , moest worden toegefchreven . Met rent
zullen deeze Patienten zig over de ligtgeloovigheid van
hunnen Artz verwonderd hebben .
Een Kind , verhaalt dezelfde ROSENSTRIN , kreeg in
zyn 9de Jaar den Hairworm (tinea) , en Zweeren om den
mond, die door Kwikmiddelen genazen, en ook daarom
Ve.
Toont
zig
by
iemmid,
(~`) Onze braave GIRTANNER zegt, p . 112
die van eeri chanker of bubo geneezen is, binnen 6 znaanden, gees mealy
teken van V: Ziekte, dan heeft lay geenszins iet to vreezen, maar kan
yolkomen gerust zyn .
Ik noenl bier alleen chanker en bubo,
wyl, op de gewoone gonorrhoea, zeldzaam de groote ziekte volgt

was bet tege .ndeel waar, dan was 'er 's Hertogenbosch vol van .
Vertaaler.
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Venerisch worden genaamd .
Maar waar van daan
kwamen deeze toevallen?
van een Venerifche Baker,
die dit Kind, voor 9 Jaaren, de pap had voorgekauwd :
dat een kind een zeer hoofd en fprouwzweeren in
en om de mond krygt, die na Venerifche Zweeren gely.
ken , is Diet vreemd ; nog ook dat ze na 't gebruik van
eenig Kwikmiddel geneezen . Maar daar uit to befluiten,
dat een en ander V : Ziekte zy, is vrij wat voorbaarig ;
en vooral om dezelve aan bet lpeekfel van de kindermeid,
p Jaaren to vooren medegedeeld, toe to fchryven, ongegrond .
Een kind, dit vertelt ook ROSI?NSTEIN, was tot in 't
elfde jaar gezond , torn bet de Kinderziekte wierd ingeent, maar aanflonds daar op vertoonde zich de V : Ziekte .
Vu vraag ik elk praktifeerend Artz , of hy, wanneer hem
zulk een geval voorkwam, Diet in vermoeden zou komen
dat bet Lancet , door welk de inenting gedaan ware,
voorheen by een V : Zieken was gebruikt geworden ; of
wel, dat de Inentings-ffof van een V : Zieken zelf genomen ware?
Maar peen ! onze ROZENSTEIN geeft
'er een geheel andere reden van :
de befmetting,
zegt by, kwam van de moeder, die, veele Jaaren , voor
de g eboorte des kinds, wegens Venerifche toevallen, de
kwikgeneezing had ondergaan ; en bet fmet, op bet kind,
had voortgeplant .
- Met dergelyke bewyzen verdeedigt men de vermomde V : Ziekte ; en , op 't gezag van zulke
ligtgeloovigeMann en, necmt men dezelve maar al to greetig
aan (*) .
Meer Verhaalen , bier aan volkomen ge •
lyk , vind men by FABRF en AGOSTINI (c) ; dan dit is
nog
(*) De Heer GIRTANNER noemt hier noch Werk noch plaats ,
2lwaar bet verhaalde van den Heer van ROSENSTEIN voorkom* .
Ik heb het in de eerile Druk van zyn vertaald Werk , over de
Kinderziekte, vrugteloos gezogt . Dan 'i Mans 27f1e Hoofdfluk,
over de Venusziekte, is vol onbeweezene Stellingen, en tevers
zeer gefchikt om veele braave burgeren, die dit Werk in handen
hebben, een benaauwden Geest to geeven ; en onweetende Artzen
to doen dwaalen . --- Wat moet een verftandig Man net denken als by de gevoelens van een ROSENSTEIN, SANCHEZ enz., met
die van onzen GIRTANNER , vergelykt ? en echter onze Eeuw,
ten Verliclte Eeuw, hoort noemen! Vertaaler.
(c) A. AGOSTINr, Stranguria, quae TTenerea didtur, naercurii aliquan_
do potent eye efeaus . Venetii x763 .8vo. ---- • Hy verhaalt het geval
eener Nonne, die in haar 4ofle Jaar aan Venerifche beenpynen
zeer

OF VEkMOMDE VENUSZiEKTE .

6t

nog alles niet, want, wanneer men eenmaal den regten
weg , en des wysgeerigen vernufts, verlaat, en zig in
vermoedens en onderflellingen verheft, is het bezwaarlyk
to bcpaalen , waar men zal eindigen . Gemeenlyk klimt
men naar t eind des afgronds, voor welk men fchrikt,
bet hoofd duizelig , en de terug weg byna onmooglyk
word .
-- Kin bet V : fillet 3o en meer Jaaren , ongemerkt, in bet lichaam verborgen blyven ;
kin bet
op ,e
3()f
de kinderen overcrven, en by deeze zig eerst in bet
jaar vertoonen ;
waarom zou bet niet mogelyk zyn dat bet nog veel linger vermomd of verborgen
bleef ; ---- dat het op bet ccrfte gefagt niet uitbrak,
maar verder voorterfde, en deszelfs uitwerking eerst aan
de kindskinderen vertoonde ?
SANCHES (de alomberoemde SANCHEZ) houd dit nict fegts mooglyk , maar
bewyst, door zyne 6o jaarige ondervinding , dat bet dagelyks gebeurt , dat deeze Ziekte tot in bet zesde , ja
achtfle geflagt, voorterft ; en dan, onverwagt, tot fchrik
van bet kuischfte nagefiagt, zig c~nsklaps vertoont :
I-Iy bewyst , (op zyne wyze) , - dat wy allen bet V:
Gift van onze Voorouderen overcrven ; -- dat wy geen
oogenblik voor deeze Ziekte zeker zyn ;
en dat
wy zeer wel zouden doen ons , door de kwikkuur, gepaard met de Rusfifche zweetbaden , (waar van by veel
werk maakt) , eens vooral van deeze Medicynfche Drfzonde , to doen zuiveren (d) . -- Het WVerk, waar
in by deeze Stelling voordraagt, is, door de Koninglyke
Societeit to Parys , gewettigd , en ook in Duitschland,
met veel toejuiching , aangenomen , fchoon 'er naauwlyks
Ecn eenige bladzyde in to vinden zy, waar in niet dingen
gevonden worden die tegen alle Medicynfche ervaaringen
llryden.
Met zulke en foortgelyke gronden zoekt
men to bewyzen, en ons to overreeden, dat 'er verbor .
borgen V : Zieke krankheden zyn .
De geneezing van de zogenaamde vermomde V : Ziekte
door kwikmiddelen, bewyst mede niets .
Het kwikzilver is een zeer werkzaam middel , 't welk, buiten de
V : Ziekzeer veel Teed ; en by leid dezelve of van befmetting, door baare
niinne medegedeeld .
Hoe zou 't ook mogelyk zyn , dat
een Nonne, op ecu andere wyze , de V : Ziekte zou konnen
krygen

(d) SANCHEZ, Obferv. fur les maladies Veneriennes . Paris 1785, Sv&
V . DE°EL . MI.NGEL% . NO . 2 .
F,
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V : Ziekte ook een menigte andere Ziekten , herflelt
Men gebruikt dit middel, en met voordeel, by een algemeene kramp, hondsdolheid, leverontfteeking, hardnekkige leververharding , bet waterhoofd , waterzugt , af.
m•a ande koortzen, hardnekkigen persloop, verltopping der
Kden, zeker foort van darm-ontfteeking, oog-ontfteeking , verouderde zinkingpynen , wormen , en heeft ook
by kinderpokken cen heilzaam gebruik .
De herflelling deezer Zickten , door kwikmiddelen , bewyst dus
geenzins dat ze iets Venerisch tot oorzaak hebben,
of ontftaan kinderpokken, watervrees, tetanus , en wormen , ook uit iet Venerisch ?
,4ldus zyn 'er gelteel geene verborgen Venerifche Ziekien .
Deeze Ziekte heeft, zo alle andere Ziekten, haareu
gezetten loop , en eigenaartige teekenen en toevallen, door
welke zy van een kundig Artz gekend , en onderfcheiden
Onder eon groote menigte V: Zieken,
worden .
die ik in verfcheiden Landen gezien bob , was 'er ook
gecn edu cdnige , by welke de Ziekte twyffelachtig of
vermomct ware : altoos vertoonde zig bier of daar eenig
teeken of toeval, welk ik, in de voorgaande Hoofdflukken , befchreven licb . Ook kenne ik zeer beroemde
en ervaaren Artzen , die , even zo min als ik , toeftaan ,
dat 'er verborgen V : Ziekten zouden zyn . Hierom kan
men alien , die voorheen van eenig Venerisch toeval
zyn aangedaan gewcest, -crust ftellen, troosten en verzekeren , dat , zonder con nicuwe befmetting, zy , nog
hunne kinderen , nooit iet to vreezcn hebben ;
en
dat andere Ziekten , welke hun veclal konnen kwellen,
in geenen deele aan con ingcbeeld verborgen V : fmet,
zyn toe to fchryven .
Dc zogenoemde vermomde V : Ziekte behoort, echter,
wel onderfcheiden to worden van gemengde of to zaamgeftelde V : Ziekte ; en dergelyken zyn 'er veel .
Den man, die aan fcheurbuik, afgaande koortzen, of aan
de vallende Ziekte, enz . ongef'eld is, kan, even zo wel
als een gezonde , wanneer by zig aan befmetting bloot
ftelt , worden aangedaan . In dit geval heeft by twee
Ziekten tevens, die elk haaren bepaalden loop, eigen teekp ien en toevallen, hebben , en de een van de andere niet
afhankelyk zy ; en ook de eene , zonder de minfte very
andcring in de andere, kan geneezen worden .
Ceen Artz heeft aidus , in dc:n 66nig geval, bet refit,
flm op een geheitn of verborgen V ; Gift, een befluit to
vor-
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vormen, wanneer 'er niet Can of meer, in de voorgaan .
d e Hoofdflukken befchreven, toevallen tegenwoordig zyn,
en geen plaats-gebreken zyn vooraf gegaan .
In 't algemeen is bet de pligt van een menschlievend
Artz, niet, zonder de grootfle noodzaaklykheid en behoedzaamheid, iemand als Venerisch to verklaaren .
By Vrouwen van aanzien, behoort een Artz , van menschen waereld-kennis , wegens de achting aan haare Sexe
verfchuldigd, deeze Ziekte, hoe vast, klaar en openbaar
ook , geheel niet to noemen ; maar veeleer en meer de
noodige hulpmiddelen aan to wenden , zonder zig over
de natuur en cart der Ziekte eenigzins nit to laaten , wyl
ook dit, tot de her(lelling, geenzins noodig is . - De
twee voldoendfle, eigenaartigfle teekenen en toevallen der
V: Ziekte zyn :
Vcrzsyeeringen in de keel , en nagt.
Iyle beenpynen .

DE ELECTRICITEIT DIET VOORDEEL GEBRUIKT, OAT
KLEJNE BROKJES YZER UIT HET OOG TE KRYGEN.

Een Brief van den Doctor BovvE.eu to Saint Genii, den 6 ,7uly 1-89, aan de Schryveren van
het journal de Saintogne & d'Angoumois .
1
e yver, welke Gylieden betoont, om, in uw Tydfchrift,
gemeen to maaken alles wat eenigzins ten nutte kan
firekken, doet my hoopen, dat Gylieden wel plaats zult
willen inruimen aan eene Waarneeming , door my , omtrent zes maanden geleden, gedaan .
Len Molenaar vervoegde zich by my , om een brokje
yzer nit zyn oog to haalen ; 't was 'er ingekomen by het
billen van de fleencn zyns molens , fret zat viak op deft
Oogappel , die zich , naar maate van de helderheid des
Lichts, opent of fluit . Naa den Lyder voegelyk geplaatst_
en de plaats, waar het vreemde lichaam ingegaan was, wel
oaderzogt to hebben , nam ik cen Infirument , en kon ,
met alle mogelyke behendigheid , 'er niet toe komen out
bet to verplaatzen . De omflandigheid , waarin zich die
Man bevondt , deed my to flerker aan : dewyl by reeds
zyn andet Oog door een dergelyk toeval verlooren had .
Ik verbeeldde my dat een Z,eilfleen-fiaafje zott
kunnen dienen om myn oogmerk to bereiken , dan ik
ilaa~~
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flaagde, in deeze tweede proeve, zo min als in de eerfte
Op bet oogenblik dat ik wanhoopte denLyder hulpe
to kunnen toebrengen, bedagt ik, hoogstaangedaan door
de groote fmerten, welke by leedt, en aangemoedigd door
zyn geduld um alles to beproeven s 't welk de Electriciteit
eenigen dienst zou kunnen doen . Om bier in to flaagen,
gaf ik den Lyder, op een geifoleerde plaats gefteld, een
klein ketentje in handen , aan den conductor vastgemaakt ;
ik liet de Electrifeeer-machine eenige flagen omdraaijen, en
naa dat by genoeg met Electrike ftofle doordrongen was,
naderde ik met myn vinger aan bet ongeftelde Oog , ik
ttok 'er verfcheide vonken nit, die veel traanen verwekten : een oogenblik daar naa hervatte ik myne bewerking
met een gepunt yzeren ftaafje , op eenen zeer kleineii
afftand van ]let Oog gehouden ; by de vyfde of zesde
vonk zag ik de ge~venschte uitwerking, en met bet grootfte genoegen bet brukje yzer na den binnenhoek van bet
Oog fchieten ; naa verlbop van vier of vyf dagen was by
geheel geneezen ; niets anders gedaan hebbende dan het
Oog betten met drie declen pompwater , en een deel
wondwater .
Eenigen tyd daar naa kwani een dcrgelyk toeval een
vriend deezes Molenaars over , ik bediende my van 't
zelfde middel, met denzelfden uitflag .
Een derde
zogt my, omtrent twee maanden geleden, op ; by deezen
had bet yzerhrokje bet benedenfte gedcelte van den iris
befchadigd , en itak meer buitenwaards ; by de tweede
of derde vonk was bet verplaatst .
Buiten twyfel is dit uitwerkzel voortgebragt door de
verwantfchap der Electrike vloeiftofe met de metaalen ;
deeze heeft bet yzerbrokje doers verplaatzen , wanneer
die vloeiftoffe zich in de algemeene verzamelplaats zogt
to verfpreiden ; of liever hebbe men zulks toe to fchryven aan de kleine beweeging, welke het Oog ondfrgaat
by bet uitlaaten der vonken , die den Oogappel noodzaaken zich zamen to trekken , en de traanen zelfs ,
die zich in grooten overvloed vertoonden, door de uiterfte
maate van aandoenlykheid deezes zintuigs (*) , hebben
kun(*) Men kan 'er ook byvoegen, dat het Oog, door zyne kloot_
fche gedaante en plaatzing, gefchikt is om de uitvloeizels der Dec_
trike ftoffe to doen werken ; de minfte wryving met de hand, of
van eenig ander lichaam , doet 'er veele Electrike ftraalen uit voortkomen ; dit noemt men in 't gemeen Licht er ; 't ayn in do load
niet&
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kllnnen dienen, om een vreemd lichaanl van then cart nit
to dryven , welks aanhegting geevenredigd moet zyn aan
de kragt, die 't zelve daar in dreef .
Ik blyve .
niets anders dan Electrike vonken ; een hevige flag op 't Oog
doet ze uit alle declen voortkomen ; van hier het zeggen, by flueg
het your uit myne Qloocn!

LEEVENSEERIGT VAN THOMAS GAINSBOROUGH, EEN
IRROEMD ENGELSCH SCHILDER .
(tJk het Engelsch.)
Z N S B o R o U G H ,een der beroemdfle EnvSchilderen deezer Eeuwe, werd , in 't jaar
MDCCXXVII , to Sudbury, in Sufolk gebooren . Zyn
Vader , een Lakenbereider , bezat , toen by eerst zyn
werk aanving, tamelyken overvloed van middelen ; doch
deeze verminderde geweldig, door een talryk Huisgezin,
en eene to ruime leevenswyze .
Zyn Zoola , wiens Leevensberigt vary thans zullen mededeelen , deedt reeds vroeg eene geneigdheid tot de
Schilderkunst blyken . De Bosfchen van Suffolk flrekten
hem ter Leerfchool , en de Natuur tot Meester . In
deeze boschtooneelen fleet by zyne morgenuuren : by
fchetfle een ouden Eik , een kronkelende I3eek , eeu
drift Beesten , en Boerenhut , of eenig ander Landfchaps
voorwerp , 't welk zyne aandagt trof , en zyne verbeelding gaande maakte . Van bet tekenen der voorwerpen
ging by over tot bet kleuren derzelven, en, naa bet fchil_
deren van verfcheide Landfchappen tusfchen zyn tiende
en twaalfde jaar , verliet by, dertien jaaren oud zynde,
en ping na LoIlde/l , waar by , door byfland
Sudbury ,
van zynen Vader, de kragt van zyn vernuft, en zedig gedrag , heusch en bevallig voorkomen , veele Vrienden
kreeg ; als merle, door het bywoonen der Schilderfchool,
zyne natuurlyke bekwaamheden grootlyks uitbreidde . Zo
groot, nogthans, was zyne zedigheid en laaggevoelendheid
van zichzelven , die hem tot zyn dood bybleef, dat by,
op deezen tyd, geene verhevene denkbeelden altoos vorm .
d e van zyne eigene Kunstbekwaamheden ; maar zich veeleer aanmerkte als iemand, onder cell hoop jonge KunfleL 3
Ilaa-
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naaren, die, door zich op allerlei foort van Schilderflukken toe to leggen , in flaat zou kunnen worden , om, in
de eene of de andere Stad, behoorlyk de kost to winnen .
Onze jonge Schilder trouwde, toen by naauwlyks negentien jaaren bereikt had , en trok na Ipswich , waar by
een huis bewoonde , 't Been zes Ponden St . huur in 't
Jaar deed : Ten deezen tyde was zyn Kunstvermogen ,
en voor hem zelven , en voor anderen, bedekt . Mr.
THICKINESSE , toen Luitenant Gouverneur van Landguard Fort , fchynt de eerfte geweest to zyn die de bekwaamheid van OAINSBOROUGH ontdekte .
GAINSBOROUGH , op zekercn dag ecn Boerenknaap ziende, die
met eeu nedergeflagen hoed over zyn tuinmuur been zag
na eenige peeren, nam een plankje, en trof hem zo verwouderlyk wel , dat men bet bout uithakte , en dit gefchilderd aangezigt zette op de tuinheining van wylen
Mr . CRAIGHTON, toen Drukker van bet Ipswich's Yotirnal .
Flier trok bet droevig kykend beeldtenis, (want dus zag
bet 'er uit,) de aandagt van Mr. THICKNESSE , en veelen zagen bet voor een wezenlyk perfoon aan .
Korten tyd daar naa , liet Mr . THICKNESSE den vernuftigen Knaap Landguard Fort fchilderen , zo als bet
zich in 't verfchiet vertoonde , met de Koninglyke Jachten 'er voorby vaarende , zo als toen wylen zyne Maiefl:eit op eene zyner laatfte reizen na Hanover overftak,
Toen bet , zeer tot genoegen van Mr . THICKNESSE afgedaan was , vroeg deeze den uitfleekenden Kuntenaar
hoe veel by 'er voor zou moeten hebben? Hy antwoordde zedig , dat , daar bet een groot fluk was , vyftien
Guinjes , zo by hoopte, niet to veel zou weezen . Mr .
THICKNESSE verzekerde hem dat bet niet to veel was ;
volkomen verzekerd, dat bet dubbel die fom waardig was .
Ongelukkig is dit fchoone fluk verlooren geraakt , door
tegen een vogtigen muur to hangen ; doch de Plagt, 'er na
gefneeden door Mr . MAJOR , zal altoos tot een bewys
overblyven van de bekwaamheden dies beide uitmuntende
Kunleuaaren .
Weinig tyds leed bet , of Mr. % :AINSEOROUGH werd
door Mr . THICKNESSE , en verfcheiden van diens Vricnden , overgehaald, om zyne bekwaamheid in 't Portraitfchilderen to Bath to beproeven , waar Mr . THICKNrsSI
's winters doorgaans zyn verblvf hicldt . flier nam zyn
werk dermaate toe, dat by , vyf Guinjes voor elk Portrait
neemende, fchoon by niet veel in flyl en klcur verbeterde, (want to Ipswich waxen zyu Portraiten flyf gefchilderd
01
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etc flegt geldeurd,) zich -wel haast genoodzaakt vondt,

den prys op acht Guinjes to verhoogen . 't Is naauwlyks
nodig to zeggen hoe fchielyk'hy voortging met den prys nog
to vermeerderen, tot by veertig Guinjes f'elde voor iemand
ten halven lyve , en honderd voor een ten voeten llit ;
't is even min noodig aan to merken, dat by, den prys
verhoogende, ook zyne Kunstflukken hoe larger hoe meer
volmaakte . Men bewonderde thans zyne Portraiten van
wegen derzelver volmaakte gelykenis , bevallige bonding,
en de vastheid der kleuren .
Met den Jaare MDCCLXXIV vcrtrok by na Londen, en
huurde een huis van drie honderd Ponden Sterling hour
's Jaars, in Pall-mall, Zyne verdienflen trokken eerlang
de aandagt van zyne Majefleit . Onder de veelvuldige
Portraiten , thans door hem vervaardigd , zyn die van den
Koning en Mr . BATES , misfchietl, de twee volmaaktile
ooit op doek gebragt .
Dan , hoe groot zyne uitmuntendheid was in hetPortraitIchilderen , 't was noodzaaklykheid , geene verkiezing,
welke hem aftrok van zyne geliefde Studie der Natuure .
jndedaad, men mag met regt zeggen , dat de Natuur in
alle haarc aantreklykheden van fchoonheid voor hem zat,
en dat zyn penceel, met eene gebreklooze getrouwheid,
haare fynfle en keurigfte trekken opgaf .
De grootile Loftpraakj, die Mr . GAINSBOROUGH ken verwerven , is die van zyn beroeinden Mededinger Sir
JOSHUA REYNOLDS .
In diens laatfle Redenvoering voor
de Schilderleden in de Koninglyke Academie, flelt by 't,
als zyn gevoelen , voor, „ dat, indien de Engelfchen ooit
„ Schildervernuften genoeg voortbragten , om den lof„ waardigen Naam van de Engelfclze Selzool to verdie .
• nen , de naam van GAINSBOROUGH , in de Gefchie• denis der Kunst , tot de Naakomelingfchap zou over„ gebragt worden , under de eerile die aanleiding gaven
• tot then Naam ." Van GAINSBOROUGH weeten Wy,
yoegt by 'er nevens , „ dat zyn drift Diet was om Ryk„ dommen to verkrygen ; maar nit to fleeken in zyne
• Kunst, en die Beroemdheid to erlangen die zulk een
„ toeleg zeker vergezelt ." „ Dat by deeze beer• fchende Drift tot zynen dood gevoelde," vaart de
Heer REYNOLDS voort , „ kan ik zelve getuigen .
„ Weinige dagen v66r zyn dood, fchreef by my een
„ Brief , om my zynen dank to betuigen voor de goede
„ gevoelens die ik had van zyne bekwaamheden , en de
• wyze op welke ik altoos , (gelyk hem berigt was ,)
K 4
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van htm gefprooken had , teffens zyn verlangen iiitdrukkende ~ oin my no- cells to zien , eer by ftierf.
Ik gevoel, hoc ftreelende bet voor my is, dus in verband to than met bet ftervend getuigenis 't welk deeze uitmuntende Schilder aan zyne Kunst gaf. Doch
ik kan niet agterhouden to belyden , dat ik nooit met
eenige banden van gemeenzaambeid aan hem verbonden
was : had 'er eenige nayver tusfchen ons plaats gegreepen , deeze werd in dit ernf ;g oogenblik vergeeten ,
en by keerde zich tot my als tot iemand, die met hem
bet zelfde doel had, en zyn goed aandenken verdiende,
door gevoelig to zyn voor zyne uitmuntendheid . Zonder
in een Verflag to treeden van 't geen tusfchen ons in dit
laatle bezoek gebeurde , moet ik alleen zeggen , hoe bet
eenen diepen indruk op mynen geest maakte, dat zyn
j , wederzin, om bet leeven to verliezen , voornaamlyk ont„ flondt uit den wederzin om zyne Kunst to verlaaten ;
„ wel byzonder , gelyk by zich uitdrukte , daar by nu
„ begon to zien, welke zyne gebreken waren , en die by
9 i zich vleide in zyne laatfte ftukken vermyd to hebben ."
Deeze beroemde Schilder overleedt, den tweeden van
Oogstmaand des Jaars MDCCLXXXVIII, ten zynen huize in Pall-mall. Zyn dood werd veroorzaakt door een
Wen aan den hals , die inwendig aangroeide, en zo groot
werd , dat dezelve den doortocht belette . Eenige maanden geleden , werden deeze belemmeringen geweldiger,
door eene koude , welke by in de Westmin/terhall gevat had , onder bet bywoonen van bet Onderzoek van
den Heer HASTINGS . Van dien ty i of nam de kwaal
zeer toe ; doch de verfchynzels bedrogen dermaate de
kundigheden van Dr . HEBERDEN en Mr . JOHN HUNTER,
dat zy bet ongemak voor niets meer aanzagen dan bet
zwellen der klieren , dat met bet warmer wear wel zou
verdwynen . In dit vooruitzigt ging by na zyn Buiten
by RLhmond, waar by eenige dagen bleef ; doch van
waar by , erger wordende , wederkeerde . Kort daarop
zag men etter , en Mr . JOHN HUNTER erkende dat bet
gezwel Kanker was . Mr, POTT werd 'er met Dr . WARRrr4 by gehaald, die in 't zelfde gevoelen f'onden ; doch
bet ondoenlyk vonden ham to helpen . In deezen hulploozen toefland kwynde de geagte en bewonderde GAINSWROUGH, en men dagt, dat by overleed, onkundig van de
kwaal, welke hem ten grave bragt . „ Maar de waarheid
„ is, zegt Mr. THICKNESSE, dat by bet niet wilde wee„ ten :
y,
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„ ten : want by had tegen zyne Zuster GIBBONS gezegd,
„ indien her Kanker is, dan ben ik een dood man V' Hy
maakte zyn uiterflen Wil, en begeerde by zyn Wend KIRBY,
in Kcw-church-yard begraaven to worden , met zyn naatn
op een Gedenk(teen . fly ftierf in bet d6n en zestighe
jaar zyns Ouderdoms, betreurd door alien, die hem kenden, en heeft een onflerflyken Naam naagelaaten .
't Zou zyner Gedagtenisfe to kort gedaan weezen, indietl
wy, by dit Getuigenis bet Kunstvermogen van GAINSBOUR000H gegeeven , Diet voegden , dat by een aandoenlyk
hart bezat , en eene weldaadige Ziel , fteeds genegen otn
de eifchen van waare behoeften to vervullen . Koos by, ter
beoefening van zyn penceel, een kind uit een boeren-f ulp,
alien, die zich onder dit nederig dak bevonden, deelden
doorgaans in de voordeelen , welke by van dit Schilderftuk
trok ; en eenigen hunner vonden , onder zyn dak, een
ge(taage toevlugt tegen gebrek . Zyne milddaadigheid bepaalde zich Diet alleen tot de zodanigen ; behoeftige Bloedverwanten, en ongelukkige Vrienden, wares voorwerpen aan
welke by Diet kon nalaaten de hulpiyke hand to bieden ; en
uit deeze edelmoedige geaartheid fpruit voort, dat by, zo
wy vreezen , zyn Gezin Diet gelaaten heeft in die ruime
omltandigheden , welke zo veele verdientten aan 't zelve
mogten belooven , en zo veele weezenlyke waarde moest
verf'chaffen .
Overeenkomftig met zyne verklaarde begeerte, werd zyn
leevenloos overfchot op den negenden van Oogstmaand to
Kew ter aarde beheld . De deer DUPONT, zyn Neef, die,
met veel vorderings, onder deezen uitmuutenden Schilder
zyn kunstvermogen beoefend en aangekweekt heeft , had
den voorgang by 't Lyk ; her doodkleed werd opgehouden
door Sir WILLIAM CHADIBERS, Sir JOSHUA REYNOLDS, Mr.
WEST en Mr . BARTOLOZZI, Mr. P . SANDBY en Mr. COATES ;
an, onder meer anderen, die hem de laathe eere aandeeden,
was Mr . SHERIDA14 , Mr . LINLEY , Mr . JOHN HUN'rza, eAz . enz .
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$EDENKINGEN OVER DE OUDE LAND SGESTELTENISS$
VAN HOLLAND .
Ult bet Fransch van den Heer DE REYNIER .

(journal de Phyfique .)
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e volgende Bedenkingen over de oude Landsgefteltenisfe van Holland, door den Heer DR REYNIER
opgefleld , ter gelegenheid dat by in bet ,journal de
1789, een Vertoog geleezen had , betreffende de Vraag, over bet aanwinnnen en afneemen
d er Landen door de Zee, fcheenen ons der Vertaalinge,
en eene plaats in ons Mengelwerk , waardig . In 't eerst
dagten wy dezelve met eenige Aanmerkingen to vergezellen ; doch beflooten liever ze to geeven gelyk wy ze
vonden ; orn die Aanmerkingen vervolgens mede to deel en , of Liefhebbers van de oude Ge(leltenisfe onzes
Lands uit to noodigen, orn ons met hunne Aanmerkiii .
gen op bet tegenwoordig flak to vereeren .

Phyjque , juin

Geduurende een vry langen tyd , welken ik my in Hot.
onthield , heb ik my toegelegd om de fpooren to
vinden, die ons konden verzekeren van de oude Landsgeiteltenisfe . 't Scheen my toe cen lluk van aangelegenheid
to weezen, to bepaalen, of de Zee lien grond allengskens
verlaaten hebbe , danofezlvrdoueBwn
deren nan de Zee onttrokken is ; en eindelyk , of de veranderingen, daar voorgevallen, veroorzaakt zyn door Binnenwateren . Om myne zaaken uit Holland geroepen , eer
myne nafpeuringen voltooid waren , heb ik bet gefchreevene daar over, eenen ander' gegeeven, en ontdekkingen
die ik meende gedaan to hebben, gehgel nit het dog verlooren . Ongetwyfeld zou ik ze voor altoos vergeeten
hebben , indien bet aangevoerde in bet
que , voor Juny 1789 , myne aandagt niet getrokken , en
derwaards to rug gebragt had .
De Schryver van dat Stuk pleit voor 't gevoelen , 't
geen my 4ltoos bet meest gegronde is voorgekomen ; naamlyk , dat de daadelyke gefteldheid der Kusten niet zeer
merkbaar veranderd is zints de oudite Tydperken , waar
van
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cyan wit befcheiden hebben ; dat Binnenlandfche wateren
de voornaamfte veranderingen veroorzaakten ; en Menfclleil
handen 'er eenigen voortbragten .
,Laaten wy hot een en ander nader overweegen .
Men treft verfcheide bewysftukken aan, ten betooge, dat
de Kusten van Holland niet grootlyks veranderd zyn
naardemaal men nog Ruinen vindt, welker tyd bekend is,
en andere veel oudere , op zulk eeu kleinen afftand van
Zee gelegen , dat men ze by de laagfte Ebbe kan zien .
Twee deezer gedenktekens zyn de merkwaardigf'e ;d-e
eerfte is een Tooren , door bet Volk ann JULIUS cMsAtt
toegefchreven , en die blykt van een Romeinsch Maakzel
to zyn , en nog onder water gezien wordt op de Kust van
Holland, tusfchen de Dorpen Kattivyk op Zee en Noordivyk
op Zee . Deeze Tooren is nog zigtbaar als de Zee zeer
laag loQpt , en deszelfs oudheid lydt geen twyfel . Het
andere gedenkftuk is min bekend, zelfs in Holland : 't beftaat in de overblyfzels van een Tempel , op het Eiland
UZalcheren, een der Zecuwfche Eilanden , by de Plaatzert
Domburg en West-kapellen ; Plaatzen , bekend door de over.
heerlyke Dykwerken , die men tegen hot geweld van den
Oceaan gemaakt heeft , op eene plaats van meer dan eene
myl lengte , wanr het geheel aan Duin ontbreekt. Deeze
Dyken ftrekken zich zeer verre uit beneden het waterpas,
men herUelt ze geduurig by laag water , en derzelver
voornaamil''r vastigheid beflaat in Stroomatten, waar mede
ze bedekt In . 't Is aan het einde van then Dyk , dat
ulnen ontdekt heeft ; men vindt 'er Standmen deeze
beelden, laag verheeven Beeldwerk met opfchriften ; deeze
gedenktekens worden in de Kerk to Domburg bewaard .
lk heb de Opfchriften geleezen , deeze ftrekten tot geloften om eene voorfpoedige Reize to verwerven , geene tot
dankbetooning van een verworvene goede Reize . De Godin deezes Tempels droeg den naam van NEHALENIA, een
Naam , den Oudheidkundigen geheel onbekend , en die
veeler pennen bezigheid verfchafte . 1k moest dit wit
breeder optekenen. Men mag 'er uit befluuen , dat de
Kust niet zeer merkbaar veranderd is , van de eerfte eeuwen onzer Jaartellinge : dewyl de Tooren nan JULIUS
U1EZAtt toegefchreeven , en die een hater tyd aanduidt,
,drench 'er niet verre van verwyderd, op een kleinen afftand .
Nat van de tegenwoordige Kust , en dewyl de Tempel
der Godinne NEHALENIA , zeker veel vroeger dan deeze
Tooren gebouvvd, op den z3lfden afftand gevonden words.
Vol.
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Volgens den Heer DES ROCHES (*), zyn 'er op bet Eiland
Goeree Ruinen van eene Stad, die ten tyde van DADIIIANUS
beftondt, thans ouder bet waterpas der Zee . Deeze RulPen verfterken myu gevoelen : wy hebben drie Overblyfzels,
op drie verfchillende plaatzen , bykaus op denzelfden afiland van de Kust . Dezelve heeft, derhalven, geene zeer
merkbaare verandetingen ondergaan zints den outiften tyd,
waar van men gewag gemaakt vindt. En indien de Zee
op de Landen afwinningen doet , en de Nederdanden en
de Duinen, die dezelve omringen , dreigt , is de werking
zo langzaam, dat wy over de uitwerkingen ons niet zeer
hebben to ontrusten .
De voornaamfte veranderingen zyn veroorzaakt door Binnenlandfche Wateren . Een laage grond , waar veele Rivieren . zich ontlasten , is (feeds door water bedekt, en
vormt een ontoeganglyk moeras, tot den tyd toe, dat de
Volken befchaafder wordende , en kanaalen graaven om
bet water of to leiden , en dyken opwerpen om het land
voor nieuwe overweldigingen des waters to befchutten ,
en ten landbouw bekwaamer to dnen worden . De Romeinen hebben ons den flaat der Nederlanden befcbreeven ,
ten tyde van hun eerften inval ; zy waren bedekt met
Bosfchen, en ondoorganglyke Moerasfen . De Inwoonders
begaven zich, by hoog water , op opgeworpen heuvelen,
om 'er zich met hun Vee to bergen ; deeze hoogten (Zerpen
genaamd) beflaan nog, by de Dorpen en Vlekkeal , bovetl
al in Friesland. Het water bedekte , by tyden van hoogen
Wed, het geheele .,and ; bet week, op andere tyden, in
de moerasfige Meeren, die nooit opdroogden .
Het meest bekende dier Meireu , ter oorzaake van deszelfs uitgeftrektheid, droeg den naam van Flevum ; aaiigemerkt de aangelegenheid van dit Meer, en dewyl men daar
den oorfprong vindt van de Zuiderzee , agt ik het der
moeite waardig, de weezenlyke ligging daar van te bepaa .
len . De Marquis DL SAINT SIMON flelt het Meer Flevwic
ter zelfde plaatze daar thans bet Zuidlykfie gedeelte van de
Zuiderzee gevonden wordt (t) . Met hem ftemt de Schryver , wiens Vertoog my aanleidiug gaf tot het opflellen
deezer Bedenkingen , overeen (§) . Verfcheide omflandighe(*) In zyne Mem. , qu'a remporte le prix a l'Academie de Bruxelles
en 1769 .
(t~ Guerres des Bataves contre les Ro ;nains, Introduction.
(¢) journal de Phyfique . Juin 1789 . P. 405 .
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leeden en waarneemingen, tet plaatze zelve gedaan , hebben my 'er andere perken aan doen toefchryven . Dat wy
de berigten, ons naagelaaten , bezien , en de waarneemingen,
door my gedaan, 'er mede vergelyken . V6tir de dertiende
Eeuw betlondt de Zulderzee niet, de Kusten van Holland
en Friesland waren tusfchen Stavoren en Enkhuizen zo
digt by elkander, dat men over bet water, tusfchen beide
ilroomende , met een brug kon heenen gaan . Dit water
verbreedde zich eenigzins , en vormde een moerasfige Rivier, of Kanaal, die zich by Texel in Zee ontlastte. Het
Eiland Texel lag aan bet Eiland Vlieland vast, en vormde
met Friesland een aaneengehegte flrook lands . Dit water
kon niet we] , zonder eene zeer aanmerkelyke omwenteling,
cene verandering ondergaan, en deeze onwenteling, veroorzaakt door onderaardfche vuuren , is als oogenbliklyk
geweest , wy vinden 'er de voetllappen van in de oude
Kronyken (*) . Op bet Roode Klif, eene plaats, eenige honderd fchreden van Stavoren gelegen , zag men vuurvlammen uit de aarde opkomen , op twee onderfcheide Tydperken, de eene in de eerfle jaaren onzer Jaartellinge, de
andere laater . Ten Zuidwesten van die plaats was een
Kasteel der Graaven van Holland ; bet land, daar toe beh )orende , flrekte zich uit omtrent tot by Enkhuizen : dit
Kasteel was een Jachthuis . In bet Jaar
werd deeze
grond ingezwolgen , her water bedekte de aarde , en
zints dat tydperk was die plaats de diepfte van de Zuiderzee, en is bet no- daadlyk . Toen verliet bet water bet
Meer Flevum , om zich in deeze nieuwgevormde kom to
werpen, en, zich daar buiten uitbreidende , vormde 't zelve
bet Noordlykfle gedeelte van de Zuiderzee , eene aanhoudende ondiepte . Men vindt de fpooren dier gebeurtenisfe
in den naam Roode Klif zelve , welke bet tints gedraagen
heeft. 't Zou van veel belangs zyn , dat bekwaame Natuurkundigen deeze plaats met een naauwkeurig oog bezogten ; ; k heb ze alleen in 't voorbytrekken gezien ; en
altoos hebben myne bezigheden een onoverkomelyke hinder(*) 1k had een vry breed uitgewerkt Vertoog over den ouden
Staat van Holland vervaardigd, en de bronnen, waar uit ik geput
had, aangeweezen . By myn vertrek uit Holland, dit werk onvoltooid zynde, liet ik bet in handen van iemand, die 'er geen gebruik van gemaakt heeft . Kan ik'cr een Affchrift van bekomen,
dan zal ik, in 't vervoig, een berigt geeven van dQ bewysflukken ,
welke men kan raadpleegea.
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derpaal nan dit onderzoek ge(teld . Ik zou teffens aanraaden het Eiland Urk , ten Zuiden van 't Roode Klif gele.
gen, to bezoeken : alle Zeelieden, door my ondervraagd,
hebben my verzekerd, dat het cen Rots is ; een tluk , zo
zonderling, zou van aangelegenheid weezen ; en, als het
geftaafd word , ons de zekerfle voetilappen van de gedagte
omwenteling opleveren . Nooit heb ik aan myn verlangen,
om dit Eiland to bezigtigen , kunnen voldo .n ; en ik zal
my grootlyks verpligt agten, indien eenig Natuurkenner dit
beweerde van de Rotsagtige gefleltenis des Eilands Urk
bevestigde of loochende. Zou dit Eiland een Vuurbergagtig Eiland weezen? Zouden die Vnurvlammen , die
men gezien heeft , de laatfte uitbarftingen geweest zyn van
een ouden Vuurberg ? Zouden de wateren de holligheden
daar onder gevuld , en de iuflorting des Lands, veroorzaakt hebben ? Deeze vraagen kunnen alleen door eene
plaatslyke befchouwing beantwoord worden .
I-let Meer Flevusn beflondt niet in de geheele uitgeflrektbeid der Zuiderzee ; het befloeg flegts een zcer klein gedeelte in het Zuidelykst gedeelte ; maar bet flrekt zich ten
Zuiden verder nit . Ik meen de oude voetflappen van de
bedding ontdekt to hebben , in een keten van duimen , die
cen kring vormen , welker grond een onafgebrooken bedding is van zeer flegte Turf . Deeze bedding is van twee
duimen tot vier voeten, dezelve ligt op eene bedding van
yzeragtig zand , en vervolgens op wit zand tot eene verbaazende dieptc . Deeze Turven geeven veel zwaveldamp
alit ; op de hoogtle plaatzen leveren, zy drooge Turfmaakeryen nit ; en deeze kust doorgeI ooken , en met zand
gemengd zynde , heeft men cenige deelen van die uitgeftrektheid lands vrugtbaar gemaakt . De keten Duinen,
die bet Meer Flevurn fchynen ornringd to hebben , flrekt
zich uit in de rigting van Harderwvyk, Voorthuizen, Rarneveld, Eede, de Grebbe , Rhenen, Amerongen, Doorn,
JVoudenberg , Soesdyk , Hilverfum en Naarden. Deeze
keten is overal van dezelfde hoogte van zestig tot tachtig voeten , uitgenomen omtrent de Grebbe, waar men
ze , om den grooten weg rydbaarder to maaken, een weinig verlaagd heeft, en to Gat van den Berg, tusfchen
Amerongen en Zuilenjicin , waar de Duinen afgebrooken
zyn , ter lengte van tusfchen de honderd en tweehonderd fchreden . Deeze Keel is naby de plaats , waar
de Lek zich fcheidt van den Ouden Rhyn : de Oude
Rhyn loopt voort laugs de zuidlyke boorden van deeze
laeu-
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heuvel-keten, gelyk dezelve van Arnhem of gedaan heeft,
en de Lek vereenigt zich met den mond der Maaze. De
tyd , waarin bet Meir Flevum be(londt, is veel vroeger
dan de formeering van de Lek, die den oorfprong verfchuldigd is aan bet Kanaal, door DRUSUS gegraaven. In eert
veel vroeger Tydperk, volgde een gedeelte van bet Rhyn.
water den tegenwoordigen koers van den Ouden Rfiyn, en
bet wider wierp zich in bet Meir Flevum , ter plaatze van
Gat van den Berg . In de invallende en uitfteekende hoeken der heuvelen, in de turfagtige natuur van die Keel,
gelyk aan die van een kom , en zelfs in de fchikking der
gronden, en der landen van den Rhyn tut Gat van den
Berg, die alle in de rigting van die oude bedding loopen,
vindt men beflisfende bewysftukken, ter begunftiging van
dit gevoelen . Dit bewys, 't geen de tegenwoordige Landsge(leltenis ons oplevert , wordt verfterkt door bet getuigenis van PLINIUS en TACITUS , die verzekeren , dat bet
Meir Flevum water nit den Rhyn ontving.
De 7sfel, lien men zou kunnen befchouwen als een on .
den mond van den Rhyn , in bet Meir Flevum , is veel
jonger . Het blykt, uit het getuigenis der Gefchiedfchryveren, dat de Romeinen den Esfel hebben doen graaven , om
bet Land van water to ontlasten, ten oosten van die Berg .
keten, die bet midden van Opper.Gelderland beflaat.
De andere Meiren in de Vereenigde Nederlanden hebben
een veel hater oorfprong . De Dollart is ontflaan in den
Jaare MCCLXXVII ; de weinige diepte en de modderige
boorden, nu door 't water bedekt, dan bloot, duiden aan,
dat de Dollart den oorfprong verfchuldigd is aan eene Overftrooming, en Diet aan eene Omwenteling, als de Zuid.rzee, die eene veel grooter diepte heeft . Een naauwkeurig
onderzoek, door my to werk gefleld, heeft my overtuigd
van dit verfchil in oorfprong .
Het Biesbosch is ontffaan in den Jaare MCCCCXXI : men kent in 't breede de
Overflrooming , waar uit het ontftondt , en de weinige
diepte draagt Dog getuigenis van die herkomst .
De Hond en de andere Armen, die de Zeeuwfche Eilar.den vanedn fcheiden, zyn ook den oorfprong hunner tegenwoordige gefleldheid verfchuldigd aan eene langzaamer of
fchielyker invreeting van 't water.
Uit alles, wat ik tot bier toe bybraet, meen ik to mogen
befluiren .
boor eerst, dat de Kusten der Vereenigde Gewesten , zints de oud(le Tydperken , waarvan de
Kronyken en Gefchiedenisfen fpreeken, Diet zees merkbaar
ver.
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veranderd zyn .
Ten tsveeden, dat de Binnenlandfche
veranderingen, daar voorgevallen, voortgebragt zyn door
Omwentelingen, uit uitbar(lingen onttlaande, of door de
langzaame uitknaagiug der Binnenwateren .
Ten derden , dat de Landen , fchoon meer door de wateren overdekt , in verafgelegene tydkringen , veel uitgefrekter waxen : dewyl de Zeezs fche Eilandcn een geheel aaneengelegen Oord uitmaakten, aan 't Vaste land gehegt, alleen een
vittocht laatende aan de wateren van de Maas en de Schel
de : naardemaal de Zuiderzce en bet Haarlemmermeer Diet
beflonden, en bet Meir Flevum eene veel kleinder uitgebreidheid had : naardemaal ; eindelyk, de Dollart niet beilondt, en de Kusten van Friesland aich uitf'rekten tot de
Filanden, die in 't Noorden de Zuiderzee bepaalen .
Ten vierden, Oat de Zuiderzce den eertlen oorfprong verichuldigd is tan onderaardfche Vuuren , die een gedeelte
des lands deeden inflorten, wier holligheden, met water
gevuld, tegenwoordig bet diep(le gedeelte van de Zuiderzee uitinaaken .

GOLDONI EN ROUSSEAU .

(Uit de

iWernoires de M . GOLDONI, pour fervir a l'Histoire de fa vie
& a cello de fon Theatre ( 1 ). Tom III. pag . 126 . &c .

.filet eerfle Stuk (zegt GOLDONI) dat ik in 't Fransch
fchreef, was de Weldaadige Knorrepot ; doch ik was
niet flout genoeg, om bet openlyk bekend to maaken, voor
ik hetzelve aan eeuige Lieden had laaten zien, die 'er de
noodige verbeteringen in konden maaken . Ouk maakte ik
gebruik van de voorflagen welke zy my deeden .
Omtrent deezen tyd was ROUSSEAU van Geneve to Parys to rug gekomen . Elk beijverde zich om met hem re
fpreeken , doch by was voor ieder niet to fpreeken . 1k
kende hem alleen door zynen roem , wenschte hem ook
to zien , en vleidde my zelve met het geluk, dat ik myti
fluk door een' man zou kunnen laaten beoordeelen , die
zoo bekend was met de Fraufche Spraak- en Letterkunde.
Wan(#) Eene Nederduitiche Vertaaling van dit aangcnaam Werk is
by den Uitgeever deezes, A . VAN DER KROE, op de Pers .
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Wanneer ik verzekerd wilde zyn van hetn ontvangen to
worden, behoorde ik vooral zorg to draagen om niet onbekend by hem to komen . Ik verkoos dns, eerst aan hem to
fehryven ; en betuigde hem, in mynen brief, bet verlangen
dat ik had, om kennis met hem to maaken . Hy antwoordde
my zeer beleefd : dat by niet uitging , en dus nergens
kwam ; doch indien ik de moeite wilde neemen, om in de
flraat Platriere, in bet Hotel van then naam , vier verdieplngen hoog to klimmen , dat ik hem dan veel vermaak
zoude aandoen . Ik narr zyn verzoek aan, en ping, twee
dagen daar na, naar hem toe .
Ik zal myn Gefprek, met den Burger van Geneve, bier
mededeelen . Deszelfs inhoud was zeker niet zeer belangryk ; en van myn Stuk werdt alleen in 't voorbygaan gefprooken , evenwel neem ik gaarne de gelegenheid waar,
om van deezen geheel byzonderen Man to fpreeken , die
uitwuntende bekwaamheden , maar tevens ongelooflyke
vooroordeelen en zwakheden , bezat.
Ik klom, in bet gemelde Hotel, vier verdiepingen hoog,
klopte aan , en men deed open : Ik ontmoette een Vrouw,
die noch jong, noch bevallig, noch fchoon was . Ik vraagde : of de Heer ROUSSEAU t'huis was? „ Hy is t'huis, en
• ook niet t'huis" antwoordde deeze vrouw , die ik ten
hoogile voor zyne Huishoudfler aanzag ; en vroeg naar myn'
naam . Ik noemde denzelven . „ Men verwagt u, Myn
„ Ileer! zeide zy. „ Ik zal bet mynen Man zeggen ." Een
oogenablik daar na werd ik binnen gelaaten .
Ik vond den Autheur van de Emile bezig met bet fchryven van Muzyknooten . Ik had reeds daar van hooren
fpreeken, en kon niet nalaaten, om in my zelven daar over
to morren . Hy ontving my zeer vriendelyk ; flond op,
en zeide , net ecn blad muzyk in de hand, „ Zie eens,
• of 'er wel iemand zo goed Nooten affchryft als ik . l k
• durf wel wedden , dat 'er geen fluk zoo fchoon en
• naauwkeurig onder de Pers van daan komt, als van my .
• Wel aan (vervolz de by) last ons by 't vuur gaan ." Dat
ook niet ver van ons of lag .
Het vuur was uirgegaan : by eischte een blok brandbout ; en Mevrouw uousseAu bragt bet zelv' . Ik flond
op , en bood Mevrouw myn floel aan : dock haar Man
zeide : „ bond uw gemak, myn Heer, myn Vrouw heeft
• haare bezigheden ."
Myn hart kromp weg . Een Geleerde voor Affchryver,
V. DEEL . AIEt` G ELW . NO . 2 .
en
F
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en zyn \rouw voor Meid to zien fpeelen, was voor my
een to vernederend Schonwfpel . Ik kon myne v erwonder .ng - en mya verdrict nict verbergen, fchoon ik niets
zeide • RouSSCau echter was veei to doorzichtie dan dat
by niet zoude merkeu , dat 'er icts in myne ziel - onlging .
Hy vaagde my 'er naar, en ik zag my gnoodzaakt, om
heal d .: oorzaafk van inytl zw y gen en ftille bewondering to
bekennen .
• Hoc ! zeide hy, g y bcklaagt my, onl dat ik my met
„ affchryven be<,ig houcle?
- Zoud gy denken, dat ik
„ betel' Lots doer wannear i1: hocked ichreef, voor Mendie net leezen kunnen ; of kwaadaartigc ,jow na„ fchen
„
lsstco de floffe aanoaf, voor cen of under Artykel? --„ Gy dwaalt . Ik bemin de Muzy : : by uitncetnendlieid ;
„ ik fehryf voorttefrelyke Ori ,:,ineelen „C : ik leef 'er van ;
• ik heb 'er Vera aal : ;n : en dnt is my ,;caoeg, . Maar gy
„ (voer by voort) wat doet gy ? -- Gy zy t naar Parys
„ gekonlen, onl voor do ltalilanfche Tooncelfpteicrs to
„ werken . Dat zyn Luiaarts , lv,-lke we ftukken niet
„ fmaaken . T 7 ._r wed r fe rug naar uw Vaderland, ik
weet dat men a daar wenscht ; dat nicii 'er u vcrwagt ."
• Gy hebt gelyk, Myn Ilecr ! (viol ik heru in de rede)
„ na deeze behandeliug van de zyde des Italiaanfchen
• Schouwuur,, , had fl, haws mo :ten vcrlaatcu : doch
„ andere uitziehten hchbea my bier gchouden .
Ik
• hcb cnlangs cen Stuk in 't hrutsch gefcllreven
„ Floc! Gy hebt eeii Stuk in 't 1 1•a i, sch gefchreven?" Viol
by vol verwonderitlg bier op in . „ Wat zult gy daar toch
mede uitvocren ?" „ 1k zal bet op 't Tooneel gee• ven ." -- „ Op welk con Tooneel?" ---- „ Op
„ liet 1!ranf:he Tooncei ."
, Gy verwyt my, dat
s , ik myn' tyd misbruik, en Gy zelv misbruikt uw tyd,
• zonder bet minute voordecl ." -- „ Myn Stuk is
• reeds ain genonlen !"
„ Is bet moyelyk ? Doch
• ik verw,ancter 'er my geenszins over . De Komedianten
„ hcb ;b, n gecn a!gemeen Menflicuverfiand. Zy neemen
a .m , en wyzen van de hand, dat geen fterveling 'er wys
91
9 , ult kin warden . Gocd, zv hebben bet aaugenomen,
• mean 1 1eclcn duen zy bet diet : en fpeelen ze bet, dan
„ is let zo veel to f'tnn .er voor u ."
--- „ Maar hoe
, ., kunt gv over een 1'• uk our deelen plat Gy niet lent?" -y ,-Iic ke den fina dc! It~tii .taneii, en den fmaak derl ran, .1~hCn ; uCt :yaU_i 'i id 1) ve'-1 t . -root, eil, met nw
9

t

EN ROUSSEAU .

79

}, Velneemen, bet is niet in uwe j:arcn, dat men in eene
- „ Uwe
„ vreemde fpraak bcgint to fchryven ."
„ Aanmerkingcn zyn zeer gegrond, IGMIyn Beer : doch ik
„ zie de zwaarigheden geenzins voor onoverwinnelvk aan .
„ Ik heb myn werk Lieden van verfhand en henners
, en zy fchyncn 'er vergenoegd made to
mede~Jedeeld „Men
,~ zyn ."
vleit u, men bedriegt u ; gy zult het
u beklaagen . Laat my uw fluk cens zien ; ik ben open,~ hartig ; ik ben voor c .e vuist ; en zal a de waarhcid
„ zeggen ."
flier wilde ik hem juist hebben, fiat zo zeer om hem
raad to pleegen , inaar voornamenlyk , om to zien , of by ,
Pa de voorleezing van dat iluk, niet war meer vertrouwen
in my zoude flellen . 1llyn handfchrift was in handen van
den Affchryver des Franfchen Schouwburgs . Ik beloofde
den Heer ROUSSEAU hetzelve, zo dra ik hat to rug had,
to laaten zien , en myn oogmerk was waarlyk onn myn
woord to houden . Doch de volgende gronden hielden my,
by nadere overweeging, daar van to rub .
Er is een Werk uitgekomen onder den tytel : lcs Confesions de J . J . ROUSSEAU , Citoyena de Genti •e , behclzende
fAnecdoten
nit zyn lceven, en door hem zely' gefchrcven .
In dat gefchrift vcrichoont by zich zelven niet, en verhaalt zelfs eeiac rnenigte in 't oogloorcn,le cl'ngcn die hem
betreflen, en d :e Item nadeelig zouuen kunnenzyn, wanueer zyn groote naarn hem, in dat geval, niet boven alle
beoordecliug flalde .
Doch ik weet no- eene Anecdote, die hem in zyn laatile jaaren gebcurde, ca die men in Been zyner gefchiedenisfen vindt . Mogelyk hceft by dezelve vergeeten ; moge.
lyk heeft by fees tyd gehad om haar by do oveaige to voeen , nadien slit Werk ecrst na zynen Food is uitgekomen .
Decze Anecdwe raala nay niez rechtlieeks , dock was
echter de oorzaak, dat ik hem myn tllelJaadi~e Knor•repot
niat vertoonde .
ROUSSEAU had Vrienden , en veel bewonderaars in
Pazys . De Ileer "* hoorde order beide . fly beminde
hem, achtte hem hoot , en bcklaagdc hem to gelyl,er tyd :
want by kende zyne droevige omflandigheden even zo
tuaauwkeurig , als by zy ne bekwaamheJen kcnde . By
hood den Geneeff_hen gele=erden een zeer aarti ;; , ;*emeuhileerd en gefchikt ver,lyf, aan, d -*gt by den Tilin der
Tuileries . En , on7 bet gevocl van zyneu vricnd niet op
to wekken , hood by het/,cice tot den prys aan , dien
F z
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ROUSSEAU, in zyn flegt Hotel , verwoonde . De laatffo
knerkte bet oogmerk van den grootmoe .ligen man , floeg
bet geheel en al af, en fchreeuwde overluid : dat by zicl$
niet wilde laaten bedriegen .
De Heer * * * , ook een Wysgeer , maar tevens een
lr ranschman, die de Welleevendheid met de Wysgeerte vereenigde , nam bet weigerend antwoord niet kwalyk . Hy
kende den Man , vergaf hem zyne feilen , bezogt hen$
als voren ; en getroostte zich de moeite , vier verdieping,en hoog to klimmen , om hot vermaak zyner verkeering
to genieten .
Hy had van de gefchrevene Bekentenisfen van JEAN
JAQUES hooren fpreeken , by wenschte dezelve to zien,
en nadien by in zyn Brieventas eenige Zedelyke Tafreelen deezer Eeuw, in den fmaak van THEOPHRASTUS en
LA BRUYERE had, zo floeg by zyn vriend voor, om beide hunne cpflellen elkander cens voor to leezen .
RousSEAU nam den voorflag aau , doch alleen onder
dit beding , dat de Heer * * * een gewoon avondmaal,
met hem in bet Hotel Platiere zoude houden . Deeze
flelde hem voor, dat dit beter by hem kon gefchieden,
„ Dat is hetzelfde," zei ROUSSEAU, „ bet moet by my
,# gefchieden ; of wy zullen niet leezen . Ten hoogfle
• (voegde by 'er by) geef ik u vryheid, om een flesch
• van uwen Wyn mede to brengen ; want in myn huis
,, kryg ik zeer flegten .
De toegeevende Franschman femt in alles toe . Maar
by ongeluk is by veel to welleevend, en to voldoendc,
qn zend een mand met zes flesfchen besten , en zes flesf; ben Mallaga Wyn . Deeze verrasfing bragt den Geneef,
fzheu Burger in een kwaaden luim . De Pranschmara
komt , merkt bet , en vraagt naar de oorzaak . „ Wy
,, beiden (zegt de gevoelige man,) zullcu, desk ik,
• geen twaglf flesfchen Wyn alleen d rinkers . l k bob een
• Pies nit den mand genomen , en dat is genoeg by een
• avondmaal . De overige moot gv terflond to rug ftuu, g req
of niet by my eeten ."
De Bedreiging was met vreeslyk, en de voorleeziug der
fukken Ring den Bast bet nicest ter harte . De knecht
was 'er nog, zo dat deezen bevolen werdt, den Mand
wear mode to neemen . RoussEAU was nu to vreden, en,
begost to leezen .
Intusfchen hadden zy, met de gemelde Tooneelen, huntten tyd3 verfpild . De ypoxleezing wcrdt door Njevrauw:
RQUS-
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afgebroken , die de tafel noodig had om dezelve to dekken . Men had zonder de tafel wel kunnen leezen , maar in hetzelfde oogehblik werdt ook bet eeten
opgedraagen . Een Hoen met wat Salade waren alle di~
gerechten .
Na den maalryd werdt let de beurt van den fleer
om to leeven, Hy lcest ecn Hoofdtuk , dat goed opgefield is , en zeer gepreezen words ; by leest eeu tweede
lloofdftuk : in eons ftaat ROUSSEAU op, en gnat, met een
toornig gelaat , en eene houding vol gramfchap , de kamer op en neder . De Leezer vraagt raar de oorzaak zytler gramfchap . „ Hot is geenzins welleevend , (zegt hy)
• by braave lieden to komen, en die to beleedigen ."
„ Hoe ! vraagt deeze , waar hebt gy u over to beklaa,, gen?" - „ Gy hebt met geen Gek to doen, ant„ woord de Wysgeer , gy hebt myn Afbeeldzel daar
g , met veel to fferke kleuren , en met Satirieke trekken ;
• voorgef'eld . Dat is aflchuwelyk ! dat is fchandclyk 1 '
„ Wees niet to driftig, valt hem de Franschman in de
.,, rede, gy zyt myn Vriend ; ik acht u hoog ; gy kent
,, my. Een wreed , ergerlyk , en galzuchtig mcnsch ,
,, heb ik willen fchilderen
op die wyze als h in 't
„ gewoone leeven dikmaals voorkomt . . . ." - „Ja, ja
• vervolgt ROUSSEAU , ik weet wel dat ik by onkundih , gen daar voor gehouden worde . Ik beklaag hen , ik
vera'cht hen zelfs ; dock ik kan niet toelaaten, dat een'
• man als gy , een vriend
bet zy dati een waaee
• of valfche --- by my komt I om my , my zelven,
• zodanig voor to fellen ."
De I-leer * * * mogt vender zeggeri , en doers wat by
wilde, by kon Diets Op ROUSSEAU verkrygen . Zyn hoofd
fond nu geheel niet wel ; zy icheidden derhalven , en
4chreven elkander vervolgens zeer kwaadaartige Brieven (*) .
rousSEAU

(') By dit verhaal van GOLDONI, kunnen wy nog cone byzondere Anecdote van ROUSSEAU voeglen, die hem made in een zeer
byzonder licht plaatst . ROUSSEAU las zyn Vriend DIDEROT, (die hens
eene menigte dienften, en dikmaals tot zyn eigen nadeel gedaan
had) de Heloife voor, toen dezelve nog in Manufcript was . Deeze
leezing duurde drie dagen , en drie heele nachten . Toen zy
gedaan hadden, wiide DIDEROT ook iets van zyn Work voorleezen .
om daar een oordeel over to hooren . „ Kom a in, naar bed, ant,
we.rJCle

ROUSSEAU ; bet is laat : 1k ga f?aapem,
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GOLDONI LN ROUSSEAU .

Ik was een Vriend van deezen Geleerden . Den dag not
zyn verfchil met ROUSSEAU , vond ik hem in een gezeli
fchap . Hy verhaalde ons, wat hem gebeurd was . Eenige
van het gezelfchap lachten 'er om , andere maakten 'er
aanmerkingen op : en ik had, boven andere, daar reden
toe . Roucsn',u was cen tinorrepol ; hy had dit zelfs,
in den twist met zynen Vriend, erkend . 'Er ontbrak dus
Diet aan , dan dat by ook vermoedde sveld~~c~ia to zyn,
om my to kunnen verwyten , als of ik hem in den Perfoon des lrelclrt cr'i? r. Ifnorrcpois ten tooneel wilde voeren .
Ik droeg derhalven wel zorm , om my niet aan zyne vermoedens en kwaaden luim bloot to iicllen , en zag hem
zedert niet wear .
fly was met de grootfte behtvaaa;hedcn van do waereld
geboren, dat heeft )hy beweozcn . I_e ;aar by was con Proteflant, en maa'lte boven died zecr Vrygeestige ZVerken .
IIy za zich genoodzaakt , om Prankryk , dat by ais
zyn uieuw Vaderlund befchouwde , to verlaaten . Deeze
nevelfter maakte hem geemelyk . fly hield de menfclaen
voor onrechtvaerdig , en verachttc hen ; maar dceze verachtin kon hem nimmer tot voordeel verflrekken .
Welke grootmoe(lige Aanbiedingen , welke befchermingen heeft by niet afgeflagen ! Zyn flrooleger was hem
waardigcr geworden , dan con Paleis . Eenige ontdekten
groothcid van ziel in zyne fluutheid ; andere hielden het
voor enkel Hoobmoed . Ik beflisch niet wie gclyk beefs,
maar by was to beklaagen . Deeze zyne zwakheden deeden niemand kwaad , en zyne Talenten maakten hem
eerwaardig . fly flierf zoo als by leefde , namenlyk als
een WVysgeer ; cn de Republiek der Gelcerdheid moet den
grootmoedigen man altoos dankbaar zyn , die zyne asch
met een gedenkteken verfierde .
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Near 't Hoo rda,tsch .

in die vroeyc Eeuvcorr, der \Vereld, in die zalige
Z tydon,leefde
toen de 11'lenfehan z ch 'u -z n andcr bcdwang vond
EMIN

den, dan 't goon de
vnd~' , cii 'c ~;cluk der Zarueniceving hun dierbaar nma . i.t . F) E'ortual had lr_cu met geluksgoederen ryk beichonkec . Hot Land, tvaar by lce .de, was bekleed
met altoosduurcnd g xu en ontelbaare bloemen . Geheele Bosfchert

ZE.MIIN, EEN OOSTERSCH GEZIGT .

83

fchen van Ceder- en Palmbocmen hehoorden hem toe ; zyne welgevoedde kudden graasden in vaicien , belbroeid door de veririsfchendfte firoomen : met een woord , by genoot alle de vermaaken uit fchoonheid en eenvoudigheid eens Aardsvaderlyken 1cevens fpruitende.
Gemaklyk kin men zich het geluk van ZEMIN verbeelden : wie
op aarde, die na de infpraaken des harten luistert, zou onvoldaan
weezen over zulk cen Lot? Maar ichoon bet den jcugdigen zEMIN aan Been goedhartigheid , en aan geene wel to vreden .
heid ontbrak , deedt , nogthans , de drift cener ziedende jeugd
hem van het pad des Regts afwyken , tot onteibaare dwaalingen
vervallen , en v : :rweldte in hem eon aantal onvervulde begeerten .
In den gelukffaat, dien by genoot, zag hy, ten laatften, niets
dan finaaklooze eenvormigheid . Nicuwe dcnkbeelden , nieuwe
wenfclaen volgden clkaiader oogenbliklyk op . Ongelukkige toe_
ffand ! Hoe goeddaadig en ryk de NatuNir ook moge weezen, is zy
egter to fchaars en to arm , om voldoening to fchenken aan de
onredelyke begeerten der Menfchen Kinderen . Doch Wanfinaak
zelve , den Mensch tot ernftig nadenken brengende , dient om
hem van de elenden der anders ono,-houdelyk knaagende ingebeelde behoeften to geneezen .
ZEMIN Viol, op zekeren dag, a gemat door let pcinzen op zyne
vrugtloos uitgefiorte wcntthcn, in diepen flaap . AZCR, de Geest
aan wiens zorge bet bewind der Aarde is overgelaaten , ondernam hot zEMIN van zyne Zelfbedriegcly to verlosfen, door ingebeelde tooneelcn, hem in den Drown, of Nagtgezigt , voor to
houden .
In dien Droom zat ZEMIN aan den voct eens Ceders , op den
top eens hoogen bergs, van waar by zyne wyduitgefrekte bezit_
tingen geheol kon overzien . Docl , in ftedc van dezelve met
rmaak to befchouvwwen, hoist by in bittere klagten uit : waar uD
zyne oogen ton onverwagtfte verbysterd wcrden door ee-n onbefchryfbaaren helderen glans . Van den Hemel daalde een work
neder, heerlyk fchitterende doof gouden en azuren randen ; cell
aangenaame gear vergezelde dit verrukkend gezigt . Op de wolk
vertoonde zich een Hemelsch weezen, welks goedaartiz voorko_
men al den fchrik, uit de fchielyke verfchyning berkomff ;g, caeedt
vcrdwynen . 't was de weldaadige AZUR, die, zonder zichzclven
bekend to maaken , ZEMIN in de ;zervoege , aanlprak .

•
•

ZEMIN,welke naargeestige evetileggingnve;fooren oven l recd? Zeg
het my, op dat ik dczelve wegneeme!
,, MTyn leeven," autwoordde zEMIN, „ is voor nay een on .

,,
„
•
•
•

driaglvkcn last geworden ;ik zie in het zelve niets dan beftendig efdn en hetzelfde onveranderd tooneel . In de fchaduwela
myner bosfchen , in de met bloemen ryk bezaaide velden,
vind ik niets nieuws ; zy verfchaffen my dat vermaak niet,
't Seen zy voorheen in ov rviloed opleverden . Zelfs de beval„ 1ig.

84

zEMIN ;

• ligheden van myne fchoone SELIMA hebben alle haare aantrekj
• lykheden verlooren . - Zatheid is reeds voor lang gevolgd
• op 't genot . r---. Myn hart gevoelt eene onbefchryfbaare lcdigheid van genoegen . - 6 , Goeddaadige Geest, want
• voor goeddaadig hou ik u, hervorm deeze finaaklooze toonee•
• len in een land gclyk aan 't geen de Hemelfche Geesten be„ woonen , op dat 1k, in de e~ndelooze verlcheidenheid myner
• genietingen en vermaaken , eenc onuirlpreeklyke en nooit ver• minderende verrukking moge ondervinden ."
Naauwlyks halt by deeze woorden uitgefprooken , of by bezweem aat3 de voeten van AZOR . De geheele Landftreek nam een
nicuwe gedaante aan . De geheele Natuur vertoonde in 't ronde
bet fcheppend vermogen van dcezen Hemcltchen Gezant. Mm,
mer -vertoonde zich op deeze aarde iets, 't geen haalen kon by
bet betoverend Gewest, waar in ZEMJN zich thans geplaatst vondt .
ZEMIN, uit zyne bezwyming herkomen, zag met verbaasdheid
alles wat hem omringde, aan . Hy z,,t op een bedde van Violet
ten , en de zagtfte windjes bliezen hem de aangenaamfle geuren
uit duizenden van bloemen toe . Opftaande, wandelde by
door de venukkendfle wandeldteeven , uit welker takken bet
freclendst gczang der vogelen onophoudelyk zyn ocr bczig hieldt,
terwyl by zyn oog met de gezigten , die zich aanboden , niet
kon verzadigen .
ZEMJN was geheel verwondering, gehcel
verrukking! Op 't onverwaetst verfchynen op dit touneel
zeven Nymphen, bekoorlyk als de Houris van hat Paradys . Alie
de fchoonheden des Landtchaps verliezen haare aantreklykheden
in 't oog van den verliefdcn ZEMIN . De Nymphen loopca . hem
voor uit, na uitlokkende boschjes, op cenigcn affland . Ely vo ; ;t
ze door heete drift gedrceven ; by zet zc niet tang vrugtloos na.
Wie is nu zo gezegend als ZEMIN 1 Zcvcn leugdige
fchoonheden , die icder haarc byzondere hevailigheden bezaten ,
tokkclen hem beurtlings aan met alle de aantreklykheden der verfcheidenheid .
1\laar naauwlyks waren acht dagen in deezen Drooni van vetrukking gefleeten , of de uuren fleepten traager voort . Nieuwe
begeerten , heftiger dan de voorgaande , bekroopen het hart van
den rustloozen zEMIN . Zich uit de armen der bevallige Nymphen
rukkende, vertrok by na cone digt befchaduwde eenzaamc piaats,
cm 'or zyne klagten op nieuw uit to boezemen .
„ Onge .
• lukkige ZzMIN," was zyne taal, „ wanneer zult gy bedaard• held en vrede genieten ~ Op welk geluk kunt gy hoopen, als
• zatheid en wanlust volgen, op 't genot der uitgeleezenftc ver• maaken ? 1k heb zeker niisgetast in het voorwcrp myner be• geerten ? 1k voel dat myne verlangens zich wyder uitflrekten
• dan hot finaaken van de genictingen der zinnen . Hoe luister• loos is het dus myn leeven in lea ;gheid en hedryfloosheid to
Myne uitzigten verbreiden . 1k voel my tot
• flyten a
„ edc-
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edeler najaagingen gevormd . Ik ben gefchikt om den laurier
aan de beroemdfte Heldcn to betwisten , en onterflyke Ecre
in to leggen, langs een pad den wellusteling onbekend . 1k
wil my nict langer onthouden in de geurige myrthen-boschjes
j es , noch , in een onbekenden hoek der aarde , vergeeten en
onberoemd myne dagen flyten -- Ach ; wilde AZOR my
no- cons gunflig zyn . Tot nog heb ik in mynen boezem
geene begeet LC gekoesterd, of my zelven , of AZORS goedkeuring,
waardig. Wat zal ik meer to wenfchen hebben , als ik cons
myne Landen zo wydftrekkend zie als myne begeerten , en
myne Magt gedugt voor myne Onderdaanen ? Hoc aangenaam
zaf hot my weezen my zelven to befchouwen als een Heer
des Menscndoms, een God op Aarde , zwaayende met myn
Gene hand den donder der verdelgingc , en zegeningen met
de andere uitreikende I"
Een onzigtbaare arm ligtte, ten deezen oogenblikke, ZPMEN Op,
en voerde hem met fnelle vaart door de lugt. Hy zag voor zich
een wyduitgefi:rekt Land, vol trotlche boschadien . Rivieren, naar
Zeeen gelykende, ftroomden van 't hoog gebergte neder, en ver,
fpreidden zich in veelvuldige takken, die alle de-zegeningen van
Rykdom en Overvloed door het geheele Ryk voerden . ZEMIN
voelde zich getroffen , door de grootte en de volkrykheid der
Steden , die uit de wydftrekkende vlakten de kruin opbeurden .
Mlle deeze, fprak de onzigtbaftre Geest, Ale deeze, u ZEMIN
„
„
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zyn de uwe!

Het hart van ZEMIN juichte op de befchouwing van de Lan .
den, die by welhaast alleen zou beheerfchen . Toen AZOR op aarde
afdaalde •, vondt zEMIN zich eensflags in 't pnidden eener vergaderinge van wyze Staatsmannen en Helden , die hem , eer by
van zyne verwondering bekomen was , met eenpaarige ftemmen
voor Oppervorst uitriepen . Hy zag, in een oogenblik, een geheel
Volk voor zyne voeten geknield ; do lugr wccrgalmde van vreugdegeroep en toejuichingen . Een fterke krygsbende geleidde den
nieuwen Monarch na een overheerlyk Paleis . Zyne Hovelingen
en Onderdaanen verfcheenen in ontelbaare menigte om de trappen
van zynen Throon to kusfchen . Dril'ten Kameelen, ryk belaaden ,
bragten hem, tot inhuldigingens gefehenken, het beste der Landfehappen, bet goud der Eilanden, en de geurigfle Speceryen van
bet Oosten, in ruimen overvloed .
ZEMIN hoorde, met hot verrukke idst genoegen , de Krygstrompet
feeken, en zag, met pen min welgevallen , al deN pragtigen toeflel
des Krygs . By trekt op, aan 't hoofd van een weltoegerust Leer, tact eenige Vorflen aan, wier Landen aan de zyne grensden,
en geeft hun de nederlaage ; cone groote flachting aanrigtende.
Hot juichen der Zegepraal, he tkermen der gewonden , en hot
zugten der ftervenden, is voor zyn oor een welluidend Muzick .
'rots op de bchaalde overwinu~ng , haast zich de Overwinuaar
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om eon ander Volk to vuur en to zwaard to verdelgen ; en aas
met reuzenichredcn fiapte by voort van de eene vermeestering
Nog is ZEMIN onvoldaan .
tot de andere .
Schoon alle
Volkcn , t•o ,loso:n hem, zyn to ondergcbragt , pynigt hem bet
dcnkbecld , dat 'cc cog andere beftaan , die de kragt van zyrj
onvcrwinlie] yken arm met beproeid hadden . Hy koesterde zeifs
de wensch , dat sic 1-lemei endere \Vereidcn gevormd had , op
dat Ly ze rnngt to card%:rbrengen . -- n t erode, vondt by, onder c . : milliocnen fluaven , laag genoeg om in ailes op zyne
~,venken to vliegen , cenige weinige wyzce , die moods genoeg
bezaten om hem do teal der Waarhcid to d©en hooren , en tot
do Pligren van 1'fcnschl evendheid to rug to roepen ; hem de Godhead, als rr,;t vuorbeevd der Prinfen, voor oogen houdende
de Godheid die eileen haare Almagt bez'gt , om goed to doen .
ZEM:N leence hey uor met aan hunne welbeleide redenen ; aan
Vle : ta_u gowoon , ken by die der waarheid niet verdraagen . En
hoc trig zou de Wyshcid de aanda,t kunnen trekken van hens
die doof i.: voor do weilpreekendheid der traanen , en hot gefch,eeuw .van gellacihte onlcliuld ! ---° Dan de vat ties Holds
paderde met wisfe 1ehrcden . Een magtig Volk , 't Seen langen
tyd de voordeclen van Vryheid en Onafhangelykheid ;enooten
had , werd hot voorwerp van zyne onbegrensde Staatzugt . Dit
heldhaftig Volk, vegtende voor cites wat hun dierbaar was, als
Menfchen oil als Burgers, wederflondt met maunenmocd do Nevi .
ge aanvallen , en had ecrlang 't gcluk orn op hem de overwinto bebaalen . ZEn Ew , genoodzarkt to vlugten , beveiligde
zich met oneindige moeite, en bet uitcrfie gevaar, voor tie regtmaatige woede der Uverwinnaarcn . Do onlangs vergoode Held
ontdekt, in 't einde, dat by flcgts eon Mensch is . Naa hot doorworfte'.en van onbefehryfhaare moeiivkheden, vondt by zich in 't
naidden cener valei, omringd door l.ooge bergen, waar de flute
der plaatzw hem tot rust uitnoodigde . 1-her vlydt by zich neder
can cell beck , do cenzaamheid , en do ongunflige lotwisfeiing
forttcn hem ernflig n adonl.cn in .
„ Ach zEMIN "' verzugtte hy, „ hoe zeer hebt gy u door hars~, fenfchirnm'ge hoops laaten verbhnden ! Waar zyn nu do Drool , men van Groothe'd, die u vervocrden van u zelven als can
~, God op Aarde aan to merken! Snoode als gy zyc, in welk een
~, pool van cienden lreeft uwe -eigene dwaasheid u gedonnpeld
- . Wreede AZORI wilt gy niet, dat myn verzoek, my toe~~ geftaan, my hcilloos zoo weezen ~ Gclukkige Landbewoonders,
„ hoc vrylyk wandelt gy in uwe eigene dreeven, net voortge5 , zweeot door drifcn die altoos den Man in hooghcid k`vclien
De Redo , wat zy zich o(-k- moge vcrmeeten , l, in bun niet
a+
fchenken, wet do eni ele natuuriyke Aandrift u zo rykiyl very leent --- her zoet genot van aile de zegeningen, die de Nag , tuur haare Kinderen met cone goeddaadige hand tocroikt !"
Onder deeze uitboezeming van to icurgeftelde Staatzugt, zag
iZE-
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een fchooneKapdl op cen digt nevers hemfiaanden bloenl
nederftryken . Eene wyl trok dit zyne aandagt of , en by zag
bet vrolyk Infect, nu op den eenen dan op den anderen bloem,dartelend zich vernlaaken . Welhaast ricp by uit . „ Ach AZCR ! twee
„ keeren heht ay my myn verzoek , my zo fchadelyk, ingewilligd .
„ Ho' r m y nit, vote' Lie laa.fte keer, daar ik u verzock oil) nlya
G_ : , i,. ie veizekercn . In den diep vernederden ftaat, wear toe
•,, iii my r,2i)ragt z'e, bony ik her lot van een veragtlyk Infect .
Voor de cleude cm mester van do wc°cld to wczcn, of de flaaf
„• nlyncr cigene drittell, zou ik Hover bet vcrmaak genieten in de
• blocmrlryke widen als een Kap-6l road to zweeven . -- Veran_
• de : my 'n ecn Kapc~l
Oogenbliklyk ve.andert zyn Lichaaln
in de gedauu :e van con Worm, en by Iprelct vier fchoone vlelkon uit .
Do Ziel van ZEMIN ftaat verbaasd zicil zo eng bebuisd te vinden ; loch zyne begeerten waren nu gemaarigder , zy iverden
met nicer gemaks vervuld , en vervoerden hem niet buiten zyn
e,gen kring. Do nicuwc Kape branddc van verlangen out de
vlerken to beproeven, en veriaat den blocin op welke dezelve 't
beftaan verkreegen had, vliegr op, en begeeft zich met behoedzaalnlle;d in de hoogte, in cene dus lang onbeproclde hoofhlloffe .
Met verrukking geniet de Kapdl de geuren van 't onrelbaare geblocmte des voids . Doch terwyi • dezelve op dartelende vlerkles
11an ,, t, en cdc, toelachende feboonheden beziet, kumt 'cr can vogel, don Iitfl. :•ten xyandig, aanviiegen, en vat hem in den (navel,
om tot wc'.,el der loileen to diencn .
De vrees des t oods decdt zulk cene uitwerk ;ng op ZEMM!N , dat
by olttwaakcc . Hy zag rondsom, en verbeo-de zich dat het gevaar , w: :r ill] liv z~c'i hioot,eftcld waande , fiegts eon Droom
was. --iv voa'•t zich to betide by zyne sELIIA, die heat
nnoit bevaili , rcr v-e;kwicm dan tegenwooldig . ZE3-MIN , deeze,
Droom n anon : ;: nde , flondt verfield, dat by de begeerten , die
;4 o menigmi .r ; .e i zynen boezein prangden, daar in zo kfaar afgefch~ilderti ;ag
ja, riep lry nit ; 't is cone wen gecdgunflige
,s Gcc'Jt y nlta "l~Cn AZoz zelVC, die my ceo ILcmzaam Gezigt he(ft
• gclievcn t_' l--iellkon . ZynebeIChermendc
hectt, ) CdL1U,s rcilde dd)l : 1Pap, verrigt, 't geell waakende,~afs bet Licilaanl
'"i hecir op du Z'el, Iliet zou llebben kunnan ge_
,s Zs) VCC 00
„ lUltedcn. t°_:illans, ik bell tell vollen overtuigd, dot myn lee„ veil, tot dos lauge nict anders geweest is dan de Droom van
„ ecnc Ziel , aoor dwaaling lnisleid , en in cell ftaat van P la .
,, verity dcr Dr ;ft,n gcklnisterd . Hoc veel nieuwe, hoe veel : !c
op ! Hoe Lr'1' fit"
s, lcr dcni:bceldcn 1'y'ze!l 'or in niyllell
(j ' \Vaar(in bee )k
Y, dunked my a!le do ,1' :rl?cd„n dcr wcrel
-,'J C)l,aantloell' .4
gew ccSt Valor de bedaardc 1'ai',1te,
s, %t)
thC•n a ton cc 1 V' e' de ver'heevene ultzlgrein, itelki tip
„ dit tcdft~ • Cl}no Zrcl veii,illlen! .e
S, D,-wi .' V.'
ii +Iil .ll' ni o :o,ttllpp :'n dt)or Let Pent van owe nt,olt
Vrc In
de nevf'lcii van d ,„ 1„a,
yEM1N

„

die
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• die uwe aanvalligheden voor myne oogen bedekten .
•

•
•
•
•
•
•

Schoone
met welk cen vol genoegen keer ik tot u weder! -Voortaan zal ik myn eigen hart overzien , als het eenig Ryk dat
ik to beheeten heb. Zelfsbeftuur, niet bet ovcrmeesteren van
anderen, zal myn Pligt en myn Vermaak teffens weezen ; want
ydel en harsfenlchimmig zyn alle de genietingen, behalven de
zodanige, die Godsvrugt en Deugd, Maatigheid, Vergenoegdheid , en een dankbaar Hart, nooit feilen aan to brengen :"
sELIMA,

SCHOON

ANTWOORD,

F

en Prediker van Rome's leer,
Een Man van goeden fmaak en zeden,
Moest op een zeker Dorp her Priester-ampt bekleeden,
By welks Bewooners, met uitzond'ring van myn Beer
Den Predikant, noch finaak, noch oordeel was to vinden .
De Dortfche Leeraar was, als hy,
Kunstlievend, mensch'lyk, zagt, van laag vooroordecl vry,
Zo dat zy eerlang werden Vrinden .
Dan hunner beider ommegang,
En vicndfchap louter zonder dwang,
Liep haastig fterk in 't oog by d'een en ander's Leden ;
Doch wel hot nicest by een'ge Lien
Die zeggen 't Bygeloof to vlien,
Om dat heur yver vaak meer klem heeft dan hour reden .
Deez zaamgekomen ftelden vast,
Hour Leeraar ernftig aan to fpreeken,
Oni die gemeenfchap of to breeken,
Als gansch onftigt'lyk, en ten vollen ongepast .
Een uit den hoop dier yveraaren
Wierd afgezonden - ging - en dorst zyn last ontleen,
Maar einde nauwelyks zyn reen,
Of hoorde zig deez' taal weervaaren.
„ Dat go in die Vriendfchap aanftoot vind,
• Moot enkel om 't verfchil van onzen Godsdienst weezen ;
„ Want wien ik fpreek, myn nieuwe Vrind
„ Word om zyn heusch gedrag van ieder cen gepreezen .
,, Om dat verfchil, --- daarom alleen,
• Begeert men deezen band van Viendfchap to verfcheuren?
„ Neen zeker ! dit zal nooit gebeuren !
daarom ga been,
„ By blyft myn Vrind ;
„ En antwoord, uit myn naam, dat ik zal voort verkeeren,
„ Om d ik niets, dan good, heb van dicn Man gezien ;
• En By , zo zeer als ik, lchoon wy byzonder lecren,
,, Den Meester dient, then ik bedien .
PANDERS
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DE BESPIEGELENDE WYSGEER, DE COMEETEN
BE SC HOUWENDE .

(Naar het Engelsch.)
J'-fast thou ne'er feen the comet's flaming flight I
Th' illuf rious f ranger pasfing, terror fheds
On gazing nations, from his fiery train
O
lengh enormous ; takes his ample round
'
1 hrough depts of IEther ; coafs unnumbr'ed worlds
Of more than olar glory ; doubles wide
Heave'n's migthy cape, and then revifates earth
From the long travel of a thoufand years .
YOUNG.

en opzigte van de Comeeten , thans de voorwerpen
T
onzer Befpiegelinge, mag de Starrekunde gezegd worden As nog in hare Kindsheid to weezen

. Geene vorderingen, op zekere gronden fteunende, zyu 'er, voor de
laatfle Eeuwe, in gemaakt . De Ouden moisten weinig van
derzelver aart en beweegingen . Eenigen hieidefi ze voor
lieromzwervende en nan Been vasten omloop verbondene
Starren ; zommigen voor enkele Schynvertooningen , gevormd, of door to rugkaatzing, of doorbreeking der Zonneftraalen ; geene weezenlyke zelfflandigheid, onderfcheiden
van andere Hemelfche Lichaamen, bezittende . Anderert
wilden dat ze vuurige Lugtverfchynzels waren, geboorezi
uit de ontbrandbaare uitwaasfemingen onzes Aardkloots,
die, opgevoerd in de hoogere ^ewesten des Dampkrings,
daar ontvlamden , en bleeven branden , tot dat alle de
opgeheeve vuurfloffe verteerd was . Terwyl nog anderen ,
en de meesten , de Comeeten alleen aanmerkten als onheilfpellende Tekens, door GOD verwekt, om her Menschdom to verbaazen , en to waarfchuwen wegens de aannadering eens deerlyken onheils . De gryze Iiwmaus zingt
'er van,
V . DEEL. MENGELW .NO . 3 .
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De roode Staartftar, die, als boo van 't Godendom,
De zwaarfle rampen fpelt, het floutfte yolk duet beeven,
De krygers 't Bind voorzegt van hun duorlugtig leeven ;
Voor wien de Zeeman fchrikt op 't ruirn van d'Oceaan,
Sob let heete vonken en roll gloeiend langs haar Wan .

En

VIRGILIUS

Comeeten fchieten, daar zy zich by 't akelig duister
Pertoonen, ftroomen bloeds, verdooven 's Hemels luister
En fpellen nets dan ramp .
Doch ten alien tyde zyn 'er Wysgeeren geweest , die
geloofden , dat de Comeeten Planecten waren, waar van
de Beweeging geduurig en de Omloopen fcandvastig moesten zyn . Misfchien heeft men dit redelyker gevoelen ten
onregte aan de oude Chaldeen toegefchreeven : want bet
was weezenlyk dat der Pythagoristen , en van veele anderell, alS APOLLONIUS de Myndier, HIPPOCRATES van Chio,
RSCHYLES, DIA6ONES, PHARORINUS, ARTIMIDORUS, en
DEMOCRITUS, die, naar't oordeel van CICERO en SENECA,
de vernuftigfte van alle oude Wysgeeren was . - 't Is
SENECA zelve , die op eene zo treffelyke wyze van de
Comeeten gefprooken heeft , dat by veele laatere Starre .
kundigen befchaault, en men zich daar omtrent bezwaarlyk op een Wysgeeriger wyze kan uitdrukken . Zyn
Werk voor my hebbende, kan ik my niet wederhouden,
de plants bier toe betrekkelyk of to fchryven .
„ Men?heeft," zegt SENECA, „ geloofd, dat de Comeeten geene Hemellichten waren , om dat zy de rondheid
van andere Hemel-lichaamen niet hebben ; maar 't is alleen
het licht , 't welk zy verfpreiden , dat die verlengde
,gedaante to wege brengt : het lichaam der Comeeten is
rond . Ik onderftel als nog dat zy eene andere gedaante
dan de Planeeten hebben, volgt daar nit dat zy van eene
verfchillende natuur zyn? De natuur heeft niet alles naar
edn eenig voorbeeld gemaakt , en men is onkundig van
haare uitgeftrektheid en magt ; wanneer men alles tot de
gewoone gedaante wil overbrengen , de verfcheidenheid
van haare werken verkondigt haare grootheid .
Men
kan den loop der Comeeten nog niet kennen, en weeten of
zv geregelde wederkomfl :en hebben, om dat haare verfchynin en to zeldzaam zyn ; dock haar gang is,, even min als
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die der Planeeten, onbepaald en zonder orde als die der
Verhevelingen , welke door den wind bewoogen worden .
Men. neemt Comeeten waar, die zeer verfchillende
gedaanten%bben ; dock haar natuur is dezelfde, en bet
zyn in 't algemeen zodanige Hemellichten, die men niet gewoon is to zien, en welke van een ongelyk licht vergezeld
worden ; de Comeeten verfchynen ten alien tyde en in alle
deelen des Hemels , maar vooral in bet Noorden . Zy
zyn, even als alle de Hemel-lichaamen, eeuwige werken
der Natuur ; de Blixem, de verfchietende Starren, en aile
de vuuren van den Dampkring zyn voorbygaande , en verfchynen niet dan in derzelver val : de Comeeten hebben
haaren weg dien zy doorloopen , zy verwyderen zich ;
doch blyven haar weezen behouden .
„ Gy geeft voor, dat zy, wanneer bet Planeeten waxen,
zich in den Zodiak zouden bevinden ; en wic heeft toch
de beweeging der Hemel-lichaamen aan den Zodiak bepaald, wie kan dus der Godlyke werken paalen ftellen?
Is de flemel niet aan alle kanten vry? Voegt bet niet beter
by de grootheid van 't Heeliil to flellen, dat in bet zelve
verfcheide Beweegingen en verfchillende Streeken zyn ,
dan alles tot 66n eenig Gewesr des Hemels over to brengen? In dit pragtig werk der Natuur zien wy acne menigte
van Starren blinken , welke den nagt vercieren, en ons
to kennen gecven , dat de 1Nemel aan alle zyden met Hemel-lichaamen vervuld is , waarorn moeten 'er flechts vyf
zyn , dien bet gegeeven is zich to beweegen , en waarorn
moeten alle de andere Hemel-lichaamen onbeweeglyk zyn?
- Mogelyk zal men my vraagen, waarorn 'er dan flegts
vyf zyn wier loop men heeft waargenomen ? Ik zal antwoorden, dat 'er vecle dingen zyn, welker aanweezigheid
wy kennen, zonder to weeten op wat wyze zy zyn : wy
hebben een geest die werkzaam is en ons befturrrt , wy
weeten niet wat die is, noch hoe by werkt ; laaten wy
ons niet verwonderen , dat men nog onkundig is wegens
de wet van de beweeging der Comeeten , wier Schouwtooneel zo zeldzaam is, dat men noch bet begin noch bet
einde weet van die Hemellichten , welke van een verbaa .
zenden affland nederdaalen ; bet is nog geen vyftienhonderd jaaren geleden, toen Griekenland de Starren geteld en haar naamen gegeeven heeft ; daar zyn nog veelb
Volken, welke niet dan enkel bet gezigt en hat fcliouwtooneel van den Hemel hebben, zonder flechts to weeten
waarom zy de Mann zien verduiatereu ; bet is nog niet
G z
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zeer lang geleden , dat wy dit op eene zeer zekere wyze
weezen . De dag zal komen, dat, door eene oefening van
veele Eeuwen , de zaaken , die thans verborgen zyn,
met klaarblykly(theid zallen to voorfchyn kolmen . Eene
Eeuw zou weiiiig tyds weezen om zo veele zaaken to ontdekken , wanneer nien zelfs al zynen tyd daar toe wilde
befteedea , en wy verdeelen de weinige oogenblikken ,
die ons vergund zyn met bet grootfte gedeelte in bet
Ywaade door to brengen . Men oefent zich , wanneer
men geese fchouwfpelen kan bywoonen , of wanneer de
wandelingen door den regen verhinderd worden ; men
onthoudt de naamen der Tooneelfpeelderen , maar men
vergeet die van de Philofophen . Daar zal eens een dag
komen , op welken bet Naageflacht zich zal verwonderen, dat zulke klaare zaaken ons ontgi pt zyn . Men zal
als dan bcwyzen in welke Gewesten de Comeeten gaan
dwaalen , waaronn zy zich zo veel van de andere Hemel-lichten verwyderenr ; welk haar getal , welk haare
grootheid is . Zy , die na ons komen , zullen nieuwe
Waarheden vinden , laaten wy vergenoegd zyn met die
men ontdekt heeft, en ons niet verwolxlere-n , dat dingen ,
zo diep verhoolen , zo traaglyk to voorfchyn gebragt
worden." (*) ;
Grootendcels heeft de Uitkomst decze Voorzegging van
SENECA, op den aart der zaake en de menschlyke natuur
gegrond, bewaarheid. Ondanks de veel aanduidende gisflngen diens Wysgeers , die de Ondervinding in hater
tyden bekragtigde , bleef men de dwaalende gevoelens in
't begin onzer Befpiegelinge opgenoemd, aankleeven . Het
denkbeeld , dat de Comeeten gevormd wierden door de
dampen der andere Hemel-lichten, bet gevoelen van ARISTOTELES, door veele laatere omhelsd, was tot de laatst
voorgaande Eeuw bet heerfchend gevoelen in do Schoolen , en teffens oorzaak, dat de Starrekundigen , de Comeeten niet hooger dan verzamelingen van dampen aanziende , zich niet met hunne waarneemingen verwaardim
den . V66r TYCHO BRAHd hadt men de waare gedaante
van den weg der Comeeten niet nagefpoord, of berekend.
RE GIOAIONTANUS , TIC HO , KEPLER , CASSINI , maakten 'er
hun werk van , HEVELIUS deedt con grooten flap ter
nadere ontdekklnge . De verwondcrenswaardige Conleet,
die, in den Jaare MDCLXXX, de Geleerden verbaasde en
bet
(*) SENECA, Q,,uet. Nat. Llb. VIl.
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bet Volk verfchrikte , bragt de vernuftige Geda .-ten van
den fchranderen BAYLE , de uitmuntende Verhandelingen
Van CASSINI en JACOBUS BERNOULLI to voorfchyn, welke
geloofden haare wederkornst to kunnen voorzeggen . Zy
gaf gelegenheid tot de verhevene nafpeuringen van den
onfierflyken NEWTON, die de Comecten in zyn algemeen
Stelzel wist to brcngen . De ontdekking der Aantrekkingskragt opende, als 't ware , den Wysgeeren eenen
nieuwen Hernel . NEWTON , alle de Planeeten aan de
middelpuntige kragt der Zonne onderworpen ziende, dagt
dat de Comeeten onder het getal dier Planeeten moesten
aangefchreeven worden , en oordeelde dat zy in haare
Beweeging rondsom de Zon dezelfde wetten moesten
volgen ; overzulks konden haare Loopkringen niet anders
dan zeer uitmiddelpuntig , dat is zeer verlengd, zyn,
ten einde de zeer lauge verdwyning to verklaareR . Hy
onderzogt, of die veronderfielling met de waarneemingen
overeeufiemde , en bevondt, den Loopkring der Comeet
van den Jaare 1MMDCLXXX .naagaande , dat een gedeelte
van een zeer verlengde Ellips, of, dat op 't zelfde uitkomt , een gedeelte van een Parabool volkomen aan alle
de waarneemingen beantwoordde, wanneer men flegts , als
in de Beweegingen der Planeeten , de inhouden evenredig
tot de tyden veronderftelde : zints dien tyd fielde by
vast , dat de Comeeten Planeeten waren , welke zulke
geregelde Omlooptyden hadden , en even zo oud waren
als de anderen .
Thans mogt beter verlichte Dichtkunst, de ongemeene
en verbaazende vertooning der Comeeten, op deeze wyze,
befchryven :
De Staartfar, Op GODS weak verfeheenen, fleept eer< faart
Van vlammen agter zich, verbaast den Sterfling, baart
Verwondring en ontzag, en zweeft aan 's Hemels ronden
]V'iet, als men zich verbeeldt, in 't wilde en ongebonden,
Maar in haar kegelkring, aan weg en tyd bepaald .
Schoon zy, zorntyds, naby den Hand der Zonne fraalt,
Of uit ons Stelzel wykt, met flonkerende zwieren
Des Scheppers beerfchappy en malt, nogthans heft ieren
Haar nyden ommezwaai : gerigt naar dit be uit
Voeit zy bet hoog bevel van haaren Maaker uit .
BAKER .
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Wanneer de verfchrikkingen, die bet Bygeloof, uit on .*
kunde geteeld , voorheen by bet verfchynen eener Comeet, veroorzaaktc, en die nog bet bygeloovig deel des
Menschdoms, ten alien tyde zeergroot, bevangen, als die
Roede, gelyk hct fpreekt, zich aan den IIewel vertoont,
by hct vcrlichter gedeelte verdweenen , voor het licht
der Wysbegeerte ; wanneer NEWTON de Beweegings-wetten aan xuelkc de Comeeten onderworpen waren , aangeweezen , en HALLEY deezen arbeid zyns grooten Voorgangers tot eene hoogere maate van zekerheid en volkomenheid opgevoerd had, gaven hunne gewigtige ontdekkingen aanleiding tot nieuwe veees . Men dugtte namentlyk , dat ecn der Comeeten , die , in allerlei rigtingen ,
door ons Zonneftelzel been loopen , ten eenigen tyde
ooze Aarde in deszelfs wandelkring mogt aantreffen , en
eene ontiloopende botzing vcroorzaaken . Men ging verder , en fielde dat dergelyke ontmoet ; ngen reeds gebeurd
waren, ell amwentelingen veroorzaakt hadden, waar van
men de voetfiappen nog vondt op verfcheide plaatzen onzes Aardkloots . Zo hieldt WHISTON bet daar voor , dat
de algemcc ne Zondvlocd veroorzaakt was door den Staart
van een Staartflar, en dagt dat de algemecne verbranding
der Aardc zou ontfiaan als dezelve cen deezer Lichaamen
ontmoette , wanneer dezclve, van de Zon wederkecr .,nde,
de ontzettende hette aangenomen had , welke men berekent dat zy in die aanlladering krygen , en door NEWTON
gefteld words twee duizend maal heeter to zyn dan gloeiend yzer . r-- MAUPERTIUS verbeelddc zich , dat de
Staarten der Comeeten , door derzelver uitwaasfemingen
met onzeu Damkring to vermengen, een fchadelyken invloed konden hebbcn op de gezondheid van Menfchen en
Dieren , en op den groei der Planten . Fly vrecsde ook
dat derzelver aantrekking onzen Aardkloot zou kunnen
noo :lzaaken otn van wandelkrin ; to veranderen , en rondsom een der Comeeten , als een Satellit , to draaijen ; of
ten minflen dezelve blootftellen tot het ondergaan van
geweldiger verwisfelingen van hette en koude , dan dezelve thans heeft . --- Ire Heer DE LA LANDS had opgemerkt, dat 'er verfcheide Comeeten waren, wier knoopen digt genoeg by den omtrek des Loopkrings van de
Aarde komen , om , door de van buiten kometxie aantrekkingen in denzelven to kunnen zamenloopen , en dat
de Comeeten, in sulk een geval, door haare ontmoeting,
inerkelyke omkeering op Aardc zouden kunnen re wege
bren-

DE COMEETEN EESCNOUNENDt .

~

brengen . Zyn Vertoog deswegen, alvoorens by 't zelve
had in 't licht gegceven , gaf to Parys , en zelfs zeer
verre daar om been, aanleiding tot zeer ongerymde verfchrikkingen ; by liet in bet Jaar MDCCLIII dezelve
drukken , om bet gemeen tot bedaaren to brengen (*) .
De Heer DU sejouit boodt hem de hand om dien fchrik
to verdryven , en gaf een Werkje in 't licht (j-) , firekkende om to doen zien , hoe bezwaarlyk bet is , dat de
Comeeten digt genoeg by onzen Aardkloot komen, om
omkeeringen op denzelven to veroorzaaken . 't Zelve behelst de beste Befchouwende Befchryving der Comeeten,
tot nog uitgegeeven, en bezit de dubbele verdienfi:en van
ten nieuwen graad van volmaaktheid by to zetten nan
de Starrekunde , en van de vrees des Menschdoms to
verbannen , door aan to toonen , dat wy zeer weinig of
niets to vreezen hebben van decze vlammende Lichaamen,
door onkunde en Bygeloof, met cen gewaad zo vol verfchrikkingen omkleed .
De Comeeten worden voorraamlyk onderkend , door
die Lichtfl :raalen waar van zy dikwyls omringd en gevolgd zyn , welke men nu eens bet Hair, dan den Baard,
of den Staart noemt , nogthans zyn 'cr Comecten geweest zonder Hair, zonder Baard of Staart ; weshalven men
die Lichtsomringingen, van zo verfcheide`gedaanten, geenzins als eene byzondere hoedanigheid daar van moet aan
merken ; ook verf'chillen de Slaw-ten op eene zeer aanmerklyke wyze in langte , en die van dezelfde Comeet .
op onderfcheide plaatzen gezien , hebben eene zeer verfchillende langte . In de Zuidelyke Landen , waar men
een zuiveren hehleren Hemel heeft , worden de Staarten
beter onderfcheiden, en vertoonen 'er zich langer (y) . ---De
(*) DE LA LANDE, Ref exions fur les Connites, 1773 .

(t) Het is' getyteld : Esfays fur les CoInetes , 1755.
(§) De Comeet van her Jaar 1683 hadt to Parys , volgens
CASSINI een Staart van 62° , en to Cosfia7tinopole van 9o° ; die
van bet Jaar 1759 verfcheen to Paays byna zonder Staart , men
hadt veel moeite om cen fldauwe ftreep van een of twee Graaden in dezelve to ondcrfcheidcn, tcrwyl de Staart, den 2.9 April,
to Montpellier , volgens den Hcer Dr RATTE, 25 0 lengte hadt ;
her meest verlichte gedeelre io ° lang zynde . De Heer DE LA
Nux zag, op bet Biland Bourbon, dien Staait veel grooter . Tle
Staart der Con:ect van 't Jaar 1769 fcheen van omtrent i8°
long.
G 4

96

D6 USPIBGELENDE WYSGEER,

De volmaakte gelykenis , tusfchen het Zodiakaaal Licht en
de Staarten der Comeeten, heeft veel al to wege gehragt,
dat dit Licht als een Comeetftaart is aangemerkt, en dat
men , derhalven , onder de veelvuldige aantekeningen der
Comeeten , door de oude Schryvers geboekt, 'er eenige
zal vinden , die in de daad nier tot de Comeeten , maar
tot hetZodiakatal Licht, zullen behooren ; en wel to meer,
daar de Ouden de Comeeten in veele klasfen , naar gelange van de gednante hearer Staarten verdeelden , als in
Staartflarren , Baardflarren , Zwaarden , Speeren , Lampen , Zeisfen , Balken , enz . (i), welke onderfcheide zo
veele letteren in de lugt waren , nit welke zy meenden
bet toekomend lot der Waereldbewoonderen to kunnen
leezen .
NEWTON, die de Comeeten voor vaste, ftandhoudende,
Lichaamen , en eene foort van Planeeten hiel it , die za
veel lichts verfpreidde over dit duistere gedeelte der Starrekunde , en den weg tot verdere ontdekkingcn beande,
hieldt de Staarten der Comeeten , van welke SENECA
reeds opmerkte dat ze doorfchynende waren, zo dat men
Per de Starren door heen kon zien , voor eene oneindig
dunnere en yldere zelfftandigheid dan men zich verdeelden
kon , en flelde vast , dat zy outftonden nit den eigenlykei} Dampkring van ieder Comeet . De rook en de dampen , zegt by , kunnen zich van denzeiven verwyderen ,
of door de perfing der Zonneftraalen , zo als KEPLER
dagt . of veeleer dour de verdunning, welke tie hitte in
die Dampkringen to wege breugt . - Dr . HAMILTON is
van een geheel ander gevoelen , en heweert (t), dat de
floffe, wear uit de Staart van een Comeet beftaat , Been
verlichte Damn ; maar eene zelfrclaynen(1e Zelf,/hanrliglzezrl
is, welke in afle flanden van de Comeet , en ivelke ook
derzelver Rigting of Beweeging zyn mope . , 't zy na of
van de Zon ; van bet duister halfrond affchynt , in eene
Tigting tegeu de Zon gekeerd , een korten tyd v66r en
naa derzelver digtfte aannadering aan dat Hemellicht .
Hy
lengte to P.i ys, van 40' to Ilfarfeille, van 7Q 0 re Bola?nv, van
go' ap den Heer PIN CRE , die tusfchen Teneriffie en Cadix op
Zee w as . D E LA LANDE, Ajtrinwnie . IV D . ifle Stuk, bi . ro6.
(*) VAN swrNDrri, Redenv. over den Da7npkring der Zoia, of be;

Zodiakaal Lick . In 't A;;ern. Magazyn, iii D . bI . 25!) .
(t) HAMILTON'S Philofophical E Java.
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Hy vindt , daarenboven , in bet Noorderlicht eene fcoffe
die 'er zeer naar gelykt, zo in den ftand ten opzigte van
de Zon en bet lichaam waar nit het voortkomt , als in
de natuur van de .zelfftandigheid , voor zo verre die aan
ons bekend is . Want het Noorderlicht is desgelyks een
yle en lichtgeevende zelfftandigheid , in eene rigting bykans tegen de Zon overgefteld , voortkomende uit bet
duister halfrond der Aarde, ftrekkende na bet zenith van
den aanfchouwer of de kruin van de fchaduw des Aardryks ; voornaamlyk opkomende uit bet Noordlyk gedeelte
van den Dampkring der Aarde , en veelvuldigst zigtbaar
wanneer de Zon de Zuidelyke tekens doorloopt , en de
Aarde van den Herfst tot de Lente-evennagt nadert, langs
de helft van haaren loopkring , die 't naast aan de Zon
is, en eindelyk het licht der vaste Starren op geene merkbaare wyze onderfchept ; weshalven 't zelve zich , voor
een aanfchouwer, op cen grooten affland van de Aarde
geplaatst , en bedekt voor het licht der Zonne , als een
Staart der Aarde zou vertoonen , klein in de daad, in
evenredigheid tot de Middellyn des Aardryks ; doch in
rigting, hand, doorfchynendtscid en fchitterend aanzien,
naar een Comeet gclyke'nde .
De Abbd MANN to Brustel heeft desgelyks , met zeer
voldingendle redenen, sangetoond, dat 'er ecne duidelyke
en volkotnene overcenkomst is rusfchen de Staarten van
deeze groote en lichtgeevende Lichaamen , en bet Noorderlicht . \V'aar uit by befluit , dat ze beide een zelfde
beginzel hebben , en uit dezelfde floffe gevormd worden .
By houdt ze voor electrike uitvloeizels dier Lichaamen,
en beweert , dat dit uitvloeizel dikwyls een Phlogisten
wordt, door de vreemde inmengzels, wclke, on der bet uitvloeijen , zich daftr in mengen ; 't welk reden geeft van
de verfchillende kleuren en andere omftandigheden in
deeze Verhevelingen . „ Naardemaal , zegt de Heer
MANN , Electrike Lichaamen , wanneer zy eene genoegzaame maate van hette verkreegen hebben, geleiders worden van de Electrike ftoffen, en 'er uitvloeizels van verfchaffen naar gelange van de hoeveelheid , vvelke zy bevatten , is dit juist bet geval met de Aarde en de Cozneeten , in derzelver Perihelia , of naasten ftand aan de
Zon . De aannadering der Comeeten tot de Zon , en de
bovenmaatige trap van hette, welke zy in dit aannaderen
Arygen , maakt ze gefchikt om een daaraan geevenredigd
gedeelte Electrike flofie tut to werpen ; 't welk alle de
G,5
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verfchynzels voortbrengt , welke wy waarneemen in de
Smarten der Comeeten, de Noorderlichten , en de Electrike Proefneemingen . Deeze verfchynzels hebben, der .
halven, dezelfde oorzaak, en een algen}een beginzel . By
bet wederafwyken der Comeet en derzelver verwydering
van de Zon , neemt deeze zigtbaare uitvloei .jing van Electrike floffe allengskens of , tot ze ten laatfle geheel ophoudt ; en de Comeet in flede van cen Electrike Geleider to zyn, welke dezelve was in de nabyheid der Zonne, trekt dezelve de Electrike floffe aan , wordt 'er, op
nieuw, mede vervuld, en dus Electriek, tot dat de nadering by .de Zon , en de daar door bekomene hette , de
Comeet weder in een Geleider verandert .
Uit de fterke werking der Electrike floffe , en derzelver neiging om uit de Lichaamen , in welke dezelve
fchuilt , to voorfchyn to komen , en zich to verfpreiden
in de groote Planeet--gewesten, die 't naast aan een ledige ruimte komen , trekt de vernuftige Abbd eenige gisf ngex , bet gebruik en einde betreffende , waar toe de
Comeeten kunnen dienen in bet Planeetgeftel . De Comeeten hebbe men, zyns oordeels , to houden voor wezenlyk Electrike Lichaamen , gefchikt om de Electrike
floffe , uit de Planeeten gevloeid , to verzamelen ; en wit
by , dat de Comeeten , door derzelver nadering tot de
Zon heel gemaakt , deeze Vloeiftofl'e op nieuw aan de
Planeeten mededeelen , waar door de geftaadige omloop
van deeze werkende vloeiftoffe , zo noodzaaklyk voor 't
groot Geheel, onderhouden, en geftadig vernieuwd wordt ;
als mede , dat de werkingen derNatuure in hetPlaneetgeftel
voortgezet worden , op eene wyze welke overeenkomt
met die wy beftendig waarneemen en ondervinden, in de
geduurige verwisfelingen van onzen Dampkring , waar
Winden, Dampen, en Uitwaasfemingen opkomen en dryven ; en weder tot ons to rugkeeren in Regen , Sneeuw
en Blixem : dan weder uitgedampt en op nieuw opgetrokken worden . Alles is overeenftemmend en aan elkander
beantwoordend in de geheele nftuur (*) .
De zedelyke bedenkingen van den Ridder STEELE (f) zullen zeer gepast deeze Comeet-befpiegeling befluiten . Van
cen
( Mem . fur le Feu Elementaire par M. 1'Abb? MTANN . In de
Mem . de 1'Academie, Imp . & Ray . des Sciences El Belles Lettres de,
,Bruxelles, Tonr. I1 . P . 36.
(t) Guardian. N . 103 .
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cen Vuurwerk gefprooken hebbende, vaart by in deezervoege voort . „ 1k zie zelden iets verwonderenswaardi ; s , of ik zoek 'er aanmerkingen uit to trekken , die
my vroomer en beter kunnen maaken . Terwyl ik to bedde lag , overdenkende welk Me fchoone vertooning ik
gezien had ; en veele dingen, die myn oog zo vermaakt
hadden, aanmerkende als nabootzingen der Natuur, kon
ik niet nalaaten by my zelven uit to roepen : Hoe Bering
is de groot/ie Kunst der Menfchen by de Iffier?en des 411erhoeg/1en! Deeze bedenkingen voortzettende, merkte ik een
Comeet aan als een Vuurpyl door cene Almagtige Hand
afgeflooken . Het zal veelen myner Leezeren nog geheugen , dat zy 'er een zagen , in den Jaare MDCLXXX,
en, indien zy geen Wiskundigen zyn, zal liet hun wonderlyk voorkomen, dat zy vcel fneller voortgiug dan een
Kanonkogel , en eenen Staart naa zich fleepte , die ruim
zes en twintig millioenen gemeene mylen lang was . Hoe
verbaazende komt het niet voor, als men, met de oogen
des Verflands , een Lichaam zoo afgryslyk groot , door
de onmeetlyke Scheppiug , met zulk eene fuelheid , ziet
voortfpoeden , en teffens altoos blyven in de loopftreek
door de Almagt daar aan voorgefchreven ! Dat bet met
zulk eene onbegrypclyke vaart en woeling beweegt, en
teffens met zulk eene fhpte naauwkeurigheid ! Van welk
eene verbaazende uitgefirektheid moot bet Heelal weezen , om zulke verbaazende Lichaamen cen vryen doortocht to geeven zonder de minfle verwarring! Welk eene
overheerlyke vertooning moet het niet zyn voor Weezens, die dit groot tooneel der Natuure kunnen overzien,
en millioenen aanfchouwen van zulke verbaazende voortverpen, volgens den voorgefchreeven loop door de verst
afgelegene luchtgewesten zwierende ! Misfchien zal
ons Gezigt bier naamaals fcherp en fielder genoeg zyn
om een zo heerlyk verfchiet in 't geheel to befchouwen,
en ons Verfland zo verlicbt, dat wy de veelvuldige nuttigheden van deeze deelen der Scheppinge zullen kunnen
begrypen . Ondertusfchen kunnen zy tot bekwaame voorwerpen flrekken , om ooze Verbeelding to ocfenen , op
dat wy, door derzelver befchouwing, verheyener denkbeelden van bet oneindig Vcrmogen, en de ceuwige Wysheid van GOD , ne,,eria'e gedagten van onszelven , exl
van alle geriuge uitvindingen van het Menschlyk verfland,
mogen krygen .
Ifort
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KORT VERTOOG OVER DE STEENGROEIJINGEN IN ONDERSCHEIDE PLAATEEN VAN 'SMENSCHEN LICHAAM .

Door WILLE11 LEURS,
Chirurgyn Major by het Escadron Gardes du Corps van
Zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Prince van
ORANGE Cn NASSAU, enz . en--. enz. Heelineester to 'sGravenhage, en Lid van onderfcheide Letterkundige Genootfchappen .
D e aanleiding geevende oorzaak , tot dit Vertoog, was
een d6 jaarigen Lyder, die, reeds van zyne vroege
jeugd , eene onpynlyke harde kuobbel , in bet midden der
Kuit van zyn regter-been, had omgedraagen .
In den
beginne was dit gezwel, een geruimen tyd, byna onmerkbaar geweest ; doch thans tot de grootte van een grout
Hoender-Et aangegroeid . - In bet begin van den merkbaaren aanwas, waren 'er, van tyd tot tyd, onderfcheide
Hulpmiddelen, zo om bet to doen verdwynen, als om
bet tot verettering to brengen, aangewend ; doch alien
vrugteloos . Hot weinige ongemak , d -,t 'er de Lyder van
leed, deed Hem, Pints een geruimen tyd, naar geene
middelen meer uitzien .
'Dan, v66r ruim 66n Jaar
befpeurde Hy eene belemmering in de buiging en uitflrek .
king van bet been : welke eindelyk zodanig toenam, dat
in bet eind van bet afgeloopen Jaar 1789 , wanneer Hy
overend flond, Hy zyn voet niet meer plat op den grond
kon ne'L'rzetten .
In dezen toefland wierd ik door Hem raadgepleegd .
lk erkende de belemmerde uitflrekking en buiging van hot
been, aan de drukking , die dit hard gezwel op de Kuit~
fpieren maakte . En daar ik zulks voor een verhard Bevy-s-gezwel aanzag, dat, zonder het minfle gevaar, ter dezer
plaatze , kon weggenomen worden , zo ilelde ik Hem bet
uitfnyden van bet Gezwel, als bet eenige Hulpmiddel,
voor .
Na ~enigen tyd bedenkens, onderwerpt de
Lyder zich aan myne voorflelling .
Ik maakt'e eene langwerpige infnede , over de geheele
uitgeflrektheid van bet gezwel ; haalde 'er, op de g cwoo .
n o wyze der Bcursgezwellen, het harde lichaam uit ; verbond en genas wyders de wond , volgens den gewoonen
regel der Heelkunde,
e~Saax
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Maar hoe v&rwonderd was ik , by de onderzoeking van
bet uitgenomen gezwel , to zien , dat deszelfs gelieele
binnenfte zelftandigheid, in den volftrektiten zin, fleenHet zelve had eene langwerpige gladde
achtig was .
eironde gedaante, waar van de onderkant, die tegen de
Kuit-fpieren had aangelegen , even weinig ongelyk an plat
By bet doorbreeken vertoonde zich deze
was .
Steen van binnen wit- en kalk-achtig .
De zeldzaamheid van dit verfchynzel verleevendigde, over
dit onderwerp, myne aandagt . En fchoon 'er reeds over
deze ftof, door zo veele beroemde Mannen, gefchreven is,
zo vleije ik my echter, dat deze myne hier over ter
nefrgeftelde Aanmerkingen en Waarneemingen , aan fommige Leezers van dit Maandwerk, niet geheel onaangenaam zullen zyn .
Even gelyk de Natuur vermogende is, op en in verfchillende en mcnigvuldige plaatzen dezes Aardbols, aan
onderfcheide, zo dierlyke als levenlooze Lichaamen, fleenet; en verflceningen voort to brengen ; even zo zien wy
die zelfde Natuur vermogend, om dit zelfde, aan en in
onderfcheide plaatzen, en op verfchillende wyzen , in des
Menfchen Lichaam nit to werken .
Wy zullen dit door voorbeelden betoogen ; en daarna
de bronnen tragten op to fpooren , van waar dergelyke
uitwerkzelen der Natuur hunnen oorfprong neemen .
Het behoeft, voor onze Landgenooten, geen bewys,
dat 'er Steenen in de Nieren en tyaterblaas gevonden worden : en dat 'er eene kalk- en fteenftofl'e, in de ge-~rizten
der7ichtigen, voorkomt : ieder byna is hier van overtuigd ;
en de Schryvers, die zulks hebben waargenomen, zyn menigvuldig.
Meer ongewoon zyn die Steenen, welke in de Galblaas
worden gevonden : zy echter zyn geen vreemd verfchynzel ; de ondervinding levert nog dagelyks bier voorbeelden
van op .
Maar geheel zeldzaam zyn de Steengroeijingen . welke
men in andere en onderfcheide Lichaamsdeelen heeft waargenomen .
Zo vondt, by voorbeeld, HILDANUS iv het Hoofd, tusfchen bet dikke en dunne Hersfenvlies, een Steen : VAN
JIORNE heeft , in bet Hersfenvlies van den Profesfor STUARD,
drie aanmerklyke verfteeningen aangetoond : HOLLERIUS
heeft ze in de zelfftandigheid der . Hersfenen gezien : de
Heer MUcULL heeft, in 1754, in bet Dolhuis van Bcrlyn,
een
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een Man van 28 Jaaren geopend, die raazende dol geftorven was , en in wrens Hersfenen een Steen , van meer
dan een halt lood zwaarte, gevonden wierd .
HILDA,VCS maakt verder gewag van een Steen, die uit
het IJerhemelte viel : KRUGJ R heeft mede een Steen in het
verhemelte van cen Man waargenomen .
Zo ook verhaalt dezelfde HILDANUS, Steenen in de Oogleden , in de ~4mandelen en onder de Tong gevonden to
hebben : dit laatfie is ook door PARE en meer anderen
waargenomen .
BARTHOLINUS heeft Steenen in den Neus gevonden .
PARE heeft een Steen agter uit den Hats gefneden, in
wiens midden eene onverroeste gladde yzeren naalde flak .
VAN DER STARRE heeft Steenen uit eene Verzveering
onder den Arm uitgehaald : zo ook vond onlangs de Chirurgyn JAN LOEF, in een 47 jaarig gezwel, onder den
Oxel van een Vrouw van 63 Jaaren, drie Steentjes ; de
Heer J . VOEGEN VAN ENGELEN heeft dit geval in het 2de
Deel van zyn Genees- NHtuur- en Huishoudkundig Kabinct
medegedeeld.
FERNELIUS, VAN DE VOORDE, DENYS, en meer anderen, hebben Steenen in de Long, van onderfcheide grootte , en die dikwerf door hoesten vanzelfs ontlast wierden, gevonden .
HOLLERIUS heeft twee Steenen in het Hart van eene
Vrouw gevonden : HILDANUS heeft ze by het Hart, en
TULP in een Slagader naby het hart, waargenomen .
Zo ook hebben HOLLERIUS , HILDANUS en VAN DE
VOORDE Steenen in de Lever gezien .
CAPAVACCIUS, HILDANUS, PARE, en meer anderen,
hebben ze in de Darmen gevonden : wy zelve hebben
dit, voor eenigen tyd, in een Boer waargenomen : en nog
voor weinige dagen heb ik een Lyder bezogt, die, geduurende een geruimen tyd, in eene zwaare Ziekte, verfcheide Steenen nit de Darmen , door den floelgang, ontlast heeft .
VAN DE VOORDE heeft in het Darmjcheil van een Meisle, dat aan bet Water geflorven was, op veele plaatzen
verfcheide harde Steentjes gevonden .
TOLET verhaalt een Man gezien to hebben , die een
Steen, door de Navel ontlastte .
Dat 'er een fteen, los liggende, in de holte van den
Luik is gevonden, zien wij in de Hist . de l'Jead . des
Scienccs, l'An . 1703,
hip-
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heeft Steenen uit de Baarmoeder zien ko-

men .
EvERTs heeft uit de Lendenen van eene Vrouw, to Middelburg, een Steen uitgefneden .
HJLDANUS, TOLET en DENYS hebben Steenen in bet
deze laatfte heeft 'er ook een, in
Zakje gevonden :
cene verzweering aan de Bilnaad, uitgenomen .
VAN BORTEL heeft een Steen uit een Ettergezwel, bin .
nens-beens, een hand breed boven de knie, uitgenomen .
PARK heeft 'er een in de Knie van een Man gevonden .
Wanneer ik, in den Jaare 1788 , met bet Escadron Gar.
des du Corps van Z . D . H . op bet Loo was, vertoonde my
de Beer 1 . ERINKHUYS, Chirurgyn to flppeldoorn, cen
Steen, welke Hy eenige Jaaren to voren, uit een gezwel
aan het Been van een Boer, had uitgefneden .
KRUGER heeft in de Zweetgaten der huid Zandkorrels
ontdekt : en BARTHOLINUS heeft een voornaam Perfoon
eene overvloedige zand- of fteen .ftoffe zien uitzweeten ;
zo dat bet met handen vol van de huid wierd afgeveegd .
We zeldzaam alle deze Waarneemingen ook zyn mogen, zo ziet men echter uit dezelven, dat 'er in onder.
fcheide en menigvuldige plaatzen van her Lichaam fleenen
gevonden zyn ; en welke, in die plaatzen zelve, een op
hun zelf eigenaartig beftaan . zonder mededeeling hunner
Steenftof, aan omringende Lichaamsdeelen, gehad hebben .
Doch dat de Steenwording net altoos als een byzonder
gebrek, afgefcheiden van de dierlyke werkingen der Lichaams-deelen, beftaan heeft, blykt uit de Waarneeming,
welke ons LEDRAN verhaalt, van een Kind, dat to Porta Mousfon met een geheel ver Jleende Schouder gebooren
Zo ook heeft TITSINGH, en de Hoogleeraar
wierd.
RAU, de geheele linker Nier verfteend gevonden .
Wyders vindt men, in deNouveaux Memoires de l'Acad.
des Sciences et Belles Lettres de Berlin 1775, eene Wararneeming, door den Hoogleeraar WALTER medegedeeld,
van eene Vrouw, die, na haar dood, in bet Gasthuis geopend wierd, en in welker Buik men een verfteend Kind
vondt, dat 'er reeds 22 Jaaren was in geweest .
Eene dergelyke waarneeming vinden wy, door den
Hoogleeraar NEBEL, in de Acta-Theodoro-Palatina medegedeeld, van een Kind, dat 54 Jaaren in den Buik zyns
Moeders geweestwas ; en, na den dood dezerVrouw,'er
geheel verfteend wierd uitgehaald .
In de IphemerAs Nature Curioforzem leezen wy, dat
ten
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een Kind 17 Jaaren , een ander 27 Jaaren , en cen derde
46 Jaaren , in den onderbuik der Moeder gelegen heeft .
Alle drie wierden zy verhard of verileend- bevonden .
Ook zyn in bet hide Deel van bet Supplement au Dictionaire Encyclopedique d'Tverdon, meer deezer voorbeel .
den to vinden.
Deze echter zyn alien geheel zeldzaatne fpeelingen der
Natuur , alleen in levenlooze Lichaamen voorkomende ;
en welke tot eene nadere overweeging , in dit Vertoog,
geene betrekking hebben . Wy zullen dierhalven
onze aandagt tot die Steengroeijingen alleen bepaalen,
welke in onderfcheiden en reeds aangewezen plaatzen van
bet Ievend Lichaacn voorkomen .
De oorzaaken der Steenvorming , in des Meafchen Lichaatn, worden door beroemde, zo Oude als inatere, Schryvers,. zeer verfchillend opgegeeven . Veelen onder
Hun echter getuigen'er, in den volf'en zin, volflrektgeene
reden van to weeten : en mogelyk kwanien wy bet naast
aan de waarheid, indien wy bet voetfpoor dezer laatften
volgden .
Edoch , wy zullen , zo veel mogelyk , voor minder
geoefenden, de aan ons meest toefchynende oorzaaken der
Steenwording, zo nit de Natuur onzer Lichaams-deel€n
zelve , als gegrond op de hicr boven medegedeelde Waarneemingen , tragten to verklaaren .
Wanneer wy de Steenftof befchouwen , zo is zy over
bet geheel eene aardachtige Sieenzouiige hoedanigheid . --Zy heeft op zich zelve geene groeiende kragt ; maar,
wanneer bet Steenwezen eenmaal gelegd is , zo groeit
dezelve door eene geduurige omvattende en Steen aanzettende ftcffe, fomwylen tot eene verbaazende grootte, aan ;
men heeft ze gezien , welke de gehecle holte der Blaas
Deze groeijing echter is zeer ongelyk, en
vulden .
hanb , in haaren meerderen of minderen voortgang , meestal
van derzelver oorzaaken af : zo hebben wy gezien, dat
Steenen in weinige weeken, anderen in maanden, en wederom anderen in veele Jaaren , tot eene zekere grootte
. De Steenen zyn zo verfchillend van cart,
kwamen . kleur en gedaante, byna als hunne plaatzen en oorzaaken
verfchillend zyn .
Zy worden in bet Lichaam zelve gebooren, of uitwendig
2angebragt .
Het komt ons voor, dat zy, op onderfcheide wyzen ,
in
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Voorin bet Lichaam zelve kunnen voortkomen .
nawentlyk komt bier toe in aanmerking, de aard/lofe die
in h ct1 Hoed is , en de kristallizecrtng , door cene byzondere
mengeling van vochten , in de R'ieren .
Bet Bloed, welker Hoofdfloffe, een gedeelte aarde of
vaste flof bevat, in een of ander deel, bet zy door kneuzing , ver'zweering of iets anders , uitgeftort zynde , zo
kunnen, ter plaatze dezer uitflorting, derzelver vloeibaare
en vlugge deelen , door de warmte dier plaats , vervliegen, en door andere buisjes opgenomen worden, terwyl
bet aardachtig of vaste gedeelte, in die uitgeflorte plaats
blyft - zitten , en dus aldaar , na verloop van tyd , door
de drukking der omvattende deelen, tot een vast en hard .
Lichaam kan gevormd worden ; bet welk , na maate bet
nicer van zyne vlugge en olicachtige deelen verliest,
Dat
veelligt tot een Steenachtig wezen overgaat .
na voorafgaande ontfleeking, kneuzing en verettering Steenen gebooren zyn, leveren de voorbeelden, van die Gevallen , waar in zy in bet Hoofd , onder den Osef, en
aan bet Been gevonden zyn , genoegzaame bewyzen op .
ja fommigen der beroemfle Genees- en Heelkundigen willen zelfs , dat de Steenen der Nieren en Waterblaas altoos van eene voorafgaande ontfleeking en zweering der Nieren hunnen oor!prong ontleenen .
Dat 'er door de Wynfleenachtige Zouten die in bet bloed
zyn , wanneer zy in de Nieren kristallizeeren , Steenen
kunnen voortkomen , heeft reeds HELn+ONT , en veele
anderen na Ilem , aangetoont .
De Voorflanders
bier van , grordeii zich op de Chynie , en toonen aan ,
dat, door mengeling van vloeibaarp vochten, Steenen worden voortgebragt : de geest van Koperrood, en olie
van Wynfleen , by voorbeeld , by elkanderen gevoegd,
brengt eene Steenzoutige floffc voort : zo wordt insgelyks
tot eene Steenige floffe , de geest van Salpeter met Antimonie-boter ; en deze eerstgenoemde met brandewyn ; als ook
den zuiveren LFyn en Pis-geest ; en meer anderen .
Befchouwen wy de werking dezer vloeivochten , buiten
bet Lichaam , in (hat , Steen-floffe voort to brengen ; wy
vinden geene V'ryheid dit zelfdie in bet lichaam mogelyk,
to ontkennen ; to meer niet, dear'er voorbeelden by HELMONT , en VAN DE VOO&DE aan ;evoerd worden , dat Steenen in de Nieren en Blaas, van eene eanmerkelyke grootte, als in een oogenblik, zyn voortgebragt geworden .
Doch,
V . DEEL . MENGELW . N O . 3.
H

Y06 VERTOOGOVER DESTEENGROEIJINGIN'SAIENSCII .LICIi.

Doch dat, buiten alle tegenfpraak, Steenen, nit eene
inwendige heblyklieid der vochten , voortkomen , zien wy
ann die voorbtelden, waar in wy doze Ziekte als erflyk
mogen noemen , nadien fomwylen geheele Familien,
fchoon van den anderen verwyderd , daar door worden
aangetast .
(Het Vervolg bier na .)

nit J . INGENFlousz , Nouvelles Exp"riences &c . Tom . II . d
Paris 1789.

OVEti DE LICIITGEEVENDE PLANTEN ,
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Van den invloed der Electrique Vloeij7of op de Planten,
welke gezegd woiden Lichteude to zyn .
Ilet beJiaan van zodanigc Planten is twyfelcchtiq .
Men heeft wegens dezelve ont; ryrnde en bygeloovige Denkbeelden .
I n het Wrerk van den Abt BERTHOLON over de lilectriciteit der Planigewa f n , vind men een 1 ! oofdltuk . waar
in de Schryver verfcheide voorbeelden, door zeer geloofwaardige perfootien bevcstigd , bybrengt , van Planten,
welke in bet duister licht geeven , en met een heideren
glans blinken . -- Jnfvrouw ELIZ . CHRIST . LINNE. ,
op zekeren Zomeravond met verfcheide perfoonen in een
Tuin van bet landgoed Hammerby wandelende, z,-,g (zegt
de Heer B1 THOLO'V) gelyk ook hot geheel gezelfchap,
een foort van weerlichten voortkomen uit de bloemen van
de Ind :aanfche hers, van het foort, wiens bloemen een
rood-bruine couleur hebben, en wier twee bovenfteBloemblaadjes zwarte ftreepen aan den voet hebben . Dit licht'
vertoonde zich verfcheide maal, en had in de maand July
de meeste leevendigheid , hetzelve begon gezien to worden na bet ondergaan der Zonne, en duurde tot in bet
begin van den Nacht . In de maand Augustus was dit
licht minder leevendig .
Men kan aan de weeze..ykhe , d van dit fchoon verfchynzel niet twyfelen (vervolat
de I-leer BERTHOLON) ; want Jufvrouw LINN) deed bet
zelve haaren Vader zien , en deeze zag het vervolgens
diltmaals .
In
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hi fommige J4turnaalen is deeze Waarneeming bekend
iemoakt, en de t cer LINNRUS, de Zoon, heeft nog, in
Ict .Jaar 1782, dezelve den Hcer BcRTHOLON bevestigd .
VOlgcns den Heer BERTHOLON, is de Indiaaniche Tiers
de eenwgltc Plant niet, welke by nacht met een eigen licht
fchynt, onder atnderen werpt ook de Zee-aglaophotis, geduurende den nacht, vuur u .t, de Land-rcglrwplaotis fchynt
flechts verlicht to zyn .
De Ihalag Ji c (men moot
Tlia,' fgle fchryven) is ook vol ens den Heer BERTHOLON
een Plant, welke des nachts in het water licht geeft ; flog
cone andere Plant , zegt dezelfde Schryver , draagt deft
moan van ll ardflerre, wegens haar fierk licht,
Ik kon zekerl\'k de Waarneeming van zo veele achtingwaardige ooggetwgen nict in twvfel trekken , geloofde
alies naar de letter , en fchoon ik nooit zelve bet ver .
fchynzel konde waarneemen , was ik zodlanig overtuigd,
slat h _tzelve in de daad plaats had , dat ik eenmaal meende iets gezien to hebben , bet geen daar mode cenigzints
overeen kwam .
Eeu jong Botanist, in de gebergten van Hongaryen, een Plant gevouden hebbende , welker wortcl , z .i by zeide , in bet duister gebroken wordendle , licht van zich gar", nam in myne tegenwoordiglicid die proof' , en ik meende zelf het to zien . -fly gaf my, eenigc dagen daar na, esn ituk van zulk cell
wortel , hot welk ik in myn kamer , in de fcheemering,
aan ftukken brak ; non meende ik to zien, dat de gebroken einden in de daad lichtende waren ; doch opmerkende , dat hot binnenfle van lien wortel een uitneemend
witte coulcur had , began ik myne oogen to wantrouwen , en to vreezen , dat dceze zuivere withetd my bedroog ; ongeduluig om to onderzoeken wat 'er van de
zaak was , maakte ik myn kamer geheel en al dotiker,
en daadelyk verdween het wonder , ziende ik geen den
ininften blyk van licht meer op de afgebroken ftukken,
zo lang alle licht van buiten volkomen afgeflooten bleef .
Schoon wel deeze misleiding des gezichts geen redeil
geeft , om aan bet door den Heer BERTi-IOLON verhaald
verfchyr_zel to twyfelen, als by bet well, de couleur van
bet voorwerp bet o(-g nict kon uedriegen , wi-rd echter
myne opletteuheid daar door opgewekt, en my eenigzins
myn eigen oogen doende wantro .ttwen , verwekte dezelva
by my vcel rgterdogt , omtrent het geen anderen meenden gezien to hebben ; en wel des to meer , dewyl ik
oiinmer had kunnen w aarneemen , het been Jufvrouw
kl s
2 .frt~
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en hair Broeder , met opzigt tot de Indiaanfche
Kers, meenden gezien to hebben .
Ik heb, geduurende verfcheide Zomers, den geheelen
Kruidtuin to \Veenen , zeer dikwyls , op alle uurcn van
den avond en van den nacht, doorloopen, om onderzoekiugen van verfchillenden aart op Planten to doen , en
onder anderen hcb ik do Indiaanfche Kers met alle mogelyke zorg,;uldigheid onderzogt . - Ik heb des avonds
de potten , in welke deeze Plant bloeide , gebragt , dan
eens in cen plaats van den twin , alwaar geene voorwerpen hen de ? lectriciteit konden ontrooven , dan eens in
de Book-kasfen , in een voikomen duisternis , en ik heb
tot nog toe nooit Gene enkele reis de minfte blyk van
licht, van flikkering , of eenige Electrique vonk gezien ,
zelFs niet ten tyde van een naby zynde, donderbui .
Schoon ik dan zo gelulkkig nict ben geweest , om my
door myne eigcne oogcn van bet bcP aan van dit verfchynzel to overtuigen , wit ik echter gereedelyk gelooven, dat
bet fumtyds , by hot overdryven van Donder-wolken, of
van wolken , die zeer flerk met Electriciteit belaaden zyn ,
};an plaats hebben ; vooral wanneer de Plant op een gefiel van droog bout , een weinig boven den grond verbeven, geplaatst is ; want in dat geval, eenigermaate vrygelleld zy nde , kan hot zeer wel gebcuren , dat de Plant
met de pot, en de aarde , welke daar in is, zich geelectrizeerd bevinde . -- By zulk cone gefteldheid der Lucht ,
trek ik dikwyls vonken, vry digt by den grond, nit eene
$n de lucht gefpannen en ge1foleerde metaal-draad .
De Heer Dr SAUSSURE neemt met zyn Zak-Electrometer,
die zcer gevoelig is , naby de aarde , de wyking der
vlierpit-balletics waar, en dit werktuig geeft ook my, in
dezelfde gefleldheid , zeer dikwyls duidelyke blyken van
Electriciteit ; het blyft my echter nog zeer twyfelachtig,
of- zommige Planten , en met naame de Indiaanfche Kers,
de byzondere Eigenfchap hebben van Licht to e:eeven . -Indien het verfehynzel , 't welk Jufvrouw LINwE waarnam,
de voorbygaande uitwerking van een Electrique wolk geweest is, zou men ook waarfchynlyk die vonkjes op andere Planten gezien hebben , wanneer men op dezelve
gelet had ; even ;elyk zuiks by donderachtig weder zointyds op an,1ere In haamen wordt waargenomen, wnnar van
bet volgend geval onder anderen ten voorbeeld kan ftrekken .
Op zekeren tyd , wanneer ik , terwyl een
bidcdaad verfchriklyke Donderbui , welke verfcheide onge LINNI
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gevallen veroorzaal;te, over de Stad trok, bezig was op
een plat van myn Huis, 't welk boven alle de omliggende gebouwen verheeven was , Electrifche Proeven te neemen , bemcrl:te zekere Dame , welke voor het vcnfrerraam , van cen Huis tegen het myne over, zat to breijen ,
dat op de punten van haare breinaalden vonkjes verfcheenen, welke met een gefis glinfrerden, terwyl de Donder
van rondomme brulde ; zy vermaakte -zich cenige
ogenblikken met dit nieuw verfchynzel ; dan weldra bevong de vrees haar zodanig , dat zy het breiwerk van
zich wierp , en van bet glasraam dieper in de kamer
vlugtte : vervolgens een weinig van den fchrik herfreld
zynde, zag zy, door bet raam, dat ik op het plat Proeven nam , gelyk ik
then
byna altyd ten tyde van Dondcrbuien
deed , en zedert
tyd bond zy zlch ten vollen overreed , gelyk ouk veele andere van myne gebuuren , dat
ik den blixem uit den 1-Jewel trek, en, by elke Donderbui,
de nabuurfchap , zo wel als my zelve , en alien die by
myne Proeven tegenwoordig zyn , in groot gevaar breng,
van door den Blixem getroffen te warden .
Geduurende dat ik op cen ifoleer-bank frond , houdende een
blooten Degen met cen feherpen punt naar den Donderwolk gericht, konden de omfranders bcc'cleedde vlesfen laaden, wanneer zy den knop tegen myne been en hielden,
en myn geheel 1?gbaam fcheen irraalen uit to geeven ,
wanneer men my naby kwam (a) .
Het zelfde dat
my op bet plat van myn Huis gebeurde, gefchiedt ook
fomtyds, wanneer men op een wel vrywerkende ifoleerbank , op de aarde , in een ruime en open plaats , ver
van Boomen en gebouwen fraat ; en 'er is geen twyfel,
dat dit ook fomtyds de Planten gebeurt , vooral even
voor dat de Donderregen valt , dewyl de nog drooge
aarde als data vrywerkend is ; doch (ilc herhaal het) dit
verfchynfel behoort tot de Electriciteit der aarde , der
wolken, en van de laag des Dampkrings, welke tusfchen
beide is ; en is in 't geheel geen byzondere eigenfchap
van fommige Planten, met nitfluiting van andere (b) .
Iic
(a) De Electriciteit was, geduurende deeze Donderbui , dan
eons Pofitif, dan wederom iNegatif, gelyk dit gewoonlyk plaats
heeft .
(b) Deeze vonkjes, of Electrique lichtjes , weike men dikwerf
by Donderbuijen op fonunigc lighaamen ziet , zyn van alle ty11 3
dell
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Ik zottde zeer gaarne de andere Planten, welke de Heer
onder de Lichtgeevende telt , hebben onderzogt , indien ik dezelven had kunnen vinden . ,
Ik
ten de Plant niet, welke by 4glaoplrotis noemt, noch ook
de Thala~/egle ; zy worden ook in de Werken van LINNEUS nict gevonden , en geen der Kruidkundigen , by
wvclkc ik 'er onderzock naar deed, had immer dien naamen
hooren noemen ; die, welke de Heer BERTFIOLON hard=
Jlerre noemt, is by de Kruidkundigen net beter bekend ;
doch dewyl de i - lecr BEaaTHOLON, van deeze Plant lpreekende , zegt , „ Men geeft voor, dat dezelve, na de f1raa„ len der Marine ingedronken to hebben, zich des nachts
„ opent , en als een Sterre fchynt," heb ik eenig vermoeden, dat bet de Tremella nosloc van LINNFUS is ; OM
dat de gemeene man van dit foort van Planten zeer veel
wonderen verhaalt, alle zo kinderachtig als ongerymd en
bygeloovig, en this niet waardig, dat men 'er zich mede
ophoude . In Duitschland draagt dezelve den uaam
.--re belaglyke naameu . van gevallen Sterre, en vecl and
Zy, die deeze Plant, na den Regen, opzoeken, om ze aan
de goudzockcrs to ver% ooven , noemen dezelve Sternreisper of Sternfcheizcr . PARACFLSUS noemt ze Ilemelblad (caeli iolium), andere Schryvers dardbloem, HemelnEKTHOI ON

bloem ;

De Ouden gaven ze de naamen van
den gezien geweest.
Castor, Pollux, Helena, enz. wanneer zy dezelve op de masren
der Sdhcpcn zagen . De vlanl , welke by Donder- wedcr op
het HoolU van den jongen IULeS fpeelde, was waarlchynlyk van
die natuur .
Ecce levis fummo de vertice vifiis juli
Fundere lumen apex, tactique innoxia inolli
Lambere flarnnna comas et circum tempora pisci .
V IRG. IEn . IL v. 682 .

Dc Oude Schryvers van Gefchied-verha.;icn , onder anderen
Livius , verhaalt, dat men een vlam op bet Hoofd van Serviros
lullius, toes by nog een kind was, gezien heeft . OvIDlos maakt
'er ook ge`vag van .

Signa dedit genitor, tum clim caput igi"110 corusco
Contigit ; inque coma flammeus arfit apex.
Fait . 17, v 63 ; .

Dergelyke verichynzclen zvn tier zeer zeldzaam . De Ouden
befchouwden dezelve altyd' als wonderen door de Goden yoorte
gebragt .
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en in Oostenryk maaken 'cr de (roudzoekers nog
veel werk van, en gebruiken ze veel, orn er het algemce,3
geneesmiddel nit to trekken , of den Steen der wyzen ;
twee Herfenfchimmen , welker najaagingen nor by aanhoudenheid het hoofd Bier lieden duet draaijen .
Indien myn vermoeden gegrond is , durf ik zegaen , dat
de voorgewende Lichtgeeving der Aard(Ierre een Fabel is,
gelyk alle de overige wonderen zyn , welke door bygeloovige inbeeldingen aan deeze Plant worden toegekeud (c) . - Ik heb eon korte befchryving van deeze
zogenoemde Plant in het tweede Deel myner llfeiigelIlcem ;

wwer'-

(c) Het is byna ongelooflyk, welke ongerymdheden van dir flag
bet bygeloof heeft voortgebragt. -- De goud-zoekers verb .a;en
ook nug groote wonderen van een Plant Osinunda lunaria genoemd , welke zy gebruiken om de verandering der metaalen to
. Phyf. Mig . p .
bewerken . ETZLERUS Zegt, onder anderen (fag
173), dat dezelve order hot gebied der Maane ftaat, en derzel_
ver verwislelingen nabootst. - PYTHAGORAS , en na hem DEMO .
CRITUS, hebben veel Works gemaakt van Planten, aan welke zv
tooverkragten toefchreeven , en van welke zy wonderen verhaalen , to dwaas om 'er eenig geloof aan to he-ten . - DEMOCerjvS zegt, volgens PLINroS (''), dat de Plant genoemt Aglaophotis,
welke in Arabien tusfchen de Marmer-rotzen wast, deezen naam
verkrcegen heeft uit hoofde van derzelver allerfehoonfte coulcur,
en dat de Toovenaars 'er zich dikwyls van bedienen , om de
onderanrdfche Goden op to roepen .
Hy zegt, dat eon Plant,
welke op hot Floofd van eon Beeld wast , altoos , naar de gedagten van het gemeen, daadelyk de Hoofd-pyn geneest, wanneer
men dezelve, in Linnen, van een bruine couleur, gewikkeld, aan
do kleederen van de zieken legt (**) . DEMOCRTTUS verhaalt ouk
vreemde zaaken van de Plant, welke by de Rivier de Indus wast, en
7halasfegle, gelyk ook Potamaatis hect, dezelfde mislchien, welke
JELIANOS aglaephotis aquatica noemt. - Deeze Planten wierden
geaent des nachts licht to geeven, ook fchynt dit de benaaming
zeive to kennen to geeven ; want aglaophotis wordt afgeleid van
ay)xoq (fplendidus) gliniterend, en ;
oar lumen) licht ; 9 ~- .•x t, a„
(want dus moot bet woord gefchreeven worden) komt van
-- D ;e
5a3zccw , (mare) de zee , en ary~r, (fulgor) glans .
meet ongeryindheden, welke de Ouden, en zelfs laatere Schryvers, van Wan-planten of lichtgeevendc Planten verhaalen , br,
geert
(~) Hist. Nat. lib . XXIV, Cap . CII .
(T ) Hist. Nat, Cap . CVI .
H4
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werken ,

in den Jaare 1784 to Weenen gedrukt , ingelast , en bet waarlyk verwonderlyk inwendig famenftel in
eene Afbeelding vertoond . - Ik ben bet met den Heer
MERTHOr.O
volkomen eens , dat , dewyl wy reeds verfcheic e lichtgeevende en Electr'que Dieren kennen , bet
wel der mocite waardig is , onderzoek to doer , of ook
fommige Planten die eigenfchap bezitten ; en ik hoop met
hem , en met de Heer D'ALEMBERT , dat men t'eeniger
tyd Planten zal ontdekken , welkce even als de Sidder-aal
een Electriquen i'chok geeven aan den geenen , die 'er naby
komt ; maar ik ben nog zo overreed niet, als die Schryver fchynt to zyn, dat men tot bier toe eenige lichtende
of Electrique Planten kent (d) , en dewyl de Heer BERT HO .
geert to weeten , kan dezelve vinden by GESNERUS (`) , d'e
engrotantalbelchyft,vanwelk z'chdegoudmakersbedic
nen om de metaalen to veranderen (*4- ) , lchoon by zelve alles , wat men 'er van verhaalt , voor ongcr} mde en belachlyke
fabels houd . - Hy voegt 'cr by, dat by nooit ecn enkele lick .
tende Plant heeft kennen vinden .

(*) CONRADI GESNERI Medici , de raris et admiraudis herbis,
qua, five quod noctu luceant, five alias ob cauihts, LINARhi' nominantur, et obiter de, aliis etiam rebus, quro in tenebris lucent,
commentariolus . . Rafnice , anno b1 . DC . LXIX .
("*) Dislulvunt incantationes , fugant da;mones , feras omncs
figurant . Spiritus per eas in ampulla includi posfunt ; adhibilis
ritibus magic~s ferns et claufuras apcriunt . . . . ai cum fuccu do
caule ejus mercurium ferrcfacias , in lapidem rubcutem cunveitetur, qui tritus argentum in aurum mutat . &j. ibidem.

(d) In hot Tournal de Phyfque, voor de maand Augustus 1783 .
pag . i i i z-e ik , dat do Heer nAGGREN do vonkjes of flauwe
weerlichtjes , welke de bloemen der In diaanfchc Kers , na hot
ondergaan der Zonne , volgens de Waarnecmsng van julvrouw
LINNC, geeven, b vest,gt. Fly zegt dat dezelve 't allerzichtbaarst
zyn in de blocn1_n der goudsbloem (calendula officinalis), dit lick
(z--,
,)-t hy) is mcer z;chtbaar in de geele vuurcoleurige goudsbloemen , maar byna n ic . to zien in de bleeke . In de maanden
July en Au,astus heeft by dit licht waatgenomen .
-- Hy
zegt hot gez ; en to hebben op do roode Lelye , (l'lium bu .b fer wn) , op de 0 )stindifchc Angeher (tabetes patina et erecta ; en
fonityds op do eele vuurcoleurige Zonnc'bloem
(lacliantim;
annuus) . Z'e i'T. £g . I' d. L;eet . IV D . 2de St . bl. 65.
Zedert ik d;t las , hwb ik , in het begin van de maand SepWntber 1788 , by canon fcaouncu avond, vergezeld van vetfcbeidq
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flechts bet getuigenis van andcren , met opzicht
tot de genoemde eigenfcbap dier Planten , bybrengt, hel
ak nog over om to denken , dat by de Indiaanfchc Kers
(een Plant , die om derzelver fchoonheid overal wordt
aangekwveekt) onderzoekende, ten cindc met eigen oogeit
een verwonderlyk Verfchynzel to zien , 't welk andcren
weenden gezien to hebben , even zo ongclukkig als ik,
geweest is , van niets byzonders gezien to hebben ; en
dit komt my to waarfchynlyker voor, dewyl by niet zegt
hex wonder zelve gezien to hebben , noch aan de Keis,
noch aan de Aard-il:erre ; fchoon de laatf{ e byna overal,
na gevallen Regen , to vinden is : en ik worde in die,
gedagten to meer bevestigd, dewyl by in 't zeli'dc Hoofdfuk (ten blyke dat by, als een Echt Wysgeer, de Natuur zelve ondervraagt,) ecaige Proeven, net de Dictamnrss of Esfchen-kruid genomen , opgeeft (e) , en de uitkomst van dezelve met die opreclitheid en zorgvuldige
nauwkeurigheid , welke in zyne werken heersclit , verhaalt : ten bewyze , dat by, als een verlicht Wysgeer,
verre verwyderd is van dat verachtclyk bedrog , waar
door men fomtyds enkele Herfenfchimmen voor wvezenlyke zaakcn wil doen doorgaan, ten einde de bouwitoffen
to doen fimenbangen , welkc men meent nodig to hebben, om cen Systhema van eigen vinding op to ricliten .
THOLON

do goede Waarneemers, alle de bloemen onderzogt , Wclkc wy
in de Konin iykc tuin to Parys vonden , zonder cone enkele to
kunnen vinden, die eenigen blyk van weerfehyn gaf . -- Ik heb
vervolgens verfchcide Liefhebbers der Kruidkunde verzogt , hier
omtrent nader ondcrzoek to doen , en niemand heeft hot verfehynzel tot nog toe kunnen waarneemen , zo dat lietzelve nog
onzcker blyft,
(e) Wanneer men met een brandend fluk papier, of een kaars,
bet Esfchenkruid nadert, verneemt men con kraakende vlam . Ik heb myne gedagten over de oorzaak van dir fchoon verfchynzel opgegeeven, in hot Eerflc Dee1 van myn Work, Ptoeven op
,flanten.
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VOORSTEL, RAAKENDE HET VOORTBRENGEN VAN SLOE-WEN DOOR ZAAD , OP EENL' GEHI EL NIEUWE
WYZE ; DER OPMERK(NGE VAN DE ELUEMISTEN
AANGEBOD ; N .

(Uit ha

Engelscb .)

't ~s eene wel bekende waarheid , dat ontelbaare verfcheidenheden van Kleuren , en van nieuwe Bloemen,
door zaaijen voortkoinen ; en men heeft gedagt dat de
eigcnile foort met geene zekerheid kan voortgebragt worden dan door afzetten, afzuigen , en fcheuten , enz . , doch
ik agt dit niet genoegzaam bevestigd . Veeleer denk ik,
dat bet met groot voordeel en veel verbetering kan gedean worden , door de bewerking , welke ik vervolgens
zal opgeeven . De gedagte, geloof ik, is geheel nicuw,
maar ik denk, de uitkomst zal 'er aan beantwoordeu, eit
is der Proefneeminge waardig .
Men weet, dat nit bet Zaad van eenige Plant, die bekcnd flaat van de foort to zyn , welke gereed eene verfcheidtnlieid in de Bloemen geeft, (want zommige heb .
ben zcidcn , andere , voor zo verre men weet , dear in
geene, veifehcidenheid altoos,) eenige Bloemen mogcn
verwagt worden, vcrichillende van de oorfpronglyke Plant ;
van deeze mogen misfchien eenige weinige geheel' nieuw
zyn : doch do meeste zal men van ciezelfde kicur vinden
als die der Moederplant . Gelykheid van kleur is bet uitwerkzel van natturrly'ke vooi ttcelin ; Verfchcidenheden
ontflaan uit get mengzel der Zaadfloffe van verfchillend
gekleurde Bloemen, zich vereenigende in 't zeilde Mondje
(Stigl:ui) ; gelicel nieuwe komw to voorfchyn , wanneer
die zelide oranaudigheden , doch in giooter maate,
pleats vinden, of wanneer 'er eenige byzonderhcid pleats
grypt in de Uevrugting , of misfchien moet zulks toegefchreeven wor(aen aan eenige onbekende hoedanigheid vnn
den grond, tnz . Dubbele Blocmcn, en de zulke die vol
Bloembladeren zyn , worden voortgebragt, door dies de
meeste of alle de Helm tyltjcs (Sty- ;;liner) in Bloembladeren veranderen ; en kunnen Bloemen, met veel Helmflylties voorzien, doer eene zorgvuldige opkweeking , zcer
fraai dubbel worden .
Maar de voortbrenging van dezelkle kleuren nit Zaad
alleen, is , geloof ik , nicuw, eu zal, zo ik agt, kunnen
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nen gefchieden op de volgende wyze , met veel aanwas
van de grootte , volheid , rykheid, welke niet kunnen
verkreegen worden (dan by reeds verbasterde Bloemen)
langs de gewoonc wyzen van voortzettca .
Neem twee van zulke Planten, als gy, op deeze nieu .
we wyze, begeert voort to kwecken, doet uit eeu alle de
Helnrflylties weg , cer op de Helm jes , ( .4wherae) het
Siuifincel gevormd is , en zo ras de auLlere Plant de
met Snuifmeel beflrooide Ilehntjes toont . zet dan de Bloemen vlak op elkander, beichut za oor .len wind, en het
aannaderen van Byen en andere lulecten, ten einde this
de Bloem , wier IIelmflyltjes afgefnceden zyn , in het
Zaadhuisje de Zaadflof van decze en van geen andere
Bloem ontvange : in deezer voege zal dezelfde Plant,
myns bedunkens , in alle opzigten worden voortgebragt ;
uitgenomen in deeze byzonderheid -- dat , daar enkele
Eloemen uit Zaad zelden misfen fchooncr en grooter
to zyn dan die der Moederplant , als deeze enkel is, in
dit geval de Bloemen , fchoon in alle andere opzigten
dezelfde als de Moederplanten, nogthans grooter , ryker
en volkr zullen weezen ; waar door men dezelfde Plant
met die voordeelen bekomt . Eene byzonderheid, die, zo
't my toefchynt , uit eene Voortteeling op de gemelde
wyze bewerkflclligd, moet ontflaan .

LEEVENSBERIGT VAN ALEXANDER CRUDEN, M. A .

(Uit het Enge1sch .)
~'Tan zonderlingheid , ja zekere trap van gel heid ,
„ 14 iemand regt geeven dat zyn Naain gedagt, en zyn
„ Lee vensgefchiedenis to boek gellagen worde, dan zal dit
• refit moeten toegekend worden aan den Heer ALEXANDER CRUDEN ; terwyl dit Leevensverllag, buiten zulks,
• over de Menschkunde cen bykomend licht zal kunnen
• verfpreiden ." Hoe 't zy, wy twyfelen niet 't zelve in
ons Men 1werk to plaatzen .

ALEXANDER CRUDEN , wiens Letterarbeid hem altoos
eisch zal doen hebben op de aping van alle die de Heilige Bladerera beoefenen , was de tweede Zoon van Mr .
WIL-
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LEEVENSBERIGT

Koopman, een der L'aillies van Aber.
Been , een Ampt , 't welk gelyk ftaat met dat van Alderman in Engetand , by werd in den jaare MDCCI gebooren . Hy ontving zyne eerflre kundigheden in de Taalfchool
tc Aberdeen ; waar de b'eroemde Veldmarfchalk KEITH
zyn Schoolmakker was . Vervolgens werd by , de gewoonc Schooljaaren doorgebragt hebbende, Student in 't
Illarshal Colkaie . Zeer flipt de Lesfen in de Godgeleerdheid van Mr . BLACKWAL , bygewoond hebbende,
viel by in de gedagten , dat by tot de Kerklyke Bediening eene Roeping had* , en ichoon door eene droeve
ongefleldhe :d van hersfenen , welke hem kort daar naa
overkwam , buiten ftaat om tot eenige Kerkelyke Bediening bevorderd to worden , behieldt by , door zyn geheele
leeven been, den indruk , dat by door den Hemel gefchikt
was om bet Euangelie to verkondigen , en het Menschdom to hcrvormen .
• 't Is onzeker aan welk een oorfprong de Gekheid , die
thans in zyne woorden en werken begon door to fteeken ,
en welke met cenige tusfchenpoozen hem tot het graf
hybleef, moet worden toegefchreeven . Eenige dagten dat
dezelve ontflondt uit de beet van een dollen bond ; dock
niets kan nit het beloop zyner ongefteltenisfe opgemaakt
worden , 't welk dit gevoelen begunfiigt . Anderen fAreeven zyne Gckheid toe aan een mislukten Liefdehandel ;
dock bet is onzeker , of deezze als een oorzaak, dan als
eeu gevolg, moet worden aangemerkt . Eenige zeldzaame
rnnflandigheden , welke dien Liefdehandel vergezelden ,
zullen bet aanftippen van denzclven billyken . 't Voorwerp zyner genegenheid was de Dogter van een Kerklyken to Al cj deen . CRUDrN vrydde haar met drift en
aanhoudenheid ; doch de jonge Jufvrouw dagt het raadzaam zyne verzoeken of to flaan ; en daar zyne handelwyze buitenfpoorig en lastig wierd , beval haar Vader,
dat de deur voor CRUDEN zou geflooten worden . Dit
wette zyn drift , en zyne Vrienden vonden bet noodig
hem voor eenigen tyd vast to doen zetten . In dien tusfchentyd werd de jonge Jufvrouw zwanger ; ecne zwangerheid , met maar al to veel reden toegefchreeven aan
eene misdaadige gemecnfchap met haaren eigen Broeder.
Zy werd na 't Land gezonden , en kwam noon weder
to Aberdeen . Dat Mr. CRUDI N deelde in den algemeenen
fchrik, welke dit geval verwekte , kan men ligt nagaan .
fly noemde nooit den naam van deeze ongelukkige , dan
met
WILLIAM CRUDEN,
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bitterst hartenleed ,
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CRUDrN , van zyne opfluiting ontflaagen , flaakte net
voortzetten zyner Letteroefeningen to Aberdeen , en beiloot zyn Geboorteland to verlaaten . In den Jaare
MDCCXXII kwam by to Londen, en begaf zich by verfcheide Familien of jonge Lieden , die nog op de laage
Schoolen waren , tot de Hoogefchool voor to bereiden .
In deeze bezigheid fleet by eenige jaaren op het Eiland
Alan .
In den Jaare MDCCXXXII treffen wy hem weder to
Londen aan als Corrector ten dienf'e der Coekdrukkeren,
en als Boekverkooper . Zy n winkel was onder de Koninglyke Beurs, Ten deezen tyde viel 'er iets voor, 't gecn Mr .
CRUDEN onder de aanmerklykfte voorvallen zyns leevens
rekende . Een Heer van 1lberdeen, die CRUDrN dienst
wilde doen , o"Qdt hem aan hem in to zullen leiden by
een Koopman , n :et verre van de Beurs woonagtig, een
Bloedverwant van de bovengemelde jonlge Jufvrouw . Wanneer zy, aan 't huis van dcezen Koopman aanklopten ,
deedt de jonge Jufvrouw zelve open, die, buiten weeten
van Mr . CRUDEN, of diens Vriend, daar eene wykplaats
gevonden hadt . Mr . cRUDEN fprong to rug met de zigtbaarfte tekenen van verbaasdheid en fchrik, de hand zyns
Vriends vattende riep by verbysterd uit : 4ch l zy heeft
zlog haare fchoone zwarte eoge,i ! ' t Is nauwlyks noo dig bier
by to voegen , dat zyne hoope van gemeenzaamheid in
dit huis bier mede een einde name . Hy tradt noch toen ,
noch immer naderhand, in dat huis, noch zogt de verkeering met den Eigenaar, die een jonger Broeder was van
de Jufvrouw .
In 't volgend Jaar begon by aan het byeen voegen van
dat groote Werk, waar op by lang gepeinsd hadt . 11 Coinplete Concordance of the Haly Scriptures of the OIL and Neiv
Teserrnzent . Indien men de verdienften van arbeid , aan
dat Werk befteed, alleen rekent, moet men bekennen dat
het eenen arbeid vorderde , aan welke men geen toecoegzel
kan bedenken, en cene volftandigheid, die Been tusfchenpoozen duldde . Mr . CRUDEN was beftand tot zodanig
cene onderneeming : want yverig werken was hem hebbelyk
geworden, en zyne zugt voor dit Werk zette hem aan, om
bet plan to vormen , en geheel to volvoeren , eer by eenige
nanmoediging van buiten ontvangen hadt . - De eerfte
Druk zag het licht in 't Jaar 1b1DCCXXXVII . De Voorreden

1 18

LEEVENSBERIGT

den ontvouwt zyn plan en oogmerkcn in de uitgave. fet
Buck was opgedraagen aan Kotiingin CAnoLiNA, die den
Scoryver eenige rcden gegeeven hadt oni eene belooning
to verhoopen als by het aan haar opdroeg . Doch, weinig
dagen v66r dat het \,Verk bet licht zag, flierf de Buningin,
en ettUDEN verloor zyn Befchermfler .
Zyne zaaken waren thins in de war ; de tyd nan zyn
Work beflced, bragt hem geen onmiddelyk voordeel aan,
op belooning kon by niet langer hoopen : want, dat by die
van de Boninginne hadt to gemoct gezien, bleck uit de
zigtbaarfle kentekeneu van dicptreffende to leurflelling . By
zag van den Buekhaudel af, en floot zyn winkel . Zonder
bezigheid , zonder Vricnden , en zonder hoope , f rekte
by weder ten prooy aan zyne verwilderde ongelleltenisfe ;
men vondt bet noodzaaklydk hem to bezorgen in een byzonder Geicl•, cnl :uis tc Bethnal Green . Zo gas by los
kwam , wreekte by zich op zyne Oppasfers , en die hem
hidden doen zetten, door de uitgave van een Gefchrift,
hunne behandeling afmaalende . Fly begon ook een pleit
tegen Dr . MoNRO en anderen ; de zaak wend onderzogt in
tL'e t~ninflerh~tl, dell 17 July MDCCX` XIB, en ten zynen
nadeele uitgcweezen . 1 tier op zeicfe CRUDEN : Z vest, I/we Op GOD 1 waar op de Opperregter Sir WILLIAM i rn hem
to gemoet voerde, „ Ik ivenschte dot gy meer op God i-er„ tror:ird halt, -71 bier azet .-tkomeu iraart . Mf CRUDE N
nam weder de toevlugt t(it zyne pen, en gaf cell verhaal
der Regtspleeging met aaninerkingen op de huishoudnig
in de byzondere Gekkenhuizen, 't welk by opdroeg aan
den laatstovcrledeu Boning .
Naa deezen tyd leefde by van Proeven voor de Drukpers
naa to zien, en under zyn opzigt zagen verfcheiden U,tr ;aven van Griekfche en Lotvnzf he CIz.Jhaale Schryveren,
met zeer vecl nauwketiriglieids uitgevoerd, bet licht . In
veelerlei opzigten maakte by zich nuttig aan Boekvcrkoopers en Drukkers . Zyn vedrag was onopfpraaklyk ; men
kon altoos op hem vertrouwen, by volvoerde zyne aangegaane verbintenisfen flipt .
In deeze bezighe den bragt by verfchc&deTaaren door, tot
dat bet wederkeeren zyner Ongefleltenisfe' zone Vricnden
noodzaakte, hem your de derde rois in Cell Gekkculiius to
plaatzen . Wec'cr uit hetzelve ontflaagen, ,af liy zyn geval in 't licht, ondlcr dell zonderl_i :gen tytcl : The liva/alurec of ~41e Lander the Corrector . Drie deelen kwamen 'er
naderhand uit, order den zLifden tytel, 't Is met gemaklyk
Bell
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een denkbeeld van dit Werk to geeven . 't Is de getrouwe
to nederflelling der gedagten van eeu verwilderd verfland,
zichzelven ongelyk , grillig , nu eens ernffig dan eens
boertend . Zyne Gekbeid was van eene byzondere haar
eigene foort . Wy vind .n in de Schriften der Geneesbeeren nicts c'ergelyks , en Man men 'er geen voldoende
reden van geeven, volgeis eenige begiuzelen der Zielkun
de . Zelden worden ce Genecsheeren by zulke Lyders
geroepen, zelden letten zy op gevallen gelyk aan dat van
Mr . CRUDJN ; de wereld belacht bull , of z :et ze met
ntedelyden aan ; in zyne ergfle vlaagen bleck by geheel
gevaarlocs to weezen , en her is meer dan w arfchynlyk,
dat de flrengheid, waar mede men hem in de Gekkenhuizen behandelden, buiten noodzaake, zyne Ongeffeldheid
vermeerderde .
Toen by in September des Jaars MDCCLIII voor de
laatffe keer geflaakt werd , onderftondt by iets veel moeilyker dan by tot no- ondernomen hadt . Hy poogde 6cn
of twee zyner Vrienden , die hem hadden doen zetten,
over to haalen om z .ch in Neti'gate to laaten gevangen
brengen , tot vergoeding van de belediging hem aangedaan . Aan zyne Zuster flelde by voor , 't geen hem dagt
zeer zigt to wl=ezen , om keuze to doen van vier gevangenhu'zen, New,-ate, Reading, en 4ylesbury, of lhindlfor
Castle
Wanneer by bemerkte dat zyne aanmaaningen
niets vermogten , ving by cen pleit tegen haar en drie
anderen aan , en begrootte de nadeelen hem toegebragt
op io, ooo Ponden Sterlings . Men behandelde deeze
Regtszaak in February MDCCLIV, en werd dez elve ten
zynen nadeele beflist . C ::UDEN kon zich thans op niemand dan op bet Gemeen beroepen ; en gaf een verhaal
der Regtspleeging in 't licht , aan den Boning opgedraa .
gen . Fly gilig na St . famcs om her den honing over to
leveren ; doch dit werd belet, en by bier door, verflooken
van den tytel van Scleildknaap , waar op by in dceze dagen zeer geffeld was .
Zyne Krankhoofdigheid rees thans ten hoogflen toppunte . Fly noemde zichzelven ALEXANDER DE CORRECTOR, en gaf voor, dat by door den Hemel befchikt was
om de Zeden der tegenwoordige Eeuwe to hervorm-n,
en byzonder om her behoorlyk onderhouden van den Sabbath to herflellen . Om bet Gemeen ten zynen voordeele
in to neemen , gaf 11y, in druk, zekere Voorzeggingen nit ,
van uitileekende Kerklyken en anderen, doch alle zonder
naam
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naam of alleeu met de voor(te letteren . De inhoud deezer
Voorzeggingen was, „ dat Mr. CRUDEN een tweede jo„ SEPH zou weezen , dat by ten Hove een groot Man
„ zou zyn , en groote dingen verrigten, ten dientte van
• bet Gee.tlyk Jir iel in dit zondig Egypte ." -- Met
dusdanine Geloolsbrieven voorzien, trok by na Oxfort en
Cambridge , en vermaande de Dames en Heeren , die by
op den Sabbath op de openbaare wandelplaatzen aantrof,
om na huis to gaan , en dien (lag heilig to houden . Doch
deeze zytt raad word niet aangenomen gelyk by wenschte .
Op zekererl tyd ontkwam by ter nauwei' noode een dragt
flaagen : dewyl by zich op eene al to dringende wyze vervoegd had by eeu jonge Jufvrouw , die met een Student
wandel le . Ooorgaans drong by zyn vermaan aan met
eene bedreiging van 's Elemels eeuwige wrack als men na
hem niet luisterde .
Na Londen wedergekeerd zynde , groeide zyne Eerz4igt
aan . Hoogmoed bezielde hem ten alien tyde , naardemaal
by in bet denkbeeld flondt, dat de Hemel hem tot een
luisterryken Band in dit leeven beftemd hadt . De tyd tot
verkiezing van een Parlements lid voor Londen was op
handen , en Mr . CRUDEN befloot na deeze waardigheid to
flaan ; door tusfchenkomst van Mr . CHITTY, then by daar
toe hadt overgehaald , kwam by onder de benoemden .
Mr. CRUDEN gerloot de voldoening, dat veelen de band
voor hem op(taken : doch by verwierp de Stemmen door
de andere Party gewonnen , en miste dus zyn oogmerk .
't Is naauwlyks mngelyk deeze gebeurtenis , met die ernst,
welke een deftig Leevensverhaal vorjert, to befchryven ;
doch der optekening waardig , dat by daadlyke beloften
van onderfleuning hadt , en zich troostte met de bedenking, dat, hadt by de handen der Burgeren niet voor zich,
de harten voor hem waren . Eene zyner aankondigingen ,
ter deezer gelegenheid , is to znnderling om niet bewaard
to worden ; dezelve kan tot eeu flaal dienen van zyne
wyze van fpreeken en fchryven , wanneer zyne krankzinnigheid ten hooglten was opgeklommen .

„
•
•
•

Mync Hecren !
1k
Ii,--b de Sheriffs berigt gegeeven van myn nederig
„
voor(tel , om my aan to geeven voor eeu der geenen,
die 'er na (Iaan, om de Stad Londen in bet Parlement to
vertegenwoordigen : men mag dit aanzien voor een zonderlingen flap . Ik kan bet niet ontkennen ; maar ik ver„ trouw
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trouw, dat ik taa onder de hefluuring van eene gunstryke Voorzienigheid, en verlaug my geheel tc fchikken
„ naar den wil vatj cOD, den Opperbelluurder alter dingen .
„ In bet Aanhangzel op de Avanturen van ALEXANDERt
•
DEN CORRECTOR, heb ik u kennis gegeeven van eenige
• myner beweegredenen om na , deeze Weardigheid to din• gen, welke ik hoop dat zo zeer de goedkeuring van elk
„ braaf Man zullen wegdraagen , als zy die hebben van
„ myne eigene Confcientte .
,, Indien 'er eenige rechtmaatige grand is om to hoopen,
„ dat bet GOD zal behaagen om den CORRECTOR to gehrui• ken tot een werktuig ter hervorming des Volks, en by• zonder tot bevordering van de hervorming, vrede . en
„ voorfpoed van deeze groote Stad, en om de Iuwoonders
• tot een Godsdienfliger gefteltenisfe en gedrag te bewee• gen, zal Been braaf Man, in dit buitengewoon geval, den
„ CORRECTOR zyne item weigeren ; en de verkiezing van
• den CORRECTOR zal een middel zyn, om den weg to
• bereiden, dat by een JosErtu, een nuttig en voorfpoe„ dig Man, worde .
„ Mogt bet GOD behiaagen eene gelukkige wending to
„ geeven aan de harten der Kiezeren , am uit de beste
• beginzelen to handelen , en de zodanigen to verkiezen,
• die getrouw zullen zyn in bun post , en zich zullen
• hevlytigen om bet tydelyk en ecuwig welvaaren des
„ Volks to bevorderen .
,, Diyne ernftiglle gebeden zend ik van tyd tot tyd op
• voor uw geluk in deeze en de toekomende Wereld,
• door JESUS CHRISTUS ."
Ik ben met alien eer'bied,
Myne Heeren ,
Uw allcronderdaanigfle en uederigfte genegene
Dienaar
„

ALEXANDER CRUDEN .

Arorths-ArfJ huffs
by Guildhall, e3 April 1754 ,
Omtrent deezen tyd vervoegde zich Mr. CRUDEN by
eene Jufvrouw om ha ; r ten Huwelyk to verzoeken ; dock
by vondt reden om zich to beklaagen, dat by in dit oogmerk , gelyk in veele andere , niet gelukte . Te Inidden
nogthans deezer aaneenfchakelinge van verwilderde onderneemingen, beReedde by zyne beste uuren aan de LetterV . DEEL . MENGELW . N O . -.
I
oefe-
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oefeningen . Steeds was by bezig om op zvne Concordan .
tie byvoegzels to maaken , eene tweede Uitgave zag in
den Jaare MVMDCCLXI her hch ,- . Ten deezen tyde was by
Corrector van The Public ddvertifcr , door wylen Mr.
WOODFAL uitgegeeven . Altoos had by lets onder handen,
en beileedde zyn tyd met zo veel lliptheid , dat by alleen
gezcgd kon worden ledig to zyn als by een wandehng
deed . Het werk op de Orukkery was zelden of , voor
's nagts ten deu Lumen , wanneer (ie llrlvcrtifer ter persfe
giug . CRUDEN f .ep zelden meer dan vier of vyf uuren,
en 's montens v66r zes uuren vondt men hem reeds bezig
aan zyn Bybelwerk , in zyn Concordantic verbeteringen
en byvoegzelen maal .ende, met alle mogelyke nauwkeurigheid : bier mede was by mer.'gwaal bezig tot den aiond,
wanneer by na de irukkery ging . Deeze geduurige inge.
fpannenheid op nutte onderwerpen, hoopte men dat eene
bedaarde gere eldheid aan zynen geest zou geeven , en dit
was, in zekere maate, bet geval waar door by vervolgens
in een eenigzins eunftiaer daglicht to voorlchyn tradt .
In den jaarc 1\I000LXII , werd zekere RICHARD POTTRrt , een Matroos , befchuldigd en veroordeeld, als de
Maaker van een valsch Zeemans Testament , of althatts
voor iernand aie beleed to weeten dat bet een valsch ftuk
was ; een misdryf, 't geen toen, zo wel als nu, zelden
vergeeven wordt . Het bleek egter duidelyk , dat POTTE2
een arm oukun .'iy fchepzel was , de lpeelbal van een an .
der , en ori,uudig van den aart des misdryfs door hem
gepleegd . Gelukkig voor hem, bevondt zich Air . CRUDEN
in bet Geregtshof toen die zaak behandeld werd , en by
voelde zich zo kragtig overtuigd , dat POTTER een rechtfchaapen voorwerp was van Koninglyke genadebetooning,
dat by befloot voor hem to fpreeken .
On, egter,
meer onderriatinge van de zaak to bekomen , bezogt by
POTTER in Neivg«te, onderzogt hem, en bevondt dat de
misdaad, heat ten laste gelegd, een misdryf van onkunde
was , zonder eeni,; inmengzel van kwaaden toeleg . Maar
niet alleen zogc Mr . CRUDEN hem to ontheffen van bet
vonnis 't geen de Wet over hem uitfprak . fly badt met
hem , by decide hem vermaaningen mede, leerde hem de
beginzels van den Godsdienst, bragt hem de fegrheid zgns
voorgaanden leevens onder 't ooge, en de haatlykheid van
bet misdryf waar over by ftondt gellraft to worden ; met
66n woord , by inaakte een 13ekeerling van een arm fchepzel, 't Been uaaluwlyks ooit iets van den Godsdienst gehoord
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hoord had . Toeng ving by aan, Pardon voor hem to verwerven , en hoe onwaarfchynlyk bet was dat by daar in
zou flaagen , gelukten zyne herhaalde poogingen , en POTTER'S Doodvonnis werd veranderd in dat van na eene Volkplanting overgevoerd to worden . Mr. CRUDEN vergezelde
zyii verzoek by den Graaf VA-1 HALLIF.'IY , toen Staatsfecretaris, met een Afdruk van de tweede Uitgave zyner
Concordantie, waar by een fraaije Latyift:hc Opdragt • aan
den Staatsfecretaris voor gefchreven hadt . De tederhartigheid, met welke Mr . CRUDEN zyne Leerling POTTER bezogt,
vermaande, voedde en kleedde, de bekommerdheid welke
by betoonde, en de onaflaatende vlyt met welken by aanhieldt by alien , die by drat dat POTTER eenigen dienst ,
konden doen, ver(lienen met goedkeuring vermeld to worden , en dat wy veele van zyne zotte grilligheden verfchoonen . Ken byzonder verhaal, van alles wat ten then
opzigte gebeurde , werd dat iaar uitgegeeven onder den
tytel van The Hifory of Richard Potter.
Het gelukkig flaagen , in 't hervormen van deezen ongelukkigen Gevangenen , zette Mr. CI:UDEN aan om in then
arbeid voort to gaan by andere Gevangenen in Ncwgate .
Hy ging ze alle dagen bezoeken, gaf hun Nieuwe Testamenten, Catechism usien, enz . onderwces hun daar nit,
en gaf kleine geld belooningen, aan die 't meeat vorderden .
Zyn arbeid was , egrer , vrugtelnos : de Boeken werden
welhaast voor geld verruild, en bet geld verdronken ; en
CRUDEN, dit flegt gevolg ziende, Ilaakte dies arbeid .
.Gene zugt tot het bevorderen van bet eeuwig welzyn
zyner medefchepzelen was cen heerfchende trek in zyn
Character . Wonder was by in zyn fchik, als by een ongee
lukkig fchepzel verlost had nit de onWnde, of to regt gebragr van een flegten weg . Bier van hebben wy een ander
voorbeeld, fchoon wy den tyd, wanneer bet geval gebeuri
de, niet net weeten . Op een Saturdag avond nit de Kerk
komende, ontmoette by een Man, wiens gelaad de uiterfte
verlegenheid, mismoedigheid, en, zo als het Mr . CRUDEN
toefcheen , wanhoop aanduidde . Hy fprak hem terflond
aan, en perfle hem de belydenis af, dat de fchreiende ar .
moede waar in zyn Gezin gedompeld was, en andere redenen, hem bewoogen hadden, om de hander aan zich zelven
to willen flaan . Mr . CRUDEN beflrafte hem over de boosheid van dit opzet, en paarde met die beflraffing de vriendelykfle raadgeevingen , voegde 'er een onderftand in geld
by, en belofte van byaand in 't vervoig, zo dat de Man
1 2
zyn
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zyn opzet ffaakte , en wel to vrede na huis keerde . In zu :.
ke daaden fchiep Mr. CRUDEN bet hoog(fe genoegen .
Toen de ;efchillen tusfchen Mr . WILKES en de Staatsleden het Ryk b,.roer ten , fchreef Mr. CRUDEN een klein
Stukje tegen Mr. WILKES, wiens naam by niet icon hooren noemen zonder blyken van misnoegeu en onverduldigheid to betoonen . Den afkeer van WILKES liet by zien op
eerie wyze die alleen in hem kon vallen , naamlyk met
No- 45, waar by dat getal, op deuren of venifers, gefchree-,
ven vondt, nit to wisfchen . Hier toe bediende by zich van
een groote fpons , welke by altoos in zyn zak droeg ,
deels tot dit einde, en deels op dat geene woorden, aanffootelyk voor goede zeden , op de deuren , fchuttingen,
of venffers , in de Hoofd[fad mogten to leezen blyven .
Deeze bezigheid maakte zyne wandelingen in de Stad
lastig .
III den Jaare MDCCLXIX bezogt by Aberdeen , zyne
Geboorteplaats, en in een openbaare Vergadering deedt by
eene Voorleezing over de Hervorming ; in dezelve beweerende , dat, by gebooren was ow deeze Eeuw to hervormen , en Menfchen van allerlei rang tot leevensbeterfchap
to vermaanen, Niets ongevoeglyks of ongerymds was 'er
in zyne raadgeeving zelve ; maar de wyze, op welke Mr .
CRUDEN to werk ging, was altoos van den weg af, en by
flaagde bier met zyne prediking net beter dan elders .
Men verhaalt veele byzonderheden van zyne verrigtingen
to Aberdeen . Onder anderen hadt by bet Vierde Gebod
in de gedaante van een Advertentie doen drukken, en gaf
bet over aan alle Perfoonen zonder onderfcheid , die hem
op Zondag tegenk men . Ann een jong Geestlyken , die
aan Mr. CRUDEN gemaakt, en to zeer naar de Mode
toefcheen , boodt by met zeer veel defti heids een kleine
Catechi;mus aan, door de Kinderen in Scotland gebruikt ;
getyteld : The Mother's Catechism, dedicated to the Toung
and Ignorant . Voor jonge licden hadt by altoos zyn
zakken val van kleine Godgeleerde ffukjes , als ruYsE's
Sermons, en dergelyke, die by met vermaak uitdeelde aan
alien, die helnofden ze to zullen leezen .
Omtrent then Jaar zich in 4berdeen onthouden hebbende,
keerde by weder na Londen , en nam zyn intrek in Camden,flreet Islington , waar by therf. Op den eertlen van
November MDCCLXX vondt men hem dood op zyne
knilrn liggende , blykbaar in eene biddende geffalte . Eenige
dagen to vooren hadt by geklaagd over benaauwdhcid in
de
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de bcrst , doch bet fcheen met gevaarlyk. Dewyl by
nimmer getrouwd geweest was , maakte by bet weinige,
't geen by naliet aan zyne 13loedverwanten , uitgenomen
eene zekere fom aan de Stad Aberdeen, om Godsdienflige
Boeken ten dienf'e der armen voor to koopen ; en by ftigtte
een Beurs van vyf Ponden Sterling 's jaars, om tot onderhoud to dienen van een Student in bet 1llarshal Collegie.
Dit geld kon alleen getrokken worden op zekere vourwaarden in zyn Uitterflen wil uitgedrukt ; een deezer was
eene volkomene kennis van VINCENT'S Catecltismus.
Mr. CRUDEN was in zyn doorgaande gedrag beleefd en
gefpraakzaam , gereed om zyn gevoelen to zeggen , en vast
in alle zyne GodsdienRige begrippen . Jegens de Armen
was by zo mild met geld, als met raadgeevingen : zelden
1cheidde by bet een van het andere af . Zyne belangitelling in die voorwerpen moet opregt geweest zyn : want
belang kon bet roerzel niet wezen ; zuiver zeker was
zyne edelmoedigheid , want dikwyls gaf by meer dan by
ten eigen gebruike overhieldt. Omtrent zulke Jonge Lieden,
als aan hem waren aanbevolen , inzonderheid als zy van
Abcrdcen kwamen, ge-koeg by zig als cen Vader, of geheel toegeneegene Befchermer .
Onder de Mannen van vernuft kon Mr . CRUDEN zeker
niet geteld worden , dan by betoonde eene onvermoeide
werkzaambeid , en de nuttigheid van zyne Letterkundige
ontwerpen lydt seen twyfel . Zyne Concordantie was zyn
nieestgeliefde %Verk , en 't is waarfchynlyk , dat de aandagt, welke by 'er op befteedde , gunflig was voor zyn
geestgetteltenisfe , fchoon dezelve niet geheel ken vocrkomen bet wederkeeren der vlaagen van Krankzinnigheid,
die to veel invloed hadden op alle zyne bedryven , en
hem vervulden met die harsfenfchimmige plans van Hervorming, en die hoope op Grootheid zo nutloos voor hem
zelven als anderen .
In fpreeken en fchryven was zyn ftyl flyf en gedrongen .
By bezat geen vaardig geheugen, zyne woorden kwamen
langzaam . In Godsdienffige gevoelens ombelsde by die der
Calvinisten, gelyk to zien is nit de bepaalingen welke by
in zyne Concordantie geeft van de woorden Genade, Geloof, Voorbefchikking, enz . Maar dit moeten wy'er byvoegen, by was verre van Onverdraagzaamheid, en liet zich
dikwyls met yver uit tegen de beginzelen en handelingen der
Onverdraagzaamen .
Geduurende den meesten tyd
zyns verblyfs in Louden , ging by in Dr . cuYsE's Vergadering ,
I 3
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ring, in Great St . Heleias to Kerk ; doch toen , in 't jaar
MDCCLK[, ouderdorn en zwakheid dien Doctor tioodzaakten van den dienst of to zien, en Dr . STAFFORD hem
opvolgde, hoorde by meest Dr . CONDLR op get Pavement
Moorfadlds, en gin ; alleen op den eeriten Zondag in ieder
Maalid , na GUYSE'S Vergadering , wanneer aldaar get
Avondmaal werd gehouden .

DE

VECHTKUNST DER ENGELSCHEN, EN HUNNE WEDDINGSCHAPPEN,
DEEZE BETREFFENDE, IN A °- 1788 .

(Ult ARCHENHOLZ Britt fiche Annalen .)

n

et is bekend , dat de Zondag in Eiigeland zeer plechtig gevierd wordt , zo dat men niet alleen alien arbeid , als ooL
de Muzyk, hot Dansfen en Kaartfpelen in dat land, op dien dag
verboden hceft , maar zelfs wordt he, verkoopcn van noodzaakelyke levensmiddelen daar onder betrokkcn . Hot is byzonder,
dat, ondanks deeze geftrenge maatregelen, zedert eenige jaaren
vernieuwd , en no- ftrenger zyn dan voorheen , de Kerken let
echter niet voller, de aandacht des Yolks niet grooter, de zeden
niet beter , en de gal-en 'er niet lediger zyn geworden . Maar
alierbyzonderst is get, dat, op even denzclfden tyd, in weiken
men zich beyverde om hot Volk godsdienftlger to maaken , het
vachten met de vuist , of hot zogenaamde Boxen , dat omtrend
,3 o jaaren uit de Mode geweest was , en, tot dien tyd toe, alteen tot vermaak van lieden uit de iaagI e clasfe ftrekte , nu in
eens , gelyk eon pestziekte ontftond en voortfloeg , zo dat de
meeste Britten, van welken ouderdom, gefiachte of rang zy ook
waren, even als de nude Romers, de Worftelaars overal naarliepen , welke m : est mat bebloede koppen, en dikmaals verminkt,
t'huis kwamen . D: Zondag was van dit (zogenaamd) verniaak
niet uitgelloten , nadien in de Koninglyke Proclalnatie niets daar
van gemeld words ; en dus volgden, z-,Ifs cone mcnigtezogenaam •
de Vroomen, de Vechters met genoegen naar .
HUMPHRIES on MENDOSA , de twee grootfte meesters in Rngeland, om met de vuist to vcehten, vochten in Louwmaand 1788,
by Odihain , niet ver van Leaden , met elkander ; van welk ge.
vecht vooraf, op alle ftraaten der hoofdftad, berichten uitgedeeld
werden . ME'moSA, een food, la ; zyn, party C .11110'e Voorwaarden voor, welke deeza, zonder ccllge tegen iaak, aannam . Zy
zyn , om de gevolgen, mcrkwaardlg . y Daar een gevecht , mot de
vuist, incest als Bane wedding moot aangezien worden, zo wordt
'er altoos eene zekere f)m , als vechtprys , vooraf by bepaald .
Zy was , in dit geval 3 50 p,and Sterl ng, . Volgens de aangeno_
men
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men regelen der Boxkunst , wordt hot nedervallen voor geene
fchande , en noch minder voor eene nederlaag, gehouden : daar
het opgeeven van den firyd , of een natuurlyk onvermogen otn
denzelven voort to zetten , de overwinning aan de tegenparty
toekent. Deeze beide meesters echter kwamen overeen , dat do
vallende alle aanfpraak op de 5o pond Sterlings zoude verliezen .
Bet Kamp-Tooneei werdt op een vierkant van 24 voeten be .
paald, kunnende enkel de fcheidsmannen , de Secondanten, en
de Oppasfers , daar toegarg op hebben . Geen gevecht tusfchen
de Secondanten zou den flcryd kunnen hinderen, en bet geld, dat
de aanfchouwers gaven , zou tusfchen do beide Kampvechters
gedeeld worden .
Het Gevecht begon , onder deeze voorwaarden , en een' verbaazenden toeloop van Volk , onder 't welk zich eene menigte
lieden van Staat, verfcheide befchaafde Vrouwen, en zelfs Geestelyken, bevonden . De Landwegen waren, den dag to vooren,
reeds met Rytuigen en Menfchen bedekt, en de Herbergen zodanig opgepropt, dat, in bet nabygelegen Dorp Hooke, twaalf per
foonen , van voornamen huize , op een hooyzolder vernachten
moesten. Een groot getal lieden moest op halfwegen to rug
keeren , nadien 'or geene Paarden to bekomen waren , om hen
verder to brengen. Er werden verbaazende foramen by verwed .
RYAN JOHNSON, en andere beroemde Vechters, waren Secondanten, die, geduurende den firyd, fchoon niet uitgekleed , agter de
Vechters fionden , in cene vechtendc hooding . 's Middags om
etsn our beklommen , onder eon luid geroep , beide partyen bet
Tooneel ; gaven elkander do hand , eon gebruik by het Boxen ,
to kennen geevende, dat zy vrienden waren , en met geene vyandige oogtnerken daar verfcheenen . Vervolgens ontblootten zy
zich tot op den gordel , en floegen , met gebalde vuisten , als
Reuzen op elkander . In den beginne helde de overwinning na
de zyde van den Jood MENDOZA ; doch hot gelukte HUMPHRIES,
na eon half our gefireden to hebben , zyn party eon kunstflag
onder zyn linker oor toe to brengen, waar door de fryd beflisent
werdt . MENDOZA floite op den grond neder , en lag in zyn
blood wentelcude, en buiten adem, geheel zinneloos, zo dat by
do vraagen , welke HUMPHRIES deedt , of by niet meer vechten
wilde, alleen door tekcnen, met neen, konde bcantwoorden . Hy
was zo afgedekt , dat by , gelyk eon half dood mensch, moest
weggefleept worden : daar tegen werdt HUMPHaIES als overwinnaar , op de fchouderen zyner Vrienden , in zegepraal rondgedraagen . De Jooden, welken op hun geloofsgenoot gewed hadden, verlooren, by deeze nederlaag, 5o, 00o pond Sterlings. MEN_
DOZA fchreef dit aan het noodlot toe, en eischte zyne party, door
de openbaare nieuwspapieren , weder uit, om bet gevecht to hervatten , zo dra by herfleld zoude zyn . Deeze was 'er , onder
zekere voorwaarden, mede to vreden , en wel , zo by zich uitdruk_
14
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drukte, otn MENDOZA vcrmaak to doen . De food wilde date
zonder eenige bepaaling vechten . Hot ontvangen geld werdt
intusichen broederiyk gedeeld , en bedrecg 20o pond Sterlings .
Spoedig daar na openden deeze beide Mcesters openbare Schoo1en in Lonulen, in weiken het vechten met de vuist geleerd werdt .
Flier lcerde men geheel regelmaatig de kunst, om zyne party op
a.en nette wyze de kinnebakken to verbryzelen, de oogen uit to
flaan, en de ribbon to brecken . Eindelyk kwamen 'er ook mannen poor den dag , wclke deezen voortgaandeti lust tot vechten
zeer z'nryk verdeedigden, de Theorie van deeze gevaarlyke kunst
in bocken betchreven , en hot kenmerkende , van deeze beide
ichoolen , aanwcezen . Van nu aan begon men de Vechters,
even als men voorheen de Wysgeeren en Schilders deed , naar
hunne ichoolen to beoordeelen , in welken zy geleerd werden .
Elk had eon verfchillenden flyl in z""ne kunst , zo wel in het
aangrypen als verdeedigen . HUMPHRIES wyze was , met uitgeflrekte armen, eu de gebalde Vuisten ver van elkander, het oog
van zyn party to ontmoeten ; terwyl MENDOZA in tegendeel de gewoonte had, om zyne vuisten digs by elkander, juist over de kin
to houden ; alleen op eenigen affland van dezelve, zo dat de Elboegen cen weinig gekromd waren, wordende de linkcrhand een
weinig voor de rcchter gehouden . In deezen fland konden de
regtlynige flagon het best HUMPHRIES, en de krcmlynige her best
Iv^,ENOOZA, treffen .
En zo dachten beiden ook onder het vechten
to Qdabar, want MENDOZA flag altoos in eon rechte, en zyn
tegenparty in een kronime, lyn . Beide hidden hunne Vocten ver
van elkander, bemoeijende HUMPHRIES zich vooral, om de ftooten
van zyn party of to weeren , rnaar MENDOZA om dezelve , door
buiginge des lighaams , to ontwyken Dc wyze van afwecren ,
door den eerflen ingevoerd , gefchiedde met den Elboog , doch
die van den laatflen, met bet vlakkc van den arm . De vechtflyl
vah HUMPHRIES was vast , mannel y k en vereenigd ; die van MENDOZA, daar tegen, hevig en behendig, zo dat bet zeer zwaar was,
zyne eelfie bewcegingen to wederflaan . Hield men dezelve nit,
loll was de ftryd reeds half gewonnen, om dat deeze driftige flagon ras ophielden om hard seder to komen, en den geever zyne
kr~)gt en adorn vcrzwakte. HUMPHRIES gaf, voor een guinie, zes,
en MENDOZA, agt, lesfen, by welke de laatfle, toezienders, voor
geld, dulde. Ernflige Britten , welke deeze Sehouwfpelen gaarne zagen, philoi'opheerden over dit vermaak, en beweerden, dat
deszcits oorfprong in hot Aangenaame lag, dat altoos vereenigd
is met de Makkelykheid om zwaarigheden to overwinnen ; en dus
eene bewondering over de menfchelyke bekwaamheid voortbrengt, die de ziel van dit genoegen is .
In deeze vechtfchoolen verlcheenen de Boxers , op een Tooneel
van vier vocten hoog , zynde met yzeren leuningen , en zybanken, voorzien . In Hooimaand 1788, gaf HUMPHRIES, van veele
zy-
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zyner goede vrienden vergezeld, con bezoek aan MENDOZA . Hy
werdt daar als een Vorst ontvangen ; men ruimde hem, en zyn
gezelfchap, de beste plaatzen in, en bedankte hem openlyk voor
de eer, welke by der Academic bewees , door daar to komen.
HUMPHRIES was maar ceuige oogenblikken welleevend, en begeer_
de, dat de nog niet herftelde MENDOZA, in Wynmaand, met hem
op nieuw zou vechten . De food ontfchuldigde zich met zyn
zwakken toeftand , en open wonden , welken hem buiten ftaat
ftelden , om den tyd tot eene nicuwe Vechtparty to bepaalen
doch beloofde, wanneer het zyne gezondheid toeliet, binnen zes
maanden to Boxen . HUMPHRIES fond 'or , op eena zeer onbefcheidene wyze, op, dat MENDOZA den tyd zou bepaalen , hat zy
ziek'of gezond . Daar deeze dat echter niet doen wilde, fcheidden zy boos van elkander. Nieniand van de menigte aanfchouwers mengde zich in deezen twist , in wclken de Christen zich
laag, maar de Jood zich edel, gedroeg .
De Leerlingen zochten nu ook hunne aangeleerde kunst in
Praktyk to brengen . Een van dezelve, FEWSTERegeheeten , had
met iemand woorden gehad , hat welk op eene volledige vechtparty uitliep . FEWSTER iloeg zyn party twee ribben aan fluk, en
klopte hem zo digt af, dat by den volgenden dag overleed .
FEwsTER werdt daar over gedagvaard , doch daar bet regelmaa_
tige der Kunstoefening fprak , en door verfcheiden getuigen bewezen werdt, dat by geen doodflag bedoeld had, zo kwam by
met eene boete van 2o Schellingen , of een pond Starlings , vry ,
die hem de Rechters in de Old-Bailey hadden opgelegt .
De zucht, om zync bekwaamheden in 't vechten to toonen,
nam zodanig toe, dat dikmaals fatzoenelyke lieden geen zwarigheid maakten, om met de heffe des yolks to vechten . Men zag,
op heldren dag, een Hooi'dman van 's Koning lyfwaclit, volgens
alle de regelen der Kunst, met eon Huurkoetficr Boxen, ell euidelyk, blaauw geklopt en uitgelagchen, vertrekken .
Op do Markt to Coventgarden had men echter een grappiger Tooneel . Een Ezeldryver beleedigde eon aauzicnlyk man, en cischte
hem tot vechten uit . Op de Vraag , tot wat prys by kloppen
wilde, gaf by ten antwoord : dat by geen baar geld bezat, doch
zyn Ezel, en deszelfs laading, beftaandc in Kool , was anderhalve guinje waardjg , en die wilde by verwedden . Zyn party
lag even zo veel geld neder , en de ftryd begon . Her duurde
naauwlyks twintig minuuten, of do Ezeldryver lag ter aarde . Be
overwinnaar verkogt daadlyk den Ezel, met deszelfs laading, en
deelde hat daar van komende geld aan den armen .
In Oogstmaand vcrloor het Vechten met de vuist veel van
zyn aanzien, wanneer 'er by Brighton, ter plaatze waar de harddravery gemeer_lyk gefchied , eene vechtparty gehoudcn vierdt.
Verfcheiden lieden van rang, en daar onder de Prins van Waiter,
Wa,rell da4r to*genwoordig, nadien de beide Kampvechters, EARL
en

130

DE VECHTKUNST DEIt ENCELSCFIEN,

TYNE, een Schoenmaakcr en een Kleermaaker, ook onder de
meesters hunner kunfte behoorden . Zy vochten agt en veertig
minuuten, tot de Schoenmaker dood ter aarde vie] . Hy liet eene
arme Vrouw, en vier bulpelooze kinderen na, welke do Prins
van Walles naar z ;ch nam . Dit bloedtooneel maakte zoo veel
indruk op hem , dat by traanen ftortte , en verklaarde, ninlmer
zulke Inoordfpelen nicer by to zullen woonen ; noch dezelve
immer to bechcrmcn .
Eon tweede doodflag, van deeze foort, gefchiedde omtrent denzelfden tyd, in Briglithelmftone . Een der ftryders kreeg, geduurende bet gevecht, liuiptrekkingen ; doch, door bet toejuichen der
aanfchouwers aangemoedigd, vervolgde by den ftryd, tot hem de
laatfle levenskragt ontweek, en by dood nederviel .
Do zucht tot vechten verfchafte verfcheiden byzondere Tooneelen . In Moo ;fields, een groote plaats in Loader, traden in Sprokkelmaand, twee Brouwersknechten ten voorfehyn, en vochten,
even als bet Hoornvee, enkel met hot hoofd, zonder hunne banden to gebruiken , welke kruislings over elkander geflagen waren .
Zy flietten elkander in 't gezicht, op de borst en fchouderen, zo
dat bet blood 'er by langs gudsde . Deeze beestelyke vechtparty
duurde ruim eon uur, in tegenwoordigheid van eenige duizenden
aanfchouwers . Er was geen Theater voor opgericht ; doch de
Weddingfchap bedroeg toch eene aanmerkelyke four .
De Degenvechters, welke hunne kunst, tot then tyd, ongemerkt in Engcland oefenden, wilden nu ook deel hebben, aan de
openbare opmerkzaamheid . Eon groot getal van dezelve voegde
zich to zamen, en hield in Sprokkelmaand zyne oefeningen, by
welken veele lieden van rang, van beiderlei geflacht, tegenwoordig waxen ; als ook eon troop Duitfcl,e Muzikanten van den Hertog
van Tork, welke by die gelegenheid fpeelde . Een jong perfoon,
met naame LYNCK, verkreeg de prys, die in eenen uitmuntenden
Degen beftond, twintig guinjes waardig . Deeze werdt hem van
den Ridder D'EON, die toenmaals in Engeland was, overgegeeven .
By deeze gelegenheid , dat alle gezelfchappen van firyden en
vechten herklonken , ontdekte men ook eene verzameling van
Bulverhitters, welke zedert eenige jaaren , nict ver van Smithfields,
(een beestenmarkt in Londen , en mogelyk de grootfte van de
waereld) gehouden wierd . Hunne re zamenkomst gefchiedde alle
Zondagen om middcrnacht, wanneer zy to zamen dronken, en
bun ontwerp voor den volgenden dag beraamden . Zy hadden
bepaalde Grondbeginfelen, vaste Wetten, als mede cone Kas, in
welke elk Lid weekelyks twee fchellingen moest betaalen . Uit
deeze toelage werden do Honden, Knuppels , Brandbare toffen,
en andere dingen gckogt , welke zy gebruikten , oni hot Hoorn_
vee wild to maaken ; ook werden zodanige Medeleden daar uit
bezorgd, die in handen van 't gerecht vervielen . Tot Voorzitter
van
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van deeze fchoone Vergadering werdt altoos een Booswigt gekozen , die de kunst van aanhitfen meesterlyk verftond , en dit
ambt onafgebroken moest bekleeden . Door deeze ontdekking
werdt men ook met bet geheele ftelfel deezer wanfcbepfels
bekend .
Net Vechten met de vuist bragt bet duelleren , met den Degen en hot Pistool , geheel uit de mode . Evenwel bleeven verfcheiden Engellchen nog getrouw aan hunne nude gebruiken ,
om zich van deeze doodelyke werktuigen , ter beflisfing hunner
twisten , to bedienen . Dit viel ook twee Officieren der Burgery
van Londen in. De cone een Kaaskoopcr, en do andere een Koufekooper, kreegen by do monltering verfchil , en eischten, elkander, tegcus den volgenden dag, voor den Degen : doch beide partyen dronkeii then avond zo Ierk , dat zy den volgenden dag
hot bepaalde uur van Vechten verfliepen , waarna hunne Vrienden het gefchil, onder een Kom Punsch , in 't vriendelyke wisten to fchikken .
Eon gcheel oorfpronglyk Duel gefchiedde in $ooymaand, van
datzelfde laar, in lerland. Twee nabuurige Land-Edellieden, BAGNEL en WELD ,
hadden verlchil . BAGNEL werdt van den anderen uitgedaagd , oni met Pistolen to vechten , en verfchecn.
WELD vuurde.
Nu was bet do beurt van zyn party, doch deeze
weigerde cen enkelen lchoot to doen ; begaf zich naar huis , en
klaagde zync party, zo wel wegens hot gezonden Cartel, als den
daadelyken aanval, aan . Deeze worth ook ichuldig bevonden,
en tot een boete van 70 pond Sterlings , en een maand gevangenisfe verweezen .
Intusfchen dat de Vechtpartyen zo veel aandacht verwekten ,
had een Land Edelnman to Hannrel, in hot Graaffehap Middlefex ,
den verftandigeu inval , om cone Weddingfchap in hot Ploegen
aan to gaan . fry bapaalde drie pryzen voor de drie beste Ploegers, be(taande dezelve in eon paar leeren Laarzen, eon Hoed,
en een zyden Zakdoek . Er kwamen zes boeren-knechten , netjes gekleed, en hunne Paarden z ,--Ifs met Linten verfierd . Deeze
toonden hunne bekwaamheid in bet Ploegen , and ;r bet gejuich
van cene menigte aanfchouwcrs . D :t Feest werdt met Zang en
pans gefloten .
Nooit waren de Weddingfchappen in Engeland zo menigvuldig,
en zo byzonder, als in bet jaar 1788 . Men verzon de aileron
geregeldfte denkbeelden, en evenwel had men aanftonds Lieden,
die, voor geld, bet denkbeeldige tot wezenlykheid deeden over_
gaan . Een bewys zullen,wy bier nog byvoegen .
De Hortog van BEDFORD en Lord BALTYMORE wedden om 500
pond Sterlings, over de mogelykheid om een mensch to vinden, die
cen Kat levendig zoude eeten . De Lord beweerde bet, en vond
wezenlyk een Kaerel, die dit voor weinig geld verriclitte . . Men
hoor-
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hoorde, by deeze gelegenheid, dat zeker Herder in Torkshire, in
den jaare 1777, iets foortgelyks volbragt had . D1t Monfler verfcheen op de jaarmarkt de Beverley . De prys , vuor welke by
zich verplicht had , om een Kat levendig wet Huid en Hair to
ceten , was twee guinjes . Men bragt hem een groote zwarte
Kater. Daadlyk pakte by deszelfs vier pooten met de eene hand,
en met de andere hield by hem den bek toe . Nu pakte de Kanibaal den kop met zyne tanden aan, beet dien in llukken, en
vertond dien . Hot zelve gefchiedde met de overige deelen , en
wel met zulk eene onbegrypelyke gulziglheid, dat, in den tyd van
een kwartier, de geheele Kater , met vel en been en ingewanden, geheel ingeilokt was . Hy bleef den geheelen dag op de
Jaarmarkt , en vermaakte zich, zonder eenigen fchyn van ongeileldheid, en zonder braakmiddel, in to neemen . Een ander
mensch, in bet Graaffchap Dorfet , met naame TYTE, toonde dit
jaar ook zyne Vraatzucht , in het byzyn van een aanzienlyk gezelfchap, dat daar op gewed hadt . Hy at, binnen het uur, hunderd en drie en dertig eieren, benevens een groot fluk fpek , ell
zeer veel brood. En echter klaagde by noch van den Honger!
--- S Tempos a ! 6 Mores !

TOO NE ELGRAP .
enigen tiid geleden, flond een Boer flil voor den Schouwburg
to Rochefort. Hij vervoegde zich by den Uitgeever der Biljets ; zeggende : Nooit heb ik eon Comedie gezien . A wilde 'er wed
eens ingaan. Ik wil 'er tyklyk vuor betaalen, msar ik moet de beste
plaats hebben . Een der Acteurs 'er byflaande , belooft hot
hem, en brengt hem op hot Tonneel, en laat eefi armfloel geeven
. Men fpeelde Gaston en Bayard
waar
in byvan
ging
zitten
't Gezigt
deezen
Boer, zyne houding, vermaakte de Toeky ..
kers niet weinig . De Boer zat met wydopgefpalkte oogen, oni
alle de beweegingen der Acteurs na to gaan . Alles ging good ,
tot men gckonlen was aan dat gedeelte, waar ALTAMORE gereed
is 0111 BAYARD van kant to helpen . De Boer, den Acteur, met
de lans in de hand, ziem .1c naderen, fprong op, viel hem aan,
ontwapende hem, en fineet hem op den grond neder ; zeggende :
't Is lang genoeg dat gi, deezen braaven Man hebt doen lyden door
E

uwe verradcrye,n , gy zult hot niet meer doen ! Men had alle
mdeite der wereld, om den Acteur uit de handen des Boers to
redden, en hot Stuk word niet uitgefpceld .

R
MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KON5TEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

PROEVE , OM AAN TLS TOONEN HOE VERMAAK FN PYN,
ZO IN BEN NATUURLYKEN , ALS IN BEN ZEDELYKEN,
ZIN TOT ONS GELUK STREKKEN .
Self-Love and Reafon to one End afpire ;
Pain their Adverfion, Pleafure their Defire :
Brit greedy That it's Ob, ect would devour,
This taf e the Honey , and not wound the Flower ;
Pleafure, or wrong, or rightly underfood,
Our greatest Evil, or our greatest Good .
P o P E , Esfay on Man.
„

vnup niet ongelukkig in deezer voege overgezet,
„ en gevolgd,
De zuivre Reden is ftandvastig, eens van zinn
En door de Vriendfchap vast verkiiogt aan de Eigenmin,
Dit paar doelt op den uit . Deez' twee Vriendinnen keeren
Zich altijd van de (inert! Zij willen en begeeren
Aileen vermaak en vreugd . Zip haaten bei 't verdriet
De greetigheid van 't een, dat niet op aarde ontziet,
Zou 't voorwerp dat bet krijgt, verfeheuren en verflinden,
Om, ware bet mogclijk, eens verzadiging to vinden,
]Hot ander zoude, indien 't paar wenfchen mogt begaan,
Hot voorwerp nuttigen, doch zoekt liet niet to fchaen,
Hot wil, gelijk de bie, met honig zich verzadigen ;
Doch zonder kruidje of bloempje of blaadje to befchadigen .
'It Vermaak, naar dat men 't keert, befchouwt of wel verflaat
Is 't a1 etuo .,gfle good, of't alleihoogfte kwaad .
„ Dceze Regcis van POPE plaatflen vcy onl,angs bo;, veal eerie -roeve, Over Verrrlaak en P.,vn in deeze Me.
V . DEEL . I1JNGZLW .NO . 4 .
I~
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reld , en onderzoek van de Or..derfcheide Steizels jler
dit onderwerp (*) . Wy herhaalen
• Xysgeeren , wegens
deeze
Proeve , uit de pen deszelfden
dezelve
boven
•
Schryvers gevloeid, en ten vervolge van de voorgaan• de gefchikt . "

Blykt buiten tegenfpraak , uit bet Maakzel onzer Gefteltenisfe , en den Staat van Beproeving in welken wy
hier geplaatst zyn, dat Onaangenaame Gewaarwording of
Pyn, niet geheel buiten deeze Wereld kon geflooten blyven . Wy zullen ons hoogst moeten verwondereii, op de
befchouwing, hoe de Schepper de werking daar van geregeld , en deeze Onaangename Gewaarwordingen met de
tegenovergeftelde Aandoeningcn van I>ermaak verbonelen,
ja dezelve dienstbaar gemaakt heeft tot bet liervoortbrengen van Mcnschlyk Geluk .
De opeenvolging van Pyn en Verrlaak, door den Schepper in de Ziel geplaatst , is , in de daad , de zekerfte
waarborge van ons geluk, zo in de Natuurlyke als in de
Zcdelyke orde der dingen . Deeze beantwoordt , in bet
eerfle geval , allerkragtdaadigst aan bet oogmerl, onzer
Zelfsbehotidenis% , en fchenkt teffens eene aangenaamheid
aan de vermaaken en genietingen deezes leevens , welke
zy anderszins zouden gemist hebben . Ten blyke van de
Goedheid en Wysheid der lloorzieniiheid , in beide deeze
opzigten, kan bet volgende dienen .
Het Vermaak, 't geen wy voelen in bet voldoen der
natuurlyke en op gezette flonden wederkeerende aanprikkelingen van den Honger , is ons met oogmerk gefchonken, om ons uit to noodigen tot bet neemen van her ons
no;odzaaldyk voedzel , in zulk een hoeveelheid als ter
onderfteuninge client van onze Natuur ; en 't is zeer opmerkelyk, dat deeze foort van Vermuak altoos opklimt in
evenredigheid van de noodzaaklykheid , waar in wy ons
bevinden om voedzel to neemen . althans in gezoude gefiellen ; en, in 't algemeen, gelijk de geleerde GASSGtNDI
aanmerkt, heeft de Voorzienighuid, naar gelange een byzonder oogmerk der Natuure gewigtiger en noodzaaklyker is , eene hoogere innate van Vermaak gehegt aan de
middelen tot voldoening .
Dan, om den draad onzer r :denkaveliug to vervolgen,
(^`) Zie bier boven, bl . 4 5 .
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indien de dingen zo befchikt geweest waren , dat wy by
alle gelegenheden bet zelfde Vermaak voelden in bet ge .
bruik, der Spyzen ; zou die aangenaame aandoening , in
ftede van tot onze in flandhouding to dienen , binnen
kort ons beflaan zelfs vernietigen, door ons aan to prik •
kelen tot bet neemen eens zo grooten voorraads van
voedzel , als de maag bezwaarde, en de fpysverteerende
vermogens to boven ging .
Wat heeft de Werkmeester der Natuure gedaan, om dit
kwaad to voorkomen? Onze eigene dagelykfche ondervinding leert bet ons ; by heeft eene aandoening van
Ongemak en Pyn geliegt aan bet gebruik van voedzel ,
'zo ras de voldoening van de aandoening des Vermaaks
ophoudt . noodzaaklyk of nuttk ' to weezen .
Hier hebben wy dan een voorbeeld van de nuttigheid, etc
zelfs van de noodzaaklykheid van Pyn (in "bet tegenwoor .
dige ftelzel der dingen) welke den :/fani:hcen zo zeer tegenftondt . Deezen befchouwden Pyn alleen op zichzelven , zonder to letten op de dieperliggende oogmerkea
des Scheppers , of de gefteltenisfe der Menschlyke Natuure, of de orde en regel onder welke dezelve op deeze
wereld beftondt ; 't geen voor elk, tot denken bekwaam,
een doorflaande proeve oplevert van GODS Gcedheid e4
Wysheid. Ik moet bier byvoegen , dat een enkel voorbeeld van deezen aart genoeg is , om ons to overtuigen,
dat Pyn even noodig kan weezen in duizend andere ge•
vallen , fchoon wy niet in Nat mogen zyn om onmiddelyk bet verband to doorzien, welke Pp) allerwegen beef;
met bet groot oogmerk onzcr Zelfbehoudenisl/ .
Maar hoe dient Pyn om onze Ve,maaken to vergrooten, of een verheevener fmaak by to zetten aan onze
Genietingen .
Len Lang en onafgebrooken genot verandert, de I?rvaarenis zy myne getuige , in la.t : om reden "dat bet to
zeer de werktuigen des gevoels afmat . en de dierlyke
geesten uitput. Van bier is bet, dat Vermaak, niet door
Pyn afgewisfeld , zo dikwijls de Ziel kwelt , en zatheid
baart . Daar is zelfs, mogen wy'twaagen vast to flellen,
in de Ziel zelfs , eene zekere zwakheid en bepaaling , die
dezelve onbekwaam doet warden, om, langen tijd aaneen,
zielsvermaaken en geneugten to fmaaken . Wat bier van
zij, dit althans gnat zeker, dat een Mensch, wiens Gezondheid nooit afgebrooken geweest is door Ziekte,
wiens Geneug,ten nooit geftremd wierden door to leurlkele
K 2
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ftellingen , de weezenlyke waarde van Vermaak of Cc.
zondheid niet kent ; dan hoe aangenaam is de wederkee .
ring van Gezondheid na eene kleine Ungefteltenisfe! hoe
fterk zyn de genotsaandoeningen , na dat ze door tusfchen beide komende moeilykheden en to leurflellingeu overdwarst of ons ontzegd geweest zyn! Dus geeven, in de
daad', de tusfchenpoozen van Pyn eene foort van nieuwigheid aan 't Vermaak zelve , en verwekken die aangenaame beweeging der leevensgeesten , welke elke aandoening der Ziele opwekken .
Zodanig zyn de Naluurlyke voordeelen , welke de
Mensch trekt van de vastgeftelde opvolging van Pyn en
hermaak in de Ziel.
- - Maar het Zedelyk goed , ontftaande uit deeze wyze fchikking der Menfchelijke aandoeningen , is voor ons van nog grooter aangelegenheid .
De Schepper bedoelde zeker de Z el to houden in een
gelukkig Evenwigt , en de uiterften van Zelfvertrouwen
en Wanhoop voor to komen .
Indien deeze regeling geen plaats gegreepen had, dan
moest alles C'ermaak of Pyn geweest zyn ; uiterften
even gevaarlyk voor de Deugd en 't Geluk der Menfchen
in deezen tegenwoordigen ftaat van onvolmaaktkeid en
zwakheid .
Waren alle ooze aandoeningen vergezeld geweest van
hermaak , wy zouden ons blootgefteld gevonden hebben
aan het betendig gevaar en de verzoeking , om al ons
Geluk aan onszelven toe to fchryven , en misfchien ons
cene volflaagen Onafhangelykheid van den Schepper toe
to eigenen .
Wy ontdekken iets dergelyks , zelfs onder de tegenwoordige bedeeling, fchoon alzins ongunftig voor dergelyke gevoelens . Welk eene medelydenswaardige zwakbeid, welk eene dwaaze roekloosheid, befpeurt men dikwyls by Menfchen, die langen tyd onafgebrooken Voorfpoed genieten , of fchielyk ten hoogen topnunte van Eer
en Waardigheid worden opgeheeven? De Zoon van PtItLIPPUS van Macedonien , misfchien verre boven zyne
vuurigfte wenfchen geflaagd in den aanval op bet Perfsfche Ryk, wilde den naam van God voeren!
Wat zou bet geweest zyn , indien het ligt duizelend
en onbeftendig weezen , de Mensch, geene Zwaarigheid
to overwinnen , geen Pyn to ondergaan hadt , indien by
dat tegenwigt van Trotsheid en Zelfvertrouwen miste?
GOD
eeft, daarom, zorg gedraagen tegen dit onheil,
door
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door eene beftendige en onvermydelyke afwisfeling van
Vermaak en Pyn to beftemmen ; eene fchikking , welke
ons noodwendig moet overtuigen, dat deeze belangryke
aandoeningen , van welke al ons Geluk of Elende afhangt,
ons alleen tockomen van die hand, welke ons bet beftaan
fchonk , in wiens magi bet ftaat dit beftaan to doen volduuren , of naar zyn welgevallen ons van alles to ontzetten .
Van den anderen kant , indien alle onze aandoeningen
vergezeld gegaan hadden met Pyn , dan zouden wy de
hand niet gekend hebben , die ons in 't weezen bragt,
wy zouden de benaamingen van Goedheid en Voorzienighcid geloochend hebben . Wat, zeg ik, wy zouden ons
in de noodzaaklykheid bevonden hebben (ik beef op de
enkele gedagten) om ons Beftaan , en den Veroorzaaker
van 't zelve, to vloekeu .
Maar in de tegenwoordige befchikking der dingen, waar
in zo veele aangenaame gewaarwordingen ong ftreelen,
kunnen wy niet nalaaten bet Weezen , 't geen ons tot
befcaan riep , lief to hebben en to zegenen ; en wry ontdekken in elk aangenaam gevoel een nieuw en veel vermogend drangmiddel om den Schepper to pryzen .
In de daad , indien ivy ons geene omf}andigheden verbeelden van zulk eenen byzonder drukkenden aart , dat
ze den Mensch van zyne Redeskragt berooven , moeten
wy toeftaan , dat by altoos genoegzaame aangenaame gewaarwordingen van de eene of de andere foort gevoelt,
om bet gewigt der jammeren . welke hem drukken, op to
weegen. ---- Niemand , geloof ik , wenschte ooit to
fterven , enkel om bet vermaak to genieten van uit dit
leeven to fcheiden ; en niets dan veronderftelde onmogelykheid ow de verlooreve Gezondheid benevens de zegeningen doorgaans daar merle gepaard, weder to krygen, zou
ons natuurlyker wyze kunnen bevredigen met bet denkbeeld onzer aanftaande Ontbindinge.
Ik zeg, natrrurlyker wyze ; want ik fpreek bier niet van
bovennatuurlyke beweegredenen , voor welke de Liefde
tot dit tegenwoordige Lceven met alle de toevoegzelen van
Gezondlteid, Rykdom, Vryheid, c nz . i n de fchaal der Rede
opgewoogen, moot wyken .
Maar in ooze waardeering van deeze laatstgemelde
voordeelen is bet 7eker , dat bet verlies van iemands Gezondheid en ILddelen, enz . , (en ik zal bet waagen 'er in
zekeren zin ten minften by to voegen) bet verlies zelfs
K 3
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van zyn goeden Naam, alle verliezen zyn, ondergefchikt
aan dat des Leevens : dewyl hot Leeven althans de mogelykheid in zich behelst , om alle die verliezen weder to
krygen , door een voorzigoger , beraadener , en beter
gedrag .
Met welk een wedcrzin komt zelfs de Man, die bepaald
heeft de hadden aan zichzelven to flaan , tot dit uiterfie ? Welk een goed gelaad by ook tragtte aan to neemen, 't is zeker dat de natuur fchrikt op bet denkbeeld
van ombrenghg ; en dat hot enkel denkbeeld van zo wreed
een redmiddel , de Ziel in cen diepe zwaargeestigheid
dompelt , die niet wel ontvcinsd kan worden , en waar
van men dikwyls de duidelykfte fpooren ontdekt, als hot
bloedig einde des Zelfstnoorders daar is .
CATO zelve , wiens fchynbaar heldhaftig uiteinde zo
zeer bewonderd is by de Romeitnen , en nog op onze Tooneelen bewonderd words, kon to dier gelegenheid niet nalaaten duidelyke blyken to geeven van ongemaklykheid,
fchoon by voorkomt als zyn befluit onderfchraagende
met do wijsheid en de Philofophie van PLATO , en zelfs
fcheen to vergasten met do vervroeging der Onfterflykheid . De Liefde t+ •t dit Leeven, wclke geen tegenwoordig onheil geheel kan vernietigen , keerde geflaag in
zyne gedagten weder , en verdoofife de fchynbaare fchittering van zyn voorbcdagten Uitgang door gevoelens van
Affchrik . Dit bleek in verfcheide gevallen . Terwyl
by met dit oogmerk bezwangerd ging , gaf by een zyner
dienaaren, wegens gene geringe terging, con geweldigen
flag in 't aangezigt . Hy verviel in woede tegen zyne
Zoonen , die , door kinderliefde gedreven , hot zwaard
verborgen hadden ; by ilootte den Heelmeester , die zyn
wond wilde verbinden , met geweld van zich we- ; met
den woodd, met eerie woedende wildheid, verfcheurde by
zyne eigene ingewanden , en in dit hachlyk oogenblik
toonde 'by teffens met hoe veel tivederzins by dit Leeven
verliet , en bet Character van een wys Man , voorheen
met regt hem toe gefchreeven , verzaakte .
In 't algemeen kan daarorn het denkbeeld van Zclfinoord
alleen ontlaan uit eene verwilderde Rede , die been agt
kan flaan op do fchriklykheid van zulk een Mitdryf ; of
uit een overmaat van Trotsbeid , die zich naar de omfandigheden net wil fchikken, maar, in haar woede, alle
de tedere gevoelens der Natnure uitdooft .
Uit alles wat wy dus verve beredeneerd hebben, blykt
ten
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ten klaarften , dat 'er , naa alle de onhcilen , welke de
kwaadaartigheid of de onderdrukking der Menfchen ons
kunnen berokkenen , of die uit onze eigene zwakheid en
verkeerd gedrag voortfpruiten, 'er nog zeker aanmerkelyk
deal van Troost en Genot in dit leeven overblyft , voortkomende uit het algemeen voordeel van tc beflaan , en
de beurtelingfche wederkeeringen van Gezondheid en
Vryheid, hoe Bering ook in fchyii ; doch bovenal uit die
grootfte en algetneenfie troostbron, der ftervelingen Hoop ;
die , hoe wyd afgelegen haare voorwerpen mogen zyn,
altoos cen onmiddelyk en fterk werkende vertroosting aazt
de Ziel fchenkt .
Te deezer oorzaake hebben veele beroemde Wysgeeren
beweerd , dat 'er zigtbaar eene veel grooter maate van
Goed dan Kwaad in de wereld is ; eene ftelling kragtig
voorgeftaan , en naar veeler oordeel voldongen door Dr .
KING en SHERLOCK .
Maar men moot tevens erkennen , dat 't het Denkbeeld
en de Hoop op ceu toekomenden Staat is , die de fchaal
ten onzen voordeele doet overflaan, en to wege, brengt
dat bet Goed het Kwaad opweege . Indien try ontzet konden worden van deeze Hoope , of onze verbeelding zich
enkel bepaalde tot de onmiddelyke genietingen deezes leevens, dan, in de daad, zou her dcel Kwaads, in deeze
wereld beftaande , geoordeeld moeten worden al het goede
of 't Geluk, in dezelve, to boven to gaan : doch daar is
in dit regtmaatig en kragtigwerkend gevoelen een voorraad van voldoening en verntaak, die, gevoegd by de andere zegeningen , welke wy daadlyk bezitten , aan de
geheele from des Goeds, eene zigtbaare meerderheid geeft
boven die des K,vaads.
Doch, wat bier van ook zyn moge , wat moeten wy
denken van zekere hedendaagfche Wysgeeren , die deeze
Hoope willen doen voorkomen als een harsfenfchim, en dezelve affchilderen als een aangenaam bedrog, waar in de
Menfchen zich gaarne toegeeven om hun Hoogmoed te ftreelen, en, waar 't mogelyk, to vergeeten , hoe naby hun
ftaat komt aan dien der lieccten? --- Dit zyn de gevoelens
onder verfcheide andere godlooze ftellingen van den Schryver van L'homme itlachinc . doorgaans toegec ;fiend aan den
Marquis v'AROens . -- Zy komen ook, wy zeggen 't met
fmerte, voor in den bekenden Brief van ecn Vorst in 't
Noorden, aan den overleden Vel,imarfchalk KEITH . Walt
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bezwaarlyk to bepaalen, of zodanige gevoelens meer ons
medelyden, of onze verontwaardiging, verdienen .
Een ding blyft zeker , dat , terwyl wy aan den eener:
kant zo veel weezenlyk Kwaad in de wereld, en de Deugd
aan zo veel beproevings blootgeffeld zien ; en , aan den
anderen kant, een denkbceld hebben van een' Opperweezen , oneindig Goed en Regtvaardig , wy niet kunnen
nalaaten to beiluiten, dat ons tegenwoordig Befaan een
Staat van Voorbereiding en Beproeving is , die gevolgd zal
worden van eenen anderen, waar in goedgekeurde Deugd
Belooning zal wegdraagen , en de Ondeugd fen Strafe
den, volgens de regelen van eeuwige en onveranderlyke
egtvaardigheid.
Konden wy het minst waarfchynlyk vermoeden koesteren van valschheid of bedrog in dit gevoelen, dan, in de
daad, zou onze toeffand waarlyk elendig en veel flegter
weezen dan then der Beesten, nu door ons zo laag gefchat .
Onze herinnering van het voorledene, ons vooruitzigt op
het toekomende (bekwaamheden by de Beesten onbekend)
met duizende andere aandoeniugen , der Menschlykhcid byzonder eigen, waren dan een onuitputbaare bron van Elende en Pyn ; de gezegende [loop op cen 1'oekomend Leeven,
alleen , kan die jammeren weezen .
Deeze z_yn de aanmerkingen, welke wy to maaken hadden
op de natuur vau Pyn , die [feeds het flruikelblok blyft
voor zwakke en twyfeizinnige Verf'anden ; voor Menfchen
die zichzelven verwarren in het onuitkomelyk war-gaaren
van Befpiegeling , en niets anders zoeken dan alle dingen
to verwarren in een eindloos rondloopenden kring van
twyfeling en onzckerheid.
De Wysheid , nogthans , met welke Pyn en hermaak
vermengd is ; en derzelver ondeilirge zamenloop in ontelbaare gevallen, om de algemeene zaak van Geluk en Zelf,
liefde to bevorderen , laat geen de minfte fchadnw van
twyfel over, we ;ens de Goedheid van GOD in bet tegenwoordig Stelzel der dingen ; en kunnen wy uit deeze vast
geffelde opiienvolging en beurtwisfeling van Pyn en Permaak in 's Menfchen Ziele , gees ander redelyk gevofg
trekken, dan dat de Schepper, door dit middel, gewild
heeft , aan zyne Redelyke Schepzelen de gele enheid to
geeven, om hun vermogen van hrye werkzaarnheid met
eene zekere maate van gemaklykheid en genoegen voor
enszelven uit to oefenen .
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NORT VERT00G OVER DE STZENGROEIJINGEN IN ONDERSCHEIDE PLAATZEN VAN 'S MENSCHEN LICHAAM .

Door WILLEM LEURS,
Chirurgyn Major by het Escadron Gardes du Car van
Zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Prince_ ~nv
ORANGE en NASSAU, enz . enz . enz . Heelmecs .
ter to 's Gravenhage , en Lid yan onderfcheide Letterkundige Genootfchappen,
(Tervolg en Slot van bladz. io6 .)
/Jeestal moeten wy de norzaaken der Steengroeijing,
1~1 als van buiten aangebragt, befchouwen . - LisTER merkt hierom to regt aan, dat wy, met onze gewoone fpys en drank , Steendeeltjes genoeg in ons Lichaam
brengen ; doch welke by gezonde en fterke Ingewanden
weder ontlast worden ; maar in de Canaalen van zwakke
Ingewanden , die daze ftoffe niet duorlaaten, of voortdryven kunnen , ftaan blyven ; zich aanhoopen ; en , door de
natuurlyke flym onzer fappen , tot harde Steenklompen
gevormd warden. -V- Dat het gevoelen van den Heer
LISTER niet onwaarfchynlyk is, getuigt ons de ondervinding. Zy iulmers, die hun meeste voedzel nit zwaare aardachtige fpyzen , en uit grove Bieren en Wynen , hebben ,
heeft men meest aan den Steen onderhevig gezien .
Van daar dat dezelve meer by Arme lieden dan by Ryken
gevonden wordt .
Van daar ook , dat, v66r ruim
vyftig Jaaren, toen de grove aard-vruchten, als Lrwten,
Boonen , enz ., en het Bier, by den gemeenen Man, meest
in gebruik was, 'er in deze Repuhliek zo con aanmcrklyk
nantal van Steen-Lyderen gevonden wierd . Ja de beroemde Steenfnyder DENYS zegt, dat 'er in then tyd, in Amjlerdam alleen , meer Lyderen van den Steen wierden
gefneeden , dan men in geheel Duitschland vondt . -Len minder gebruik , derhalven , van v,)r,rnoemde grove aard-achtige vrugten , en cene meerdere algemeenheid , in phiats van Bier, van Kofy en Thee drinken,
heeft zeker in ons Vaderland , zo veel als op andere
plaatzen , een oneindig aantal minder flachtuffers dezer
wreede Ziekte gemaakt ; dock daarentegen eene andere
vyandin, ik meen de alomheerfchende Zenuw-z cktc, aanK 5
mcrk-
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merklyk vermeerderd ; die , fchoon niet zo fmertelyk,
echter geene mindere verwoesting aan de l\Iaatfchappy
toebrengt .
Dat in het verminderd gebruik , vooral van Bier , en
daarentegen eene vermeerderde gewoonte van Kofy en
Thee to drinken , eene algemeene oorzaak , tot de vermindering der Steengroeijing gefteld wordt , moet niet in
de wezenlyke ftoffe van het Bier , noch in de Kofy en
Thee op zich zelven , in aar onzes bedunkens alleen in het
water , waar uit deze onderfcheide dranken worden bereid, gezogt worden . - Het water , tot de brouwing
van het Bier, wordt algemeen uit rivier-, of vloeiend water genomen ; bet welk , door zyne onophoudelyke beweeging, altoos met zand-deelen, van onderfcheiden aart,
voorzien is ; daar het water , tot de Kofy en Thee gebruiklyk , meest altoos uit pomp- of regenwater-putten,
waar in de Zand-deelen gezakt zyn, gebezigd wordt . Dat het vloeijend en vecl Zandftoffe medevoerend water
tot de Sfeengroeijing eerder gelegenheid geeft, heeft men
mede nog onlangs opgemerkt , daar men vondt , dat tegenwoordig, in deze Republiek, de Bewooners, langs den
Tsfel, nog bet meest van alien aan den Steen onderhevig wierden bevonden. - Zo heeft men al wyders ,
tot eene nadere bevestiging van dit gevoelen, opgemerkt,
dat plaatzen naby de Zee gelegen , en wier Rivieren een
ondrinkbaar water bevatten, minder Steen-Lyders voortbrengen , dan die plaatzen , welker Inwooners van hun
rivierwater een gewoon gebruik voor hunnen dagelykfchen
drank maaken.
Dat de Lucht een aanmerklyken invloed op onze
dierlyke werkingen heeft , zal niemand ontkennen .
Dikwerf is zy met dampen gevuld , welker uitwerking
eene onmidlyke ontroering van bet geheele dierlyke beflaan maaken ; en daar door verfchynzelen voortbrtngt,
welker aanzyn wy meer bewonderen dan begrypen kunZo heeft men opgemerkt, dat de Lucht Steenpen .
ma.akende fmetflof bevatten kan ; vooral , wanneer 'er een
menigte van zuure Steenachtige filtigheden mede omgevoerd worden ; gelyk zulks by vuurfpuwende Bergen,
Aardbeevingen , enz . gezien is .
Aanmerkelyk is hier omtrent , bet geen ARVENTINUS
verhaalt , dat , namentlyk in den Jaare 1348 , ten tyde eener
groote Aardbeeving , eene zodanige damp uit den grond
oprees, die, als in een oogenblik, meer dan veertig Boeien ,
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ren , in eenen omtrek , terwyl zy hunne koeijen zaten to
melken, tevens met hunne koeijen, in hardfleen veranCAMERARIUS verhaalt , dat in bet Landderden .
fchap der Chylenfen in -Ymerica, door zekere opgereezen
damp of nevel , verfcheide Mannen en Paarden in Steen
zyn veranderd geworden ; Paarden en Mannen hunne
gedaante behoudende , zo als zy waren, in het oogenblik
ORTELIUS, in zyne
wanneer zy verfleend wierden .
];efhryving van Rusland, befchryft ook , hoe, op voornoemde wyze , geheele kudden van Vee in Steenen zyn
veranderd geworden .
Wy kunnen ter dezer plaatze niet voorby, eene Aanmerking, van wylen den beroemden Middelburgfchen Geneesheer VAN DE VOORDE , mede to deelen ; en die mogelyk aan eenige onzer Godgeleerde Leezers niet geheel
onaangenaam zal zyn ; namentlyk, dat de opgegaane damp
van Sodoma en Gomorra, wellicht cen zelJde flof heeft be.
vat (als de zo even genoemde) en dat door dezen damp, de
Hnisvrouw van LOT, ten tyde van haar omzien, is befnet,
Dan wy keeren
en eensklaps verfleend geworden .
weder tot ons onderwerp .
Is de Lucht of damp , gelyk wy uit deze voorbeelden zien, in flaat, geheele Verfeeningen van het dierlyk
Lichaam voort to brengen ; hoe veel to meer kunnen wy
haar, by mindere gelegenheden, met eene dergelyke, in
minder grand Steenmaakende, flof bezwangerd, vinden :
a DENYS heeft opaemerkt, dat 'er, in een byzonder viere gedeelte van een Stad, fomwylen meer menfchen aan
den Steen onderhevig worden gevonden , dan in de drie
andere gedeelten voorkomen . En dit fchryft Fly, zyns
oordeels , aan de meerdere Steen-fmetllof-voerende uitwazemingen van dit gedeelte boven de dric andere gedeel .
ten der Stad toe .
Dat , door nog cene andere van buiten aangebragte
oorzaak , Steenen , vooral in de Water-blaas , onttaann
Zo heeft men
kunnen , toont ons de bevinding .
gezien, dat fomwylen Naalden, Spelden en andere vreemde Lichaamen, door de keel ingeflikt, tot in de Blaas zyn
doorgedrongen, of wel, by anderen, door den Pisweg in de
Blaas zyn ingekomen , en aldaar met eene Steenfol be .
groeid zyn geworden . HILDANUS, TULP, PART, CLAUDINUS , en mcer anderen , leveren bier voorbeelden van
op .
Ook vinden wy in de Engelfche 4cta Philofopizica, van het jaar 1700, dat een dochter van so jaaren,
een

j
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een hairnaalde onvoorziens had doorgeflikt , en welke naderhand uit de Blaas , met een Steen omgroeid , wierd uitgefneden . -- Een dergelyk geval leezen wy ook in bet Utds
Deel der Edinhurgfche Proeven, door den fleer BROWN medegedeeld ; zynde een Meisje van vier Jaaren , uit welker
Blaas een Steen gehaald wierd , waar in eene naalde flak .
Vie begeerig is meer dergelyke zeldzaamheden to
leezcn , vooral van doorgeflikte Lichaamen, zie de Verhandeling van den Heer STEViN, in bet lade Deel der Verhan .
delingen van de Koninglyke deademie der Heelkonst .
HILDANUS en 0VILLART hebben Steenen in de Blaas gevonden, in welker midden een Kogel was, die veele jaaren
to vooren door eene wonde in de Blaas was ingekomen .
CENTMANNVS verhaalt, volgens ROSSETUS , eene
dergelyke Waarneeming.
Uit alle de bier opgegevene oorzaaken, welke wy in
Nat hebben gezien , onderfcheide foorten van Steenen , in
onderfcheide plaatzen van bet Lichaam , voort to brengen,
zien wy overtuigend , dat wy ors volflrektlyk niet , gelyk
veelen willen , tot een eenige oorzaak kunnen bepaalen ;
maar dat, dan eens by den een deze, en by een ander,
wederom andere, Steenmaakende oorzaaken hebben plaats
gehad .
Hier mede kon ik dit Vertoog eindigen ; nadien de kenmerken, de gevolgen , en de ver/chillendc handelwyze der
Geneezing van de onderfcheide foorten van Steen-ziekten,
uit hoofde hunner uitgebreidheid , niet tot myn voorge .
nomen taak behooren : alleen zal ik , ten befluite bier
van, de volgende weinige regelen , over het , zo voorbeen als tegenwoordig , gevoelen , omtrent de Geneeswyze der Nier- en Blaas-fteencn , door Geneesmiddelen,
voordraagen .
De Geneezing der Steenziekte , door inwendige Hulpmiddelen , is aan verfcheide bedenkelykheden onderworpen : - van daar , dat, reeds van alle tyden , veelen
der beroemdfte Genees- en Heelkundigen , dit als hersfenfchimmig befchouwden . - Echter hebben fommige
toevallige ontdekkingen, zo van vroegere als laatere tyden,
de aandagt van veelen over dit onderwerp bezig gehouden , en men heeft in waarheid Hulpmiddelen uitgevonden , welke door Proefneemingen getoond hebben, zo
niet tot de verbryzeling en uitdryving des Steers, echter tot eene verzagting derzclver finerten en toevallen
niet geheel ongefchikt to zyn.
Au-
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AuGENIUS flelde reeds, ten lien einde, zyn poeder uit
Pisfebedden, met flitriool-pest befproeid, voor .
Daarna is bet zo veel gerugt maakend middel van JOHANNA STEPHENS in Engeland, in bet begin dezer Eeuw,
door bet Lngelsch Parlement, als een beproefd heilzaam
middel, gekogt en bekend gemaakt : dit middel is een zamenmengzel van verfcheide Geneesmiddelen ; doch waarin
De beZeep en Kalk bet wezentlyke uitmaaken .
roemde Engelfche Geneesheer WHYTH heeft bet Kalkwater
van Oesieifchulpen of Slakhoorns , wanneer 'er Graveel
in de Nieren, en 7eruzalemfe Zeep, tevens met bet voornoemde Kalkwater, wanneer °er Steen in de blaas is,
voorgefleld : ook wilde Hy dit laatfle middel, door inDe Beerbezien (Uv e
fpuitingen , gebezigd hebben .
Urf) en het Komkommerfap, worden nog dagelyks, in bet
Graveel en Steen, door geoeffende Genees- en Heelkundigen voorgefchreven .
Het gebruik van bet Carls-badwater, zegt uNZER, overtreft in zyne nuttigheid, om den
Steen to verbryzelen en uit to werpen, alle tot nog toe
bekende Hdlpmiddelen .
Buiten dezen, worden 'er ook nog op onderfcheide
plaatzen Steenmiddelen, als geheimen, verkogt : eene der
voornaamtle, (om van de anderen niet to fpreeken) zyn
de zogenaamde Pillen van den Heer VAN DER HORST ; die
my toefchynen hoofdzaaklyk uit Zeep en Kalk van Oesterfchulpen to beflaan : ik heb dit middel, by onderfcheide
Lyders, zien gebruiken, doch geene voldoende uitflag
daarvan waargenomen ; een voornaam Lyder alleen, alhier
ter Stede, getuigt, door voornoemde Pillen volkomen geneezen to zyn .
Doch, hoe bet met alle deze middelen ook zyn moge ;
hoe onvoldoende zy meest alien in waare Steen-ziekte ook
gevonden worden ; wy zien nogthans, dat zy nan de
meeste Steen-Lyderen, niet zelden, eene merkelyke verzagting hunner Kwaal aanbrengen : en uit dit oogpuut alleen befchouwd, kunnen zy met dan nuttig zyn .
Wyders vinden wy geene vryheid, om met veele onzer
Oude en nog Hedendaagfche Genees- en Heelkundigen,
eene volflrekte onmogelykheid, in bet verbreeken en uitdrpven des Steens , door Geneesmiddelen to ftellen : wy willen, dit aangaande, ons liever, by de gevoelens van den
onflerflyken BOERHAAVE voegen ; daar Hy zegt : „ 'er is
„ geene reden om to twyffelen , aan de uitvinding van
„ een middel, yeJk Xp zap wclrkte, dAt het de blaas
„ Wet
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niet befchadigde, en echter den Steen aldaar ontbond .
„ Ik heb zelve een fcheivocht gehad, welk de allerhard„ fte Steenen, in de hand, ontbond, z-onder de hand to
„ befchadigen ; en welk uit Roggen-brood gemaakt was .
Op gelyke wyze veroorzaakt ook bet Schei•
„ vocht, welk nit een Ei gedistilleerd wordt, geene pyn
• in het oog ; en ontbindt evenwel de Mirrhe, die door
• een groot en fterk vuur niet ontbonden kan worden .
„ Derhalven kan de menfchelyke vlyt, buiten twyffel,
„ ook zo eene Artzeny tegen den Steen uitvinden ."

„

's Hage,
1790.

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN EIDER-VOGEL .

(Volgens den Heer rte

£UFFON.)

n het Noorden, bet Vaderland des Eidervogels, heeft
IAed,
dezelve verfcheide Naamen : by de Zweeden 1d, Ada,
Aeda, Eider Gudunge, by de Deenen

Edder-anden,
Edderganfen, Edderjuglen, Heifugl, 1lerbolte ; by de Yslanders Aedar-fugl, Adar, Edderfugl ; by de Noorwegers Edder, en Edder-fugl ; op het Eiland Feroe , Eider ,
Eder-vogel en Eiderblize of Aerblict, als dezelve de witte
kleur heeft aangenomen ; to Bornholm ifee-boer ; by de
Groenlanders Zllerkit, Mevelch, of Mittch, en het Wyfje
4rnaviik ; by de Laplanders Likka. De Franfchen noemen hem enkel Lider of Oie a Duvet ; de Engelfchen
Cutbert Duck of Eddervowl ; de Schotten Colca ; de Duitfchers Eyder-ente, Eyder-gans, Eyder-vogel. LINN& US
geeft hem den naam van flnas Mollisfima .

It Is deeze Vogel, welke ons het Dons, zo zagt, zo
warm, zo ligt, verfchaft, bekend onder den naam van Eider-dons : by behoort onder de Ganzen in de Noordlyke
Zeeen , zelden laager afdaalende dan tot de Kusten van
.Schstland .
De Eider-vogel is bykans zo groot als de Gans .

De
hoofdkleuren der Pluimadie zyn wit en zwart, en ftrydig
met de fchikking der kleuren, welke men in de meeste
Vogelen waarneemt, als die doorgaans de donkerfte kleuren boven en de ligtfte beneden aan 't Lyf hebben , is de
Rug van den Eider-vogel wit en de Bulk zwart of zwartag-
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xgtig bruin ; de Kop, als mede de Staart en Vleugel-pennen zyn van dezelfde kleur . uitgenomen de pennen digt
aan 't Lyf, die wit zyn . Men ziet, by bet buigen van
den Hals, een groenagtige plek ; het wit van de Borst heeft
iets van bet wynkleurige . Het Wyfje is kleinder dan
bet Mannetje, en de geheele Pluimadie trekt eenpaarig
naar bet ros- en zwartagtige, met dwarsloopende en golvende ftreepen op een donker graauwen gFond . By beide
de Sexen vindt men kleine pluimen, gefnceden als fluweel, die zich aan wederzydeu van den Bek, bykans tot
onder de Neusgaten, uitftrekken .
1-let Dons van den Eider-vogel is zeer hoog geagt, in
Noorwegen en op ?gland ; waar bet valt, words het zeer
duur verkogt (*) . Dit Dons is zo veerkragrig en ligt,
dat twee of drie ponden , die men zamen gedrukt in de
hand kan houden, zich kunnen uitbreiden, dat ze een
Voeten-deken van cen groot Bed vullen en opzetten .
Het beste Dons, Leevend Dons by uitftek geheeten,
is 't geen de Eider-i, ogcl uitplukt om zyn nest to voorzien , en 't geen men nit bet nest zelve haalt : want, behalven dat men fchroomt een Vogel , die zo veel nuts
aanbrengt, to dooden (t), is bet Dons van de gedoodde
Vogelen veel flegter, dan 't geen men uit de nesten op_
zamelt . 't Zy zulks daar nit voortkome, dat het Dons,
ten tyde van bet broeden , zich in den volmaaktften ftaat
bevindt, 't zy dat de Vogel met de daad alleen bet fynite
en zagtf'e Dons uitplukt, 't geen aan de Borst en den
Buik zit.
Men moet zorg draagen om dit Dons in de Nesten niet
to zoeken en op to zamelen, dan naa dat bet eenige da,
gen droog weir geweest is, en niet geregend hebbe ; ook
moet men de Vogels niet onverhoeds uit bet Nest dryven : dewyl de fchrik als dan de Vogel drek doet loozen , e
en
(*) list. Naturelle de Noerwege,
Etranger, Fev . 1757-

par

PONTOPPIDAN .

y ournal

(t) PONTOPPIDAN zegt zelf, dat bet in Noorwegen verboden is
de Lider-vogels to dooden , om 'er bet Dons van to plukken :
en dit verbod gefchiedt met to meer reden, voegt by 'er ne .
vens, om dat de Vederen van den gedoodden Vogel vet, aan
verrotting onderhevig, en veel zwaarder zyn, dan (lie hex Wyfje
zelve uitplukt, om 'er een bedde voor haare Jongen van to
maaken Hist. No . als boven.
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en daar mede bet Dons bevlekt wordt (*), Om bet
Dons, daar mede befmet, to zuiveren, fpreidt men bet
uit op een Zeef, aan touwen vastgemaakt, die, met een
ftokje geflaagen, al bet zwaare doe uitvallen , en aan dit
Dons de oorfpronglyke veerkragt weder geeft .
De Eijeren van den Eider-vogel zyn vyf of zes (j),
donker groen van kleur, en zeer goed om to eeten (§) ;
wanneer men dezelve wegneemt, plukt bet Wyfje zich
op nieuw, om haar Nest to vervaardigen, en Iegt ten
tweeden maale , doch een minder petal dan de eerfte keer.
Berooft men voor de tweede reis bet Nest van Dons,
dan komt bet Mannetje, daar bet Wyfje niet meer Dons
kan plukken, haar to pulp, en plukt zich : dit is de rede, dat bet Dons in dit derde Nest veel witter is, dan
in bet eerfte ; maar, om die derde inzameling to doen,
moot men wagten tot dat bet Wyfje de jongen heeft uitgebroed : want, indien men dit derde broedzel wegnam,
't geen flegts uit twee of drie Eijeren beftaat, ja zomtyds uit maar een, zou zy voor altoos die plaats verlaaten, terwyl zy, wanneer men haar bet opvoeden der Jongen toelaat, bet volgende Jaar wederkomt en de Jongen
mede brengt, die nieuwe Paaren uitleveren .
In Noorwegen, en op Tsland, maaken de Eider-vogels een
eigendom uit, waar op men zeer zorgvuldig past, en de
plaatzen , waar de Eider-vogels gewoon zyn to broeden ,
gaan by Erfenisfe over . 'Er zyn plaatzen, waar men
eeni(*) Hist. Nat. de I'Eider, par
Art. 41 .

MARTIN

THRENE

BRUNN!CH ,

(t) „ 't Is niet vreemd," fchryfc de Heer TROLL, „'er meer to
„ vinden : ja tot tien en meer in een en hetzelfde Nest, waar
„ in twee Wyfjes zitten, die in volmaakte eensgezindheid met
„ elkander leeven ." Lettres fur l'Islande, p . J31 .(§) ANDERSON wil, dat men, om veel Eijeren to krygen, in
het Nest, een flok vastmaakt, ter hoogte van een voet, en dat
de Vogel niet ophoudt met Eijeren to leggen, voor dat de Eijerhoop gelyk zy aan de hoogte van den flok, en 'er op kan zitten om to broeden ; doch . indien het zo waar was, als her onwaarfchynlyk- is, d,it de 2'slanders zich van dit barbaarsch middel
bedienden, zouden zy hun belang weinig verflaan, door cenVogel to doen fterven, die hun zo dierbaar moet weezen : dewyl
hy'er by aanmerkt, dat de Vogels, door dit gevergd Eijerleggen vermoeid, doorgaans fl:erven . ANDERSON, Tom . I. p. y2 .
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honderden van dle Nesten vindt : en kan men derhalven nit den grooten prys, dien men voor dit Dons
maakt, oordeelen, hoe veel voordeels zulk een eigendom
den 13ezitter aanbrengt (*) . De Tilanders doen ook alles
wat zy kunnen , om de Eider-vogels op hun grond to lokken . Wanneer zy verneemen, dat deeze Vogels zich gaan
onthouden op eenige der Eilandjes , waar zy Vee
weiden, doen zy het Vee en de Honden wel ras van daar
na 't vaste laud komen, om aan de Eider-vogelen vryheid
to laaten , en ze nit to lokken om zich daar to vest :gen (t) . Deeze Eilanders hebben zelfs, door kunst en
met veel tnoeite , verfcheide kleine Eilandjes gevormd ;
ze van een grooter Eiland affcheidende , en zo ingerigt,
dat ze met lange tongen in zee uitfteeken (k) . ''t Is op
deeze wykplaatzen der eenzaamheid en ruste , waar zicli
de Eider-yo,els liefst onthouden , khoon zy niet fchroo .
men to nestelen digt by bewoonde plaatzen , mits men
ze niet verontruste , Hondcn en Vee van daar verwydert .
„ Men kan zelfs," zegt de Heer HOELRrnow,
„ gelyk ik zulks ondervonden heb , door deeze Vogeleii
„ been en weer wandelen, terwyl zy zitten to broeden,
„ hun de Eijeren afneemen, zonder dat zy zich des ge„ ftoord betoonen , en zonder dat dit verlies hun belet
„ van hot Brocdzcl, tot de derde reis, to herhaalen (s) ."
Alles vat men van dit Dons inzamelt , wordt 's jaarlyks aan de Deeaf /ae en Hollandfche IRooplieden verkogt (*) , die 't zelve to Dronthein, en in andere Noor-

u'ecg( ) Op den grond van een ander, een Eider -vogel-nest to beroo,
yen, wordt op Tsland, volgens de Wet, voor een Diefllal gehouden . Lettres fur l'Islande, par Mr . LIDBLOM, Paris 1781 . p . 130.
(t) BRUNNICH, Art. 48 .
HoRREBOW, dansl'H f . Gen. des Voyages. Tom. XVIII. p .2 r,
ROIL, als boven .
HORREBOw, als boven .
"(*) Een Wyfje geeft doorgaans in den broedzel een half pond
Dons, 't-een, gezuivcrd zynde, op de helft van dat gewigt komt.
Het gezuiverde Dons wordt door de T landers op veertig Poisfons (waarvan acht en veertig con Ryksdaalder maaken) e-- De TslandJcl*
lchat, en hot ongezuiverde op zestien PHsfons .
Conapagnie verkogt, in den jaare 1750, voor drie duizend zeven
honderd zeven en veertig Ryksdaalders aan Dons , behalven 't
geen voor Regt na Glukfad gevoerd word. TROLL, Lsttres fur
OIslande, p . 134V. DELL . DIENGELW . N. 4.
L

(r)
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weegIche cn Yslandfchc Havens gaan opkoopen . Er blyft
zees weinig , of zelfs geheel niets , van in 't land (*) .
In deeze guure Lugtftreek flaat de fterkgefpoorde Iaager,
in zyn fchamele but getreeden, een Beerenvel om 't lyf,
en flaapt cen gerusten flaap, terwyl bet zagte Eider-dons,
by ons overgevoerd , in kostbaar opgecierde vertrekken,
to vergeefsch de flaap uitnoodigt by den eerzugtigen
Mensch, die bet hood vol beeft van zyne ontwerpen .
Wy zulleli bier eenige byzonderheden, wegens den Fidervogel , nevens voegen , ons verfchaft door den Heer
BRUNNICH, in een kleiii Werkje, in 't Dunsch gefchreeven en in 't Hoogduitsch overgezet , 't geen wy voor ons
in 't Frarisch hebben doen vertaalen .
In den Broeityd ziet men de Mannetjes der Eidervogels
zlleen vliegen , zy zyn ongepaard . De Noorircgers geeven ze den naam van Gield-fugl of Gieldaee (-t-) . 't Zyn
Mannetjes , lien bet niet gelukt is een wyfje to bekonieli, die de zwaklte geweest zyn in den kryg , gevoerd
em in 't bezit van een wyfje to geraaken , wair van 't
getal , in deeze Vogelfoort , veel kleiner is dan dat der
Mannetjes (.t_) : niet to min zyn ze voor deezen tot paaren bekwaam ; vanwaar bet ontflaat, dat de jongc Wyfjes by de oude Mannetjes bet cerfte Brothel hebben,
't geen min talryk is dan de volgende Broedzel, (c) .
Qp den Paartyd hoort men bet Mannctje by aauhoudenheid fchreeuwen, ha ho, op een rauwen en eenigzins
klaagenden toon : de flem van bet Wyfje is gelyk aan die
van de gemeene Rend. De ecrfle bezorgdheid deezer
Vogelen beftaat daar in , dat zy hun Nest tragten to
plaatzen waar bet befchermd is door eenige fteenen , kreupelhout, en byzonder van Geneverliout (*) . Het Mannetje werkt met bet Wyfje , 't laatstgenielde plukt bet
Dons ult, en hoopt bet opeen , tot dat bet rondsom bet
Nest ten groot opgezet kusfen vorme, 't geen bet Wyfje
over de Eijeren haalt , wanneer bet dezelve verlaat oin
voedzel to zoeken (**) . Het Mannetje helpt liaar in 't
broe(*) Hist . des V ages, Tom . XVIII.
(() BRUNNICH, Aft. 30.
(i) Dezelfde, Art . 38 .
(~) Dezelfde, Art . 33 .
( ) LINN & US, Fauna Suec.
C,, I ) BRUNNICH, Art. 4r-.
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broeden niet , her onthoudt zich alleen op fchildwagt,
om her broedend Wyf e to waarfchuwen of 'er eenige
vyand nadert . Op die waarfchuwiug verbergt bet Wyfjc
den kop . en , wanneer bet gevaar dringende is , neemt
bet de vlugt , en vervoegt zich by bet Mannetje , dat,
zo men wil, bet Wytje fraft, als eenig kwaad her Broedzel wedervaare . De Ravens zoeken de Eijeren, en dooden
de Jongen . Hierom haast her Wyfje zich om de Jongen
uit her nest to brengen, weinige uuren nail dat ze gek ; pt
zyn ; her neemt ze op den rug, en voert ze langzaam vlie •
gende na zee .
Naa then tyd verlaat hun bet Mannetje, en noch bet
Wyfje noch de Jongen komen Been van alien weder aan
land (*) ; maar veel Broedzels vercenigen zich in zee, en
vormen benden van twintig of dertig Jongen met de Moeders , die dezelve geleiden , en on .)phoudelyk bezig zyn
met in 't water to flaan, en met de flib en 't zand , nit de
diepte, Zee-infecten en kleine Schulpvischjes to doen boYen komen, wear mede zy de Jongen voeden, zo lang zy
Dog to zwak zyn om to duiken (j-) . Men vindt deeze Jongen in Zee, in de Maand July, ook wel in Juny, en de
Groenlanders rekenen hun Zomertyd naar den ouderdom
der jonge Eidervogclen .
't Is eerst op 't derde Jaar dat her Mannetje de onderfcheidene en van elkander afgezonderde kleuren krygt (.-),
die van 't \Vyt,e zyn veel rasfer beflist, en over 't geheel
is haar groei veel ferker dan die der Mannetjes ; alle zyn
ze in 't eerst bedekt met een ztvartagtig Dons .
De Eider-vogel duikt zeer diep om Vlsfchen na to jaagen,
en onthaalt zich aan Mosfelen en andere Schulpvisfchen ;
zeer greetig toonen zy zich gefeld op de ingewanden der
Visfchen, die de Visfchers uit hunne barken werpen (5).
Deeze Vogels houden zich een geheelen Winter in zee,
zelfs omflreeks Groenland, zoekende die plaatzen aan de
lust , waar bet minst ys is , en komen alleen 's avonds
aan land ; of 'er moet een form op handen zyn , waar
van bunne komst by dag aan land voor een onfeilbaar
voorteken gehouden wordt (*) .
SchQor~
(~ ) WILLUGHBY.
(t) BRUNNICH, girt. 40 .
(~) Dezelfde, girt . 46 .
(§) Dezelfde, Art. 33 .
(*) Dezelfde, .Girt. 4z .
L t'
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Schoon de Eidcr-vogels reizen , en tiiet alleen bet eene
Land verlaaten om na bet andere to trekken , maar ook
diep genoeg in zee fleeken, om ons to verbeelden dat ze
van Groenland na America overgaan (*), kunnen ze nogthans niet onder de Trekvogelen geteld worden : dewyl
zy de &evroozene Lugtflreek niet verlaaten , orn welker
itrenghcid to verdraagen hun digtgevederdheid hun in
Nat ftelt, en in de daad bet is , zonder de Noordfche
fireeken to verlaaten, dat zy hunne omzwervingen volvoeren ; overal in zee bun voedzel vindende , waar dezelve
open , en niet met ys hedekt is : zo merkt men op, dat zy
aan de Groenlandfche kust komen tot de hoogte van bet
Eiland
en niet hooger : dexiyl de zee hooger op
met ys bedela is
en lchynt bet zelfs dat deeze Vogels thans op die kusten min voorkomen dan eertyds (4.) ;
diet to min vindt men ze op Spittbergen ; want men herkent den Eidervoi'el , in de fiery-Eend van MARTENS,
fchoon by dit ontkenne (s), en bet dunkt ons , dat ivy
den Eider-logel op bet Bering-Eiland, en op de punt der
hors .

Difco,

(D,

( ) BRUNNICH, Art . 34 .
(t) ANDERSON, HiUI. Nat. d'Isl .

(4) De Groenlanders zcggen , dat zy voorhcen , in zecr korten
tyd , een fchuit net Eijeren van den Eider-vogel vulden , op de
Eilanden om1lreeks de Bal-Rivier, dat zy'er geen voetftap cp konden doen , zonder de Eijeren onder hunne voeten in flukkeu to
trappen ; doch die veelvuldigheid be:;int of to neenmon , fchoon
dezelve nog verbaazend groot is . Hifl•. Gen . des Voyage,, Tom .
XIX . p. 49 .
(§) Do Berg-Eend is een foort van Rend,
of liever van Wilde
Gans , van grootte als een middelbaare Gans , de Pluimadie is
o1 derfcheiden in verichillende k!euren , en zeer fchoon . Hot

Mannetje is twit en zwart, en hot Wyfje heeft pluimen van dezelfde klcur als de Patrys. - Zy vervaardigen het nest op
laage plaatzen , bekleeden het met hun eigen vederen uit den
buik gcplukt , welke zy met Mosch vermengen ; waar zyn dezelfde vederen niet die bekend zyn onder den naam van Eider_
dons. In deeze aanmerking cast MARTENS zeker mis, dewyl alle
de trekken zyner befchryvinge op deft Eider-vogel pasfen . Wyy
vonden in dcrzelver nesten , nu eens twee , dan drie of vier
Eijeren, bleek groen van kleur, en een weinig grooter dan onze
Eenden Eilercn : onzc fcheepsiieden openden ze, lieten het doier
'er uitloopen, en reegen ze aan can draad . De 1cilepen, die vdbr
ons aan Spitsberren gekomen waxen , hadden eerie ntenigte van
deed
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Kotiriles, by den Beer STELLAR aantreffen (*) . \Vat onze
Noordzce betreft ; de Zuidelyhe fireeken tot welke de Lidervogel afdaalt, zyn de Eilanden lierago en Koma , by
de Schotfche kust ; Bornholm , Christiarfe , en Gothland
in Zweeden (t) .
deeze Vogelen gevangen . In de eerie aagen waren ze in 't
;Wheel niet wild of boosaartig , maar met den tyd werden ze
zo boosaartig , dat men ze niet wel kon genaaken . Op den 18
van Juny doodden Nvy 'er een voor de eerie rein . Recueil des
Voyages de Nerd . Tom. II . p. 98 .

(*) De I4eer STELLCR heeft in de maand July op het Beringh_
Eiland, een achtfte foort van Cans gezien, omtrent van dezeltiie
grootte als de wit gevlekte. Dezelve is aan den Rug, den Hals,
en den Buik, wit ; de Vleugels zyn zwart ; de zwarte Oogeu zyn
geel gerand ; de Bek is rood , met een zwarte ftreep'er rondsom,
en heeft eeu uitwas gelyk de Gans van China, of Moscovie ; deeze
uitwas is kcal en-geelagtig, uitgezonderd dat dezelve, van het eene
elude tot het andcre, bezet is met kleine zwart blauwagtige pluimpjes . Do Inboorlingen zeggen, dat men deeze Gans vindt op het
cerfle Kurilski Eiland ; dock nooit op 't taste land aantreft . Hift .
de Kamtfchatka par KRACIIENINNIKOW . Tom . II. p. 57.
(t) BRUNNICH, als boven.

VERKLAARING DER hEDUIDENISS$ VAN DE TWAALF
TEKENEN DES ZODIAKS, OF DIERENRIEAIS .

(Ult let Engelsch.)
4urato princeps Aries in vellere fulgens,
Refp1cit adnairans adverfum furgere Taurum,
Suinmisfo vultu Geminos et fronte vocantem,
uos fequitur Cancer : Ca,acerurn Leo : Virgo Leonein .
quato tun Libra, die cum tempore noctis
.Attralait ardenti fulgentem Scorpion aflro,
In cu us caudam contention dirigit arcum
Mixtus equo, volucrem masfurus jamque fagittam,
Tum venit anguflo Capricornius fdere flexus .
Post bunt inflexan difundit Aquarius urnam,
Pifeibus asfuetas avide fubeuntibus undas
Quos Aries tangit claudentes ultima figna.
h'IANILIUS, V . 263 .

men den loop der Zonne befchryft , wordt
V anneer
deeze vertoond als een Overwinnaar, beroemd door
L

l

3
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zyne verrichtingeti, die door de grootfte hindernisferf, ell
de dreigendfte gevaaren , zich Diet liet affchrikken, die elken vyand aantastte en vermeesterde . Doch welke wares
de Gedrochten , die hem op den weg ontmoetten ? Hoedanig eene betekenis moeten wy hegten aan de harsfen .
fchimmige weezens , door welker midden been de Zort
zich eenen weg baande ?
De Starrekunde alleen kan ons dit berigt geeven . Ilet
voorwerp deezer Weetenfchap , die den oorfprong Dam
under Volken in den Landbouw onledig, ftrekte , in de
eer(te plants , om den Veld-arbeid to regelen . De vroegfte
Landbouwers ontdekten welhaast, dat zy een Bids behoefden , en zy zogten then aan bet Uitfpanzel . Die ontelbaare nienigte van Starren , waar mede 't zelve als bezaaid is, deedt zich aan hun oog op als een verwarde
hoop ; zy bragten die in orde, onderfcheidden dezelve, en
fchikten ze .
In den beginne werd bet Hemelverwelfzel verdeeld in
drie groote deelen ; bet middelfte, den Zodiak geheeten,
was begreepen in de vlakte der wandelkringen , die de
Zon en Starren befchryven . Deeze Riem werd bepaald
door twee groote gewesten , bet een ten Zuiden , bet
ander ten Noorden . Vervolgens bragt men de Starren
tot Starrebeelden of Geftarnten , die ieder eene byzondere gedaante, en daar mede ovcreenkomftigen naam, verkrcegen .
Op deeze wyte Werd bet Uitfpanzel bevolkt met Men .
Ichen , Dieren , en allerlei gedaanten . Deeze Tekens ,
die tot ons overgebragt zyn , en thans zo ongefchikt
fchyneri j waren egter geene loutere fchepzels der verbeel_
ding ; zy betekenden den that der Aarde in de onderfcheide Jaarfaifoeuen ; zy verbonden , als 't ware , de
Werkzaamheden des Landbouws met de Verfchynzelen
des Hemels ; deeze dienden voor een Boeren-almanach , en
cen Sterrekundige teffens . 't Is alleen, door dezelve in
dit licht to befchouwen, dat wy derzelver oorfprong kuninen opfpeuren ; en , zo ras wy bet Volk ontdekt heb .
ben ; 't Been dezelve nitvondt, zal bet ons weinig mocite
kosten , een der voornaamite takken van de ou ie Beeldenfpraak to verftnan , entfsbTydperkvan
kelver invoering to bepaalen .
M sfch , en lieeft geen onderwerp gelegenhoid tot zu
Vtelerleie gisfingen gegeeven . Wy zullen bier den SchryyVr Wet rloemen a die begreep , dat de twaalf Tekens van
4ri
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den Zodiak, de Twaalf Zoonen van den Aardsvader JACOB
wilden beduiden ; niet flilitaan by OLAUS RUDEECK,
die de eerfte beginzels van de kennis der Spheer by de
Samojeeden en Laplanders waande to vinden . Zy die de
uitvinding der Hemeltekenen aan de Gricken toekenden,
hebben niet bedagt , dat dit Volk , in zekeren voege ,
Nieuwelingen in de Gefchiedenis der Wereld, ook Nieuwelingen in de Weetenfchap, waren ; dat, fchoon de Natuur 't zelve met eene leevende en fchitterende verbeeldingskragt befchonken hadt , bet nogthans vastgaat , dat
zy weinig uitvoiiden , en hunne eenigfte verdienfte beftondt in de ontdekkingen, lang v66r hunnen tyd gedaan,
aan volgende Geflachten mede to deelen . Hoewel , derlalven, dit „evoelen, door Mannen van bet hoogite aanzien omhelsd , en zelfs door NEWTON aangenomen is ,
moeten wy her verwerpen .
Een Schryver van de vierde Eeuw , wiens overgebleevene Werken no- uitmuntende ftoffe verfc :hafren , was
de eerfle die dit onderwerp toelichtte . 't Is waar , by
bepaalt zich tot een zeer klein getal van verklaaringen ,
en dat zyne denkbeelden no- veel ontwikkelens behoeven . Dit Werk tragtte de I-leer PLUCHE to volvoeren .
Ily volgde bet pad door DMACROBIUS aangeweezen , en
poo de, op dezelfde beginzelen , bet grootfte gedeelte der
Geftarnten to ontvouwen (*) . Nict in ftaat zynde onn
ze met de Lugtgefteltenisfe van Egyple overeen to brengen , befluit by , dat men den Zodaak uitgevonden heeft
in de vlakten van Sennaar , in welke by de geboorteplaats van alle Menschlyke Kundigheden ftelde . Maar
zyn Stelzel , hoe waarfchynlyk 't zelve , in den eerflen
cpflage, moge voorkomen, vervalt van zelve, als men 't
met aandagt onderzoekt , en wy zullen terftond aantoonen , hoe regtftreeks bet aanloopt tegen de eenvoudigite
kundigheden der Starrelcunde .
't is eene by alle Starrekundigen bekende zaak , dat de
Nagt(~) MACROBIUS ontvouwde fleets twee Telkens ; de Heer PLUcHE zogt dergelyke oorfprongen van de andere Tekens op to

geeven ; „ doch hoewel deeze gelukkig en natuurlyk fchynen,

• moot men, fchryft de Heer DE LA LANDE, evcnwel bekennen,
• dat ze op geen getuigenis der Oudheid gegrond zyn, en fleets
• voor eene fpeeling van den geest kunnen geltouden worden ."
LA LANDE,

Bflioo. I . D. 2de Stuk . bl .
h4

242 .
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NagteveningS punten veranderen (*) . Dewyl nu de vaste
Starren onheweeg(yk zyn , zo volgt , dat ze allengskens
meer en meer van de punten der Ecl ptica fchynen to
verwyderen , en de Geftarnten , diensvolgens, ge'luurig
van plaats to veranderen . tins , by voorbeeld , was bet
Teken van den Rain (Aries) 't geen drie honderd acht en
tachtig jaaren v66r CHRIST US, met de Zon, by oe Lentenagtevening in zamenitand was , nu verfcheide graaden daar van verwyderd ; en de andere Tekens hebben ,
daar zy dezelfde betreklyke afflanden behouden , noodwendig dezelfde verandering ondergaan .
Wat moeten wy nu denken van den Beer PLUCHE
en anderen , die cene waarneeming van zo veel aanbelangs over 't hopfd gezien hebben ? Om het vervallen
tot zo groot eene dwaaling to ontgaan, heeft men willen
denken dat de Zodiak een hater vinding is . Maar, indien
wy ons met zulk een befluit vergenoegen , zullen wy
nooit het Land ontdekken , waar men den Zoriiak uitvondt , noch in that weezen om eene eenigzins waarfchynlyke verklaaring to geeven van de zinnebeelden daar
in voorkomende ; daarenboven blyven 'er onoverkomelyke
zwaarigheden over , naa dat men de onderfcheide Lugtftreeken heeft nagegaan, om zyn gevoelen to onderfchraagen . 't Is voor cen Schryver van onzen tyd bewaard
gebleeven , om alle die ftrydigheden to verbannen , om
de
( ~ Deeze Verandering wordt genaamd de Voortgang des Even,aagts , dat is van de Evennagts tekenen of Starren , weike voorwaards fchynen gegaan to zyn ; dock zommigen noemen dit de
Terugwykinge van den Evennagt ; dat is van de Evennagtspunten,
welke fchynen agterwaards gegaan to weezen . Dit komt van
cene kleine veranderinge van den hand van den fpil der ~larde,
ten aanzien van den fpil der Fchpticn ,
wetken dezelve met
een kegelagtige beweeging bewoogen wordt
0111 , en alie Jaaren So
Seeondell vordert, 't welk in twee en zeventig jaaren een eebeelen graad beloopt , en In 2,5972 jaaren een geneelen omlaop
volbrengen zal . Deezen Omloop hebben zommigen genoemd het
platonisch Yaar . j . WATTS, Eetfe Beginzelen der Sterre . en Aardrykskunde , bl . z6. De Ouden noeraden dceze groote Per .ode
Av4Xatac rs ; of Refitutio, Herfle'liug, van wegen de herflelling

der Starren in dezelfde Standen tot de Cirkelen van de Spheer .
Bygeloovigen maakten van deeze enkel Starrekundige wederkomst, eerie zedekundige en burgerlyke wedeikomst der Menlchetyke zaaken, mar op men gelooft dat vIR(SiLips z infpeelde . TW.
IV, vs, 34,
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de meest ftrydigfte veronderftellingen to vereenigen , en 'er
een Stelzel van op to leveren , zo cenvoudig als leer222M .

Onder de Zodiaks Tekens , zyn 'er eenige, die, als 't
ware , eerie algemeene betrekking hebben tot alle Linden
des Aardhodems . Zodanige zyn die den loop en de uitwerkzels van dat Licht, 't welk ons alien befchynr, vertoonen ; omtrent deezer batekenis kunnen wy ons bezwaarlyk misgisfen . Zo he')ben de Kreeft (Cancer) en de
Steenbok (Capricornius) die de uiterfle grenzen van bet
pad der Zonne aftekenen , altoos gediend om de Zonne1'randen aan to duiden : en MACROBIUS , die de meening
van deeze twee zinnebeelden vatte , is alleen bedroogen
geweest in de toepasfing daar van gemaakt . Op dezelfde
wyze, is de Weegfchaal (Libra), die den Evennagt verbeeldt , een zeer natuurlyk afbeeldzel van' de gelykheid
van Dagen en Nagten .
Maar de andere Tekens waren byzonder aan zekere
Volken . De Rain (Aries) , de Stier (Taurus) , die gemeenichap hadden met den Landarbeid , en de Maagd
(Virgo) , die een Koornair in de hand draagt , behelzen
Tekens , blykbaar betreklyk tot den Landbouw , die in
onderfcheidene Landen verfchilt .
Eindelyk eenige , als de Schutter (Sagittarius) , de Visfchen (Pifces), en de Waterman (Aquartus), moeten t'huis
gebragt worden tot byzondere omftandigheden, welke ook,
onder elke Lugtftreek, veranderen .
Om, derhalver., den Oorfprong van deeze Tekenen des
Dierenriems to ontdekken , was bet noodig een Land to
vin .len , in 't welke de onderfcheidene werkzaamheden des
Landbouws , en de that der Aarde nauwkeurig beantwoordden aan de Tekenen dezelve vertoonende ; terwyl
teffens de f'aat des Uitfpanzels verkiaard kon worden, op
eene wyze, die geen twyfel overliet . Ter verkryging van
deeze weezenlyke overeenkomst tusfchen de Landbouws
en Starrekundige Tekenen , was bet alleen noodig eene
kleine verandering in den ftand van de Spheer to maaken .
De Heer nuptns merkt op , dat de Voorfaars Evennagtevening die is, welke, in den be~inne, byzonder de
aaudagt der Menfchen moest trekken ; dat deeze vertoond
wordt door bet uitdrukkend zinnebeeld van een Weeg •
fchaal, en dat dit langen tyd plants hadt voor dat bet gebruikt wierd, om de gelykheid van Dag en Nagt by de
I erfstnagtevening to betekenen . Dan het oog op vroegere
L 5
eeu-
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ceuwen to rugflaande , geeft by aan dit Teken de plants,
welke oorfpronglyk daar aan word toegekend, en van w el .
ke de bovengemelde Voortgang des Evennagts alleen 't
zelve verwyderd heeft . Hy fchryft ook aan den Zodiak
cene to ruggaaude beweeging toe , zonder nogthans de
vastgeflelde orde der Tekenen to veranderen ; de Steenbok
verlaat den Winterzonnefland , bet Jaar begint met de
Kreeft ; en wat de andere Tekens betreft, niets is gemaklyker dan derzelver toepasfing to vinden . In Egypte alleen kunnen zy worden uitgelegd . Om dus overtuigd to
worden , zal bet genoeg weezen dezelve agtereenvolgend
na to gaan in de onderfcheide flanden door seder bekleed .
Het punt van den loop der Zonne heeft men oorfprongJyk by den Zomerzonnefland bepaald . Wanneer dezelve tot
die hoogte geklommen was, kon ze by wets gepaster ver .
geleeken worden dan by een Diet, 't welk vermaak fchept
in 't beklimmen der hoogfle bergen en fleilfle rotzen . De
Steenbok werd, derhalven, ten zinnebeeld gekoozen . Hey
werd verbeeld in vereeniging met een Visch ; dewyl op
dien tyd de Nyl nit haar bedding begon voor to komen .
De overarooming dier Riviere werd afgefchetst door den
Waterman, of een Genie een watervat houdende : om dat
Egy,te als dan een wyde Zee fcheen , waar in Steden en
Dorpen , met oneindigen arbeid gebouwd, zich als Eilanden vertoonden . De Visfchen vertoonden bet werkloos
leeven der Inwoonderen, op dien tyd binnen hunne wallen
rust genietende . Zo werd, in ieder maand der Overftroominge, een Teken uitgedagt betreklyk tot dat verfchynzel .
De drie volgende zyn Diet min fpreekende. Wanneer de
wateren weezen , was de Aarde nog to vogtig en to vol
modder, om bet ploegen to kunnen • verdraagen ; doch dezelve was fchielyk bedekt met gras , en leverde eene uitmuntende weide op . De Kudden liet men 'er loopen, wanneer de Ram verieheen . Het volgend Teken, de Stier,
was een zinnebeeld van 't beploegen der velden . Nauwlyks hadden de akkers bet zaad ontvangen, of de planten
kwamen aUerwegen to vooi fchyn . Deeze nieuwe voortbrengzels vertoonden zich in de oogen der Landlieden als
jonge Kinderen, de Tweelingen .
De Zon , naa dagelyks Reeds weg to wyken, houdt ten
laatflen bier mede op, en begint fchielyk weder to keeren .
Haar loop , gelyk die van een Kreeft, nag eigenlyk, op dien
tyd , wederom gaande gehecten worden , en niet , gelyk
wy gezegd hebben op den tyd des Zonneflands, wanneer,
zv
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to als gezien is , baar loop begon . He t Teken van den
Steenbok is Dog min op de Zon toepastelyk als deeze zich
in 't laagfte punt van haaren loop bevindt ; doch Mac ROBIUS
oordeelde over den Eland der Tekenen, volgens lien welke
plaats greep in zyne dagen : ell 't is Diet to bevreemden,
dat by zich heeft laateu misleiden door toefpeelingen,
die, op 't eer(le voorkomen, zeer aanneemelyk fcheenen .
Eene maand naa den Winter Zonnefland komen de vrugten der aarde tot ryplieid , en alles vertoont bet beeld van
een overvloedigen Oogst . De Leeuiv diende om de geele
kleur der velden aan to wyzen , of liever den groei in
voile kragt . De Oogsttyd, welke in Egypte in Maart invalt, werd aangekondigd door een jonge Maagd, in haare
hand een koornfchoof houdende . Dit Teken heeft men
voor eene der Tekenen gehouden, waarom men den Egyptenaaren de eere van het uitvinden der Zodiakstekenen
wilde ontzeggen . De GVeegfchaal wordt bier op haare
rechte plaats aangetroffen , om het fchitterendst Tydperk
des Jaars aan to duiden , bet Jaarfaizoen, 't wells 't belangrykst moest weezen voor ieder Volk . De Pestziekten,
die in Egypte heerfchen geduurende de maand April, worden gekenichets door den Schorpioen . Eindelyk de Pyl,
waar mede de Schutter gewapend is, kundigde de wederkomst aan van de beftendig 's Jaarlyks wederkomende winden ; misfchien ook dies tyd des Jaars, waar in, de Aarde
geene bearbeiding vorderende , de Menfchen zich met de
jagt, of Krygsverrigtingen, mogten bezig houden .

Ho®glderaar in de Philo .
f0,phie to Falaife , aan den Heer DF LA METHERIE,

BRIEF VAN DEN ABBE HERVIEU,

OVER EEN ELECTRIEK LUCHTVERSCHXNZI:L .
(Yournal de Pleyfique .)
M3tN HEER!

zend U bier nevens eene Waarneeming , welke ik U
1kverzoek
in uw Maandwerk to plaatzen , indien gy dezelve der aandagt der Natuurkundigen waardig oordeelr .
Den vyfentwintig{len van laatst verflreeken February, was
het zeer regenagtig , de Barometer flondt beflendig op
a? Duimen ell 7 Lyn , de Wind was Zuiden , en waaide
met vlaagen , 'er kwamen flerke rukken , by welken de
'egen met meer gewelds nederftortte, 's Avonds omtrent
half
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half negen, fchoot de Wind Noordwest , en 't werd ftil .
Door de venders , tvaarby ik met licht zogt , kwam cen
Licht fchitteren , zo flerk , dat bet andere als verdoofd
word . Ik ging na buiten om to zien van waar bet kwam .
De nieuwsgierigheid van eenige Jonge Heerep , die zich
toen in een Feestzaal bevonden , door dat zelfde licht
gaande gemaakt, hadt bun desgelyks doen buiten treeden .
De lugt was in 't Zuiden fielder, in 't Noordwesten betrokken . De Dampkring was zeer vogtig , bet regende
zelfs een weinig. Men wist Diet vanwaar dit Licht
voortkwam ; doch hetzelfde Verfchynzel herhaalde zich
kort daar naa, en wy zagen i nit bet Noordwesten, Blixemen van eene zo verbaazende helderheid , dat ik geloof
nooit dergelyke gezien to hebben ; ze werden door geweldige Donderflagen , die verre of waren , gevolgd . In de
tusfchenpoos der twee Blixemen , ontdekten wy beneden
aan de Kerk Saint Gervais , waar wy ons digt by bevonden, een fielder Licht . Eensklaps klom een flaauw Licht
opwaards , en bedekte bet geheele dak der kapellen , die
tegen de tooren than , van waar bet by den tooren op .
fleeg . Dit verfchynzel duurde twee of drie Scconden, en
wy hadden tyds genoeg om het waar to neemen . Boven
aan den tooren begon bet eerst to verminderen . Wy ontdekten nog eene flikkering, fchoon zwakker dan de voorige
op de kapellen, toen 'er een Blixem kwam, gelyk aan de
voorgaande ; waar op alles verdween . Er was een vry
lange tusfchenpoos tusfchen deezen laatflen Blixem, en den
daar op volgenden Donderflag .
De oorzaak van dit waarlyk zeldzaam Verfchynzel is
buiten tegenfpraak de Electriciteit ; en de richting, welke
wy 't zelve zagen neemen, laat ons Diet toe to twyfelen,
dat bet van de Aarde tin de Wolken zich verhief. Dock
waarom ontwikkelde hot rich in cen zo groute uitgebreidheid , en hoe verdween bet zonder losbariling? Zie hier
hoe ik denk dat milks verklaard kan worden .
De Wind, den Regen tegen de muuren des toorens aangedreeven hebbende , halt fchoone Geleiders vervaardigd .
De Electrike Me wield beneden in den grond cpgeboopt,
en gereed om zich to verheffen als 'er eenige Negative
Wolken kwanien , volgde deeze fpooren van vogtigheid
langs de muuren ; gekomen tot de hoogte der kapellen ,
welker dak in de geheele uitgeflrektheid bevogtigd was,
tnoest bet zich eenpaarig verfpreiden . J)igt by en zelfs op
deeze kapellei , zyn verfcheide fteenen kolommen van de
Go-
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Gothifche Bouworde , voorzien met eene menigte punten, die desgelyks bevogtigd waren . Deeze punten hebben
zeker eene groote hoeveelheid Electrike fluffe geloosd ;
dock kwam dezelve in nog grooter hoeveelheid van beneden ; 't Is, derhalven Diet to verwonderen, dat bet Licht
in de hoogte by den tooren opklom, welks fpitfe gedaan
te, als mede de Windwyzers, konden dienen om dezelve.,
zonder uitbarfl :ing in de Wolken to ontlasten . Toen de
Electriciteit ophieldt zich in zulk eene groote menigte nit
den grond to verheffen , waren 'de punten der kolommen
op de kapellen genoeg om dezelve nit to laaten ; en dit is
de rede waarom bet Licht by den tooren ophieldt , terwyl men 't nog op de kapellen zag .
De Negative Wolk, die deezen overvloed van Electrike
iloffe ontving, werd buiten twyfel Pofitif ; en, indien men
veronderllelt, dat zich, Diet verre van deeze, eene andere
Negative Wolk bevondt , heeft dezelve zich terftond met
eene losbarlting moeten ontlasten . En dient dit tot verklaaring, waarom 't voorgemelde Verfchyuzel eindigde met
cen Blixem en een Donderflag , die egter van een veel
verdere plaats kwam dan de Kerk Stunt Gervais van ors
verwyderd was . Ik ben enz .
Falaife ,

151\Iaart, 1789 .

BEANTWOORDINC DIR VRAACE , OF DE YS-VALEIEN, IN
ZWITZERLAND , AANGROEIJEN , DAN AFNEEMEN?
Door, WILLIAM Coca , h1 . A . F . R . S . &c .

(Overgenomen uit zyne onlangs uitgegeevene Travels in Ssr4tzerland, in a Series tf Letters t0 WILLIAM MELMOTH, Esq.
hebben wy, in ons lllengelwerk, van
„ T edemeertnaalen
Ys-valeijen in Zwit erland gefprooken, die cen
„ zo vreemd als verbaazend verfchynzel opleveren, en Diet
„ min den onderzoekgraagen Geest des Wysgeers , dan
„ bet nieuwsgierig oog des Reizigers, bezig houden . On„ der veelvuldige Vraagen , ten deezen opzigte gedaaa ,
„ is deeze : Of de Ys-valeien zich in een flaat van Aan„ Erroei of Vermindering bevinden ? In de aangeweezene
„ Reizen van coxE , zien wy dit Stuk , waar op door vee„ len zo verfchillend is gedagt, met de vereischte aalldagt
,, na-
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nagegaan, en met oordeel ontvouwd .

„ de Wysgeerige Reiziger van zegt .

Zie bier wat 'er

Wat uwe Vraag betreft : of de Ys-valcien in Zwitzsrland
aangroeijen, dan afneemen? Schoon ik by eene voorgaande
gelegenheid bet van de hand wees, my breed uit to laaten
over een onderwerp, 't gcen veel aandagtige opuierking en
berhaalde proefondervindelyke nafpeuring vereischte, waagde ik bet nogthans eerie aanmerkiug in 't midden to bren
gen , die de toevallige aangroei en vermindering der Ysvaleien fcheen to bewyzen, tegen het gevoelen van zom .
mige Wysgeeren, die beweeren , dat ze aitoos in denzelfden that blyven, en van anderen, die ihande houden, dat
ze fteeds toeneemen .
De kanten der Ys-valei van Montanvert zyn meest alle
met boomen omzet : omtrent bet grondauk verheft zich een
verbaazend verwelfzel van Ys, nahy honderd voeten in de
iroogte , onder welke de 1lrveron met een groot geweld
been ftrootnt, en veel waters medevoert . Als wy bet Ys
naderden , gingen wy door een bosch van Pynbonmen ;
deeze boomen, die op een kleinen affland van dit Ys-verwelfzel than, zyn omtrent tachtig voeten hoog, en ongetwyfeld zeer oud . Tusfchen deezen en de Ys-vaki ziet
men boomen van een hater groei, gelyk op to merken is
uit derzelver gedaante en laagte . Andere, nog kleindcre,
zyn omvergeworpen, en met Ys omkorst . Er fchynt een
foort van geregelde afdaaling in den ouderdo •n geezer boomen van de hoog[te d :e than, tot de k1cinfle die nedergeveld liggen .
Regtmaatig leiden ons deeze vertooningen tot de volgende
befluiten .
Dat tie Ys-valei zich eenmaal uitfirekte tot
de ry van hooge boomen ; dat, by derzelver trapswyze ontbinding, een aantal boomen opfchoot ter plaatze waar dezelve eertyds beflondt ; als merle dat, tints dit tydperk,
bet Ys weder is toegenomen , en de boomen van hater tyd
heeft om verre gefmeeten, eer dezelve eene aanmerkelyke
hoogte bereikt hadden .
By deeze otnttandigheden mag bet volgende gevoegd worden .
Groote Granit-f'eenen vindt men doorgaans op een
kleinen affland van de uiterften der Ysvalei . Deeze Steerien zyn zeker van de Bergen op bet Ys gevallen, en daar
in by den aangroei gebleeven ; zy zyn by bet ontbinden of
bet
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Let zakken van bet Ys, 't geen dezelve onderf}eunde, in
de vlakte nedergeftort . Deeze Steenen, by de Ingezetenen
bekend onder den naam van Moraine, vormen eene foort
van rand aan den voet van de Ys-valei, en zyn door Pet Ys,
by den aangroei, voorwaards gefchooven, zy ftrekken zicli
uit , zelfs tot de plaats waar de groote Pynboomen ftaan .
Naardemaal verfcheide Schryvers over Zsvitzerland, in
tegenftelling van deeze blyken, getragt hebben to bewyzen,
dat Sneeuw en 1's op de 1llpen geltadig toeneemen, zal ik
'er eenige aanmerkingen aan toevoegen, dienende tot verftcrking van de tegenovergeftelde meening .
De Beneden Ys-valei van Grindelwvald was zodanig
verminderd zints myne laatfte Reize in den Jaare
MDCCLXXVI, dat de plaats welke derzelver uiterfte toen
befloeg, in den Jaare MDCCLXXXV, ten minften vierhonderd fchreden van de voorige verwyderd was . In de
Valei van Chanaoni, beftonden de Murailles de Glace, de
Ts-muizen, dnor my befchreeven als den kant vormende van
de Ys-valei Boston , Diet meer ; en jong geboomte was opgefchooten op plaatzen toen door de Ys-valei van Montan.
vcrt bedekt .
De voorftanders, egter, van den aanwas der Ys-valaien ,
deeze gebeurtenisfen toeftemmende, ontkennen, dat men
eenig oordeel konne vellen wegens den flaat der hoogere
Gewesten nit her Been in de Valeien gebeurt, waar de Zon
bet vermogen heeft om de vrugten der aarde tot rypheid to
brengen . Zy beweeren, hoe befpiegeling en ondervinding
beide toonen , dat 'er meer Sneeuw va1t, en meer Ys 's jaarJyks in de Alpcn gcvormd words, dan 'er 's jaarlyks konne
fmeltcn .
Zich op de befpiegeling grondende, beweeren zy, dat de
koude, veroorzaakt door den voorraad van reeds gevormd
Ys, 't zelve Reeds moet vermeerderen ; en was , de ondervinding aanbelangt, zeggen zy, is her blykbaar, dat, by
her eheugen van 't Dog leevend Gefiacht, door her Ys veele
bergen bedekt , veele weiden en wooningen ten onbruike
gemaakt, en veel doorgangen voor altoos geftopt zyn .
Her aangevoerde uit de befpiegeling overweegende, mo •
gen wy aanmerken, dat de oorzaaken, die tot vermindering
van bet Ys ftrekken , Diet min kragtig werken , dan de vermeerdering van Koude , welke veronderfteld wordt , den
onbepaalden aanwas to veroorzaaken . Deeze oorzaaken zyn
voornaamlyk, Poor cerst, de Regen en Waterftroom in de
Ten tweeden, de Uitwaasfesuiu hooge Gewesten .

ming,
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wing. -- - Ten derden, de Nederdaaling van Sneeuw ert
Ys, zo fchielyk vallende als allengskens zakkende . -Ten Ten vierden, de Hette des Dampkrings .
Ten vyfden,
de warmte des Aardryks zelve .
Vow eerst . De Regen, en daar door veroorzaakte Water .
firoom , die geduurende den Zomer op de laagere Yb-valeien valt , doet niet alleen bet Ys outdooi,en , maar ver.
meerdert ook de plasfen die zicti op de oppervlakte .
vet
zamelen , gaten uithoolen en nederdaalen in de klooven,
tot welker vorming dezelve medewerkt .
Ten tweeden . De Uitwaasfeming is cene nog flerker werkende oorzaak ; dewyl dezelve op alle hoogten en in alle
faifoenen haar vermogen oefent .
Ten derden . Komt bier zeer in aanmerking de nederdaa .
ling van Sneeuw en Ys, en in gevalle dit fchielyk en wanneer bet langzaam gefchiedt . De fchielyke nederdaalingen
van bevroozen Sneeuw, door de Inwoonders Alvalanches,
of Sneeuwflortingen geheeten, zyn dusdanige Sneeuwbrokken , die, verzagt door de hette der Zonne, of de warme
lugt nit bet Zuiden, door derzelver eigene zwaarte nederploffen , of afgefcheurd worden door geweldige Stormwinden , die veeivuldig in de hoogRe 41pen waaijen . Wanneer deeze Sneeuwklompen nedergedaali zyn in cen zagt2r
lugt , worden zy meestal ontbonden , fchoon zy zomtvds
den invloed der warmte kunnen wederflaan , en een Ysvalei vormen . Deeze Avalanches vindt men meest in de
hooge Ys-valeien ; terwyl bet allengskens zakken van bet
Ys zich meest bepaalt tot de laagere Ys-valeien , en een
al zeer kragtig en werkend middel is om de opgehoopte
klomp to verminderen .
Alle de laagere Ys-valeien rusten op een hellend vlak,
zyn boogswyze of hol ; ze worden ondermynd en verzwakt door de becken , die fteeds afvloeijen , zo wel van
de Opper-Ys-valeien , als van derzelver eigene binnen oppervlakte . De natuurlyke firekking van cen zwaar lichaam,
in zulken hand , is nederdaalen ; en de voortgaande beweeging wordt vermeerderd naar evenredigheid van de
eigene zwaarte en de meerdere fchuinte van het grondfluk .
Deeze voortgaande beweeging , die , fchoon ongemerkt,
nogthans allengskens en eenpaarig weikt , voert bet Ys in
de bebouwde vlakten en valeien , waar de Zon de veldvrugten doet rypen, en noodzaaklyk een perk gelleld w>urdt
aan de verdere toeneeming van bet Ys .
Indien gy een Proeve begeert van deeze ongemerkte neder-
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derdaaling , bet antwoord is gerecd . [let kan opgemaakt
worden nit de reeds bygebragte ftukken : naamlyk nit de
T~oomen , die Du en dan door her Ys in deszelfs voortg •m g zyn omwrgefcbooven, en de Steenen aan den bodem
der laagere Ys-valeien . Deeze Steenen, gelyk zynde aan
die van 't gebergte der Opper-fllpen , en geheel verfchillende van die der Rotzen beneden, moeten door bet Ys,
en deszelfs nederdaaling van de Opper-Ys-valcien, medegevoerd zvn .
Ten vierden . De Hette des Dampkrings of de kragt der
Zonne(traalen op de boven oppervlakte der Ys-valeien is
to blykbaar om eenig bewys to vorderen , zelfs voor de
zodanigen die nooit de Alpen betreden hebben .
Dan eene andere oorzaak van dooi, ontleend van de Hette
des Dampkrings , welke niet vertvagt zal worden door de
zodanigen die nimmer deeze Ys-gewesten bezogten, is de
warmte der Winden, die, zo wel by nagt als by dag, in
de Opper-Ys-valeien, niet min dan in de laagere waaijen,
Deeze warine Winden zyn zo gemeen in deeze Streeken,
dat ik nimmer een Ys-valei doortrok , zonder, in eenige
byzondere (tanden , eene warmte to gevoelen , gelyk aan
die van ecn warm bad .
Ten vyfden . Maar dewyl deeze twee oorzaaken alleen
in den Zomer werken , en de Zonneltraalen geen genoegzaame kragt baaren in de hoogtte gedeelten , moeten wy
de toevlugt neemen tot de warunte des Aardryks zelve,
die de grootfte en fterk(le oorzaak fchynt to weezen om
eerie onbepaalde vermeerdering van Ys en Sneeuw to voorkomen . Deeze warmte des Aardryks , door eenige Wysgeeren de inwendige Hette der Aarde gedeeten , is altoos
boven bet Vriespunt, gelyk blykt nit de Hette der bronnen, die nit 's Aardryks ingewanden voortkomen . In den
Winter, derhalven , of in die hooge Gewesten des Aardbodems , waar de Koude doorgaans beneden bet Vriespunt is , kan de grond , wanneer dezelve flegts overdekt
is met een dunne Sneeuwlaage, tot io verre door den in .
vloed der buitenlugt , tot eene zekere diepte bekoeld
worden, dat dezelve niet in ftaat is om eenig deel van de
opleggende Sneeuw to ontbinden . Maar, wanneer de menigte van Sneeuw genoegzaame dikte heeft om de oppervlakte van den grond to befchutten tegen de uitwerkzelen
van de koude des Dampkrings , zal de warmte des Aardryks , die altoos boven bet Vriespunt is , genoegaaant
weezen om de deelen der Sneeuw, die de oppervlakte raaV . DEEL . DMENGELW . Na . 4 .
ken .*
M
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ken, to doen fmelten, en een gettaadige Dooi to veroorzaaken, die den voorraad verlchafc van 't water, 't welk,
in alle Saifoenen van de Opper- en Laager-Ys-valeien afftroomt .
Wat bet bewys, uit de Ondervindin(T ontleend, aanbe .
angt, is bet genoegzaam voldoende aan to merken, dat,
daar ik de gebeurtenisfen toeflaa , ivelke den voortgang
van bet Ys bewyzen, bier uit geenzins volgt, dat de menigte Heeds toeneemt . Want de Voorffanders van dit gevoelen flaan , terwyl zy nauwkeurig de Plaatzen optellen,
door bet Ys overweldigd, geen agt op die Plaatzen, welke
niet min talryk zyn, van tvelke bet Ys geweeken is . -Geduurende myn laatfte reize door de .4ipe;a, flelde ik dit
betwiste punt my voor , als een byzonder voorwerp myner nafpeuringe . En by de Jaagers des navraag doende,
als mede by andere Perfoonen , die zich veel in de zulpera
onthouden , waren zy voor 't meerder gedeelte van begrip , dzt de verzameling van Ys en Sneenw, zelfs in de
hoogf'e Gewesten , zich geenszins in een ftaat van gedunrige vermeerdering bevondt : dock wel , dat daar dezelve
op eenige plaatzen toe-, ze op andere afnam ; en dat, door
elkander gerekend, die voorraad bykans dezelfue was .

AANDIERKINGEN, DE WILDEN VAN NOORr)-AMERICA
BETREFFENDE, DOOR DR . B . FRANKLIN .

hidiaanen, in Noord-,I'wiica, zyn in hunne
D
Jaagers en Krygshelden ; in hunne)n bejaai den dag ,
Raadalieden ; want hunne geheele Regeering beftaat in de
e

Jet1g,l

beraadflagingen der Wyzen ; 'er is geen geweld, daar zyn
geeneGevangenisfen , geene Gerechtsdienaars om tot geboorzaamheid to dwingen, of ftrafl'en aan to doen . 1-Iierom
leggen zy zich doorgaans op de Reienkunst toe ; de beste
Spreeker den ineesten invloed in deli Raad hebbende .
De Indiaanfche Vrouwen bearbeiden den grond, bereiden
bet voedzel, kweeken de Kinderen op, ook bewasren zy
de gefchiedenis der openbaare Bedryven, en handreiken ze
aan de Nakomeliugfchap over . Deeze bezigl)eden van
MannAn en Vrouwen hkoudt men voor nattturivl: en loflyk .
Weiuige Kunstbehoeften hebbende , fchict hun vcel tds
over, otn door verkeering en gefprekken kundigheden op- to
darn . Onze arbeidzaame wyze van leven, vergeleeken by
de
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de hunne , agten zy flaafsch en laag, en de geleerdheid,
waar op wy ons zo veel laaten voorftaan , houden zy voor
beuzelagtig en overtollig .
Veelmaalen in de gelegenheid zynde , orn openbaare
Raadsvergaderingen to houden , hebben zy daar in geleerd
goede orde en welvoegelylcheid in agt to neemen . De
Oud(le Jieden zitten in den voorflen rang, de Krygshelden
in den tweeden , de Vrouwcn en Kinderen in den achterlten . Hec werk der Vrouwen befl :aat in nauwkeurig kennis to neetnen van 't geen 'er gebeurt , en dit in hair
geheugen to prenten, want zy ichryven niet ; alles vertellen zy aan haare Kinderen . Zy zyn de Aantekeningen
van den Raid, en zy bewaaren de overleveringen der be .
dingen in Verdra?en , een honderd jaareu geleden gemaakt : die wy, met onze gefchreevene vergelykende, altoos
nauwkeurig bevinden . - fly , die begeert to fpreeken ,
ftaat op . De overigen bewaaren een diep fl :ilzwygen . Als
by uitgefprooken heeftt, en is gain nederzitten, laaten zy
hem vyf of zes minuuten bedenkens over, of by ten oogmerk gehad halt , nog iets to zeggeu , of 'er iets by to
voegen, wanneer by weder ma opflaau en het uitbrengen .
Een ander in de reden to vallen , zelfs in genleenzaame
gefprekken, words hoogst onvoeglyk gekeurd .
De befchaafdheid van deeze Wifdeu, in de Verkeering,
gait, in do daad , zeer verre : dewyl deeze bun niet toelaat
de waarheid van 't Been in hunne tegenwoordnUheid beweerd is, tegen to fpreeken , of to lochenen . Hier door
't is waar , vermyden zy gefchillen ; doch het maakt het
bezwaarlyk hunne meening to weeten of to ontdekken,
welk een indruk bet gefprookene gemaakt heeft . De Zen_
delingen, die gepoogd hebben, hun tot bet Cliristlyk Geloove over to haalen , klaagen hierover als een der grootfte zwaarigheden , in hct werk hunner Zendingen . De
Indiaanen hooren , met gednl i , de Waarheden van bet
Euangclie voor hun verklaaren , en geeven hunn-, ge .voone
tekens van tc,eftemming en gnedkeuring ; men zou denken
dat zy ten vollen overtuigd waren . Doch dit is in 'r geheel 't geval ntet . 't (s enkel beleefdheid .
Wannecr iemand hunner in onze Steden komt , is ons
Volk gereed zich rondsom hem to vervoegen , met verwondering op hem to flaaren, en to belemmeren als zy verkiezen alleen to wcezen ; dit houden zy voor een groote
onbe .eefdheid , en bet uitwer! ;zel van gebrek aan onderwys in de regelen eerier got- de Opvoeding . „ Wy hebM 2
„ ben,
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• ben ," zeggen zy „ zo veel nieuwsgierigheid als gy, en
• wanneer gy in onze woonplaatzen komt, wenfchen wy
• ook na gclegenhedcn om u to zien ; doch , ten dies.
s, einde , verfchuileu wy ors agter da haagen , waar gy
„ langs moet, en dringen ous simmer in uw gezelfchap ."
Uunne wyze om in elkanders Woonftede to komen,
heeft ook haare regels . Men agt het onheleefd, voor reizende Vreemdelingen, onverhoeds in eene plaats to komen,
zonder kennis van nurse aankomst to geeven . Hierom
is bet, dat zy , zo ras zy binnen bet bereik komen, van
de plaats to kunnen beroepen , ftaau blyven , en een
fchreeuw geeven ; daar blyvende tot zy verzogt worden in
to treeden . Twee Oude Mannen verfchynen gewoonlyk
buiten , om den Vreemdeling binnen to geleiden . In elk
Dorp is een ledig huis , bet Iluis der Vreemdelingen geheeten . Hier worden zy gebragt , terwyl de twee Oude
Lieden rond gaan van hut tot but , de Inwoonders berigtende, dat 'er Vreeni elingen gekomen zyn , waarfchynlyk
hongerig en vermoeid ; elk zendt van zyn voorraad wat
by to misfen heeft , en huiden om op to rusten,
Wanneer de Reizigers zich vetverscht hebben , brengt men
bun pypen en tabak , en dan eerst begirt bet onderhoud
met de vraagen, wie zy zyn ? Wiar zy been moeten?
Wat nieuws 'er is ? enz . Het eindigt doorgaans met
dienstaanbiedingen, of do Vreemdelingcn Wegwyzers rocdig hebben , of ecifi ;;e andere behoefttn op reis , en niets
words voor het onthaal gevraa?d .
Dezclfde Gastvrvhcid, order bun your een Hoofddeugd
gereketid , words betragt door byzondere Perfoonen ; van
welke GovRAD WEISER, onze Tolk, my bet volgende voorbeeld bybragt. Hy was genaturalifeerd onder de Zesholken,
en fprak de Mohockjche Teal zeer good . Door bet Land
der Indiaanen trekke'ide , om een boodfchap van onzen
Landvoogd na den Raad to Onondaga to brengen , ging
by in de wooning van CANASSETEGO , een oude Kennis,
die hem omhelsde , beesten-huiden fpreidde om op to zitten ; hem eenige gekookte boonen en vleesch ow to Wen,
en rum , met water gemr,engd , om to drinken , voorzetten1 . Zich wel ververscht hebbende , ontftak by zyn pyp ,
en CANASSETEGO begun met hem een onderhoud , vraagende hoe by gevaaren hadt in de menigte van jaaren,
zints zy elkander gezlen hadden ? Van waar by kwam?
Wat hem thans tot reizen bewoog, enz . ? - CONRAD
beantwoordde alle deeze vraagen ; en wanneer bet gefprek
be .

WEGENS DE WILDEN VAN AMERICA .

169

begon to verflauwen , zeide de Indiaan, om het aan den
gang to houden : „ CONRAD, gy hcbt tang onder de Blan• ken geleefd , en keut zeker hunne gebruiken . Ik was
„ nu en dan to Albany , en heb waargenomeu , dat zy,
,, 6dus in de zeven dagen, hunne winkels fluiten , en al• len vergaderen in een grout Gehouw. Vat doen zy
• daar r"
Zy komen, autwoordde CONRAD , zamen,
om goede dingen to hooren , en to leeren .
„ Ik
• twyfel niet ," zeide de Inrliaan , „ dat zy u dit ver„ tellen : zy hebbeh my 't zelfdo gezegd ; dock ik twyfel
„ aan de waarheid van 't Keen zy zeggen , en zal 'er u
• myne redenen voor opgeeven . Onlangs ging ik na ill,, bany om myne Huiden to verkoopen, en andere goede• ren in flede to koopen . Gy weet , ik handelde door„ gaans met HANS HANSON ; loch toen bekroop my de lust
• om bet by eenige andere Kooplieden to beproeven .
• Nogthans ging ik eerst na HANS , en vroeg hem hoe
• veel by voor Bever wilde geeven . Fly betuigde niet meer
• dan vier Schellingen voor Zen pond to kunnen betleeden ;
• maar , voegde by 'er nevens, ik kan thans over Been
• zaaken fpreeken, hot is de dag dat wy zamen vergaderen
• om gotde dingen to le,ren, en ik ga na de Vergadering ;
;, Zo, dagt ik by my zelven, nadien ik op deezen dig
• Loch gees zaaken kan verrigten, mag ik ook eens na de
• Vergadering gaan, en ik ging met hem been . Daar flondt
„ cen Man in 't zwart, en begon tot bet Volk zeer ern(lig
• to fprecken . Ik verflond niet wat by zeide : doch be• nierkende dat by my en HANSON clerk aankeek, verbeeld„ de ik my dat by boos was, om dat by my daar zag .
„ Ik ging 'er nit, zette my by de Vergaderplaats veer,
• floeg vuur, en ontflak myn pyp, wagtende tot dat de
• Vergadering zou cindigen Ilk d-tgt ook dat de Man lets
• van de Bever gefprooken hadt, en dagt dat deeze her
„ onderhoud in hunne Vergadering uitmaakte .
„ Toen de Vergadering uitging , vervoegde ik my by
„ myn Koopman ; zeggende : We[ HANS, ik hoop gy hebt
• beflooten my meer dan vier Schellingen voor 't pond to
„ geeven .
Neen, zeide by, ik kan zo veel niet gee„ ven, en Diet meet dan drie Schellingen , en zes Stuivers .
„ Ik fprak met verfcheide andere Kooplieden , doch zy
„ zongen alien denzelfden zing , drie Schellingen en zes
• Stuivers, drie Schellingen en zes Stuivers . Dit bevel• tigde my in myn gevoelen, dat myn vermoeden gegrond
„ was ; en dat, wat zy ook voorwenden van to vergaderen
„ otn
Al 3
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om goede dingen to leeren , bet eigenlyk oogmerk was
„ het raadpleegen, hoe zy de Indiaanen in den prys van
• de Bever zouden" bedriegen . Bedenk u , cen weinig,
„ CONRAD , en gy zult van myn, gevoelen weezen . In„ dien zy zo dikwyls vergaderen om goede dingen to
• hooren , zouden zy 'er zeker war van mede draagen .
,, Doch zy blyven onkundig . Gy kent onze gewoone
„ wyze van doen . Indien een Blanke , door onze land„ ftreeken reizende, in een onzer Hutten komt, hehande„ len wy alien hem , gelyk ik u behandel . Is by nat,
„ wy droogen hem, is by kond, ivy IIluoken vuur, laa„ ten hem aan fpys noch drank ontbreeken , wy fpreiden
„ zagte vellen , op dat by 'er op rusre en Nape ; en
„ vraagen 'er niets voor (*) .
Maar , wanneer ik
,, in bet Eluis van een Blanken to Albany kom , om Spys
„ en Drank, zy zeggen , waar is uw Geld? He b ik hot
• nict , bet zeggen is , hertrek Indiaanfche Hond!
„ Gy ziet , zy hebben nog niet geleerd die kleine goede
„ dingen , om , in welke onderwcezen to worden , wy
,, geene Vergaderplaatzen behoeven, dewyl onze Moeders
,, ze ons leerden toen wy Kinderen waren ; 't is , der„ halven, onmogelyk, dat hunne Vergaderin :;en , gelyk zy
„ zeggen , aangelegd zyn tot een dergelyk oogmerk , of
• dusdanig eene uitwerking hebben ; zy dingen alleen,
„ ova to leeren hoe de Indiaanen onatrcut den prys van den

„ Bever to bedriegen .
(*) 't Is opmerkenswaardig, dat, in alle ceuwen , en in alle
landen, de Gastvryheid cone Hoofddeugd is by de zodanigen, die
de Befchaafde Volken met den naam van Bai barren beftcmpelen .
De Grieke a roemden tie Scythen deswegens ; de Saraceenen bezaten
dezeive in eene hooge maate, en zy is, tot den dag van heden,
do heerf hedde hoofddergd der zwervende Arabieren . Apostel
PAULUS betu ; gt ook in hot verhaal zyner Reize , do fehipbreuk
op hot Eland Melite vermelderde „ Do Barbaaren beweezen
• ons geene gemeene Vrienci'ykheid ; want con groot vuur ont„ ftooken hebbende , narien zy ons alien in, om den regen die
,, over ons kwam, en oni de koude. HANDEL, XXVIII : e ."
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FERIGT , WEGENS DE TOONEEL-VERTOONINGttN BY DE
INB00RLINGEN VAN AMRICA OUDFYDS , EN VAN D1
DER ZUIDZEE EILANDEN, IN ONZE DAGEN .

(Ontleend Lit de Storia critica de Teatri antichii a moderiai, door
PIETRO NAPOLI SIGNORELLI .)

t ie Eeuwen geleden vondt men de Beginzels van bet
D Tooncel in America, en heeft men ze , ten ouzen
tyde, op de Eilanden in de Zuidzec aangetrof cn , fchoon
ik niet kan deuken, dat zy zich op eene zeer hoog klimmende oudheid kunnen beroemen .
Wanneer de Spanjaarc!cn in 't Land der Mexicaaneit
vielen , hadden deezen zekere Pantomime , Gemaskerde
Dansf n , door nun Mitra geheeten . De Edelen en de
Burgers danfen , zougen , dronken, alles ging choorsgewyze toe.
De Republikeinen van Th;scala had den , zo veel men
lean gisfen , iets geregelders . En in 't algemeen vondt
men by de halfwilde Stammen, Pantomim-vertooning van
Veldilagen, Krygslisren, Zegcpraalen, en Oorlogs-wreedheden, en de Speelders drukten zo veel waarheids uit,
waren zo vol vuurs , en ingenomen met de Perfoonadie,
welke zy verbcclddcn , dat de Europifche aaufchouwers
daar voor fchrikten .
By de Pcruviaarien, die niet geheel van fnaak in Wee-k
tenfchappen en Kunllen ontbloot waren , hadt men Dichters , onder den naam van Haravee bekend , waar van
eenige flukken overig zyn , en to Cr
vierden zy Feesten, welke veel overeenkomst hadden, met die der oude
Grieken , by hunne plegtige Volksvergaderingen . Men
weet, of m,_ent to weeten, dat eene foort van Wysgeerige
Dichiers , Bn.cuti genaatnd , aldaar ook "1 oneei-fabelen
hadden uitgevondei , in welke de Prinfeu en de Hoofden
ties Volks fpeelden .
De Spanjaacrclcz hebben , van hunne aankomst in die
ongelukkige Lauden af, alles verwoest ; maar op de plaats,
waar de Mexicaanf he Familien zich in de grootfl :e menigte
begeeven hebben , Cliiapa de los lridios, bewaart men nog
veele Voorvaderl kc georuiken . Zy vervaardigen Schilderyen en Stoffen 41 Vederen, een oud lllexicaansch Handwerk , 't geen men hun nooit heeft kunnen nadoen . Zy
fpeelen veele der SpaarJelie Spelen naa ; houden SpiegelM 4
fcheeps-

co
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fchecpsgevegten in den breeden Stroom , die voorby de
Stad vioeit . Zy vervaardigen houten Kasteelen, weike zy
met gelchildertt dock bekleeden , die aangevallen en verdeedigd worden ; zy fchilderen, dansfen, fpeelen muzyk,
en hebben Schouwtooneelen .
De Peruviaanen neemen, op zekere dagen des Jaars , hunne oude wyze van
zich to kleeden , aan, en draagen op de ftraaten de afbeeldingen van Zon en Maan ow . Zomtyds vertoonen zy
Schouw1pclen , en bovenal een Treurfpel, verbeeldende
den dood van bun laatften Inca ATAUALPA . Deeze vertuoning ontroert dermaate de gemoederen der aanfchou .
weren , dat zy traanen ltorten, en zomtyds tot zulk een
woctie overlia .nl, dat bet wonder is hoe veele Spanjaardcrs
'er de flachtoflers niet van gewohlen zyn .
De beroetnde Zeeheld coos , en diens Tochtgenooten
de Heeren BANKS en SOLANDER , zagen to Olitea ecu
Tooneelballet uitvcieren , niet ungelyk aan die wy zo menigmaal op ooze Theaters zien . ' Twee bcnden Dansfers,
door de kleur hunner kleeding onderfcheiden , verbeeldden Dienstboden en Dieven . 'Dc Heer liet in de bewaaricg ryner Dienstboden eeu korf met vrugten gevuld ; de
Dieven zogtcn , al dansfende , verfcheide flanden aanncemende, de korf w4g to neemen ; de Dienstboden verdubbel d n h u c a n d g t o m d e z l v e t o b e w a r e n , d e n D i e f l
ilal to beletten . Eindelyk gingen zy flaapen by den korf,
aan l1unne zorge toevertrouwd . De Dieven hedienden zicl3
van dit oogenbilk, rnaakten 'er zich meester van, en danllen , weggaande , een vrolyken dans . De Dienstboden,
ontwaakt door bet gerugt , bemerkten de dievery, en danY
ilea met alle tekenen van droefheid en wanhoop .
Dit alles is niet anders dan een Pantomime op bet Too .
heel, zeer getneen in de daad ; doch 't welk eenig denkbeeld van cell Theater veronderftelt , by een Volk , waar
melt 't zelve aantreft.

EEN H000ST VERAGTENSWAARDIG CHARACTER VAN ELNEN
STAATKUNDIGEN .

(Uit het Eiagelsc' .)
een der uitflcckcndfle Rcdenaaren ent
, behoorde
tut die Politicken, die den Guasaiecst aan den Staat cndcrwerPet'- .
GUN ,

Graaf

GRANVILLE ,

J Stnatslicden under de laatstvooigaande Regecring
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p em Het Koningryk van CURISTUS to befchouwen, als een Koningryk , algefcheiden van dat deezer Wereld , dagt hem ongerymd . In tegendeel beweerde by , dat het Christendom met het
Burgerlyk Staatbbefluur vereenigd is, als zand met kalk, die ieder
op zichzelven Been goede metzelkalk maaken . - Waar by
zich verbeeldde , dat het Staatsbelang nadeel zou lyden by het
Christendom, was by let tegen, dat hot geleerd zou worden . Hy
hoopte daarom nooit to zien , dat onze Negers in America tot den
Christlyken Godsdienst bekecrd wierden : dewyl by dagt , dat zy
dan min arbetdzaanie Slaaven zouden weezen .
Volgens
't zelfde beginzel , was by tegen alle poogingen om de Americaa;fche Wdden to bekeeren . Door den Ch,asten Godsdienst to JoeTell , zoudcn zy kennis aan de Letteren krygcn, en bedrevenheid
in Kunl'en daar van het gevolg zynde , zoudcn zy to vreeslyker voor de Volkplantingen worden .
Op dcnzelfden trant
voort redenkavelende , wenschte Lord GRANVILLE , dat de Paus
nooit Protestantsch mogt worden ; dat zou den Vischhandel groorlyks benadeelen .
Blyde ook was hy, dat do Geestlykheid
na de Volkplantingen onkundige en zedelooze Knaapen , . tot hot
verkondigen van den Godsdienst, zondt ; dewyl zy dien invloed
niet konden hebben op de Inwoonderen , welken wyzer en beter MMannen gewis zouden m taken , en die deezen invloed zouden aanwenden, om de Planters met con Geest van Onafhange .
lykheid van bet Moederland to vervullen .
- Hy vcrklaarde
zich flerk tegen hot zend€n van Bisichoppen na America. Deezen dagt by, zouden zich bevlytigen om de onderrcheide Sectcn
tot eene Gcloofsbclydenis to brcnycn : terwvl de zekerheid van
de afhangelykheid der Bcwoonderen van dat Wereiddeel , naar
zvn beerip, afhing van derzelver onderlingc verdeeldheden .
Desgelyks betoonde by zich een vyand van do bevordering onzer
V olknlanringcn in Gelcerdheid . Dceze zou , was zyn tail , do
Jeugd geheel aftrekken van den Handel , vervullen met be(p,cgelende hegrippen van Staatsbefluur en Vryhcid, en beletten , dat
de Zoons van vermogende Planters -tee opvoedin e gezoi :dcu
werden na England , waar zy eene liefde tot dat Ryk kreeden,
en als zy oud worden to rug leercn , en zich daar nederzetten
to, groote vermeerdering van cozen rykdom .
Zeus binnen
's Lands, was by tegen het opregten van Leesibhoolen, by was
'or voor, dat bet gemeene Volk geen leezen ieerde, ten e ;nde zy
op niets anders mogten denken , din orn den Pioo- en henna
~ ::dere laage Beroepen .

zy-

1 74

ZEDELYKE BEDENKINGEN,

ZEDELYKE BEDENKINGEN .

zyn onze kundigheden !
Hoe bekromH oepenenvolkomen
is des menichen Vcrftand in doze beneden gewesten ;
zelfs dat van do verlichtften de St(wvelingen . - Dan hoe opgeklaard zal hot verftand wwezcn der genen , die God in onverderfelykheid licfhebben .
Hier kennen wy maar ten deele .
Mar , van God geliefd , zullen wy i aan de overzyde van de
doods jordaan, een vcrlichter kennis, ecne Hemcllche Wysheid,
ontvangen . Met die glotierykc hoope inuncrs, worden wy geduurig \ervrolykt, dat wy , in con toekomftig tydperk onzes
befiaans, in dat tydpeik, 't peen eenen aanvang neemt, als dit
tydelyke is of eloopcn, dat wy dan onzen God, onzen oneindigen Maker, volkomen zullen kennen ; dat is, zo volkomen zullen kennen , als bepaalde Wezens Hem kennen kunnen .
Dat wy dan God vuurig zullen beminnen , en naar mate onze
ku ndigheden bier in toencmen ; dat dan onze Licfde zal worden
aangevutud
zo
zo fterk , dat wy ons in ecne zekere , in cone zegepra'endc , wyze , eeuwig in God verblyden
zullen .
Welke verbazendc '"'onderen ontdekken try niet in alle Gods
werken ; wannecr wy 1}egts de mocite nemen, om onze aandagt
zodanig op dezelve to bepalen , dat wy door de uitwendigc
fchors tot in derzeh er binnenlte indringen ; dan f}raalt 'ur ecne
onnafpeurolvke Wyshcid van al her gelchapene of ; cone diepte
van Wyshcid , die onze kennisf to boven gaat . -- Waar
vind men als dan een einde) Onze verwondering ryst al hooger
en hooger , hoe moor wy de werken der natuur onderzoeken .
- W y vinden Seen einde aan de onafmetclvke Wyshcid en
Almagt des Grooten Forincerders .
Welk cone ordc, welke
ecne Juiste fchikklng in do deelen van 't gehcel ! Welk cen
ichoon maakzcl is icder afzonderlyk deel, en hoc juist gefchikt,
om, met anderen verbonden, een volko nen geheel uit waken ! --Door cone onnagaanbare Wyshcid word deizclver nette maar van
beweging . f-eperkt , en bepaald ; medegedeeld aan alle de byzondcre deelen , en deeltjes , die zich als tot in bet oncindige
uitfirekken, en in zo cone fynheid uitloopen, dat zy do allernaukeurigflc waarnemingen ontfhappen .
Do juistc gel~h,ktheid van ieder deeltle, de gepastiteid der Lighamen door dezeke
gevormd . Alies, wat onze aandai,t bezig hood, wekt gefia_
dig Cnzu verbazing , en houd onze verwondering geduurig pande, 't zy Menlchen, 't zy beesten, 't zy gediertcn , planten of
krulden,
alle leveren zy verbazende tvonderen , onbcgty_
pclyke ichoonheden, op .
De byzondere cigenfchappen, de
nuttige einden en gebruiken waar toe ze gcichikt zyn ; -de byzundere oogmeiken, waar ze toe dieuen ; en de betrekkingen
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gen in welke zy tot elkander ftaan , orn Lighamen to vormen,
en doze al to zamcn, om -hct verbazend gewro ;t van onewadige
u! Onefndige diepte
Almagt, het Gehec-al, u't to maken .
van \,\Tysheid ! - Wic der Stervehngen zal dezelve duorGroot , oneindig groot , zyn Uwe Werkcn,
gronden?
u God , Gy hebt ze alle met Wyshe d gemaakt, en de gantfche
aarde is vol van Uwe Heerlyklleid !
Na dit Leven , in de toekoni tige were.d , zal de mensch gewis cone verbazende verander,ng ondergaan : --- dit verderiblyke zal hot onverderfeiyke, dit flcrfclyke her oni}erlalyke, aandoen . Dan, ten aanzicn der wezentlyke vermogens van den
mensch , zal in zo vet geene verandering geichicden , dat ze in
cart en natuur zullen venchilien , van 's me,alchen vermogens
bier op aardc ; want deze zullen niet veranderd ; maar vernleerderd worden , en eon meerderen tr,, p van volmaaktheid verlcrygen . Het veril:and, by voorbeeid, za,l verlicht worden , en bier
door zal de mensch me=C'r en nicer inzien krygcn in de oneindige
deugden en volmaaktheden van God ; en toenemen in kcnnisie
tot de eindelooze volinaaktheid . Nimnier ?al hem des nieuwe
ftof ontbreken tot cenen ftaat van eindelooze, Nan cuwigc, gelukzaligheden .
VJ:e in eon Opperwez:n gelooft , kan zich bet zclve niet anders vourltellen dan oncindig in ilie zyne deugden en volmaaktheden . Eon Wezen tog , dat boveu alle Wezens verheven is,
van welke alle andere wezens afhangcu , en dat derhalven aan
al de natuur her beliaan gousnken hocit , kan gewis nict anders, dan oneindig zyn, niet minder dan in alle zyne volmaaktheden volkomcn .
De Rode leort on, , en verzekea oils
aangaande Gobs Natuur , tcrwyl do HHeiligc Schrift hot op do
allcrnadrukkelykfle wy'ze bevestigt , dat God is cuwig , zonder
eenfg begin , befaanoc nit en van zich zdven , zonder dat dit
beftaan af(.angr van Lets buiten zich
dat zyoc natuur is
On?itobcIyk , en hy.;evoig ongetermmeerd , zonder ecnige beperking ; Geestc;lyk, en niet uit bepaalde deelen zamengefteld ;
A!magrig, en dus van gees Wezen buiten zich afhankelyk ;
Onewdig in Wyshoid , en daarom A',wctcnd ; iMomtcgcuswoorVolmankt Wys . daarom
dig, en du, ncrgens tir geilutcn ;
niet falende in g d , og ; -- Volinaakt H„ilig, en dus afgefcheiden van -.11c belinetting , hatende hot i; wade ; --Volmaakt Rachtx ,,, ,r Ii, , en d carom ten uitei ften afkeei g van a11e
Volmaaiet Goed , en dus do
verk .,ci-_iho lea on onre~,t ;
voile, de onleegbre bron van alle gc ;ukzaligheid voor redemagtige \Vezens ; --- de eenigc Oorzaak van ales wat beliaat,
waarom al her Gerchapene ook ten eenemaal van Hem afhangelyk is .
Met ebn wooed , vuor eindige Verfranden onbegrypelyk.
Oneindig -- volkomen in alle zyne Vulnaaaktheden, en in zich zelven volmaakt gelukzalig.
Dat
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Dat her Zedelyk Goed en Kwaad nict willekeurig zyn , el l
alleen zodanig zouden wezen , one dat God bet zo m1 ; en ze
geheA1 anders zouden kunnen zyn , indicn God anders gewild
hadde ; blykt u ;t do Natuur van God zelve .
Gode, by
voorbeeld , is mets onmogelyk .
Hy vermag alle dingen .
Zulks Iccrt do Rode, en do Heilige Schrift bevestigt her .
Dan dit is echter zo niet to verflaan, als of de Almagtige tegenflrydigheden konde werken . Want door zulk cone Stelling zou men God in zyne Magt to kort docn, hem tegenftrydige
dingen doen uitvoeren, de orde van alles omkeeren, en alles in
do uiterile wanorde brengen . -- God zou in een Niet-God
veranderen - , het geen even zo onmogclyk is, als dat een
zaak op con en bet zclfde oogcnblik kan bellaan en niet beftaan .
- Zou her, by voorbeeld, con Vermogen in God zyn, to
kunnen Liegen , de Waarheid in onwaarheid to veranderen , en
to haten ? do dcugd to verdocmen , en de ondeugd to beloonev
God kan het goede niet baton en bet kwade beminnen, om dat
zuiks aanloopt tcgcn Zyne natuur zelve , en om dat Hy alleen
bet Hoogfle Goal is . - --- Dus, om dat Hy zelve her HooglIc
Coed is, kan God waariyk niet ,inders dan het Goode vetkiezen,
en bet Kwade veiwerpen ; nict nit cone onvaste Willekeur, maar
nit de overeenkomst van Zyne cigen Heilige Natuur . Her Schcpzcl kan nimmer zynon Schepper volmaakt gelyk worden ; bet A1magtig Opperwezen regelt Zyne llagt door cone ondoorgrondeiyke
Wysheid, en volgens den cart der dingen . - Fly wcikt al war
Hy wil : maar ii il niets, dan 't geen good en rodelyk is . Dus
b'.y kt klaar, dat Geed en Kwaad, natuurlyk onderfcheiden, en
geenzins Willekeurig zyn .
De Almagtige Schepper hceft ontwyffelbaar, in her voortbrengen van 't Gcheel-al, ten oogmetkc gchad, do \Vezens, daarin
voorkomende, zo gclukkig to maken, ais met Zyne Alwyze oo
merken overeenkwEnn ; inzonderheid gtypt dit pleats onnrent Zyne
redemagtige Wezens ; daarvan heeft Hy'er gum cenen ter euwige rampzaligh&d gefehapen .
Dar nict alie menfohen ge1ukk ;g, maar zommcgen ongeiukkig, worden, is niet Gode, maar
den mensch zelvcn to wyten .
De Groote Schepper, de Oneindige Formeerder van alles , kan met anciers dan her alge_
meen welzyn onder her oog houden , ]et algetneen wcizyn
do Orde der dingen bewaron, die eenwig_
bedoelen
duurende Orde , welke vordert dat de deelen ondergefchikt
--- Ea dit kan dikwils niet bere&kt
blyven aan hun gohcel .
worden zonder cone fchynbare onvolkomenheid , zondcr dat
cenigen door on ;,e uk getroffen worden,
C, V . D . G .

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

OZHELDERENDE AANMERKINGEN , OVER DEN INHOUD EN
DEN SCHRYVER, VAN HET BOEK DER REGTEREN ;
ALS MEDE WEGENS DE NUTTIGHEDEN VAN DIT
ZYBELBOEK EN TOELICH'tINGEN OMTRENT DE
TYDREKENKUNDE DAARIN GEVOLGD .
fur le Livre des ,7uges par CHARLES CHATS .)
Oplaelderende A nmerkingen over hot Regterampt by de Israelzten (*) .

(Ontleend uit de Preface
Ten Vervolge van de

met Boek der Regteren bevat, eigenlyk gefprooken, drie
11 Deelen .
Voor I . Eene Inleiding tot de Gefchiedenis der doorlugtige Volkshoofden van GODS Volk,
om eenig denkbeeld to geeven van dat Volk , naa den
dood van JOSUA tot OTHNIEL , den Eerflen der Regteren (-f) .
Ten II . - De Gefchiedenis der kegteren ;
welke eigenlyk bet Lichaam des Werks uitmaakt (4-) . -en Ten III . een Aanhangzel , gefchikt om de gedagtenis
to herroepen van eenige gewigtige voorvallen , die gemaklyk in de Inleiding konden geplaatst worden (§) , fchoon
ze tot dat zelfde Tydperk behoorden ( ;,) .
Niet dan gisfender wyze, is de Schryver van bet Book
der Regaeren bekend . Eenigen eigenen het toe aan de
Regteren zelve, en willen, dat ieder hunner de Gefchiedenis van 't geen 'er onder zyne Regeering voorviel, zou
opgetekend hebben (**) . Anderen willen , dat ESDRA het
24.

(*) Zie bet voorige Deel , bl . 50 3 .
(t) Hoofdfl. I. 11. Ill . I-8 .
(i) HoofcJl. III . 9 enz . -j-- XVI.
(~) LIGHTFOOT geeft Oper. TOM , 1. P . 45, eenige gisfingen op f
wegens her ooogmerk van dit Aanhangzel ; doch zy .TCbben meet
feherpz,nuighaids dan bondigheids .
(') Hoo`dft. XIX-XXr.
(**) Zte CLER. D>Sf. de Script. Lib. Rift . V. T=
V . DEEL . tIENGELW .N O . $ .
N
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zamengefleld , of in orde gebragt heeft ; maar bet algeineenst heerfchend gevoelen onder de fooden (*) en
Christenen is, dat SAMUEL 't zelve fchreef. Om zich ten
vollen overtuigd to houden, dat dit Boek hot voortbrengzel is van den en dezelfde pen , fchynt bet genoegzaam,
bet oog to vestigen op bet io vs . , en eenige volgende
van bet II Hoofdfluk , waar de Schryver een denkbeeld
geeft van 't geheele Boek . Daarenboven befpeurt men
ten k1aarflen , dat de Opfleller leefde op con tyd , wanneer de Yebufiten nog meesters van jerufalera waren (t),
en , by gevolge , v66r de Regeering van DAVID (4.) . Eindelyk blykt bet ten vollen , dat bet Gemeenebest van
Israel toen geregeerd word door eenen Koning ; dewyl de
Gefchiedfchryver zo dikmaals zegt , dat men op then tyd
van welken by fpreekt , geen Konin .o,' in Israel hadt (§) ;
eene aanmerking, die in den geest van geen Mensch kon
opkomen , v66r de vestiging van de Monarchie , v66r dat
zelfs de Israeliten bet in den zin gekreegen hadden van
den HEERE eenen Koning to vraagen . Van den anderen
kant valt 'er geen twyfel aan , of bet Boek der Regteren
is v66r de Boeken van SAMUEL gefchreeven ; dan naardemaal men in dezelve uitdruklyk gewag gemaakt vindt van
de Verlosfingen door verfcheide Regteren to wege gebragt (#) , ahsmede van den dood van ABNIMELECH des
Zoons GIDEONS , gedood door Tebetz (**) , volbens bet
verhaal REGTEREN IX . 53 (***) .,
Men brengt bier tegen in 't madden , dat, in bet XVIII
Hoofdfl . vs . 30, gezegd wordt, dat deDaniten teDan, een
gelneeden Beeld oprigtten , en het diende tot den dag toe,
dat het Land gevanglyk weed weggevoerd ; 't een men
verf aat van de Babylonifclte Gevangeuis , of die' der tien
Stammen (****), en waar nit men befluit, dat SAMUEL de
Schryver van bet .Boek der Regteren niet heeft kunnen
wee(*) Dus dagten KIMCIII , ABARBANEL , en de Talmudisten in
Baya Bathra, Cap. I.

(f) REGT . 1.

2I .

(-i) 2 SAM . V . 4.

(§) REGT . XVII. 6. XVIII . I . 3I . XXI . 2 5 .
(*) I SAM . XII . 9. 10 . 11 .

(**) 2 SAM . XI. 2I .

(*~*) Zie PATRIK, PYLE, WELLS, HENRY.
(~***) Dit is hot gevoelen van CLERICUS,

Disfert. de Script. LIZ'.
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weezen . Doch men heeft het volgende vs . flegts to leezen om overtuigd to worden , dat bet Afgodsbeeld to
Dan daar niet langer bleef, dan dat het Huis GODS to Silo
was ; zo dat het Been ill 't 3 0 vs . van de Gevangenis
gezegd words , op reene andere kan doelen, dan op die
der Arke door de PliiliJlynen weggevoerd ; eene gebeurtenis door SAMUEL in zyn eerfte Boek befchreeven *) ,
en waar op DAVID ongetwyfeld oogt in den LXXVII
Psalm (f) . Ilk heb in myne Overzetting de zwaarigheid
op eene andere wyze weggenomen ; deeze brengt mede,
dat bet Afgodsbeeld, daar vermeld, to Dan bleef, tot den
dag toe , dat die Stain lict Land verliet , dat is to zeg+
yen, het gron~gebied van het nude Lais ; 't welk waarfchynlyk ten zelfden tyde gebeurde, als wanneer de Ark
in de handen der Philiflynen viel (4) .
Wanneer men , ten aanziene van den Schryver deezes
Boeks , nog veel onzekerder was dan men met de daad
behoeft to zyn , zou zulks aan de Egtheid van het Boek
zelve niets ontneemen . De Yooden hebben 't zelve befiendig voor een Godlyk Boek gehouden (§) ; en bun
naarvolgende, hecft de Christelyke Kerk 't zelve beicendig
aangenomen, onder 't getal der Boeken die voor Godlyk
gingen (*) . 't word, op then voet , aangehaald in de Boeken van SAMUEL (**) ; in de
(***) ; by MATTIiEI7s (*) ; in den Brief aan de IIebreen (**) . PAULUS
onder anderen in de Redenvoering, welke by to 1lntiorhiv
hieldt tot verdeediging van den Christlyken Godsdienst,
grondt zich niet minder op de gcvallcn in het BOEK DELL
REGTEREN opgetekend (***), dan op die, welke men vermeld vindt in het Boek EXODUS of in dat van JOSUA (****) .
Eli
(*) i SAM . IV. TO, enz.
(t) PSALM LXXVII . 61 , enz .
(L) Zie CHATS, Com . in 1 . et DUPIN, Disfert. Prelim. Liv. 1 . Chap,
3• § 3.
(§) E USEB . Rift . Eccl. Lib . IV. C. 2 6.
(~) EUSEB . als boven, en CARPZOV. Introd. ad Lib . V . T,
~a

*) I SAM. XII . 8 . 2 SAM. XI
. 21 .
( ma y) PSALM LXVI1 . 8 . 9. XCVI . 5 .
(*) Al ~TTH . II . 13 . vergel . met REGT. X111. 5 . XVI . i7 .
( '") HEBR . XI. 3~ .
(***) HAND . XII . 16 .
(****) Zie WOLrF , Bibl. Hebr . Tons . II . p. 76. I- IOET,
Evang . Prop . IV . P . 927 . NATAL . ALLX . Hill. Eccl. V, TT &tat,
DiSf 21 . CARPZOVIUS, als boven .
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En wie moet de voortreflykheid niet erkennen eens
Books , welks leezen aan het Verfland en aan het Hart
zo veele ge,wrgtige onderwerpen , zo veele belangryke
overdenk`ugen , aanbiedt?
Waar ziet men op eene
merkbaarder wyze fpreekendc Proeven van de Opperheerfchappy , welke GOD in 't Heelal voert , en van de beflendig aanhoudende befcherming, waar mede by zyne Kerk
beveiligt tegen de aanvallen van Dwaaling en Ondeugd?
Waar vindt men meer Gebeurtenisfen, die met Luis •
ter ten toon fpreiden de zorge der Voorzienigheid, om het
Verbond, Met ABRAHAM aangegaan, gefland to doers, en
van verre your to bereiden , die aaneenfchakeling der omflandigheden , to midden van welke de Verlosfer des
menschdoms maest gebooren worden , als Verlosfer afgefchilderd, door GIDI,ON, BARAK, SAMSON, JEPHTA, wier
daaden Apostel PAULUS vermeldt (*) , en in 't algemeen
door allc Regters , die ten hunnen tyde Verlosfers huns
Vaderlands waren ? Welk tafereel kan leerzaamer
weezen dan dat der Omwentelingen , welke de Israeliten
onder die verfchillende Regters beproefden ? Hier de tugtigende flagen met welken GOD hunne Afgodery , hunne
ifwykingen , hunne wederfpannigheid , hunne ongehoorzaamheid , en het ondankbaar vergeeten zyner zegeningen
craft ; daar, in tegendeel, de uitfleekende Overwinningen,
welke by hun fchenkt op hunne gebeden, op hunne traanen , en opregt wederkeeren tot hunnen pligt . Overal
ontdekt men de rraauwfle verbintenis , welke natuurlyk
plaats vindt, tusfchen de verknogtheid des Volks aan den
Godsdienst , en hun tydelyk geluk , als mede tusfchen
bet bederf, 't zy in beginzelen, 't zy in zeden , en 't
verval , ja 't verderf, cens Volks . De Staatkundige ziet
'er de waare oorzaaken der omwentelingen en onheilen
die vroeg of laat nederflorten op flegte en ongodsdienftige Volken , als mede de middelen om derzelver val to
voorkomen , of derzelver voorfpoed to herflellen . De
Vorflen en Veldheeren leeren 'er de kunst van gelukkig
regeeren, en bet Vaderland roemryk to verdeedigen , door
zich onder de befclierming des Allerhoogllen to ftellen,
en door bun gedrag het Volk to leeren, om de gepaste
onderdaanighcid en verfchuldigde trouwe toe to brengen .
Elk, vie by moge weezen , kryrt, in groote en trefend~
voorwerpen onder 't ooge , de Ieerzaamfle proeven van
h,t
w ")
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]let droevig mengzel, 't geen, door zomtyds, by de verhevetifte beginzelen, de fchandelykfte daaden, of, by de
fchitterendfte hoedanigheden, de onteerendfte gc .breken to
voegen , de Wysften aanmaant om fl:eeds zichzclven to
wantrouwen , en altoos toegeevende omtrent anderen to
weezen , en zich nooit iemand anders ten voorbeelde to
neemen dan GOD alleen .
Alles leert 'er den miust
opmerkzaamen wat men leere met den Eeuwigleevenden
to dienen , en bet kenmerkend verfch;I , 't geen 'er zich
dikwyls , zelfs in dit leeven, opdoet , tusfchen die hem
vreezen , en zyne geboden verfmaaden . --- Alles bevestigt , dat de vrede , 't zy in- 't zy uitwendige , 't zy
huislyke , 't zy burgerlyke , do eigenaartige vrugt is van
regtvaardigheid ; terwyl , in tegendeel, onrust, knaaging,
tweedragt , wreedheid en norl g , doorgaans ongeftui.me
driften vergezellen .
Alles , eindelyk , wekt in dit
Bock ons op, om de waare Dcugd alleen aan to merken als
geregtigd om GOD to vertrouwen ; en dit geloof in COD,
dit vertrouwen op dens belofrenisfen can to zien als de
beginzels van de heldhaftigfte bedryven , en de gefchilctfte ,
om zich van cer, heerlykheid , oil onfterflykheid, to verzekeren .
Wanneer taco bet floek der Regteren alleen aanmerkte , ats cone Verzameling van Gedenkfchriften , wcgens
de Gebeurtenisfen in 't Gemecnebest van Israel vovrgevallen , geduurende cenige Eeuwen naa den Mood van
JOSUA, zou men 't zelve, u~t dien hoofde, voor can der
dierbaarfte Overblyfzclen den Oudheid moeten houden .
't Zyn Jaarboeken , wier genus een onherftelbaar ledig vak
zou openlaaten in de Gefchiedenis van GODS nude Volk ,
en van den waaren Godsdienst . AFgefcheiden van 't
gewigt en bet won,lerbaare van de mceste gebeurtenisfen
daar in voorkonncnde , fchakelt bet geheel de Tyden aan
een, toont de eerife gevolgen van de vermeesteringen des
Lands Canaan door de Helrccuwen , den zamenloop van
de wegen der Voorzienigheid , om bull daar ftaande to
houden, de oudfleReaeeringsvorm hunsGemeenebests,naa
dat hot de twee ecrlte Opperhoofden verlonren hadt , tot
hetzelve Kon = ngen vcrkre-- : do Staad undice en Godsdieuftige toettand des `'olks . gadwircude den ganichen
tyd , deszelfs belangen , verbintcnisf.n en (a I O ,Cn , zo
binuenslands als met de Nabuurvolken ; deszclfs vonrfpoed en tegeuheden , dienstbaarb2den en verlosflnyen ,
ncderlaa ;;en en over .vinningen , ge, :uuIende cut reeks van
on.
N ;
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ongeveer driehondcrd jaaren . Men ziet 'er een volgreeks
van Helden , van gruote daaden ; wonderdaadige uitkomilen, en hoogstgedenkwaardige gebeurteiusfen . En is
het van zo veel to meer aanbelangs , dezelve in een getrouw Tafereel to kunnen befchouwen , daar dezelve, voor
een gedeelte, misvormd zyn in de Boeken der Heidenen,
door onkunde en duizend fabelagtige verhaalen ; getuigen
bier van de JERUBAL van SANCHONIATON , gefmeed uit
de Gefchiedenis van GIDEON (*) ; de Fabel van IPHIGENIA , door veele Oordeelkundigen gehouden voor een navolging van jEPHTA's Gelofte (t) , de verrigtingen van
HERCULES , welke veelen denken ontleend to zyn uit de
daaden van SAMSON ( .f-) .
't Is waarheid , dat de Tydrekening van het Boek der
Jlegteren zeer verward is , on dat, ondanks veele poogingen en gisfingen, de Geleerden tot nog niet geflaagd zyn
in de zwaarigheden to vereffenen .
't Geen de grootfle ongelegenheid veroorzaakt, ontflaat
juist uit dat geen , 't welk gefchikt fcheen ow dezelve
weg to neemen , to weeten uit eene plaats der Heilige
Bladeren, waar in de duur van den Tusfchentyd, op welken het pier aankomt , in uitdruklyke woorden vervat
fchynt . Wy lcczen i EON . VI : I . Ha gefhiedde nu in
het Brie honderdfle en tachtigfle jaar , naa den uitgang
der Kindcren Israels wt Egypte, in hct vierde jaar van lzet
Koningryke SALOMONS , dat by ha Hteis des HaERErt
'ouwde .
Maar die zwaarigheden verheffen zich tegen deeze Jaartelling . De eerfle is het gezag van Apostel PAULUS, die,
Handel. XIII . I7-2I , de 7ooden to /Intiochie in deezer voege aanfpreekt : Dc GOD deezes Volks Israels heeft onze
raderen uitvcrkoorca , eiv het TVolk verhoogd , als zy
yreemdelinge;n ware%z in hat Land van Egypten , en heeft
xe met een hoogen arm daar uit geleid, en heeft, onztrent
den tyd van veertig jaaren , hunne zeden verdraagen in de
TVoestyne ; ende seven holken uitgeroeid hebbende in het
Land Canaan , heeft haar door het Lot het Land derzelven uitgedeeld, en daar naa, omtrent vierhonderd en vy ft ig
(~) Flier wyst ons de Sc:,ryver tot zyne Aant . over Re';i' . IV . 32
(t) Aant. Over RE ,T. IX . ?9.
Cl) pant.
-*- XVI, ;d . e:. STACKHOUSE , Tom, I. p.
$96 , 597' .
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tig jaaren , gaf by bun Reglers tot op SAMUEL den Pro .
pheet , en van toen aan begeerdcn zy eenen Koning,
enz .
Deeze woorden van Apostel PAULUS flaan geheel aangekant , tegen 't Been nfen in bet Bock der Koningen
leest. Want , indien men , volgens bet daar geftelde,
flegts 480 Jaaren to tellen hebbe , zints den Uittocht tot
bet vierde jaar van ShLOMO's Regeering , hoe kunnen 'er
dan 450 verflreeken zyn , zints de verdeeling des Beloofden Lands tot op SAMUEL, 83 jaaren v66r SALOMo . Ten
anderen weet men, dat GOD Regters aan Israel gaf eer 'er
36 jaaren verloopen waxen , zints de verdeeling van Canaan , en niet 450 jaaren daar naa ; welk een ryke bron
van zwaarigheden
'Er doet zich eene tweede op , JEPHTA rekende in zyn
tyd 300 jaaren verloopen , zedert de Bezitneeming van
Canaan tot de Dienstbaarheid under de 4n nonieen (*) .
Nu de tyd , verflreeken zedert den nanvang der Dienst.
baarheid tot bet vierde jaar van SALOMO , beloopt zeker
veel meer dan i8o jaaren .
De derde, eindelyk, vindt men in de Berekening zelve,
de Tyden genomcn zynde volgens de Letter van den Bybel . Want 'er verlicpen maar 48o jaaren naa den Uittocht , tot op bet vierde jaar van SALOMO ; dus men
geeve
nan de Regeering van MOSES
40n
•
aan de Regeering van TosUA
17n
•
aan de Regeering der Oudflen
21 .
•
aan de Reeering
van LLI en SAMUEL 4 0 V
aan de Regeering van SAUL
40 .
•
nan de Regeering Van DAVID
40 .
•
aan SALOMO
3.
•
Eot jaaren .
dan zal men bet beloop krygen van
•
deeze 2oi jaaren afgetrokken van 480 jaaren , zullen 'er
flegts 279 jaaren overblyven voor de Dienstbaarheden en
de Regeering der Regteren, van welken gewaagd word in
bet Bock , 't geen hun naam voert ; cen aantal jaaren,
't geen natuurlyk twee derden bedraagt van die , welke
de Text van dat Bock aan onze oogcn b .edt , volgens
deeze Berekening
I. Dienst(*) REGTEREN, XI .26.
NT 4.
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~ . Dienstbaarheid onder den Koning van
'Mefopotamie, H . III . 8 .
8.
•
Vrede van OTHNIEL, H . III . 11 .
40.
II. Dienstbaarheid onder i:GLON , Koning
van Moab , H . III . 1418.
Vrede van EHUD, H . III . 30 .
.
8o .
SAMGAR, H . III . 31-

•

0.

•
•
III . Dienstbaarheid odder JABIN, Kon ing van
Canaan, H . IV . 3 .
20.
•
•
Vrede van BARAK en DEBORA,
H . V . 31- 40 .
IV, Dienstbaarheid onder de Midianiten,
H. VI . z .
7.
•
Vrede Van GIDEON• . H .VIII .2
8 . •.
4o.
ABIMELEGH, H . IX . 12 .
TOLAH, H . X . 2.
JAIR, H . X . 3 .
.

3.
23 .
22 .

•
•
•

•

V . bienstbaarheid onder de Ammor iten, H .
X. 8.

. •

JEPHTA, H . XII . 7 .

EBSAN, H . XII . 8 . 9 .
ELOLN , II . X . II .
ABDON, H . XII. 14-

Io .

I$ .
6.
7.
JO .

•
•
•

8,

VI . Dienstbaarheid onder de Philifiynen• , H .
XIII . I .
40 .
•
•
•
SAMSON, H . XV. 20 . XV I . 3 1 -

•

20 .

in 't geheel
.
,
410 jaaren .
•
•
Waar uit zou volgen, dat, tints den Uittocht , tot het
vierde jaar van SALOMO , 'er geen 48Q , maar meer dan
boo , zouden verloopen weezen (*),
Om zich nit alle die zwaarigheden to redden , hebben de
Geleerden de toevlugt genomen tot verfcheide veronderflellingen . Wy zullen ' hoofdzaaklyke daar van opgeeven .
Voor eerst heeft men bekwaame Tydrekenkundigen gevonden , die den knoop doorhakten, en de plaats , in het
ifte Book der Koningen, voor verminkt rekenden, en dat
men, in flede van 480 jaaren, 580 moest leezen (f~ , of
68o
( ) Zie Bible. Angl . BEDFORD'S, Script. Chron. B. V . P . 477 . enz .
E 1 Zo begreepen hot MELCHIOR CANO , L. CAPEL, GROTIUS erI
!?1f,RIZONIUS.
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68o ('p) , of 648 jaaren (j) . Deeze Geleerden ftemmen
dus geenzins overeen . En hunne gisfing wordt niet onderfleund door eenig Handfchrift, Iloch door een der oude
Overzettingen, die alle, gelyk de Hehreeuwfche Text, 480
jaaren hebben . En fchynt bet onwogelyk daar mede over
cen to brengen, de Berekeningen, welke in de Geflachtlyst van DAVID voorkomen, zo als ivy dezelve in 't Boek
van RUTH vermeld vinden (4) .
Ten anderen . Om deeze 480 jaaren to vinden , to rekenen van den Uittocht, tot bet vierde jaar van SALOMO,
heeft de beroemde USSERIUs de toevlugt genomen tot een
Stelzel , 't geen waarlyk een annneemelyk voorkomen
heeft , fchoon bet geenzins van zwarigheden ontheven is .
De Dienstbaarheden , in bet Boek der Regteren vermeld,
plaatzende in de tusfchentyden van de eene Rust tot de
andere , en ftellende, voor de eerste Ruste, bet jaar der
Landverdeelinge van Canaan zelve ; zettende , by voorbeeld, 't geen ivy in 't III Hoofdftuk v s . i t leezen, het
Land was in rust veertig jaaren, voor bet Land begon in
rust to zyn het veertigfe jaar, to weeten van de voorgaande Rust of to rekenen . In deezer voege eindigt by elke
Diensthaarheid met den aanvang der volgende Ruste . En
zyne Tydrekening, op die gronden aebouwd, brengt juist
bet getal voort, 't welk men moet hebben om met de andere erkende Tydkringen bet ronde getal 480 uit to maaken .
Men beeft op dit Stelzel Van USSERIUS verfcheide zaaken aan to merken - als de vryheid , welke
die Kerkvoogd zich aanmaatigt, om, in ftede van 40 jaaren,
to leezen bet veertigfle jaar, en dat by geweld doet aan
de uitdrukkingen, door, in meer dale een opzigt, 'er eene
betekenis aan to hegten, geheel verichillende van die zich
natuurlyk voordoet . Dan bier op heeft by , door Schriftuurlyke voorbeelden, op eene voldoende wyze geantwoord (§) . Misfchien zou bet zo gemaklyk niet vallen
USSERIUS to billyken , dat by de jaaren van Rust, en die
van Dienstbaarheid , onder 't zelfde getal begrypt . als dat,
wanneer de Text zegt , dat door OTHNIEL bet Land bet
veertigfle jaar rustte, naa den Vrede van josuua, men verffaan
(*) SERRARIUS .

(t) DES VIGNOLES, Chron. Tom . I . Liv. I . § . ag . p. 172 .
(4) Biblioth. des Sciences, Tom . VII . P . I. p . 86 .
(4) UssER . 4nnal. ad A. M. 2599. et Chronol . I. p. 68 .
N 5
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flaan moet dat bet Land 3- jaaren Rust genoot, naa acht
jaaren Dienstbaarheids . -- Wat de 300 jaaren , REGT.
XI . 26, vermcld, aanbelangt, deeze merkt UssERIUS aan,
als een rond getal voor een onvolkomen gefleld, 't welk,
naar zyne berekening, niet meer dan z63 jaaren bedraagt .
De plaats uit HANDEL . XIII blyft dan alleen nog
overig , loch men brengt die, zo 't ons toefchynt , geniaklyk gcnoeg met I K ON . VI. I . overeen . Bekwaame
Oordeelkundigen klimmen met USSERIUS tot de Geboorte
van IZAAK op, om het juiste Tydperk to bepaalen, waar
van de Apostel (preekt . De Heilige PAULUS hadt vs . 17
gezegd : Dc Got) deezes Volks Israels heeft onze Vaderen uitverkooren : by hadt dit met de daad gedaan, met IzAAK to
doen gebooren wordcn, om,in flede van ISMAEL,deVolksilam to weezen , die van ABRAHMI zou afflammen (*) .
Vervolgens fpreekt de Apostel van de Verlosfing uit Egypte, van bet verblyf in de Woestyne, van de Vermeestering van Canaan, en de verdeeling van dat Land onder de
Stammen, daar op keert by weder tot bet punt, van waar
by was begonnen ; 'er by voegende, dat, wanneer 'er omtrent 450 jaaren verloopen waren (naa de Geboorte van
ISAAK,) GOD Regters gaf tot op SAMUEL, dat is to zeggen , van welke SAMUEL de laatfle was . Men kan niet
lochenen, dat deeze uitlegging vernuftig is : want van
IZAAK'S Geboorte tot aan den Uittocht, telt men 405 jaaren, wanneer men by deeze 40 jaaren vocgt, voor 't verblyf in de Woestyne, en 6 en een half jaar verflreeken,
tot aan de verdeeling van Canaan, zal men omtrent 451
jaaren krygen , en komen tot bet jaar waar in die verdeeling voltrokken werd , 't zelfde jaar, van 't welke ussri .RIus zyne geheele Tydrekening van bet Bnek der legteren
aanvangt . Deeze wyze , om 't gecn mcn HANDEL . XIII
vindt, op to vatten , is to meer aanneemelyk, dewyl zulks
rust op eenige Handfchriften (t) . Doch zo dezelve eenigen to gedrongen mogen voorkomen, gelyk bekwaame Uitleggers hebben geoordeeld
voegen wy 'er nevens,
dat 'er een Handfchrift is , waar in men , in flede van
om( ) GE:V . XXI . I2.
(t) USSER . Chron .
4ngloife.

PoLI

Syn. et

c,;RPZCV. Introd. p . I68 . Bible

(+) PEuIZON . 1Egyptiac. C . i6. p . 277 .
I. p. 97 .

DEs VIGNOLI
.S , Totn.
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.mtrent 450, leest omtrent 35o jaaren (*) , 't welk de zwaarigheid geheel doet verdwynen, naardemaal 'er van de vol .
trokken verdeeling des Lands Canaans, tot Op SAMUEL,
naar de berekening van USSERIUS, 328 of 329 jaaren verloopen zyn (f) .
Om alle die zwaarigheden to ontwyken , heeft de Ridder
MARSHAM een ander Stelzel uitgedagt, 't geen aan veele Oordeelkundige Bybel-verklaarders veel gemakkelyker en veel
aanneemelyker toefcbeen . Deeze Schryver veronderftelt,
dat men, ten zelfden tyde, onderfcheide Regters hadt, ten
Oosten en ten Westen, ten Noorden en Zuiden der Jordaane ; en dat de Oorlogen, die deIsraeliten in 't eene kwartier
to verduuren hadden , de Stammen in de andere niet betroffen . By voorbeeld , als men leest dat het Land in rust
was veertig jaaren, naa dat EHUD de Moabiten overwonnen
hadt ( ..), verftaat MARSHAM zulks alleen van bet Oostlyk
gedeelte, en wil, dat, 2o jaaren na de Overwinning door
EHUD behaald, JABIN, Koning van Canaan, die to Hazor
regeerde, de Israeliten in bet Noordlyk gedeelte aantastte,
en twintig jaaren verdrukte, tot dat de Stammen van Zabulon en Naphtali, door BARAK aangcvoerd, SISERA den
Veldoverf'cn van JABIN verflaagen hebbende, bet geheele
Land eene Ruste van 40 jaaren kreeg, welke eindigde met
de So jaaren van Vrede, die bet Oostlyk gedeelte beftendig
genoot . Op deeze wyze kort by den tyd op , en brengt
Op 480 jaaren , z Kow . aangeduid, den geheelen tusfchentyd,
welke zich opdoet van den Uittocht, tot bet vierde jaar
van SALOMO (§) .
Maar dit Stelzel, 't geen eenigen zo zeer behaagde (*),
is verworpen door anderen , als de grootfte verwarring in
de Tydrekening van bet Boek der Regteren baarende . Men
vindt de veronderftelling to flout , en daar de uitdrukking
het Land was in rust, drie maalen, volgens de bekentenis
van MARSHAM zelve, betekent dat het ganf he Land in rust
was, is bet eene loutere gisfing, dat by die betekenis tot
eer;
*) BEZA, in 1 .
Ct) CAJET. LUTHER etc . ap26d USSER . Clrron . I. p . 67 .
C1) RECT. III . 29 .
(§) MARSHAM , Canon Chron.

076 . in 4t0.
(*) Als by voorbeeld

CA.LMET.

Sec. XI. P.

305-309 . Ed Lipj
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een enkel gedeelte bepaalt, wanneer bet in zyne Rekening
zo to pasfe komt. Men beweert tegen hem , dat de Verdrukking onder de Ammeniten zich uitftrekte aan wederzyden van den 7ordaan (*) . Men duidt hem kwalyk, dat by
EBSAN, ELON en ABDON tot Regters in bet Oosten ftelt,
daar zy Regters waren over de Stammen van 7u,-z
. Zabulon en Ephraim, in 't Westen ; dat by deeze drie Regters
in Vrede laat leeven, terwyl men weet dat bet Westelyk
gedeelte van Canaan onderdrukt werd door de Phili/lynen .
Eindelyk heeft men tegen hem, dat by SAMSON, ELI en
EBSAN Of ELON, hun Regterampt doet waarneemen re midden van de langduurigfte verdrukking die de kinderen Israels geleden hebben (t) . Eene zwaarigheid van minder
aanbelangs dart de voorgaande : dewyl dezelve vooronderftelt , dat de Regters altoos Oorlogshelden , Bevryders
van hun Vaderland, geweest zyn, wier Regeering niet began , dan met bet eindigen der Dienstbaarheden , welke
zy deeden ophouden : 't welk ons een zo veel to min bewceze Stelling voorkomt, daar wy in 't algemeen de Dienstbaarheden der Israeliten, ten tyde hunner Regteren, aanzien als eene enkele onderwerping , om aan hunne Overwinnaaren fchattingen to betaalen , welke zy met min of
meer frengheids invorderden (.I-) ; daarenboven wordt,
onzes agtens, wel duidelyk gezegd, dat SAMSON de Israeliten rigtte , terwyl de Philiflynen hun verdrukten , of,
gelyk onze Overzetting bet beeft , in de dagen der Philiflynen (§) .
De Geleerden hebben meer dan ddns de Stelzels van
USSERIUS en MARSHAM zoeken to vereenigen , of te maatigen door verbeteringen , uit beide wat neemende ; maar
in dit geval , gelyk in veele andere, valt bet veel gemaklyker of to breeken dan op to bouwen .
Onlangs heeft een geleerd , vernuftig , en zeer fchrander Oordeelkundige, naa de onbeftaanbaarheden der Tydrekeningen van ussERlus en anderen aangeweezen to hebben ,
(*) REGT . IX. 7 . 8 . 9 .

(t) DES VIGNOLES, Toni . I . p r ob . et Bibl . des Stionces , als
boven .
(1) Zie onze plant . REGT. 111 . 8 .
(§) CARPZOV. Introd. ad . Lib . V . T . p . 183 . VAN ALPHEN, Epist .
ad DUKERUM, pi isfa PPRIZONII
£'gypt., ook to vinden in de
Riscell. Groning. Tom . II . p . SOT .
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ben, bet gewaagd, 'er eene van zyn maakzel to geeven,
waar in wy meer lichts , en min veronderftellings, hoopten
to zullen aantreffen , to weeten , Vader CHARLES FRANDeeze geleerde Geestlyke fcaat
COIS HOUBIGANT (*).
met ussERius de gewoone Leezing van I RON . V I . I ,
toe, by veronderttelt, dat men, HANDEL . XIII 2o, omirent
350 moot leezen ; en wil , dat het getal van 300 jaaren
REGT. XI . 26, een rond getal is , volgens hem gefteld
voor 28o of 281 jaaren . Doch om de jaaren der Regteren, in het tusfchenvak van 480 , zints den Uittocht tot
bet derde jaar van SALOMO to fchikken, geeft by zich toe
in gisfingen, die buiten twyfel niet min gewaagd en twyfelagtig zyn dan die der andere Tydrekenaaren . By voorbeeld , om zich to ontflaan van den langen tyd van 8o
jaaren , die de Text geeft aan de Ruste door EHUD bezorgd (t), zegt by, dat dit een misflag is der Uitfchry .
veren, die, zich van eene verkortende fchryfwyze bedienende, een font begaan, en 80, in plaats van 2o gefteld
hebben . Hy geeft aan SAMSON 40 jaaren Regterampts,
2o alleen , en 2o met ELI ; ann ELI 45, to weeten 2o met
SAMSON, en 25 met SAMUEL ; nan SAMUEL desgelyks 45,
en van dezelve 25 met ELI, en 20 met SAUL, die, zyns
oordeels, maar 2o jaaren regeerde, in ftede van 40, gelyk
men in 't algemeen wil . Dan hot dunkt ons, dat de bewyzen door hem , voor zyne fhikkingen opgegeeven,
verre van beweezen of zyn (4) .
(*) Vader IIOUBIGANT, Priester van bet Oratorie to Parys, die
cen Heb. Bybel, in 't jaar 1783 uitgaf, met Aantekeningen en eene
Vertaaling, voorafgegaan van verfcheide voorloopige Verhandelingen, waar in veele ftukken, tot de Uitlegkimde en de Gewyde Gefchiedenis behoorende, voorkomen .
(t) REGT. III . 20 .
(~) HOUBIGANT, R ibl. Hebr . Tom. II . i n Pra:f. Zie ouk Bibliothejue des Sciences, Tom . VII . p. I .
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MIANIER, OM HET BLIXEMZILVER (flrgentum fulminans)
TB BEREIDEN .
y oordeelen den Scheikundigen Liefhebber geen on~~
dienst to zullen doen, met hem de navolgende Vertaaling uit een geagt Hoogduitsch Maandwerk mede to
dee-
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deelen ; to meer , daar de bereiding van het Blixemzilvet
nog verre of is van algemeen bekend to zyn . Wy zullen
ons fliptelyk aan den letter binden , om alle misflagen,
zo wel in de bereiding voor to komen, als ook de voor .
behoedmiddelen duidelyk aan to kunnen wyzen .
Het oorfpronkelyke is briefsgewyze, en luidt aldus .
„ Uittrekzel van een Brief uit M* den 3o Oc`lober, 1738 .
„ Ik moet a bcrigt geeven van eene nieuwe Chemi~, fche ontdekking, die ik toevallig deed, en die even zo
„ vreemd , als gevaarlyk en verfcluikkelyk, in haare uit„ working , is . Ik zal u de toevallige gelegenheid daar
„ toe , de geheele manier der bereiding , en haare ver„ eischte theorie, omflandig melden, op dat gy zelve
„ kunt oordeelen, of ik in myne opgaave to veel gezegd
„ hebbe of niet .
• De droevige en verfchrikkelyke uitwerkingen van het
• Buskruid zyn a bekend, en dat men door het blixem„ goud (zo het maar niet zo kostbaar was) nog meer
„ zoude kunnen uitvoeren : doch van een blixemzilver
„ zult gy voorzcker nog niets gehoord hebben , en dit
„ is het, echter , waar over 1k my nu verder zal verklaaren .
• Het doen van eenige Chemifche proeven , die ik on„ langs verrigtte , gaf my gelegenheid tot het vermengen
„ van verfcheidene Zouten, waar by ik teffens fyn zilver
„ bragt ; en eene derzelve veroorzaakte, door eene enkele
„ aanraaking van een koud lichaam, zulk een oogenblik„ kelyke ontbranding en geweldigen flag , dat daar door
„ niet alleen het vat , waar in het was , in verfcheide
„ flukken geflaagen wierd, maar dat het my zelfs, zo ik
„ de behoorlyke voorzorg verzuimd had , zeer gevaarlyk
„ had kunnen worden .
,, 1k zal a derhalven de geheele manier van bereiding,
„ met alle derzelver uitwerkingen, zorgvuldig befchryven
„ dewyl zy misfchien een aanmerkelyk licht over eene
„ nieuwe Chemifche Theorie zal kunnen verfpreiden ; en
„ op dat gy of uwe Vrienden , zo zy eens lust mogten
„ krygen , deeze proef na to maaken , vooraf onderricht
„ mogtell zyn, aan welke onaangenaame toevallen zy zich
„ als dan daar door zouden blootflellen, indien zy tot de
• bewerking overgingen, zonder de nauwkeurige ontbin„ ding, en onverwagte uitwerking derzelve, behoorlyk to
„ kennen . Doch ter zaak .
11 „ Neem
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Neem fyn Capelzilver , ontbind bet volgens ge„ woonte in Zalpeterzuur (acidwn nitri) precipiteer
„ „ dit met Kalkwater , giet dan bet vogt langzaam af,
en plaats bet nedergeplofte drie dagen lang in bet
„ daglicht (Tagsluft) , op dat bet door den invloed van
„ bet licht bezwangerd, en tefrens droog worde .
• „ Vermeng dan dit drooge nederplofzel met Salmi„ „ aczuur, (alcali volatile cauftieurn) en daar nit zal een
„ „ zwart poeijer ontftaan ; giet alsdan bet vloeibaare
„ „ zagjes of , en laat bet wederom langzaam in de
• „ lugs droogen , en hier mede is bet blixemzilver ge• „ reed, waar van ik tegenwoordig fpreeke .""
• Hier by heb ik nog aan to merken , dat men tog
„ vooral wel oplette , van dit blixemzilver flegts de ge„ ringlle hoeveelheid, die mooglyk is, teffens to vervaar .
„ digen : bet alsdan in glazen , maar beter , veiligheids
• halve, in verfcheide kleine metaale doosjes drooge, de„ zelve onbewogen op haare plants flaan laat, alle moge„ Tyke aanraaking van eenig vreemd lichaam zorgvuldig
• verhoede, en, by de bereeding van bet zelve, zyn ge„ zit wel dekke en bewaare ; eindelyk, dat men de ontflecking en verpoffing, flechts met de geringfle hoeveel•„ heid, (een grein) beproeve, anders zoude men ligtelyk
• eene voor bet leven gevaarlyke verpoffing kunuen veroorzaaken .
• Zodanige ontfleeking en verpoffing word oogenblik„ kelyk daar door veroorzaakt , wanneer bet gemelde
• blixemzilver flechts met een vreemd koud lichaam in
• onmiddelyke aanraaking komt , daar tot bet buskruid
• noch eene beroering van bet vuur, en tot bet blixem„ goud eene zekere graad van verhitting vereischt word,
„ indien beide hutine gewoone werking zullen to wee• brengen . Maar hoor nu wat ik ondervonden hebbe .
• EM grein van dit blixemzilver lag op een glazen fcho• tel , toevallig viel 'er een druppel water op , • en de
• ogenblikkelyke ontfteeking en flag waren zo geweldig,
• dat daar door niet alleen de glazen t .hotel tot poeder,
• en byna onhegrypelyk kleine ftukjes, geflagen wierd,
„_maar ook de fcherven in bet hout van een tafel,
• op de fchotel flond, diep ingeflagen wierden . Eenige
• fofj'es van bet gemelde blixemzilver ftiet ik onvermerkt
• met de hand van de tafel , en deeze verpoften niet al• Teen terftond, rnaar dit deeden ook die flofjes, welke
s , door den val den grand aanroerden . Doch wat bier by
bet
„ „
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bet vreemds is, bet aat daar in , dat men, na de ontReeking en verpoffing bet Capelzilver altyd wederom
vind , even zo wit , zuiver, in dezelfde hoedanmgheid
en waarde , gelyk bet v66r de eerst ondernomen ne .
derploffing geweest is .
„ Nu heb ik u alles gezegd , wat men, om eene ge• lukkige proeve met deeze hoogstgevaarlyke vermenging
• to kunnen maaken, noodzaakelyk weeten moet : nu nog
• flegts een enkel woord , van derzelver waarfchynelyke
• theorie .
,, Deeze is genoegzaarn dezelfde , als by bet blixem• goud. Het zuur (acidurn) dat zich aan bet neerge• plofte zilver hangt en vasthegt , vermengt zig met de
• waterachtige deelen van bet Salmiac, en uit deeze ver„ binding ontfaat eene in dampen gewikkelde vloeiftoffe ;
„ deeze heeft alle die veerkragt en vermogen van uit„ zetting, die haar eigen is, en werkt, ingevolge daar van,
• zo verfchrikkelyk, nit hoofde der geheel koud gefchiede
• uitdamping .
,, Zo even verneem ik uit Parys, van eenige Vrienden,
„ welken ik onlangs deeze proeve medegedeeld heb, dat de
„ Heer EERTHOL1sS , een bekwaam Scheikundige aldaar,
„ dezelfde , die ons in 't jaar 1785 de Theorie van bet
• blixemgoud heeft gegeeven , nu ook deeze proef onder„ neemen en volkomen afdoen wil , en ik twyfel geens„ zins, of dezelve kan nog veel verder voortgezet worden :
„ echter ben ik wel overtuigd , dat aan bet weetgierig
„ Menschdom hier mede niet een zo fchadelyk en droevig
„ gefchenk gedaan word, als weleer, door den Munnilc
„ BARTHOLD SWARTZ, met bet buskruid gefchiedde : om
„ dat bet volfrekt onmogelyk is van dit blixemzilver , op
„ bbns , eene zo groote hoeveelheid to verdaardigen , en
„ bet zo lang to bewaaren, dat men in Rbat zoude zyn,
„ om , daar van, een voor de algemeene Menschheid na„ deelig gebruik to kunnen maaken ."
Ik ben enz .

•
•
•
•
•

WAAR-

bE VERDWYNING VAN DEN RING VAN SATURNUS .

193

WAARNEEMINGEN , WEGENS DE VERDWYNING VAN
DEN RING VAN SATURNUS, TE VIVIERS IN VIVARAIS
GEDAAN , door den (-leer FLAUVERGUES, Lid van

de Iioninglyke 1llalitJcltappy der LPeetenfchappen to
Montpellier, enz .
Waarneeming der verdwyningen en verchyningen van
D eden
Ring van Saturnus , welke in dit Jaar moestLn
voorvallen , is een der gewigtigfte : naardemaal men 'cr
tot nog geene volkomene van bezat, gedaan op den Zuiderknoop van den Ring. Onder de onderfcheidene Phafes , was de ongemakkelykfl•e om waar to neemen de verdwyning van den Ring omtrent het laatfte van voorleden
Melmaand : om dat Saturnus, nog zeer digt by de Zon,

of gedompeld was in de dampen van den Gezigteinder,
of belet word, door een to fterke fchenteringe, om gez ;etl
to kunnen worden . Derhalven is ook die waarneeming
to Parys en to Montpellier mislukt . Ik ben bier to 1/iviers in Viverais een weinig gclukkiger geflaagd . Gclyk
men zal z'en Wt de volgende Waarneemingen, gedaan met
een goeden Gregoriaanfchen Tele6coop , van zestien
duimen .
Den I Mey 1789 , nam ik Saturnus waar , van 3, uur
's morgens , tot 4 . uur : de twee Ooren van den Ring
vertoonden zich als twee langbeenige driehoeken , wier
grgndftukken, raakende aan de Planeet Saturnus, een weinig meer dan de andere zyde vcrlicht waren .
Den 2 . 3 en 4, van dczelfde Maand, kon ik, door de
bewolktheid der Lugt, Saturnus niet zien .
Den 5 nam ik Saturnus waar , van 3= uur 's morgens , tot
4 ; uur, die zelfde Ooren fcheenen nu niet meer dan twee
kleine regte Lynen , witagtig , en zeer dun ; bet Westlykite dagt my iets langer en een weinig onderfcheidener
dan het Oostlykfle ; deeze overblyfzels 'van den Ring waren zo zwak, dat ze geheel en al uit het oog verdweenen,
als eeni ; e beweeging of damp in de lugt was .
Den 6, kon ik, door de bewolktheid, de Planeet niet
zien .
Eindelyk den 7, bezag ik Saturnus van 3- uur 's morgens , tot 4 uuren ; man , hoe nauwkeurig ik keek by
het doen deezer waarneeminge , kon ik volftrekt geen
voetV . DEEL . WYNGELW . NO . 5.
0
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voetfpoor van den Ring ontdekken (*) . Ik geloofde al .
leen to z - en , dat dL diameter van Saturnus , overeenkoriende met het vlak van den Ring , en die waarfchynlyk
de diameter is van den Equator dier Planeet, een weinig
grooter was dan die van den rechtflandigen diameter, zo
dat Saturrus een ell ptitche gedaante hadt , omtrcnt gelyk
aan die van 7zlpiter , met die uitzonder:ng , dat dezelve
2o plat niet was .
(*) Dit is hot geval der mceste Sterrekundigen geweest , zie
Astrommie, IV D . ifte St . bl . 169, enz . dock deeze Verdwyning fehynt toegefchreeven to moeten worden aan de
gebreklykheid der Werktuigen, waar van zy zich bedienden . Altt.ans , ons wordt berigt , dat de Heer HERSCH$L , die zo veele
andere groote ontdekkingcn gedaan heeft , met zyne hot gezigt
beter verfterkende Werktui ;en , „ door een Telescoop van tien
• voeten , den dunnen kant des Rings van Saturnus verlicht gezien heeft, toen, in het verleden laar, de platte zyde van ons
• zien
• af, ekeerd was . Eene geheel nieuwe ontdekking , dewyl de
• Sterrekundigen, tot dus verre, deezen Rand nog niet waarge• nomen hadden , en daarom Heeds dien ftand van den Ring,
• welke de dunne zyde na ons toewendde , voor cone Verdwy_
• ning van den geheelen Ring gchouden. Alge,n. Knnst- en Letter .
DE LA LAND$,

„ bode, IV D . bl . 6S ."

VERSLAG VAN DE NATCURLYKE HISTORIE DI R SLANGFN ;
onlang8 uitgegeeven door den Graaf DE LA CEPEDE,

£clraarder V'7"2 ' Koti2?1b Kabiztet , en Lid van veele
~4caderien en Gerlootf.appen , zo in Frankryk
als elders .
S

S

ll

D c Heeren Gelastigden van de Academic der Weetet2fchappen to Parys, verklaaren van dit Werk : „ 'tzel• ve is cell Vervolg van 't geen de Graaf DE LA CEPEDE
• voorheen over de Eijerleggersde viervoetige Dieren heeft
• aan bet licht gegeeven . Hy handelt in 't zelve over
• meer dan honderd vyf en zestig foorten van Slangen,
• onder welke meer dan twee en twintig foorten , door
• gecn Schryver to vooren befchreeven, en veele andere 4
• die door de Reisbefchryvers, of de Natuurkundigen,
• niet dan ter loops vermeld waren ."
De Slangen fchynen op de fchaal der weezens to volZen op de Iijerleggende viervoetige Dieren. Zy heb-
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ben de meeste overeenkomst met de Haagedisfen, en buven al met de tweevoetige kruipende Dieren .
In twee voornaame Rangen kunnen de Slangen gefchikt
worden, to weeten Leevendigbaarende, en Eijerleggende .
Doch ; wanneer wy bet ftuk met een aandagtig uu,g gads
flaan , ontdekt men , dat de Leevendbaarende zeer heel
verfchillen van de eigenlyk gezegde Leevendbaarende under de viervoetige Dieren . Alle Slangen komen nit con
Ey voort , even als de Eijerle ;gende viervoetige Dieren,
de Vogels en de Visfehen . Alaar by eenige fiorten dee.
zer kruipende Dieren ontfluiten zich de Eijeren in deft
buik der Moeder ., Terwyl by de eigeulyke Leevendigbaarende viervoetige Dieren de Vrugt onmiddelyk voedzel
krygt van de Aluedcr , door Vaten , die van de een tot
de andere loopen . , By de Eijerlego ~ndc wordt de Vrugg
gevoed door de zelffland~gheid van ?let Ey zelve, zonder
bets van de Moeder to ontlcenen . Maar dit Ey blyft , of
in bet Lichaam des Diers , als by de Slangen , en witfluit zich door de ,warmte des Diers zelve , of bet wordt
door de Maeder gelegd , en kumt uit door eene uitwen .
dige warmte , 't zy door de warmte der Zonne , als by
de Schildpadden , 'f zy door het broeden der Moeder, als
by de Vogelen, 't zy door de warmte der liclianmen die
gesten, gelyk de meeste Slangen die de Eijeren in broci .
elide mesthoopen, of in rottende gewasfen , legen,
Hier door loopt van zelve in 't ooge , dat de' Leevendig .
baarende Slangen zeer veel verfchillen van de eigenlyke
Leevendigbaarende Dieren : de eerstgemelde komen altoos
nit een Ey voort , doch 't zelve gaat open in 't UIOeuer.
lyk Lichaam .
Zeer lane duurt de Paaring der Slangen . Zonder dietk
langen duur , zou dezelve meest altoos onvrugtbaae weezen . Want deeze Dieren geen zaad-verzainelplaatzen hebbende, waar in bet Zaadvogt zich onthoudt tot het door
de ballen been fchlet, zou hetzelve, in korten tyd, geene
genocgzaanie voorraad ter Bevrugting verfchaffen . 't Is
eveneens gefteld met de Schildpadden, en andere Eijerlegg,ende viervoetige Dieren . Deeze zeer langdiiurende Paaring is by de Slangen in zeker voege gedwongen, als cent
gevolg van her maakzel der dubbele mannelyke Roede ;
deeze is voorzien met kleinc achterwaards geboogene ftee.
kels , die mneten dienen om her \Vyfje vast to houden,
en misfchien aau to prikkelen . Voor 't overige moet dog
Wdrul; van deeze oxteflenheden niet zeer fleck wen op dg
0 a
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Teeldeelen van bet Wyfjc : want deeze zyn bykans al .
toos kraakbeenagtig . By bet paaren flingert hot Mannetje
en Wyfje de zeer buigzaame Lichaamen om elkander been ,
en drukken zich zo naauw zamen , dat ze maar 66n
Lichaam met twee koppen fchynen uit to maaken .
De Slangen hebben groote Longen ; bier door kunnen
zy een ruimen voorraad Lugt inneemen , en hebben niet
noodig zo dikwyls adem to haalen als andere Dieren .
1-let' Hart heeft maar d ne opening ; zy hebben omtrent
zo veel Ingewanden als de viervoetige Dieren . De Slokdarm is by de Slangen zeer lang, en kan zich verbaazend
verwyderen : en zyn de Kaakbeenen door banden aaneengehegt , die zeer veel kunnen toegeeven . Dit ftelt de
Slangen in that , om zomtyds Dieren , veel grooter dan
zy zelven zyn , in to flokken . De Maag der Slangen is
zeer groot . Zy hebben een Lever, Galblaas, Alvleesch,
en lange Darmen ; ook twee Nieren , loch die niet uitloopen in een eigenlyk gezegde Blaas , gelyk men by de
Eijerleggende viervoetige Dieren aantreft ; maar ze ontlasten zich in eene algemeene verzamelplaats , gelyk by de
Vogelen , waar de vaste en vloeibaare uitwerpzels zich
been begeeven : deeze verzamelplaats heeft uitwendig ook
maar eene opening . In deeze opening vindt men by de
Mannetjcs de deelen ter voortzetting van bet Geflacht noodig , en blyven die daarin verborgen tot op den tyd der
Poaring . Binnen deeze Verzamelplaats vindt men by de
Wyfjes de openingen van do twee Eijerftokken , en is dit
de reden waarom men by de meeste Slangen, uitgenomen
in zekere omftandigheden omtrent den paartyd , zich van de
Sexe niet kan verzekeren door cilkel bet uitwendig maakzel
to befchouwen .
Verbaazend veel verfchilt de Grootte der Slangen . Eenigc haalen flegts weinigc Duimen in de langte, andere dertig, veertig , of vyftig Voeten , men wil zelfs (tat 'er nog
linger gevonden worden . Deeze groote foorten zyn de
Boa of de Gotllyke , die Geitjes , ja zelfs wilde Stieren , inflokken ; ten dien einde breeken zy de beenderen deezer
Dieren , door zich om dezelve been to flingeren, of te klemmen , tegen boomen of rotzen .
Nog eene andere onderfcheiding valt 'er tusfchen de
Slangen to maaken ; to weeten, tusfchen die Vergiftig zyn,
en de Onvergiftige . De eerstgenoemde hebben twee groote
Tanden, die door eon fcheur als in twee declen gefpleeten
zyn . Aan hot voetftuk deezer Tanden bevinden zich Matsjes .
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jes, die een min of meer fyn vergift behelzen . Wanneer
de Slang met deeze Tanden byt, trekt by ze op, de Blaasjes worden gedrukt, en her vergift zypelt dour de fplcet
des Tands, en brengt den dood toe aan het gebecten Dier .
De Heer FONTANA heftvlniuwProevt kgd
field omtrent her vergift der Slangen, en getoond, dat,
fchoon her vergift onzer Slangen doodclyk is voor kleine
Dieren, her doorgaans voor den Mensch, en andere groote Dieren, die doodlyke uitwerking niet hebbe, ten minlen dan wanneer de wonden niet Leer veelvuldig zyn .
Men geeft doorgaans den naam van flddleren aan deeze
foort ; ze zyn Leevendigbaarende .
De andere foort
die Eijeren legt , en niet vergiftig zyn, kan men, ter ouderfcheiding, Slangen noemen .
De Slangen verfchillen van elkander in kleur, en in de
fchikking der kleuren, als mede door her getal, de grootte,
de gedaante, en de fchikking der fchubben . Dit zyn de
Characters , van welke men zich bedient om ze to rangfchikken . LINNIUS telt zes Slangen-Geflachten .
De Heer iwujhEirs heeft 'er een zevende bygevoegd,
onder den naam van Langalta.
Een achtfle Geflacht heeft de Heer HORNSTED befchreeven , onder den naam van llcrochorde van 5avb.
De Heer DE LA CEP DE geeft een Tafel op van de Slangen, om de kennis deezer Dieren gemaklyker to maaken .
Deeze Tafel is verdeeld in tien kolommen .
De eerRe kolom behelst de naam der foorten.
De tweede kolom vertoont her getal der groote plek ken
van ryen kleine fchubben , of van de fchubagtige ringen
bcneden aan her Lyf der Slangen, of her aantal der krcuken, welke men aan de zyden van her Lichaam vindt . De
foorten zyn gefchikt naar her getal deezer groote plekken,
rycu van kleine fchubben, en fchubagtige ringen of kreuken op zyde .
De derde kolom behelst bet getal der groote en kleine
plckken, of der ryen van kleine fchubben, of fchubagtige
ringen , die men onder den Staart der Slangen vindt, of
bet getal der zydkreuken aan dit gedcelte des Lichaams .
De vierde kolom geeft de geheele Langte der Slangen op .
De vyfde kolom melt alleen de Langte des Staarts voor .
De zesde kolom leert, of de Slangen vergiftige Tanden
hebben , dan niet , en welke der twee kaakenbeendercn
met die gevaarlyke wapentuigen gewapend is .
De zevende kolom duidt aan, bet ontbreeken van groote
fchub0 3

199

vuRSI AG VAN bit NATUURLYLU! HISTORIL

fchubben op hot boven 0 e gedeelte van den Kop, of het
ttac Lal en de fchi king dier groote fchubben , als zy gevonden worden .
De achtite kolom geeft de gedaante op derRug-fchubben .
lie negende kolom wyst eenige opmerl enswaardige trekken in bet maakzel der Slangen aan .
Dc tiende kolom onderrigt ons wcgens de kleuren der
S ian gen .
De Characters, in deeze tien Kolommen uitgedrukt, die .
tten , om de onderfcneidene Stan genfoorten to doen kennen .
Wy zullen, ten Plot, do byzondere Characters der acht
Vuornaamfte Geflachten, her by voegen .
EEttSTE GESLACHT . Slangen die groote plekken onder
her_ Lyf , en twee ryen kleine plekken onder den Staart,
hebben : dit zyn de COLUBar .
'CWEEOE GESLACH'r .
Slangen die groote plekken onder
bet Lyf on onder den Staart hebben : d •t zyn de BOAS .
DERDE GESLACHT . Slangen, die den Buik bedekt heb .
ben met groote plekken , en wier Staart uitloopt in eetl
root lchubbig fluk , of in ftukjes van elkander afgezunderd,
ewveeglyk en geluid maakende Ratelflangen, CRo rAI.I .
VIEdDE GESLACHT . Slangen , die under hrt Lyf, on
onder den Staart, met Schubben voorzien zyn, gelyk aan
die des Rugs, ANGUIS .
VYFDE GESLACIT . Slangen , wier Lichaam en Staart
otngeeven zyn door fchubagtige Ringen . AI\IPIIISBIENAt .
ZE3DE G1-SLACHT .• Slangen , wier Lyf op zyde in de
langte een reeks kreuken toont . c/ .cwi''n .
ZEVENDE GESLACHT .
Slangen , die onder 't Lyf na
den Kop toe gronte plekken hebben ; by den Aars fchubILgtige Ringen, en wier uiterfce van den Staart van onderen voorzicn is met zeer kleine fchubben . LANGAHA .
AcHTSTE GESLACHT . Slangen , w 7 er Lyf en Staart
Vonrzicn is met kleine vcrhevenheden . ACROCHORDI .
Ten opzigte van de Schuhben, die bet Lyf der Slangen
bedekken , merles de Grauf DE LA CFPEDE op ; dat dezelve
bykans alle, en in 't byzonder do groote, onder aan 't Lyf,
beweegbaar zyn , onafhangelyk van elkander . Zy kunnen
elk deezer Schubbeu beweegen door een hyzondere fpier,
welke daar in uitloopt . Van bier words elk deezer hekleedzelen des lichaams , om zo to fpreeken , door zich
op to heffen en weder neder to vallen , con foort van
Poet, d'e wederfland op den grood vindt , en een Peunpunt , waar door z y zich allcrwcaen , naar wc1gevallen ,
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Ien, been kunnen wenden . Dan de Slangen beweegen zich
ook door een veel ilerker vermogen , zy verheffen , in een
cirkelboog , een min of meer uitgeftrekt deel buns Lichaams ;
zy trekken de twee uiteinden van den boog die op den
grond komen , zamen , en wanneer deeze byna elkander
en
bereiken , is dit een fleunpunt om voort to komen
bet dan boogswyze verheven gedeelte w^rdt plat . Wanneer zy vooruit willen gaan , fleunen zy op het agterfle
gedeelte van den Cirkelboog , willen zy achterwaards
gaan, daar en tegen op bet voorfte . Terwyl de Slangen
deeze onderfcheidene beweegingen verrigten , fleeken zy
den Kop des to meer boven den grond op , naar maate
zy fterker zyn, of door fterker driften gedreeven worden .

WAARNEEMINGEN OVER DE Albinos , OF WITTE MENSCHEN, EN TWEE BONTE KINDEREN .

Door den Heer

ARTHAUD, M. D .
Philadelphes.

en

Lid van de Cercle des

(Journal de Phyfique.)

Heer DE BUFFON hezat het regt om de Natuur to fchilD e deren,
zy heeft hem to meermaalen haar penceel, haare
waarheid, en bevalligheid in de uitdruking, in de handen
gegeeven ; maar wy hebben de vryheid om dezelve waar to
neemen, en zy zal misfchien onze nafpeuringen begunftigen ;
ziende dat wy ons van haare lesfen bedienen , en tot Gids
gebruikcn den grooten Man , die haare tolk gewecst is .
't Is altoos belangryk waarneemingen op den Mensch
to doen : zyne Natuurlyke Historie is nog niet volkomen ;
wy weeten nog de eerfte tydperken van zynen oorfptong
niet, en zyn onkundig, of de Characters, die zyne Organifatie vcrtoonen, de uitwerkzels zyn van de Lugtflreek,
of door de Schepping hem ingedrukt .
Indien wy, volgens de Analogie, oordeelen, zouden wy
denken , dat 'er verfcheide foorteu van Menfchen beflaan .
Bet fchynt dat de Natuur verfcheidenheid in haare outwerpen gebragt heeft, om overeenkomflen vast to ftellen,
tusfchen de Lugtflreeken , en de georganifeerde Lichaamen .
Men vraagt , of de Lugtftreek de uitwendige Charactertrelken der Menfchen kan veranderen, eu de kleur bepaa04
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paalen ? Wy gelooven niet dat zulks mogelyk is , fchoon
wy de werking der Lugtftreeke op 's Menfchen gefteltepis{e erkennen . 't Is waarfchynlyk , dat de onderfche!de
foorten van Menfchen gevormd zyn volgens de noodwendige betrekkingen tot de wederkeerige werking . welke
tusfchen hun moest plaats hebben , en de LugtfIreeken,
welke zy moesten bewoonen . Wy kunnen niet gelooven,
<lat de Zwarte Menfchen , die de laage landen aan Zee
bewoonen, tusfchen den achttienden Graad Noorder-, en
den achttienden Graad Zuider-Breedte , van dezelfde foort
zyn , als die zich in 't binnenite van Africa onthouden,
waar de grond hoog en bergagtig is . waar zwaare aanhoudende regenvlaagen vallen, die de Hette maatigen, de
aarde en de lugs derma-ate verfrisfen , dat bet eene geanaatigde lugtftreek worde , waar de Menfchen , volgens
de laatfte waarneemiugen , bekragtigd door ons Medelid,
den Heer VATABLE , bykans zo blank zyn als de Europ aanen .

Gelyk men op dezelfde Plant Bloemen van verfchillende
kleuren ziet, ontdekt men kleurverfcheidenheden by Menfchen van dezelfde foort .
1>e verandering van kleur, in 't vel der Menfchen , is
oorfpronglyk , of toevallig . Zy kan voortgebragt worden door eene wyziging gehegt in bet Zaadbeginzel , of
door eene ziektenagtige verandering .
De Warmte, de L>rWften, kunnen kleurveranderingen veroorzaakcii , doch dit uitwerkzel verdwynt met de oorzaak ; Ziekten brengen ze ook voort ; maar deeze zyn
iiiet beftendig , of de Ziekte moot aanhouden , of do geheele Organifatie van de huid aandoen .
Men weet dat de Kinderen , by derzelver geboorte , de
algemeene kleur aan hunne foort eigen , niet medebrengen : De Kinderen der Blankcn zyn roodagtig , en de
kleur van hun vel hepaalt zich niet, dan verfcheide dagen
naa derzelver geboorte . 't Is even zo gelegen met de
Ncger_kinderen , zy hebben over 't gehccle Lichaam een
geelagtige verwe, niet ongelyk aan die van een afgevallen
bind : men ziet, op then tyd, Been onderfcheid tusfchen
deeze en de Mulatan , dan alleen een halve zwarte' kring
aan 'r uiteinde der Vingeren , by den wortel der nagelen,
en de zwartheid aan de teeldeelen .
't Is buiten twyfel mogelyk , dat bet kleurgeevend beginzel veranderd en gewyzigd is , in bet oogenblik der
vorniinge a en tint die verandering beftendig is, en onuitwisch-
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wischbanr ; 't is waarfchynlyk , dat dit de Albinos (*)
vormt .
1Vlaar, gelyk 'er oorzaaken zyn , die bet kleurgeevend
beginzel van 't geheele Licnaam veranderen , zo worden
'er ook, gevonden , die alleen plaatslyke indrukken maaken, en bier uit ontflaan de Bonte Ktnderc,n .
De Heeren DE MAUPERTIUS , DUMAS , en DE BUFFON
hebben , met grond, aangemerkt , dat de Albinos de gP boorte verfchuldigd zyn , aan cone erflyke ziekte , en de
Schryver van de Recherches Plri1cjX phtgues fur les fLnericains is misfchien niet zo zeer to veroordeelen , als by
zich verbeeldde , dat de Zaadverzanielplaatzen van eels
Africaan een Ziekteftofe in zich hadden , die op de
Vrugt werkte, bet Zenuwfap veranderde, en de orde der
Natuur omkeerde (t) . Liever houde ik de Albinos voor
ver-

(*) [LIONEL WAFER befchryft de Albinos in de Landengte van
Darien , naby het middepunt van Arnertca , „ als klein van go„ flalte, zwak van geftel, en onbekwaam om eenigen arbeid uit
• to houden . Hunne kleur is dondsch, melk-wit, niet gelykende
• na die der Blanken , in Europa, zonder eenige blos of token
• van bloedrykheid . Hun vel is bedekt met een fyn hairig Dons,
• wit als kryt ; hun Hoofdhair, Wenkbrauwen, en Oogtylen zyn
• van dezelve kleur. Hunne Oogen hebben cone zonderlinge gedaante daante , en zyn zo zwak , dat zy naauwlyks hot licht der
• Zonne kunnen verdraagen
•
; doch zy zien klaar by Maanlicht,
• on zyn bet kloekst en vrolykst in den avond . WAFER , De„ fcript. of Isth . ap. DAMPIER, III . p. 346 ." In ons werelddeel
heeft men dergelyk flag van Menfchen enkel ontdekt . De [leer
$OURRIT fpreekt van twee Albinos, door hem gezien in de Valei
van Chamouni : „ zy hadden hot Hoofdhair , de Wenkbrauwen ,
• de Oogtylen, melk-wit, hun Vel was van dezelfde kleur ; hun
• Oogen waren als die der Witte Konrynen (en dus rood) ; dock
• hot Gezigt was zo zwak , dat zy naauwlyks genoeg konden
• zien , om to gaan . Do donkerheid is hun gunftigst, zy gaan
• dan uit , en doen, zonder licht, hanne zaaken berer dan by
• klaaren dag, lien zy niet zondcr ongemak kunnen vcrdraagen .
• Deeze kinderen, voor 't overige zo veel van alie andere ver• fehillende fehillende , antwoordden zeer juist op vede vraagen hun voor• gefteld ; bet een was tien, het ander twaalf jaaren oud ." BovRRIT, Defcript . dens Aspects du Mont Blanc., p . 17 . En do Neder .
duitfche Vertaaling diens Works, bladz . 191 . VERT.]
(t) Dit,zou misfchien zo zwaar vallen to bewyzen, als de naar
zwart hellende kleur, die de Heer LE CAT zegt wa,irgenomen to
bebben in de mergagtigc zelffiandighcid van de Hersfenen der Ne_
0 5
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verbasterde weezens , voor weezens die eene vernedering
ondergaan hebben , dan dat ik ze aanzie voor een onderfcheide foort door de Natuur gevormd ; en dewyl wy de
oorzaaken weeten die de Huid geheel miskleuren, mogen
wy vermoeden, dat de gansch bleeke en bykans onbezielde
kleur der ~ilbinos, door een deezer ourzaaken, is voortgebragt .
In den Jaare MDCCLXXVI, hebben wy to Parys de
TT'ttte Negerin gezien, door den Heer DF 13UFFON befchreeven ; behalven de witte en doodbleeke kleur, en voorts
alle de trckken van eene Negerin, hadt zy eenige gebreken
in de evenredigheid haarer Leden, door den Heer DE BUFFow naauwkeurig opgemerkt . Benevens den Heer MOREAU
de SAINT-MERY, Schryver van bet Recueil des Loix et des
Con flitutions du Saint Domingue , heb ik , in den Jaare
MDCCLXXXIII, eene Id'irte Negerin gezien, die dezelfde
kenmerken vertoonde als de voorgemelde . Deeze Vrouwe
was van cene vry kloeke geftalte, zy hadt eene Godsdienflige opvoeding ontvangen , die haar zeer tot eene ftille
leevenswyze aanle ;ding gaf ; zy fcheen zeer zagtaartig van
character, en met dat alles ftraalde 'er eene zekere zwakheid in haare Organifatie door . Zy werkte vaardig, en met
vlyt, met de naald . Deeze Vrouw leeft nog, doch is n'et
meer aan de Kaap , zy was gebooren van een Neger en
eerie Negerin .
De Heer VATAILE verhaalt ons , in 't Jaar MDCCLXX,
to Guadeloupe , by den Marquis DE rouILLE., twee Ifitte
IVegerinnen , tweelingen, gezien to hebben, tusfchen de
achttien en twintig Jaaren oud . De Ileer GAUCHE, ons
Medelid to Port Paix , heeft in zyn kwartier eene Witte
Negerin waargenomen . De Ileer LE FEVRE D1tSHAYES s
ons Medelid, heeft verfcheide Albinos in 't Zu iden gezien ,
en zich gezet om valfche Stellingen van veele beroemde
Mannen , die over deeze verfcheidenheid in bet Menschlyk
Gellacht, zonder dezelve gezien to hebben, fchreeven, to
wederfpreeken .
1)e Waarncemingen, door ons aangeduid, bcwyz2n, dat
'er niet alleen Albinos gevonden worden, op den affland van
tien
geren ; wv zyn nooit zo gelukkig gewcest van die aan to treffen,
zclIs wanneer wy voorwerpen ter vergclykin:g hadden , om de
waarneelning van den Heer LE CAT to bevestigen.
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tien graaden van den Equator, maar tot zestien a ja zelf
tot twintig graaden (*) .
Onze Waarneemingen, en die van den Heer LP. FEVAiS
DESHAYES , bewyzen , dat de LJJitte Negers van hunne
Ouders niet verfchillen dan in de kleur , dat zy dezelfde
onderfcheidende kenmerken en 't _ zelfde maakzel hebben,
dat hunne ,geftalte de gewoone, en hun gefteltenis zo flerk
en gefpierd niet is , als die van de foort nit welke zy voortfpruiten ; doch dat de verzwakking- zo verre niet gaat als
men veelal wil ; dat zy zomtyds vleeschkleurig zyn, en
eenigzins roode lippen hebben, dat hun hoofd bedekt is
met rosfe wol, en zy wolagtige hairen op andere deelen
heb(*~ [Wy hebben in eene voorgaande Aantekening van BOURRIT
gezien , dat 'er enkele in ons .Werelddeel voorkornen . CORTES
vondt, volgens het Berigt van ROBERTSON, Gefchiedenis van Amnerica,
11 D. bl . 102 . „ eenige Perfoonen volmaakt gelykende naar de
• witte Menfchen van Darien, onder de zeldzaame en gcdrogtelyke
• Dieren , door MONTEZUMA verzameld . Doch vermits de magt
• des Mexicaanfchen Ryks zich uitftrekte tot de Landfehappen,
• grenzende aan de Landengte van Darien, waren ze, naar alien
• fchyn , van daar gekomen ." Hy voegt 'er by ; „ Hoe zonderling
• hot voorkomen deezer Menfchen ook zyfi moge, kunnen zy niet
„ aangemerkt worden als eene byzondere foort uitmaakende . On_
• der de ivegers van Africa, zo wel als onder de Inboorelingen der
• Indifche Eilanden, brengt de Natuur zomtyds eenige enkele voort,
• die alle do onderfcheide trekken en hoedanigheden hebben van
• de Witten in Darien . De eerfte worden door de Portugeefen Albi• nos, en de laatften door de Hollanders Kakkerlakken , geheeten . In
• Darien zyn de Ouders deezer Witten van dezelfde kieur als de
• andere Inboorelingen des Lands ; en deeze waarneeming gaat
„ ook door .omtrent het ongelykflachtig naakroost der Negeren en
• Indiaanen . Dezelfde Moeder , die eenige Kinders ter wercld
• brengt van cene kieur , niet tot hot Geflacht behoorende , be„ malt van andere, die do eigene Landkleur hebben . Eon en het
„ zelfde befluit inogen wy opmaaken ten opzigte van her Volk
• door WAFER befchreeven, de Albinor en de Kakkerlakken zyn
„ een verbasterd Kroost , geen afzonderlyk Geflacht van Men-„ fehen . De byzondere kieur, en de zwakhcid, die hunne ont„ aarting kentekenen, ontfl:aat uit eenig ongemak of gebrek in de
• Ouderen . Ten beflisfenden proeve bier van dient de waarnee .
„ ming, dat noch do Witten in Darien, noch de Albinos in Africa,
• hun Geflacht voortzetten . hunne Kinders zyn van kieur en
„ aart als de Inboorlingen hunner byzondere Landfchappen .'s
VERT .]
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hebben,, dat bun Gezigt zo goed en uitgeftrekt niet is als
dat der Menfchen in 't algemeen, dat de iris verfchillend
gekleurd is, en de oogbol een byzondere richting en beweeging heeft ; dat zy niet doof zyn , en hunne verilandlyke
vermogens bykans die van de andere Negers evennaaren ;
dat de huid aan handen en voeten hard is, op 't aanraaken,
en gerimpeld, zo in de Jeugd als in den Ouderdqm ; dat
zy meer dan dertig jaaren leeven .
Wy verlangen nog na Waarneemingen, om vast to fiellen , of bet waarheid is , dat de Witte Negers min bekwaam ter voortteelinge zyn dan de Zwarte? of twee Albinos Kinderen kunnen verwekken , en of zy zwarten dan
andere Albinos zouden voortbrengen . De Heer DE BUFFON
is verkeerd onderrigt geweest, als by fchryft, dat de Witte Negerinnen , by Zwarte Negers, Bonte Kindev-en zouden
verwekken . De Heeren VATABLE en LE FEVRE DESHAYES
hebben ons betuigd, dat'er Zwarten zouden voortkomen,
uit dusdanig ecue vermengiug . Het kleurgeevend beginzel,
huisvestende in de . Organifche deeltjes van een Albinos,
words, buiten twyfel , verfterkt door de kragt van bet
kleurgeevend beginzel , 't welk geene verandeiing ondergaan heeft in de Organifche deeltjes , voortkomende van
een Zwart ; indien bet kleurgeevend beginzel van de Organifche deeltjes van een Neger verzwakt werd door de
vereeniging met de miskleurde Organifche dceltjes eener
Witte Negerinne , is bet waarfchynelyk, dat die menge,
ling aen Half/lachter, en Been Bont Kind zou veroorzaaken .
WAARNEEMING VAN BEN BONT KIND .

In de Maand Mey des Jaars M1)CCLXXXIV , hebben
wy, ann de Kaap , eene Negerinnetje gezien, twintig maanden oud , ecn Creole van Sainte Lucie, toebehoorende
ann den 1-leer VALOIS, Heel- en Tandmeester .
De hairen van bet voorhoofd tct de kruin waren wit,
en vormden een hoek, die dezelve naar een kuif deeden
zweemen . Van dit hair of , tot aan 't begin der neuze,
was 'er cen witte ftreep , twee duimen breed : in 't midden van die ftreel-, , omtrent op 't midden van 't voorhoofd , zag men ecn zwarte plek , van gedaante als een
ilar,, de Wenkbrauwen waren half wit , de Oogen zwart :
een ftreep . een weinig minder breed , dan die des voorlioofds , flrekte zich nit van de beneden lip tot bet bovenite gedeelte van de keel : voorts was de huid des aange-
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gezigts , fielder eenpaarig zwart , en zagt ; de weezenstrekken waren fyn , en kondigden eene tedere gefteltenis
aan. De hals , bet bovenfle gedeelte van de borst , de
rug, de fchouders, de lendenen_, de billen, waren zwart,
doch de lendenen, en bet dik der billen , allerzwartst.
Het voorfte gedeelte van de borst , en van den buik van
beneden bet fleutelbeen , de armen van bet bovenfle tot
bet middelfte gedeelte, de dyen, de beenen, waren bezet
met witte en zwarte vlekken van verfcheide kleuren , de
zwarte vlekken vertoonden zich meest aan de knieen ; bet .
middelfte gedeelte van den voorarm en de handen waren
zwart ; dit vormde een foort van handfehoenen, bet benedenile en middelfte gedeelte der fchenkelen en voeten
was zwart, 't geen zich als laarsjes vertoonde ; de fchaatndeelen waren zwart ; bet blanke , 't geen op de borst,
den buik, en de dyen , heerschte, was rood , en geleek naar
't geen 't gevolg is van eene branding , die de huid eens
Negers verzeerd heeft .
WAARNEE1IING VAN LEN ANDER BONT KIND .

Een Halfflaclater van negentien maanden , van een vry
heldere kleur, behoorde denzelfden Heer toe . Op de kruin
des hoofds , een weinig ter rechterzyde , was een bosch
met hair ; in 't midden des voorhoofds zag men een
ander wit hairbosch twee en een halve duim breed : over
bet midden des voorhoofds liep een witte ftreep, dezelve
flondt fchuins , en helde ter flinkerzyde of , tot op de
wenkbrauwen , die half wit waren . De oogen waren
groot •, zwart, en wyd open . Beneden de borst tot den
navel , en op den bovenbuik , zag men een witte plek
met zeven punten .
De rechter tepel was blank , vier
vlekken waren 'er op de rechterzyde van de borst ; men
zag twee geelagtige blanke vlekken op den bovenbuik,
en den beneden den rechter tepel ook eeu witte plek op
de roede (*) . Een blanke band , doorzaaid met helder
geele plekken , vertoonde zich op bet binnenfle gedeelte
der armen , tot het binnenite en benedenfle gedeelte van
den voorarm . Men zag een andere vlek van den elleboog
tot het middellte binuengedeelte van den voorarm , en

twee plekken aan bet buvenfte gedeelte der beenen, met
een bruinen weerfchyn .
De
*) lk heb naderhand een .Aeger gezien r met een natuurlyke
blanke roede .
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De gedaante van dit Kind was zo fyn en fraay niet
als die van bet Negei innetje , ' t welk aartig was, en eer
opgecierd dan ontcierd , door de vlekken met zulk eene
keurige evenredigheid over hex lichaam verfpreid .

DE GESCHIEDENIS DER TROGLODITEN .

(lVaar't Fransch van den beroemden MoNTEsQumu .)

kleine Landf1reek in 1lrabie werd, ten eenigen tyde,
E
bewoond door een Volk, afftammende van die Trogloditen , waar van de Oude Gefchiedenis ons vermeldt, dat
eTi

zy eer Beesten dan Menfehen geleeken ; Diet in derzelver
uitwendige Gedaante ; maar in hunne bedorvene Geaarthe •
den' en woeste Zeden . 't Is waar, zy gingen recht overeinde ; hunne Lichaamen waren niet met hair begroeid ;
ook was hun Gelaad en Stem Menschlyk, zy hadden aeen
Slagta7 .den , of Staarten . Doch Ruwheid en WreedKid
woondeii in hunnen boezem , en zy betoonden zich vreemdelingen omtrent alles wat Regtvaardigheid of Mcnschlykheid ma ;; heeten .
Een Vorst, van vreemde afkomst, heerschte ten eenigen
tyde over hun , en by voelde zich geprikkeld door de Eer.
zugt om hunne barbaarschheid to leenigen ; met dit oob
rnerk onderftondt by bet, hun met ftrengheid to regeeren .
Zy fpanden tegen hem zamen, bragten hem ten dood, en
rooiden zyn geheele Gezin uit .
Hier door vonden zy zich gdnoodzaakt een nieuw Staatsbeftuur op to rigten . Ontelbaar en allergeweldigst wren
de daar op volgende verdeeldheden . Iii 't einde , nogthans,
verkobren zy een aantal Overheids Perfoonen . Dan naauwlyks bekleedden deeze hunne Posten , of zy werden omgebragt door dit onverbeterbaar Geflacht .
Regeeringloosheid was bet gevolg, en men leefde daarin
voort . Elk Trqlodit verklaarde op 't flerkst zyn afkeer van
alle Onderwerping . Elk oordeelde zich genoegzaam in ftaat,
om voor zyne cigene belangen to waaken ; en waarom
zou by zich eenigzins over die van anderen bekommeren?
• Waarom," dus fprak de egte Troplodit, „ waarom zal
• ik my kwcllen ten dientte der zodai :igcn, die zo weinig
„ voor my zorgL.Iu als ik voor hun doe? Neen, ik zal my
• bier, over Diet ontrusten . Myne zorgen zullen zich al„ lecu tot my zclven bepaalcn . Ik zal myne cigene behoef~~ tell
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• ten en leevensnoodwendigheden my aanfchaffen, en zo
• gelukkig leeven, als ik kan . Laaten myne Buuren myn
„ voorbeeld volgen, of, behaagt hun dit beter, dat ze
„ fneeven, dat ze elendig zyn ."
't Was in den Zaaityd . Elk verklaarde : „ Ik zal zo veel
• Lands bearbeiden en bezaaijen als genoegzaam is om
• my bet noodige op to brengen . Overvloed is noodloos,
„ en ik heb beflooten niets onnoodigs to doen ."
De grond van die kleine Landflreek verfchilde veel op
onderfcheide plaatzen ; in de boven Landen was bet dor
en droog , in de laage Landen , vrugtbaar en vogtig . De
droogte was in dit Jaar flerk ; en bet gevolg dat de Inwoonders der Valeien een overvloedig Gewas hadden ; terwyl de Bergbewoonders armoede en honger leden ; veelen
hunner kwamen om : want hunne Broeders uit de Valeien
weigerden hun eenigen onderftand to verleenen .
Het daarop volgend Jaar flak niet min uit in Vogtigheid,
dan bet voorgaande in Uroogte ; de zwaare Stortregens bedierven den Oogst van de Bewoonders der Valeien ; de
hooge Landen , integendeel , droegen zeer veel Koorns .
De Valeibewoonders vervoegden zich om Graan by de
idooglanders , bet werd hun , op hunne beurt, geweigerd .
Een der aanzienlykflen onder de Troglodrten hadt eene
fchoone Vrouw . Zyn Buurtuan werd op haar verliefd, en
voerde haar weg . Zy twistten en vogten deswegen . Eindelyk werden zy to raade hun gefchil to laaten verblyven .
aan zeker Troglodit, die gewoon geweest was eenig gezag
to voerdn zo lang het Gemeenebest beflondt . Hy weigerde
volilrekt Scheidsman to weezen ; by wilde zells niet hooren wat de een en ander had in to brengen . - „ Wat
• raakt het my," was zyne taal , „ wiens deeze Vrouw
• is ? Ik heb myn Land to bebouwen ; en geen zin om
• uwe zaaken, met verwaarloozing van myne eigene, to
• regt to brengen . Ik vcrzoek u my met rust to Iaaten,
• en uw gefchil, indien gy k unt , zelve to beflisfen ." ---~
De Vrouwenroover, flerker dan zyn Party, zwoer, dat
by eer zyn Leeven zou verliezen , dan affland doen van
de Vrouw . Den Egtgenoot was nu niets overgebleeven
dan vrugtloos to klaagen over bet onregt van zyn Buurman , en de onvrienndlykheid des Regters . Op zyn weg
na huis ontmoette by eene jonge Vrouw van de Waterbron komende . Hy bevondt zich thans zonder Vrouw,
en by was wonder in zyn fchik met eene gelegenheid aan
to treffen om dit verlies zo fchielyk, en op eene zo aangenaa-
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naame wyze , geboet to zien ; en wanneer by ze tot zich
genomen hadt , vergrootre zyn genoegen Wet weinig, toen
by ontdekte dat zy de Vrouw was van den e .genflen
Perfoon , die geweigcrd hadt zyn Regter to weezen .
Een antler 71- 061,10diit bezat een zeer vrugtbaar flak lands ,
't welk by met alien vlyt bearbeidde . Twee zyner Buuren bellooten hem daarvan to ontzetten . Diensvolgens
drecveu zy hem nit zyn huis , en kwamen overeen om
vereenigder hand deeze verkreegene bezitting to gebruiken , en to verdeedigen tegen elken aanvaller . Zy deeden
dit eenige maanden ; tot dat een hunner, verkiezende alleen meester to zyn, zyn Mede enoot vermoordde . Dan
Pict lang bezat by deezen verraadlyk verkreegen Eigendnm ; onbefland om zich alleen tegen twee andere Trogloditen to verdeedigen, moest by to gelyk zyne Bezittiugen overgecven, en zyn Leeven afleggen .
Men verhaalt van een ander uit dir Volk, die in groote
hehoefte zynde van kleederen , en meest naakt , cenige
ivolle kogt . De Koopman overleidde by zichzelven .
• 't Is waar, de juiste prys van myne Wolle is zo veel,
• dat ik 'er twee maaten koorn voor kan neemen ; dock
• ik wil 'er niet van afilappen , dan voor tweemaal zo
• veel, acht maaten wil ik 'er voor neemen ." De Kooper kon op den eisch niet afflaan . Hy moest bet Geld betaalen . „ Nu," fprak de Verkooper, „ ben ik in flaat om
• Koorn to koopen !"
Hoe, gaf de ander hem to
verflaan, „ Hebt gy Koorn van nooden? Ik heb eenigen
• voorraad , Gy zult misfchien over den prys eenigzins
• verwonderd flaan . Gy weet , dat bet , ter oorzaake van
• den hongersnood, zeer duur is . Geef my myn Geld to
• rugge, en gy zult 'er Une maate Koorns voor hebben,
• en geen graankorrel meet, al ware het dat zulks u kon
• hehoeden van door gebrek to llerven ."
'Er ontftondt een Pestziekte onder deeze Trogloditen, en
rigtte haare vernielingen aan in dit ongelukkig Land . De
voortgang der Kwaale werd gefluit door de aankomst van
cen buitenlandsch Geneesheer , die zyne Geneesmiddelen
zo kundig wist aan to wenden , dat elk, die zich tot hem
vervoegde, genas . Toen de Pest geweeken was, ging by
by de geneezenen road, ter ophaalinae van de verdiende
penningen ; doch by kon 'er geene krygen van die ondankbaaren, en moest na zyn land to rug keeren, met het knellendst hartzeer wegens de vrugtloos gcdaane moeite en
kosten . - 't Leed niet Lang , of de Pest begon op
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tiieuw to woeden , en fleepte, met meer gewelds dan voorbeen, eene menigte ten grave . Men imeekt, op 't ernihgst,
dien Geneesheer om weder tot' hun over to komen ; duldloos waren zy in 't afwagten van dien Helper, zy zonden
booden op bnoden om hem zyne komst to doen verhaasten .
• Gaat been ," , was zyn woord , „ elendige en ondankbaare baare Snoodaarts , waar van wenschte gy geneezen to
•„ worden ? Len veel verlchrtklyker en ysfelyker vergift
• dan 't geen uwe Lichaamen aantast , befmet uwe zelf• zoekende en verhankerde Zielen ! Gy zyt een langer
• ondraagbaare last voor de aarde, daar Regtvaardigheid
• en Menschlyl.heid van order u verbannen zyn . De
„ Goden hebben u geduecrd tot een fpoedig verderf . Laa,~ ten deezen huome regtvaardige Wraak volvoeren . 't Is
• myn zaak nict (faar tusfchen beiden to kowen ."
Dan Ziekteu waxen niet noodig oni zulk een Gellacht to
verdelgen . De order 't zelve heerichende Onregtvaardigheid was genoegzaam om de Ti'( ,,lorlitera to veruiclen .
Twee Geilachten, nogthans, bieeven'er over, twee Geflachten , al(tammende van Voorzaaten, die onder zulk
een Volk als Wonderen mngten aangezien worden !
van twee Mannen , die zich beJlytigden in alle weaken van
Menschlievendheid , we d~ voorfchrifcen des Refits heilig
hielden, en de belkoorlykheden der Deugd gevoelden : even
zeer verwyderd van de algemeene untearting en boosheid,
onder hunne Landgenoaen heerfeherde , waren zy , door
de onderlinge braafheid hunner harten , met den nauwften
Vriendfchapsband verecnigd , e'i beklaiagden met gelyken
weedom bet naderend verderi , 't welk r e overige Trogloditen zich op den halze haalden . Zy leefden to zamen
op een afgeleegeu, maar gelukkigeu, plek gronds, die, verwyderd van de tooneelen des onregts en der verdrukking,
door den arbeid dier deugdzaame handen bewerkt , hun
een ruimer overvloed van bet noodige en v erkwikken .i e
opleverde . Zy kenden Been gefchil, geen twist, en poogden alleen elkander voorby to ftreeven in bet betoon van
goede dienften . Hun belang was 't zelfde ; en de arbeid
van den eenen kwam den anderen to flade . Hunne dagen
vloeidep evenmaattg voort . Alles was rust , alles vriend .

fchm .
Zy bemin,ien hunne Vrouwen , en werden weder door
dezelve gehefd . lion hoofdbezc~rgheid was hunne Kinderen Deugdliefde in to fcherpen , en bier op bevlytigden zy
zich met onafgebrooken aandagt . Steeds hidden zy hun
1t^
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voor oogen de elenden van bet zich in rampen dompelend
Vaderland ; en boezemden hun gefl :adig deeze les in , dat
het belang van byzondere Per f'oonen begreepen is in bet
belang van 't Algemeen : dat deeze belangen niet tegen elkander fireeden „ Volksdeugd," dus luidde hun grondre• gel , „ Volksdeugd is algemeene Gerustheid : weest refit• vaardig jegens anderen , en gy zult uw eigen voordeel
• behartigen !"
De moeite, door hun aangewend, bleef niet ongezegend .
De Kinderen waren zo deugdzaam als de Ouders, en kreegen eene Naakomelingfchap hun gelyk . Zy trouwden , en
vertnenigvuldigden . Hun Deugd, in flede van to verzwakken , werd door den tyd flerker , en hoe meer hun getal
toenam , hoe meer voorbeelden 'er opllgnden, om bet volgenJ Geflacht ter Deugd aan to fpooren .
Wie is in flaat om 't Geluk van dit Deugdzaam Volk
naar eisch to befchtyven ? Kon bet anders dan door den
Hemel begunfhigd zyn? Zy, die zo veel vermaaks fchiepen om de Goden in hunne werken en gunstbetooningen
to verbeelden, en dezelve fleeds met daukbaarheid en eerbiedenisfe naderden ?
Godsdienst werkee met de
Natuur mede , om hunne Zeden to verzagten en to befchaaven . De Natuur liet maar wcinig onvoltooid ever ; en dat
weinige voltooide de Godsdienst .
Verfcheide Feesten, ter eere van de Godheden, (lelden zy
in . Deeze Feesten waren , van alle overdaadigheid verse
afgefcheiden, genoegelyke vrolykheid heerschte op dezelve :
de Ieugd van beide de Sexen vermaakt~- zich met Dans ; de
lvluzck was cenvoudig en boersch . Opgeruimde haven lieten zich kenbaar zien op 't genoeglyk gelaad . Do Minnaar
Ionkte , de Maagd bloosde ; bet hart der waarneemende
Moeder fprong op door bet vooruitzigt van eei , e gelukkige
vereeniging hearer Kinderen . De Vader gliwlachte , en bet
was niet moeielyk zyne toeflemming to verwerven .
De Trogloditcn hezogten de Tempels hunner (Toden druk,
en zonden 'er aanhoudend hunne gebeden ten 1-Jewel ; doch
wait om fineekten zy? Zy waren to gelukkig c,m op Rykdommen to denken . Badt iemand om overvloed , 't was
niet voor zich zelven, maar voor zyn Nabuur ; zy fmeekten,
dat een zieke Bloedverwant tot voorige gezondheid mogt
komen ; dat de eendragt onder° Broederen mogt bewaard
blyven ;datenEgozyuef-Jisvrowmtaledr
beid mogt beminnen, en zich op haare liefde verlaaten ; en
d tt hunne Kinderen nooit mogtea ophouden hun met agting
en
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Deeze waren de groote Ze»
en liefde to bejegenen .
geningeu, die de Godsdienfligheid der Trogloditen den Hemel affmeekten, en om welke to erlangen zy zich nederig
voor 't altaar boogen . Knielde eene Maagd , offerde zy
haar teder hart op? Het eenig goed, om 't welk zy haaraj
wcnfchen opwaards zondt, was, „ Laat ik bet vermogcis
„ bezitten, om een braaf Man gelukkig to maaken ."
In den avond , naa dat de Kinderen verzameld ware n,,
en de,,vermoeide Os van 't juk ontheeven was, hadden zy
de gewoonte van by hoopen to vergaderen , en den dag
met een' fmaaklyken maaltyd to befluiten ; under denzelven
een Feest- en Zedenzang aanheffende . Zy haalden, in decze Zangen, de Onregtvaardigheid en Rampen op van do
oude Trogloditen ; zy roemden de opkomst van bet nieuw
Geflachz, deszelfs Deugd en Geluktlaat ; en lieten de ver,
heevenlie toonen klinken ter eere van de Onflerflyke Goden .
„ Hoe heilig," zongen zy, „ is der Goden
• tegenwoordigheid ! Hoe gunilig zyn ze om byiland to
„ verleenen aan de zodanigen , die denzelven affmeeken!
• Hoe gereed om met hunne goedkeuring dezulke't to ver .
• eeren , die zich bezorgd aanllellen om dezelven to very
• werven ! Maar hoe fchriklyk is bun misnoegen!
• Hoe onontkomelyk hunne wraak !"
Zy weidden
uit in den lof van bet Landleeven ; een Leeven van om'
fchuld en Vrede .
Zo fleeten zy hunne avonden, tot
dar zy ter ruste gingen, en in den flaap wegzonken, dot*
geene driften of zorgen ontrust of afgebrooken .
En , in de dead, niets was 'er 't geen hun zorg of kom .
mer baarde . De Natuur was hun zo gunflig als hunne
begeerte gewaatigd ; in dit gezegend Gewest was fchaars .
heid en gicrigheid even onbekend . Veelvuldig gaven zy
gefihenken ; en by , die zich in de gelegenheid bevondt
om een ander to verpiigten , kon zich verzekerd houden dat
men hem een gelukkig Man zou agten . Zy leefden als itt
On Gezin ; hunne Kudden liepen op eene gemeene weide,
en zodanig onder een , dat bet elk bezwaarlyk viol zy$
cigendom to onderkennen ; en ook dit was eene zaak Vats
zo weinig aanbelangs , dat nauwlyks zich icmand des oagrustte of bekommerde .
Wie zou het verveeien voorbeelden van hunne Deugd op
to haalen
Een Troy?lodit zeide „ Myn Vader is
„ voorneemens morgen in zyn Land to arbeiden . Hy-zal
„ zich to leur gel}eld vinden , want il; zal twee vureis
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• vroeger dan by opftaan , en wanneer by komt om zyn
• werk aan to vangen, zal by bet afgedaan vinden .
„ Mvne Zuster," fprak een ander, „ fchynt my toe, ge-

• neges :hcid to hebben tot dien Jongeling van onze Familie .
„ Zy poogt dezelve to verbergen ; dock to v ergeefsch . l k
• zal voor haar by myn Vader fpreeken, en by zal bet tot
• een Huwlyk brengen ."
Een derden werd verhaald , dat Roovers van zyn Vee
geftoolen hadden . „ Het fpyt my," was zyn woord, „ 'er
• was een melkwitte Geit onder, die ik ten offer voor de
,, Goden gefchikt had ."
• Ik moet ," hoorde men een ander zeggen , „ ten Tempel
• opgaan, om myne dankzeggingen nit to ftorten, voor de
• hetfteliing van mynen Broeder . Was by geftorven, welk
• eenBroeder zou ik in hem verlooren hebben! En myn Va• der ! Hoe zou zyn gryze kruin deezen flag hebben kunnen
• verdraagen ! Fly was zeker van hartzeer met hem ten
• grave gedaald
• Ik heb befluoten," betuigde een ander „ op den kant
van myns Vadlers grond eenige Boomen to planten . Het
99
• yolk, in bet Land daar naast werkende, vindt zich alle
,, dagen blootgefteld aan de brandende hette der Zonne ;
• ik bejamtrter bet dat zy geen lommer hebben om zich in
,~ deuzelven to verfrisfen ."
In eene Vergadering der Trogloditen , fprak ecn oud Man
met frengheid over een ,Jongeling , lien by verdagt hieldt
van bet pleegen eens misdryfs . „ Wy kunnen," zeiden zyne
jonge medernakkers, , ons niet verbeelden, dat by fchuldig
• is : maar is by fchuldig , dat by dan bet ongeluk hebbe
• om de laatfte van zyn Gezin to fterven ."
Een Troglodit hoorde, dat zyn huis beftoolen, en van
llnisraad ontledigd,'was door Vreemden . „ lk moet," was
zyn woord, „ tc onvrede op hun weezen om hunne onre ;,r• vaardigheid ; anders zou 1k hun geluk wenichen met bet
• verkreegene, en dat zy bet lan ;er en met meet genoegen
• mogten gebruiken , dan ik gedaan heb ."
Zodanig was de Deugd, zodanig bet Geluk, der Trogloditen . Maar hun Geuk kon den nyd niet ontgaan van , noch
hunne Deugd hun dekken voor, 't geweld van 't Volk in
cenige bygelegene iandftreeken , 't welk verzamelde , en,
under valfche voorwendzelen , befloot , hun van hun Vee to
berooven . De Trogloditen hoorden van hun belluit, en vaardigden terf'r nd Gezanteu of , die de volgende aanfpraak
99
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Wat hebb :.n de Trogloditen gedaan om uwe vyandfchap
op to wekken ? 1-lebben zy uwe Vrouwen weggenomen ?
Hebben zy uwe Kudden weggedreven ? Hebben zy uwe
Landen verwoest? Wy zyn niet in that rot het pleegen
van. zulke misdryven ; wy eerbieden de Goden . Wat
• begeert gy meer van ons? Is het Wolle om a to kleeden7
• Is bet Melk .om u to voeden ? Of hebt gy de Vrugten des
„ velds noodig ? Legt uwe wapenen neder, en kotn onder
„ ons als Vrienden . Uwe behoeften zullen gereed en rutm
„ vervuld worden .
Maar, indien gy poogt u zelven
• door vyandlykheden voorraad to verfchaffen, dan zwee• ren wy, by de Onflerflyke Goden ! by alles wat heilig is
„ en dierbaar ! dat wy geen koclbl.oedige aanfchouwers zul„ len weezen van zodanige mishandelingen : wy zullen ge• weld met geweld keeren ; u aanzien als een woest ea
„ beestagtig Volk, en u povgen to verdelgen, even als wy
• Wolven cr . '1'ypers dooden ."
Deeze aanfpraak werd met veragting bejegend , dezelve
kon deeze Barbaaren niet beweegen , om een onbefchadigend
Volk met rust to laaten ; een Volk , 't geen zy dagten dat
niets dan zyne onfchnld ter verdceLaiging hadr .
Maar zy vonden zich deerlyk bedroogen . De Trogloditen
.ft-onden gereed oni hun to ontvangen , bezield met den
blaakendlten heldenmoed ; onverlchrokken, niettegenitaande
het aantal turner vyanden ; doch verbaasd over hunne Onregtvaardigheid . Zy hadden hunne Vrouwen en Kinderetr
in 't midden des Legers geplaatst . Zy hadden het vast befluit, om zich tot Un toe to verdeedigen . Niemand dagt
om vlugt of veiligheid , of voelde eenige bezorgdheid wegens zyn eigen lot . Elk offerde zich op voor een ander .
De Zoon haakte om zyn bloed voor zyn Vader to [Iorten .
De Mannen booden zich aan tot flachtoffrrs voor Vrouw en
Kinderen . Gaarne wilde een Broeder voor zyne Broederen
het leeven afleggen . Niemand , of by voelde zich door deft
edelen Geestdrift van Vaderlandliefde gedreeven . Te fterven voor een Vaderland ! to fterven voor het Trogloditisch
Volk, was in aller oog cen roemryke en begeerlyke flood!
Viel 'er een , zyn plaats was terftond door eeu ander aangevuld, en zyn Opvolger, wel verre van den nto~ed to laaten
zakken, voelde zich aangevuurd met to meerder drifts oni
den flood zyns Landgenoots to wreeken .
Vat kon zulk een 1leldendrown wederfland bieden? HunDe barbaarfche vyanden niet . Ouregt was niet beftand tegen
zol!; eene Deugdd . De laag,hartige Roovers vlooden . Zy ,
1' 3
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die zich niet gefchaamd hadden onregtvaardig aan to vallen,
fchaamden zich ook niet om de vlugt to neemen ; zy vonden
zic.h onbekwaam om de dapperheid der Trogloditen to weder .
ilaan , fchoon zy ongevoelig waren voor bet edel beginzel,
't welk dezelve inblies .
'"'an neer, naa verleop van tyd, de Trogloditen, een veer
talryk Volk werden , kreegen zy bet in den zin om een
Koning to kiezen . Lenpaarig waren zy van oordeel , dat
de Kroon opgedraagen moest worden aan iemaud, die zich
hoven anderen hadt doen uitmunten in het handhaaven van
Kegt. Zy (lemden ook overeen in de keuze des Perfoons .
Len cud Man , die de grysheid op den weg der eere ge?sronden bath , eerwaardig in zyn voorkomen en character,
was de Man, die elk bet gefchiktfte toefcheen . Doch by
hadt geweigerd de raadpleegingen by to woonen : by zat
peinzend in zyr'e wooning, en overllelpt met druk .
Afgevaardigden, om hem zyne Verkiezing bekend to maa .
ken, traden by hem in . ,, Helaasl" fprak by, konden de
g , Trogloditert niemand hunner keuze waardiger vinden?
,, Ben ik van alien de Man, die, onder een zo rtgtvaar,, dig en deugdzaam Volk , verdien voor den regtvaardig •
,, lien en deugdzaamfleu gehouden to worden ? De Goden
9i verhoeden bet, dat dit waarheid zou weezen ! of dat ik
,, zulk een trots , en anderen beledigend, denkbeeld zou
„ kaesteren!
Maar, indien gy, beflooten hebt my
g, de Kroon op to dringen --- dan wit ik dezelve aan„ vaatden ; doch die ontvangen met een hart doorgriefd
„ van de fmertende gedagten , dot ik lang genoeg geleefd
g , heb, om to zien j, dot myne dappere Landgenooten, dat
„ de Trogloditen , aflland doen van hunne Vryheid ." --Bier op bedekte een traanenvloed zyne wangen , en
by voer voort -- „ Ongelukkige 1 die ik ben , knn 1k
o , ooit gedagt hebben deezen dag to zullen beleeven !" -Zyne flem klom, en llrengheid flraalde hem ten ooge
tt$t, als by fprak .
, 1k gis maar al to wel war u
,, aangezet heeft tot dit hefuit . Uwe Deugd wordt a ten
~, last . Gy zyt onverduldig om 'er u van to ontdoen . Gy
3 , ontdekt dat dezelve in dien llaat, in welken gy tot nog
g, toe geleefd hebt, vol(Irekt noodzaaklyk is ; dot gy zon~, der dezeive niet kunt beflaan ; dot gy, daar v .m beroofd,
y, in de rampen en het verderf uwer ongelukkige Voorvag g deren zult nederfiortene Maar gy wensclit u voor dit
„ gevaar, op eene gernaklyke wyze, to hefchutten : door
~, tndcrwerplng san cen Vorsst, in flede van an de Deugd ,
9r, door
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door gehoorzaamheid aan Wetten , min bepaalende dan
de Gewoonten en Zeden , die gy dnslange volgde .
Eerzugt , Rykdom , en Wellust beginnen bekooringen
by u to krygen ; gy verlangt in een hand gelleld to wor• den , waarui gy deeze ydele begoogelingen kunt najaa• gen ; waarin gy na aroothtiid kunt ftreeven , Rykdom„ men zoeken , Wellustige neigingen voldoen ; waarin
„ gy de bezorgdheid om Deudzaamer to weezen kunt ter
• zyde zetten, inits gy maar zorgvuldig vermydt , openHier
• baare en gevaarlyke misdryven to pleegen ."
ontfprong op nieuw een Traanenvloed , en zy higgelden tangs
zyn eerwaardige kaaken neder . Hy hieldt een oogenblik
flat ; doch vervolgde - „ En welke is de natuur der
• Bediening, welke gy my oplegt? Is het gebied voeren?
„ Wien of wat zal ik gebieden ? Zal ik een Troglodit ge„ bieden Deugdzaam to weezen ? Wat kan ik hem gebie„ den, 't well: zyn eigen geaartheid hem niet vooraf reeds
„ inboezemt ; en kragtiger dan myn bevel aanzet om to
„ volbrengen ? Helaas , myne Vrienden ! in ben hykans
„ tot het einde tryner dagen gekomen , verfleeten en of
„ gemat ! Myn tyd order u kan niet dan kort weezen .
„ Welhaast zal ik van (lit tooneel aftreeden ; welhaast zal
„ ik keeren tot uwe hraave Voorvaderen , die agtenswaar„ dige, die vroome, Mannen ! Hoe zeer zal bet hun grieven
„ van hunne verbasterde Naakomelingfchap to hooren ! Hoe
„ zal ik hun verhaalen dat hunne Zoouen zich vnor alles ,
„ behalven voor de Deugd, kunnen vernederen!"
„
„
,,
„

ONTBYT VAN DEN HERTOG VAN ALBA, TE RJDOLSTAD.
(Lit j.

SoFPIAGs, Res in B .cle/ia et Poluica C/nnrstana gesta, ab do . 1500
ed Annum 160o )

dat zich reeds
Duitfclie Dame , geboortig uit een
Z ekere
verfcheiden Eeuvven door heldenmoed uitgetekend , cu bet
huffs

Duitfche ryk eenen Kcizer gefchonken had, deed den vreesl)ken
Hertog van Alba , door haar manmoedig befluit , byna bcevcn .
Toen Keizer KAREL de Vde, na den Slag by Muhiberg Ao . 1547 .
op zynen togt naar Frankenland en Scbwaben , door Thuringen
kwani , SVISt de Gravid CATHARINA VAN SCIIWARZBURG , geboren
Vorstin VAN HENNENBERG, eene Weduwe, zoo veel op dice Vorst
to verwinnen , dat zy cen Sau vegarde- brief' van hem vcrkice >;,
volgens welken by buloofde , dat hunne onderdaanen fliers , van
her doortrehken des Spaanfehen Legers, zoudcn re Ivdcn h~ :bben .
D .ar
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Daartegen beloofde zy Brood , Bier , en andere levensmiddelen,
tegeixs'goede betaating, nit Rurlo'jad, aan de Saalbrug to zenden,
ten einde de Sp taniche t oepen , welke daar overgezet zouden
worden, van hot noodiec to voorzien . Na ]et vertrck van KARFL
gebruikte zy echtcr• de worzichdghcid, om gemelde biug, welke,
digt by de Stad, over de Saal lag, ipoedig of to lazten brecken,
cll-, op con veel verdeien ailland , over dezelfde rivier to laateii
leggen, op dat de nabyhetd der Stad de roofzuchtige gasten ]]let
a1 to veel in verzocking nlogt brengen . Ook fond zy den inwooneren van ally pllaatlen, door welken bet Leger trekken moest,
toe , zich met bunny beste meubelen , op her RudoladJelie Slot
t bcrgen .
IntusCcl en nad_rdc do Spaanli :hc VetdoveiCie, door den Hertog
1ILNDRiK VAN BRC'N-tVYK en dc,z01IS Zoonen vergezeld, de Stad,
en verzogt door c .n vooi .'it gczondcn Bode, de eer to hebben ,
otn by dv Gtavin viN SCOWiRZBURG op bet outbv't to koulen .
Zuik cen hefcheulen ve,zoJ . , aan hat noofd v,oi cell Leger gedaan , koo nict `7 el gewe• ;crd wurdcn . j\lvn antwoorddc , dat
men op zou z ;uen wat do ge!egenhcid v,,n bet huis toeliet, en
dat , in_lien zyne Ei,ellcntie dit voor lief wilde neemo :n , men
hem zoude opw ,g-e i . Iutusichen bet men met naa, cien Sauvegarde-brief nog cen, to herinneren , en den Spaanfchen Veldoverften zyne verplichring, d ;cn aangaandc, op het hart to drukken .
Eon vriendelyk gelaat, en ecn weivoolziene disch, verwachtte
den Hertog op her Slot Hy mocst crkennen, dat de TJn ringer
Dame con zeer 2~oede keuken hield , cii de eer der gastvryhcid
verilond . Doch naauwelyks had men zich aan tafel gezer, of 'er
kwam een Bode du Giavin uit de Zaal ioepen . Men meidde haar,
dat de Spaaniche flddaaten, in eemgc Do, pen, geweld gepiccgd,
en bet Vee van do Bocrcn weggedreeven hadden . KATFIARINA
was eene 1\Ioedcr haares Volks , en Lu geen de arnlfle haarer
Onderdaanen wcrdt aangedaan, werdt haar zelfs aange_laan . Ten
uiterfte ontrust door bet lerbreken van hot gegeeven woord , dock
haare te5enwoord ;ghcid van geest behoudcnde , beveelt zy ella
haare Dienstknectiten , z , ch in alien haast en flilte to wapenen ;
en de Poorten van bet Slot wel digt to fluiten , terwyl zy zelt
zich weder naar de Z _al b-,gccft , waar de Vorflen aonzittell
Her klaagt zy hen , in de hartrocrendfle uitdrukl :ingen, ailes vat
men haar zoo even herigt had ; en hoc flvgt men bet gegeeven
woord des Ke , Z, , i: , b ;' her Lceei , on .If'1-('1(f . men an tlvOlcl*dk',c
haar la' .chcn_de : dot Olt Kryg,gebru' :i
,is ; ell dat men., by llet
doortrekken van cen Lager , zulke klune toe,, alien met konde
verhoeden . , Dit ZLlilrn wV dan z' . n" antwoOrdde zV ill f?t',Q77fchap . ~, Miyncn arnlen Ondcrdaanen tnoet het honey wecergegeeven tivordcn , of, by God !
,'ten wi l zy dry, cnde hoary
ftem verh,c,l Vorflenblrice7 za' year O),f*cnbiced flrtomen " 1'`a
_P
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oogenblikken door gewapende Lieden vervuld werdt, die, met het
zwaard in de hand , doch met veel eerbied sevens , zich achter
de ftoelen der Vorften plaatften , en lien aan taleel bedienden .
By hot ntrecden deezer gewapende fchaar, veranderde de Hertog
van Aba geheel van kleur , terwyl de Vorflen elkander from en
verbaasd zaten aan to kyken . Atbclncdcn van bet Leger ; omringd door Cone talryke welgeipi„ I de mcnigte ; wat bleef hen in
dit geval veal over, dan geduld to neemen, en, op vvelke voorwaarden hot ook wezen mogt , de beleedigde Dame to verzoenen . HENDRIK VAN BkUNSWYK vattc bet eerst wcer moed , en
begost to ichateren van lagchen . Fly kuos den vernufogen uitweg, om apes, wat 'er gebeurd was, in Let bocltige to veranderen ; en hield con large loflpraak over de laadsmoederlyke zorg,
en betoonde kloekmocdigheid der Giavin . Hy verzogt haar, zich
zelve gerust to liellen ; en natn op zich , om den Hertog vain
4Iba , tot alles wat billyk wus , over to haalen . Ook bragt by
het by den laatften wezenlyk zoo ver, dat deeze daadelyk con
bevel aan beet Leger afzond , om bet geroofde Vec den cigenaars
terftond weder to doer geworden . Zo dra de Gravin verzekerd
was van de bevolene teruY gave , bedankte zy haare gasten op
bet plegtigst ; welke vcrvu, yens oui con zeer wellevend affcheid
van haar namen .
Buiren twvffcl Was hot deezo om!iandighe&d, vvclke do Gravin
CATnAte1Na VAN SCHWARZ3URG den bynaam van de heldhaftige
beefs doen verkrygen . Mcn rooms nug heden l:aarc ftandvasage
werkzaamheid , om do Hervorming in haar land to bevurderen,
die reels dour haaren Ganael, Great HENDRIK de XXXV11Ite, daar
was ingev -u d ; als ook rnn de Monnik-ordens of to fchaffen, en
hot Ondelvvys in do Schoolen to verbeteren . Vecle Proteftantfche Leeraars, welken urn den Godsdienst vervolgd wierden, Hot
zy bc(chermmng en onderfteuning verichafFen . Onder deeze was
rook eon zokere CASPAR AQUILA, eon Prediker to Saalve!d, die, in zyn
jongo laaren, hat Lc-or van den Kcizer, ais Ve.dpreRer, na ; , r -le
Nederlanden gewlgd was . Doco gowcigerd hebbende um con Kanonskogel to deepen, hadden de brouddronken foldaaten L, rn it) een
mortier geftopt, met oogmerk om hem in ue lug : to fi •h ieten ; con
noodlot dat by no- gelukkig onrkwam, door dien bet kruid geen
viam vatte . Than, was by ten tvveedemaal in levensgevaar, en
eon prys van 5000 golden was op zyn huofd gefteld, nadien fly ,
op den Kanfel, met veraehting van 'sKc~zers Interim geiprokenhad .
CATIIkRINA liet hem, op verzock der Saalfehlers, hoimel,k by zich
op het Slot brengen, alwaar zy hem verlchciden maanden verkorgen
hield, en met de grootfte menscliiievenhoid van alles voorzag, tot
by zich Nveer , zonder gevear, durst vertounen . Zy fi-f, van
iedet vereard en betreurd, in hot 5811e jeer haares levers, en het
2pfte haarer regecr-m, zyndc bet gemelde geval met den Hertog
van Alba in den Jaare I5 .}, vuorgevalle,n . Hear „ebeensc rest ;,I!
de Kerk to RudoJ1'7a,i
.r
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6ESCHISDENIS VAN DEN PLAATSNYDER SCHMIS, ., TE DUSSELDORP
Door Mevrouw VON LA EOCHE .

(Uit J .

v

G . MEUSEL ,

lfufeum fur Kunstler and fur Kunstliebhaber,
St . VI!. bl. 33 .)

6dr twaalf jaaren kwam een jonge Bakkersknecht by den Heer
Hof- en Kamerraad KRAHE, eerl}e Opziener van her beroemd
Kabinet van Schilderyen , to Dusfeldorp . Deeze perfoon haalde
con boek uit zyn zak, gaf her aan den Heer KRAHE, en verzogt
denzelven , om het to waardeeren en to koopen . De Opzichter
opende her , en zeide : Her is hot Gebedeboek dat Keurvorst
Keulen heeft laaten maaken , en met
RLEMENS AUGUSTUS van
Plaaten doen verfieren . Hoe komt gy 'er aan ?
De Bakker glimlagchte, en zeide : ik heb her afgefchreven . Op dit antwoord befchouwde KRAHE her naauwkeuriger , vergeleek her met een Orignecl, en beyond, dat een ongeoeffend oog
moeite had , om de Plaatdruk van her affchrift , zo ais her de
Bakker noemde, to onderfcheiden . Met cone vrolyke verbaazing,
zeide by : Myn Vriend ! hoc kost gy met zulke bekwaamheden
eon Bakker worden? Gy moest voelen dat gy tot Plaatinyder geboren zyt .
Ik zou her gaarne gcworden zyn, nadien ik altyd zeer gaarne tekende . Maar myn Vader is con acme Bakker, die veel Kinderen heeft. Dat handwork kost by my voor niet leeren , en ik
tekende dan op Zon- en Feestdagen voor myn vermaak . Thans
ben ik voorneemens om to gain reizen, myn Vader kan my niets
mode geeven ; en nadien gy her tekenen bemint, dacha ik dat gy
myn boek mogelyk wel zoud willen koopen .
A ! Myn Vriend ! zeide KRAHE, korn morgen avond bier weer
doch verzuim hot niet !
Den volgenden morgen trok KRAHE naar Keizerswaard , by een
ryk en weldaadig mensch, die zyn Vriend was, en geen Kinderen
had. Deeze verheugde zich over dit bezoek : doch de Opzichter
zegt daadelyk : ,, waarde Wend ! ik meet bekennen, dat ik heden
Hy vertot een geheel ander oogmerk bier ben gokomen .
haalt vervolgens zyne ontmocting met den Jongcling, en vertoont
hem her bock, on her Origineel .
Zoud gy, myn Vriend ! nict een paar honderd daalders aan
deezen Jongelin, willen to koste lcggcn ~ Hy zal zekerlyk con
uitmuntend mensch worden , on in float komen om uw verfchot
weder to vergoeden . Ik neem op my , om zync Talentcn to
leiden . De Raadshcer gecft , met edete vreugde , dric hondlrd
Daalders . KRAHE komt to rug , en vertelt den jongeling wat
liy gedaan heeft , en was by verder doen wil . ScHnus words
Wit-
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ontroerd, vet1aat zyn handwork, tekent volgens de grondbeginzelen , leert de Meetkunde , en oefent zich zelven in de Gefchiedenisfen .
Na eene onafgebroken vlyt van twee jaaren , zeide KRAHE
Thans myn Vriend ! hebt gy geleerd wat Dusfeldorp u leeren kan .
Nu moot gy naar Part's , by den Heer WILLE, om uwe bekwaamheden tot volkomenheid to brengen .
ScHMIS volgde deezen raad, vertrok naar Part's , doeh gang re
voet , om daar door her geld , dat men hem gegeeven had , to
fpaaren . Hy kwam 'or ziek aan, hermnerde zich een zeker klooster, in bet welk by een Monnik jets moest zeggen . Hy ging'er
Na
in , en de Monnik bezorgde hem met raad en hulp .
zyne herflelling ging by, geheel droefgeestig, wandelen, en ortmoette twee Garde du Corps ; van wclke de een hem aanfprak .
Uit welk GeIs Myn Heer gecn Duitfcher? - ja.
west ?
Van Keizerswaard. -.- Ei, dan zyt gy myn Landsman . Wat doet gy bier?
ScHMIS verhaalde'hem alles, en
beklaagde zich op bet einde , dat zyne ziekte hem tyd en geld
gekost had ; dat by zyn weldoeners niet ten last wilde verflrekken, enz.
De Soldaat denkt alles na .
ja , myn Vriend zegt by,
wat zal ik u raaden ? -Tan, indien gy myn voorbeeld
Wilde volgen, dan zoud gy kleederen en brood vinden, en uwe
kunst kunnen voortzetten . Myn kapirein heeft juist iemand noodig. Gy zyt een knap Kaerel ; by zal u daadlyk neemen . --Wy word-.D goad betaald, de dienst is ligt, en gy hebt er veele
vrye dagen in .
SCHMIS nam dit aan . De Kapitein hoorde zyne Gcfchiedems,
geevende hem zo veel vryen bragt hem zelfs by WILLS
heid als de dienst maar eenigzins wilde gedoogen . Zo arbeidde
en diende by vier jaaren , en kreeg zyn ontflag . Twee jaaren,
hield by zich enkel met zyne kunst bezig, en kwam, nict goede
getuigeuislen, zo van zynen vlyt als levensgedrag, to rug.
KRAHE Bond verbaasd over hot werk van deezen man , en
ftelde hem voor bet Kabinet aan 't werk . SCHMIS werkee vlytig,
en hield eene gefchikte levcnswyze . Kwam nergens dan in hot
huis van zynen eerflen Leermeester . Dit duurde weder twee
jaaren .
Op zekeren morgen zeide KRAHE : scHMIS, kom van avond wat
tydelyk t'huis . Ik heb een klein feest , daar ik alle myne Vrienden op wil zien . SCHMIS konit, ontmoet verfcheidene Vrienden ;
en hoort dat bet aantekenrnaal, tot een Huwelyk voor do oudfle
Men ziet hem Diet nicer
dochter, gegeeven wordy.
.DenadrmogkctbyindeGalromtwekn , doch
de Opziener kent hem haast Diet .
Wat fcheelt 'er aan , Myn Heer sCHMts ?
ben ongelukkig, myn Weldoener .
Waar-
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Waarom? Wat is 'er gebeurd?
lk beminde uwe HENRIETTE , zedert den eerften avond dat
ik van Parys to rug kwam, en
ach ! nu leeft zy voor een
ander!
Lieve Wend ! hebt gy myne dochter iets van
uwe Iiefde gezegt? - Nooit . Hoe konde ik dat doen
z , )nder tytel , en zonder middelen --- de Dochter van myn
Weldoener van . liefde fpreeken ! 1k was gelukkig genoeg haar to
Maar thans ben ik onzien . 1k wenschte nicts meerder .
gelukkig .
Waarde Vriend , ftel u gerust , Gy zyt my zo lief als myn
Zoon, maar met HENRIETTE is bet to laat!
Na ditgefprek
wierd de Plaatfnyder ziek , en ging vier maanden lang tusfchen den
dood en de krankzinnigheid in ; kwam in 't geheel niet uit zyn
huis, en genoot aale liefde en onderftand van KRAHE . Men fpreekt
maar men fpreekt met
hem in 't geheel niet van HENRIETTE
haar over hem, nadien zy hem wilde bezoeken . De Bruidegom
was haar zyn familie vertrokken, welke zwaarigheid in dit Huwe_
lyk maakre. Deeze had den mood niet om bet to fchryven : maar
1ENRTETTE merkte bet, on gaf hem zyne Vryheid weder - ontving haare brieven to rug, en zeide toen tegen haaren Vader : Gy
hadt SCHMIS gaerne tot uw Zoon gehad .
Zeg hem , dat
HENRIETTE de zyne is, wanneer by haar nog tot zyn geluk noodig
meent to hebben .
Met dit berigt gaat de Vader by hem, zcgt het hem ; doch deeze
vreugdetoon had hem byna zo ongelukkig gemaakt, als de eerst.
gemelde droevige tyding . Hy fuilebolt, aan den arm van KRAHE,
naar HENRIETTE, en zyn geluk klimt op 't hoogfte, Hy blyft den
geheelen avond by haar , maar den volgenden morgen hooren zy
niets van hem, dan dat by, met bet krieken van den dag, met
alle zyn Plaaten en Tekeningen , in een rytuig met vier Paarden,
is vertrokken . Welk een angst voor KRAHE en HENRIETTE ! Men
achtte hem krankzinnig to zyn , en hoorde, geduurende eenige dagen, in 't minfte niet van hem .
Op den negenden kwam
by met bet Decrect cener Jaarwedde vat if 6oo - : - : van Munchen,
alwaar by zich , voor de voeten van den Keurvorst van PaltsBeyeren nedergeworpen had ; denzelven zyne omftandigheden en
liefde verteld, en zyne getuigfchriften en werken getoond had .
De Keurvorst had do waarheid zyner gefchiedenisfe en bekwaamheden aan zyn hart gevoelt, en scHMIS kwam by KR,IHE to rug ;
zeggende : nu ben ik HENRIETTE waardig ; nu kan ik ook op eenige'
inkomften rekenen .
En dit was in January 1782 !
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lie enkel Menschlyke Schriften zyn feilbaar, en aan dwalingen
onderhevig ; dierhalven zyn ze geene zekere baak , waar op
we al ons vertrouwen vestigen kunnen, of volgens welke wy onze Levenskoers to rigten hebben . Dan de Openbaring alleen is
de allerzekerfte en veiligfte baak , naar welke wy onze koers
rigten , en alle onze bedryven f}nuren moeten . --- De Openbaring alleen faalt flier , en daarom kunnen wy 'er ons veilig op
verlaten ; - derzelver glans fchittert, in weerwil van alle duisternis, en donkere novels van onkunde, van drieste onwetenheid .
- De Godlyke Openbaring is cene glansryke fakkel , die met
hare ligtende ftralen alle donkere nevels van ongeloof en onver_
hand doet opklaren .
Zy is eene glansryk voile Zon , die
wel eens van donkere wolken omgeven word , welke den glans
barer ftralen een pons konnen hinderen , om zich wyd en zyd to
verfpreiden, die door novels van ongeloof omgeven, weerhonden
word haar glansryk fchynzel uit to breiden, - maar die, van
agter deze wolken zich vertoonende, eenen nieuwen glans, en als
een heerlyken, een treffenden, Luister ten toon fpreid, - die onbeneveld verfchynende, cone verdubbelde heerlykheid laat zien . Hot driest ongeloof moge zich door l~itsvondige bedenkingen, als een
damp en dikken nevel tegen de Openbaring opwerpen ; het mope,
voor eenigen tyd , derzelver glans verbergen agtc ; hot zwart van
opeengepakte wolken, welke uit de bedorvcnheid der fihoode befiryderen der Godlyke Openbaring opryzen, weaken die lichtende
fakkel aan ons gezigt pogen to onttrekken : Maar alle die nevels
verdwynen wel dra ; -- de opdengepakte wolken fcheuren ; eu
zie daar bet licht vertoont zich in zyn voilen glans , in zynen
vorigen luister .
Do mensch van een gezond vertland
word verlicht, ziet alle nevels opklaren, en den glans der waarheid , met Karen vollen Luister , als aan eenen onbewolkten Hemel fchitteren .
Ce opmerkzaamheid is nuttig in alle zaken ; indien wy niet
opmerkzaam zyn, weldra begaan wy de grootfle, de onverithoo
nelykfte, misflappcn . --- Een reiziger, niet opmerkzaam op den
weg , welke by to gaan hebbe , dwaalt wet dra van denzelven
af, en wordt gebragt op bypaden , die hem van het regte fpoor
afleiden , en nicer en meer doen afdwalen .
Dan is do opmerkzaamheid nuttig in alle zaken, nergens word ze nicer gevorderd , dan omtrent zich zelven . --- De dwaas ziet altoos
zich zelven voa rby, en geeft nimmer agt op zyne daden . Hy is
onagtzaam , en vestigt zyne aandagt nirnmer , waar by dezelve
't eerst vestigen moest , dat is op zichzelven.
Indien wy
ondertusfchen ons zelven vergeten , en nimmer agt gevnn , wat
v+aor oils to verrigten that, waar mede we ons grootlyks kunnen
be,
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benadeelen, onzen eigen weivaart met de voeten flooten, en dus
ons eigen geluk verwuesten, dan zyn wy de dwaasfte der S,ervehngen, wy zyn onze eigen vyanden, en berokkenen langs then
weg 1poedig ons eigen verderf. - - Hoe veele voorbeelden
van zulke dwaze handelingen zien wy intusfchen dage'yks onder
do menfchen plaats grypen . -- Hoe velen werken bun
eigen verderf ult . Hoe velen florten zich in eenen poet
van jammeren, waar uit zy zich in eeuwigheid niet redden kunnen, alleen omdat zy geene genoegzame opmerkzaamheid aanwenden omtrent zich zelvcn . - Op gelyke wyze veroorzaakt ook
een m :n opmerkzaamheid op zich zelven , dat vele menfchen in
de zamenleving een befpottelyk gedrag hebben . - De pedant,
de verwaande beeld zich in , hoedanigheden to bezitten welke
hem verhcffen , en boven zynen evenmensch doen uitfchitteren,
Dog een weinig oplettenheid, op zich zelven aangewend , zou
hem wel dra doen leeren, dat bet niet anders is, dan iedeleverwaandheid , glory en trotlche hoogmoed , welke hem by al de
wereld befpottelyk maakt. -- Waarlyk velen , wanneer zy
zich met zo con onzydig oog konden belehouwen , als zy van
anderen belchouwd worden , zouden om hanne eigene dwaashe_
den lagchen , en zelve niet kunnen begrypen , hoe hot mogelyk
ware , dat ze zich verheften op lets , dat hen belaborgclilyk maakt
by al de wereld . - De Trotsaart Pat daar henen ftappen
in een waan , dat by nergens zyns gelyk heeft . - Hy verheft
den kop en buigt de lenden : - eene byzondere gunst is her,
wanneer by zich verwaardigt zyne natuurgenoten, welke by alle
beneden zich rekent , aan to zien, of eenige burgerlyke beleefdheid to bewyzen . -- fly is in cone vaste waan , dat al wat by
heei't veel beter is, dan 't geen een ander bezit , en is ze~-r
hoogmuedig op doze ingebeelde voorrcgten , fehoon ze do minfle
betrekking niet hebben op de innerlyke waarde van den mensch ;
- fchoon by zelfs 'er geen ander deei aan heeft, dan dat by
'er door zyn geld bezitter van geworden is . -- Do verftandige
man belagt zulke dwaasheden , en ze zyn doorgaans de befpot.
ting van de gehecle wereld .
Zelfs hoort men niet zelden
den eenen trotsaart den anderen befpotten . --- Dus ziet men,
hoe veel de opmerkzaamheid vermag , en van hoe veel gewigts
bet zy , naar hare fteur to luisteren , en op hare vernianingen
nauwkeurig agt to flaan ; want hare getrouwe Vermaningen zyn
vol Wysheid, en de mensch, die haar gehoor verleent, zal niet
dwalen .
De Zelfkennis is een Vereischte , 't welk in seder mensch ge .
vorderd word ; maar 't is cen Vereischte dat men zcer zeldzaam
by de menfchen ontdekt
Her is bykans eene algeuiene
gewoonte hot karakrer van eencn anderen to beftuderen , en omtrent zyn eigen onagtzaam to wezen . Men is gemeenzaam met
andere : maar doorgaans vreemd, seer vreemd, met zich zelvcn .
Men
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Men kent anderen grondig, en men kent zich zelven in 't geheei
niet. --- Wanneer men zich gewende, dagelyks rekenfchap
van zich zelven of to vorderen, en to onderzoeken, in hoe verre
men zyn pligt betragt hadde , zo omtrentzy nen Maker , die als
Schepper en Onderhouder dag aan dag zorgt voor alle zyn
Schepzelen, en inzonderheid voor den mensch ; als omtrent ziclx
zelven, en in betrekking tot zynen evenmensch . --- Wanneer
men zo getrouw omtrent zich zelven handelde , geftadig tragtte
dat Been to verbeteren , bet Been verkeerd was , en regtftreeks
aanliep tegen ooze verpligting , dan zou men van zich zelven
eene nadere kennis krygen : men zou zyne deugden en gebreken
leeren kennen , en de eerfte aankweeken en de laatile verbeteren
en tegen gaan . Hoe veto verkeerdheden zou men niet in zich
zelven ontwaar worden, die we nu over bet hoofd zien, fchoon
wy ze dagelyks in onzen evenmensch ontdekken , en afkeuren .
Hoe zouden wy ons benaarftigen om niet in de oogen van
anderen to wezen, 't geen anderen nu zo vaak in onze oogen zyn!
wy zouden ons gedrag inrigten naar een anderen regel,
en flier to vreden zyn, zo lank men zyn pligt jegens God, zich
zelven , en den evenmensch , niet vuurig ter harte name .
Dan zou men de regre kennis van zyn eigene gefteldheid krygen
--- en zich niet vleijen met iedele voorregten , welke men niet
bezit : maar men zou die vdorregten, die men waarlyk bezit,
ten meesten nutte voor her algemeen leeren aanleggen . -- Men
zou leeren zien wat men had to laten , wat men to doen had,
en wat men behoorde aan to kweeken? Kortom, men zou voor
God leeren ]even , en nuttige Leden der Maatfchappy pogen to
worden .
Hot is 'er zeer ver van daan, dat ieder, die waant verllandig
to wezen , bet inderdaad zou zyn. Men vind eene groote menigte menichen, welke die koers wet been willen ; dog met hun
gedrag at aanflonds , wanneer zy zich wat opentlyk vertoonen,
hunne onkunde aan den dag leggen , en ras doen zien , dat ze
heel wat andcrs zyn, dan zy verroonen to willen wezen .
Wanneer men de wereld befchouwt met dat oog , gelyk men
dezelve behoort gade to flaan , dan moot men met den grooten
Salomo zeggen : „ Alles is ydelheid ."
Hot een komt voort,
terwyl hot ander verdwynt . --- Hot een maakt plaats voor hot
ander, en qit bet geen we uit bet oog verliezen, komt weer lets
anders to voorfchyn. - De glansrykfle fchoonheid is flegts eene
fchaduwe , en al haar Luister is niet meer dan voor een gogen .
blik . --- Al wat hoop , at wat verheven is, daalt eenmaal in
do laagte . De Vreugd verandert vaak in rouwe . - Hier verfchynt men op bet toneel des levens , daar treed men 'er weer af,
en bet gordyn valt veer, terwyl eon nagt van zwarte donkerheict
op al bet licht vulgt. Ryst des morgens de Zon uit de Oosterkimmen
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men op, des avonds daalt ze weer, en gaat in bet Westen onder,
Dc blyde dageraad, die alle morgen aanbreekt, maakt al ras
-,
wer plaats voor de avondlchemeringen , en deze worden weer
vervangen door do dikke duisternis van een pekzwarten nagt . ZVaar ryzen de vermaken die beftendig zyn ? Ze zyn flegts oogenblikken, en verdwynen ; zy hebben kort by zich hunne grenzen, en
eindpalen . --- Alles wat wy zien, alles wat oils ontmoet, al1es
wat op aarde den menseb bejegent, alles roept, met luide ftennnen :
„ Ydclhcid der ydelheden , 't is alles ydelheid"
-Welke is de grond1la~r pan alien Godsdienst2 Is deezc niet de
eenige, dat 'er cone ai, ;r , eerend , cone alwyze, almagtige, oneindigc, een ecnig.; co iinintegenwourdige Oorzaak aller dingen
zy, van tvelke alles al iaogc, cite alles regeert, en tot de allerwys(le einden heihert ~
Verlangen de meeste men hen niet met de grootftc hittigheid ,
en jagen zy niet met cone ontembare gretigheid, fehatten en rykciommen na, nict voorbvzicn van hunne ceuw ge, hunne wezentlykc, belamtens ; teiwyl rykdommen en ichatten hen vaak in het
verderf flepen , ten mintten in verdriet , kwclling, zorg en moeielykheden wikkelen = Zo veikeerd werkt men met zclden, terwyl
men bet voornaamfne over 't hoofd zict . Men paait zich met
beuzelingen, verwaarloost zyne ware belangeus, en jaagt dingen
na, die ,;een w~,zen hcl-ben .
Hot waarnemen onzer pligren geeft aan een ieder de Ihee
lend1le genoetrens, on vcrlchaft hem de uitgebreidfte, de wezentlykile, veimaken . Anderen wel to doen
welk eeu genoe_
gen kan bier by halen
Zynen Naasten in nood , en verlegenheid, by to fta .,n , fchenkt con vermaak, dat alles to boven
gaat . Terwyl onzen pligt to verwaarlouzen , zynen eveninensah
to benadeelen, do grootftc kwelling , de felftc wroeging, in het
hart baart .
Het zyn verheven Geesten, wier pogingen daar henen ftrekken,
om in to zien, in do orde der wereld, in de fchikking, in de einden en oogmerken, zo veel dezelve zyn op to fporen ; om door
to dringen en een inzien to krygen in 't geen do Zedelyke wereld
kan opleveren . -- Al wie zyne Loffelyke pogingen daar henen
wend, zal dra door de levendigfle, door de fprekeudfle, bevinding overtuigd worden , dat de fchynbare wanorde in de zedelyke
wereld, welke velen verbystert, waarlyk do fchoonfle, de verhevenfle, de Gode betamelykfte, en uit dien hoofde de volmaaktfte,
de aanbiddciykfle, orde influit . Hy zal floods nicer gedrongen
worden, OM to eikennen, dat Been flerveling alics zo juist fchik .
ken kon ; ma,,r dut ' er cone opperlle, oneindige, Wyshcid is, die
alles zo bci'chikt on beRiert, dat het, in alle gevallen, verwonderlyk , ten algemenen beste van het Geheel-al gefchikt zy ;
en teffens diene, ow, Tangs den gevoeglykilen weg, de allerbeste
einden, en de wys1te oogmerken to bereiken .
C. v. D C
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DE GODSDIENST , DE RYKSTE BRON VAN GENOEGEN
VOOR DEN MENSCH .

Dit is bet eeuwige leeven , dat zy U kennen , den eenigen
waaragtigen God, -- en Jezus Christus dien gy gezonden hebt.
J . C. ---s bet wel to verwonderen, dat veele Stervelingen deeze
aarde een Rampwoestyn noemen , wanneer zy de lotgevallen der menfchen , alleen met een Natuurlyk oog,
befchouwen ; - dewyl men hot uitneemendfte van dit
leeven met moeite en verdriet doormengd z?et ; --- daar
de grootite Gelukftaat zo ras, door de treffendfte rampen ,
kan verwisfeld worden ---- en alle de genoegens van
deeze waereld, altyd, door den akeli'tren dood, - door
eenen voor altoos, voor 't oog, vcrnietigenden flag geeindigd worden .
Is hot wel wonder, dat by , die het aardfche met een
eenzydig oog befchouwt , en nimmer de Balans van good
en kwaad opmaakt, bet tweede boven bet eerfte, als eene
eigenfchap van al hot zienlyke, zal aanmcrken .
De
dagelykfche ondervinding, die hot verkeer met onzen even
mensch hier van oplevert , bevestigt zulks immers ten
klaarften .
De rede bier van zal de opmerkzaame , de WTaarheidlietienrle', Christen ras ontdekken :
zo by de leere
van den waaren Godsdienst --- die rykite bron van
troost
bet vaste ankcr der hoope , zo vaak over
't algemeen voorby gezien , geloove , en tot zyn oogwit
flelle .
Dewyl , zonder dat gezigtpnnt in 't oog to
houden , axles rampen , axles on~elukken ademt .
Laat hier de \Vaereldbeminnaar, --- by die gaerne in
dit leeven , bet hoogst geluk , bet duurzaamst geno gen
vottde, door onvergenoegdlteid en begecrte aangedreeveu,
zelve fpreeken :
„ In dit leeven , is de tyd van Vermaak, van Vretigde
to vinden ,
cen verkeer op iiecze tivaereld zondcr
V . DE&L . MENGELW . NQ . 6 .
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genoegen, is akelig
is treurig ;
fomtyds is
dat leeven kort , met den dood eindigt alles ; dan is de
deur van geluk voor altoos geflooten.
Angstvallige
gedagte !
dan ligt dit voor geluk gebooren lichaant
in de aarde to rotten , in een eeuwigen doodflaap .
Geen ftraal van licht befchynt immer het graf ;
dan word de mensch aan de vergetelheid , aan de vernietiging , opgeofferd .
Dat men dan , terwyl de
gezondheid haare aangenaame geuren verfpreid ; terwyl
de kragten fris en tierig zyn , den tyd waarneemen , en
alles opzoeke wat daar toe dienfltig kan weezen .
Dan , helaas ! hoe fchaars word bet aardsch genoegen
gevonden ;
en zo men bet al vind , hoe ras kan
dat in rampen veranderen , en hoe veele onheilen ftaan
gereed , om iedere vordering tot vreugde tegen to gaan ,
of geheel to vernietigen .
Men fpoore de wegen
van geluk naa, en hoe veele ontmoetingen van rampen zal
men op elken affland gewaar worden .
„ De Rykdom , dat groote middel ter verkryging zyner
begeerte, valt zo weinigen ten deel ;
en die geene,
die al goederen bezitten, maaken 'er foms door de vuige
gierigheid geen gebruik van ;
verkwisten bet aan
nodelooze uitgaaven ; of geeven bet lafhartig , door de
dweepzugt aangedreeven , aan de Armen weg,
die
men liever vogr zig zelven moest laaten zorgen ; en
door hoe veele toevallen kan men zyne goederen verliezen :
de zekerf'e t fluiting is voor geene dievery
veilig,
bet water --- bet vuur , kan alles bederven en verteeren ;
en dan is akelige en veragtelyke armoede 's menfchen deel ; - hoe droevig is toch
bet leeven foms, en hoe rampvol deeze waereld!
„ Eer en aanzien, waar door men bet hoogfte toppunt
van zelfsvoldoening kan bereiken , verkrygt men ook zelden ; en then , die bet gelukt, welke moeite kost het dien
niet! hoe moet men zig draaijen en wringen, naar
den wil van Grooten , om daar toe tc geraaken ; ---- en
hoe voorzigtig moet men zig in zulk een flaat van aanzien gedraagen :
den geringe mispas kan bet onge_
noegen van veele verwekken ;
en , door aan den
eenen genoegen to geeven , laad men den haat van ande.
ren op zig . --- En wat is dan bet deel van een groote
ziele ?
Verachting in plaats van Eer ; hoe droevig
is bet bier omtrent ook op deeze aarde geleegen
„ Do \Vellust, bet ve'rmaak van den gaerne welleevenden
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den mensch , `vord ook niet altoos gevonden ;
hoe
veele misleidingen , verleidingen en bedriegcryen gaan 'er
mede gepaard ; -- en bereikt men bier in zyn hartenwensch -- welke benyding en beflryding moet men dan
nog niet ondervinden ?
hoe kort van duur is bet
vermaak? hoe ras kan men de middelen, die daar toe medewerken, verliezen?
en dan verkeert alles in rampp :
de begeerten, half voldaan, ontvlammen op
nieuw , en 'er is geen middel tot derzelver bevrediging ;
zo naar, zo droevig, is bet menfchelyk leeven!
En , dat nog het ergfle van alles is -- dan eindelyk
komt de dood, die onverhiddelyke vyand van het menschdom, en voert hem naar de gevoelloosheid, naar de vergetetheid, weg ." --- Op zulke of diergelyke wyzen, redent de dwaaze Waereldbeminnaar -- die allcen zyn
geluk in fchyngoederen zoekt ; waar omtrerld by zyn ledig
blyvend harte niet naar zynen wensch kan verzadigen .
Men hoore vervolgens de taale van hem , die wel op
betere gronden denkt ; maar die alles van de ergile zyde
befchouwd ;
die overal rampen en onheilen vind ;
en nimmer befefl'en van den oorfpronk des kwaads had noch de nuttigheid bedenkt, die 'er to rampen is uit lien
ftaat , waar in alles zig bevind . Dus laat by zig deswegens hooret .
„ Hoe flegt ~ hoe verkeerd .., hoe verdraaid is alles,
vat zig heromme vertoont : . .-, hot aardryk zelve is vervioekt , oni des menfciien wille ; - in al bet goede dat
'er nog op de waereld is , is kwaad , is met vergift vermengd ;
Rykdom , eer , aanzien en vreugde . alles
flrekt tot verderf van den fterveling ; - liegen , bedriegen, valschheid, haat en leugen, zyn de trefendfle kenmerken van Gods heerlykfle fchepfelen bier op aarde . Hoe veele onheilen verfchaft het opvolgen der Natuurdriften zelve .
Alles is bedorven ;
alles is kwaad en
heilloos .
\'Vaarom liet God do waereld zo boos , zo
verkeerd worden?"
Dat uu , eens in tegenflelling , de waare Christen
cue Gods dienstvriend, zyhe Stem verheffe : - by die alles
uit bet waare oogpunt zoekt to befchouwen - by die in
alles Gods wyze einden ziet
by die hot aardfchc op
zyne eigentlyke waarde flelt, en zyne hoore tot de Ecuwi heid uitftrekt ; - by die ivcet en bevind dat alles oorfpronkclyk goed is maar dat bet goed door misbrnik allken ktivaad word ;
by die goed en kti, aad tenetis elkande .
Q a

229

DE GODSDIENSTi

deren vergelykt : - en daar door ontdekt, dat veel kwaad
herfenfchimmig is , en door eigen fchuld veroorzaakt word ;
by die de noodzaakelykheid der tegenfpoeden kept, en in alies de i?er en Heerlykheid van de opperae Wysheid
zict d )orltraalen . - Zo denkt, zo redent hy :
„ God is goed - almagtig en hoogwys ;
in de Eeuwigheid beraamde Hy bet Plan voor deeze Waereld ; die
cene gaaping vult, in de groote fchakel zyner Schepping.
- Fly bepaalde , v66r 't begin der Eeuwen - alle de
gebeurtenisfen der Volkeren
alle de Lotgevallen der
ntenfchen . - Naar dit Plan gefchied alles ;
dan is ook
alles overeenkomfl :ig zyn befluit : alles moet dan medewerken om zyn Godlyk einde to bereiken .
Dat in myn
oog kwaad fchynt - dat ik als onorde befchouwe - is by
Hem mogelyk een middel, dat tot Zyn wyzen wil moet
medewerken
en dat de fchoonflce orde vcrwekken kan .
- Ja, fchoon 'er kwaad is, en wezentlyke onheilen in de
Waereld zyn , die ik verpligt ben to vermyden
dat die
my niet door eigen fchuld overkomen ,
moot ik dat
niet in 't haatelykfle licht befchouwen , maar het goede 'er
tegenover flcllen . - En nit de rampen , die my buiten
eigen toedoen overkomen , zo veel nut trekken als my
mogelyk is
onl aan 't erode myner beftemming to beantwoordcn .
„ lk fla een oog van verwondering op
Gods heerlyke werken neder . - Ik aanbid Hem in de Natuur . - Hoe veel goed , hue veele zegeningen , zie ik
rondom my verfpreid? - Elk grasje , elk kruidje , duid
de goedheid en grootheid van mynen Schepper aan . Welke aangenaamheden , welke genoegens , leveren my
de gewrochten der weldaadige natuur op? - zo ik 'er
flegts cen behoorlyk ebruik van maake, en my voor alien
inisbruik wagte . - Vestig ik bet oog op den Hemel, die
kid my op , omllem, die deAlmagtige is , to verheerlyken,
in de befchouwing van zo vcele Zonnen en Waerelden,
die, door hair weldadig licht, den duisteren nacht veraangenaamen . - Rust myn oog, op 't oppervlak deezer aarde, hoe word het zelve vergast, op zo veele bekoorlyke
en afwisfelende toneelen der Jaargetydcn ; - die elk op
zvnen tyd en wyze de menfchenliefle Gods op 't luisterrykfle ten toon fprei den ? --• En welke genoegens voor
rshyu aardsch lichaam word ik niet door de zinnen gewaar ,
zo ik van apes een Gode verheerlykend gebruik
welke vreugde verfchaft my de gezellibheid , met
m1 .^he ?
floc vecl goeds woont 'er nog onder 't
my :~ naast2il ?
nmensch,
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menschdom ? - Welk een geluk , dat 'er nog harten
zyn, die voor waare liefde en vriendfchap vatbaar gcvonen welk een voorrecht, dat 'er nog zo
den worden 8
veele menfchenvricnden zyn , die alles aanwenden om
volken , om menfchen , to verbeteren •-• die bet to dnen
is oin bet menschdom van gebreken to zuiveren , en die
tegen to gain ? - „ Dan , zie ik 't kwaad der zonden
onder 't menschdom - befchouwe ik deszelfs gevolgen ;
dit geeft myn hart wel jammer ; maar de Godsdienst
des Euangeliums doct my eerbiedig flaaren , op den
Godlyken Herfteller daar van : - op Hem, die de Godlyke liefde zelve is . die tot dat e,ade myn broeder
werd - oin my in de eeuwigc Erfenis van God zyn
Vader to doen deelen . .-. Hoe kan ik and,rs darn de
Godheid op 't allerineeste verheerlyken , ell danken , dat
Fly my op deeze zyne Waereld plaatfte , wear alles zodanig geregeld is, ter medewerking tot zyne Godlyke en
hoogwyze einden . - Dat Hoogstzalig \Veezen , dat my
in de Eeuwigheid een deelgenoot van 't hoogfte geluk
wil maaken, - door zynen Zoon , den beminlyken Jefus, - zo ik Hem , door lien troostryken Godsdienst
refit leer kennen en verheerlyken , en dear toe zynen
Geest afbidde .
,, ja , die Godsdienst is bet , die my bet boo gst genoegeu , de aangenaamlle kalmte van den Geest , be .
zorgt ; , die my met myn medemensch bcvredi ;t .-en met myn Lot to vreden maakt .
Die my met
dankbaare erkentenis vervult - wanneer de hand de r
Eeuwige weldadigheid my zegcnt .
Die my met onder.
werping troost
wanneer zyne Vader-hand my in tewant Fly is de Liefile zelve .
genheden leid ;
HIy weet wat tot myn inceste nut is .
Hy zal alles tot
myn geluk doen dienen ; zo ik my naar - zynen wil gedraag .
„Die Godsdienst leert my groot belang in bet welzyn
van myn naasten ftellcn P-, en verfpreid broedcrlyke liefdoor deszelfs weldaaciig vermogcn . - Decze leert
de my myn cvenmenscl, , als myn broeder befchou\vcn , dice
ik in alias vcrpl,cat ben, naar vermoogen, tot nut to zyn,
en zyn geluk to bevorde .
.- nit rampen to rHden
yen, --, in navohing van Hem , die bet groote voorbeeld van deu,d , en de Godlyke Bor ;,e van bet tot
geluk gefchapene menschdom, is . - D ;c bet heerlykfte
en weldaadigfle ontwerp van lierflelling daar fleldc .
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,, Die Godsdienst leert den mensch van Rykdommen,
Eer en aardfche genoegens geen misbruik maaken ; maar
die zegen •ngen tot nut van zig zelven en zyn naasten,
en tot eer van bet Opperweezen , to bezigen en to befl:uuren .
„ Die zelfde Godsdicnst leert my de waarde kenneu,
als daar door opgeleid worvan nuttige kundigheden ;
dende tot den eerften oorfpronk van alles .
„ En welke troost voor den waaren Godsdienstvriend !
den dood zelven, de fcheiding van dit aardfche, merkt
by aan als eene weldaad , als den we- , waardoor by
geleid word tot een heerlyken Nat van nimmer eindigend
Zalig geluk!"
Welk een onderfcheid, tusfchen de denkwyze van den
geenen, die alleen zyn geluk in 't aardfche zoekt
tusfchen hem die alles van de kwaade zyde befchouwt .-y en
den geenen die aan 't einde van zyn aanweezen, op Gods.
dienftige gronden , zoekt to beantwoorden ;
waar van
tog bet waare geluk in en na dit leeven afhangt . Die
bier omtrend eene verftandige keuze doet, zal zig zekerlyk
bevryd zien van die rampipoeden , welken bet verzuim
noodwendig, in deeze en in de toekomende ecuwen, naar
zig moet fleepen .

P.
S'chiecla m,
L7yv .

WAARNEEMTNG WEGENS NET NUT VAN DE IPECACUANHA
IN KLEINE GIFTEN, TEGENS HET ZUUR BY KINDEREN .

Door

* * * 111 . D .

1)e ondervinding leert , dat niet zelden bet Zuur by
iiindereu , zelf by bet gebruik der beste Zuurverbeterende midcielen , harduekkig blyft voortduuren , ja
zomwylen erger wordt .
flat is bet voordeel van den Geneesheer, om, in zoortfelyke g,:v alien , by de carte-racidu zodarige middelen to
yoegen , weIe de byzondere omfl :andigbeden aauwyzen ;
zo ziet roar niet zelden, dat de byvoegiing van maag verwarruende en verflerkei,de middelcu , eene zeer gewenschte
,ritwcrking hebben . -- Dan niet zelden gebeurt bet, dat
the deeze it.iddelerr vraciitluc-s zyrj , en ,bait 1:au men by-

WAARNEEMING .
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naa zeker zyn, dat 'er eene taaije flqm in de maag huis .
vest, ---- welke bet aebruik der beste geneestluddelen
nutteloos maakt . In deeze gevallen heb ik my met vrucht
bediend, van de Ipecacuanha met de Kreeftsoogen , en wel
in kleine giften , evenredig aan den ouderdom der Kinderen . Zelf by Kinderen van een half Jaar , heb ik daar
van de beste uitwerking gezien , en ik heb teven8 opgemerkt, dat de Braakwortel, in dit geval, verre boven de
bereidinge uit bet antimonium to verkiezen zy. Het zal
ondertusfchen aangenaam zyn, indien ik, door deeze myne Waarneeming , myne Land- en Kunstgenooten mogtc
aangefpoord hebben , bet gebruik van dit Middel, in de
opgegeeven gevallen, nader to beproeven .

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN EENDVOGEL .

(Volgens den Heer

DE BJFFON .)

D e Bend heet in 't Grieksch N;,o,-a of Nnr7a , in 't Latyn Anas , in 't ltaliaansch Anitza , in 't Spaansch
Anade, in 't Portugeesch Aden , in 't Fransch Canard,
in 't Hoogduitsch Ant, llntvogel, in 't Zweedsch Graesend, of Blcaonate (de Wilde) , en Ancka (de Tamme),
in 't Rusfisch Outha, in 't Groenlandsch Kachletong, in 't
Engelsch Duck , Wild-duck (de Wilde) en Tame-duck (de
Tamme), in 't Poolsch Raczka , in de Oost-Indien Bebe,
in Barbarye Brack , op de Societeit Eilanden Mora , in
Mexico Metzcanauthtli.
De Mensch mag gezegd worden eene dubbele vermeestering gedaan to hebben , als by Dieren , beurtlings bewoonders van Lugt en Water, aan zich onderwierp . Vry,
op deeze twee groote Elementen , even zeer gereed om de
Iugt to doorvliegen , als om de wateren to klieven , of
onder de golven to duiken, fcheenen de Watervogels voor
altoos hem to moeten ontgaan, en geene gemeenfchap met
den Mensch to sullen aanvangen ; voor altoos van onzi~
wooningen , en zeds van heat bewoonen des Lands verwyderd .
In de daad , zy onthouden zich Diet op 't land , dan
door de eenige behoefte om 'er de vrugten van hun minnehandel to leggen ; dan het is door deeze behoefte zelve,
en door dit gevoel zo dierbaar aan alles wat ademt , dat
Q 4
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vcy , zon3er dwang , middel geweeten hebben om ze gevangen to neemen, by ons to houden, en , door genegen.
heid tot hun kroost , aan onze verblyfplaatzen to verbinden .
Eijeren van den waterkant , nit bet midden van riet en,
biezen weggenomen , en ter broedinge overgegeeven aan
eene vreemde Moeder, die ze aannam , bebben , in onze
Vogelpleinen, eerst overgebragt wilde, woeste, vlugtige, en
fleeds na vyheid haakende , Vogelfoorten ; doch, naa de
vermaaken der liefde in het Huislyk verblyf gefmaakt to
hebben , zyn die zelfde Vogels, en nog meer derzelver Aftammelingen, zagtaartiger en handelbaarder geworden, en
hebben de tamme foorten opgeleverd . Want wy mogen
dit :roor eene al,etneen doorgaande aanmerking opgeeven,
dat wy ons niet kunnen vleijen eenig Dier to ovdergebragt
to hebben , dan na dat het pns gelukt is, de foort in- den
gevangen flaat to doen voortteelen , anderzins hebben wy
ian ons met onderhoorig gemaakt dan enkele ; en de foort,
haare onafhangelykheid bewaarende , behoprt niet onder
onze beheerfching. Maar, wanneer wy, ondanks den wederzin van de keten der huislyke flaavernye , tusfchen de
Mannetjes en Wyfjes , die aandoeningen zien gebooren
worden , welke de Natunr overal op eene vrye keuze gegrond heeft ; wanneer de liefde gevangen Paaren begint to
vercenigen , als dan doet hunne Slaaverny , voor hun zo
aangenaam gcwordeu als de Vryheid, hun allengskens de
regten der natuorlyke Vryheid vergeeten, en de voorregten
nan den Wilden flaat verbonden ; en die plaatzen hunner
eerfte vermaaken, van hunne eerfte liefde, die plaatzen zo
dierbaar voor elk gevoelig weezen , warden hunne woon .
plaatzen van verkiezing . De Opvoeding van bet kroost
verdiept nog meer deeze ge,negenheid, en deelt ze ten zelfden tyde mode aan de jongen , die, van de geboorte af,
zich burgers vonden van de plants door de Ouden verkoozen ; zy zoeken die voor geene andere to verwisfelen ;
zy 1: unnen weinig of geen denkbeeld hebben van eenen
auderen flaat, van een antler
'I
verblyf ; zy liegten zich aan
den geboorte-grond, als an hun Vaderland, en men weet
hoe de gc ,oortc-grand zelfs dierbaar is aan Menfchen, die
'i er de ketens der Slaaverny torf°chen .
Niettemin, hebben wy flogs een klein Qedeelte van de
gelicele foort in onze matt, bovenal van die Vogelen , aan
xvel~e de Natuur een dubl,e1 regt van Vryheid fchvnt gevcbonlycn to hebabetn , door b~urtlins do xuime Lugt , en
IV y~
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wyde Zee aan hun open to zetten : een gedeelte van deeze
Vogelfoorten is met de daad aan ons verilaafd geworden ;
rnaar het grootfte gedeelte is die flaaverny ontkomen , en
zal dezelve altoos ontwyken , en aan de Natuur , ten
getuigenisfe van derzelver Onafhangelykheid , geheiligd
blyver. .
De Eendvogels en de Ganzen zyn dus in twee groote
Stammen of onderfcheide Rasfen onderfcheiden : waar van
deeze , zints lang reeds tam gemaakt, zich in onze Vogel .
pleinen vermenigvuldigt, en daar een der talrykile en nutil•e Gezinnen uitmaakt ; terwyl gee :ie, buiten twyfel veel
uitgeflrekter, ons flaag ontvlugt, zich op de wateren onthoudt, en, in den Winter, om zo to fpreeken , onze Landftreeken been en weder doortrekt ; met den Voortyd zich
verbergende in de Noordfche gewesten om to broeden , in
ftreeken op den verften affland van de heerfchappy der
Menfchen verwyderd .
Omtrent half October vertoonen zich de eerfle Eendvegels in Frankryk (*) . Hunne benden , in 't eerst klein,
en niet veelvuldig, worden in November door andere veel
talrykere gevolgd ; men kent deeze Vogels in derzelver
hooge vlugt aan de geboogen lynen, en geregelde driehoeken, die zy in de lugt maaken . Wanneer zy nit de Noordfche Gewesten aangekomen zyn, ziet men ze gefl :adig vliegen, van de eene poel, en de eene rivier, na de andere .
't Is als dan , dat de Vogeliaagers de meeste vangen, 't zy
door , by het aanbreeken van den dag , of , bet vallen
van den avond , to fchieten , 't zy door netten to fpannen, en andere verfchalkende middelen to gebruiken ; maar
wat tiddelen men ook in de Eendenjagt bezige , bet vereischt altoos eerie groote behendigheid om deeze Vogels to
verrasfen , to lokken, of to bedriegen : want zy zyn zeer
tvantrouwend . Nooit fryken zy neder, dan naa veelmaal
de plaats , waar zy het doen zullen , omgevlogen to hebben, als 't ware, om die to onderzoeken, to onderkennen,
en zich to verzekeren dat 'er geen vyand fchuilt ; en afs
zy, in 't einde, nederftryken, gefchiedt bet altoos met omzigtigheid : zy wenden zich in bun vlugt , en fchieten
fchuins na de oppervlakte des waters , langs weilke zy
zwee( ) Althans in de Nocrdl\kflc gedcelten ; laater vertoencn zy
zlcb in do Zuidlykc ; op Malthz by vooibeeld, gelyk ons ~erzckerd is door den Bevclhebber, den Heer DESMARY , ZiCt mcli o
n;et veer November.
Q5
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zweeven, en waarover zy been fcheeren : eindelyk gaait
ze zwemmen, .en houden zich Heeds verre van den oever : ten zelfden tyde waaken eenigen hunner voor de algemeene veiligheid, en maaken alarm zo ras zy eenig
gevaar hooren : weshalven de Jaager zich dikwyls bedroor
gen vindt, en ze ziet opvliegen , eer by gereed is om to
fchieten : ondertusfchen moet by, als by meent ze onder
't fchot to hebben, zich niet verhaasten : want de wilde
Eendvogel vliegt, als by wegvlugt, rechtflandig op, en
verwydert zich niet in dezelfde evenredigheid als een Vogel, die regtuit vliegt . De listen , om ze in Netten to
vangen, to onderkruipen, en in Vogelkooyen to lokken,
zyn veelvuldig : zy hebben de kunst der verrasfinge als
uitgeput .
Wanneer, in den Herfst, de Wilde Eendvogels voorby
trekken, onthouden zy zich in menigte op de groote wateren, zeer verre van den oever, en brengen 'er het
groottte gedeelte van den dag door, om uit to rusten, of
to flaapen . „ Ik heb," fchryft de Heer HEBERT, „ met
9 , een Verrekyker, ze op onze poelen waargenomen, die
„ 'er als mede bedel t waren, zy hadden den kop onder
• de vlerken, lagen zonder beweeging, tot den tyd dat
• zy op de vlugt to-en , een half uur naa 't ondergaan
• der Zonne ."
In de daad de Wilde Eendvogels vliegen meer by avond
en zelfs by nagt, dan over dag ; de meesten, die men
by dag ziet, zyn door Jaagers of Koofvogels genoodzaakt geworden de vlugt to neemen . 't Geraas van hun
vliegen kondigt hun vlugt by nagt aan , en 't flaan hunner vleugelen is flerkst als zy opvliegen, en 't is ter oorzaake van dit geraas, dat VARRO aan den Esnd den bynaam geeft van Qna.Jagipenna (*) .
Zo lang bet Jaargetyde niet ftreng wordt, leveren de
Water-infecten , de kleine Vischjes , de Kikvorfchen , die
zich flog niet in den modder begeeven hebben, de Zaaden van Waterplanten, een overvloed van voedzel op aan
de Eendvogelen : maar, omtrent het einde van December
en bet begin van January, wanneer de groote ftilttaande
Wateren bevrozen zyn, vervoegen zy zich na de nog
ftroomende Rivieren, en komen op 't Land om fpyze to
zoeken ; zomtyds de Koornvelden affcheerenele . Wanneer
de Vorst acht of tien dagen aanhoudt, vertrekken zy om
niet
f*) VARRO, spud Non%
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diet weder to komen , dan by den dooy in February : als
dan ziet men ze weder overtrekken met een Zuidenwind,
inaar in veel m .nderen getale (*) : iehynbaar zyn hunne
benden verminderd, door alle verliezen, welke zy, geduurende den Winter , geleden hebben (t) . Het gezellig Inftinct fchynt to verzwakken, naar gelange bet getal afneemt ; de byeenfchooling zelve heeft bykans geen plaats ;
zy vliegen verf'rooid , vlugten by nagt, en men vindt ze
over dag niet dan in de biezen verfchoolen ; zy houden
zich niet op , dan wanneer een tegenwind hun doet blyven ;

(*) „ '' t Verfchil, tusfehen die konien en vertrekken, is groot.
„ lk heb in Brie, geduurende zes of zeven jaarcn, gelegenheid
• gehad om bet na to gaan, ulogelyk keert de helft niet weder ;
• ondertusithen blyft de talykherd aanhouden, en alle laaren ko• men men 'of omtrent zo veel weder •" HaeERr .
(t) „ My is," fchryft die zelfde kcurige Waarneemer, , dikwyls
• in den An gefchooten, om do vermenigvuldiging der Wilde
• Eendvogelen, met die derKraaijen,te vergelyken ; men zou ligt in
verzoeking komen, orn to gelooven, dat 'er van deezen meer ver
• trokken, dan aankwamen, en dit om dat zy by benden vertrek„ ken . Men doodt ze niot, zy hebben weinige vyanden, en nee„ men de zekerfte vuorbehoedzels ter hunner behoudenisfe . De
• ftrengte onzer Winterfaizoenen werken nicts uit op hun geftel,
• 't wclk de koude taint : in 't cinde zou do Aarde 'er 21s mede
99 overlaaden raaken . Ondertusfchen is derzelver menigte, hoe on„ telbaar dezelve fchyne, bepaald : (fit bewyst, niyns oordecls ,
• dat zy niet, gelyk men doorgaans gelooft, met eon zo lang
• leeven als andere Vogels beg ifngd zyn, en daar zy llegts 66n;, maal 's wars broeden, en niet meer dan vyf Jongen voortbren• gen, gelyk ik my wel verzekerd houde, kan de vermenigvul• diging niet verbaazend grout weezen . - Wat do Wilde Eenu
,, vogels betreft, ik veronderCLcl , dat do Wilde Eend vyftien of
• zestien Eyeren legt en brocdt ; ik breng 't getal der Jongen,
• ter oorzaake van do toevallen, op de helfr, on ftel acht Jon ..
• gen voor elk Paar, en de vernieling, gcduurende den Winter,
„ op de helft van dit voortbrengzel,, en dan kan die Vogelfbort
• zich flaande houden, zonder dat de vermenigvuldiging afbreuk
• Iydt . In Picardye, en ovcral waar Eendvogelvangeryen zyn,
doodt men moor dan do helft ; doch zeer weinige in Brie, zeer
• weinige in Bresfe, waar vcelc Mciren zyn . En wanneer ilc her
,,
• brocdzel, door den andercn gell . a,~n , op acht jongen flel,
_, flel ik hot niet to weino . Do Bu'zert verniclt 'er, des ben ik
• verzekerd, vecle, en de Voc, zcat amen, duet mede, daar by
y , wile da g'e l
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wen ; zy fchynen dan by Paaren zich zamen to voegen,
volgens het getuigenis van KLEIN ; zy haasten zich om
de Noordfche Land'en to bereiken, waar zy broeden en
den Zomer doorbrengen .
In dit Saizoen bedekken zy, om zo to fpreeken, a11e
de Meeren en alle de Rivieren van Sinerie (*), van Lap .
laud (t) ; zy dringen no .- verder in het Noorden door
In Laptot in Spitsbergen (4.) en in Groenland
,, land," fchryft de Heer HOEGSTROEM, ,, fchynen dee• ze Vogels de pleats der Menfcken to willen vervullen ;
,, want zo ras de Laplanders met den Voortyd na 't Gobergte trekken, vliegen de benden Wilde Eendvogels na
99
,, de Zee ten Westen ; en wanneer de Laplanders, in
„ den Herfst, het Gebergte verlaaten, om in de vlakte
• to woonen, hebben die Vogels de vlakte reeds ont,, ruimd (**) ." Veele andere Reizigers geeven 't zelfde
getuigenis . „ Ik geloof niet," zegt de Heer REGNARD,
• dat 'er een Land is , overvloediger voorzien van Eendvo• gels, dan Lapland, alle de Rivieren zyn 'er mede over„ dekt ; en, in de maand May, vindt men de Nesten in
„ zulk een ovcrvloed, dat de vlakte 'er als mede ver„ vuld
(+) Men vindt in de viakte van Mangasca by de Tenisca ontelbaare henden van Ganzen en Eendvogels van allerlei foort . Voyage en Siberie, par Gn1ELI s , T. II . P . 56 . De iartaaren eetcn
mecst Melk, Visch, en Wild, bovenal Eendvogels, die by hun
zcer overvlocdig zyn. Ald . p . 171 .
(t) Ik geloof niet dat 'er een Land op de Wereld is, waar
amen nicer Eendvogels cn Zwaanen vindt, dan in Lapland. Oeuvres
de REGNARD, Tom I . p . 180 .
(1) In de Zuiderhaaven op Spitsbergen zyn veele kleine Eiland_
jes, die Been anderen naam hebben, dan die van Vogel-Eilanden ;
daar is het dat men cene menigte van Eenden-eyeren vindt . fist .
Gen . des Voyages, T. I. P. 270 .

(~) Wanneer hot flegte Weer in Groenland vroeger dan gewoonlyk begint, worden de Eendvogels in die barre flreeken verrast,
en komen in grooten getale om . In den Winter des jaars 175 I ,
wcrdcn do Eilanden rondsorn het Verblyf der Deenfdae Zendelingen in Groenland dermaate vervuld mot Wild, Eendvogelen, dat men
ze met de hand greep . CRANTZ flirt.diGroenla,psSu-t
hlemcat a Mist. Gen . des Voyages, Tom . XIX. P . 185 .
(-) Defcription de la Lapponic Suedorfe, par H GSTROEM, dan,•
4Hist . Gcn. des Voyages Supplement, Tom . XIX . P . 491 .
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„ vuld is ." Niettemin blyven 'er, in onze gemaatigder Lugtflreeken, eenige Paaren van die Vogelgn over,
die door zekere omflandigheden belet zyn den grootert
]loop to volsen ; zy nestelen in onze Moerasfen ; en 't is
alleen uit ci'eeze weinige overblyvers, dat men in flaat
geweest is, om de byzonderheden van bet paaren deezer
Vogelen, en de zorg, welke zy voor de Jongen draagen,,
in den wilden flaat, waar to neemen .
Wanneer op 't laatst van February bet zagte weer aanvangt, beginnen de Mannetjes de Wyfjes op to zoeken,
en niet zelden valt 'er gefchil over, 't welk tot vegten
komt (*) . De Paartyd duurt omtrent drie weeken ; bet
Mannetje fchynt de moeite op zich to neemen, om eene
gefchikte plaats tot de voortbrengzelen des minnehandels
op to zoeken : by wyst dezelve het Wyfje aan , die ze
goedkeurt, eii"er bezit van neemt : deeze pleats is doorgaans een digte hoop biezen, afgefcheiden in 't Moeras
hot Wyfje fchikt deeze hoop, en vormt 'er een nest van ;
de hinderlyke flukken wegneemende . Maar, fchoon de
JJ7ildc Lendvogels, even gelyk de andere Watervogels, by
voorkeuze liefst digt by 't water nestelen, vindt men
nogthans Nesten in vry ver afgelegen houtgewas, of
op Velden in de flroohoopen, ja zelfs in de bosfchen in
holle boomen, en in oude verlaate Nesten
Doorgaans telt men in elk Nest tien, vyftien, ja zotnwylen tot achttien Eyeren : zy zyn groenagtig wit, de
dooijer is rood . Men heeft waargenomen , dat het leg .
zel der oude Wyfjes bet talrykfle is, en dat deeze ook
eer beginners dan de jongere .
Telkens, wanneer het Wyfje de Eyeren , al is bet
flegts voor een korten tyd, verlaat, bedekt zy dezelve
met de Veeren uit het lyf geplukt, om bet Nest to verzagten : nooit gaat bet vliegen ; honderd fchreden is de
verfle amand, en tot daartoc treedt bet met fchroom,
0111-

(*) De Lieden aan het Mcir d'Armmavilliers hebben ons verhaald , dat een Mannetje zomtyds twee Wyfjes heeft, en behoudt ;
maar dewyl de Eendvogels, op dat Meir gevoed, zich in een middelftand bevinden, tusfchen den wllden en tammen ftaat, kunnen
wy deeze byzonderheid niet rekenen onder de waarneemingen,
die ons de levenswyze der 1fendvogclen in den zuivgrerl Natutdrf aat voorftellen .
(+) SALERNE, p . 42g .
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omziende of 'er ook jets vyandlyks zich opdoet ; dock
wanneer bet recht to broeden zit, doet de aannadering
van een Mensch 't zelve debet
Eyeren niet verlaaten .
Her Mannetje fchynt het Wyfje in het broeden niet to
vervangen ; alleen houdt
zich op ecnen niet wyden
afftand, verzelt 't zelve als bet eeten gaat zoeken, en
verdeedigt bet tegen de vervolgingen van andere Manne .
tjes . Het broeden duurt dertig dagen ; alle de Jongen komen op denzelfden dag uit, en 's anderen daags treedt
bet Wyfje nit bet Nest-, en roept ze to water : vreesagtig en huiverende, twyfelen zy 'er in to treeden, eenige
zelfs keeren to rug ; de iloutmoediglte egter begeeft zicix
naa de Moeder in 't water, en welhaast 'volgen de andere : tens bet Nest uitgetreeden zynde, komen zy 'er niet
weder in . Wanneer bet Nest verre van bet water afgelegen of vry hoog is, neemen bet Mannetje - en Wyfje (*)
de Jongen in den bek, en draagen ze de een n .aa den
ander in bet water . 's Avonds roept de AMoeder ze zamen, en kruipt in 't riet, waar zy haar kroost, geduurende den nagt, onder de vleugelen verwarmt . Den geheelen dag zwemmen zy in 't water , of loopen op 't
land, waar Vliegen en andere kleine Infecten bet eerfle
voedzel uitleveren : men ziet ze duiken, zwemmen eix
duizend beweegingen met de grootfte vaardigheid maaken .
De Natuur, by de jonge Eendvogcls, de fpieren, tot bet
zwemmen noodig, , terflond verfterkende, fchynt eenigera
tyd de formeering, of althans den aangroei , der vleugeler
to verwaarloozen : deeze deelen blyven, bykans zes weeken lang, kort en onvolkomen : de jonge Eendvogel heeft
reeds de helft van deszelfs grootte, is onder den built
reeds gevederd, als mede op den rug, eer de vleugelpennen beginnen uit to fchieten ; bet duurt drie maanden eer
zy bet vliegen kunnen beproeven . In deezen ftaat draagen zy den naam van Halve Eendvogels : die onmagt vati
to vliegen geeft gelegenheid , om op de Halve Eendvogels
een gemaklyke en zeer voordeelige jagt to maaken . En
't zyn waarfchynlyk de Eendvogcls , nog to jong om to
kunnen vliegen, die de Laplanders, op hunne Meiren a
met zo veel gemaks met een flok dood flaan (- f) .
Defchryft dit bedryf aan 't Mannetje, d4
aan 't Wyfie, toe .
(t) Hist . Gm. des Voyages, Tom . XV p, 30&,
(*) De Heer
Heer

LOTTINGHR

HEBERT
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t)ezelfde foort van Wilde Eendvogels, die onze Land .
ftreeken, geduurende den Winters bezoeken, en in deft
Zomer de Noordfche Gewesten van ons Waerelddeel be .
woonen, vindt men in de daar aan beantwoordende 0orden der Nieuwe Wereld (*) : hunne uittochten en reizen
in den Herfst, en in de Lente, fchynen daar op dezelfde
wyze geregeld, en in denzelfden tyd volbragt, to worden (t) . En heeft men zich geens'ins to verwonderen,
dat Vogels, die het Noorden hoven alles verkiezen, en
zo iferk vliegen , in de Noordlyke Gewesten van het eene
Vaste Land in 't andere overgaan . Maar wy mogen we!
twyfelen, of de Eendvogels, door de Reizigers gezien, eu
in groote menigte in de Zuidlyke Landen aangetroffen (§), tot de gewoone foort van onze WildeEendvogels
be.
(*) Te Louifiane zyn de Wilde Eenden veel grooter en lekkerder, dan in Frankryk, doch voor 't overige aan dezelve volkomen
gelyk ; zy zyn 'er in zulk een overvloed, dat men 'er duizend
voor een by ons telt. LE PAGE DUPRATZ, Hist. de la LouUiiane,
T. IL p . 114 . 1k heb dit Jaar van Louifiane verfcheide Vogels
ontvangen, gelyk aan de foorten van 't zelfde gellacht, die zicl3
in Frankryk en in verfcheide deelen van Europa, bevinden ; en in_
zonderheid een Eendvogel, geheel gelyk aan onzen Wilden Manne_
t,es Eendvogel : 'Er was geen verfchil in dePluimadie, alleen was
De Inwoonders van Louifianc hebben
dezelve wat grooter.
zelfs zo veel gelykheids gevonden tusfchen deezen Eendvogel eri
die, van Europa, dat z y dezelve den Franfchen Eendvogel noemden .
Eene aanmerking, ons medegedeeld door den Heer MAUDIT . FER.
NANDES heeft, in het Meir by Mexico, dergelyke Eenden gezien.
Hist. Avi . nov. Hisp . P . 45. D e Eendvogels in Canada zyn gelyk aan die wy in Frankryk hebben . Nouvelle Relation de la Gasp .
Pat P. LE CLERC, Paris 1691 . P. 485.
(t) Op het einde van April komen de Eendvogels in grootert
getale in de Baay van Hudfon. Hist. Gin . des Voyages, T. XIV.
p . 657 . Als de Zon in December eenigzins fchynt en de koude
gernaatigd is, komen 'er de Eendvogels, om 'er zich omtrent twee
maanden op to houden . Voyage du Cap. ROBERT LADE . Paris 1744 .
T . II . p. 201 .
(§) Eendvogels op de Kust van Diemen op 43' Breedte. CooK
Sec. Voyage, T. 1. p . 229 . Wilde Eendvogels aan Kaap Frowart,
in de Straat van Magellan. WALLIS, Tom. II. Prem . Voyage de
COOK, p . 31 . In de Baay van Kaap Holland in dezelfde Straat,
p . 65. In grooten getale in de Haven Egmond. BYRON, Tonl . I .
Op Tanna zagen wy veele
Prem. Voyage de COOK, p. 65.
K-fI-
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hooren, en wy gelooven, dat ze veeleer gebragt moeten
worden tot foorten aan de Lugtftreeken eigen ; althans
wy mogen dit vermoeden, tot wy meer onderfcheidende
berigten hebben van de foort van Ecndvogelen, die zicli
Wy weeten, dat
in de wider ,Yrchipel onthouden .
die, aan welke men op St . Domingo den naam van Wilde
Eendvogels geeft, niet van de foort der onzen zyn (*),
en volgens eenige aanduidingen, wegens de Vogelen in
de verzengde Lugtftek . (j-), gelooven wy niet, dat onze Wilde Eendvogel tot daar is doorgedrongen ; of men
moest de Tamme derwaards overgevoerd hebben (g) .

Voor
Toni .111. P . 184 . Eene
kleine Rivier overtrekkende in onzen - overtocht na Otahiti, zagen
wy eenige Eendvogels, zo ras ivy aan hot andere einde kwamen .
De Heer BANKS fcihoot 'or op, 't welk con grooten lchrik order
de Indiaanen verwekte . Prem . Voyage de COOK, Tom . 11. p. 3 2 7 .
Wy doodden in de Baay Famine, in de Straat van Magellan,
eene menigte Vogelen van verfchillende foorten, en daar onder
Eenden . WALLIS, Tony . II . du Prem. Voyage de COOK, p . 64 . In
twee groote Meiren van versch water op Tinian, vonden wy,
benevens ander Gevogelte, Eenden . Relation de Adm. ANSON, dams
l'Rist. Gin . des Voyages, Toni . II . p . 173 .
(*) De Vogels, die men op St. Donning o den naam van Wilde
Eenden geeft, verfchillen zeer veel van de Wilde Eenden in Europa,
zo in grootte, als in pluiniadic, en finaak . Aant . ons nledegedeeld door den Ridder LEFEBRE DISHAYES . --- De Wilde Eenden van Cayenne zyn dezeffde, als die men in Europa kent order
den naam van Barbaryfche Eenden. Aanm . van den Beer BA1ov .
(t) „ 'Er zyn in deeze Landen (op de Kust van Guini) twee
,, foorten van Wilde Eendrogelen : zints ik bier geweest bon, zag
,, ik 'er flegts twee van de eerfle foort, zy verlchilden noch in
,, grootte, noch in gedaante, van andere Eendvogelen ; doch derzel• ver kleur was cen zeer fchoon gioen, de bek en pooten wa• ren hoog rood ; waren ze leevend geweest, ik zou, om de
• fchoonheid der klcuren, 'er vry veel voor hcbben willen gee• ven .
Ook heb ik 'er con van cie twecde foort gezien,
,, een van ons Volk hadt lien gedood ; de gedaante was gelyk
• aan die der voorgaande, doch de Bek en Pooten waren geel,
• de Pluimadie was half groen, half graauw, cn kon deeze in
• fchoonheid by de andere met haalen ." Voyage de BOSMAN, LetWilde Fendvogels. Second Voyage de COOK,

tre XV .

(§) De TammeEenden zyn, eerst zints eenige iaaren, cp do Kust
van Guini bekend . Voyage de BOSMAN, gcichrceven in 1705 . EI0n
bi gt
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't overige welke de foorten zyn, die deeze Zuidlyke Gewesten bevolken , zy blyken niet onderworpen to
zyn aan de reizen en uittochten, die zy, in onze Lugtfreeken , uit hoofde van derzelver verandering, onderneemen (*) .

Voor

bragt de Hollanders in bet verblyf der Eendvogelen, (in het Paleis
des Konings van Tubam op lava) zy vonden ze gelyk aan die
in Holland, uitgenomen dat ze wat grooter en de meesten wit
waren ; de Eyeren zyn tweemaal zo groot als ooze beste Hoender-eyeren. Second Voyage des Hollandois . Hist. Gen. des Voyages,
Tom . VIII . P. 137 .
(*) Te Tunquin bouwt men kleine huisjes voor de Eendvogelen,
ten einde zy daar in de Eyeren legged : men fluit ze alle avonden
op, en laat ze alle morgens uit . . . . Het getal der Wilde Eenden
is ontelbaar ; zy komen her voedzel zoeken in de maanden May,
Juny en July, en als dan vliegen zy niet altoos aan Paaren ; maar,
naa October tot in Maart, ziet men groote benden by een, die
het laag en moerasfig Land bedekken . Nouveau Voyage autour du
Monde, par DAMPIER, Rouen 1715. Tom . III . P. 30 .

('t Vervolg by eene nadere gelegenheid.)

VERHANDELING VAN DEN HEER HILL, EEN BKROEMD
ENCELSCH NATUURKENNER, OVER DEN SLAAP EN
OORZAAK VAN DE BEWEEGING DER GEVOELIGE
PLANTEN .

Naar bet Hoogduitsclt van den Beer

H. j . VAN HAHZ .

Vertaald door D . L . OSKAMP, Phil.
Stud. to Utrecht .

Doct . et Med.

D

e Verklaaring eener der zonderlingfte en merkwaardigfte verfchyning van bet Ryk der Planten kan
diet anders , dan de aandagt en verwondering eens Natuurkenners tot zig trekken ; weshalven de Hoogduitfche
Vertaaler met recht betuigt, dat het genoegen , het welk
by door het leezen deezer Engelfche Verhandeling van
den Heer HILL , over den Slaap, en 0orzaak van de beweegit2g der gevoelige Planten , gefmaakt hadde , alleen
hem had aangezet, ook deeze aan zyne Landgenooten,
die of de gelegenheid ontbrak de or7gtneele, of de Frailfche
it
V. REEL . t1ENGELW . N O .6 .
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fche Vertaaling to leezen, mede to deelen ; waarnan ook
alzints door bet groot debiet hiervan door geheel Duitschland is beantwoord geworden : bet welk my heeft aangemoedigd bet hoofdzaakelyke deezer Verhandeling , naar de
Hoogduitfche Vertaaling, onzen Hollandfchen Leezeren aan
to bieden .
De Franfche Vertaaling, to vinden in bet journal des
Sfavans der Maand Augustus 1773, van pag . 2o6-a56, is
met eene Voorrede vermeerderd, voornamentlyk dat geene behelzende, wat reeds v66r den Heer HILL over deezen Planten Jlaap gezegd is, welke insgelyks in bet Hoogduitsch is overgebragt, en even als de Verhandeling door
deezen Vertaaler met eenige aanmerkingen verbeterd, welke ik of in den text zelf~heb laaten invloeijen, of, daar
zulks vereischt wierd, in fubfl :antie befchreeven .
Wanneer de Autheur in de laatle Afdeeling over de
manier, om de Proeven to maaken , handelt, befchryft by
alleen, hoe men de f'ructuur der Bladeren eener Abrus,
en gevoelige Plante, kan leeren kennen ; daar echter de be handeling dier Bladeren, welker inwendig maakzel men
nader begeert to onderzoeken, to zeer bekend is om bier
weder verklaard to worden, heb ik deeze Afdeeling onvertaald gelaaten .
V

O O R

B E

R I

C H T,
Het welk voor de herlaandeling van den Heer HILL, in
bet journal des Scavans geplaatst is.
Eer wy den Leezer de Verhandeling des Engelfchen
Atitheurs zelve aanbieden , zullen wy dat geene , 't welk
reeds to vooren over deeze materie gefchreeven is , in 't
kort opgeeven .
Maar weinige Schryvers hebben zig bekommerd de oor .
zaak van een verfchynzel to onderzoeken, bet welk toch
zedert langen tyd hunne verwondering had moeten opwekken . De Ridder LINNIEUS , welke de Historifche
Kruidkunde met een aantal nieuwe. Waarneemingen verrykt heeft, heeft Diet minder de eere, verfcheide wezendlyke deelen der Philofophifche Kruidkunde ontdekt
to hebben ; ook de Slaap der Planten is zyne opmerkzaamheid niet ontfhapt, welk verfchynzel by ontdekte
door een by Philofophifche onderzoekingen niet zelden voorkomend gelukkig toeval : daar hem namentlyk zeer veel
ge-
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gelegen lag, om de Lotus Ornithopodioides (*), die by van
zynen beroemden Wend, den Heer VAN sAUVAGES, bekomen had, naauwkeurig waar to neemen, zo beval by deezen, die maar twee Bloemen droeg, aan zynen Tuinman,
onder voorwendzel, dat by dezelve door den dag niet
had kunnen onderzoeken ; dock hoe zeer was by verwonderd des avonds deeze Bloemen niet meet to ontdekken ; den volgenden morgen echter kwamen zy weder to
voorfchyn , maar verborgen zig tegens den avond weder
zodanig, dat men ze niet meer gewaar kon worden ; dit
zelfde gefchiedde op den derden dag, en eindelyk bemerkte onze groote Natuurvorfcher, dat drie Bladeren deeze,
geduurende den nacht, zodanig infloten, dat zy voor de
fcherpziendfte oogen zelfs onzichtbaar waren . Zy nu,
welke weeten, met wat yver de Ridder LINNXUS gewoon was zyne Waarneemingen door to zetten, zullen
ligt raaden, dat ook de tegenwoordige niet onachtervolgd
bleef. Hy begon derhalven fpoedig den Tuin van Upzal
des nachts to doorwandelen, en alle Planten wierden, met
bet licht in de hand, op bet naauwkeurigst waargenomcn ;
hier zag by met vreugde, dat ieder Plant door zyn byzonderen flaap bevangen werde, en dat zy door hunnen
verfchillenden land en bonding deeze een ', germaate nabootfte, welke de verfcheidene zoorten van Dieren reeds
voorlang aan deNatuurheminnaaren getoond hadden ; wanneer by naar ryper onderzoek befloot, dat
Ten Eerften, de jongere Planten deezen Slaap meer
dan de oude onderheevig waren (7- ) .
Ten Tweeden , cone afweezendheid van Licht alleen,
deeze verfchyning, welke men oneigentlyk den Slaap der
Planten noemt, veroorzaakte, dat de koude van den nacht
hiervan niet de eenige reden was , wyl de zodanige,
welke op een warme plaats bewaard wierden, deeze fo art
van rust, even zo als de andere, onderworpen waren .
Ten Derden , dat de Bladeren, naar dat zy enkel, of
zaamgefleld , los , of onder den anderen verwar .i waren,
geduurende den nacht verfchillende gedaanten aannamen,
of zig op verfcheidene wyze omboogen ; en eindelyk
Ten
(*) CAROLI LINNIEI
1091 .

Species Plantarum, Tom . 11 . Edit . 3 . pag.

(t) Hier omtrent verfchilt de Heer HILL met den Ridder
Janet. des Hoogduitfchen Vertaalers .

NIius .

R2
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Ten Vierden , wanneer by de richting der flaapende
Bladeren , of der Bloemen die nog niet geheel open waren ,
onderzocht, en met die geene , die reeds geheel open waren,
vergeleek ; geloofde by , bet oogmerk der Natuur door
deeze beweeging der Bladeren, die men den Slaap derzelven noemt, to ontdekken : namentlyk, dat bier door de jonge
uitfpruitzels tegen de befchadiging der Lucht, der Dauw,
of eene onverwagte Vorst bevryd wierden . Wy durven vryelyk vertrouwen, dat van bet m,dden des Zomers
des jaars X755 of to rekenen , tot op heden , de Zweedfche Kruidkenner zyne onderzoekingen fterk vermeerderd,
en zyne waarneemingen over alle Planten des Upfalfchen
Tuins , en een groot deel der geenen, welke in zyne Flora
Suecica zyn afgebeeld , uitgeitrekt zal hebben . In zyne
uitgegeevene Verhandeling (*) echter, brengt by deezen
Slaap maar tot vier verfcheidene gezichtspunten , waar van
by de proeven alleen genomen heeft op een en vyftig
foorten van Planten . Deeze verfchillende gedaanten zyn
door hem in Plaaten voorgefteld, welke wy den Leezer,
zo wel als de Verhandeling zelfs, die alzints verdient
geleezen to worden, ten flerk1len aanbeveelen .
De Heer ADANSON, Nledelid der Koninglyke Academic
der Weetenfchappen , drukt zig hierover in deezer voege
uit (t) : „ N° • 111 . !e zamen vallende beweeging : In zodanig cen toefland der Lucht, welke voor den wasdom der
„ Planten bet voordeeligst is, namentlyk, zo met een damp i• ge era vochtige hitte, als met een bewolkten Flemel, en don„ derachtig weder, built en zig de uit kleine Blaadjes zaam~~ geflelde Bladeren (Folic pinnata) van verfcheidene Plan .
• ten , als by voorbeeld der Ertgewasfen , op dezelfde wyze,
• als hunnen gemeenen Steel (4) . Dit zelfde neemt men
• waar aan eene gevoclige Plant, welke eenige dagen in een
s, Kelder bewaard is .
,, Als zy flerk van de Zon befcheenen worden, richten zy
y , zig weder op , en verhefen zig zodanig in de hoogte, dat
„ zy
(*) De fonzno Plzntarwn 1755 . Conf. Amzenitates Academ . Vol.
1V . pag. 333 . Vel Comnzentarii de rebus in Scientia Nat. et Medicina gestis, decad . prim . Suppl. i . pag . jog .

pag . 55 .
}) Namcntlyk nederwaarts, wyl de genleene Steel, waar aan de
kleine Blaadjes zitten, zteh ook nederwaarts in een halven Cirkel
tegen den flatn der Plante buigt. 4anm . des Hoogdui fchen Vtrtaaler s
(t) Families des Plantes, a Paris 1763 . 1 . partie,
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f, zy eon regten hock met hunnen gemeenen Steel uitmaaken .
„ Ll7anneer de boven/le oppervlak e van verfcheidene enkelde
• Bladeren op dezelfde wyze aan de brandende Zon worden
„ blootge/leld, zullen zy insgel9'ks hol worden, 't welk hunne
„ overeenkomst met de zaamgefelde Bladeren to kennen geeft .
• Dit toont de Sigesbeckia (*), de Urena (f), en ande .
• ren . De hitte van eon gloeiend yzer zal dezelfde working
• by beide voortbrengen , doch hier door word de Plant be„ nadeeld ; ook heb ik bemerkt , dat ver fclreidene foorten der
• Cheropodiums ieder avond met den ondergang der Zon
„ hunne Bladeren optrekken , en dezelve weder des morgens
„ met derzelver opgang nederwaards buigen , als zy onmid„ delyk door dezelve befcheenen worden .
„ Zo draa de Zon is ondergegaan , en geduurende de koelte
„ der Dauw , buigen zy zig , en hangen zodanig nodes
„ waards , dat zy eon regten hock met hunnen gemeenen
,, Steel uitmaaken, en met hunne onderfle oppervlakte de te• gen hun overflaande Biaderen naderen . Dit zelfde kan
• door eon konfelyken Dauw veroorzaakt worden, en dit is
• nit alleen aan de Ertgewasfen, maar ook aan de Balfa„ mina Impatiens (4), en andere waargenomen ."
Wy weeten niet , dat door andere Kruidkundigen, of
Natuuronderzoekers , nadere Waarneemingen omtrent deezen Plantenfaap gedaan zyn . Veelen hebben dat Been,
bet welk reeds door den Ridder LINNIEUS gezegd is,
wederhaald ; het welk derhalven niet nodig is bier bygebragt
to worden . Zeer gewichtig echter zoude bet zyn, by aldien men , na de oorzaak deezes Slaaps gevonden to hebben,
konde verl laaren, waarom zig eenige Bloemen alleen naar
Zonnen ondergang, of geduurende den nacht, openen,
't welk men aan de Mirabilis .7alappa
of z ogenaamde
Nachtfchoone der Tuinen, bemerkt .

(s) ,

UITTREKZEL DvR VERHANDELING VAN DEN HEER
HILL, EEN BEROEMD ENGELSCH NATUURKUNDIGE .

De Heer HILL, ten erode zyn Vricnd, den Ridder LiN[aan wien by deeze Verhandeliug zond] des to
klaar(" ) CAROM LINNIEI St ecies Plantarum , Tom . II . Edit . 3 . pag . 1269,

tv&US,

fee.
(4) Idem ihidem, pag. 974 .
(1) I?t pag . 1328 .
(§) Tom. 1 . pag. 252,
R 3
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klaarder van de waarheid zyner gevoelens , omtrent den
,Sit,, ,p en Oorzaak yan de beweeging der gevoelige Planten
to overtuigen , verdeelt deeze in de elf volgende afdeelingen , wF1ker hoofdzakelyken inhoud ik hier kortelyk zal
mcded : :elen .
Eerftr. Afdeeling . Offer den Slaap der Planten .
-- Van de Structuur der .Bladeren in 't
Tweede
gemeen.
- II'aarneemingen , welke op verfchilDerde
lende plaatzen omtrent den Slaap
der ?lanten gemaakt zyn .
- Structuur van eene Plant der Abrus
Vierde
Planten.
Vyfde
- Oorzaak der verandering die de Planten ondergaan , en waar aan men
den naam van Slaap geeft .
Zesde
--- Waarneemingen aan een Abrus Plank .
Zevende
-- Nadere Il7aarneemingen en Proeven,
omtrent dezelfde Plant .
Van de beweeging cener gevoelige
Achtile
Plante .
Negende
- Orereenkomst der gevoclige en andere
Slaapende Planten .
Tiende
Structuur eener gevoelige Plante, benevens de oorzaak haarer beweeging .
Elfde
- Manier, hoe de Proeven to maaken .
1 . Over den Slaap der Planten .
Reeds voor eenigen tyd, had men bemerkt, datde Bladeren van zommige Planten , geduurende den nacht, eene
richting aannamen , die geheel verfcheiden was van die
geene , welke zy des daags vertoonden . AcOSTA heeft
deeze eigenfchap aan den ('~) Tamarindenboom, de Abrus,
en andere Egyptifche Planten, bet eerst waargenomen, en
men heeft naderhand dit zelfde in verfcheide Europeefche
Planten ondervonden . Deeze Schryver meende , dat de
Natuur zig van dit middel bediende, om de fynffe deelen
der Plant , als by voorbeeld den Bloefem en de Vrucht,
voor de befchadigingen der onguure Lucht to bevryden ;
grondende hier op voornamenlyk zyn gevoelen, dat de
Knop( ^) Zie HOUTTUYN, Natuurlyke Histor .e, Tweede Deeds Tweede Stuk,
tiler Boo,nen, pag . 94 .
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Knoppen van den Tamarindenbooan door deszelfs l3laderen
geheel bedekt wierden .
RAY, echter, verwerpt deeze gedachten, offchoon by de
bovenftaande Waarneeming toeftondt . En onzen Autheur
fchynt deeze verandering eene natuurlyke werking to
weezen , welke uit de gemeene eigenfchap der Lichaamen,
en hunne tegenoverftaande werkingen, ontftaat , en van
den wyzen Schepper in verfchillende omftandigheden tot
gewichtige oogmerken gebruikt words .
Veele laatere Schryvers hebben deeze Waarneemingen
vermeerderd (*) , en men moet hun voorzeker dank betuigen , dat zy de gangen der Natuur nauwkeurig zyn
nagegaan , en ons hunne ontdekkingen medegedeeld hebben . Doch het is een groot verfchil , en waar toe een
weinig meer fchranderheids vereischtwordt, Diet alleen de
waargenoomen omllandigheden afzonderlyk op to geeven,
maar ook derzelver oorzaak nauwkeurig to bepaalen .
Hier mede hebben zig verfcheide vlytige Natuuronderzoekers bezig gehouden , zonder nogthans daar in volkomen to kunnen llaagen . Eenige hebben deeze eigenfchap
toegefchreeven aan de werking der hitte en koude , doch
bier van is men afgegaan , na dat 'er is waargenomen,
dat even dit plaats vond in de kasfen , en warme verblyfplaatzen, der Planten, waar de gemaatigdheid der Lucht
altyd dezelfde is . Andere hebben dit van de goede of
kwaade gefteldheid der Planten zelve zoeken of to leiden ;
maar dit gevoelen komt onzen Autheur voor , even zo
naby aan de waarheid to weezen , als dat , 't welk de
Heer LINN)EUS trachtte to beweeren, namentlyk, dat dit
by de jongere Planten meer plaats zoude vinden, dan by
de Oude .
Men zal nit de volgende Waarneemingen klaarlyk zien,
dat de flaapende , en gevoelige , Planten veele overeenkomst met de andere hebben, dat hunne, offchoon verfchillende, beweeging , nogtans van dezelfde oorzaak afhangt , dat verfcheidene flaapende byna dezelfde eigenfchappen bezitten , als de gevoelige , en eindelyk , dat
men in deeze laatfte 'er eenigen ontmoet , die hun alien
eigen fchynen : 't welk de overeenkomst van beide de
voor(*) Vid. Comsnentarii de rebus in Scientia Nat . et Medicina gestis,
Vol. X. pag . 1 32 . Nec DOD, Prune' Decadis Suppl.
IMO- pag, 1 04ac eodem Suppi . Decadis Secundce, pag . 646R 4
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voorwerpen bewyst , en ons van zelfs leidt tot de ont.
dekking der oorzaak hunner beweeging.
De Autheur gelooft de oorzaak der veranderde richting
eener -Ibruc Plante (*) to kennen , wanneer by dezelve
naar welgevallen des middags ziet fluten , en weder openen ;
21s mede die der beweeging eener gevoelige Plante , als
by insgelyks dezelve kan iluiten zonder haar aan to roeren, door de oorzaak to verwyderen , die dezelve opgericht , en geopend houdt, nit hoofde , dat wy de oorzaak
dier werkingen kennen , welke wy in ftaat zyn voort to
brengen .
II. Van de Struetuur der Bladeren 't algemeen .
Het valt nier bezwaarlyk bet maakzel der Planten , en
inzonderheid hunner Bladeren, to leeren kennen ; bier toe
behoeft men maar een goed Vergrootglas to gebruiken,
waar door men hunne kleinfte vaten zelfs ontdekken kan .
Zo heeft ook onze Autheur bet maakzel der Riaderen nagegaan , en gevonden hebbende , dat de grootere vaten
van deeze alle in den Steel to famen kwamen, beflooten,
dat aan bun alleen, zo de natuurlyke richting der Bladeren , als haare verfcheidene itellingen , moest toegefchreeven
worden ; welke laatfte geduurig veran ieren , zo dra een
uit- of inwendige oorzaak op de vaten werkt .
Daar nu de Bladeren geftadig doer de Lucht omringd
worden , zyn zy ook derzelver verfehillende werkingen,
benevens die van bet Licht, der Hitte , en der Vochtigheld , onderworpen , welke de Schryver meent als de tweede oorzaak van de veranderende ftellingen der Bladeren to
kunnen aangemerkt warden , waarvan de eerfle in de
Structuur der vaten zelfs zoude opgeflooten weezen .
111 . 1Vaarneemingen , welke op verfehillende plaatzen
omtrent de Slaapende Planien gemaakt zyn .
Deeze verander :ng der bonding is bet meest aan die
gevleugelde of zaalrgeftelde Bladeren to bemerken, welke
uit
Species
(*) Pifitm Indicum minus caccineum .
Vid. :.INN)FI ,
Pksntarum, Tom . 2 . edit . 3 . pag, 1025. Vats deeze en de gevoelige Planten, (waar onder de Heer HILL de 111imofa fenfitiva verftaat,) heeft do Heer VAN HAHZ een Plaat en Befchryving, uit de
groote Hoogduitfthe (Economifclie en Piryfifche Lexicon , aeliter zyn
Vertaaling gevoegd, weshalven ik de Leezeren , die een nader
onderzoek deezer Planten begeeren, tot dit inderdaad voortreffeJyk Woordenboek zelf verwyze,
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uit veele kleine blaadjes beflaan , die door een gemeenen
heel gedraagen worden (Folia Pinnata) : weshalven wy
ons by deeze bepaalen zullen .
De vier werkende weezens , waar aan wy zo even ge .
zien hebben , dat de Planten onderworpen waren , zyn
door alle de wereld-deelen verfpreid , zo nogthans , dat
hunne werkzaamheid verfchilt naar bet Climaat , waarin
zy zig bevinden . In bet onze (het Engelfche), welk gemaatit;d is, hebben de Planten , die gevleugelde of zaamgeftelde Bladeren hebben, de kleine Blaadjes, waar uit zy
beflaan, parallel met den Horizont, en vertoonen weinig
gevoeligheid . In de Oosterfche Landen , waar de hitte
grooter is , richten zig deeze kleine Blaadjes met hunne
fpitzen omhoog , en veranderen zig ligter . De meeste
Egyptifche Planten houden zelden eene vaste richting,
daar zy integendeel in de Noordelyke landen haast nimmer hunne hooding veranderen, of zig met den Ilorizont
parallel vertoonen .
Doch niet alleen neemt men dit waar in die Planten ,
welke in verfchillende Climaaten onderhouden worden,
maar ook even deeze verandering zien wy de Planten ondergaan, in de drooge en regenachtige Jaargetyden : onfeilbaar veranderen zig deeze Planten aan die oorden ,
waar de regen menigvuldig is ; zy , wicr Vleugleedjes by
fchoon weder een flompen hock naar boven maaken, maaken dezelve onderwaards by regcnachtig weder . Veelen
hebben dit aan de werking der hitte, anderen aan die der
vogtigheid toegefebreeven , tot dat men van bet tegendeel van beide gevoelens is overtuigd geworden . Te
vooren heeft men reeds gezien , dat de Planten , die in
de warme verblyfplaatzen bewaard worden , dezelfde veranderingen ondergaan, en ik heb door verfcheide Proeven
ondervonden , dat de vogtigheid geene werI ing op dezelve heeft . Ik heb zommige Pianten tot verdrinkens toe
begooten , anderen heb ik droog gelaaten, en geene verandering aan dezelve waargenomen . Hunne Bladeren
hebben zig des morgens geopend , en des avonds geflooten, op bet zelfde uur, en op dezelfde wyze .
Hier uit volgt , dat twee van deeze vier weezens geen
aandeel aan deeze werking hebben , en , daar de Lucht
aan to veel veranderingen onderhevig is , om als de oorzaak deezer werking aangemerkt to kunnen worden, moeten wy ons by het Licht hepaalen , en ih, hebbe door
verfchillende Waarneemingen bevonden , dat de verande ,
ring
R

a5'0

VERHANDELING OVER DEN SLAAP, ENZ .

ring van de richting der Bladeren , welke Wy op verfchillende tyden aan dezelve bemerken , alleen hieraan moet
toegefchreeven worden . Dit is derhalven de ontdekking,
die de Autheur zig vleidt gedaan to hebben, en Welke by
tragt to bewyzen , op vernuft gegrond en door ondervinding bevestigd to weezen . Deeze werking, zegt by, bevat niets buitengemeens in zig , wanneer men dezelve
inaar met opmerkzaamheid naargaat ; en de zaak naar die
gronden, welke by to toonen heeft vastgefleld, befchouwende, zal men bevinden, dat deeze werking, van welke
by thans fpreekt , noodzaakelyk cene werking des Lichts
weezen moot.
(Dit heeft men to verwagten in een volgend Stukje .)

VERSLAG DER VERRIGTINGEN VAN DE MAATSCHAPPY
TOT NET ONDERZOEKEN VAN DE GESCHIEDENIS,
DER NATUURLYKE HISTORIE, DE OUDHEDEN, DE
KUNSTEN, DE WEETENSCHAPPEN EN LETTERKUNDE VAN ASIA, TE
CALCUTTA.
Door
den Voorzitter , .Sir WILLIAM JONES .

• van

de Oprigting der in dit opfchrift aange .
„
duidde Maatfchappye, in Louwmaand des Jaars
„ MDCCLXXXIV, hebben wy verfag gegeeven , met
• de Aanfpraak, to dier gelegenheid , door den Voorzit„ ter Sir WILLIAM JONES gedaan, mede to deelen . Wy
„ betuigden ons voorneemen, on1, van tyd tot tyd, als
„ ons Berigten deezer Maatfchappy ter hand kwamen,
• dezelve onzen Leezeren niet to zullen onthouden, en,
„ zo ras mogelyk, den Vaderlanderen to dienen met den
• oogst, in dit wydftrekkend veld van kundigheden verzameld zameld (*). Thans ziet bet Eerfte Deel van 't Werk
„ deezer 11-Iaatfchappye bet licht , onder den Tytel van
• Afiatic Refearches , or Tranfactions of the Society in/li• tuted in Bengal, for inquiring into the Haflory and In
tiquities, the flrts, Science and 'Latcrature of rifaa. In
• voldoening aan onze toezegging , zullen wy daar uit
• overneemen , 't geen wy denken van 't meeste aanbe• lang, en onzen Leezeren fmaaklykst, to zyn . Ligt be„ gry.
Vaderl
.
(*) lie onze .dlg
. Letteroef VII Deel, zde SPA, bi .
i I0-I I6 .
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„ grypen zy, dat wy ons meest al tot Uittrekzels zullen
„ moeten bepaalen .
„ Wy maaken een Aaiivang met bet een en ander op
• to geeven , uit de Aanfpraak , door den Voorzitter
• W . JONES , by de tweede Jaarlykfche zamenkomst in
• MDCCLXXXV voorgefteld ."
Naa eenige aanmerkingen voorgefteld hebbende, om de
uitfteekendheid van de Europif•h c Begaafdheden boven de
Afiatifclae aan to toonen, fpreekt by de Lede`n der Maatfchappye in deezer voege aan .
Schoon wy ons overtuigd mogen houden van onze
meerdere vorderingen in alle foorten van nuttige kundigheden , moeten wy daarom bet Volk van Afta niet geheel
verfmaaden , uit wiens nafpeuringen der Natuure , werken van Kunst , en vindingen der Verbeelding , wy verfcheide gewigtige werken mogen ontleenen , to onzer
eigene leeringe en voordeel . Indedaad , wanneer zulks
bet hoofddoelwit niet ware van onze Inftelling , dan kon
'er weinig anders uit gebooren worden , dan eene enkele
voldoening der nieuwsgierigheid ; en zou ik zoo veel genoegens niet fcheppen u ;t bet aandeel , 't geen gy my
gegeeven hebt om dezelve to bevorderen .
Eene nauwkeurige vergelyking to maaken, tusfchen de
Werken en Bedryven van de TVesterfche en Oosterfclie
Wereld, zou een verbaazenden arbeid vorderen ; maar wy
mogen, over 't geheel , zeggen , dat Rede en Smaak de
groote voorregten zyn van Europifche Zeden ; terwyl de
llfiatifche hooger zweefden in den kring der Verbeeldinge .
De Burgerlyke Gefchiedenis van hunne wyduitgeftrekte
Keizerryken, en van Indie in 't byzonder, moet van groote
aangelegenheid zyn voor Engeland ; doch wy hebben nog
een veel grooter belang by de kennis van de vroeg6re wyzen op welke zy deeze onfchatbaare Landen beftuurden,
van welker voorfpoed bet welvaaren onzer Volken , en
van ons zelven , zo zeer afhangt . Eene nauwkeurige
Aardrykskundige Kennis niet alleen van Bengalen en Bahar ; maar, om in 't oog loopende redenen, van alle de
daar aan grenzende Ryken, is ten nauwften verknogt met
een verflag van derzelver veelvuldige omwentelingen ;
doch de Natuurlyke voortbrengzels van deeze Gewesten ,
byzonder wat bet groeiend Ryk en dat der Delfftoffen
betreft , zyn hoogst aangelegene voorwerpen voor een
1Handeldryvend Volk .
Veel voordeels ftaat 'er to verhoopen van bet aankweeken
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ken der Plantkunde in dit Land , byzonder met betrekking
tot den Leefregel, waar door men Ziekten kan voorkomen, en de Geneeskunde, door welke men ze kan heril:ellen . De Oude lndiaanen ftelden de Geneeskunde op zeer
hoogen prys, onder de veertien Reinas, of Lostlyke Gaven,
met welke zy gelooven dat hunne Goden bun gezegend
hebben, tellen zy een Gcleerd Geneeskundsgen .
Van
de Scheikunde kunnen onze Manufacturen zeer veel verbetc.rings ontvangen.
De Fraaije Kuntten vorderen ook onze aandagt, fchoon
eenige derzelven onder de Oofterlingen nog fchynen in een
kindfchen f'aat to zyn, is, nogthans, bet Stelzel der Muzyk der Hindus op bettr beginzelen dan ons eigen gegrond ; en al de kunde der ntlandfche Opfl:ellers van 't
Muzyk vestigt zich op bet grout voorwerp hunner Kunfien , de natuurlyke uitdrukking van flerke Driften ; aan
welke de Melody fours wordt opgeofferd ; hoewel eenige
hunner Muzyktoonen zelfs het Europisch oor behaagen .
Van
Dichtwerken der 4rabieren en Perfiaanen mag
vrylyk gezegd worden , 't geen ABULFAREL wegens de
lblaftribhdrat verklaart „ dat, fchoon ze overvloeijen van
„ buitenfpoorig groote beeltenisfen en befchryvingen, ze
„ op de uitfleekendfle wyze inneemend zyn en leeizaam .
Geen flaalen van waare Welfpreekendhcid kan men
wagten to zullen aantreffen by Volken, waar de Regeeringsvorm zelfs bet denkbeeld van Volks-Welfpreekendheid
uitfluit ; maar de kunst van fchryven in fraaije en zagtrollende zinfneeden heeft, van de vroegflce ceuwen af, in Afia
ftand gegreepen ; de Vedds, zo wel als de Loran, zyn opgefield in afgemeeten profa, en de Opfl:ellen van ISOCRATFS
zyn niet keuriger befchaafd dan die der beste Arabifche en
Perfifehe Schryveren .
'Er z~~n veele fchoone overblyfzels van de Bouwkundee
der Hindus en dhu/elmannen , uit welke onze Bouwkunfl:erwaars nieuwe denkbeelden van 't fchoone en grootfche zoudenkunnen ontleenen .
In de Weetenfchappen mogen de Bfiatifehe Volken, met
de Europzjche vergeleeken , gezegd worden , kinderen to
zyn . Van de Regtsgeleerdheid nogthans der Hindw, en
Mrufelmans, kan men een onmiddelyk voordeel verwagten ;
en indien eenige flandhoudende Wetten nauwkeurig uit de
Sa9frit en bet Arabisch vertolkt waren, zou men 'er een
volkomen Indiaansch Wetboek uit kunnen vormen , zo dat
men alle de gefchillen tpsfchen de Inboorlingen, zonder Onzekerheid, zou kunnen beflisfen .
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AAN DE UITGEEVERS VAN DE N1EUWE ALGEMEENE
VADERLANDSCHE LETTILROEFFENINGEN .

I
k geloof, dat U Wel Eds . onzen Nederlanderen geen on .
dienst zullen doen, met hun de volgende Vertaaling van
eene korte fchets van 't Leven van den beroemden Ridder
J . D . aHCHAELIS , door hem zelven ontworpen, to geeven.
Ik heb de eer met hoogachting to zyn .
MYNE HEEREN

I

IAYNE HEEREN!

U Wel Eds . Dw. Dienaar
C . DI

Utrecht ,
den to May, 1 790 .
1k, JOHAN DAVID DIICHAeLIS, ben den 27 February 1717
to Halle geboren . Myn Vader CHRISTIAAN BENEDIC't US
)IICHAiLIS , geboortig van Elrich , in 't Graaffchap Hohen/lein , was daar toen to tyd Hooglecraar in de \Vysgeerte , naderhand in de Godgeleerdheid en de Oosterfche
Taalen .
Myn eerfte onderwys in de Taalen en Weetenfchappen kreeg ik van eenen byzonderen leermeester in myns
Vaders huis tot Michaelis van 't Jaar 1729 , toen ik de
openbaare School van 't Weeshuis begon to bezoeken . Ik
hoorde hier reeds in de eerf'e Klasfe, welke men Sclecta
inoemt , de Wysgeerige voorleezingen van den beroemden Godgeleerden j . S . BAUMGARTEN .
Met de Paasfehen van 't jaar 1 733, verliet ik dit School,
en kwam op de Hoogefchool van Halle . Het was jammer
voor my , dat ik maar op dezelve alleen geweest ben ;
want daar door word de denkenswyze to eenvormig ; bet
nadeel zou nog grooter geweest zyn , , zoo ik naderhand
niet naa Engeland gegaan ware .
In het verkiezen van myne Studien was ik niet geheel
willekeurig ; want hoewel myn Vader dikwyls gezegt
hadt , dat by in die zaak zynen zoon nooit iets zoude
voorfchryven , zoo hield by bet toch voor zeker
ik weet niet waarom ,
dat ik in de Godgeleerdheid
zoude ftudeeren . Maar niemand dacht daar by aan eene
omflandigheid, ik zelfs niet ; naamlyk : ik was in het gevaar, dat ik, by de Godgeleerdheid, voor 't toekomende
zon-
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zonder beftaan, of zonder geweeten, zoude zyn :want zoo
ik eene Predikantsplaats gekregen had, dat zeer ligt gebeuren
kon, daar myne preeken reeds vroeg behaagden, en ik tot
]bet Akademieleven juist geene byzondere neiging had,
zoude ik myn Ampt , wegens eene eenigzins naauwgezetheid van myn geweeten , fpoedig hebben moeten neerleggen .
In de Oosterfche Taalen was ik een toehoorer myns
Vaders, maar ik hoorde hem ook alleen, bet welk dus weer
eene eenvormigheid in myne denkenswyze moest to weeg
brengen .
In de Godgeleerdheid was BAUMGARTEN myn Leermeester ; doch by beviel my niet to zeer . Zyne tabellarifche
en eenvormige voordracht , en bet geduurige dicteeren,
maaltten my mismoedig ; in bet dogmatifclie vond ik by de
bewyzen geese overtuiging , bet welk juist, by meer van
zyne toehoorers, bet geval fchynt geweest to zyn, om dat
'er onder dezelven juist veele gevonden worden , welke
naderhand , of aan d~ leer der Euangelifche Kerk, of aan
de Christelyke leer in 't gemeen, getwyffeld hebben ; want
in de Wysgeerte vorderde by ftrenge bewyzen , en in de
Godgeleerdheid ontbraken dezelven . Misfchien zoude bet
by my van dezelf le uitwerking geweest zyn, als by anderen , zoo ik niet naa Engeland gegaan was , waar myne
denkenswyze omtrent de Godgeleerdheid niet veranderde .
Op de Hoogefchool veranderde dezelve reeds in een ander opzigt : ik was op de School , wel zedelyk deugdzaam ;
doch eigenlyk niet Godsdienftig . Ik wierd dit op de Hoogefchool , en wet angstvallig Godsdienflig. Ook ontflonden 'er by my eenige twyfelingen , die my zeer verontrustten ; niet zoo zeer over bet dogmatrfche , want daar lag
my minder aan gelegen , maar bet waren voornaamlyk zedelyke : en daar toe was de grond , door de my vroeg ingeprente Luthprfche leer van bet Avondmaal, gelegd . Men
moest daar flegts den letter volgen , en met het vernuft
geen raid pleegen ; moet deeze uitlegkundige regel, dacht
ik , ook by zedelyke geboden van den Bybel gevolgd worden , dan zullen 'er veele overgedreevene of zeer zonderlinge dingen voor den dag komen . Maar bet was Wet eigenlvk de bergpredikatie , gelyk men misfchien 't eerst
denken zou , waar op myne zedelyke twyfeliggen vielen .
Ik bleef veele Jaaren op de Hoogefchool , zonder aan
eenen toekomenden levensltand to denken ; in 't Jaar 1 739,
deed myn Vader my bet vooritel om to promovercn , en
een
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een begin met doceeren to maaken . Ten lien einde verdeedigde ik den 7 October van 't zelfde Jaar, onder Voor
zitting myns Vaders, eene Disfertatie, de antiquitate punctoruna vocalium , en kort daar na, in 1740, eene pro loco
over Psalm XXII vs . 17 , als Prcefes . Deeze beide Verbandelingen zyn overeenkomflig met de gevoelens, welke
ik toen geleerd heb, maar naderhand ben ik van dezelve
zeer afgeweeken . In bet zelfde half jaar, maakte ik ook
nog een begin om eenige Kollegien to -leezen, waar in ik
voor eenen eerstheginnenden eene redelyke goedkeuring
wegdroeg . Maar ik moest dezelve kort daar na , en reeds
in bet volgende half jaar, weer afbreeken, om dat ik met
de Paasfchen van 't jaar 1741 een reize naa Engeland onder.
nam . Myn verblyf, daar, was in 't begin maar op den jaar
bepaald, doch bet wierd naderhand nog voor een half daar
verlengd .
Tot deeze reize had ik to weinig myn plan gemaakt ; ik
reisde , gelyk de Duitfchers meest gewoon zyn to doen,
zonder een bepaald doelwit .
Op myne reize door Holland , had ik den beroemden
SCHULTENS leeren kennen, welke my onder alle Hollandfche
Geleerden bet best beviel, en ook zeer goedgunftig jegens
my was .
En daar myne reize naa Engeland zonder een bepaald
doelwit gefchiedde, heb ik van dezelve dat nut niet gehad,
bet welk ik daar uit trekken kon ; dit voordeel had ik, dat
ik de Taal byna zoo goed als myne moedertaal machtig
wierd, maar welke ik thans, vyftig jaaren laater, niet vlug
meer kan fpreeken ; myn verblyf in Leaden , waar veele
Duitfchers zyn, was my daar toe minder behulpzaam dan
Oxford, waar ik over 't algemeen zeer gunftig ontvangen
wierd . Maar ik verwaarloosde daar twee dingen , bet welk
my naderhand zeer leed gedaan heeft . poor eerst, maakte
ik met LOWTII geene perfoonlyke kennis . Ten T weeden ,
maakte ilk van de daar 2ynde Bibliotheek zoo veel gebxuik
niet , als ik wel had moeten doen . 1k liet my we] van
's mDrgens tien, tot half twee uuren na den middag, met
Hebreeuwf lie Codices opfuiten ; maar eon toenmaalig vooroordeel , volgens bet welk men de Hebreeuwfche Ilandfchriften voor zeer overeenftemmend met malkanderen hield ,
maakte, dat ik niet vond, wat my voor oogen lag ; en ik
richtte myne vergelykingen maar, naar eene opgave, welke
myn Vader my zond, en tneest-al Taalkundige kleinigheden
betrof.
In
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In September 1742, reisde ik van Londen, over Hamburg,
naa my n Vaderiaud to rug .
Te Halle oegon ik nu weer myne voorleezingen to houden , gedeeltelyk over den Bybel , bet Syrisch en Chaldeeuwsch, gedeeltlyk over de Staatsgefchiedenisfen, en de
Latyutche Schryvers . Offchoon ik aanftonds reden had,
om over de goedkeuring, welke ik daar wegdroeg, zeer to
vrede to zyn, zoo beviel bet my daar egter niet meer, en
ik wierd over myn verhlyf daar geduurig rnismoediger, oni
dat ik geene uit41gten had, voor een Ampt, bet welk zynen Meester voeden kon . Derhalven kwam de voorflag
van den zaligen Ml NCHHAUSE :v , eerst om met eene kleine
inkomite , als een privaat leeraar naa Gottingen to gaan ,
zeer gelegen, welke ik ook aan(tonds aanqani, en om Michaelis van 't jaar 1745 werklyk derwaards been trok .
De eerfte Jaaren van myn verblyf, aldaar, waren juist niet
aangenaam, maar ik trof fpoedig, in den zaligen HALLER,
cenen trouwhartigen vriend aan . SEGNER ell GESSNER I
doch welke met den eerften niet goed flonden , waren
ook myne vrienden .
In 't Jaar 1746 , wierd ik buitengewoon , en in 1750,
gewoon Hoogleeraar in de Wysgeerte ; Hoogleeraar in de
Oosterfche Taalen , zoo als veelen my genoemd hebben,
ben ik nooit geweest , offchoon ik in dezelve geleeraard
hebbe . In 't Jaar 1751, wierd ik, op 11ALLER'S begeerte,
Secretaris van de toen nieuw opgerichte Gottingfche Maatfchappy der Weetenfchappen , en men droeg my ook bet
ontwerpen van derzelver Wetten op , welke in bet Eerf}e
Deel van haare Werken gedrukt zyn . Van then tyd af,
begon ik mede naarftig aan de Gottingifchen Gelehrte anzeigen to werken , (toen HALLER Gottingen in 1753 verliet , wierd my bet beftuur daar van opgedraagen,) welke
ik tot in 't Jar 1770 voortgezet heb .
In 't Jaar 1756 , deed ik affland van mynen post als
Secretaris , maar bleef egter gewoon Lid van de Maatfchappy ; in 1761 wierd ik, naa GESSNER'S dood, Beftuurer daar van, maar welk Ampt ik in 1770 nederleidde, en
cok als Lid geheel de Maatfchappy verliet .
De zevenjaarige Oorlog ging zeker voor my ook met
veele onaangenaamheden vergezeld . Doch ik ben denzelven oak weer veele aangenaame dingen verfchuldigd , dit
kwam voornaamlyk hier van daan , dat wy de beste en
befchaafdfle vyanden hadden , welke op een allervriendelykiten voet met ons omgingen ; voornaamlyk wierd de
Boo-
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Hoogefchool zeer verfchoond . In 't Jaar 1757 waren alle
de Hoogleeraaren vry van de inkwartiering ; niaar toen de
Stad in 176o voor de tweede maal bezet wierd , vond dit
geen plaats .
Ondertusfchen wierd 'er toch, ten mynen opzigte, eene
zeer voordeelige uitzondering gemaakt ; want de Generaal
DE VAUX verklaarde my in naam van den Marechal de
BROGLIO, dat ik van alle inkwartiering geheel bevryd zoude
blyven . De beroemde Arts THIERRY , myn oprechtl e
vriend to Parys, had dit bewerkt, nadien by aan den eerflen
Minister voorgefteld had, dat ik by het opttellen der Vraagen, voor bet Arabisch gezel chap van reizigers, waar mede
ik toen bezig was, onge(toord moest blyven .
Nog een alder zeer treffend bewys van achting en infchikkelykheid, kreeg ik van den Marquis de LOSTANGES ;
by liet my, aanttonds na zyne aankomst uit Parys, roepen,
en overhandigde my een manufcript, van 't welk by, naar
by zeide, eens gehourd had , dat ik het wenschte to hebben ;
met verlof, om het zoo lang to houden als ik bet noodig
had . Het was de Aardrykskunde van ABULFEDA , nit welke
ik naderhand zyn Egypten uitgegeeven heb . De Marquis
en ik wierden zeer vertrouwde vrienden, en, voor zo ver ik
weet, is by de oorzaak, dat de Akademie des Infcriptions
et des belles Lettres my in 1764 tot haar correspondeerend
lid benoemde. Niet alleen het bevel, dat my van de inkwartiering bevryJde, mag my deeze achting of vriendfchap
der Franfche Officieren verfchaft hebben, maar ook beide de
Gefchriften, welke toeu uitkwamen, myne Disfertation de
l'infuevce des opinions fur le langage et du langage fisr les opis'ions, en de Franfche Overzetting van myne Vraagen voor het
Arabisch reisgezelfchap, ichynen my daarin ook zeer voordeelig geweest to zyn . Over 't gemeen moet ik het nan de
kennisfen in den zevenjaarigen oorlog toefchryven, dat myu
naam tot nog toe in Frankryk is bekend gebleven .
In 't Jaar 1759, verkreeg het reeds gemelde Gefchrift van
my , over den invloed der Taal eens yolks op zyne gevoelens, enz . den prys van de BerlynIche Akademie der Weetenfchappen . D'ALEMBERT had dit Gefchrift nok to zien
gekregen, bet welk aanleiding gaf, dat by den honing van
my fprak , en ik een aanbod kreeg , om in zynen dienst
to gaan .
In 't volgende Jaar kwam myne Latynfche dogmatica,
under den titel van Compendium theologies dogmatacce, in 't
licht . Reeds twaalf jaaren lang had ik privatisftme , zonV . DEEL . MEND L W. NO . 6.
S
der
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der byzr~nc1er verlof over dc, a,,r1 • 'iCa ~etec ;F'n . Iit't
beg ; n wierd ik door de Godgdeerde Facultcit aangek1 agd, dat iit bet decretuzn alfilutzun lee-de , ,zy hadden
fly eer kunnen befebuldigen , dat ik in 't gehecl aan -eene
ovcrnatuurlyke genade geloofde .) Ik zond myne uitvueri ~c dictatrt naa Ila ;rarer , en de Go lg • leerdetl wierden
beter ondeiricht . Maar toen il: het befluur over de ,,clc?:rten Itrazei^eza had , vernieuwden zy huni,e klagten .
HALLER , naam]yk, had by de recenfae van ecile c:'o rna zt,ca
gezegt : wanneer de Schryver n- et in de Geref,n'meerde
}e'k geboren ware, zo mogt men wel het atjulutlr„a decr ~`uoa , de eeuwighcid der helfche flraf'eu , eilz . niet
iviait:11(lig (het was bloote ironie) betoogd vinden .
DC
bedenking, welke men daar tegen bad, ontfloi :d <<us : wat
Wi'krlnjlt, betoogd is , dat is eenc zekere waarlieid , dus
Z ; ,a 'er in de GUttizlgifche anzciAcn . Flet al f 1uzelw decrctuna is cene zckere waarheid . -- Daar my den inhoud
van 't bezwaar inedegedleeld wierd , antwoorddc ik dus :
IIALLER is de Rcccrlfcnt ; ik lion hcm als Prajcs van de
Maatfchappy in myne opf'ellen niets veiheteren, cn over
't algenicen niet, daar ik geene Cenfiar had . Nett zonderling gevolg daar van was , eene Re criptie , waar .n my
de Cerfir van Godgelcerde Artikels, en van zulken,
ewcll •e de Rcchten ties Konings betrel en , opgedraoen
Sti iirdcn .
feeze dficrnlatica nn gaf ik 111 1760 vermeerder(l ell
vcrbeterd uit , dnch met weglaating van eenige
over den Cavioii van 't Uude Testament , welke toen to
ty l. no- aanilootelyk zouden geweest zvn ; (zie de Duiticile
16 .)
In Duitschla :zd ontm , 3ette dit
hoc, geene flerke teccenkantin en , en over 't gem . en heb
ik de sanmerking van d~ncn niyner viienden bevonden
ava sir to zyn ; dat de Orthodo ,tcrz met my billyker gclian(kld ha~lden , dan met vecle an :leren . War in Zlv"e_^dcn
w ,cr 1 menu d % ';irlt i c(- geconfiskeerd . Hier door w'el'd do
Rv'la .•a ' it , Graaf ITOEFKEN, toen to tyd , illdicil ik bet
rdet orals beb , Cal iTier van Upjzl , bewogcn olll my-it
GLfcbrift to leezen ; by was over die Confiskecring zeer
to o ;nVrede
en wierd myn verdeediger ; ik koll tool, to
tvd diet g ;sfcn , wat deeze f'ollf ;" katie ten aevr>1_ e l a l .
Dc \, it,`' . zoo ei elllyk daar van (1C nci'7<' . . 'W'iat
zyn P nci i "', 11c jade fz'/e Ja11 , ai'r, qui E la11,,~hPrlla l..'i jt1c ;
~,`ripo

i, ;?o1,!/1t

Iii den tyd van den zcTen,aaligQll r'urlog , wicr'd de
rei-
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rout na flrnbieta , op kosten des Konings van Denein,!r .
kcn. , FREDRIK DEN V , op myn voor[tel ondernomen . 1k
had aan den zal : Gehe mraad vov BFtIRNSDORr gefchreevcn : dat wy in 't byzonder van 't gelukkig Arcabiezz nog
zeer weanig wisten , en dat 'er door de rci_s van ceu
Vol flanddigcn Man derwaards , voor de k1 eetenfchappen,
voornaamlyk voor de Aardryks-, Natuur-, en '1'aal-k(ande , gelyk ook voor de verklaaring des Bybels, veel to
winnen was ; of nict do Koning van Denenzarken , die zoo
veel Vea,jr pie \Veetenfcbappen gedaan had , eenen gelecrden over 7rangurbar derwaards zenden kon ; waarr het
moest Been i1ii f saris zyn . Dit klcin outwerp wierd
grooter ('rider de hand van BERNSOORF . Ilet plan wierd
zoo ver uitgebreid , da~_ men cenen Taalkundigen . eenen
Natuurkundi ;ien, eenen Geneeskundigcn, en eenen„1Viskurftenaat derwaards zenden zoude ; de twee eerften
moest ik voori?elien . her waren de Hceren voN I .AVEN
cn FORSRAL, de Hofraad IcasrNFR ftelde den 1Viskunflenaar NIEBCIIR vn ,, r , weike , gelyk bekend is , de eenigfte is , die in 't ^leven gebleven is . Volgens hot certte
plan zouden zy om /Ifi •i ka been zeilen , en van 7rvzgrzei' it de reis 111,11. 'r gelukkig 1 rabien onderneemen ; maar
inaderhand wierd con veel borer weg bepaald , welke ik,
wegens de groote lcosten, niet had durven voorfiellen ;
deeze ping over Dgypten en de Roode Zee , welke nag
eon onverwagt voordeel had, waar van de F ngelfchen in
't vervol-,, eon trcffclyk gebruik gemaakt hebben .
In 't J ,ar I-6 . , ftierf GESStER . Hy was Hooyleeraar
in de \VelfpreLkenhcid , welke post my zoo lang op~,edragen wierd, tot dat dezelve door eenen anderen zoude
vervuld zyn . Door den dood van GESSNER was bet Bib1hylliecaraarl' vacant geworden, hot well: noodzaaklyk ten
minflen weer ad interim moest vervuld worden , en d ;t
moest ik ook eenen tyd lang overneemen , hoewel hot in
't gebcel myne zaak uiet ware . De zalige GESSNER was,
))a dat HOLLMANN de Maatfchappy vi rlaaten had , altyd
Befluurer van dezelve geweest , en (lit Ampt wierd my
ook al opgc,lragcn . bet wclk ik den, tot dat ik de Alaatfcb,ppy geheel verliet, beldeed hell .
In 't Jeer I76i , kreeg ik van den Boning den titcl van
}lolraad .
In 't Jeer 1762 kiee ik geheel onverwa t cenen brief
slit POISdC7ll, van cFICHARh, Of' QUINTUS ICI! IUS, waar
in by my, Uit naam des Kon n , vrocg, of, en under wel--
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ke voorwaarden ik eenen Post in de Koninglyke Pruisfifche
Staaten wilde aanneemen . Maar deeze zoo vleiende aanbieding floes ik aanilonds geheel af : dat de dankbaarheid
voor al 't goede, dat ik in de Hanoverfche landen, en dat
wel zonder dat ik'er tot nog toe ooit aanzoek om had gedaan, genoot, my verhinderde om deszelfs dienst to verlaaten .
In den Zomer van 't Jaar 1766, had ik de gelegenheid
om twee zeer gewigtige kennisfen to maaken . PRINGI E en
FRANKLIN kwamen to Gottingen, en wierden - fchoon
zy bet zeker niet noodig hadden - van den zaligen
MUNCHHAUSEN, en den Heere VON BEHR, den Hanoverfchen Staatsminister to London my zeer ernflig aanbevolen . Met PRINGLE was ik reeds voorheen bekend geworden . Hy was een zeer ieverig en nauwgezet onderzoeker
van den Godsdienst, met welken ik flerke briefwisfcling
gchouden heb ; by heeft ook in 't Jaar 1773 , met myne
bewilliging, eene gedeelte myner Brievcn aan hem, to Londen laaten drukkcn, onder den titel van MMICHAeLIS Epistoke de Septuaginta hebdomadihus Danieles ad j oli. PRINGLE,
Baronetusn, primo privatise mi fee, nunc vero utriusque concenfu publice editx . In Duitschland heb ik dezelve in eene
andere gedaante , onder den titel van : Verfuclz ueber die
70 Wochen Daniels, reeds in 1771 drukken laaten .
Met FRANKLIN had ik over tafel een zeer merkwaardig
gefprek. Wy onderhielden elkanderen over den tocfland
van Amerika , en ik zei,le , dat 1k, reeds in 1741, to Landau,
de gedachte geopperd had ; dat de Colouicu zich no( ; tens
van Engeland onafhangclyk zouden maaken ; maaf men had
my daar mede uitgelagchen . Hy beweerde crnflig, dat dit
in 't geheel niet niogelyk ware : deels, was de liefde der
Colonien voor 't Moederland to groot, deels waren alle de
gewigtige plaatzen der ttmerikaancn aan de En gelfche Vlooten blootgefleld . Borton, by voorbeeld , kon men aanflonds
door een bombardement verwoesten . Ik dacht toen niet,
dat ik met dien man fprak, welke aan 't vervullen van myn
tegengefproken vermoeden zulk een groot aandeel zoude
bebben .
In 't Jaar 1770, verliet ik de Maatfchappy, en kreeg den
8 September deszclfden Jaars van flan over een refc •ript van
myne dimisfie . Na dat ik nit de Societeit gegaan ben,
heb ik meer tyd gehad om Schriften u,t to gceven , en
deeze inaaken zeker van daar of mynen levensloop nit .
In 't Jaar 1775, kreeg ik van den Koning van Zweeden
de
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de Noordfler Orde . De aanleiding daar toe was , gelyk
ik zeker weet, de Ryksraad Graaf van HOEPKEN, welke
geloofde , dat 'cr voor bet Confiskeeren van myne dogmatica eene Nationaale Satisfactie vereischt wierd, en dit
den Koning voorflelde . Hy fchreef my , dat de Konin
de Orde voor my beftemd had, en na dat ik gemeld had,
dat ik met de onmiddelyke bewilliging des Konings van
Groot Brittanje, dezelve alleronderdanigst zoude aanneemen , zond de Ryksraad Graaf SCHAErrER my, in naam
des Konings , de Orde . Ik nam myn moederlyk wapen
aan , om dat my geen Vaderlyk overgelaaten was , met
bet WHO, L1 1 RA VERITAS, het welk Ik zelfs mogtkiezen .
In February 1784, viel ik in eene zwaare ziekte, waar
van ik niet volkomen ben herfteld geworden .
Den 5 September 1788, gaf de Koning my, zonder dat
ik 'er aanzoek toe gedaan had , den titel van geheime
.
J ustitieraad
In Maart 1789, verkoos my de flcads mie des Infcriptions
et des belles Lewes tot haar buitenlandsch Medelid ; dit
is onder alle literarifclae eerbewyzingen , welke ik genoten heb , daarom de voornaamfte , om dat zy zoo zeldzaam is ; want de Akademie kan, in 't overige vanEuropa,
maar agt buitenlandfche Medeleden verkiezen , welke de
Koning din bevestigt , bet geen by my den 19 Maart
gefchied is . Kort daar na, den 3o April, bewees de Koninglyke Maatfchappy der Weetenfchappen, to Londen,
my de eere, om my tot haar Medelid to verkiezen .
Zedert een paar Jaaren ben ik thans daar mede bezig,
om 't geen ik in myne voorige levensjaaren byeen ver ,
zameld en ontworpen hebbe, en oordeele eenigzins waardig to zyn om bewaard to worden , nog voor mynen dood
nit to geeven . De Ovcrzetting van 't Nieuwe Testament
is in February 179o , gebeel afgedrukt geworden . Met
dezelve komt to Paasfcheu hog het herfle Deel der Aan .
merkingen , het welk de Fuangelisten MATTHEUS , MARxus en LUKAS in zich bevat, in 't licht ; de overige zullen ieder halt Jaar volgen . Behalven dit , zal ik , als ik
zoo Lang leeve, no ; uitgeeven .
i .) Das Leben ]Javids , vie eine gewiihnliclie Gercluchte
beiirbeitet , ohne Phtlosifc•h e and geleltrte U;iterJu .
chin` era .
a .) Meine Philofoplatfche and Chritteliehe Sittenlehre, vie
iclt fm mehrmals gelefeaa habe , vollfiandig ausgearheitet .
3 .) 111ein Collcgium fiber meine eigene Dogmatik .
S 3
An-
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Andere in myne Ilocken en bladen aangetekende Aanmerkin-~en , ken ik met meer by een verzalnelen , inaar
moct fir overlaaten aan do geenen, welke na mynen dood
bczltters van inyne Boeken zullen worden .
Na no- jets van myn Huisgezin .
Ik aen tweemaal gehuwd geweest , en het tweede Huwelyk is nag in wezen . Eerst den _S October 1749 , met
JOIIANNA CHn :ISTINA FREDGRIKA SCIIAf HTt;UP, een Koopmans )ochter van Claujhhl. Zy llierf den 24 January
1759 . By haar heb ik maar d6nen Zoon , welke den 13
May I75 geboren is , CHRISTIAN FRIEDRICH MICIIACLIS,
thaws Ilolraad en Hooglecraar in de Geneeskunde to
AT 1r'brirg .
Dc tweede meal huwde ik den 17 Augustus 1759, met
LOUISE PHILIPPINE ANTO'vETTE SCH1,OItDF1 1 , eene Dochter van den Opper-Post-Commisfaris SCIIROLDEr, to Gottetigea ; by haar heb ik negen kin lcreu gehad , van welken t11anS nag Cell ZOOl1 GOTTFRIED P :IHLIPP Lt :ICIJA',;, IS,
welke in de Geneeskunde iludeert, ea drie Dochters, in
't levee zyn .
ANECDOTES VAN DEN UITMUNTENDEN ITALIAANSCIIEN : : .I •. Gr,tt
FARINELLI .

(Ontleend flit BURNEY'S General H{jiury of M C/iic .)
en beeft dikwyls verhaald en in 't aigemeen geloofd, dot PHIM LIPS DE V, honing van Span e, gcheei neeifagtig %- :In ,,cost
geworden zynde , zo dat by weigerde zich to laaten ichecren,
onbekwaam wield om den Raad by re woollen, of cenige Staatszaaken to vcrrigten, de Koningin, alle andere gcwoone middelcn
om heel to recht to hicngen , to i-ergechsch beproeiU hebbcnde,
in 't einde befloot, do proof to ncemen van de uitwerking der
Muzyk op haalen Egtgcnoot ; die voorheen zeer gevoelig was
voor do bckcollykhcdcn dier Kunfte . - Op de aankomst tan
FARINELLI , van xiens gansch buitengemeene gaaven (*) cen berigt overgezonden was na Madrid, flit verlcheide deelen van
Europa, en byzonder uit Pays, bcfchiktc de Koningin hot in diervoe(*) Onder alle de uitmuntcndlied en van FArJNFLLI, waar door by alto
andere ?angers overtrof, m de Toehooidets vctbaasde, waq bovenal zyne mcsfa (1z roce, oiu ;tzettmg tan stem ; dceze it stby, door hot naturilyk
maakzei cyier Lo,tgcn, en de Lunfhge bel~aamg van z)a adem, tot zulk
eone lengte u ;t to tel,kcn, dat hot mct tcl ecioo,d iron worden, zelfs door
de zodaur'en die hem boo :den ; cn die, lchoon onbekttaam otn cringe
kunftcn .tuy to ontdekken, him verda ;, b .elden dat by con vcibotgoa We ;itnn :; h~o(Ir, 't welk de toon d .edt ear,I w ll . I), twWO by door
zyne kta ;tell he ;l:e_ih .
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voege, dat 'er een Concert zou gehouden worden in een vertrek
naast de kainer des Konings , waar in deeze Zanger ecn zyner
nicest verrukkende ftuhken uitvoerdc . PHILIPS fi'hecn in 't cerst
verbaasd : vervolgens werd by hark amgcdaan, en, by 't fiot van
een twecden Zang, decdt by den Zan, ;er in zyn vertrek komen,
overlaadde hem islet dankbetuigngcr. en vr,eadf~hap beroonin, n,
en vroeg hem, under andere, hue oly zOdai'.ige Talenten genues
zaam kon beloonen ~ met verzekering oat by hem nicts kon waigeren . - FARINELi,r, vooraf des 011d,rri-t, veizogt, dar zyne
Majefleit alleen zyne Oppaslers zuu toeliaan , d tt ? : hem den
baard fchooren en aankicedden , en dat by zou ir,tl;tcu , 11 iarou
der gewoonte, in dcn Raid to verfchynen . 'hints dies t,,d week
'S Konings ongefteldhcii1 voor 't gcbru ;k dcr Gcncesin :ddiien, en
do Zanger hadt al de eer der gc :ICC„u c . Door alit avonden
voor den Koning to zingen , deeidc by zo diep in 's Vurt}en
gunst, dat by aangemcrkt wierd als eeiflen Staatsdiena,u ; U1 ,111, 't
Been nog zeldzaamer is , FAIIINEUT, in fiedc van bedweinid to
worden door deeze verheflng, vcr ; at n ;unner dat by coil Zinger
was , en bejegende de Spaaifiche Groutan ten Hove met zo veel
heuschheid, en op zulk een voet, dat zy, in fiede van hem de
Guest des Konings to benyden , hem met hunne agt'ng en vcrtrouwen vereerden .
Doch op zekeren dag na 's Konings K.binet gaande, waar toe
by ten alley tyde den toegang hadr , hoo:'de by ecn Othcier van
de Lyf« agg t hem vlocken , en tegen die op de wagt ftondt zeggen : „ Zulke Knaapen als deezen w n'den met Lore opgchoopt,
„ terwyl con arm Krygsman, als ik b,-n, nay con dertig parigen
„ dienst, onopgemerkt heen gaat ."
FARINELLI , die zieh
hieldt als of by hot verwyt niet hoordc, vervoegdc z'ch by den
Boning, en klaagee dat deeze vergeeten had ecnen Dicnaar to beloonen ; en verwierf con Regiment your den Man , die zo even
hem geCcholdeu badt . Van zyne Malesteit to rug konternle . gaf
by de Aanftellingsbrief aau den Offi_ier over, met to ze!, ;en, dat
by hem had hooren klaagen over een dertig faarigen vergc .al',chen
dienst ; doch voegde by 'er nevens, „ Gy do-, t kwaalyk met den
„ Koning to befchuldigen , dat by vec'zuimd heelt uiven yver to
• beloonen!"
Dc volgende m ;n ernflige gelebledenls word mcnigmaal verteld , to 1bl,3rlrid , geduurende iiet eerac jaar van FARINI •L Li's
vcrblyf in Span e . Deeze Zanger hadt cell Kleermaaker last cgeeven , om hem een uitfteekend fchoon pak kleederen to manken ,
om 'er op een Gala ten llove in : de to veifehyn •an . Wanr
neer de Klecrmaaker 't zelvc t'huis b, agt , vroeg by hen: em de
Rekening : „ blyn Fleer I" kreeg 'by tan antwoord I , ik b,:b scene
• Rekentng uitgelchreevcn , en zal ',;I uck geene opflellen . --• In flede van geld , h • b ik u om Cone l;'Inst to v tz, .cken . ik
p, wait , oat hat Been !k beeper ollwaardeuen alleen vo^r
„ , or-
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Vorften gerchikt is ; doch , zints ik de cer gehad heb om to
mogen werken voor een Perfoon, van wien een ieder met verrukking fpreekt , is alle betaaling, die ik ooit zal begeeren,
Vrugtloos poogde FARINELLI den Kleermaa.
ecn Zang ."
ker over to haalen om geld to vraagen en to neemen . Eindelyk,
naa eene lange woordwisfeling, belloot b y den nederig fmeekenden Handwerksman genoegen to geeven, en misfchien meer getroffen door de zonderlingheid van bet geval , dan door alle toejuichingen, welke by tot bier toe ontvangen hadt, bragt by hem
in zyn Muzykzaal , en zong voor hem een en ander der Arias,
waar in by zyn Kunstvermogen op 't treffendst toonde, vermaak
fcheppendc in de veibaasdheid van zyn verrukten Toehoorder : hoe
meer by zich verbaasd en verrukt aanflelde, hoe meer FARINELLI
zich bevlytigde om die aandoeningen nog hooger op to voeren.
Toen FARINELLI gedaan hadt, bedankte hem de Kleermaaker, geheel en al verrukt, op 't nederigst, en wilde vertrekken . „Neen,"
fprak FARINELLI, „ 1*k'° ben een weinig grootsch ; en 't is mogelyk
• hier door dat ik cenige meerderheid boven andere Zangers ver• kreegcn heb. 1k heb uwe zwakheid ingewilligd , en 't is niet
• nicer dan billyk , dat gy, op uwe beurt, de myne to gemoet
• komt" - Hier op zyn beurs' uithaalende . drong by den
Kleermaaker cone fom to ontvangen, die bykans dubbel de waarde
der Kicederen bedroeg .

•
•
•
•

VEItDEDISING.

.L)at thans bet ,7a, meer algemeen,
Gebeezigd word dan voor een eeuw, of zo geleen,
en met redn.
Geloof ilk
Maar dat het zo gemeen zou weezen
Als of haast ieder een zyn meerderen zou vreezen,
En dus maar 71 zou fpeelen, is
By my in Lang nog niet zo wis .
Een ichoon geval heb ik op dit point in myn voordeel,
En leg het bloot voor ieders oordeel .
Ten lid van 't Rechtsgebied, te . . . . nu, dit kan niet fcheelen,
Ontving, vry bits, eens 't laag verwyt,
Dat hy, genocgzaam to alter tyd,
Met al zyn Mcdelet n , zou ja en amen fpeelen
Als zulks den PreI dent kon ftreclen ;
Wat deeze wilde, wierd wet dra
Hun wit, en aller Ja-Broers 7a!
Hier op was 't antwoord, „Zagt! - dus is het nietgelcegen,
„ En zal ; k U in 't kort ontlePn .
„ Wanneer do Prefident iets voorfielt, in 't gemeen,
„ is deeds zyii Ed'len's vraag, heeft iemand daar iets tegen?
."
Neon
„ Wy z ggen dan nooit la , maar
PA ND&R S .

MENGEL IWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

PROEVE OVER IIET BEGINZEL VAN GEZELLIGHEID IN
DEN MENSCH .

(Naar het Engelsch .)
Heaven forzn :ng each on other to depend,
A mnaf er , or frvant , or a friend
Buls each on other for asfistance call
7 ill one man's weutnesf g rows the f rength of-all.
Warts , frailties, pasfions, clofer ill fill ally
The coininon int'rest, or endear the tie
To thfe we owe true friendfhip, love fincere
Each home felt, pond that life inherits here .
POPE.

kan in 't oogloopender weezen dan de onderlinge
N Iets
Afhangelykheid der Menfchen van elkander . Wy
zien dit by de onbefchaafdfte en wildfte Volken, waar de
verbintenisfen des Menschdoms minst en zwakst zyn .
Deeze Afhangelykheid , in de daad , is allerzigtbaarst in
de Kindschheid, wanneer de minfle abating der bezorgdheid van anderen voor ons volftrekt doodlyk zou weezen : doch dezelve is even wezenlyk ent noodig , en zelfs
veel uitgeftrekter, fchoon min doorfteekende, wanneer wy
ten hooger ouderdom bereiken , bovenal in befchaafde
Landen . En hoe volkomener de that dar Burgerlyke
Maatfchappye is , hoe verfcheidener en veelvuldiger de
verbintenisfen zyn die de Mensch met den Mensch heeft,
en hoe minder by zich in that bevindt , om draaglyk to
beftaan, zonder de hulp van anderen .
Dc bezigheid des Menschlykcn Leevens , waar hetzelve
op de volmaaktfte wyze genooten wordt , is verdeeld in
zo veele deelen , (ieder van welke uit ; evoerd word door
onderfcheide handen) dat iemand , die de voordeelen vall
211e de Kunften des Leevens volkomen wil genieten, du
zenden van handen moat bezigen, en gcvo€gclyk van de.
zel .
V . DEEL . MENGELW . N O . 7 .
1
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zelve afhangen ; by {laat onder verpligting van een groot
aantal , die by in 't minst niet kent .
Deeze verbintenisfen , tusfchen Mensch en Mensch,
groeijen , van dag tot dag , in uitgeftrektheid aan . De
wydst afgeleegene deelen des Aardbodems zyn thins aan
elkander verbonden , elk' deel is , van tyd tot tyd , noodzaaklyker voor het andere geworden . 1-, n hoe nader vorderini en wy zullen maaken tot bet algemeen geluk , en
hoe gemnklyker onze omflandigheden in deeze wereld voor
ous geworden zyn , des to nauwer en meer worden wy
let a nn verbouden, des to meer hangen wy van elkander af .
In detzer voege den voortgang des Menfchen tot dien
Nat van geluk, welken by nu geniet, nagaande, worden
wy daar door opgeleid, orn to denken, dat wy, dit verder
vuQrtzettende tot een gelukkiger Beftaan , gefchikt naar
de gezelligheid onzer natuure , daar onze verbintenisfen
no- uitgebrcider en flerker teflcns zullen vinden . En verfchaft zulk een veel edeler en veel behaaglyker vooruitzigt aan hem , die een uitgebreid hart in den, boezem
omdraagt , en eene goedaartige gefteltenisfe bezit, dan by
kan ontleenen uit de veronderftelling, dat, naa den dood,
wile onze onderlinge betrekkingen zullen verbrooken zyn,
en dus elk braaf Man hoogst gelukkig zal zyn in zichzelven , geene gemeenfchap , of althans geene noodzaaklyke gemeenfchap, hebbende met eenig weezen, behalven
zynen Maaker .
Door deeze bewysredenen , Welke ontleend zyn uit ftukken , die elk in 't oog loopen , als by let op de uitwendige omftandigheden des Menschdoms , is bet openbaar,
dat Been Mensch op zigzelven kin leeven , en zelfs, dat
de Ryken , indedaad , meer van anderen afhangen , dan
ale Armen ; want meerder behoeften hebbende , moeten
zy ook meer en veelvuldiger bezorgd worden . Nu zal
men gereedlyk toeftaan , dat elke bewysreden vo' de
waarheid , dat wy op onszelven niet kunnen leeven , ook
eene bewysreden oplevert , dat wy niet voor onszelven
moeten leeven : want zeker, niemand ontvangt eene verpligting , of by behoort anderen to verpligten . Iedere
verbnitenis moet , in zekere maate , onderling weezen .
I:n, indedaad, de omloop van goede dienften zou in eene
greote maate ophouden, indien de weg van den eenen zo
wel als den anderen , niet even zeer open en vry van
belemmeriug ware . De Ryken , willen zy de grootfle
voordeclen van de Maat{chappy trekken, moeten het hunne
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ne tot bet geluk daar van bydraagen . Gaan zy, volgens
andere grondregelen , to werk , meenen zy de voordeelen
van de Maatfchappy to plukken , zonder bet goede van
dezelve to bevorderen , zy zullen rummer de waare ge .
neugten des Gezelligen leevens finaaken . En, in 't einde,
zullen zy bevinden , bet minst voor zichzelven genooten
to hebben , die bet minst toebragten tot genot van anderen .
Indien, daarenboven, iemand in zichzelven treedt, de
roerzels en beweegredenen van zyne eigene daaden naagaat, zal by bevinden, dat 'er Beginzels in zyue natuure
1,ggen , welke van geen dienst zou&n weezen , was de
gemeenfchap , die by met zynen Medemensch heeft , afgefneeden : niardemaal beide de werkende en de eindoorzaaken buiten hem leggen . 't Is de befchouwing des
Menschdoms , 't zyn de omflandigheden waar in onze
Medemenfchen zich bevinden , die deeze Beginzels in
werkzaamheid brengen . En , indicn wy deeze werkzaamheden nagaan, zullen wy duidelyk ontdekken, dat, fchooti
ze naauw verhonden zyn met ons byzonder Geluk , derzelver eindelyk en eigenlyk voorwerp geen ander is dan
bet Geluk der Maatfchappye .
Welk cene andere reden kunnen wy geeven van die aandrift, die wy alien, meer of min , voelen tot de Gezelligheid? Van waar die rustlooze en ongemaklyke te onvredenheid , welke de Mensch ontwaar wordt als by langen
tyd van bet Gezelfchap zyner Medemenfchen is uitgeflooten geweest, dan om dat, in then ~6nzaamen hat, zyne
vermogens hunne werkzaamheden niet kunnen uitoefenen,
dan om dat ze , om zo to fpreeken , buiten derzelver Element zyn ?
Van waar die fchielyke aandoenlykheid welke wy gevoelen , zo met betrekking tot de aangenaamheden, als de
verdrietlykheden welke onze Medemenfchen wedervaaren,
indien bun geluk of elende voor ons eene onverfchillige
zaak ware? Kunnen wy voelen, hoe zeer onze Zielen eene
naar- en dofgeestigheid aanneemen , en door dezelve als
bevangen worden in bet gezelfchap der droefgeestigen ,
en hoe die duisterheid opklaart , als zy dat gezelfchap
verwisfelen , voor een , waar onfchuldige vrolykheid
heerscht , en de invloed der gezellige Ve~bintenisfen lochenen ? Veel min kan die kragt van 't Gezellig Beg~nzel
in twyfel getrokkeu worden, wanneer onzc Natur.r zenoot ,
in ongelegenheid gedompeld , de tedere aandoeningen van
MeT s
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Medelyden opwekt , gepaard met oogenbliklyk werkende
en fterke poogingen to zyner hulpe en reddinge .
Een zo wezenlyk gedeelte van onze Natuure zyn deeze
Gezellige Drifteu , dat bet den Mensch onmogelyk is den
invloed daar van geheel to ontgaan ; doch willen wy ge .
tuigen weezen van derzelver fterkf'e uitwerkzelen , en ze
zo zien uitfchieten in de fchoone ondergefchiktheid welke
beantwoordt aan alle de verfcheidenheden ouzer onderlinge betrekkingen , wy moeten bet oog op bet Huislyk Leeven flaan . War zullen wy ten duidelykite zien , dat de
veelvuldigst werkende, en bykans de &cnige, oorzaak van
iemands genoegen en ongenoegen gelegen is, in de geneugten of ongeneugteu van, anderen , als mode , dat de onmidde!yke ftrekking van alle zyne daaden is ingerigt , tot
bet welzyn en geluk van anderen .
Ontleent bet gevoel van Eer in 's Menfchen boezem niet
al zyne kragt van den invloed , * die gezellige verbintenisfen over ons hebben ? Van welk nut zou hetzelve kunnen
weezen , dun by weezens voor de Gezelligheid gevormd?
Wat molten wy afleiden uit onze vrees voor fchande , en
onze flerke zugt na Lof, als mede , nit de algemeenheid
en uitgeflrektheid van dit beginzel , dan dat onze Natuur
ons verpligt bet oog op anderen gevestigd to houden , en
niet onverichillig to weezen over 't geen zy ten onzen aanzien denken , en dat onze Maaker dit daadlyk beoogd
met ons deeze geestgefteltenisfe in to ftorteu ? Strekt bet
niet ten naderen blyke van bet cindoogmerk deezes beginzels, dat, over 't algemeen, de middelen om zich met lof
to onderfcheiden , ten minften om vaste en duurzaame agting to verwerven onder de Menfchen , beftaan in nuttig
to weezen aan bet Menschdom : en dus bet bevorderen van
algemeen Nut de kortfte en zekerfte weg is tot bet verkrvgen van vermaardheid?
Elke edele en uitfleekende bekwaamheid onzer Natuure,
is rechtftreeks van eenen gezelligen aart, of dient tot verfterking van bet gezellig beginzel . Niets is openbaarder,
dan dat de voorfchriften van bet Geweeten bet uitoefenen
van Weldaadigheid ten kragtigfte aandringen , en de vermaaken van Goeddaadigheid maaken zeker bet grootfte gedeelte uit van die geneugten , welke wy tot bet Zedelyk
Gevoel brengen . En noodwendig moeten zy zodanig wee,wen ; naardemaal de grondflag van alle Deugd en rechtnriatig Gedrag het Geluk der Maatfcbappy is : want dan
moet elke bedenking, dat wy onzen pligt gedaan hebben,
de-
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dezelftle weezen , met de bedenking, dat wy , 't geen in
ons vermogen was , toebragten tot bet nut van onze Medefchepzelen .
Waarin , eindelyk , beftaat de Godsdienstoefening zelve , dan in bet uitoefenen van onze gezeilige neigingc n ?
Welke zyn de gelleltenisfen onzer Zielen , die tot werkzaamheid opgeroepen worden , by het uitllorten van afzonderlyke of openbaare Gebeden , dan Eerbied your waare Grootheid , dan Ootmoet , Dankbaarheid . Liefde , en Vertrouwen jegens GOD, als hot grootfle en beste aller Weezeus,
hoedanigheden van eenen wonderen dienst, en uitwerking,
in bet Gezellig leeven .
Ik mag bier byvoegen , dat niet alleen de hoogtle en
waardigfle be ginzeis van 's Menfchen gedrag , of waarlyk
Gezellig zyn , of tot verflerking van 't Gezellig beginzel
dienen ; tnaar dat zelfs de laagere neigingen , en mindere
driften, onzer Natuure verre zyn van onverfcihillig to weezen omtrent GezelfigeiVerbintenisfen, en verre van invloed
daar op to hebben . - Dat de vermaaken , welke wy
ontvangen van de fchoone Kunflen , als de Muzyk , de
Dicht- en Schilderkunde, en dergelyke, flops zeer onvolkomen genooten vworden buiten gezelfchap, weet ieder, die
eenig genoegen fchept in dit flag van verlustigingen . 1k
durf waagen to zeggen, dat 'er nauwlyks con Wefusteling
gcvonden words , die geheel gehegt is aan Tafel ,,vcelde,
of by faiaakt deeze met meer genoegen in gezelfclrap , dan
alleen .
Onze Neigingen en Driften ook, die de dryfveeren van
alle onze daaden zyn , ftrekken nit eigen aart om buitenwaards uit to werken , en ons Geluk hangs zeer veel daar
ban of , dat wy met lets buitea onszelven to maakcn
hebben .
't Fleeft den Godlyken Oorfprong van ons beflaan behaagd, om eene onderlinge verbintenis, afhangelykl :eid ell
overeentlemming onder aile zyne werken to bewaaren , to
bepaalen, dat alle onze neigingen en verlangens, of zy tot
onze in- , dan tot onze uitwendige zinnen behooren , to
haarer genoegdoening , zich op lets buiten onszelven ves.tigcn ; zodanig , dat het denkbeeld van Zelfs niet in 't
allerminst noodzaaklyk is tot con flaat van 't hoogtle gcnot .
Wanueer molten de Menfchen gezegd worden gelukkig
to zyn ,, dan tvanneer zy hunne I3ekwaamlieu' en regtn ;aatig
to work flcllen, in hot najaagen van 't geen hun genoeggen
verfchaft . 1k zeg, met voordagt, cer hot najaagen dan her
Cc;aot ; niet oin dat bet genot geen gedeelte, en Ml Lee,T 3
wcc.•-
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weezenlyk gedeelte uitmaakt van ons geluk : maar, dewyl
de ftertte en aangenaame aandoeningen, welke in onzen geest
ontftaan , tervyl wy na een geliefd voorwerp Itreeven,
dcrorgaans, ahiians in dit leeven, meer opmerkings verdienen . Het vermaak , 't welk wy genieten op 't oogenblik
dat wy het toppaut ouzer wenfchen bereiken, mag treffender wcczen ; n,aar de andere geneugten winnen bet verre
in duurzaaruheid : en, oumiddelyk op de voldoening van
eenige onzer verlangens , haaltt de ziel oogenbliklyk na
eerlg nieu'v voorwerp .
Indien wy nu verunderftellen, dat iemands Ziel ten vollen en beitendig is ingenomen, met de najaaging van cen
gefchikt voorwerp , tot welks genot by dagelyks nadert,
en zyne veilangtns niet zo hell g zyn , dat ze hem ongeduurigheid baaren geduurende bet bejag, wat words 'er dan
meer vereischt om hem zo gelukkig to maaken als in zyne
natunr vallen zou? Hy zal niet min gelukkig weezen, dewyl bet voorwerp, na 't vxelk by tragt, van hem vreemd
is ; noch ZOU bet hem eenigzins gelukkiger maaken , geftaadi,o met bet denkhecld bezwangerd to gaan , hoe zeer
bet tot zyn geluk zal toebrengen . Ja , men zou kunnen
toonen, dat bet voor ons, over 't algemeen, ten aanziene
van weezeniyk genot, beter ware, nooit bet denkbeeld to
hebben van de betrel .king die de nagejaagde voorwerpen
tot onszelven hebben ; en is dit allcrblvkbaarst ten opzigte
van de verhevenlle vermaaken onzer Natuure , uit welke
WY ons grootst geluk ontleenen .
Oirzc WTeldaadr heid, by vourbeeld, fpoort ons aan, om
onmiddelyk andercn verligting toe to brengen ; en anderen
to verpligter . Vertnaak, in de daad, vergezelt altoos edel-,
moedige daaden , en volgt daar op ; maar de voldoening,
welke %vy in nnze ziel ontvangeu , wanneer wy anderen
goede dienften gedaan hebben , is veel min zuiver , veel
onvnlkomener, wanneer wy, vuoraf, dit of ecnig ander by
ons~clven t'hrtiskomend genot, bedoelden .
l)esgelyks , by die na Toeiuiching fireeft , en braave
flaaden duet , alleen met oogrnerk om die toejuiching to
bntvangen , karr geen kennis hebben van bet egt vermaak
ontlttan'e ult de g, ede daad zelve , of do goedkeuring
dna en ge'rceven : riaardemaal by in zyn eigen hart bewust is, dir, inrlien zy , die zynne daaden pryzen , one,crrrgt gewfest waren van de eigenlyke beweegreden daar
toe , en wisten , dat by niets anders bedoelde door zyne
;u 't oog zo waardige verrigtingen , dan oil toejuiching;
weg
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weg to draagen , wel verre van hem to bzwonderen en
goed to keuren, hens deswegens zouden veragten .
t Is, om even dezelfde rede, baarblyklyk, dat niemand
de goedkeuring van zyn eigen hart kan voelen , wegens
eenig bedryf , alleen gedaan niet oogmerk om die to verdienen . De vermaaken van een goed Geweeten, of, zo als
men ze zumtyds noemt, van bet Zedelyk Gevoel, kennen
niet grooter worden dan door de zndnigen , die bellendig
de voorfchriften van bet Geweeten volgen , en eenpaarig
dat geen doen wat zy regt kennen , zonder eenig uitzigt op
bet vermaak, of de zelfvoldoening , welke daar nit moge
voortfpruiten .
Hat denkbeeld van Onszelven : dewyl bet niet gefchikt
is om eenige onzer neigingen to voldoen, en niets to haarer
verzadiging kunnen toe brengeu, kan alleen, angst, vrees
en kominer, ten opzigte van ons geluk baaren , wanneer
bet by aauhoudenheid voor onze gedagten zweeft . Het
vooruitzigt van, en de vrees voor, elende, (die zeker de
meeste onrust en jammer in dit leeven verwekt,) words hier
door bovenmaate vergroot : en de uitwerkzelen daar van op
't nadrukkelykst gevoeld, zo in de hoogere als Iaagere Leevensflanden .
't Is voornaamlyk eene angflige bezorgdheid omtrent onszeiven, en her verroon, 't geen wy zullen maaken in de
oogen van anderen , 't welk die gemaaktheid , dat bedwang, to wege brengt, zo lastig voor den 1'1ensch zelve,
en zo belachlyk in de oogen van anderen .
Deeze
aanmerking, hoe fchynbaar gering ze inoge weezen, docki
zo dagelyks bewaarheid , kan dienen om to toonen dat
deeze gevoelells geenzins louter befpiegelend zyn : meat
daadlvlk op bet tooneel des leevens voorkomen . Voorwaar
ze zyn , in den llriktflen zin van bet woord, r.itoefenestd,
en op dezelve rusten die grondregels van gedrag, welke het
groot geheim bTelzen van 't menfehelyk Geluk , en die
door geen minder gezag, dan dat der dagelykfche Ondervinding, geflaafd worden .

VERSLAG VAN 'T LEAVEN EN DE SCHRIFTEN DES BE'
ROEMDE„N GENIiESHI ERS WILLIAM HARVEY .

(Ult het Engehch .)
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Onderwerp van 't volgend Leevensverflat is, zints
H etlang,
beroemd geweest ; dewyl deeze Man aan de
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Geneeskundige Weetenfchap in 't algemeen , een nieuw
Tydperk gegeeven heeft , door eene groote en gewigtige Ontdekking . lly verlichtte de \Vereld met de Nafpeuring van eene Wet in de Dierlyke Huishouding,
van zulk een weezenlyk aanbelang , dat zyn Naam, met
alien regt, in den hooglten rang der Natuurkundige Wysgeeren wcrdt aangefchreeven. Dezelfde dienften, welke
• NEWTON naderhand deedt aan de Gezigt- en Starrekun• de , door zyne Theorien van 't Licht en de Zwaarte„ kragt , brags HARVEY der Ontleedkunde toe door de
„ waare Leer van den Omloop des Illoeds ; en door bet
„ naauwe verband, 't welk 'er is tusfchen deeze Weeten„ fchap en de Geneeskunde , is de beoefeiende Nutheid
„ deezer Ontdekkinge niet minder geweest dan derzelver
• befpiegelende fchoonheid : in zo verre, dat Sir THOMAS
„ BROwNR, met eenigen grond, die Ontdekking boven de
„ Ontdekking de Nieuwe Wereld mogt ftellen .

„

„
„
„
„
„
„

WILLIAM HARVEY flamde of van een aanzienlyk Geflacht in Kent . Zyn Vader, THOMAS HARVEY, hadt zeven
Zions en twee Dogters . Vyf der Zoonen werden tot den
Koophan'el opgebragt , en dreeven handel op Turkyen,
waar door zy ryke inkomien verkreegen . WILLIAM, de
oudite Zoon . die , gelukkig voor het Menschdom , zyne
keuze op de Letteren liet vallen, werd op den eerilen van
April des Jaars \'IDLXXVIII , to F,,,,14-/lone in Kent geboren .
Tien jaaren bereikt hebbende, zondt men hem
na de Taalfchool in Canterbury ; daar ecn genoegzaamen
grondfae; van Ta,lgeleerdheid gelegd hebbende, vertrok by
na Gonville en Caius Collegic in Cambridge, waar by in May
MDXCIII ward aangenounen . Naa zes jaaren aan deeze
H3ogefchool gefleeten to be`bben in die Letteroefeningen,
die ter voorbereiding Ilrekken van e .nen Geleerden , toog
by op reis buiten 's Lands , om zich op de Geneeskunde
toe to leggea ; Frankryk en Duitcchland doorgetrokken
zynde , zette by zich to Padua neder . De Hoogefchool
to dier Stele hadt, ten di,m dage, den hoogften trap van
vermaardheid, weoens de Geneeskunde beklommen, welke
zy voornaamlyk vL_rfchuldi-i was aan FAVICIOS AB AQUAFENDENTz, Hoogiceraar in (le Ontleedkunde, wier,s Lesfen
HARVEY met de ui el fte wr f -fici I bvwr'nncL ; gelyk ork
die van MINADOUS, in de 0 lerende Geneeskunde en van
CASSERIUs in de I-feelkunde, vlytig hourde . Icier nam by
de
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de waardigheid van Doctor aan ; bet Getuigfchrift I hetn
ten then einde verleend ,isnbewordgiehou
fte goedkeuring to kennen geeven, opgefteld, en gedagtekend 25 April MDCII, wanneer HARVEY zyn vier ea twin .
tigfte jaar hereikt hadt.
In dit zelfde Jaar, keerde by na zyn Vaderland to rug ;
en, naa zich nogmaals to Cambridge tot Doctor to heboen
laaten maaken , zette by zich ter beoefening der Geneeskunde to Londen neder . Op zyn zes en twintig(le jaar
tradt by in den Egt met de Dogter van LAUNCELOT
BROWNS M. D . , by welke by nimmer eenige Kindert :n verwekte . Hoe lang zy met hem in den Huwelyken tat
leefde, vinden wy nergens berigt ; dock nit eene Befpreeking in den Uiterften wil van JOHN HARVEY , 's Doctors
Broeder , blykt , dat zy in den Jaare MDCXLV nog in
leevenden lyve was .
HARVEY word , in den Jaare MDCIV, toegelaaten als
Candidaat van bet Collegie der Genceshecren, en , omtrent
drie jaaren laater , tot Lid verkooren . Ortrent deezen
tyd, bepaalden de lieflttarders van St . Bartholomeus Hospitaal, dot, naa den doud van Dr. WILKINSON, Gencesheer
in dat Gefticht, I)r . HARVEY diens Opvolger zou weezen ;
't gees in 't volgend Jaar gebeurde .
Bone getvigtiger omitandigheid in bet leeven van deezen
grooten Man vie] voor in 't Jtac MDCXV , toes .hot Collegie der Geneeshceren hem benocmde tot bet hou den der
Ontleed- en Heelkundige Voorieezingen, vohens ~ e Stichting van Lord LUMMLEY en Dr . CALDWALL . 't Was , in den
loop deezer Lesfen, dat by allereerst zyne nieuwe- Stellingen , den O,nloop des Bloods betrefFtnde , openl •vk voordroeg, gelyk genoegzaam 'blykt uit zommige Hand fc), fifrent
van hem nog in weezen , waar in de voornaamfte ilellingen, wegens dit gewigtig (tuk, to vinden zyn : rls mede
uit zyne overwyzing tot die Lesfen in de OpdraRt van zyii
Book aan bet Collegie der Geneesheeren . Hot Re,2 ister van
zyne Handfchriften, de fnatomia Univerfa, in 't Britfche
Mufeum bewaard, waar in deeze Stellingen voorkomen, is
gedagtekend i6, 17, z3, April MDCXVI ; loch men ftelt
doorgaans den tyd van de eerfle openlyke ontdeklunge zyner aevoelens , dit onderwerp betrefFende , op 't Jaar
l\'IDCXIX . Dat deeze groote ontdekking cerst openhaar
gemaakt is in een School van Ontleedkunde hinr-en Londen , is zeker eene loflyke hyzonderheid in de Lettergcfchiedenis dier Iloofdftad, die, hoe zeer ook beroentd als
T 5
de
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de Zetel van Rykdom en Luister , in 't algemeen niet
aangemerkt wordt als een Kweektchool van Weetenfchap .
Bet Character van HARVEY begon hem nu ten Hove aan
to pryzen , en by werd benoemd tot Lyfarrs van Koning
JACOBTJS DEN I, fchoon wy het nette Jaar deezer bevorderinge niet kunnen aauwyzen. Uit een Brief des Konings
aan HARVEY , gedagtekend 3 Feb . MDCXXIII, blykt, dat
by reeds eenigen tyd buitengewoon Lyfarrs van zyne I\Iajefteit geweest w'as, die, als een merkteken van byzondere
gunfte hem toetlondt , met zyne gewoone Lyf irtzen to
raadplefgen over den that zyner gezondncid , en belooft,
coat by, by de eerst openvallende plaats , onder bet getal
der gewoone Lyfartzen zyner Majefleit zou aangetekend
vvordeti : dan viel dit Diet voor dan zeven jaaren naderhand, onder de volgende Regeering .
In den Jaare MDCXXVII, werd by benoemd tot een der
Uitgekoorenen van bet Collegie der Geieees1 eeren, en in 't
Jaar M)CXXVIII liet by zyne Leer, wegens den Omloop
des Bloeds , die by veele Jaaren lang doordagt , en met
eene menigte van geduldige proefneemingen en voorzigtige
redenkavelingen daar uit afgeleid , bevestigd hadt , eerst
to Frxakfort drukken . Men (lelt vast, dat zyne keuze dier
Stad, tot de plaatze der IJitgave, ontftondt , nit de beroemdheid der Misfen of Jaartnarkten, waar door de Boeken, to •Frankfort aediukt , fchielyk door geheel Duieschland, ere het ;;rootfle gedeelte van Europa, verl'preid worden . 1)e groote beweeging , welke dit Werk in de GeIeerde \Vereld verwekte ; de poogingen van zommigen, orn
zyne bevvysredenen to wederleggen , en van anderen , orn
hem de eer dPr eertle Ontdekkinge to ontrooven , bekleeden een voe lyker plaats in een breedvoeriger ontvouwiug
van zyn Character als een Geleerde , dan in dit korte
Leevensverfag . Niettegentlaande den rang then by als
Doctor bekleedde , en bet guntlige onthaal , 't welk zyn
gevoelen by zyne Mede-Geneesheeren in zyn Vaderland
ontmoette, vinden wy nogthans, zo flcerk heerscht het algemeen vooroordeel tegen een verfpreider van nieuwe gevoelens, dat l,y by ten Vriend klaagde, hoe zyn Praktyk,
rtaa de uiteave van dit Werk, zeer was afgenotnen .
Dan deeze kwelling voijdt by ruin) en ryklyk verr;•oed
door de acting en gunlle zyns Koninglvken Meesters, CAAFL DIN 'I, wiens getleldheid op de Kuntlen en Weetenfchappeti een uitmuntend deel van zyn Character uitmaakte . -- 't Is niet zonder eenige maate van verfchoonbaa-
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baaren hoogmoed , dat HARVEY deezen Koning met eenige
zyner voornaatnfte Hovelingen befchryft , als zich verwaardigende om Aanfchouwers en Getutgen to weezen van
zyne Proefneemingen . 't Belang , 't geen zyn Majefleit
ftelde , in he-t bevorderen van HARVEY'S Ontleedkundige
Nafpeuringen , was hem van zonderlingen dienst toen by
den aart der Voortteeling onderzogt ; naardemaal's Konings
meest geliefde uitfpanning, de Hartenjagt, onzen HARVEY
gelegenheid verfchafte , orn een groot aantal deezer Dieren
in een zwangeren ftaat to ontleeden . Len verder
blyk van Koning CAREL's hoogagting voor hem , als Mcnsch
en als Geneesheer, ontdekken wy daar in, dat by HARVEY
benoetnde, om den jongen Graaf van LENOX op diens reize
to vergezellen ; to welker gelegenheid de Be lluurdeis van
St. Bartholomeus Hospitaal hem toettonden, otn, gedutirende zyn afweezen , de Lesfen to laaten waarneemen door
Dr . SMYTH .
Eenige jaaren laater , bewerkte HARVEY , door zyn invloed , dat 'er verfcheide Regels vastgefleld wierden tot
verbetering van veele misbruiken , in her Hospitaal iagefloopen , byzonder her aanneemen en behandel n der Lyderen betrefrende , en bet indringen van Heelmeesters in
her vak der Geneesheeren . Omtrent den eigenf? -en tyd,
ftelden de Beftuurders van her Hospitaal, Dr . ANDREWS
aan tot zyn Hulp , dewyl zyn pligt ten hove hem riep oat
zeer veel by den Koning to weezen ; dan by behieldt, uit
hoofde van zyne bekwaamheden en vercfienften, de voorheen getrokken wedde . Hy bezogt toen, waarlchynlyk den
Koning vergezellende, Sc/wtland, en gaf een blyk van zyne
Waarneewingen daar gedaan, in eene fraaije en fchilderagtige befchryving van her BacEihand.
De Burgerkryg, ten then dage uitbarftende, Was HARVEY
nan den Koning door pligt, dankbaarheid, en toegenegenheid verbonden , by heir, op zyne veelvuldige tochten ; en,
naa den flag by Edgi-hill, trok by met bet overige Hofgezin na Oxford. Hier were by, den 7 December des Jaars
MDCXLII, in bet lichaam der Doctoren ingelyfd, en in
MDCXLV , op 't bevel van zyne Majefteit, tot Hoofd
van Merton College aangefteld, in plants van Dr . NATHANAEL 11RENT, die, zich by de bovendryvende Party vervoegende, Oxford verlaaren lade. Deeze bevordeting verdiende HARVEY, niet alleen nit hoofde zyner getrouwheid en
verdienften , maar ook van wegen zyn lyden voor de zaak
des Konixgs ; want, in de verwarring Bier tyden, werd zyn
mmuis
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Huis to Londen geplunderd, bet Huisraad in flukken geflaagen, en, 't geen grooter fchade toebragt, zyne Papieren,
beheizende een groot aantal Ontleedkundize Waarneemingetl , byzonder de Voortteeling der Infecten betreffende,
vernield .
Niet lang bekleedde by deeze post, in Merton College :
want , naa de overgave van Oxford aan bet Parlement,
verliet by die Stad , en vertrok na Londen , terwyl Dr .
BRENT zyne verlaatene waardigheid weder aannam .
Zints deezen tyd, fchynt HARVEY een flil en afgezonderd leeven geleid to hebben, zich to Londen, to Lambeth, of ten
Huize van een zyner Broederen to Richmond onthoudende .
In den Jaare MDCLI, bet esdn en zeventigfte Jaar zyns
Ouderdoms , liet by zig overhaalen door zynen Boezemvriend Dr . GEORGE ENT, om uit to geeven, of liever deezen to laaten uitgeeven, zyne Exercitations on the Genera.
tion of Inimtds, die een zo -root deel van zyn tyd en aandagtig onderzoek gekost hadden . Dr . ENT geeft, in zyne
Briefswyze Voorreden aan bet Collegie der Geneeshceren ,
een fraai en bevallig Verhaal van zyn onderhoud met HARVEY to deezer gelegenheid .
Ik vond hem , fchryft
by, in zyn eenzaam verblyf, niet verre van de Stad, met
een leevendig en vergenoegd gelaat , gelyk DEMOCRITUS
de natuur der dingen onderzoekende . Op de Vraag, of bet
in alien decle wel met hem was? antwoordde by „Hoe zou
• dit mogelyk weezen , daar de Staat door zulke hevige
„ flormen gefchokt wordt, en ilc my zelven als nog in open
• ze hevind ! - In de daad," voegde by 'er nevens,
• werd myne zicl Pict getroost door myne Letteroefenin• gen , en de herinnering van de Waarneemingen door
„ my in vroegeren tyde gemaakt , dan was 'er niets,
„ 't wcik my langer bet leeven als wenschlyk zou doers
„ aanzien . War in deezervoege onledig, is dit vergeeten
„ leeven, outlast van alle Staatszorgen , die anderer harten
• angftig vervullen , een Geneesmiddel voor 't myne ."
Hier op vermeldt by een Wysgeeiig gefprek tusfchen hem
en Dr. HARVEY , 't geen aanleiding gaf odn to gewaagen
van de Papieren , welker uitgave men zo lang begeerd hadt .
Naa eenigen zedigen tegenftand, bragt HARVEY ze hem rile,
met verlof om ze terflond to mogen uitgeeven , of nog
eeni Ten tyd agter to houden . - 1k Ring van hem we-r,
fchryft Dr . ENT , gelyk cen andere JASON , men deeze bet
Gulden lllieti bekomen hadt . Wanneer ik t'huis komende
ahe de medegegeevene ftukken afzonderlyk naazag , aloud
ik
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ik verfteld , dat zo groot een fchat zo langen tyd verborgen gelegen hadt , en dat , daar anderen met grooten ophef en .vertoon hunne weinig beduidende aanmerkingen in 't
licht geeven , HARVEY zyne gewigtige Waarneemingen zo
weinig fcheen to tellen . In de daad , niemand fchynt in
eerie grooter maate bezeten to hebben die waare nedrigheid , welke den rechtfchaapen Wysgeer onderfcheidt van
den oppervlakkigen Waanwyzen . Zyne groote Ontdekking
deelde by der wereld niet rhede , dan na ze negen jaaren
lang met zyne Amptgenooten t'huis onderzogt to hebben,
en de arbeid van bet ganfche laatUe gedeelte zyns leevens ,
zou nauwlyks naa zyn dood bet licht gezien hebben, hadt
bet onaflaatend aantiouden van cen Wend denzelven hem
niet afgeperst .
In de maand December des Jaars MDCLII, betoonde
bet Collegie der Geneesheeren haare aping voor dit beroernde Medelid , op eene hem allervereerendfle wyze . Zy
beflooten bet Standbeeld deezes Mans in hunne Zaal op to
rechten, met een voegelyk I3yf'cbrift vercierd . - - - W.e1haast werd dit op eene treffende wyze vergolden . Op den
tweeden February daar aan volgende , begiftigde HARVEY,
alle de Leden op een heerlyk Gastmaal genoodigd hebbende , bet Collegie , met een fraai gemeubileerde Vergaderplaats, en een Mufeum, vervuld met keur van Boeken en
Chirurgifche Inllrumenten , op zyne eigene losten in den
tuin gebouwd .
Wanneer Dr . PRUJEAN, in 't Jaar MDCLIV het Voorzitterfchap nederlag, benoemde bet Collegie HARVEY, die
afweezig was, tot Opvolger in die Post : op eene zamenkomst van den volgenden dag, maakten twee afgevaardigden
hem deeze verkiezing bekend . HARVEY verfcheen toen,
en bedankte , in eene welingerigte aanfpraake , voor de eere
hem aangedaan ; doch weigerde , nit hoofde van zyne jaaren
en zwakheden, die Post to bekleeden ; teffens bet wederverkiezen van Dr. PRUJEAN aanpryzende , waar toe men
met eenpaarige ftemmen befloot . - HARVEY bleef nogthans de byeenkomflen van her Collegie bywoonen ; en
zyne verkleefdheid aan die l3roederfchap betoonde by allerzigtbaarst, Wen by in 't J2ar MDCLVI, by bet eerfte Jaar_
lykfche Feest, door hem zelven ingefleld, 's Jaars 56 Ponden Sterling vast m,aakte, ten beftendigen gebruike van bet
Collegie . De byzondere einden van deeze giften waren,
bet onderhouden van een Jaarlyks Feest , op 't welk e erie
Latynfche Redenvoering zou gedaau worden , tot vermelding
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ling van Weldoeners en Begunftigers van bet Collegie ; een
gefchenk voor den Redenaar , en in een toelaage tot bet
onderhoud van den Oppasfer van de Boekery en bet Mufeum . Deeze zorge om een geest van eendragt en' gezel.
lige vriendfchap onder zone Broederen to onderhouden,
fchenkt ons een beminnelyk denkbeeld van zyne vriendlyke
goedhartigheid . Ten zelfden tyde deedt by afftand van de
Post van Voorleezer aan Dr . SCARBOROUGH .
Thans torschte by met moeite den last der Jaaren en
zwakheden ; eindelyk bezweek by op den 3 van Juny des
Jaars MDCLVIII, geheel onder denzelven ; zyn tachtigfte
jaar bereikt hebbende. - Wegens de wyze van zyn dood
werd een naamloos verhaal verfpreid , dat by onmagtig om
de toeneemende ongefteldhedenades Ouderdoms to verdraagen , die verzwaard waren door een fchielyk gemis zyns
gezigts , een einde nan zyn lyden maakte door vergift in
to neemen . Deeze vlek, op 's Mans naagedagtenis gewreeven , zal best weggenomen worden door bet eenvoudig
verflag , de byzonderheden zytts ongemaks betreffende, zo
al's wy bet opgegeeven vinden in eene Redenvoering, weinig dagen na HARVEY'S overlyden , voor 't Collegie door
Dr. WILSON uitgefprooken . Hy bejammert bet , dat de
doorgaande helderheid van geest, HARVEY eigen, in diens
laatfte dagen beneveld wierd door ontelbaare zwakheden,
en iuzonderheid door folterende jichtpynen ; maar by betuigt , dat HARVEY zyn einde voelde naderen, alles afgedaan hebbende , zyn pots voelde , als met eene Wysgeerige oplettenheid den voortgang zyner naderende ontbindng opmerkende , en dus, met de grootfte gerustheid en
onderwerping, den laatften leevensadem uitblies .
Zyn
Lyk werd, weinig dagen naa zyn dood, met ftaatlyke grafeere na Harnpflcd in E.fex gebragt . Alle de Leden van
bet Collegie volgden het , tot op een grooten afftand van
de Stad . Zyn overfcbot werd in een Grafkelder van de
Kerk dier plants bygezet , waar men een Gedenkteken to
zvner eere (prigtte .
By zyn Uiterften wil , befprak by bet grootfte gedeelte
zyner I3ezittingen nan zyn Breeder ELIAB HARVEY, Koopman to Londen ; zyn Huisraad verdeelde by onder Tyne
Bloedverwanten ; zyne Boeken maakte by aan bet Collegie
der Ceneesheeren ; en Legaten ter gedagtenisfe aan zyne
Vrienden Dr . GEORGE ENT, en Dr . CHARLES SCARBOROUGH ; Gefchenken aan zyne Dienstboden, en 30 Ponien
Ster-
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Sterling aan St . Bartholomew Ilospitaal . Alles fchynt uit
to wyzen , dat by niet ryi: ftierf.
Het byzonder Character van deezen grooten Alan blykt
in alien opzigte agtenswaardig geweest to zyn . Ver.
genoegd , braaf en opregt, was by niet overgegeeven aan
eenige laage of onedele drift . Hy was uit den aart zo min
genegen om aan de verdienften van anderen to kort to
doen, of zyne eigene met ophef ten toon to fpreiden, als
by noodig hadr deeze kunftenaaryen to bezigen om zyn
Naam beroemd to maaken . De veelvuldige Tegenftanders,
welken by zich verwekte door zyne vermaardbeid , en de
nieuwheid zyner gevoelens , behandelde by doorgaans op
eerie zedige en hedaarde wyze , dikwyls zeer verfchillende
van die waarop zy hem bejegend hadden : en terwyl by
hunne bewysredenen wederlag , fchonk by hun den ver .
dienden lof.
Fly leefde in de volmaaktfte eensgezindheid en vriendfchap met zyne Broederen van bet Collegie , en fchynt wei ng geltaan to hebben na een grooter
aandeel in de Praktyk .
In hoogen ouderdotn zegt
men , dat pyn en zieklykheid hem eenigzins ongemaklyk
en ligt geraakt deeden worden ; tot een ftaal van mangel
?an zelfsbefcuur in lien tyd, brengt men by, dat men hem
in de vlaagen van Jigtpyn niet beletten kon bet pynlyk
deel in koud water re fleeken : maar wie kan bet vreemd
vinden, dat, wanneer bet Lichaam door ouderdom en ongefteidheid als verfleeten was , de Zielsvermogens in die
zwakheid deelden ?
Het is zeker , dat de diepfte
eerbied voor de Groote Oorzaak van alle die \Vonderen,
in welke by eene zo goote bedreevenheid hezat, allerzigtbaarst in alle zyne Schrifcen doorftraalt . Hy was gewoon
to zeggen , dat by nimmer bet Lichaam van eenig Dier
ontleedde , zonder lets to ontdekken, 't geen by niet verwagt of begreepen halt, en waar in by de hand van eenen
Alwyzen Schepper ontdekte , aan Diens byzondere werkzaamheid, en niet aan de werking van algemeene \Vetten,
fchreef by alle de Verfchyozels der Natuure toe .
In den gewoonen ommegang was F ARVEY gefpraakzaam,
en zich niets aanmaatigend en byzond-r kiaar in bet voor.
draagen van zyne denkbeelden . Zyn Geest was voorzien
van een iyken voorraad van kundigheden , nict alleen van
zaaken zyn Beroep onmiddelyk betreffende, maar van meest
alle voorwerpen van Geleerdheid , byzonder van de Oude
en hedendaagfche Gefchiedenis , en van de Staatkunde .
Groot vermaak fchiep by in 't leezen der Oude Dichteren .
VIR-
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was hem de geliefdile, en men verhaalt, dat by
zich zomtyds dernwaate verrukt voelde door de voortbrengzels van die ryke Dichtader, dat hy, met uitboezemingen
die zyole geestvervoering to kennen gaven , bet Boek van
zich wierp . --- Om zyn Charakter to voltooijen, ontbrak
bet hem niet aan die befchaafdheid en beleefdheid, welke
noodig zyn in een Geleerden , die teffens als een Heer in
de wereld zoekt to verkeeren .
Dr . AIKIN, uit wiens voortrefrelyke Biographical Mernoi .
res of Medicine in Great Britain wy dit Leevensverilag
ontleend hebben, heeft een algemeen berigt gegeeven van
de vorderingen door de Voorgangers van HARVEY gemaakt
in die nafpeuringen , die byzonder de aandagt diens grooten Mans trofien en gaande hielden . Hy vangt aan met de
Ouden, en eindigt met CIESALPINUS : uit dit berigt blykt,
dat v66r onze heroemde Geneesheer zyne groote Ontcekking deed, veel lichts over dit Onderwerp verfpreid was,
en dat men verfcheide van de grondbeginzelen ontvouwd
had . 't Zou derhalven fchynen , voegt 'er Dr . AIKIN nevens , dat de Opf'ellers der cierlyke Leevensbefchryving
van HARVEY, gevoegd voor de Uitgave zyner Werken door
bet Collegie der Gencesheeren , eenigzints door vooringenomenheid zich liet vervoeren , als by een oordeelkundig
kort verflag gegeeven hebbende van de gevoelens van SERVETUS , COLOMBUS, en C SSALPINUS, 'er by voegt „ bet
„ is geenzins waarfchynlyk, dat HARVEY zyn Fakkel aan
„ de vonkjes dier Mannen ontftooken zoo hebben (*)." Wy hebben misfchien ongelyk, wanneer wy zo zeer ooze
verwondering betuigen , dat de Ontdekking van den Omloop des Bloeds niet vroeger gefchied zy ; en wanneer wy
dezelve plaatzen onder die Uitvindingen , welke op 66nmaal to voorfchyn komen , door de kra ;t des Verflands,
of bet gelukkig toeval van een enkel perfioon . Eene traps,%vyze vordering kan in 't geheel plaats gehad hebben ; ell
't was de ontdekking niet van ddn werktuig , 't was geen
66n flap in redenkaveling ; maar de zamenloop van veelvuldige Ontlecedkundige Ontdekkingen , en van veele befpiegelende afleidingen uit dezelve , die vereischt wnrden
om zulk een Stelzel to vcltooijen . De Chineefen , die bet
gebruik van bet Kompas , bet maaken van Buskruid en Porcelein , en de Drukkunst verftonden , langen tyd vO6r de
Eu(*~ Minime ver jimile vidmtur ex illorum igniculis Han,,clam facein
foam accendise .
VrGILIUS
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Puropeaaanen, zyn no- to eenemaal onkundig van den Omloop des Bloecis , gelyk zy ook niets weeten van alle de
andere gewigtige ontdekkingen der Outleedkuude ; eene
Weetenfchap , welke nimmer bet voorwerp geweest is van
hunne proefneemingen , en waarin men niet veel vorderings kan maaken , door enkele Vrugtbaarheid van vernuft
of gelukkige toevallen . Met al den hyitand, lien HARVEY
van zyne Voorgangeren kon ont!eenen , bleef 'er ruimte
genoeg over om zyne bekwaamheden ten toon to fpreiden ;
en by is ten vollen geregtigd tot de hoog(le eere , op welke uitfteekende bekwaamheden eisch hebben : dewyl dat
opgehelderd , veelbevattend , en doordrtngend verilaud i
't welk nit een chaos van verwarde waarneerningen en flrydige redenkavelitagen , een eenvoudig, welzamenhangend ;
en bewysbaar, Stelzel weet to vormeu , zeker een hoogst
1chatbaare en ongemeene hekwaamheid van Ziel aanduidu
't Is joist dit , waarin de verd ienile beftaat van eenen on=
flerflyken NEWTON, in die zyner Werken , welke de groutlie bewondering verwekten .
De wyze die HARVEY Volgt , in zyne eerfte zo veel gerugtsmaakende Verhandeling , eetytetd Exercitalto A1ncto-~
iraic~i de Cordis et S'angtainis lhloau , is de fchoontle en
voldoendfle, welke men zich kan veibeelden . Naa den web
gebaand to hebben door bet wegweeren van de dwaaliu=
gen der Oudheid , vangt by aan met de hefchryving vast
de beweeging des Harts , gelyk men dezelve ziet in de
burst van een Hond . flier toont by de fpieragtige natuur van 't zelve , de beurtlingfche toeknypingen der ooren
en holligheden , en 't uitwerkzel wetke deeze moeten hebben , bepaald door bet werktuiglyke der klapvliezen , out
bet Bloed met kragt in de llagadercn voort to dryven . Hy
toont dan by uitrekening, dat bet Bloed fueller in de flagaderen (lroomt, dan zulks nangevuld kan worden door deft
voorraad nit de aderen ontleend ; en dewyl de flagaderett
geen Blued ergens anders dan uit de aderen kunnen krygen , en bet dus zou moeten volgen , of dat de aderen
welhaast uitgeput zouden weezen , en de flagaderen meer
en meer uirgezet , of dat eenige heimlyke doorgangen en
verwydingen tusfchen de aderen en flagaderen , de eerfte
bet Lloed nan de laatfle verfchaft , weder ontvangen . Hy
toont , hoe deeze laatile vooronderflelling bevestigd wordt
in het gun des Bloeds door de Longen .
Daaten=
hovcn , naardemaal door middel der flagaderen meet (llnedg
Verfpreid wordt door elk deel des Lichaams y dan 'er to€
V . DEEL . 11IENGELw . N u- 7,
V
des-
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deszelfs voeding noodig is , moet dit overtollige de ledig •
wording der aderen voorkomen, gelyk dit blykt uit derzelver verllapping , wanneer de aorta gebonden is ; integendeel wordt de vcna cava verbaazend uitgezet , wanneer
men 'er ceu bin izel omlegt by deszelfs zamenvoeging aan
bet regter oor van 't Hart . Eindelyk doet by nit
bet maakzel der klapvliezen der aderen duidelyk zien , dat
de loop des IUloeds, door dezelven , van de takken tot de
ftammen moet gaan, en geeuzins den tegenover geflelden,
we,- neenlen .
Dit keurig Stuk van bet dierlyk werktuiglyk zamenflel,
eerst ontdekt omtrent bet begin van de Zestiende Eeuwe,
door een weinig bekenden Ontleedkundigen , JOANr ES BAPTISTA CANNIENUS, en, naa eene gewaaode wederleggtng,
wederom beweezen , en naauwkeuriger befchreeven , door
FABRICIUS AB AQUAPENDENTE, fchynt zo rechtftreeks op
to leiden tot bet vastllellen van de weezenlyke Beweeging
des Bloeds, dat bet to verwonderen is hoe men dit gevol ;
niet onmiddelyk opmaakte . Nogthans words bet over 't
hoofd gezien door FABRICIUS zelve , en maakt geen gedeelte nit van de bewyzen der zodanigen , die bet naaste
kwamen aan bet waare Stelzel . Wy zyn, nogthans, door
nOYLE onderrigt , hoe HARVEY hem verzekerde , dat by
de eerie thkkering der waarheid gezien hadt by de hefcho owing van deeze klapvliezen , here door zyn Leermeester FABRICIUS getoond : welke omflandigheid hem een eisch
op meerder oorfpronglykheid geeft in bet voortzetten zyner Ontdekking, dan by anders toe zou geregtigd fchynen .
Deeze betoogende proeven, van den Omloop des Bloeds,
ftaaft HARVEY verders door bewyzen , ontleend nit de
grootere waarfchynlykheid van zulk een Stelzel , en de
volkomene zamenftemming van 't zelve met de onderfcheidene verfchynzels in een welgetteld en ongefleld Lichaam .
]ly befluit alles met eenige zeer keurige en oorfpronglyke
waarneemingen , betreffende de verfcheidenheden , in bet
maakzel der Harten in verfchillende Dieren , en op de
onderfcheiden ouderdom . Hy gaat de redenen na, waarom
by koudbloedige Dieren , en die de Longen ontbreeken,
nlleen wine holligheid in bet Hart gevonden wordt . Alle
tleeze verfcheidenheden bewyst by dat afgeleid kunnen
worden , uit een overeenflemmen met bet Stelzel van den
Omloop des Bloeds . Het was niet to wagten , dat, niettegenliaande de klaarheid en kragt der bewysredenen die
de Leer van iiARvFY flaafden , bet Meuschdont op ddnmaRl
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meal de oude dwaalingen zou laaten vaaren --- dwaalingen , geheiligd door 't gezag van Naamen , aan welke de
5choolen, zints lug, gewoon waren eenen ingewikkelden
eerbied toe to draagcn . Maar de zwaarigheden, door z y .i e
tegenilanders in 'c inidden gebragt , zyn lung in de vet getelnisfe begraaven .
War de haatlyke poogingen betreft , om HARV1Y to berooven van zyn welverdiend aandeel in de Ecre, door vlytige opfpeuriug van bewyzen voor eene vroegere kennis
van den Ocnloop des Bloeds , in de duistere woorden en
fpreekwyzen van Schryvers , die of geen Ontleedkundigen
waren , of op de tastbaarfl:e wyze Bei'ptegelende Stelzels, geheel vreemd Vdll 't zyne, omhelsden ; zy kunnen, nu vooroordeel en nyd uirgewoed hebben, geene wederlegging verdienen .
HARVEY'S ander groot Werk , over de Voortteeling,
laat , daar bet grootendeels befhat uit cene opgaave van
Waarneemingen , naauwlyks eene korte ontleding toe . Her
Onderwerp is de natuur der Ontvangenisfe, benevens den
oorfprong en aangroey, van 't nieuwe Dier to ontdekken .
Hy neemt tot zyn hoofdvoorbeeld de Hen en 't Kieken, van
wege de gereedheid met welke men deeze Voorwerpen kan
bekomen, en zekerheid krygen omtrent den tyd der Bevragtin :; en Broeding . Naa eene nauwkeurige belchryving
van de deelen ter Voortteeling gefchikt, handelt by over de
vormLig en groey van her Ey, als tnede over de onderfcheide deelen waar nit her is zamengelleld . Vervolgens
fcnetst by nit een dfagelyks befchouwen , gedunrende deii
tyd van 't broeden , de eerUe blyken van her liieken, en
deszells trapswyze aangroeying . Hy was de eerfte die deszelfs oorfprong vondt in de Haanetree, en opmerkte dat bet
Punctum Saliens her Hart ware . Hy ontvouwt nauwkeurig,
2o verre als her oog hero kon onderrigten , de opeenvulgende vorming van de onderfcheide deelen , en hrengt daar
in verfcheidte nude dwaalingen to reg . Hy beweert , dat
de vor .ning der leevenbaarende Dieren niet verfchilt van
die der Vogelen : 't welk by bevestigr door de befchryving
van 't Been heir ontmoetre in bet ontleeden van Harrerbeesten, op onderlcheide tydpeiken van derzelver zwangerheid .
[jet Stelzel der Vonrtteelii,ge , her welk by tot deeze
Waarneemingen afaeidt , is zeer zonderling
Maar zyne
Theorie , fchoon ondeifchraagd door vericheide bovenna •
tuuikun , iNe hewyzen , moet zo veibldngork,
men, als eenige titer Stelzelen , welke by zoekt oiu verre
V
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to ftooten : en het fchynt vreemd, dat een Man, die 'er
voor uit kwam , zo veel to houden van to redenkavelen
uit Proefneeming en Onderv ;nding , eene veronderftelling
aannam , uit haar eigen aart geheel ongefchikt voor zulk
cen bewys . Een Wysgeer van minder rang moge men
v ergunnen , dat by zyne onkunde bedekke met bet
ichild van iets fchynende gisfingen ; van ecn HARVEY verwagtten wy Proeven , of eene openhartige belydenis dat
by ze niet koii bekomen .
De Ontleedkundige Waarneemingen, nogthans, van HARVEY zyn , dewyl by ze met veel aandagts en nauwkeurigheids nam , nog zeer hoog to fchatten , en , uitgezonderd in eenige gevallen , waar bet Microscoop den Onderzoeker in flaat gefteld hceft klaarder to zien, worden
ze geftaafd dour laatere Schryveren . Ily bragt daarenboven verIcheide keurlyke aanmerkingen in zyn Werk , zo
tiVysgeerige ols die tot de Praktyk behoorden, over flukken aan zyn hoofdvoorwcrp vcrknogt .
Een kurt Stul je , berigt geevende van de Ontleeding
van THOMAS PARR , die in zyn honderd vyf en dcrtiglle
jaar overlcedt ; en eenige Brieven aan gelcerde buitculandfche Geneesheeren, gctrokken uit de Pap .eren van Sir
GEORGE ENT , zyn alle de overblyfzcls van deezen
grooten Man , die men hecft uitgegeeven . De Brieven
werden ecrst gedrukt in eene pragtige en nauwkeurige
uitgave van HARVEY'S WVerken , welke bet Collcgic
der Geneeshecren , zeer tot haare eere, in den Jaare
I\IDCLXVI aan de geleerde ZVereld fchonk , als bet
beste Gedenkftuk van hun beroemden Amptgenoot en
l Veldoender .

TERIGT VAN DEN B001MI , DIE DE GOM - DRAGANT UITLEVERT . Door den Ileer DE LA BILLARDIERE, D . M .

(Getrokken uit de Registres de l'Acade ;nie Royale des Sciences
du IG Dec . 1789 .)
),e Heer DE LA BILLARDIERE begaf zich , op 't einde
des Jaars MDCCLXXXVII , to Malfeille fcheep,
met oogmerk om na Klein Afie to vaaren , ten einde om
aldaar de Voortbrengzelen der Natnure , en in 't byzonder die van bet Groeiend Ryk , waar to neemen . Zyn
oogmerk was to belangryker , verm,ids die Lauden , tot
nog
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nog toe, door cen zeer klein getal Natuurkundigen bezogt
zyn, eill dezelve eerie groote menigte van nutte Boomen en
Plauten, voeden, welke, voor bet grootfte gedeelte , zeer
gemaklyk aan de Lugtftreek van Frazakryk zouden gewennen, indien men ze daar kon overbrengen .
De onlusten verwekt door den Oorlog der Turken , de
verwoestingen die de Pest to
aanregtte , en in
de meeste plaatzen door welke de Heer DE LA BILLARDIERE moest been trekken , noodzaakten hem bet ontwor*en plan to laaten vaaren , en zyne reis na den leant
van Syric to wenden .
In de Maand Augustus , bereikte by den Berg Libanon,
en dus joist in 't Jaargetyde , dat men de Gom-Dr igant
of Adra,ant (*) vergadert . Het Heestergewas , waar uit
deeze Gom vlocit , is eene foort van doornagtige Afra .
geh.s , die ter hoogte van twee of drie voeten opgroeit .
De Arrtbieren noemen dezelve liter. De Schryver geeft
'er een zeer uitvoerige befchryving van , en felt, vervolgens, de byzondere kenmcrken , welke dezelve onderfcheiden , in 't kort voor . Deeze zyn , by voorbeeld , de fchikking der takken , van den ftam verwyderd, en met bet bcnedenfte gedeelte bykans een rechten
hock maakende ; de bast is kcal , geelagtig , en op de
oppervlakte met kleine holligheden bezet ; de bladren zyn
glad , langwerpig , fpits uitloopenOc ; de bloemen bleek
-eel, neerzittende, ell, door een kokertje onderlleund, in
de gedaante van een cylinder rondsom de takkcn gcfchikt ;
de lchelvrugt is Nvolagtig, opgeblaazen, van boven plat,
en uitloopende in een punt bcnedenwaards omgekromd .
Deeze Plant verfchilt van die de Heer TOUR NEPORT in
C =zdi
hadt waargenomen , en van welke by , in zyne
Reizc na de L ev'izt , een gedecite van den Ram in afbeeldiug gecft , alwaar men de ~~im-Drrtgettt draadswyze
uit denzelven ziet voortkomen . De Heer DE LA BILLARWERE vergelykt ze met elkander , en duidt de onderfcheidende kenmcrken aan . De Ram van den Candafchcn
Aflrage/us is mart , die van den Libanonfc/zen geel ; de
bla( ) De Plant van welkc deeze Gnm komt, noemen de Grieken
•,
n 't Latyn zo vecl a1s ldiaci Spina, en in 'r Nedarduitsch Boks-doorn ; de GUP1 drdagt d,nzelfden naam , en is in de
Aporheeken bekend order den naam van Gvnmni T agcca,the , oF
met een bedorven naam Gurnnai DiagaLa,zci of Dio ;anta,n , \ all
war in onze 'i aal Gown -Drc'y r.
V3
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bladeren van den eerstgemelden zyn wollig , die van laatstgenoemden glad ; de bloemen van den cenen zyn rood,
die van den anderen bleek geel .
De Aflragalus van
den Libnnon verfchilt dcsgelyks van den llflraga'lus van
Maifeille, den <1flragaliec Tragacantha, LINN . , welke geen
Gum voorthrengt , gelyk eenige Plantkundigen verkeerd
beweerd hebben ; de eerfle heeft geele en neerzittende bloemen , de ander w'tte , en in kleine trosjes gefchikt .
PROSPER ALPINUS beefs eene byzondere foort van Gomdraagendcn Afragalus befchreeven en afgebeeld, die van den
Libationf hen verfchilt , door de weinigheid der bloemen
van den anderen verwyderd , en hangende aan geboogene
fteeltje5, als ook door zyne gladde kelken, die veal kleinder zyn dan de bloemen .
Uit deeze Waarneemingen blykt, dat 'er verfcheide foorten van /Iflregalucfen zyn , waar uit de Gom_Dragant
voortkomt, en dat die van den Libation tot nog toe onbekend geweest is by de Plantkundigen .
Naa deeze ontvouwing , laat de Heer DE LA rILLARDIERF zich nit over de natuurkundige oorzaak, die het uitvloeijen van de torn-Dra;ant to wege brengt . deeze uitvloeijing valt voor, geduurende de grootfte hette des Zomers, en in 't begin van den lderfst . De Arabteren noe.
men de Guna-Dri,r.nt, Scmnie Gtc'tc . !\Ien onderfchcidt
dezelve in twee fiuorten ; de cene is blank en halfdoorfchy .
rend , de andere r sagtig van kleur .
Volgens 'J OURNEFORT gefcliiedt de Voortbrenging van
de Goii-Dr(gaiit in deezer voege : „ Op bet einde van
„ J u ny, en in de v lgende maanden, duet het fap dat de
„ Plant voedt, vcrdikt dour de hette, de im este vaatjes
,, barllen, waar in bet fheflooten is ; bet vergadert zich
„ nict alleen in bet hart van de fieng en takken , maar tus„ fcl:en de vezels die fI.raalswyze ,efcliikt zyn . Dat flap
„ flolt draa,iswyze, gelyk de pypjes van de fchors leggen ;
,, die draadI , , door deez :~ pypjes loopende, komen 'er
,, nit to voorfcl:yn mar mate dat zy door ander fap , welk
„ de wortels ver{chafon, voortgefluwd worden . Die floffe
,, ~tordt hard in de lngt, en zet zich tot klonters, of Ian,, g,e ronde flukken, die in malkander gekronkeld zktten
A , , Is wormen . Het fchynt zelfs , of de zan entrekking
„ van de vezels Bier Plant icts toebrengt tot de uitdruk,, king van de Gam . Deeze vezels, zo dun als vias, in de
„ open Iugt gebragt , en vertreeden door de voeten der
,, herderen en der paardcn , krinlpen in door de hette, en
„ hel-

DIE DE GOM-DRAGANT UITLEVERT .

aS'j

„ helpen tot de nitlooping van bet fap, dat zyne vaatjes
„ verbrooken heeft door de verd kking (*) ."
De Heer DE LA BILLARDIERE merkt aan, dat de GomDraganat niet vloeit op 't heetst van den dag ; bet gefchiedt
's nagts, en kort naa het opgaan der Zonne . tiVanneer de
1erktle hette zich doet gevoelen , doer de uitzetting van
de lugt, die veel grooter is digt by de aarde dan to de lugtkolom boven de zee, vry geregeld alle morgens, tusfchen
acht en negen uuren , een zeewind landwaards in waaijen .
Van den top des Libanons ziet men, bykans alle dagen,
e en .ge wolken van verre aan den zeekant dryven . Deeze,
door het een zagten wind voortgettawd, bereiken , kort voor
ondergaan der Zonne, het gebergte ; zy verhefen zich
doorgaans boven de benedenfte gedeelten , loopen rondsom de kanten , en komen ter hoogte waar de Gomdraagende Afiragalus groeit . Dit Heestergewas , eeduurende
den geheelen dag aan de brandende hette der Zonne
blootgefteld, flurpt fchielyk de vogtigheid der wolken in ;
het Gomagtig fap van de Dragant , 't welk, gelyk men
by bevinding weet, de eigenfchap bezit van in het water
een veel grooter uitgebreidheid to krygen date het voorhcen hadt , bevogtigd door de wolken en den dauw des
nagts, zwelt, wordt vloeibaarder, en dringt door de porien van den clam been , daar uit voortkomende als ki aaltjes , of onder de gedaante van door elkander gekronkelde wormen .
De volgende `Vaarneeming dent tot bevestiging van
dcezen u ;tleg . \Vanneer de wolken gekomen zyn op de
hoogte waar de laagtte Gomdraagende A/lr~rgal n/en groeijen,
blyven ze daar niet fang : dewyl de warn:te, welke op'die
plaatzen nog zeer flerk is , dezelve zeer verdant cn doet
opklimmen . De benedenfte Planters zyn derhalvetl minst
bevogtigd , en deeze brengen ook eene geringere hoeveelheid van Gonl voort.
De Heer DE LA RILLARDTERE denkt niet, dat de \Vol .
ken volftrekt noodzaaklyk zyn om de Gom to doen uitvloe 7 jen ; een overvioedige Dauw lean derzelvcr plaats
vervullcn .
Reizigers, die zich langen tyd in Canrlia ohhiclden,
verzekerden deli Ileer Dr LA BILLARDIERE , dat zy ]let
verichynzel, door hem vermeld, ook waargenomcn hadden ;
en,
( ) TOURNEFORT, Voyag . du Lev . Tom. I . p. 55. in de Nederd .
Vert. I D . bi . 24 .
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on , in 't begin van October, op cen kleinen affland dat
Eiland voorby vaarende , ontdekte hy, 's morgens zeer
vroeg , Wolken op den top der hoogfle bergen ; zy verdwecncn naa het opkomen der Zonne . Hot is , derhalven , zeer waarichynlyk , dat de vogtigheid der Wolken
en van den Dauw des nagts, de Gong-Dragant zo wel in
Cena°nr, als op den Libbinon, doet to voorfchyn komen .
- Dc Boeren op den Libation weeten dit by ondervinwant zy gaan geen Gonz-Dragant inzamelen , dan
ding
na dat hot a'ebergte , geduurende den nagt , met dikke
wolken omzet geweest is .
Men bedient zich van de Gorn-Dr«gant in de Geneeskunde als verzagtende ; zy is voedzaam ; in de Apotheeken gebruikt men ze om kleverigheid aan eenige Geneesmiddelen by to zetten ; en in do keukens weet men 'er in
de fpy sbere!ding 't gebruik van . Aan de Zydeverwers en
Ga-•s fabrikeurs dent de Gom-Dragant om glans en flevib
herd aan hun work to geeven ; en ze komt ook den
Afzetteren in bereiding van zekere kleuren to (lade . Buiteu tsvyfcl zou dezelve van een algemeener gebruik zyn,
indien de hooge prys met to wcge bra-t, dat men zich
van andere foortgel3-ke zelfflandigheden in de plants char
van bedieude .
Ilet zou , derhalvcn , nuttig weezen,
is T wn1, ;Dyk de Plant, die dezelve voort 1 n •c n t , aan to
kwecken . Zalks zou waarfchynlyk gelukken op de bergen in onze Zuidelyke L andfchappen ; welker Lugtsgeileltenis vry naby komt aan die der plaatze , waar dezelve op den Lihr .raon groeit. Dezelve vast in kaikagtige
gronden, op de hoogte van 940 roeden en char boven ; en
is een gedeelte van 't Jaar met fneenw bedckt, nan plaatzen na 't Zuidwestcu . I)c wart;1te (, :lzer Zuidelykile
Landfchappen wat minder zynde dan die op den Lrbawn , moest men ze aankweeken een weinig beneden de
94o roeden , in het afhangen der kalkagtige bergen , waax
de fnecuw op 't eind van April weg is .
l)e Go.7r-Drr.gant, door den I-leer DE LA BILLARDIERE
van zyn(} reize medegebragt , is in groote flukken ; de
meeste hebben eene geele of Amber kleur ; eenige flukken
zyn tauelyk blank en doorfchynende, en gelyken , in den
;,crflen opilag, naar de beste Gong der Aers/enhoomen en do
11raba/lhe Gor ; doch gcheel niet naar de Gor-Dragimt,
die men verkoopt . Fen der cigenfchappen van de Gunis , dat dezelve maar half doorfchyncnd js , zy
;s blank- aan den Pencil en ros aan den andereii kant,
aiiaar
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inaar altoos een weinig donker aan beide . Men treft
in de baalen Gom-Dr«gant , die tot handel flrekt , eenige
groote flukken aan , van dezelfde gedaante als die de
Heer DE BILLARDIERE heeft medegebragt, men zoekt dezelve uit de andere , en dit gedeelte geldt minder . De
beste Gom-Dragant is blank, wit doorfchynend , in kleine
flukies, als wormen door elkander gekronkeld ; in water
ontbonden , wordt dezelve een gelei ; de Gom-Draiant
van den Heer, DE LA BILLARDIERE, in eene dubbele maate
gebruikt op dezelfde hoereelhcid waters , bragt alleen
eene lymigbeid, en geen gelei, voort ; deeze Gom is, derhalven, van minder waarde dan de beste Gom-Dragant .
Verklaaring van de Plaat , verbeeldende de
ASTRAGALUS GUAIMIFERA .

Frutefceris , petiolis apice fpinofis foliolis ovato-lanceolatis, glabris ; floribus jesjilibrts w ctliudruin dispcf'tu, ceu,d
foliatedI. . De Plant met eenige brokjes Gam .
FIG .
a . Den afgezonderd Blad .
g, Den Bloem met zyu Koker.
44 lien open Bloem , waar in men de IIelulflyltjes
en Stampertjcs ziet .
5 . Den Vrugt wcinig gevorderd : x dezclfde open
met een zaadje daar nevcns z .
6 . De Dell: open .
7 . De negen Helmflyltjes met de Stampcrtjes en
de Kiel .
8 . Den gedeelte van den Stam met Gom bezet .
VERHANDELIcG VAN DEN HEER HILL, EEN BRROP-MD
ENGELSCH NATUURKENNER, OVER DEN SLAAP EN
OORZAAK VAN DE BEWEEGING DER GEVOELIGE
PLANTEN.

Naar het Iloogduitich van den Ileer H. j . VAN ITAHZ,
Vertaald door D . L . osr:Anlr, Phil. Doct . et Aled.
Studl- to Utrecht .
(Vervolg cn Slot van bla(L . 25o .)
IV . Structur,r van een Islarl dcr Abrus Plants .
e Heer HILL, na van de Structuur der 3laderen in 't
gemeen gehandeid to hebben , gnat thaws over tot de
V S
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befchryving van die der ilbrus Plante, welke hy, als cene
Egyptifche Plant zynde, waaraan deeze werking het kennelykfte is , tot deeze waarneemingen had uitgekooren .
llet Blad deezer Plant , vervolgt by , beltaat uit dertien paar kleine Blaadjes of Vleugelt j es, welke, door by .
zondere korte en dunne Steeltjes , aan eenen gemeenen
Steel verbonden zyn, die weder met den Stam der Plante
vereeni,;d is : naamelyk uit het midden des Stams deezer
Plante ontfpringt een menigte kleine vaten, welke, door
zig in een kronune lyn to verlengen, den gemeenen Steel
uitmaaken , en of in een oneffen Blaadje , of in een fpitfe
}punt eindigen, wederzyds echter ziet men dertien paar kleine bundeltjes van vaten, welke alle in korte Steeltjes uitloopen aan wiens einde zy wederom famen koomen, en
zo veele Blaadjes formeeren .
Dus heeft de Autheur kortelyk bet byzonder maakzel
tier Bladeren van de Abrus Plante befchreeven , om daar
na dies to klaarder de verandering, welke de Vleugeltjes
ten aanzien hunner richting door den verfchillenden invloed des Lichts ondergaan, to kunnen bewyzen .
Het Licht (zegt by) is eene zeer fyne, Nverkende, en
doordringende ftoffe ; wier klcinheid van deelen maakt,
dat zy door de lichaamen heendringt, en haare beweeging
is zo hevig , dat zy de wonderbaarfte veranderingen in
dezelven kan to weeg brengen . De verandering, welke bet
Licht in de houd,ng der Bladeren veroorzaakt , is een werk ng der Beweeging ; dock deeze werkingen kunnen net
altoos plaats hLbben, wyl de ftraalen, die dezelve voortbrengen , verdwynen, en niet altoos voor handen zyn .
V . Oorzaak (let- Verandering, die de Planten ondergaan,
en lraaraan maeu den naam van Slaap geeft .

De l icer HILL , in deeze afdeeling de oorzaak van den zogenaamden S1,-17p der Plauten zullende opgeeven, befchryft
ons de oorzaak haarer beweeging, houdende deezen Slaap
voor de natuurlyke richting derzelve. Doch naardien eene
zoodanige houding, op den duur, den wasd im der Planten
nadeelig zoude wcezen, heeft daarin de wyze Schepper
voorzien, door deeze gcvlcugeldc of zaamgezette Bladeren een Structuur mede to deelen , die , aan de werking
des Lichts blootgefteld , bekwaam ware deszelfs invloect
inn to neemen .
Men heeft to vooren gezien , dat de Steelen deezer
klei-
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kleine Blaadjes nit een menigte vaten beftaan , welke, aan
de beide uiterften , als in een bundel zamen komen .
De werking des Lichts op deeze vaten is, dat bet dezelven in een geftadige trilling houdt , bet welk een
natuurlyk gevolg is der voortduurende aanftooting , en
daarop volgende verftroojing der kleine lichaanitjes, waar
alit de Lichtftoffe beftaat . Deeze trillingen zyn of
fterker of zwakker, naar maate een fterker, of zwakker,
Licht op de Planten werkt . Zeer Bering echter is deeze
trilling in de afgezonderde vaten , doch zy verfchilt,
waar dezelve als in een bundel zarnen komen ; en bet is
alleen van de werking des Lichts op deeze Bundels, , dat
de verfchillende Stelling der Bladeren afhangt ; zo no5
thans , dat dezelve verfchille naar de onderfcheide foort
van bundels zelve .
Deeze zyn , by voorbeeld, dik en flap in de dbrul Plante,
van waar konit, dat derzelver kleine Blaadjes die verfchillende Itellingen aanvoeren ; zy zyn daarentegen flevig in
den Tamarinden Boom, en in de Robiria (*) met breede bladeren, waarom zy zich zelven zydwaards open- en toedoen ; nog klcinder en vaster zyn zy in de Parkinfo,ria
aculeata (j-) : weshalven ook haare panfche beweeging
beftaat in bet naar boven opener, en fiuiten hunner Bladertjcs .
De aanftooting der Lichtftraalen , en de trilling, die
bier door verwekt' word , is in alle deeze gevallen eenerlei ; alleen de richting der Beweeging , welke daar door
in de kleine Bladert ;es word to weeg gebragt , hangt of
van de verfchillende richt ng der vaten , en een grooter
beweeging , by een gelykeN graad van Licht . van de
Structuur der Bundeltjes aan de Bladeren der Planten ;
zo is tan deeze beweeging ;rooter, wanneer die Bundeltjes
langwerpig en los zyn ; kleiner, wanneer dczelven korter
en vaster zyn.
VI . Waarneemingen aan cen Abrus Plante .
Dat in bet Licht de oorzaak der beweeging van de
zaamgeftelde Bladeren to zoeken is , z,et men , zo nit
derzelver opgcrichte houding des daags , welke na het
at=
r` ) LTNNIET, Species Plantaru,n, To ;; . . 2 . Edit . 3 . peg. TOP .
(,) Et Tom. I . pag. 586 .
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afneemen deezer allengs vcrdwynt , als uit de volgende
Waarneemingen .
Ik nam (zegt de Autheur) den zevenden Augustus,
des avonds ecn ,lbru. Plante nit de least, en plaatfle dezelve in myn katner, aan een hoek, waar zy door de Zon
niet kon befcheencn worden ; haare Bladert,es hongen perpendiculair af, en waren nederwaards geflooten ; zy bleeven in deeze volkomenc ruste , geduurende den gaufchen
nacht , tot ten half uur voor bet aanbreeken des dageraads, wanneer zy zig begonnen to openen . Een quartier
naar Zonnen upgang , namen zy eeu horizontaale fielliiig
nan , en openden zig volkomen ; fang voor derzelver ondergang boogen zy zig naar onderen, en met den aanvang
des nachts flooten zy zich weder .
Ik verplaatfle, den volgenden dag, deeze Plant in een.
kamer, die in 't geheel niet verlicht was ; de kleine Blaadles openden zig des morgens, zonder echter een horizontaale hooding aan tc necmen , en flooten zig weder met
den aanvang des nachts .
Den derden dag , verplaatfle ik dezelfde Plant op ecu
venftcr , regt tegen bet Zuiden ; waar de Zon haar hevig befcheen ; reeds vroeg namen de Bladeren eene horitaale i,elling aan ; zy richtten zig tegens negen uuren in de
hoogte , en blecven in deezen toefland tot aan den avond,
Nvannecr ?y weder van langzaamerhand hunne horizontaale
ilclling aannameu , en z'g op nicuw Ilooten . Den vierden dag zag men de Zon niet doorbreeken , zo dat de
Blaadjes tegen den morgen wel hunne horizontaale houding tot aan den avond aannamen , doch zig niet in de
boogtc verhieven .
VII . Nadcre yjraar,aeemin,ce ;a en Proeven omtrent
dcxclfde Plante .
Den vyfden dag plaatflc ik deeze Plant in een minder
verlichtc kamer . Haare Bladeren boogen zig tegens negen
uuren , en maakten eeu Ilompen hoek naar beneden . Nu
verzettc k dezelve op een plaats , daar het Licht Ilerkcr
teas, en, na verloop van een quartier, namen zy reeds een
horizontaale richting aan, wanneer ik dezelve op een vender plaatfle , het welk door de Zon befchecnen wierd , en de
Bladeren richtten zig als naar gewoonte weder in de hwo
te ; doch , na dat ik de Pla :it weder in de voorige kamer
gebracht hadde, vielen zy ter(lond naar ondercn ; zo dat
zy zich, tusfchen des morgens van negen , tot des middags
Unl
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om twee, uuren, viermaal, by bet zelfde weder, alleen
door bet verwisfelen van pleats , veranderd hadden .
Den zesden dag bewaarde ik dezelve in een gemaatigd
Licht, en hunne Bladeren bleeven in een horizontaale ftelling ; doch des avonds verplaatfle ik dezelve zodanig in myn
Boekvertrek, dat de flraalen der Zon, door de deur ingelaaten, vlak op dezelve vallen konden ; bet was des anderen daags zeer fchoon weder, en nu begonnen de Bladeren,
die geduurende den nacht geflooten gebleeven waren, zig
terftond to openen, en verlieten, na negen uuren, hunne
horizontaale houding met z:g in de hoogte to verheffen .
Toen (loot ik de deur der Bockenkamer, en liet de Plant
in de duisternis , tot dat ik een uur daar na de deur weder
opende, en de Bladeren zodanig beyond, als dezelve des
nachts gewoon waren zig to vertoonen ; fpoedig echter
veranderde deeze flelling, zo dra de dent geopend was ,
en, naar verloop van twintig minutes, hadden zy zig weder
in de hoogte verheven ; bet welk ik verfcheide maalen herhaalde.
Hier nit nu befluit onze Autheur, dat bet Licht alleen,
de ooi •z aak der beweeging, en deszclfs verfcheidene graaden die hunner bonding is , als mode , dat bet geen
wy den Slaap der Planten noemen , de natuurlyke houding derzelven is , en alleenlyk aan de afweezendheid des
Lichts moet toegefchreeven worden ; wyl wy door de
ondervinding leeren , dat de werking van een gemaatigd
Licht, gelyk dat eens helderen dags, de,Bladeren eene horizontaale flelling doet aanneemen, een flerker Licht Bezel .
ve zodanig in de hoogte verheft, dat ze cen ftompen hoek
naar boven formeeren , terwyl een zwakker Licht zulk een
naar onderen veroorzaakt ; en eindelyk zien wy, dat eene
geheele afweezendheid van Licht hun de richting des zogenaamden Slaaps doet aanneemen , welke wy gevolglyk
uaar ons goedvinden veranderen kunnen .
VIII . Tan de Bewreeging der gevoelige Planten .
De voorgaande Verklaaring brengt ons natuurlyk tot een
tweede ontdekking ; namentlyk, dat de beweeging der gevoelige Planten, waar van nog geen Philofooph tot bier toe
de reden ontdekt heeft (*) , grootendeels van dezelfde oorzaak
(*~ Deeze roem , merkr de Hoogduitfche Vertaaier aan , dat
den Autheur betwist word door den Veer GEORG RUM. RUMruius, ~llecficiiw Doccrr en Hol1 ndscth Conjul to 4mboimaa, als by in
het
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zaak afhangt ; zo dat deszelfs verklaaring, welke, v6Gr
dat men de werking des Lichts op de Bladeren kende, geheel duister was, thans zeer ligt en gemakkelyk verftaan
kan worden .
Een gevoelige Plant is , buiten haare byzondere eigenfchap dat zy haare Bladeren fluiren , en weder opent,
,als men ze aanraakt , dezelfde veranderingen onderworpen ,
als do fYbrus, en andere Planten, van welke wy gefproken
liebben .
Deeze veranderingen ontf}aan uit een werking der bewee .
ging, welke do Bladeren en hunne Steeltjes ondergaan ,
en, welke zy aan bet Licht verfchuldigd zyn . De eenigfte
eigenfchap , derhalven, die der gevoelige alleen eigen
fchynt, is, dat zy zig ook door een andere oorzaak beweegen, namentlyk door de trilling hunner deelen .
IX .
bet Vyfde Deel zyner Herbarii Arnboinerfs, Anf . 1740. Lib . X.
tap . 79, J 11b voce f lerba f ntiens , pag . 302 . et feq : zegt „ Hu us
• Plantuke ertenfa folia &'c . petiolis irfdent geniculatis , et furfuni
• elevatis, irfar cubitorum minorum, quay, fi per ndcroscopia lustra• rentur , fine dublo comperirernus , ipforum naturalem fitum esfe
,, deorfum fefe claudere ; uti cubitus nester id docet , brachium nempe
• introrfusn fefe claudere, et flectere oportere . Illorum exteefo folum• mode ofcitur per radios folares , qui illos quaff vi elevant , donee
• aliqua re tacti hac in re perturbentur , ac naturalem fequentes
• actum deorfum fete claudant ; illos mox languefcere , ac fefe incipere
• claudere, quum promo, aut animal quoddam ad illos accedat , cat fa• tur per fuhtiles fibrillas , qua; iufar pilorum in radice obfervantur,
• extenfa per terrain, ac mox perfentientes terry motum ofcillatorium,
• quum quis ipfis vicinus fit , unc communicant per fubtilem istans
„ fungofam medullam radicis et caulis , quay On bane p'nnis foliolas
• tradit , unde fete claudunt . Per prcatos folis radios petiolos istos,
• ac foliola extend! , ex eo liquet , beet nempe per noctem ad dens
• terra pore pinviofo vel procellofo femper claufa esfe &c . matutino tempore
l„ abilisfima est loec Plantula, quum per folis radios elevator, refus• citata et calefacta , quam fortisfsme extenfa fit ; qua re fabuloj uns
• peragitur ludibrium, quum pignore certent, per liana herbaria pu• ras detegi porfe virgines ; quas jam pudore adficere volunt, fub sne• ridiem ad+'ocarat, quum hominum halitu ffe claudat, quo vero purer
ftituant ." Den
„ font eerafendee matutino tempore experinaentum hoc in,
f

freer VAN IIAIIZ echter fchynt zo wwwel ais den Engelfchen Autheur onbekend gewcest to zyn, het gene reeds Boor, oil in hot
laar 1 73 6 , onmtrent deeze Planre was waargen'nien . Z .e Olfcr-canons fur la fen ftine par M . DU FAY ; darts L' Ni/loare de L'acad mie
Royale des Sciences annle 1736, a 4nferdlm chcz PIERRE MORTIER,

peg. 120.
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IX. Overeenkomst tusfchen een gevoelige
Slaapende Planten.

en
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andere

De Autheur gelooft , dat ook eenige andere Planten,
die eigenfchap , offchoon in cen geringen graad , met de gevoelige gemeen hebben, welke men voorheen meende huii
alleen eigen to weezen .
Men verzette uit derl Tuin van den Heer LIESE , in
de St . Jamesftraat , waar de Heer HILL woonde , een
bloeijenden Tamarinden Boom, van 5 voet hoog, op deft
middag , wanneer by zyne Bladeren zodanig geflooten
had, als zy des nachts gewoon zyn, en men aan de ge.
voelige Planten waarneemt, als zy gefchud zyn ; bet welk
de Heer HILL insgelyks met ecn AN-us Plante probeerde,
doch welke geese verandering hier onder vertoonde, waar
uit by befloot, dat de deelen des Tamarindcn Booms op dezelfde wyze gemaakt waxen, als die der gevoelige Planten ;
maar dat, wyl dezelve grover zyn, men ze fterker moet
fchudden, ten einde zy haare houding kunnen veranderen .
Het Licht geeft haare Bladeren die houding, welke haar
de fchudding ontneemt , en deszelfs afweezendheid brengt
dezelfde werking voort , als deeze , offchoon in minder
graad .
Een gevoelige Plant houdt zyne Bladeren des middags
horizontaal en open , de Steelen maaken cen fcherpen
hoek met den Stam, en de twee Bladeren, die van de cerfl;e voortkomen, zyn van den ande-ren gefcheiJen . Tegen
den avond beginnen de Bladeren zig to verheffen , als die
der Parkinfonia , en hunne zyden naderen malkander ;
met bet aankomen des nachts fluiten zig de Fladeren naar
boven op dezelfde wyze, als de Bladeren der lbrus Plante
naar onderen, de beide zyden vereenigen zig met den anderen, en de Steel, die hun ondcrftut, verwelkt . Zodanig
vertoont zig ten gevoelige Plant, ieder avond ., wanneer zy
natuurlyk rust ; bet welk men nochtans door cen gemaaktw
duisternis ook kan to weeg brengen .
X . Siructuur eerier gevoelige Plante, met de oorzaak
haarer beiveeging? .
Aan de bais des Steels , die met den Stam vereenigd is,
ziet men een Bundel vaten, welke uit hot mergacht?g deel
des Stams ontfpringen , en in een regte lyn tot aan bet
einde deezes Steels uitloopen ; waar zy zig in zo veel Bundels verdeelen , als zy zaamgeftelde Bladeren van dezelfde
Structuur, als der ftbrus Plante, formeeren .
Hier
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Hier nit befloot de Heer HILL , dat de beweeging der
met die der zibrus, en andere Planter, overeenkwam, en van dezelfde oorzaak afhing, to meer, toen by
bet volgende waarnarn
Geduurende den nacht, maakt geene fchudding eenigen
invloed op een gevoelige Plante , wyl hunne Bladereii reeds
zoo gellooten zyu , als of men dezelve gefchud hadde .
Het Licht ontmoet de Waderen, verwydert de Steelen van
den anderen, en richt hunnen gerneenen Steel om hoog ;
Deeze werking word in de elbrui Plante veroorzaakt, door
de Bundels van eaten, die aan de bafis der Steeltjes zyn,
en daar nu, door de zaaingeftelde StrLictuur deezer Plante,
meer zodanige Bundels in deeze gcvonden worden, moot
ook natuurlyk dezelfde oorzaak grootere werkingen in de
gevoelige voortbrengen, dan in de 4I1•r uc Plantc .
Het Licht veroorzaakt eene trillende beweeging in de
vaten der gevoelige Planten , waar dour zy zig oprichten,
en openen ; wanneer men nu dat Blad fchudt, drukt men
hun eene fterkere beweeging in, dan die door hot Licht
word to weeg gebragt , zo dat deeze hierdoor getlremd,
en de trilling , door hit Licht in de vaten veroorzaakt,
vernietigd word . De Pladeren fluiten , en de Steclen krommen zig, wyl de werking des Lichts , die de cone open i
en de andere om hoog, hield, op eenmaal vernietigd word ;
zo zien wy, als men zig vergenoegt dezelve met den vinget aan to roeren, dat zig alleen hunne Bladeren fluiten ;
daar, integendeel, als men ze f'erker fchudt, zig ook de
Steelen buigen . Als men de aarde flerk fchudt , zonder de
Plant aan te-roeren , fluiten'zig de Bladeren , en hunne
Steelen krommen zig ; bet welk ook door den wind word
voortgebragt : waar nit volgt, dat de uitzetting der Blaadjes , en de verheffing der Steeltjes, welke hot Licht bewerkt , alleen geftuit word, als hun dat Licht ontbreekt,
of men dezelve op zodanig een wyze betvcegt, waar d , ,or
deeze trillingen geftremd worden ; welk laatlte de oorzaak is van dat Verfchynzel , 't welk aan cen zodanige
Plante de naam van Kruidje roer my diet heeft gegeven.
De voortplanting der beweeging van de kleinc Bladeten op den Stam is geringer , dan die van den Stain op
de Blaadjes . De grootfte beweeging die men een Plant
geeven kan , is , als nien hunnen Stain fterk ichadt, en
egter heeft deeze fchudding geen invloed op die jonge
Blaadjes , welke nog niet open zyn . Ecu volkume dui5tere
gevoelige
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ternis heeft meer invloed op een gevoelige Plante , din
de fterkfte fchudding . De laatfte maakt alleen , dat zig
de Bladeren fluiten en krommen , doch do Steelen bly .
ven van den anderen verwyderd . Daarentegen is de werking eener volkome duisternis one :ndig grooter ; want
door deeze voegen zig do Steelen zodanig to zamen , dat
zy maar ECn Blad fchynen nit to maaken ; een bewys ,
dat de uitfpanning deezer deelen ecn working des Lichts
is, en dat , of men deeze door een harden flag fterk verminderen kan, de duisternis alleen in ftaat is dezelve geheel
to verhinderen, wyl ook die Planten , wier Bladeren zig,
of door de duisternis, of door den (toot, dien zy geleeden
hadden, een zeer fpoedige verandering ondergaan, zo dra
her Liclit begint door to brecken, of men dezelvcn uit de
duisternis neemt , waarin zy zig bevonden , als namentlyk door de trillende beweeging der Lichtdeelen , de
verheffing der Bladcren zo fpoedig gefchiedt, dat men dezelve maar eenige minuuten waarneemt ; her welk echter
even als de onderfcheide houding , die de Planten in verfchillende Hemelf~reeken aanneemen , naar den graad des
Lichts nauwkeurig gemaatigd is .
Zo zyn in de Oostelyke Landftreeken de Bladeren ult .
gezet, niet wegens de warmte . maar dewyl her Licht daar
zeer fterk is . In de Noordelyke fluiten zig de Bladeren
niet, wegens de aldaar heerfchende koude , m2ar wyl hot
Licht daar zwakker is ; zy fluiten zig by rcgenachtig weder niet wegens de vochtigheid , doch alzo her dan gemeenlyk donker is ; als zy in Dgypten open blyven , is
zull:s niet, om dat bet daar nimmer regent, maar dewyl
her daar doorgaans hecter is . Ten erode zig bier van to
overtuigen, behoeft men maar een 4brur of gevoeligePlante
op een tegens her Zuiden gelegen vengiter to plaatzen, en
zy zal , naarmaate van her fchoone of flechte weder , meer
of minder gevoelig zyn, offchoon zy op dezelfde plaats bewaard worde . De Bladeren beginnen zig to openers , eer de
Zon boven den Elorizont is, wyl de Lucht alsdan helderder wordt ; zy beginnen zig to fluiten , voor dat de Zon is
ondergegaan ; wyl, daar 't vengfter teven 't Zuiden flaat,
de Plant zig in tie fchaduw beviiidt, die her gebouw veroorzaakt .
Do Ilcer tfit .L merkte op , dat de Bladcren eener i1brnr
of ,,7evoe,i,ve Plante zig by lang regenachtig weder in de
zelfde gedaante vertnonden , wcike zy in ecn bind , dat
veel regen onderworpen is , gewoon zytl to behouden ; zy
na.
V . D''r L . BILNGEL\'V . NO . 7 .
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namen nook eene Horizontaale ftelling aan , f ooten zig
des avonds eerder, en openden zig des morgens laater dan
naar gewoonte . De koude verhardt de vaten, en maakt
dezelve minder bekwaam tot beweeging ; dit is de reden,
dat een gevoelige Plant cen deel haarer gevoeligheid verliest , als zy eenige dagen uit de kast geweest is , zo
dat men de Bladeren verfcheide maalen kan aanraaken,
zonder dat die zig fluiten : zo dra men ecllter een weinig
harder aan dezelve Root , iluiten zy zig oogenblikkelyk ;
een lichte trilling werkt alleen op die Blaadjes , die men
fchudt , daar een fterkere de tegenovergeftelde Blaadjes,
en de gautfche Plant, aandoet .
Ten laatflen befluit de Autheur, dat, dewyl de Structuur der Bladeren doorgaans dczclfde, en deeze werkende
flotfe altyd voorhanden is , alle Bladeren dezelfde eigenfchap bezitten , hoewel in verfchillende graaden . De
waarfchynlykhcid, zegt by, van dit gevoelen, is wel, is
waar, ten aanzien der cene zekerder, dan ten aanzien der
andere ; dock ik heb naar ryp onderzoek gevondcn , dat
alle Boomen en Planten denzelfilen regel onderworpen zyn .

OPMERKING WEGENS DE WAARDY, WELKE TOEGESCUREVEN WORDT AAN DE ONDERSCHEIDE I3EGINZELEN VAN
WERKZAAAIHEDEN IN DEN MENSCII .

(Overgenomen

Uit REID'S

Esfays on the active Powers of Men.)

fchryven geene Waardigheid toe aan Inftincten of
N\Vysheid
v y Hebbelykheden
. Zy leiden ons alleen op, om de
des Scheppers to bewonderen
in dezelve zo
volmaakt to fchikken naar de Leevenswyze der onderfcheide Dieren , by welken wy dezelve aautreffen . -Pykans 't zelfde molten wy ze`;gen van de Neigingen .
Zy dienen eer ten gehruike dan tot cieraad .
De begeerten na Kennis , Alagt en Agting, ryzen hoo .
ger in onze waardcering ; en wy merken ze aan , als
Waardigheid en Sieraad aan den Mensch hyzettende . De
bedryven daar uit voortkomcnde , fchoon eigenlyk gefproken niet, deugdzaam , zyn manlyk en agtbaar , en
hebben cen regtmaatigen cisch van meerderhcid boven die
enkel nit Neiging ontflaan . Dit desk ik is hot eenpaarig
oordeel des Menschdoms .
Indien wy denzelfden Inaatftok van oordeelvelling gebruiktell
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ten ten aanzien onzer Goeddaadige Genegenheden , ko
men ze niet alleen manlyk en agtenswaardig , maar ook
in eene hooge maate benunnelyk, voor .
Ze zyn be6nnelyk , zelfs in de Dieren . Wy hem ,*nnen de zagtmoedigheid van bet Lam , de zagtaartigheid
in de Duif , en de genegenheid van cen Hond voor zyn
Meester . Niet dan met ganoegen kunnen wy zien , dat
bet vreesagtig Schaap , 't welk uooit den minften moed
betoonde in 't verdeedigen van zichzelve, moed?g en onverfchrokken werdt tot verdeediging van bet Zudglarn ,
en ftoutlyk aanvalt op vyanden , wier gezigt alleen gewoon was bet Schaap op de vlugt to dryvert,
Hoe genoeglyk is het, de Huishouding to zien van Bert
Paar kleine Vogeltjes , bezig in bet opkweeken van hun
kroost ; de Huwelyks-gene genheid en trouwe der Ouden ;
hunnen onvermoeiden lustigen arbeid om voedzel your bet
Gezin to verzamelen ; hunne fchranderheid om bet Nest
to bedekken ; de kuntlenaaryen welke zy gebruiken , om ,
dikwyls met gevaar des leevens, de Roofvogels, en andere
Vyanden , van hunne woonplaats to verwyderen , en de
droefheid, welke zy toonen , wanneer een Jongen het nest
geltoord , hun van de d :erbaare panden hunner toegenegenheid beroofd , en al de hoop op bet kweeken des ge •
flachts ontnnmen heeft ? Indien zagtaartige toegenegenheid beminnelyk is in de 1)ieren ; : : y is het niet minder
by de Menfchen . Zelfs de uitwendige tekens daar van
hebben eene treffende beknorlykheid .
Elk een weet, dat een Perfoon van eene goede Opvoe .
ding ieder, met wien by verkeert, behaagt . En wat is die
goede Opvoeding ? Indien wy bet naar eisch nagaan , zullen wy bevrnden dat dezelve beftaat in Gelaatstrekken,
Gehaarden, en Spreekmanieren, die de natuurlyke tekens
zvu van Goedaartigheid en Toegenegenheid . Hy die het
zich eigen gemaakt heeft , deeze tekens naar eisch, en
zonder laagheid, to gebruiken, is de welopgevoede, de
befchaafde Man .
Welke is die Schoonheid der Weezenstrekken, bovenal
in de fclronne Sexe , die door alien bewonderd en bemind
wordt ? Ik geloof dat dezelve voornaamlyk beftaat in die
trekken , welke Goedaartigheid aankundigen . leder aanduiding van zagthcid , tederheid en goedgunftigheid , is
eene fchoonheid . Terwyl , in tegendeel , elke trek , die
Trotsheid , Oploopenheid , Nyd en Kwaadaartigheid tekent, eene leelykheid uitmaakt .
Y s.
Toe-

So'o
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Toegenegene Aandoeningen, derhalven, zyn beminnelyk
in Dieren . Zelfs tekens en fchaduwen daar van hoogstaantrekkelyk in ons Menfchen . In der daad, ze maaken
de vreugd en de troost des Menschlyken levens uit , niet
voor de braaven alleen, maar zelfs voor de ondeugenden .
Buiten de Zamenleving, en de tusfchenkomst van Toegenegenheid , is de Mensch een naar , droefgeestig, en
van vreugd verflooken Schepzel . Terwyl zyne Ziel met
zorgen en vrees gepraamd wordt, kan by den balzem van
een gezonden flaap niet genieten ; en wegens een beflendig dugten , voor over 't hoofd hangend gevaar, fchrikt
en trot b y op het ritzelen van een blad . Zyn ©oren
flaan open voor elk fchroombaarend gelu d : de antlers
ftreelende `Vestewinden voeren verfcihrikkiugen aan .
\Vanneer by in de Maatfchappy treedt , en gerustheid
vindt in de goede genegenheid van Vrienden en Nabuuren , dan eerst verdwynt zyne vreeze , dan eerst komt
zyn geest tot rust. Zyn Moed wordt opgewekt , zyn
Verfland verliclit, en zyn Hart door vreugde uitgebreid .
De Menschlyke Maatfchappy mag vergeleeken worden
by een hoop Kolen , wells deelen, afzonderlyk geplaatst,
noch licht noch hette kunnen houden , to midden van
de omringende N lementen ; doch , zamengevoegd, geeven
zy onderling elkander licht en warmte ; de vlam flaat 'er
uit , en nict alleen brandt dezelve voort , rnaar verteert
wat 'er zich rondsom bevindt .
De veiligheid , bet geluk , en de flerkte der Menschlyke Maatfchappye , ontflaat alleen uit de wederkeerige
goeddaadige Aandoeningen der Leden . -En deeze Aandoeningen, fchoon alle pryzenswaardig en beminlyk, zyn
bet niet in even groote maate . 'Er is tusfchen dezelve
eene ondergefchiktheid ; en de agting, welke wy 'er aan
toedraagen , beantwoordt doorgaans aan de uitgeflrektheid
van derzelver voorwerp .
De goede Egtgenoot , de braave Vader , de getrouwe
Vriend , ecren wy als Lieden , onze liefde en genegenbeid waardig . Maar de Man , in wien deeze byzondere
genegenheden verzwolgen worden nit yver voor bet
beste zyns Lands en des Menschdoms , die in zyn omgang goeddoende is aan alien, en gelegenheden opfpeurt
om nuttig to weezen in zyn Geflacht, eeren Wy als meer
dan een goed Man , als een Held , als een Engel .
LEE-
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LEEVENSBERIGT VAN LUIS DE CAMIOENS , DEN BEROEMDEN PORTUGEESCREN IIELDENDICHTER .
„

„
,;
•
„
„

't

eene algemeene en gegronde aanmerking , dat de
Is Leevensgefchiedenisfen
der Mannen van Letteren ,

zeldzaam , zeer zeldzaam , overvloeijen van vreemde
en zonderlinge voorvallen . In deezen algemeenen Regel , die in vroegere tyden meer uitzonderingen hadt
dan in de tegenwoordige dagen , maakt LUIS DE CA„ MOENS, de beroemde, maar ongelukkige, Poriugeefclac
„ Heldendichter, eene meer dan gemeene uitzondering .
„ Zyne Kindsheid gefleeten in de Ledigheid en Onkunde
„ van bet Portugeefche Hof ; zyne Jeugd doorgebrag,t in
„ Minnehandelingen, of in Krygvoeren tegen de lilooren ;
„ zyne lange Reistochten in rypere Jaaren ; zyne daar op
• volgende aaneengefchakelde Rampfpoeden , en 't onge„ lukkig eindigen van zyn Leeven, geheel verwaarloosd,
„ volflrekt arm, ivaaken zyn volgend Leevensverhaalzon• derling, belangryk, en leerzaam ."
Luis

DE CAMOENS ,

oorfpronglyk uit een zeer aanzien

lyk Spaanrch Geflacht , werd in den Jaare MDXVII to

gebooren . He ramplpoeden zyne Leevens nameh
reeds vroeg eenen aanvang . In zyne Kindshe d verloor
by zyn Vader, een Schecpsbevelhehber, die in een fchip
by Goa 't leeven lict, en teffens het grootfle gedeelte zyner Bezittingen . - - Zyne Moeder ANNA D,, 61ACEOO
VAN SANTARENE beftelde hem to opvnedinge op de
HH,ogefchool to t oimbra . AVclk een voorraad van kundigheden by daar opdced , toonen zyne tiVerken ; by
maakte zich zo gemeenzaam met de Oude Schryveren ,
dat by daar in een SCALIGFR mogt evenaaren ; maar zyn
Geleerdheid Bond onder den invloed van een Smaak, gelykende dien van een MILTON en een PoPE .
De Hoogefchool verwisfclde by voor het Hof . fly
was , zo men wil , welgemaakt , bath flerkfpreekende
oogen, en een fchoone klcur . Zyne Geleerdheid, gepeard
met de natuurlyke vuurigheid en vrolyke leevendigheid
van zyn cart , vrrmde hem tot een Heer van aanzien .
Hoven zyn over 't algemeen de toneelen van fireeken en
bedekte handelingen , en waren dceze , ten dien tyde , aan
bet
x 3
Li!/abon
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bet Portu, ;eejche Hof zeer veelvuldig . De byzonderheden
der Liefdesgevallen van CAMOENS zyn onbekend . Alleen
blykt, dat by uitzigten boven zyn rang koesterde : want
by werd van 't Hof gebannen , en in verfcheide zyner
I)ichtftukken fchryft by dit Ongeluk aan de Liefde toe .
Van 't Hof verevyderd , vervoegde by zich by zvne
Maagfchap van 'sl\Mloeders zyde to Santarene . flier hervatte by zyne Letteroefeningen, en begon zyn Dicht{tuk
over de Ontdekking van Indie . JOHAN DE, III rustte ten
then dage zich ten kryg tegen Africa toe . CAMOENS, een
werkloos cn du :ster leeven moede , g'ng op deezen Kryc;stocht na Ceuta, en gaf, in verfc'heide ontmoetingen, blyk
van meer dan gemeene dapperheid . In een Scheepsftr y d
met de LI19c-ren, in de Siraat van Gi .hraltar,, was by onder bet enteren een der eerften , en verloor zyn rechter
Oog . De woeligheid van daadlyken Krygsdicnst , noch
de verwyderingen van bet Krygsieeven , doofde zyn Geest
uit . Ely zette zyn Lufiade voort, en veele zyner fraaifte
Sonnetten fchreef by in Africa , terwyl by , naar zyn
eigen woorden, in de eciae hand do Pen, en in de andere
het Zwaard hiehlt.
De roem zyner betoonde Dapperheid hadt bet Hof bereikt, en by kreeg verlof om na LiVahon weder to keeren .
Maar, terwyl by na een post don-, door hem in den kryg
verdiend, flortte, getyk by in een zyner Brieven fchryft,
de kwaadaartigheid van flegte tongen zich tegen hem uit .
Schoon de bloem zyner vroege Jeugd , door bet verblyf
van eenige jaaren onder de fchroeiende lugtfh eeke van
Africa, veel verlooren halt , en bet genes van een oog
hem misvormde , baarde zyne tegenwoordigheid ongerustheid by Heeren in Familien van den eerften rang, waar by
by voorheen verkeerde . Jaloufy is de doorf'eekeudfte Charactertrek der Spanjaarden en Portu~~eef n ; hunne wraakgierigheid, daer nit voortfpruitende, kent geen paalen , en
CAMOENS oordeelde de voorzigtigftc party to kiezen , met
zich uit zyn eigen Vaderland to bannen . Overeenkomf'ig
met dit plan, begaf by zich, in bet Jaar MDLIII, fcbeep
na Indie ; vast beflooten hebbende nooit weder to keeren :
Wanneer bet fchip de Taag afzeilde , riep by met de
woorden van het Graffchritt van SCIPIO AFRICANUS u :t :
Ondank,Jaar Vaderland! `y :ult myn Gcbeente 7aiet bezitten!
Doch by wist toen niet, welke rampen, in het Oosten hens
befchooren, de zugt, Om na zyn Vaderland weder to keeren ' in hem zouden opwekken .
Tocn
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Toen CAMOENS in Indie kwam , lag 'er een Vloot zeil .
vaardig om den Koning van Cochin op den Koning van
Pimente wraak to verfchaffen . Zonder aan land eenige
rust to neemen , naa zo lang een Zeereize , voegde by
zich op deeze Oorlogsvloot , en betoonde, in bet vermeesteren der 4lagada Eilanden , zyn ouden moed .
In 't volgende Jaar vergezelde by MANUEL DE VASCONCELLO Op een Krygstocht na de 4oode Zee . Hier zo
veel voor zyn Zwaard als voor zyn Pen niet to doen
vindende , bezigde by de laatile meest . Zyne werkzaamheid bepaalde zich niet tot de Vloot, of de Legerplaats .
Hy bezogt de omliggende ongastvrye gewesten van flft-ica, door hem zo meesterlyk gefchiiderd in de Lufiade en
in een van zyne kleine Stukjes, waar by de afweezigheid
van zyn Beminde betreurt .
Te Goa wedergckeerd, genoot by eene rust die hem in
float ftelde , om , met meer vlyts dan voorheen , aan zyn
Fleldendicht to arbeiden . Maar deeze heldere dagen werden bewolkt, misfchien door zyne eigene onvoorzigtigheid .
Hy fchreef cenige Hekellchrift en , die veel aanftoots verwekten , en by werd , op last des Ouderkonings FRANCISCO BARRETO, na China gebaunen .
De bekwaamheden en inneemende Zeden van CAMOENS deeden hem , ondanks die ongenade en ballingfchap , fchieiyk Vrienden v ;nden . Hy werd , in flede van
den overledenen, benoemd tot Commisfaris op het Eiland
11lacao, eene Portugeefhe Vastigheid in de Baay van Canton . Hier zette by zyn Lufiade voort ; en verkreeg 'er,
naa een vyf-jaarig verblyf , een wel seen grooten fchat,
maar die aan zyne wenfchen voldeedt . - Don CONSTANTINO DE BRAGANZA was thins Onderkoning van
Iredie, en CAMOENS verlangde na Goa weder to keeren,
en iiet zyn Commisfarisfchap vaaren . Met een Schip , 't
geen by zelve bevragt hadt, ftak by van M.xco af, doch
leedt fchipbreuk in de Golf , naby den mond van de
Rivier Melien, op de kust van China . Alles , tvat by verzameld hadt, ging in de diepte verlooren ; zyne DichtfIukken , die by in de eene hand hieldt , terwyl by met de
andere zwom, maakten zyne ganfche bezitting uit, op een
vreemd firand . Nlaar de [nwoonders ontvingen hem op
de vriendlykfie wyze ; by heeft ze ook vereeuwigd in zyne Luftalc . - Op de oevers van de lllchen vcrvaardig
de by de feboone ultbreiding van den Psalm , waar in de
,7ooden verbeeld worden de harpen aan de \Villigen te hang`n, by de Rivieren van Babylon ; beweenende hunne
blaX 4
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ballingfchap, buiten hun Vaderland . --- De Heer CAMOENS bleef bier eenigen tyd , tot 'er zich eene fcheepsgelegenheid opdeedt, om hem na Goa to voeren .
Te Goa wedergekeerd, vereerde Don CONSTANTINO DE
BRAGANZA , de Onderkoning, wiens hoofdcharactertrek
beleefdheid was , den ongelukkigen CAnMOENS met zyne
onderfcheidende en gemeenzaame vriendfchap ; en was
deeze gelukkig tot tat de Graaf REDONDO de Regeering
aanvaarde . Zy, die voorheen de bnllingfchap van den Hekeldichter bewerkt hadden, zweegen terwyl CONSTANTINO
de ma,-,t in handen halt ; doch nu ftelden zy alle hunne
kunftenaryen tegen hem to werk . REDONDO, bet Onderkoningfchap aanvaardende , geliet zich de Wend van
CAMOENS to zyn ; nochthans liet by toe, dat de onfchuldige man in de gemeene gevangenis geworpen werd . Naa
nlle mogelyke verwylingen, oin getuigen tegen hem to
hooren, gelukte her CAMOENS, in een openbaar Rcgtsgeding , alle befchuldigingen tegen hem ingebragt , wegens
zyn gedrag als Commisfaris to Macao , ten vollen to wederleggen ; zyne vyanden werden met veragting en fmaad
overlaaden . Maar CAmoENS hadt eenige Schuldeifchers, deezen hielden hem eenen langen tyd in de gevangenis, tot dat een Heer to Goa, zichfchaamende, dat eci
Man van zo vcele verdienften, ondcr hun, dergelyk eene
behandeling zou blyven lyden, hero in vryheid ftclde .
Deeze hadt by niet bekomen , of by begaf zich weder
onder de wapenen , en toog als Vrywilliger ten ftiyde ;
jets onder de Portuocefen , ten lien dage , in de Indlrcn
zeer algemeen . Korten tyd char naa werd PEDRO
13ARRETO tot Bcvelhebber aangefteld van her Fort Sofala,
en by haalde, door groote beloften , onzen Dichter over,
om hem derwaards to verzcllen . Dc Bevelhebber van een
nfgelcgene Sterkte , b , een baibaarsch Land , deeit eenigermaate in 't lot van een Balling . Dan, fchoon bet
cenig oogmerk van BARRETO was, om , in die ongevallige
post , her genoegen der Tafelgemeenfchap van CAMOENS
to fmaaken , droeg by geenzins zorge , om bet leeven
deezen Gast aangenaam to maaken .
CAMMOENS, verontwaardigd over this onvoegelyk eene behandeling , en
een geruimen tyd gefleeten hebbende in de onaangenaamftc afhangelykheid van L_1RRETO , befloot na zyn Vaderland, waarvan by to voorbaarig voor altoos affcheid geiiomen hadt, weder to keeren . Een Schip, na Lirlahon
befteuid, kwam op de t'hutis reize to Sofalhh, en verfcheide
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de Heeren, aan boord van 't zelve, wilden dat CAMOENS
hun zou verzellen . De onedelmoedige Bevelhebber zogt
dit to heletten, en bezwaarde hem ten lien einde met bet
betaalen van kostgeld . Doch ANTHONY DE CABRA , en
HECTOR DE SYLVEYRA betaalden de gevorderde fom, en
CAMOENS ging fcheep .
Naa eene afweezigheid van zestien jaaren , keerde CAMOENS, in den Jaare MDLXIX, to Lic/hbon weder . Ongelukkig voor hem, woedde op den tyd zyner aankomfte de
Pest in die Stad, en by vondt zich drie jaaren belet zyn
Werk in 't licht to geeven . Eindelyk liet by , in 't Jaar
MDLXXII , zyne Lufiarlc drukken : by den aanvang van
bet cerfte Boek , vervoegde by zich met eene allerfchoonfte
fpraakwending tot den Vorst , Koning SEBASTIAAN . De
Koning was dermaate getroffen door de verdienften van
deezen Dichter , dat by hem een Jaargeld van vierduizend
Realen fchonk, onder voorwaarde dat by ten Hove zyn
verblyf zou houden . Doch dit Jaargeld werd hem ontnomen door den Cardinaal HENDRIK, die de Kroon van Portugal bekwam, welke SEBASTIAAN verloor in den Veldflag
van fllcazar .
De Schryver van de Lufiade werd, in de daad, wheel vergeeten door HENDRnt, onder wicns lu :stcrlooze Regeerin ;
CAMOENS zyn leeven in alle de elenden der uiterfte armoede
eindigde . Zommigen willen dat by in een Armenhuis Itierf.
't .Blykt, egter, dat by geen vast en genoegzaam beftaan
hadt, 't Been deeze Huizen doorgaans uitleveren . By zich
hieldt by een zwarten Knegt, die met hem oud geworden
was, en langen tyd de goedgunftigheid zyns Meesters genooten hadt . Deeze dankbaare Iniliaan , een inbooreling
van lava, die , volgens eeniger fchryven , het leeven van
zyn Heer redde, toen deeze by de fchipbreuk zyne goederen verloor, bedelde in de Ilraaten van Lisfahon voor den
eldnigen Man in Portugal, aan wien GOD de bekwaamheden
gefchonken hadt , ftrekkende om den Geest van een ten
val neigend Volk op to wakkeren.
Waarlyk, in 't oog van een keurig Waarneemer, fpreidt
bet lot van CAMOENS een groot licht over dat zyns Lands :
i,eider lot is met een nauwen band nan een verbonden . De
zelfde onkunde, dezelfde verbastering van Geest, die gedoogde dat CAninENS grootendeels beftond van de aalmoesfen door zyn onden Knegt op de flraaten van Lislnhon ingezameld, vcroorzaakte, dat bet Ryk van Portugal tot de
laagf'te afhangelykheid verviel, die immer een vermeesterd
X 5
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Terwyl de Ryksgrooten van Portugal
blind waren vooor bet verderf 't geen ban Ryk dreigende
boven 't hoof 'd hing, zag CAMOENS 't zelve met een diep
grievend hartzeer , 't welk zyn einde verhaastte . In een
zyner Brieven vin den wy deeze aanmerklyke woorden
„ Ik f'raa gereed den loop myns levens to eindigen : de
• Wereld zal kunnen getuigen hoe zeer ik myn Vaderland
• beminde . Ik ben 'er in wedergekeerd, niet alleen om
• in 't zelve, maar met bet zelve, to fterven (*) .
In deezen ongelukkigen toelland (lierf , in den Jaare
MDLXXIX, in het zeven en zestigfle jaar zyns leevens,
het jaar na de rampfpoedige nederlaage van SEBASTIAAN ,
LUIS DE CAI\IOENS , bet uitfieekendst Vernuft , ooit door
Portri,;al voortgebragt , die in Krygsdapperheid voor de
grootfie Portu cefcIie Helden niet behoeft to zwigten . Op
eene wyze, overeenkomitig met then armoedigen ftaat waar
in by den Geest gaf, werd by ter aarde befi :eld .

yolk

(*) Eene voorfpc1ling, die haarcvervullinghekwam : want, nag
dat Kin ;n :; SESASTIAAN in den flag tegen deMooren gefneuveid was,
werd de boveiigeine de Catd naal IIENDRIK tot Koning van Portugal
veiklaard ; dock, den I Moon Been twee laaren op eene onwaardige
wyzc bezeten h,~bbende, flierf hy. `Vaar op PHILIPPUS DE 11,
Koning van Sparse , die by het leeven van HENDRIK reeds veci
moeite aangewend hadt , om , als Zoon van ISABELLA , oudfe
Dugtcr van Koning EMANUEL , zyn refit tot den Postzsgreefclaelo
Schepter to doen go;den, cindelyk het zo verre wist to bicngei,
dat by tot Koning van Poitugal, en zyu Zoon tot Opvolger, ver_
klaard werd . Under wicns Ryksbeftuur Portugal dermaate ten
gronde ging , dat het gehecl ten val neigde . Zie DE LA CLEDF,
Histoire Generale de Portugal . Tom . V . p. 381 , en Tom . V11 . p . 8e .

EENIGE LEERZAME BESPIEGELINGEN OVER HET VERLOOPEN VAN DENY
NIMMER WEDERKERENDEN 'IYD .

het onwederfprekelyk zeker is , dat de dagen , die wy
D aar
genoten hebben , de cens verloopcn tyden , nooit of immermeer zullen , noch kunnen wedcrkeren ; daar doze waarheid van
con ieder geredefyk word toegeflcind, zal het onnoodig zyn omflag to maken, van dezelve to bewyzen ; veal liever wil ik dicrhalven de aandagt myner lezeren by daze ontegenzeggelyke Nvaarheid weiWge o~cnblikken fbil houden, en cenige nuttige overdLnkingen, cenige Lcerzamc bcfpiegelin;en daar over maken .
Dat cens voorby is keert nooit wecrom ! Het voorledcne
rt eg
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verdwenen , om nooit wear
tveg - voor eeuwig weg
to keren ! - Welk een gewigtig ftuk - hoe waardig onze
overdenking -- onze ernstigCte overweging! - Is de verloopen tyd kwalyk aangelegd , welk eene gedugte verantwoording voor iedcr nicnsch , die denzelven misbruikt heeft!
Heeft men integendeel zyn tyd wel befteed ; welk cone gerustheid, welk cone kalmte verwekt zulks in 't gemoed!
Hoe vele Jaren zyn van vele menfchen niet al reeds verloopen, die ze doorgebragt, die ze agter den rug hebben, en hoe
weinige ogenblikken f1aan 'er mogelyk, is zeker voor eene groote
- Ziet daar , hot gordyn
menigte, i]egts mecr voor handen !
valt , de rol in doze beneden gewesten is uitgefpeeld ; zy verdwynen van hot Tooneel ; en, wie men daar ook op moge zien
verlchynen , die eons verdwenen is , komt even zo min to rug,
als de dagen wederkeren, welke ivy reeds agter ons hebben .
Hoe vele ogenblikken vervullen een Jaar van deszelfs begin tot
aan hot einde . -- Hot fchynt eene onoverzienbare lengte,
wanneer men hot intreed . - Hoe uitgeftrekt vertoont zich
's menfchen leeftyd , by de eerf e verlchyning op hot Tooneel der
wergild ; - terwyl bet, doorgebragt zynde , waarlyk niets fchynt,
Men heeft
hoewel gerekt tot eenen hoogen Ouderdom !
gezegd van de wereld , de Leveusdagen zyn ten einde , men
11apt let uit, en die verdwenen is, word naulyks meer gedagt !
Dan, Ita men eens IN met zyne aandagt by de ecrite wording
hoe vele millioenen
aller dingen . Hoe vole Jaren
van ogenblikken zyn 'or niet verllonden, zedert de eerie morgen
aanlichte, tot op dit ogenblik, waar in wy nu nog ademen . die millioenen van ogenAlle die jaren , die voorby zyn
blikken , welkc reeds zyn verdwenen zedert 's werelds aanbegin ; zedert de God des Lichts fprak : „ Daar zy licht," tot op
heden toe , welk eene uitgerektheid van tyd ?
Byna zes
duizend Jaren, wat fierveling kan deze ruimte ten einde zien! Dan alle die ogcnblikken zyn bereids verdwenen , geen van
dezelve komt immermeer to rug . - Welk eene onmetclyke
ruimte hadden onze cerfte Stain-Ouders voor zich, toen - toen
zy, uit de handen hunnes oneindigen Makers voortgckomen, hunne intrede in de wergild deden .
Welkeenen leeftyd zoud,n
zy bereikt hebben , waren zy niet van 't regte fpoor gedwaaid ;
baldadig met voeten tredende de bevelen van hunnen Heer en
Dan, ziet daar, byna zes duizend Jaren zyn 'er
Schepper !
zedert deze gebeurtenisfen reeds verloopen, en, leefde dat eerie
paar menfchen nu heden nog , zy zouden moeten betu oen ; by
onze eerfte vcrichyning, op dat Tooneel , konden ivy de ru mte
niet overzien , die wy nu al zyn doorgewanaeld. En heden at
het geen voorby , 't geen agter den rug is , fchynt ons nu maar
Zo vliegt de tyd daar henen , en
ilegts een ogenblik .
laat naulyks voetftappen a ter zich? - Zedert ik deze gedagten
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ten heb beginnen ter neder to zetten (zict daar! G! verba .
zende , maar al to weinig overdagte waarheid,) zyn 'er al weer
zo vele ogenblikken weggezonken naar den grondeloozen kolk
der verdwyning!
Zyn doze waarhedcn zo onbetwistbaar , wel, wat ftaat ons
menfchen dan to doen in zulke zo gcwigtige omflandigheden ?
- Hoedanig behooren ivy ons to gedragen , verzekerd , vast
overreed zynde, dat de dagen, welke wy reeds geleefd hebben,
die voorby zyn , nooit zullen to rug keren ; terwyl wy ook aan
den anderen kant weten , dat ivy alle zonder onderfcheid , wie
we ouk zyn ; hoe hoop verheven , of hoe laag in veragting neerhoc oud of
gezonken -- hoe ryk of hoe armoedig
hoe long wy van dit Tuoncel der wereld eens zullen afflappcn ,
ieder onzer'er van zal affappen, als zyn rol is uitgefpeeld, welken de con fang en de ander kort heeft O - Het gordyn zal
vallen , als bet gehele fuk voldongen is , en 'er zullen als dan
gene Vertooningen van dien aart in euwigheid meer zyn - Wat flaat U to doen , u mensch ! in dusdanige omfandigheden
--- omflandigheden van zo veel gewigt ~ - De voorzigtigheid lcert in zaken van belang oplettenheid to gebruiken .
Zy leert U, d mensch, op Uw einde to letten, en Diet to ver ..
trouwen op hot Been Dog aanfaande is ; want hoe kort - hoe
verbazend koit is de tyd , waar over men befchikken kan ---daarenboven hoe weinige zyn de dagen onzer jaren .
Dc
tyd, waar over ivy, c ;bentlyk gezcgd, befchikking hebben,
is flcgts cen ogenbhk' - Dat ogenblik alleen is bet onze
hot volgende is Diet
dat ogcnblik , waar in wy ademen ;
moor in onze mark. Wy hebben 'or waarlyk gene belchikking
ricer over ; -- in bet volgend ogenblik kunnen wy den adept
Verbazende waarheid !
uitblazen , en ivy zyn Diet meer I
-- Kunt gy bet wel gelooven , u Mensch ! dat uw befaan
op dit benedenrond zo wisfelvallig - zo onzeker is ? hcbt gy 't wel ooit zo doorgedagt, en met then ernst, welke 'er
hebt gy wel ooit by U
toe gevorderd word , over tvuogen ?
zeiven bepeinsd , mogemk is dit myn laatfte ademhaling ; want
gene ademhaling gefchicd 'cr , welke de laatfe van uw leven
D4cgelyk zegt gy : wie ferft 'er zo fchieDiet kan zyn ?
lyk?
Duizend en duizenden bereiken een hoogen Ouderdom ; en hoe treurig is bet leven van hem, wiens ogen altoos
Misleid U niet , onzalige ferveling !
op den dood farcn !
Wie onzer is 'er een langen leeftyd, een hoogen ouderdom
' 't Is waar , de meeste menfchen beklimmen
beloofd ?
eenen maatig hoogen levenstrap ; vele menfchen bcreiken een
De gemene fchikking van den alwygoed aantal jaren .
zen Stichter aller dingen is zo , dat Diet aanfonds , by de verfcbyning in de wereld, ieders levensdraad word afgefiicden . -Hot is ouk de gemene weg nict , welken de Albefierder met de
kin,
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kinderen des fofs inflaat, om ze alle op bet onverwagtst weg to
rukken.
Dan fa eens een weinig fil met uwe aandagt,
beloofU Diet to veel , G Sterveling ! Herinner U voorgaande
gebeurtenisfen . -- .- Zyn'er Diet nu en dan menfchen, die op hot
onverwagtst fl :ierven
die zo ogenblikkelyk gezond en dood
waren ? Kent gy zulke voorbeelden Diet ? Mogelyk heeft dat lot
wet eens een' uwer Vrienden getroffen -- ongetwyffeld wet
eenen uwer bekenden .
Ik weet gy herinnert U gevallen
van then cart. Uw hart klopt alreeds , even ats toen
men U boodfehapte : „ Die of deze is zo, - zo , op het on• verwagtst gefl :orven ! - nog zo was by volmaakt gezond
•
en nu al dood!"
Zulke voorbeelden treft den
mensch nicer dan eens aan in zyn leeftyd , wanneer zyne dagen
llcgts tot eenen matigen Ouderdoni gerekt worden .
Wet
zie daar , kin U hot zelve Diet trefcn 't geen anderen is overgekomen ? Wie beeft U verzekerd dat hot U Diet zal wedervaren ; dat ook gy niet op het allerfchielykst , op hot alleronver_
wagtst zult ferven , teiwyl gy aan dood , noch cuwighcid,
denkt . - Als do gezondheid nog bloost op uwe wangen ? -wie heeft U de verzekering gegeven dat gy Diet zo plotslings
in de magcre amen des doods zult vallen ?
Gebeurt dit
al niet : wie belooft U egter cell lang levee ?
Mogelyk
Dog maar weinige ogenblikken, - gy fort in cone ziekte, en,
zie daar, uw Ziekbed is uw Doodbed .
Gy Nat 'er Diet
weer van op .
Eerlang zegt :
Men „ by is geforven " De rouwklagers gaan om door de wyken, en boodfchappen dat gy
geforven zyt, waar toe gy nog de minfte gedagte niaakte ; want.
weinig dagt gy als toen, dat uw verblyf maar zo kort in deze
benedengewesten nicer zyn zou ; weinige denken 'er nu nog met
U op . Duizend en duizenden zyn let, welke heden nog met
ons ]even, nog volmaakt gezond zyn, maar die, eer 'er eel] ,daar
verfreken is, reeds in do groove der verdervinge zullen zyn neer_
gezonken! -- Wie weet vie onzer dit jaar zal ten einde brengen? --- Velen zullen nog niet tot do heeft komen . - DMogelyk hebben enige duizend onzer Natuur- en Landgenooten bet
pas begonnen , en zy blazen den adorn uit . - Ve1en , eer do
kring nog gefloten is , fterven voor zy 't einde bereikt hebben !
Wie weet hoe kort myn cigen Iceftyd zal zyn , of ik e e l ,
volgend jaar met velen , die dit lezen , zal intreden . - hqogelyk ook nog maar cell korten tyd, of ik ben Diet nicer,
ell
myner word Diet nicer gedagt . - Ik ga den weg van alle
vlcesch. - Ik dale neder in do graave der verteringe, en at
ras is myne gedagtenis van onder do levende verdwenen !
Onze dagen vlie,en haastig daar henen ; even gelyk do ligte
fchaduwen wegvlugten, wanneer de Zon zich van agter fchielvk
voortdryvende wolken vertoont. Zy laten fliers after zich , ale
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hunne beeltenisfen , die ze vertounen , verdwynen op bet allerGnvcrwagtfie, en zy later de munftc voetfappen Diet agter.
Den eVraakgierigen word bet hart doorknaagd, door cen inwen .
dig vergif , waar door alle zyne zappen aangeflokcn en beduryen zyn . - De wraakgierige , dien 't finert, als by zyne
fnoode opzetten mist, - vervolgt zynen evenmensch,
bclaagt zynen natuurgenoot, -- fineed duizend fnoode aanllagen, om den onfchuldigen to verdrukken, om zynen niedeburger
to lihdden, waar by kan , to benadelen . - Hy wood rusteloos, um hem uit de Maatfchappy to verbannen . - Dan, terwyl by zyne gevloekte maatregels necmt , flaat by vaak op den
uiterlien rand van hot graf to wagge ;en :
Op den uiterflen
rand van zvn verderf, waar in hy, neergeflort, moet verichylen
vuor con Rcgtcr , wet Iangmoedig en verdraagzaam - maar
tev ns regtvaardig, die de workers der ongeregtigheid vergeldt naar
de liloodhcid hunner handelingen ; -- en den wraakzieken vervoiger hot gcwtgt zyncr gramibhap, op do gcvochgfie wyze, deet
ontwaar worden ; - • terwyl by rcgt doet , zonder aanneming
des pcrloons .
Hoe velen hebben myne ogen in 't verderf
z, en nederitorten , die nu den loon al final :en van hunne licfdelooze bedryven, van hunne fnoode handeiwys!
De \Vellustige spilt zyne dagen uI dartelheid, en wandelt daar
henen op den breden weg des verderfs . -- Zyne vernialkn
volgen de een op de andere , en zonder doze ve kwynt by in
zch zelven . - Ales verveelt hem buiten wuipfche darielheden,
en zonder doze wcet by niet , hoe by den tyd lchiclyk gcnoeg
zal doorbrengen . Hy veidartelt zyn levee , die de verleidende
.aanzoeken der verlokkende wellusten gehoor geeft , die luistert
naar derzelver vleiende item , en vcrlc.d word door de bedriegely<ke vertooningen barer bekoorlykheden . - Maar haastig gaan de
wellustige dagen voorby, ze verdwynen even als een ligte damp
van de toppen der heuvelen , wannecr die door de brandende
Zonueftralen befchenen worden .
Dan , wat uitzinnigheM vervoert U, - wat beweegt U,
gy wellustige, oni owe Levensdagen zo fchandelyk to verlp,llcn,
4aar gy niet, dan met eon koude ruling , aan uw uiteinde denken
kunt? -- Is dit, a dwaas, de beftemming van een redeiyk Wezen , de wulpshcid en dartelheid na to l,agen - en uwen lccftyd
to verkurten? - De ogenb'ikken van weeide en ongebundcn_
bed zyn U ontvloden, your gy'cr aan denkt, - en daar voigen
vole ~e,drietige dagen , - dagen van Imatt, dagen van Iced -dagen van pyn en jammerklag, en
De wellustige word veeial
bet treurcnswaardig flagtoflcr zyner dartele vermaken , en brunt
zyne dagen ten eindc in verdriet , in jammer, en ellende . D .UI wee west, hoe vele dartele were,diin ;en maar weinige levensO gun nicer over hebben , en ziet , zy moeten de wcicld
Zy
t'eriaten ; de vetmaken en wellusten ~aatwel zeggcn .
Moo
I
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rroetcn van de wereld fcheiden , en al derzelver volheid verlaten, voor euwig vaarwel zeggen ! -- Wie weet hoe velen 'er
op den rand van hot graf, op de uiterlle boord van hun euwig
verderf ftaan to dartelen, onbewust wat hun zu ogenbliklyk flaat
over to komen, - onbewust dat'cr zo - zo ras con cind ftaat
to komen aan hunner vermaken - aan hunne losbandigheden,
een eind voor cuwi,, con cind! u Dat gy bet
wist , hoe zou U bet hart than ! dat gy hot west, hoe gy
bier inaar weinige dagen, zums maar eenige uuren, mogelyk maar
korte ogenblikken mccr zyn zult ! --- Gy, die thins nog zwemt
in de ongebondenfte weltusten ! - dat gy hot wilt, hoc kort bet
maar duuren zal, of gy zyt een roerloos lyk, - dat men van U
zeggen zal : „ daar list by nu, die zig baadde in alle ongebonden„ heden ;'- hoe zoudt gy van angst zidderen, en uwen boezem van de doodsangst kloppen . - Dat men U in 't midden
uwer vermaken fluitte, op den fcuouder klopte, en zeide : „ Gy
„ zult morgcn llcrven !" e hoe zou uw boezem door cone benauwde doodvrecs aangegrepen worden, in bet midden uwer vermaken! -- Gewis , uw bloed tlremde U in de aderen . De
wereld word U to klein - dan zoud gy zien dat gy bedrogen
waart, - maar bclaas! --- gy zoud bet veel to iaat zien! En wat uw lot wezen zou, beflis ik niet, gy zoud hot ondervinden !
Al wat ik tot dus ver gczegd hebbe, zal gewis aan dozen en
genera myner Nattieraan dezen en genen myner Stad- en
Landgenoten gebeuren .
Hot bepaalct fterfuur is voor ons
alien wet onzeker, en even daarom, dat hot onzeker is, kan ons
de dood overvallen, cer wy 'er aan denken . Niets is ondertusfchen zekerer, dan dat wy alien moeten fterven ; dock nicts
is 'er voor den mcnsch verborgener, dan de juiste tyd wanneer.
Er is noentans eenige berekenuig op ons llcrven to waken .
Stel U den langst gerekteu leeftyd voor -- rek then uit tot
negenrig, tot honderd Jaren ; -- dan hoc wel'ni!llen vait zulk cen
ouderdoin to beurt1 -- lemand cue vyttil; Jaren bereikt heeft,
kan do vaste berekening maken, v ~n de grootflc helft zyns (evens
bereids agter den rug to hebben ; dccwyl hot duizend tegen con is,
dat by niet f1crft voor by nog vywg jai-oil beiecft
; dus kan
.MaAldewustigbrnzeldyagtnerhl
hy, als
by vvf en twintig Been gelecfd hct~ft, wet rkenen meer dan do
helft zyner levensdagen to hebben doorgebragt ; en hoe vcle zyn
'er die dezen trap van jaaren niet bereiken . - Wet , zict daar !
dan kan do wellustige zeker flaat maken , als by vyf en twintig
jaren bereikt heeft, dat by ten allerlangilen nog zo veto Jaren voor
handen kan hebben : dog hoe onzeker is doze alleruitgeftrektfte
rekening ieder )aar, ieder maand, elke week, iedere dag,
uur, ja ieder ogenblik kan de dood hem aanvallen , en in den
afgrond des verderfs florten !
Daar
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Daar dan doze dingen alzo zyn, vraag ik andernlaal, wat flaat
U dan to doen ;, u mensch ! Myne dierbare Natuur- en Landgenooten ! wat behoort ons eerfte, ons voornaanlfte, work to zyn?
Dit , dat ivy van ieder ogenblik , 't Been ons vergund word ,
ecn good, cen nuttig, gebruik maken . Waarlyk, dit is eeneedele
bezigheid , die we niet kunnen verzuimen , dan ten koste van
ons eigen geluk. leder ogenblik, dat verllonden word , is dierbaar - en moot by ons op een hoogen prys ftaan . Omtrent
onze goede voornemens mag Been dralen plaats grypen . - Een
ogenblik uitftels kan alles vcrydelen , om dat wy over een volgend geen belchikking hebben .
Wy zyn van gene mecster, dan alleen pan dat, tvaar in try ademen . Hy die des
motgens uitftel ncemt tot den avond , om zyn voornemen nit to
vocren, kan zicli dikwils lammerlyk bedriegen . ---- Wect gy,
8 mensch , wat de avond zal voortbreugen , wanneer gy den
morgenftond ziet aanlichten O - Hoe vaak word ecu blyde
morgen vervangen door eenen treurigen avond' - Des motgens
is 'er wrel tens geluig , dat 'er des avonds geween is . --- Zo
wisfelvallig zyn alle ondermaanlche dingen . --- Zo wisfelval .
lig is ons leven , O mensch ! Overweegt dat by U zclvcn . Werp uwe aandagt op u«we Natuurgenooten . - Beer tot a zclven in . - Zyt opmerkzaam . - Vergader Wysheid uit al bet
gebeurde . - Overweeg uwe beftemming. - Denk waar toe
gy verordend zyt .
Van uwen goeden Maker hebt gy ver_
mogens ontvangen ; - Welaan laat ze niet euwig by U rusten : gy ontvong dezelve , om 'or een goed cen nuttig gebruik
van to nlaken.
Met uwe Natuurgenooten , met uwe Staden Landgenooten flaat gy in de nauwife betrekking . Verlies dit nimmer uit bet oog :
belchouw uwe verpligting
omtrent anderen , uwe verpligting omtrent uwen Evenmensch.
Gy hebt behoeften, welke gy gaarne vervult ziet : maar uw
Evenmensch heeft dezelve ook, en die maakt op uwe hulp, even
als gy op de hunne , dezclfde aanfpiaak . -- Leer dan bier uit
uwe verpligting, en vorder even van U bet zelfde , dat gy van
anderen eischt. - Maar voor alle dingen moet gy leeren uwe
verpligting kennen , welke gy aan uwcn Maker , aan uwen Onderhouder, aan uwen genadigenWeldoener,verfchuldigd zyt. -Gy moet ook de vcrpligting aan U zelven leeren kennen , ten
einde U in de wereld een gerust , een uitgerekt leven to mogen
kunnen belooven , en zonder ziddering aan eene Euwigheid to
denken , om dezelven met eenen rustigen en blymoc6igen -cost
to kunnen inftappen .
Dan dewyl deze Stof cent nadere en uitgebreidere overwegint ;
dubbel waardig is , en cen to ruimen weld opens , oin 'of that's
in to treden , zo zal ik myne overdenkingen deswegens tot cene
nadere gelegenheid uitftellen , om die , zo God wil en ik leve ,
dan, als ecn vcrvolg op deze befpiegelingen, voor to dragen
C . V . D . G.

MENGELIFERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

HET VERBAND TUSSCHEN HET GELOOF IN DE GODLYKE
ZENDING VAN CHRISTUS , EN DAT VAN MOSES EN
DI: PROPHEETEN, AANGETOOND .
(Uit Iaet Engelsch .)

p de veronderftelde mogelykheid , dat de Gefchie0
denisfen , in de Schriften des Ouden Verbonds ver •
haald, een7gen zo onwaarfchynlyk, en de Wonderwerken zo ongeloofbaar voorkomen, dat de joodiehe Wetgeever Mush , buns agtens , niet meer eene Godlyke
Zcuding hadt, dan LYCURGUS of ZOROASTER, heeft men
als een Vraagfluk in 't midden gebragt : „ of bet nood• zaaklyk is , dat Lieden , met deeze begrippen ver• vuld, vuld, Ongeloovigen moesten weezen in JESUS cHRIs-

~, TUS ?'

Hoe verre bet mogelyk is bet Geloof in de Godlyke
Zending van MOSES , en in de Godlyke Inblaazing der
Propheeten, of to fcheiden van 't Geloof in; hoe verre bet mogelyk is , voor den zelfden Per't-Christen-dom
foon , bet eerfle to verwerpen , en bet Iaatfte vast to
houden? behoeft bier niet nagefpoord, noch betwist to
worden ; want dat de Mensch bekwaam is tot het begaan van verbaazende onbeflaanbaarheden , en buitenfpoorigheden , zo in befpiegeling , als in gedrag , kau
men gercedlyk toeflaan . Ontelbaare bewysItukken toonen zulks in eene maate, grooter dan wy, waarfchynlyk,
of zelfs mogelyk, zouden agten . De vraag , naar bet
my toefchynt, komt bier op neder, of bet eerie natuurlyke en beftaanbaare zaak zy, de Godlyke Zendiug van
CHRisTUS to erkennen , en die van MOSES to verwerpen ; en of bet laatfte , als men 't aan den toetfteen der
menschlyke bedryven ftrykt, beftaanbaar is met bet eerfle ; overeenkomflig met de beginzels op welke wy in
CHt2ISTUS gelooven ; en zamenflemmende met de gevoelens en vcrpligtingen , welke dat Geloof medebrengt?
Het kan nict gelochend worden , door ban , die dit
noodzaaklyk verband in twyfel trekken , dat 'er , in de
Schriften, door de ChrNenen voor Godlyk erkend,
plaatV . DEAL . IW c CELW . NO . 8 .
Y

314

BET VERBAND TUSSC}IEN HIT GELOOF

plaatzen voorl.omen , die uitdruklyk fpreeken van 't
Geloof m de Wonderwerken des Ouden Verbonds , en
in de Godlyke Zending van (toms , -,Is omhelsd door
CHRISTUS en de Apostelen ; en dat bet Volks gevoelen aan die zyde was . 't Eenigc, 't well: zy, derhalven , kunneii veronderfiellen is , dat niet vereischt
wierd , dat cHRISTUS of zyne Apostelen eenig berigt
badden wegens de Zending van niosKs, nicer dan hunne
Landsgenooten ; en dat zy, overzulks , natuurlyk met
bet Volksgevoclen inflcmden . - Lan mat ons de zaak
van nader by bezien .
Nicer dan vyfhonderd Telten zyn 'er , waar in de
Schryvers van bet Nieuwe Ttytamei .t , plaatzen van die
der Schryveren des Oudeil Testaments, aanh :.alen, en daar
nit bewyzen ontleenen ; en de getui enisfen (ter eerflen
v')or het Godlyk Gezag der laatflen , zyn zo klaar en
flerk, als men met megelykheid kan verlaimgen . Laaten
wy ons op deeze getaigenin fen beroepen , en dan zal
de vraag weezLn , of ze kunnen gcwraal .t en verworpen
worden, beflaanbaar met bet Geloof in bet Godlyk Gezag van die ze ovcrleveren? --- beflaanba :ir met de
gevoelens van eerbicd en onderwerp •n g to c ;ckcnd aan
hunne Characters, en wezenlyk ,i .-,n bun vcitchuldigd?
Opmerkelyk is de flaatlyi :e verklaarin' , , in welke
ciwis'rUS ipieekt van ce betrekkinl ;, wdke Tyne elgene
Zending eti t? rcpt hadt tot MOSES en de Pt opliceten ; in
dezclve drukt by zyn eerbicd voor beidu, nit , en de
apting vo,(r bun , ',Its Manneil die van Go}OS wegen
fpi aken : l'leent 7-let dwiw ik ~ ekomen 1e ;i n de 11 , i en
de I-rovheelcn to c •;ltbzr~dcn , ik Ieu islet ,y_ko ; :en em
c,7

Ne

IC

Onthndeii ;

1711'x!'

to ver2'ullen, of to

V0k/2c .ti ell

,

M T'YH .

V : i3 .
Opr: erizelyk is de wyze op weike
Tus zyne eigene Goulyke Zending met d e yen nto :, rs
verbondeu heeft, in cen der uitvoerigfle en fl :rkfle gefprekl:en, wdke b y ooit met de 5ooden keldt, wegens
zyne eigene e,fchen op ecne Ilemelfche Zending . c :n('HRIS-

dei'Noekt de Schrife;i : want in dez,,lve nncent ;ry het celiwtge leeverl to hell en , en die .:,yn het die
11 31 ,
--- nfoci:t i, :, •t dnt ik ti verklaa, en zrl l,y den
1/ailei', die it 9'Clhlucgt is s!oSFS, op 4itlke gv yi]Iiopt
liel,t ; wilt iildieii
v i\IOSBS geloofde ,
z ntli g ; 7iiy
gel ooven : want lly
pall Slly geielireel'cl: : ;Iaar Fo ,"y
x'rne Schriften met ,, elooft , hoe volt by „ ;yne [1'oordcn
gel;oven? JOANNES V : ;,9 .
- Opmerke45 . 46- 47 .

l y k is bet gctuigenis dour

cHlirlbTVS ,

in (lien perfu l
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van ABRAHAM , aan MOSES en de Propheeten gegeeven .
Zy hebben Mosrs en de Propheeten , dat zy
how-en ;
indien zy Moses en de Propheeten niet hooren , zo zullen
zy ook , al ware lief dat iemand uit den doode opftord',
zich niet laaten gezeggen , LUK . XVI : 29 . 31 .
Opmerkelyk was de blykbaarheid, wegens de afhangelykheid des Chrtntendoms van den 7oodlehen Godsdienst, zo luisterryk ten toon gefpreid by de Verheerlyking op den Berg , waar zich MOSES en ELIAS vertoonden met CHRIS us fpreekende , MATTH . XVII: 3 .
Opmerkelyk was de wettiging gefchonken aan het Volksbegrip wegens de Zending van MosLs en de Prophceten , en aan het verband waar in de Christenheid daar
mede ftondt , en hot gefprek , 't welk cFHUSTUS hieldt
met zyne jongeren , die naa zyne Opflanding na Em .
,vans gingeu , wauncer by hun to gemoet voerde . d,
Onverflandige en traz:ge van harten on ; to gelooven al 't
goon de Propheeten gefpyooken hebben . llloest de chaise us nict alle doze c.~.=agcn ly den, en alzo in zync h'eerlykhcid ingaan? En begorranen hebbesade van AtosFs en de
Propheeten , lezde by hun uit in alle de Schriften , 't
gcen van here gelc- hrtcvcn was, LUK . XXIV: 23, 26, 27 .
Mogcn wy , alto deezc plaatzen overweegc . :ae , niet
vraagen, is dit de Taal, is dit het gedrag van iemand,
ciic alleen zich hieldt aan hot heerfchend Volkshe-rip ?
Is het niet veelcer do Taal en liet Gedrag van iemand,
tic, wist wat by bevestigde , die , in verband met de
verlichting, welke by hadt wegens zyne eigene eifchen,
onderrichting ontvan~;en hadt wegens de Zending van.
NOSES en de Prop : , eeten , veel verder gaande dan
de denkbeelden , welke zyne Landsgenooten , of zelfs
de Apostelen, teen bezaten - oncierrigting, nict van
de valschhei,l hoonner cilchen , maar van het Godlyt
Gezag op 't welt zy fpraken , en van het uitgeflrekte , algelcsene en verhevene oogn:erk van 't Been zy
voorflelden'?
In de Brieven der Apostelen , ontmoct men eene geduurige overwyzing tot . , den ftaat der dingrm v66r de
Prediking van bet Ettangelie ; van deezen \vordt Reeds
gefprooken als van cot) herkomilig , als door cob befluurd , en als der,elver vervuilin, :r in enRISrUS beta.
mende . Van de Schriften des Ouden Verhunds fpreeken zy als de [Voorden Gods ; en As Schriften gefchikt
tc snaaken tot zlaliiheid. De 7oodei
om den Leezer
komen 'er in voor als eon boost b~egunifigd Volk .
Y
dal
the

W
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dat de Aanneeming lot kinderen , de Heerlykheid, de
Verbonden, de Ll'etgceving, den Dienst van Got), en de
Beloftenisfen hadt . Wyders wordt de IPet een Tugtmeester tot op CHRISTUS geheeten ; en dezelfde cou , die,
in decze laatJle dagen , tot ons gefprooken heeft door zynen Zoota, wordt gezegd, voortyds, veelmaal, en op veelerlei tity°e lot de Vaderen gefprooken to hebben door do
Propheeten ; en uitdruklyk luidt de verklaaring , dat de
Prophetic oudtyds niet kwam door den evil van een mensch ;
maar dat de heilige Mannen Gods , door den Heiligen
Geest gedreeven , ze gefprooken hebben . Zie ROM . IX ; 4 .
GAL . III : 24 . HEB . 1 : 1 . 2 PET . 1 : 21 .
Wanneer men deeze Getuigenisfen voor bet Godlyk
Gezag van iuoses en de Propheeten, door CHRIST 110 en
de Apostelen gegeeven, overweegt, hoe onbeftaanbaar,
ja, ik mag vry ze,. r en - hoe oncerbiedig is dan niet,
de waarheid van hunne eifchen , als tilt GODS naam
fpreekende , to erkennen , en nogthans , in dat geval,
hunne getuigenisfen to verwerpen ! Indien zy hierin
geen geloof verdienen, moeten zy onder Gene grove en
beftendige begogeling geleefd hebben ; hunne redenkavelingen waren net alleen onbehoedzaam uitgedrukt , of
zonder wettige gevolgtrekkingen ; maar zy fteunden op
vallche heginzelen ; zy leidden tot dwaaling , en ftonden bet gezag ten d enfte van eene bedriegery, die ecuwen lang het 7oodfc•h e Volk misleid en verblind hadt ;
-- WIe fchrikt niet voor dusdanige veronderftellingen! En , indien nrosr~s niet meer een Godlyke
Zending badt dan LYCURGUS Of ZOROASTER, indien de
Prophetic voortkwam wn den wil cens Menfchen , dan
waren nlnsrs en de Propheeten Bedriegers en Misleiders des Volks : want het kan niet gelochend worden,
dat zy niet in hun eigen Naam fpraken , maar in den
Naam van GOD , en maakten eiseh op eene Godlyke
Zen ding .
Wanneer men nu begrypt , dat de Opftanding van
CHRISTUS nit den dooden, op zichzelven alleen genoeg
is orn de waarheid zyner Leeree
to bewyzen , kan men
dan veronder ;le'len , dat CHRISTUS , die een Godlyke
Zendin` hadt , die zich deswgen op zyne Wonderwerken beriep , (als byzonder in bet Vyfde Iloofdftuk van
JOANNES Euangelie,) door GOD , den GOD der Waarheid, Zou toegelaaten warden, om de baarblyklykheden
zyner eigene Zcndinge to verdonkeren, door de twyfelagtige eifchen van eeneu anderen : ja, dat by onderbevig
bleef,
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bleef, nan eene Volksdwaaling van zo veel aanbelangs
als bet ongegrond geloof in de Godlyke Zending van
MOSES en de Propheeten zou weezen ; dat by (lit op de
gemoederen zyner Jongeren dieper indrukte door zyne
gefprekken naa zyne Verryzenis ? of dat by eenig gewigt
voor zyne eifchen ontleende tut de verklaaringen van
eenen Redrieger , en zyne wettiging gaf aan Characters die de wereld bedroogen hadden?
Naar gelange de uitmuntenheia van CHRISTUS eigene
Leer en Character derzelver eigene aanpryzing medebragten ; naar gelange zyne Wonderwerken , en byzonder zyne Opftanding, in zichzelven overtuigende blyken
waren van zyn Godlyk Gezag , wordt de reeds groote onwaarfchynlykhe&d, dat by zich bediend zou hebben
van een heerfchend Volksbegrip, gegrond opvalschheid,
en eene valschheid van de fnoodfte natuur , nog zeer
vermeerderd ; en bet gevaar hiervan voor de algemeene
zaak der waarheid vergroot , naardemaal bet Volksbegrip min noodzaaklyk was tot f'eun van zyne zaak, en
't zelve, door 't gebruik daar van gemaakt , eene nieuwe en allerbyzondertte verfterking ontving . Deeze zelfde redenkaveling geldt ook ten opzigte van de Apostelen onzes Heeren .
Alen neeme hierby nog in overweeging , dat ooze
Godlyke Meester vry en geftreng was in de befchuldigingen tegen de Schriftgeleerden en Pharifeen , wegens
bet bederven van niosES Godsdienst , door bet inmengen van hunne eigene Bygeloovigheden en Overleveringen ; deeze zag hy, en beftrafte by als een Propheet .
Kan men nu in bet begrip vallen , dat , indien by een
Godlyke aandrift gevoelde , om de verdorvenheden van
eenen valfchen Godsdienst to beftraffen , by ;eene kennis z . , u gehad hebben wegens de valschheid van dien
Godsd,*enst zelve, en een last om die ten toon te ftellen ? Dit was , als dan , bet groot bet oorfprouglyk
kwaad .
De wyze ook waar op CHRISTUS en de Apostelen
fpreeken van iioscs en de Propheeten , verfchilt zeer
veel van de taal , die men moet toeftaan dat zy zomtyds gebruiken omtrent andere onderwerpen , en die
aanduidt dat zy deswegens Been byzonderen last ontvangen hadden , en zich waarichynlyk overeenkomtig
met de Volksbegrippen uitdrukten . Hun taal , in die
Y 3
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gevallen , als byzonder in die der Bezetenen of DernatiiMenfchen , betreft enkel iets byi omends , en is
eerie befcbryving van bet fchynbaar voorkomen der dingen , en raakt in geenen deele de waarheid en geloofwaardigheid van de uitgedrukte verrigting . Maar hunne
geturgenrsien, wegens Mosrs en de Propheeten, maaken
weezenlyke gedeelten uit van hunne gefprekken ; ja bet
eigenst onderwerp waar over zy handelen ; zyn van
bet uircrfte gewigt ten opzigte van het bewys door hun
aangevuerd . In bet eerfte geval betreft de Volkstaal,
door hun gebruikt , alleen de wyze of de verborgene
oorzaak van eene gebeurtenis : in het laatfte geval is de
geheele waarheid en de gebeurtenis zelve daar in betrokken .
Ik moet bier nog byvoeken, dat , wanneer men bet
Go(ilyk Gezag van noses en de Propheeten toeflaat, en
dat de Christlyke Godsdienst op den joodfclien fteunt,
zulks eer op den eersrgemelden to rugkaatst , als de
groote uitkomst van alle de Godlyke Bedeelingen , in de
to,)rgaande Eeuwen der \Vereld . (lit de befchouwing
van alle , als vormende een groot en weldaadig Plan,
twclks deeien wonder zamenftemmen om de Menscblyke
I'atuur tot de hoog(to volmaaktheid , waar voor dezelve
vathaar is , op to voeren , ontflaat een treffende blykharheid voor bet GodlSk Gezag van den Jood,,'chen en

f~he

Cltiistlyken Gods,licnit .
Met crsn woord , s eer. Christen ,

(kunnen wy ons zodarrig een voorfielfen ?) die de 1l'lufdifche Openbaaring
verwerpt , moet begrypen dat c YRIS I us in de eerfte,
en de Apostelen in de tweede, plaatze , in eerie zeer
groote dwaaling verkeerden , en , dat zy , by mangel
aRn eene meerdere ontdekking , dan hunne Larrdsgenooten bezaten , de flerkfte getnigenislen gaven aan valscl .heid en bedrog . Me nu kan zulke hevattingen overeeubrengen met bet Geloof in de Godlyke Gcndin ; van
CHEUSTUS ? I-lne zeer zouden zy (lrrhker) tot verzwahkinig van zyn Gezag ? Hoe zeer then eerbied en onderwerping , welke bet Geloof in hem vootfcbryft, ondergnnpuen1 i'v
Myns nordeels is eene aanmerking , door PRIESTLEY
Crrilangs bvgchr,irt ten orazigte van de Ebionit,n, bier
oligmaakers erkertteois van bet
toepasfelyk, „ Onzes
iiczag dzs Guden %reibond is zo uitdrnklyk , dat rl;
,, net
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„ Diet gereedlyk kan gelooven ht eenige Christens i,
• 't gezag van CHRISTUS erkennende , zouden vcrwer• pen, 't been by omhelst (*) ."
(r) PRIESTLEY'S
Vol . III. P . 218 .

History of early Opinions concerning Jesus erutxsir .

AANMERKINGEN, WAARNEEMINGEN, EN GENEESWYZE
VAN EEN BYZONDER ZOORT VAN KINDERZIEKTE .
MYNE HEEREN 1
„

„
•
•
„
„
„
•
•
•
•
•
„
„
.

Jaar ik in myne veeljaarige practyk dikwerf onder .
vorJen heb , dat de ettermaaking by zommige
lyders in de Kinderziekte zeer bezwaarlyk gLichied ,
en niet zelden met vcrfchrikkelyke toevallen vergezeli
gaat, welke zonnyds doer den flood gevolgd worden ;
en men ecnter, wanneer de omtlandigheden van dien
aart zyn, zo als ik dezelve befchryven zal, door een
gering , fchoon gees nicuw middel, bet een en ander
kan voorkomen , zo oordeelde ik bet niet ongepast,
daar deeze Ziekte thans in zommige plaatzen van ons
Vaderland grasfeerd , U Ed . deeze myne Aanmerkmigen en Waaroeemingen toe to zenden , met verzuek
dezelve een plaats,e in U Ed . geacht Maandwerk to
vergunnen . Hier nItde"
M. D.
. . 7u'2 ' 1790 .

De ondervinding teem ons, dat by znigende, by jonge
en vette, kinderen, als merle by bloedryke bejaarde perfiwnen , doorgaans bet grootile aantal en teffens de met
ettergevulde pohjes meest plaats vinden . De reden bier
van is zeker gcene andere , dan dat, in zulke voorwerpen, de tlul e, tot de etter noodzaaklyk, in de grootite
hoeveellcid voorhanden is . Wy vinden daarentegen, dat
by fchraale, roagere, bejaarde perfoonen , by zoortgelyke kinderen, en by zuigeliugen, die to weinig of to dun
zog tot haar voedzel kry en , bet tel,endeel gebeurt ; de
rode daarvan is nit het gezegde biykbaar .
Wy zien zeer dikwyls , dat de uitbnttinE der pokes
zees gemakkelyk geichied, dog dat de pui-,tjes vlak blyven , zich ifiet opheiren, en na verloop van een a twee
dagen , voor bet grootfte gedeelte , met putjes invallen en
Y 4
droom
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droog worden , waar door dan de lyder in bet uiterfle
gevaar van ituipen, geweldige loopen, en andere zwaare
toevallen geratkt , en Diet zelden het doodelyke flagtoffer deezer ziekte word . Men fchryft zulks , en Diet
zonder rede , aau gebrek der nodige Etterkoorts, toe,
dog men gebruikt dan zomtyds , hoewel zeer verkeer .i,
otn de ftof to willen verbeteren , het bederf voor to komen, en dus de toevallen weg to neemen, de Calomel,
Braakwynfteen , Koortshast of diergelyke ; daar ondertuslehen door de Natuur geheel andere middelen aangewezen worden ; to weeten dezulke, welke de etterfloffe
en etterkoorts bevorderen , naamlyk voedzaam en overvloedig zog, melk, vleeschnat, vleesch, en, by eene to
groote verilapping of flaanwten, cen goeden tell- wyn
eene handelwyze die men by de inenting inet goed gevolg gewoon is to bezigen .
De verfchynzels welke deezen toeltand vooraf gaan,
zyn gewoonlyk deeze , eene zeer aanmerkelyke neerflagtigheid , droefgeestigheid , veelal huilen , ook zelfs in
den flaap, ruifching der onren , roode loopende oogen,
de outlasting van wateragtig en fcherp foot, overrloedig
dog zeer dun, fpeekzel, geen of weinig dorst, maar gewoonlyk een zeer goede eetlust ; de huid is droog , en
de uitwaasfeming weinig of geheel niets . Een gedeelte
deezer verfchynzelen blyft na de uitbotting aanhouden,
zommige zelfs, als het loopen der news en oogen, vermecrderen nog , de puisjes zyn kle1n , bleek, rood , vlak,
en met een geringen of we] geheel geenen ontltoken rand
voorzien, in dezelve vind men geen andere dan een zeer
kleine hoeveelheid wateragtige ftofTe , die door de van
dag tot dag vermeerderende prikkeling en geweldige
jeukte , haare groote fcherpte to kennen geeft . Tot geluk des lyders neemt zomtyds de outlasting des fpeekzels
zodanig toe, dat het eene volkomene kwyling word,
waar by zig dan nog wet eeus eene fleike doorloop
voegt : beide deeze middelen worden door de Natuur
gebezigd tot uitwerping van die ftoffe, die, langs de gewoone wegen , geen uitgang had kennen vinden ; doch
deeze geneezing behoort under die Clasfe , welke maar
zeldzaam voorkomt , en daar men geese zekere rekening
op durft maaken . In de meeste gevallen , wanneer de
etterkoorts weg blyft, droogen de puisjes in drie a vier
dagen geheel off', worden van tyd tot tyd zwart, en met
eerie
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eene algemeene verilerving der huid begint de doodelyke
afloop deezer ziekte zich to openbaaren .
Alle de overige toevallen, van verlloppingen, ilof verplaatzingen, byzondere ontfleekingen, verzweeringen en
diergelyke, welke nu en dan dit zoort van Kiuderziekte
vergezellen , to willen befchryven , zoude my in een al
to wyd veld doen treeden : lit meen genoeg gezegd to
bebben, om dit zoort van Kinderpokjes duidelyk genoeg
van alle andere zoorten to kunnen onderkennen .
Tot de Geneeswyze behoort , dat men in de eer(le
plaats op de alsdan gras(eerende Kinderziekte agt geeve ,
of dezelve van de gemelde zoort zy dan niet ; vervolgens
op het Jaarfaifoen, lugtsgetiel, en de meest heerl'chende
winden ; en eiudelyk, op het lichaamsgeflel des lyders
en zyne to voren gehoudene leefwyze ; leveren deeze alle,
of het grootfle gedcelte derzelve, genoegzaame bewyzen
op , dat men een algemeenen overvloed van dunne en
fcherpe vochten in hot lichaam des lyders verondertlellen
kan ; zo volgt daar nit, dat men zich voor alle ontlastende
of verzwakkende middelen, als purgeer- braak- en zweetd :yvende middelen dient to wagten ; blaartrekkende middelen kunnen zomtyds echter nog van dienst zyn . Dat
men daartegen aan den lyder , by welken men uit de
voorkomende verfchynzelen de Kiuderziekte verwagt, alleen goed, gezond, voedzel, vooral nit hot dierenryk ge .
nomen, en wet vleesch of vleeschnat, dog by kleine gilten
teffens, toediene, en hem by cone maatige be}veeging in
de open lugt, mits die niet al to koud, heet of fcluaal zy,
zo veel doenlyk door een aangenaame tydkorting in een
goed humeur tragre to houden .
Koxt voor, of by, de uitbotting, voege men hier nog by
bet gebruik van een maatig glaasje zeer goeden wyn, en,
daar hot pier vooral op aankomt, men laate hem daaglyks
ten minflen eeu a twee uuren van een warm bad gebruik
maaken , liefst zyn geheel lichaam , zo dit niet gevoeglyk
kan gefchieden, dan ten minflen de beenen , terwyl men,
door middel van fpongien in het warme vogt, tot her bad
gebruikt wordende , nat gemaakt, de ganfche oppervlakte
der huid bevogtige . Tot het bad is het best vleesch, of
pensnat to verkiezen, by gebrek van dien, zoete melk,
of anders cen atkookzel van tarwe zemeleu .
Men gaa met deeze handelwyze zo lange voort, tot 'er
eene genoegzaame hoeveelheid etterfloffe in de puistjes geY 5
ko-
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komen is, wanneer men vervolgens den lyder op de ge •
woone manier behandelt .
Het zoude my Diet moeielyk vallen bet nut der voorfchreeve behandeling door een aantal eigen Waarneemingen
to bevestigen ; dog ik oordeel zulks Diet nodig to zyn,
daar de theoretifche waarheid voor de gelukkige uitkomst
tot con genoegzaame waarborg dienen kan ; alleen kan ik
niet voorby gain to melden , dat ik een en andermaal
ondervonden heb , dat de Negers en Mistifen door dit
zoort van Kinderziekte bet nicest aangetast worden, en
dat bet ten uiterflen moeielyk is bun op eene andere wyze
de Kinderpokjes door de huid to voorfchyn to doen komen, en met de vereischte etter(lofle to vervullen .
4

BERICHT, HOE MEN EETBAARE CHA111PIGNONS IN DEN
WINTER KAN AANTEELEN .
MYNE HEEREN1

bet IVde Decl, pig . 331 , van het Mengellverk uws
I nMaandwcrks
geleezeu hebbende , een Ulttrekzcl van
eene Verhandeling van den Heer MEDICOS - met de
Aantekcning van den there REYMIER over de Champignons , of Paidcfloelcn, - zal het Inisfchien voor
eenige uwer Leezeren , die zich in then tak der Natuurkunde oef,enen , Diet onaangenaam zyn , om hun
mede to deelen, eenc manier, hoe men eetbaare Champignons kin aauteelen . 1k doe dit to meer , om dat ik
verzekerd ben , dat deeze aanteeling Diet zo algemeen
bekend is . Ook zal 't misfchien aan eenige ftellingen ,
die de Flier MVDICUS uit zyne Waarneemingen en Proeven getrokken heeft, eenig nader licht byzetten .
1k laate hzt daa aan uwe k,ouze , of gy zult goedvinden dit berigt to plaatzen . Waar mede de eer hebbe my
to tekenen
111YNE HEERP_N

Uw Wel Ed . beftendige Leezer
TREDERJK WILLEM KRAMOSZER .

Tuinznan by den Li'el Ed. Ge/ r •c r en
(leer H . L . WYCHGEL , Heere van

Lt liens .
Lellens in Groeingerland,
den 2 April 1740.
Men
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Men verzamelt, in de Zomer-maanden, een party verfche Paardemest, die noch niet verbroeid is , dezelve
fpreid men alte dagen dun in de open lucht , op een
plaats waar de Zonneftraalen niet to veel komen ; des
avonds brengt men haar telkens weer onder dak , op
een drooge plaats in kleine hoopjes , zo dat ze nimmer
.aan 't broeijer: raaht. Ook moet 'er zorgvuldig op gepast
worden , dat 'er geen regen of daauw op valt : met dit
droogen bond men zo lang aan , tot dat dezelve been
droog geworden is . Vervolgens bewaart men deeze
droog gemaakte melt op een drooge plaats tot den Herfst
toe, dan brengt men dezelve, wat fyn gemaakt, in een
Stookkas, in een houten bak daar toe vervaardigd ; groot
na evenredigheid der west die men heeft . Men kan
voorfchreven hak plaatzen onder de fl :ellagie op welke
de gewasfen flaan, vermits geen Zon daar toe vereischt
word ; men doet 'er een paar vingerbreed fyne zandige
aarde over been dekken , in 'c eerst met zeer maatig
vogt , tot dat de west nan '*- fchimmelen komt , waar
uit eindelyk de Champignons voortkomen , zo dat men
alle morgens de vlakte des baks met Chalnpignons bedekt
ziet , welke men dan telkens wegneernt ow voor andere
weer plaats to maaken . Als de Chanzpignons opkomen,
dan moet men de aarde wat vogtiger houden .

VOORSPELLENDE TEKENS VAN HET LASER.

(Ontleend uit, A fhort Disfertation on the Barometer and Ther7noMete), &c . by

Mathematical Inflrument-maker
to his Majefly .)

GEORGE ADAMS,

is 'er een onderwerp by 't welk bet MenschN auwlyks
dow voelt dat bet meer belangs heeft , dan by 't
Weer, de gefleldheid van de Lugt, en den invloed van
Wind en Regen : zulks hlykt onlocheubaar nit de enkelc
Waarneeming, dat dit Reeds een voornaam flak hunrer
gefprekken uitmaakt . De Reizicer zoekt zyn refs naar 't
"Veer to neemen , en de Landbouwer zyn arbeid daar
volgens to fchikken ; uit bet Weer ontfiant overvloed of
fchaarsheid, en Millioenen worden door 't zelve met de
nondwendigheden des leevens befchonken .
Niet tegenflaande de aangelegenheid der \Veerkennisfe,
is once daadelyke kunde van de gefieltenisfe des Dawpktings
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krings met veel onzekerheids omgeeven, en, in verfeheide opzigten , met duisternis omwonden : dan genoeg is
ons reeds bekend , um ons in Nat to ftellen tot bet
ontwyken van gevaar , en bet vermyden van ongemak .
De Befpiegelende Wysgeer befchouwt met vermaak
de veranderingen in bet Weer , veranderingen , die den
geest bezig houden met eenige der verwonderlykffte werkingen van de Natuur, alle met eene oneindige verfcheideuheid werkende ten heste van de Wereld en haare Inwounderen .
Onder veele andere aanmerkingen , ftrekkende om den
Hoogmoed to vernederen, en trotsheid to fnuiken , is 'er
mistchien geen treffemier, dan de bedenking dat de fchitterendfte verrigtingen der Stervelingen zeldzaam de nutfle zyn ; maar , in tegendeel , menigmaal grooter ondienst doen aan het tegenwoordige Geflacht , terwyl de
fchadelyke invloed zich tot de volgende uitilrekt ; deeze
nogthans worden bewonderd : terwyl de nederige arbeid
der zodanigen, waar door de Weetenfchap bevorderd,
en de Befchaaving , by trappen , verfpreid words , ten
voorwerp van verfwaading ftrekt by den Slaaf der Eerzugt eu den Man van Vernuft.
't Is, egter, alleen door eene gedunrige waarneeming,
en geduldrge nafpooring van de GefIeltenis der Lugt,
van de veranderingen in bet gewigt des Dampskrings,
van eene geregelde Historie der Winden , van den Regen , en de verwisfehngeri van Hette en Koude , dat NA y
ooit kunnen verwagteii bet verband to ontdekken van
deeze verlchynzclen in den Dampkring , welke thans ons
zonder zamenhang en zonder orde voorkomen . Verryl.t
met deeze wel gedaane waarneemingen, zouden wy misfcbien in Rant weezen om den loop des Weers to vo`gen , de veranderingen in 't zelve to voorzeegen , met
zo veel zekcrheids, als wy tegenwoordig die van de Lichaanien der Planeeten vourweeten .
lndien seder een , die voorzien is van Werktuigen tot
bet waarneemen des Xeers gefchikt , eene dagclykfche
nantekeniug wilde houden, van den Nat, en daar ann
beantwoordende Verfchynzelen, des Dampkrinas, en den
uitflag zyner Waarneemingen aan het Gemeen mededeelen , by zou meer tot bevordering van deezen tak
der \Veetenfchap toebrengen, dan by zich, in den eertten
opflag , zou verbeelden .
Terwyl by zich zelven
vermaakte , en alleen zyne nieuwsgierigheid voldeedt ,
zou
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zou by kennis bevorderen , en waarfchynlyk der Naakomelingfchappe voordeel bezorgen .
Dat eene zichh
vorreoende . onwaarfchynlykheid , van wel to zullen flaagen , niemand van deeze onderneeming affchrikke . Hy
bede»ke dat de Weetenfchap met traage, en allengskens
vorderende happen voorwaards treedt ; dat derzelver
voortgang afhangt van de befchaaving des Verftands ,
bet wegweeren van Hinderpaalen, en de poogingen
van byzondere Perfoonen ; dat bet tegenwoordige altoos
zwanger gaat van bet toekomende , doch dat bet verband , tusfchen die beiden , alleen kan gevonden wordeu
door bet toebrengen van langduurige aandagt , en naarftige Waarneeming .
Weerkundige Verfchynzels hangen, gelyk alle de aanhoudende beweegingen der Wereld , of van den omloop
der ftoffe . In dit geval wordt dezelve volbragt door de
verandering van Water in eene nieuwe gedaante, en bet
wederbaaren van 't zelve in de oude . Het klimt van de
Aarde op in de gedaante van eene dunne, onzigtbaare,
en uitgebreide damp in de Lugt , als een ontbindende
ituffe , geheel ontbonden ; in deezen that voor eenigen
tyd opgehouden zynde , wordt bet naderhand verdikt
in nevel en wolken , en valt in druppen zamengevloeid :
neder , en keert, in die gedaante , weder tot de plaats
vanwaar bet kwam , om op zyn beurt weder uit to
waasfemen, en then omloop to herhaalen .
De ftaat van den Dampkring is blootgefleld aan , en
wordt gewyzigd, door den invloed van de veranderingen
in deszelfs digtheid of gewigt , door de veelvuldigheid
der wateragtige deelen of de vogtigheid , door de helderheid of de onzigtbaarheid der wateragtige deelen,
door de zigtbaare verzameling van dezelve in wolken ,
door derzelver nederftorting in regendruppelen , door den
wind , door de werking der electriciteit , als merle van
hette en koude .
Geen gedeelte van de Weerkunde is 'er , by 't welke
't Menschdom meer belang heeft , dan by de voorfpellingen welke dezelve oplevert van de Weersveranderingen . De befpiegeling daarvan alleen houdt de aandagt
gaande , door ons to bezielen met de hoope, om, door
dit middel , de kennis der Weervoorfpellingen tot eene
meerdere volkomenheid to brengen .
Verre bet grootfte gedeelte der geenen, die Werktuigen
ter Weerwaarueeminge gefchikt koopen , doen zulks niet
zo
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zo zeer om den daadlyken float des %Veers to ontdekken , dan wel om de Veranderingen van 't zelve to voorzien . Deeze Weetenfchap is , nogthans, zeer onvolkomen : want het is flegts weinige jaaren geleden , tat men
eenen aanvang gemaakt heeft om Waarneemingen to
doen op de Veranderingen van het Weer ; en dat de
voortgang in dezelve fpoedig en gelukkig geweest hebbe,
kunnen wy zien uit de Werken van De LUC, DE sAUSSURE , JONES, MARSHALL, KIRWAN, CD VAN SWINDEN .

T-laar deeze t-Vaarneemingen zullen by de Naakomeling,
fchap nog grooter waarde krygen ; want wy kunnen
nauwlyks hoopen om in onzen leeftyd een genoegzaam
aantal van dezelve to krygen, om 'er eene' algemeene en
volkomene Theorie nit op to maaken .
OM dit diode to bereiken , zal het noodig weezen de
Waarneemingen op eerie zo groote menigte van tekenen
als mogelyk is to vermenigvuldigen ; want bet is allcen
door derzelver zamenvoeging en overeenflemming , dat
wy kunnen verwagten de onzekerheid weg to neernen ,
die onatfcheidelyk is van ieder op zich zelve . Dus is
de Barometer niet altoos een zeker teken , en mpg hetzelfde gezegd worden van den Thermometer, den Hygrometer, en de werking der Winden . Doch , indien zy
alle zamenloopen , doet 'er zich weinig gevaar op van
bedroogen to zullen worden, en zou dit gevaar nog tniuder weezen , indien wy by deeze andere tekens voagden , welke gemaklyk vailen waar to neemen , en die,
door dezelver vereeniging, ooze voorzegging Gene grootere maat van zekerheid zouden byzetten .
Geen Teken, nosh eenig tVaarneemend terktuig, moet
derhalven verwaarloosd worden , 't zy nit een zt :gt tot
denkbeeldige voltnaaktheid, of vreeze van onnanwkeurigheid . Dus heeft men door den Flygron .eter, fchoon tot
nog een zeer onvolkomen Werktuig , nogthans reeds
cenige tekens nit de aanwyziugen verkreegen , en wag
men 'er met reden meer verwaaren . Z--Ifs de woor ,en
Zee ° Dr •o og , Zeer hogtig, 1V1rd ?el naatag D~'oo, , lllrddchmaatig Vogtig, hoewel van eene zecr onbepaalde betel:ernsfe , kunnen veel i:chts over den float des Dampkrinas verfpreiden .
dat de Waarnecmer in een nauwk.eurig
't is noodig
verfl ,g treede vnn de ondcrfchehla geileldheden des Uicfpanzels en der Wolken , al, de helderheid der Lugt ,
de Dauw , de hoogte , de gedaante , de fclhi?:kin, , de
klc-r,
1)
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kleur, de dikheid der Wolken : dingen die men met gemak kan waarneemen, en zonder veel omfags befchryven ; niets meer is 'er toe noodig, dan dat men de uitgeftrektheid onzer Weerwaarneemkundige Tafelen vergroote .
Daar is een Verfchynzel , wear op men niet genoegzaam,gelet heeft, naamlyk, de Golvende beweeging der
Lugt, welke aan den gang gehouden words door de bette der Zonne. Wat de Zon , geduurende de hette van
den dag van de Aarde optrekt, wordt in den Dampkring
opgehouden door deszelfs hette , en de beweeging , of
de uitgeftrekte golving der Lugt . Deeze beweeging is
menigmaal zigtbaar voor bet bloote oog ; maar, in een
Iterk vergrootenden Telescoop, zeer onderfcheiden merkbaar ; alle de voortverpen vertoonen zich in eene geweldige beweeging, en de Ign van den zigtbaaren Horizon,
die klaar en wel onderfcheiden behoorde to zyn , wordt
bewoogen als de koornairen op bet veld , of de opper .
vlakte van de zee in een Norm . Zo lang deeze Bewee.
ging aanhoudt , blyven de dampen in de Lugt hangen ;
maar wanneer dezelve bedaart , en de Zon ondergaat,
worden zy verdikt, en vallen op de Aarde, 's nagts als
Danyv neder.
In den tegenwoordigen flaat, waar in dit gedeelte der
Weetenfchap zich bevindt , terwyl wy van veele Verfchynzels nog onkundig zyn, en nog minder van derzelver oorzaaken weeten , zullen wy bevinden , dat tlgemeene
Regcls dikwyls misfen ; en de byzondere Aegels zullen,
als men niet veel omzigtigheids gebruikt, blyken, bronnen van dwaaling to weezen . Onder de verfcheidene
u,iddelen ter Weervoorfpelling gehezigd , is de Barometer, buiten tegenfpraak, een van de beste, en in deeze
zn weI als in andere opzigten, een der hoogstfchatbaate
utvindingen , ter bevordering van de Natuurkundige
1Vysbegeerte .
De gewoone flanden van den Kwikkolom op deeze
Bmeedte , bepaalen zich tusfchen de 28 en 31 Duunen,
waar van men bet Midden , of 29s , voor bet punt van Veranderlyl, houdt : myrs oordeels zou bet iets hooger moeten geplaatst wordeia . Naby de Pool zyn de veranderinxen van den Barometer veel grooter, en tusfchen de
Kcerkringen zyn ze veel kleinder .
Poorfp2llingen van den barometer .
In 't algemeen zal , wanneer de Barometer dank , de
Lugt

"2$

VOORSPELLENDE TEKENS

Lugt ligter geworden zynde , de dampen laaten vallen,
en ons regen geeven . i\1aar , wanneer de Iiwik ryst,
de Lugt zwaarder wnrdende, zal deeze de dampen ophouden, en fchoon Weer fchenken .
Wanneer by vriezend Weer de Iiwik daalt , mogen
wy Sneeuw of Dooyweer wagten ; maar klimt dezelve
in den Winter met een Noorden- of Oosten-wind, fpelt
hct doorgaans Vorst .
Om, nogthans, cenige Waarneemingen met zekerheid
uit den stand des Barometers of to leiden , moet men
agtgeeven op den voortgang van bet ryzen en daalen ;
daalt dezelve langzaam en by trappen , dan molten wy
verwagten dat de Regen van een gen dour zal weezcn,
klimt dezelve, in tegendeel, op de voorgemelde wyze,
dan mogen wy oordeelen dat bet fchoone Weer beflendig zal zyn
Indicn de Barometer veel verandert , fchielyk cyst en
<laalt, is bet Weer zeer onvast en veranderlyk .
Daalt de Barometer zeer laag , 'er Rant veel Regen
to wagten . Walt dezelve l tiag en fchielyk , 'er volgt
doorgaans fterke Wind .
Wanneer de Barometer zeer laag zakt , map men
Storm en Onweer wagten ; doch indien men een zeer
laage Barometer heeft , zonder eenige opmerkenswaardige Weersveranderiug omtrent then tyd by ons , dan
woedt 'er , naar alle waarfchynlykheid, een Storm op
senigen affland .
Het daalen des Barometers is, nogthans, altoos gees
voorbode van Regen ; want bet gebeurt dikwyls ter oorzaake van den Wind . Even min is bet ryzen een vast
Voorteken van fchoon Weer, byzonder indien de Wind
uit bet Noorden of uit bet Oosten waait .
Indien bet fchoone Weer beftendig is, met een Westlyken Wind , ftaat de Barometer doorgaans een weinig
hoven Veranderlyk , doch ecmgzins beneden de 3o
Duimen .
In de Zomer-maanden befpeurt men zo veel veranderings niet in den Barometer als in den Winter ; de
grootfte veranderingen vallen voor in de twee eerfle en de
twee laatfte Maanden des jaars ; doch allermeest in de
eerfte en laattte Maand . Een NOord-Ooste Wind , doet
by ons, in Engeland, den Barometer meesten tyd ryzen,
cu ftaat dezelve laagst by cen Zuid •\ Vestlyken Wind .
BEIG-
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BEIGTHONS Barometer-Regels .
Indien de Barometer, terwyl bet regent, blyft daalen,
zal bet waarfchynlyk den volgenden dag ook regenen .
Wanneer de Barometer vry hoog ftaat , en gevallen
is , zo dat dezelve Regen voorfpelt , en weder ryst
v66r dat de Regen valt, is bet een teken dat men weinig Regen zal hebben .
By helder en beet Weer, wanneer de Barometer hoog
ftaat en ryst , en gy dus alle mogelyke zekerheid hebt
om fchoon Weer den volgenden dag to wagten, en 'ef
nogthans Stortregens vallen , zyn deeze waarfchynlyk
de gevolgen van Donderbuien op eenigen afltand gevallen .
Indien, by fchoon Weer, wanneer de Barometer hoog
blyft en klimt, dezelve op den Middag daalt, en omtrent den Avond weder ryst, mag men, op den Avond
of Middag van den volgenden dag, een enkele Regen .
vlaag, doch vervolgens goed Weer, verwagten .
Wanneer de Barometer langzaam klimt , en daar me •
de eenige dagen aanhoudt , heeft men grond om zich
voor eenigen tyd beftendig Weer to belooven , of 'er
moet verandering van Wind tusfchen beide komen , in.
zonderheid uit den Zuid-Westen of uit bet Zuiden .
Van den Barometer en Thermometer .
Indien de Lugt, by vogtig Veer, heeter wordt door
de werking der Zon alleen , verdwynt de vogtigheid
doorgaans , en de Lugt blyft helder ; maar , indien de
(Barometer daalt, en de verandering in de Lugtgefteltenisfe voortkomt , nit hoofde van een Zuiden- of ZuidWesten-Wind , dan klimt de Vogtigheid of Nevel op,
en vormt zich tot Wolken, en die opklimming is doorgaans een teken van Regen .
Van den Barometer , Hygrometer , Wind, en den
Staat des Uitfpanzels .
De Barometer hoog en beftendig ftaande , de Hygrometer een drooge Lugt aanwyzende , bet Uitfpanzel
zich hoog vertoonende , en de Wind Noord-Oostlyk
waaijende , heeft men de zekerfl:e Voortekens van volduurend fchoon Weer ; terwyl een ligte en vogtige
Dampkring, met een laage Lugt , en een Zuid-Waste
Wind , zeker een nat faifoen aankundigen .
Van
V . DEEL . AIENGELW . No . $,
1
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Van den Thermometer.
By aldien in den Winter de Koude fchielyk afneeint,
fpelt zulks in 't algemeen Regen . In den Zomer, is
desgelyks eene fchielyke vermeerdering van Hette een
vuorbode van Regen .
Van den Hygrometer en Thermometer .
Het is , in de meeste gevallen , een vast teken van
fchoon Weer , wanneer de loop des Hygrometers van
de groot('e Vogtigheid in den Morgen, tot de grootfte
Droogte in den Achtermiddag, grooter is dan doorgaans
met dezelfde Lugtgetteltenisfe ; bet tegenovergeftelde
levert ons de zekertle voortekens van Regen .
('t Vervolg pier na(e .)

15CHTE GEDENKSCHRII"TEN VAN HET LEEVEN EN DE
MENSCHLIEVENDE VERRICHTINGEN VAN WYLEN
JOHN HOWARD, Esq . L . L . D . et F . R . S .

(Uit he : Engelich .)
Ouden , een Character van meer dan gewoone
D eUitfteekenheid
beichryvende, waren gewoon, daar
in to plaatzen, lien kentrek van een goed Man
de Kennis van zichzelven . „ De Mensch, die zichzel„ ven kent," zegt de Romeinf he Redenaar, „ weet
„ dat by bedeeld is met een Godlyk beginzel ; en,
„ zichzelven aanmerkende als een Tempel , waarin de
„ Goden zyne Ziel geplaatst hebben , om een geheiligd
„ beeld to zyn , als 't ware, van hunne Godlykheid,
„ zal by zorg draagen , dat alle zyne Gevoelens en
„ daaden aan die hemelfche Gift beantwoorden .
„ In de daad, welk een grooter geluk kunnen wy ons
„ verbeelden dan by geniet , die een juist denkbeeld
„ heeft van alle de zedelyke verpligtingen ; die zich
„ verheft boven allen zinnelyken lust, en wellustig ge„ not met voeten treedt , als onwaardig de verheeven• heid zyner natuure ; die geen wederfpoed , geen ge• vaar, ja geen doodzelfs, kan verfchrikken ; die altoos
• yverig en werkzaain is in dienstbetoon aan zyne
• vrienden , en met eene uitgebreide Ziel het gehede
,, Menschdom aanmerkt , als door eene gemeene natuur
,, met
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• met hem vereenigd ; met een woord , die een onge„ maakte Godsvrugt betoont , en de Goden Bert ?
• Wanneer zulk een Man , daarenboven, het gefchaa„ peue befchouwd , den aart en oorfprong der dingen
den ftaat , waar toe zy onophoudelyk
„ betragt
den tyd en wyze van derzelver ont• ftrekken
• binding overwoogen - en ontdekt heeft wat in de„ zclve fcerflyk en verganglyk, wat Godlyk en ceuwig
„ is, wanneer hy, zo verre het in den Sterveling
„ vallen kan , opgeklommen is tot do kennis van den
„ grooten Opperbeftuurder aller dingen ; wanneer by
„ zichzelven kan aanmerken als niet bepaald binnen de
„ wwren van een enkele Stad, als niet enkel her Lid van
„ eerie bepaalde ZWaatfchappy ; maul als een Burger der
,, wereld. Hoe waarlyk mag zo iemand , in dit uitge„ breid begrip der zaaken, 6, onfterflyke Goden ! ge .
„ zegd worden , zichzelven to kennen, overeenkomf'ig
• met het vooriclirift van APOLLO I Hoe klein , hoe
• veragtlyk, zulfen in zyn oog weezen alle de glinfte„ rende beuzelingen, die door gemeene Zielen voor de
,, grootfte goederen gehouden worden (*) ."
Van I lelden en Vermeesteraars , van Staatslieden en
`Vetgeevers, van Dichters en Wysgeeren, van de Liefheb.
,
primum
fentiet
fe
habere
divinum,
nui fe ipfe norit
ingeniumque in fe fuum, ficut f inulaerum aliquod, dedicatum
putabit ; tantoque munere Deorum Temper dignum aliquid et
lacier et Ientiet . --- Nam cum animus, cognitis perceptisque
virtutibus, a corporis obfequio indulgentiaquc discesferit, volup_
tatemque, ficut Labem aliquam decoris, oppresferit ; omnemquq*
mortis dolorlsque timorem effugerit, focietatenique caritatis coieTit cum fuis , omnesque natura con,unctos , funs duxerit, cultumque Deorum et puram religionem fufceperit quid co dici
ant excogitari poterit beatius? - Idemque cum ca;1um, terras, maria, rerumquc omnium naturam perfpexerit, eaque unde
generata, quo recuirant , quando, quomodo obitura , quid in
Fs mortale et caducum, quid divinum a?ternumque fit, viderit ;
ipfinnque ea moderantem et regentem pene prehenderit ; fefeque
taon unis circumdatum tranibus , popularem alicu us definiti loci,
fed civen totius nnuudi , quaff unius urbis, agnoverit : in hac ille
magnifcenda reaum , atque in hoc confpectu et cognitione naturte , Dii immortales ! quam iple fe noscet , quod Apollo
prarcipit Pythius ! quam centemnet, quam defpiciet, gpam pro
nihilo putabit ea , quoe vulgo ducunter amplisfima . CIcExg s
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hebbers eens byzonderen Lands ; met ~dn woord, van
a1 die hoogagting, tot welke groote begaafdheden , ongemeene deugden, en verbaazende vorderingen een Man
kfinnen verheffen, konden de verzamelingen der Leevensbefchryvingen , ten tyde van CICERO , een ryken voorraad verfchaffen : maar het hoogverheeven Character eens
Burgers, Patriot der Wereld door hem befchreeven,
fchynt een fchepzel van 's Redenaars eigene verbeelding : want van zulk een Character verfchaft de Heidenfche Oudheid geen voorbeeld ; en , tints de dagen
van den Hemelfchen Infteller onzes Godsdiensts , die
het Land doorging, goeddoende aan alien, zyn de voorbeelden van eene geheele en volftrekte overgave van
zichzelven aan het welweezen van anderen eene foort
van zedelyke Verfchynzelen, die voor een tyd verbaasden , en dan , gelyk een Comeet , die voor eene wyl
met verrukkenden glans blonk , eeuwen lang uit het
gezigt verdweenen .
In 't verloop van Zeventien Eeuwen wordt misfchien
van niet meer dan vier groote 117enfchenvrienden gewaagd, die zich aangevuurd voelden door een foort van
Godlyken heldenyver , die d'e akeligheden der gevangenisfen opzogten , de verblyfplaatzen der befmetting intraden , en de verfchriklykheden der Pest braveerden (*) .
Wy befchouwen zodanige Characters met eerbied ;
wy merken ze bykans aan als weezens van eene hoogere natuur , door de onaflaatende betooningen van
goeddaadigheid, naderende tot de volmaaktheid der Engelen, en ryp wordende voor de Onfterflykheid . Maar
de Menschlievende verrigtingen van Mr . HOWARD bepaalden zich niet, gelyk de hunne, tot een enkel Land .
By wenschte niet alleen de elenden to verligten van de
ongelukkigen in Engeland, en 't nabuurig Vasteland , maar
ook de heillooze vooroordeelen van Barbaarfche Volken
weg to weeren , en bun to leeren , om then grooten
ramp, aan welken zy zich alle bykans blootgef'eld vinden, wederftand to bieden, zo met geheel en al nit to
rooijen . Met dit inzigt ftrekte hy, naa alle de Gevange(*) VINCENT DE PAUL , een Franschman , en de Cardinaal
BORROMENO , een Italiaan , in de Zestiende Eeuw ; Sir JonN
LAWRENCE, Lord Major van Lonrlen, en de Bisfehop van Marfeilles, in 1720.
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genisfen en Hospitaalen in de Britfche Heerfchappye ,
en zelfs onder de bevroozene lugtflreeken van bet
Noorden, bezogt to hebben, zyne nafpeuringen uit tot
de brandende kusten van bet Oosten, zvaar, om met m
Dichter to fpreeken , de Natuur ziek ligt, en elk koeltje
den dood aanvoert .
JOHN HOWARD , bet uitfteekend onderwerp van dit
ons Gefchrift, flamde of nit een tak van een Edel Geflacht van then Naam , welke een zo onderfcheidend
vertoon maakt onder den Britfchen Adel (*) . Hy werd
gehooren omtrent bet Jaar MDCCXXV, to Losver t lapton , in de Parochie van Hackney , in bet Landfchap
van Micldlefex . Zyn Vader, Mr. JOHN HOWARD, hadt
deel in een zeer groote Behangzel-Fabriek en Handel,
under de handtekening van HOWARD en HAMILTON , in
Long-lane West-Smithfield, Hy leefde in zeer ryke omflandigheden ; doch was van eenen zeer fpaarzaamen
aart . Hy onderhicldt een zeer ftipte geregeldheid in
zyn huffs ; en aan zyne beflendige waarneeming van den
Sabbath, en bet houden van Familie-gebeden, was zyn
Zoon misfchie'i die Godsdientligheid verfchuldigd, welke tints altoos een onderfcheidende trek in zyn Ch
rakter uitmaakte .
De Vader, een Protcstantsch Disfenter zynde , zondt
zyn Zoon na een Taalfchool to Hertford , de Meester
al,laar was de Heer WORSLEY , die in dezelfde Godsdienflige beginzelen flondt , een Man van groote Ge_
leerdheid (t) . Uit deeze School ging de Heer HoWARD, ten behoorlyken tyde, over, na eene Academie,
gefchikt om de Letteroefeningen to voltooijen van jonge
Fleeren, die na 't Leeraarampt onder de Protestantfche
Disfenters flaan , op deeze bevondt zich toen, tot onderwys der Letterlievende Jeugd , JOHN NAMES , F .
R. S . een der kundigile Mannen van zyn tyd . Op
deeze Academie maakte by kennis met verfcheide Perfoo('h) De Familie-wapens van den Hertog van Norfolk en de
Craven van Suffolk , Efnaghzm, en Carlisle, zyn geplaatst boven den Grafeen , door Mr. HOWARD ter gedagtenisfe zyner
eerfte Vrouwe opgerigt, aan de Zuidzyde van Whitechapel Kerkhof.

(t) Vervaardiger van eene Overzetting des Nicuwea Testa,a:e+a.s, en v %;i eene Laty+fiche Granrnsatica .
Z3
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foonen , die zedert in de Geleerde Wereld uitblonken ;
inzonderheid met wylen den Eerw . Dr . FURNEAUX , en
den Eerw. Dr. PRICE , met deezen laatften hieldt by
eene onafgebrookene Briefwisfeling , tot zynen flood
toe . Op beide deeze plaatzen , wyzen zyne fladerhand
uitgegeevene Werken uit , dat by meer dan gemeene
vorderingen in zyne Letteroefeningen maakte .
De Heer HOWARD was, oorfpronglyk beftemd tot een
tlCoopman , en dus als Leerling geplaatst by de i-leeren
I WNHAM (*) en SHIPLEY, groote Handelaars in [Fateling-/treet, die hem behandelden met die onderfcheiding,
waar toe eene gifte van zeven honderd Ponden hem
regtigde . H y hadt zyne eigene Kamers , hieldt een
negt, en een pear Rydpaarden .
Zyn Vader ftierf in den Jeare MDCCXLII , en liet
zyne zaaken onder bet bewind van drie liitvoerders
zyns Uiterften will, ten beste van zyn Zoon , en eene
Doper . De Zoon egter gaf reeds zeer vroeg doorflaande blyken van wcrkzaamheid en voorzigtigheid, zo dat
men hem geen gering gedeelte des beftuurs cerlang toevertrouwde ; inzonderheid bet opzigt der herbouwinge
~~.*t bet Huis •te Clapton , door de fpaarzaamheid zyns
l dens ten hoogften herftel behoevende . Hy ging om
den anderen dag derwaards , en een eerwaardig man,
die langen tyd tuinman by zyn Vader gewcest was (j-) ,
verhaalt nog met aandoening , dat zyn jonge Muster
to zorgvuldig was in 't gebruik van zyn tyd , dat by
dimmer miste zich to laatetl vinden by den muur, die de
thin van den gemeenen weg affcheidt , op den tyd dat
des Bakkers kar voorby ging : wanneer by brood kogt,
en bet over de muur wierp , en, in den tuin komende,
seide by : HARRY , zoek in de Moestuin , gy zult 'er
Wel lets vinden voor uwe Familic .
By eenige
Leezers zal dit verhaal to beuzeiagtig fchynen ; dan
itfideren zullen vermeak fcheppen iu de eerfle trekken
Van jeugdige goeddaadigheid in een Character, 't welk,
in een verder gevorderden Leeftyd , aan de wereld ten
wonder ftrekte .
De
(*) Crootvader van NATHANAEL 1VEWNHAM, Efq. A1d;rrnan en

V

Reprefentaa.t van L .onden .
(t) AENRr WHITE, oud 7 ; Jaaren,
jbHN Tt7RMULL) Tuinmati to C4^pton.

thans

in c;-nst van Mr .
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De zeer ruime Leevensomftandigheden , waar in de
Heer HOWARD zich geplaatst vondt , maakten bet voor
hem onnoodig eenigen handel to dryven ; met eene foort
van Zenuwkoorts bezogt, en over 't algemeen van eene
zwakke gefteltenis zynde , liet by alle gedagten van ban .
del vaaren . Hy ging derhalven van de Heeren NEWNHAM en SHIPLEY of , eer by den bepaalden tyd uitgeftaan hadt ; en zyn Huis to Clapton (*) verhuurd hebbende , nam by kamers in Churchs/lreet , Stoke Ne.
wings on .

Thans beftemde de Heer HOWARD zyn tyd tot bet
voorzien van zyn verftand met kundigheden ; onder andere Weetenfchappen op welke by zich bevlytigde, lag
by zich byzonder toe op de Natuur- en Geneeskunde .
Deeze laatstgemelde was hem , in 't vervolg , van uitfteekenden dienst , in bet voortzetten zyner goeddaadige verrigtingen . Fly was, nogthans, verpligt zo veel
zorgs to draagen voor zyne gezondheid, die, geduurende eenige laaren , zeer zwak bleef, dat by zich verfcheide keeren by de warme baden van Briftal onthieldt, en veele toeren deedt naa deeze en geene deelen
des Ryks (t) .
In de eerite Kamers, welke by to Netvington betrok,
ontmoette by de voldoendlte behandeling niet . Hy begaf
zich daarom ten huize van Mejufvrouw SARA LOIDORE ,
cene Weduw in dezelfde ftraat . Deeze Jufvrouw paste
hem op met eene tederheid en bezorgdheid, welke bet
tegenbeeld uitmaakte van 't geen by in zyn voorgaand
verblyf ondervondt , 't geen hem zeer trof. Met ddn
woord s
(*~ Mr . HOWARD , hadt zo veel agting voor,dit Huis , dat
by het nooit wilde verpagten . Omtrent vyf jaaren geleden verkogt by ester 't zelve aan THOMAS SMITH, Esq . , voor 3000
pond , die het wederom onlangs verkogt heeft aan JOHN GORHAM,

Esq.

(t) In zeker verirtal den Heer HOWARD betreffende , vinden
wy vermeld, dat by dikwyls 's morgens uitreedt, met een bock
in zyn zak , en dat by , op eene eenzame plaats komende ,
waar zyn paard gerustlyk nevens hem kon weiden, affteeg, en
cenige uuren ntct leezen doorbragt .
Naa een hyzonder
onderzoek bier van, by lieden, zeer getneenzaam met den Heer
HOWARD, en die menigmaal , to gelyk met hem uitgereeden
`varen , hebben w y verllaan , dat zy nooit lets zodanigs van
hen zagen, of van hem vernamen .

Z4
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woord , aangeprikkeld door gevoelens van dankbsar•
heid , deedt by haar Huwlyksvoorflagen . Zyne groote
middelen waren , nogthans, oorzaak , dat Mejufvrouw
LOIDORE niet kon befluiten onmiddelyk in zynen voorflag toe to ftemmen . Zy was eene verftandige , waardige, onbaatzugtige Vrouwe ; zy zag cene onvoegelykheid in die Egtverbmtenis : want zy vcrfchilden veel in
jaaren , en zy hadt langen tyd aan zwakheid en ongefteldheden gefukkeld . Dan de Heer IroWARD liet zich
door dergelyke tegenbedenkingen niet atfchrikken ; by
overwon, in 't einde, haar tegenitribbelen . en zy buwden onitrent bet Jaar MDCCIlII .
Met eene edelmoedigheid , misfchien zo zonderling als zyne dankbaarheid, fchonk by de middelbaare fom , tot welke by
door bet Huwelyk met haar geregtigd was , aan haare
Zuster .
Mejufvrouw HOWARD leefde net lang in deeze Egtverbintenis , zy overleedt op den tienden van Slachtmaand , in den ouderdom van vierenvyftig jaaren , en
tverd begraaven to Whitechapel , waar by een voegelyk
Grafteken voor haar oprigtte . Steeds hadt by haar met
seer veel tederheids bejegend , en heeft men hem dikwyls hooren zeggen , dat by gaarne honderd Ponden
you hebben willen geeven , om haar den nagt een goetie rust to fchenken : en, naa haar dood, heeft by meer
dan eens verklaard , dat , zo by ooit weder trouwde,
by juist een Perfoon van haare geaartlreid' zou ftellen ,
boven alle de bevalligheden van jeugd en fchoonheid .
Fly behield Reeds haare naagedagtenis in een gezegend
aandenken ; omtrent vyf jaaren geleden bezogt by haare
l3egraafplaats, en beval, dat bet yzeren hek, daar om
been gezet, zou berileld en verfraaid warden,
In de maand April , des Jaars MDCCLV , hadt de
iieer HOWARD gelegenheid, om bet hehng 't geen by
in den Godsdienst fFelde , zo wel als zynen edclmoedigen cart, to doen blyken, door ruim vyf en zeventig
Ponden St . in to fchryven , tot den koop van een huis,
gefchikt ten verblvve van den toenmaal ;gen Pred .kant
der ~'rote~t ,nirh~ Dic%mers to dier plaatze .
Naa den dood zyner Huisvrouwe, brak by zyn Hrushouding op , en huurde Kamers in St . Pauls Churchyoirdl. Al bet fluisraad, 't welk by in zyne gehuurde
Iiamers niet kon pla,-ttzen , verdeelde by in loten voor de
grme Ingezetenen ,e Ne33 t;agtoi ; en de oude bier boven
ge-
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emelde Tuinman herdenkt nog , met dankbaarheid,
at by , belialven een Guinje then by kreeg voor ddn
dag werkens , voor zyn raandeel, gelyk by bet noemde,
ontving een bedde met zyn toebehooren, een tafel, zes
ftoelen , en een nieuwe zeisfen .
De Heer HOWARD werd, den dertienden van May
MDCCLVI, tot Lid van de Koninglyke Maatfchappy
verkoozen , en in dezelve , op den twintigften dier
maand toegelaaten . -- In 't zelfde jaar bepaalde by
zich tot bet doen eener reize, om zyn Geest op to beuren uit die neerflagtigheid , waar in by door den dood
zyner Egtgenoote geworpen was . Eene begeerte, out
de ruinen to zien van Lisfabon , gelyk deeze zich vertoonden , naa de geweldige aardbeeving des Jaars
MDCCLV, bewoog hem, om een reis na Portugal de
voorkeur to geeven , boven den tocht na eenig antler
gedeelte des Vastenlands . Hy ging fcheep aan de Ha .
hover-Paket na Lisfabon , fchoon de oorlog met Frankryk nu eerst verklaard was . Zy werden nageiaagd door
een ranfchen Kaaper ; de Paketboot zeilde uitfteekend ;
maar alle de zeilen , welke zy konden , byzettende,
viel de mast over boord ; zy vielen den Kaaper in banden, die hun na Brest voerde . Te deezer gelegenheid
was de Heer HOWARD niet alleen ooggetuigen vats de
jammeren , aan welke de Gevaugenen menigmaal waren
blootgefteld ; maar by ondervondt ze in eigen perfoon . „ Eer wy de Haven van Brest bereikten,"
fchryft de Heer HOWARD , „ leed ik den geweldigften
• dorst : dewyl ik in veertig uuren geen drup waters
„ kreeg , en nauwlyks een brok broods . In bet Kasteel
„ to Brest, lag ik zes nagten op ftroo ; in opmerking
• neemende , hoe wreed myne Landgenooten daar be„ handeld werden, als mode to Morlaix, waar men my
„ vervolgens been voerde ; geduurende twee/maanden,
• beyond ik my, op myn woord van eer, to Corbaix ,
„ en hieldt briefwisfeling met de Engelfche gevangenen
„ to Brest, Morlaix, en Dinnan . Ik kreeg genoegzaame me zekerheid , dat ze mishandeld wierdeu met zulk
„ eene barbaarschheid , dat reeds verfcheide honderden
„ waren omgekomen ; dat'er zes en dertig, op ec'n dag,
„ to Dinnan in een kuil begraven waren . Wanneer ik,
„ mede op myn woord van cer, in Engeland kwam , gaf
• ik aan de Gelastigden tot bet bezorgen van de zieke
„ en gewonde Zeelieden , een omftandig verflag van 't
Z 5
„ geen
f
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geen ik had waargenomen ; dit verflag trok hunne aanMen deedt deswegens
„ vertoogen aan bet Franfche Hof, onze Zeelieden kree• gen verligting ; en , die zich in de drie bovengemelde
• geeangenmsfen bevonden , werden met de eerfte Car„ tel-fchepen na Engeland gevoerd .
Misfchieji
„ deedt , 't geen ik to dier gelegenheid leed , myn
„ medelyden met bet ongelukkig Volk, 't geen bet on„ derwerp van dit Boek uitmaakt , to fterker gaande
worden (*) ."
In alle de Schriften van den Heer HOWARD , vinden
wy weinig berigt zyn eigen Perfoon betreffende ; en dat
weintge is alleen 't geen toevallig voorkomt, als by de
groote zaak zyns arbeids vermeldt . Fly heft ons , in
de boven aangetoogene plaats niet verhaald , 't geen egter met de daad gebeurde, dat by, in de gevangenis to
Corbaix, in gunst geraakte by den Gevangenis-bewaar-.
der , die hem , uit then hoofde, fchoon by geen Oficier
was , op zyn woord van eer, toeliet in de Stad to woolien . Zyn voorkomen droeg zulke doorflaande blyken
van braafheid met zich, dat de Man, by wien by zich
vervoegde om in de kost to gaan, en die hem volflrekt
niet kende, hem rykelyk voorzag van kleederen cn geld,
hem beide to Brest ontnomen ; in 't einde kreeg by verlof om na zyn Land to mogen gaan , onder belofte van
in zyne gevangenis to zullen wederkeeren , indien bet
.Engelcch Staatsbefluur nict wilde toeflaan dat by voor
een Franscla Zeeofficier zou worden uitgewisfeld . Flier
voor kon men geene zekerheid altoos hebben : vermids de Heer HOWARD flegcs een byzonder Perfoon was .
Toen by in .Engeland kwam , wilde by daarom de gelukwenfchin ;;en zyner Vrienden , wegens bet herkrygen
zyner Vryheid, niet aanneemen, voor dat de gun flige uitflag zyner vervoeginge by bet Staatsbef}uur hem kon
verzekeren , dat by met eer in zyn geboorteland kon
blvven .
bit fluk wel geflaagd zynde , en de Heer How ., RD in
eigen perfoon ondervonden hebbende , hoe bet der Godlyke Voorzienigbeid menigmaalen behaagt 'net kortflondig
lyden van een byzonder Perfoon , ten meesten beste van
diens Medemenfchen, to doen uitloopen, volgde welhaast
de
„

• dagt, en verwierf hun dank .

(*~ 1lccozazat of the State of the Pr funs, Sect . I .
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de aandrift op van zyne brandende nieuwsgierigheid,
om eene reize na halie to voldoen .
Naa zyne wederkomst zette by zich neder to Whatcombe, naby Lymington, in New Forest, Hampshire ; aldaar een Landgoed van 7000 Ponden Sterling gekogt
hebbende , van JOHN BLAKE , Esq. Hier onthieldt
by zich omtrent zeven jaaren ; in 't Huwelyk getreeden met de jonge Jufvrouw HARRIET LEEDS, Dogter van EDWARD LEEDS , Esq . van Croxton in Cambridgeltire, en Zuster van EDWARD LEEDS, zitting hebbende in de Kanfelary , en Lid van het laatfte Par1L
Ryegate , en van JOSEPH LEEDS , Esq . vati'
.tmenvor
Croydon . Zy was eene zeer beminnelyke en hoogsthekwaame Vrouw, en zo zeer gefchikt naar de geaartheid
van den Heer HOWARD, als by 'er met mogelykheid eene
kon getrouwd hebben . ---- 't Is opmerkenswaardig,
dat de Heer HOWARD, terwyl by zich to Whatecombe outhieldt , zich door zyne braafheid en weldaadigheid zo
bemind maakte, by lieden van allerlei rang , dat by nooit
bet minfle van zyne bezittingen verloor, fchoon by zeldzaam de voorzorg van fluiten gebruikte ; terwyl de
voorgaande Bezitter van dat Landgoed, de Heer BLAKE,
ondanks alle middelen van afiluiting en fchrik, zich aan
geftaage rooveryen vondt blootgeileld .
Mevrouw HOWARD ftierf, in 't Jaar MDCCLXV, in 't
Kraambedde van haar ddnig Kind . Naa dit treurig Sterfgeval, verliet de Heer HOWARD Whatecombe, en Dam zyn
verblyf in een klein Huis, op zyn Vaderlyk Erfgoed to
Cardtngton, naby Bedford. De arme Landbewoonders,
aldaar, ondervonden bet voordeel zyner tegenwoordigbeid . Hy moedigde hun vlytbctoon aan, bezogt hun in
ziekte , en voorkwam hunne behoeften . De Hutten,
die in 't vallen fl:onden , herbouwde by volgens een beter plan, by elk derzelven voegde by eein kleine Bloemtuin vooraan, en gaf een ftuk lands tot bet teelen van
nardappelen agteraan ; doch by verhoogde de huur
niet (*). Met edn woord , by reedt nauwlyks ooit uit ,
en
*~ SAMUEL WHITHBRESD, Esq ., een Bloedverwand van den
Beer HOWARD , Lid van het Parlement voor Bedford , die een
Landgoed in dit Dorp heeft , herbouwde , ten zelfdcn tyde,
met dezelfde menschlievende inzigten veele Boerenwoon ;ngen
zo dat Cardington , ' t welk, eenigen tyd geleden, de verblyfplaats fcheen van armoede en elende , thans cen der - -netlle
Dorpen is in het Ryk, vertoonen_ie allerwegen hot genoe,lvk
voor-
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en by deedt bet dagelyks, zonder in de nabuttrfchap ,
by zyne wederkomst, bet genoegen to fmaaken van iets
toegebragt to hebben tot het welvaaren of den troost
zyner Medemenfchen .
Wy zyn nu gevorderd tot dat tydperk in het leeven van
onzen grooten Menfchenvriend, waar in by gezegd mag
worden , zyn onvergelyklyke loopbaan van Menschliefde
ingetreeden to zyn ; wanneer zyne betooningen van
Goeddaadigheid zich niet langer bepaalden binnen de
perken van een enkel Dorp, of ecn enkel Land ; wanneer by zich vondt opgewekt om vreemde Landen to
bezoeken , gedreeven door beweegredenen van eenen
ge,leelen anderen aart dan bet voldoen van nieuwsgierib
held . In den Jaare MDCCLXXIII werd by benoemd tot
de Bediening van Hoog Sherif, in 't Land van l3Cdford.
Men heeft gezegd, dat by, een Protestantsch Disfenter
zynde, en als zodanig niet verkiezende bet Avondmaal
to ontvangen, gelyk de Wet eischt, volgens de Plegtigheden der Engelfche Kerke , door den Graaf BATHURST ,
toen Lord Kanfelier, zich liet overhaalen tot bet bekleeden van dien post, onder verzekering van Vrywaaring van
de ftraffen aan welke by zou onderhevig worden, als men
hem uit hoofde van de Teat llct vervolgde (*) . Doch
dit
voorkomen van welvaard en overvloed , de natuurlyke belooningen van Vlytbetoon en Deugd .

(*) De Test Act, waar over, in deeze dagen, in Engeland zo
veel to doen vie!, fchryft alle Officieren, Militaire, en Burgerlyke voor , den Eed to doen , en eene Verklaaring of to leggen tegen de Tranfubftantiatie, in een van 's Koning Hoven to
Westnnnnfter , of in de Kwartierzittingen , binnen zes maanden
naa hunne toelaating : en dat zy, binnen bet zelfde tydperk, bet
Avondmaal moeten ontvangen , volgens de plegtigheden in de
Kerk ,an Engeland gebruiklyk, in cenige openbaare Kerk, onmiddelyk naa de Godsdienstoefening en bet doen der Leerreden , dat zy van deeze verrigting ten Hove een GetuigCchrift
inleveren , getekend door den Leeraar en den Kerkoppasfer , en
zuiks onk bcwvzen door twee geloofwaardige getulgen . leder
Perfoon , dl*e deeze Eeden niet gedaan , of bet Avondmaal op
de gezegde wyze ontvangen heeft, is onbckwaam om zulk een
Bediening of Post to blyven bekleeden ; en indien by daar mode
voortvaart , over den beftemden tyd, en des wettig overtulgd
worde , dan vervalt by van bet regt orn eeniq Rcgtsgeding
voort to zetten , ont Voogd over cenig Kind to zyn , of Be .
fttlur-
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dit is een verkeerd berigt . Gelukkig voor de Vryheden
van dit Land, leeven wy niet langer in eene eeuw waar
in de Koning een ontheffende magt heeft . Noch de
Lord Kanfelier, noch de Koning zelve, kan ontflag verleenen van de ftraffen door de Test Act gedreigd , hoe
zeer dezelve , in byzondere gevallen , mogen werken tegen de regten der 1Vlenschlykheid , en hoe ftrydig dezelve moge weezen tegen de verlichte begrippen deezes
tyds (*). De waarheid is , dat de Heer HOWARD be .
greep , dat die verlichte begrippen de heerfchende
geworden waren . By verliet zich op de edelmoedigheid
zyner Landsgenooten , en gelyk het , in alle gevallen,
naderhand bleek, liet by zich, door bezef van perfoonlyk gevaar nooit affchrikken van het voortzetten eens
edelmoedig begonnen werks : en wilde by, to deezer
gelegenheid , niet weigeren eene Bediening to aanvaarden,
in welke by dagt van uitfteekend nut to zullen kunnen
weezen , uit aamnerking van de fchroomlyke gevolgen
waar aan by zich blootftelde , badt iemand hem , nit
hoofde van de Test Act, willen vervolgen .
('t Vervoig bier naa .)
fluurder van iemands goederen , orn eenig Legaat of Erfinaaking to doen , eenig Ampt to bekleeden , en verbeurt by daar .
enhoven goo Ponden St . ten behoeve van zynen Aanklaager .
Statute 2s Ch . II . explained by Gee . II . Ch . 26 .
(*) Geen Acte van hot Parlement kan veranderd, verbeterd,
opgeheven , of ontflag daar van ontleend Worden, dan op dezelfde wyze als dezelve gemaakt is , en door 't zelfde gezag
des Parlernents . BLACKSTONE'S Comment. B. I . Ch . 2 . Sect. 6 .

OPHELDERENDE AANMERKINGEN OVER DE WOORDEN
VINDING EN SMAAK .

(Uit het Engelsch .)
ten opzigte van de Tekenkunst, zo wel als
met betrekking tot de Dichtkunst, wordt zomtyds
nangezien , of althans daar over gefprooken , als eene
foort van weezenlyke Inblaazing ; terwyl Vinding, naar
myn begrip , niets anders is dan dat vermogen , waar
door wy in ftaat zyn, om, in 6enen opflag, en ten zelfden tyde , voor onzen geest to roepen , en to letten op
eene
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cene verfcheidenheid van denkbeeldige voorwerpen, die
to zunen in 't geheugen bewaard zyn, of door derzelver
eigene natuurlyke verbintenis , of door kunst, tot dat
ze ons to ftade komen . En worden deeze in de uitoefeDing der fchoone Kunften verfchillend uitgekoozen , en
gefchikt door de Verbeeldingskragt , under bet geleide
van ons Oordeel en van onzen Smaak .
I)e kragt der Vinding in de Kunften moet, derhalven,
noodwendig geevenredigd zyn naar de rnaate van den
voorraad van aangenaame denkbeelden , welken wy hebben kunnen opleggen , en bet grooter getal van verbintenisfen , die wy gemaakt hebben, als de middelen, om
ze ons to binnen to brengen , en aangenaame beelden to
ichilderen, of welluidende klanken zamen to voegen, orn
't oog of 't our to ftreelen .
't Zou een nuttige buitenftap weezen hier nit to weiden over deeze zamenvoeging van denkbeelden, in cen
zedelyk licht befchouwd . Zulks zou uitwyzen hoe nondzaalayk bet is voorzigtig to weezen in bet vormen onzer
denkbeeldige verbintenisfeu ; naardemaal Diet alleen ons
Genoegen voor een groot gedeelte , maar ook onze
Deugd , Agting , en bet Geluk oozes Leevens of k
.-,n
hangen van den trein, welke onze denkbeelden geneigd
zyn to volgen : en boven al, daar deeze verbintenisfen
ons ten aids kunnen dienen in de keuze onzer Vrienden ,
en van de voorwerpen onzer Najaaging . Doch ik kan
my thans hier over Diet uitlaaten ; alleen, moet ik bier,
in 't voorby gaan, iets opmerken, 't geen to (lade l :an
komen in 't oordeelen over de verfchllende Characters
der Menfchen, om 'er zich naar to gedraagen ten opzigte
hunner heerfchende begiuzelen .
Ik merk , ten lien opzigte , aan , dat de Geestige Man
in zyne gevoelens meest beftuurd, en voortmaamlyk ingenomen , wordt , door die voorwerpen , wier zamenvoeging zyne woelige Verbeeldingskragt bezig houdt : de
Gierigaart wordt nauwlyks fterker beheerscht door eenige Eigenbaat, dan de Geestige Man door treffende en
ongemeene verheeldingen ; en hoe aangenaam zyne verkeering rook moge weezen ; men kan op zyn oordeel en
vriendfchap in 't algemeen Diet vertrouwen .
De
Grappige Man Nat bet nicest onder den invloed van
zodanige voorwerpen, als door tegenflrydigheid met elkander cenige verbintenis hebben ; bet belachlyke is by
hem de toets van regt , van eei , van braafheid ; met

een
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De Man van Smaak wordt
door het fraaije getroffen : ftemt dit met het deugdzaaDe
me overeen , dan is by waarlyk beminnelyk.
Man van juist Oordecl heeft menigmaal cen ftreng en ongemaklyk voorkomen ; doch zyne denkbeelden zyn met
waarheid gepaard , en 'er is cene braafheid in zyn geDe Man
drag , boven alien bedrog verheeven .
van Vernuft, wiens denkbeelden zamengevoegd zyn
door fraaiheid , of waarheid , of tegenoverftelling , of
aangenaame nieuwigheid , kan ongelyk in zyn gedrag
weezen ; doch over 't algemeen mag men zich op hem
verlaaten . En is het geenzins to verwonderen, dat de
meerderheid , welke zulk een aantal van verbintenisfen
van denkbeelden hem moet geeven boven de rest der
Menfchen , in rower of geestdryvender eeuwen , hem
bet aanzien gaf van een Man , die deeze meerderheid
van binding , welke hem op eene zo buitengewoone
wyze , onderfcheidde , verfchuldigd was aan 't onderwerp van een byzonderen Geleidgeest, of aan eene Inflorting van gaven, verre boven bet gemeen verheeven .
Dan deeze tyden zyn lang voorby, en nogthans heeft
men, in ftede van bet boven opgegeeven eenvoudig verflag, bet vermogen der Vinding, waaromtrent niemand,
die in zichzelven treedt , een vreemdeling kan weezen ,
in de Voorreden voor FRESNOY'S Art of Painting, gefchreven : „ handing is een Zanggoditl, die alle de voor„ deelen, aan haare Zusters gemeen, bezit ; doch , door
• bet vuur van Bpollo verwarmd zynde , hooger dan
• de ovcrige itreeft , met een helderder en heerlyker
• glans pronkt ." Dit is de voornaamfte plaats welke
meo wenscht in zulke eenvoudige bewoordingen voorgefteld to vinden , als liclit op bet Onderwerp verfpreiden kan . In de daad, ik moet bekennen grootelyks verbaasd to f1- aan, dat een Man , als Mr . DRYDEN, zich
kon voldoen met zulk een veibloemden onzin, of den»
ken dat deeze by zyne Leezers gangbaar zou weezen ;
inaar dus wordt dikwyls flog de Verbeeldingskragt, ten
aanziene van dit onderwerp, onthaald, met fchilderende
woorden zonder eenige bepaalde betekenis ; waar by toekomt, dat men , daar over geleezen hebbende , in 't einde geene vorderiug in kennis altoos gemaakt heeft van
iets, 't welk zo weinig verklaarings vordert, als men
't flak eenvoudig en onverbloemd befchouwt .
Dour SMAAK heeft men eigenlyk to verftaan dat vermo .
661, woord, van alles .
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rnogen der Ziele , 't welk beftaat in de on1erfcheiding
en 't genot van 't geen fraai of 't geen fchoon is ; in
zo verre fraaiheid of fchoonheid behooren , of tot byzondere denkbeelden en Voorwerpen op zichzelven afzonderlyk befchouwd , of anders tot de fchikking en
zamenvoeging eener menigte fraai- en fchoonheden .
't Is door deeze Zelfbekwaamheid, derhalven, dat wy
in i'aat zyn, om van ooze denkbeelden, door de Vinding opgeroepen, de zodanige to verzamelen die zamengevoegd kunnen worden, om voor de Verbeelding nieu •
we , of fehoone, of verheevene, beelden to vormen .
Mogelyk zal men aanmerken , dat het denkbeeld van
Schoonhe - d volftrekt onbepaald is, als geheel afhangende van gewoonte en gebruik. Dit is alleen in zekere
Innate waar, en de geneugten van den Smaak der Ziele
hebben , gelyk die van bet gehemelte , desniettegenffaande , derzelver grond in ooze algemcene aandocningen en bevattingen, gelyk zy door de wet der Natture beftemd zyn om zekere en bepaalde indrukken to
maaken ; maar de fterkfte natuurlyke gevoelens, weetert
wy, kunnen toegeftaan , en in zeker voege veranderd,
worden ; als merle , dat elk vermogen, onzer natuure
ingeplant , door ocfening zo wel voor verbetering vatbaar is , als blootgefteld voor vertlimmering , wanneer
wy bet verwaarloozen of misbruiken . Perfeeturn nihit
tit, fchryft QUINCTILIANUS, niji ubi Natura curd juretur . „ Niets is volmaakt , dan daar de Natuur door zorgvuldigheid geholpen wordt ." Deeze regel , geloof
vuldigheid
1k, vertoont zich nergens zigtbaarder dan in den Srnaak ,
van welken , 't geen fraai en fchoon is , of althans in
zekeren graad veronderfteld wordt zodanig to zyn , altoos ten voorwerpe ftrekte : dan nooit hebben wy gehoord, dat de Padde of Vleedermuis ooit, van wegen
derzelver fchoonheid, bewonderd zyn , of dat men de
Goudvink , daar en tegen , nimmer voor lieflyk heeft
uitgemaakt.
Doch, zonder verder op byzonderheden ftaan to blyven , ongetwyfeld zyn 'er eenige gedaanten , door den
Schepper der Wereld natuurlyk gefchikt om in ons
oo g bevallig of onbevallig to weezen, onafhangelyk van
de denkbeelden van voor- of nadeel, of gevaar, 't welk
wy daar van ontvangen ; gelyk 'er eenige klanken zyn,
natuurlyk wel , of wanluidend, voor bet oor , zn zyn
onze zielen gefchikt, om uit de tegenwoordigheid van
ze-
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zekere voorwerpen , genoegen of ongenoegen to fclleppen . Eenige Dieren, by voorbeeld, worden in 't algemeen voor fchoon gehouden , 't zy in gedaante of
kleur , en an lere in 't algemeen leelyk gekeurd : nu 't
geen algemeen is , kan met geene mogelykheid den oorfp rung nit gewoonte of grilligheid ontleenen . De grootf}e twyfelaar moet toeftemmen , dat eenige gedaanten
met eenpaarige flemmen fchooner dan andere gekeurd
worden : 't welk noodwendig influit bet beftaan van een
natuuriyk beginzel in de Ziel , als een maatfcok waar
toe de voorwerpen kunnen gebragt worden .
Men zal my wel ten goede duiden , dat ik deeze
waarneeming net wyder uitbreide ; alleen nog deeze
bedenking Indien fchoonheid van gedaante zo noodzaaklyk geweest ware in de Dierlyke Wereld , als eene
gcpasthe .d en dienilige evenredigheid der deelen , dan
zouden de onfi•aaijc gedaanten van zommigc fchcpze .
len 'er gecn plaats gevonden hebben . Waren 'er geene
dan fch,)one gedaanten bezield geworden , dan was 'er
eene gaaping in dit gedeelte der fcheppinge geweest :
maar fchoon of leelyk than zy alle in dezelfde betrekking tot GOD, en ongetwyfeld is de fchaal van fchoonheid, zo wxe1 als die van werkzaame uitmuntenheid, in
bet dierlyk leeven vast efteld , en even zeer afgcniccten door des Scheppers wysheid en goedheid, tot volmaaking des Heelals .
't ( ;een , ten deezen aanziene , waar is van de Dierlyke Wereld , mag met gelyk regt gezegd worden van
de Onbezielde ; de gedaanten in beide zyn oneindig,
en fchoonheid en leelvkheid zyn in de eene zo wel als
de andere tegen elkander overgefteld , indien Diet zamengevoegd . Een doeleinde van GOD in deeze zigtbaare Schepping was zeker het genoegen zyner Schepzelen , van welk genoegen bet minfte kruipende Diertje,
buiten twyfel , zyn deel heeft , geevenredigd aan
deszelfs vatbaarheid . En konden wy , in dit tegenwoordige leeven , gelyk wy mogelyk bier naamaals zullen kunnen , in eenen opflag het algemeen gelaad der
Natuure befchouwen, wy zoudcn ontdekkcn, dat zelfs
de meest tegen elkander f'rydende deelen van deezen
Aardkloot , welken wy bewoonen , als dezelve afzonderlyk en afgefcheiden befchouwd worden , alle eene
rechtf'reekfche ondergefchikte betrekking hebben tot de
fchoonheid, de zamenftemming, en volmaaking van het
Aa
ge ,
V . DELL . DIENGELW. N O . +`is

346

AANTNIERKINGEN OVER DE WOORDEN

gehecl . Maar , beperkt als onze tegenwoordige be ,
kwaamhedeu zyn , kan bet bekrompenfte gezigt ons
zulk eene geregelde vcrfcheidenheid in de zamenftelling
van alles rondsom ons ontdekken, als blykbaar gefchikt
fchynt ons onze aandagt to verpligten tot bet voortzetten onzer kundigheden , terwyl bet ons eene maate van
vermaak en voldoening verfchaft, ten prikkel oln 'er in
voort to vaaren , en tot eene belooning voor vordering
fchenkt . Op welk eene wyze Verfcheidenheid • en Vermaak to zan en verbonden zyn als oorzaak en uitwerkzel , blyft eeu geheim ; doch dit is eene ontdekte waarheid , dat verfcheidenheid , onder zekere bepaalingen ,
als de onmiddelyke oorzaak van 't geen wy' ichoonheid
noemen aaugemerkt , voornaamlyk beilemd fchynt om
ons tot tiV eetenfchap aan to fpooren .
Verder wag ik bier by aanmerken , dat , was de
Mensch geyormd zonder een Gevoel voor 't Fraaije
en Schooue , by zou een gebrek can onfchuldige vermoaken ten noodz aaklyken troost des leevens , (behalven een gemis der reeds vermelde aanfpooring tot vorderino in ken nis,) gevocid hebben . En, nogthans, dit
Gcvocl of dien Swank voor bet Schoone to bezitten ,
op dezelide onveranderlyke wyze , als onze Bevatting
der \Vaarheid, mocst, in veele gevallen, onherfl :elbaare
verlegenheid baaren : 't was, derhalven, ow deeze reelen voe ; elyk en dienllig voor den Menscli , in deczen
teyr_nwoordigen Nat, om hem onder den last en mocilykheden deezes Ieevens op to heuren , en derzelver
gewigt ten tegenwigt to dienen, dat by natunrlyk eene
onderfcheiding bezate van de Schoonhcid hem ingeplant , met een vermaak aan de bezefiin g verbonden ;
wyslyk cgter is bet tefdais verordend , dat wy , niettegenftaande deeze oorfpronglyke inrigtin ; , door gewoonte ons fchielyk kunnen bevredigen met voorwerpen, geheel van Schoonhcid ontbloot, 't zy in gedaante, kleur, of fchikking -- althans in zo verre bevredigen, dat de fmertverwekkende afkeer wyke . Ja , zo
buigzaam is deeze bekwaamheid, door de gunftige fchikking der Voorzienigheid tot bevordering van ons Geluk , dat wy in 't erode de voorkeus , zelfs in 't fluk
der Schoonhcid, geeven aan deeze gewoonte, en eene
geneigdheid bekomen, om die voorwerpen, met welke
wy genoodzaakt zyn fang om to gaan , voor do aangeaamfle to houden , fchoon ze in 't eerst onaangenaant
i13

S47

BINDING EN SMAAK .

in onze oogen waren . 't Gaat bier medc juist op dezclfde wyze als met de natuarlyke onderfcheiding van
ons Gehemelte, die, ecn ftaat van onverfchilligheid doorgegaan hebbende , een welgevallen vindt in dingen,
oorfpronglyk onaangenaam , tot walgens toe onaangenaam . In tegendecl , en dit is onze opmerkinge overwvaard :g , dit verdient onze dankbaarheid in de hoogfte
innate , iets , 't Been Wy eens , 't zy in voedzel of in
fchoonheid aangenaam bevonden hebben , wordt ons
nimmer, door gewoonte , volftrekt onaangenaam, zo 'er
geene byzondere toevallen bykomen , of zulks ontltaat
uit ouvuorzigtigheid of misbruik .
Over 't geheel, derhalven, mag dan de Goede Smaak,
in den verbloemden zin , gezegd worden to beftaan in die
bekwaamheid der Ziele, waar door wy in ftaat zyn om
to onderfchciden en to genieten wat Schoon of Uitmuntend is in Kunst of Natuur ; elk op zichzelven befchouwd ; waar door wy de Fraaiheid kunnen opmerIten , welke hervoortkomt uit Gene juiste fchikking der
voorwerpen , die in zichzelven niet onbehaaglyk zyn .
Deeze Smaak verfchaft ons eene vertynde foort van
ziry elyk genot in de vermaakcn van but Gezi~t en bet
G oor , verre verheven boven de groovere vermaaken
andereZintuiggen ; doch onze Goede Smaak w,,rdt best
onthaald door zodanige fchilderyen , gevormd door de
verbeelding der Dichteren , als flrekken om onze ingefchaape liefde tnt Deugd , Rcgtvaardigheid , en Menfchenliefde , to gelyk met onze zugt voor Schounheid,
voldoende to fireelen .

BELANGRYK BERIGT, VAN DE ZEDEN, GEWOONTEN, EN HET
CHARACIER, DER SPANJAARDEN.

(Overgenomen nit des Hecren PEYRON'S Esfays on
geeven in aouRGOANNE's Travels.)

Spain,

uitge-

word, by beurten, bewoond en overwonnen door onVolken, en ontving met de ketenen der Overwinnaaren cen gedeelte van hun Character . Den hecr[chenden
fmaak der Spaniaarden voor zekere Schouwiipel-vertooningen ;
de zugt tot hoogklinkende Tytels, en een cindlooze lyst van
Naamen ; hunne Galantery en diepen eerbied voor de fchoone
Sexe ; hunne zinnebecldige en vergrootende wyze van fpreeken
ant.
Aa 2

Sp anje
derfcheidene
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oittvingen zy van de Mown. - Zy erfden de deftigheid iii
Loading , en in gefprekkcn, en de jaloufy, wclke hun agterdogtig en wraakzugtig doer worden , van de lfricaanen . Van de Gotten, en hunne Voorvaderen, ontleenden zy Openhartigheid, Braafhcid en Mood, Deugden aan hun eigen . - De
Roineinen oil de Gotten, desgelyks, gaven hun de Geestdrift van
Vaderlandslic,de ; de gef}cldheid op bet Grootte , en her Bygeloof. Tot welk cene hoogte her Bygelool der Romelnen op; kunncn wy uit PLOTARCnvs leeren . De Bygeloovigheid der
fleet
I ahaanen is in nets andcrs , dan in her voorwerp, verandcrd ,
en daar , zo wel als in Span,e , is Dog do aart des Bygeloofs
dezeltue gebleeven .
Vcelvuldige befchyvingen hebben wy van der Spanraarden
CharaLter ; doch ieder Landfchap heeft zyn byzonder Character, oil fchynt 'or tusfchen de Bewoonderen zo wel een zedelyke Its narunliyke verdeeling plaits to hebbcn . De Landlchappent, die voorheon bykans zo veele Koningryken wader, tchynen den gccst van haat tegcn elkander , in core meerdeic of
m ;ndere maate , naar gelange zy in affland van elkander verwyderd zyn, behouden to hebbcn .
De Catalon •ers zyn de vlytigiten, en werkzaamften order de
Span; aarden : zy mcrken zichzelven aan als een onderfcheiden
Volk , zyn altoos gereed ten opftand , en hebben nicer dan
eeas bet ontwerp gevoi nd, om van bull Landfchap ecn Getlqeebcet to maaken . Eenige Ueuw-en geieden , is Catalonie c
Kwceklchool gewec,~t van Kunst en Handel in Spa?
;e : die aldahr
con graad van volkomenheid bcklommcn, in geen under gedeelte
van her Kon,ngryk to vinden . De Catalonier is raw , gemeenzaam , }alours , eigenbaatig , rnaar op , en in, 't voorkomen ,
vriendlyk .
De Valencier is fcherpzinnig, valsch, en zagter in 't voorkomen ; voert nets weezenlyks uit ; lchoon tot veele dingen bekwaam ; alle do Potzemaakers en Kwakzalvers van Spare konmen uit her Koningryk Valencia.
De Andalufer heeft nicts van zyn eigen , zcifs Tyne Tail
net , en niag met den Gasconjer vergeieeken worden , van
we-en de buitenfpoor`gheid zyner uitdrukkingen, zyne leevendigheid en ydel pochen ; by is order honderd Span aarden lip,
to onderkennen . Grootfpraak heeft by Reeds in den mood ,
by fchikt alies op, en vergroot her ; by biedt zyn bcurs, zyn
perfion , aan u aan, juist zo lang dat by tyd heeft om des bcronw to hebben . fly is lcevendig, vrolyk, weinig bedryvend,
gehegt aan do nude gewoonten zyns Lands , vlug , welgeri;a?kt, een liefhehber der Vrouwen, op dansfen, vrolyke p .1r.
tycn, en goeden tier, geftcld .
De Castiiaan is trots, crmthaftig in zyn voorkomen, fpreekt
weinig , en fchynt in d,epe gepcinzen verzonken . Zyne belec;l C.-
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jeefdheid is koel ; doch zonder gemaaktheid ; by is wantrouwend, en fchenkr zyne Vriendlchap aan niemand, dan na zyn
Character langen tyd waargenomen to hebben . Hy bezit vernuft , fterkre van geest , een bondig oordeel , en is voor do
Weetenfchappen gefchikt . Stelt by zich vrolyk aan , dit is
nicest altoos met voorbedagtheid .
De Inwoonder van Galicia mag met den Inboore'ing van
Auvergne vergelecken worden ; by verlaat zyn geboorteland,
en wordt, in 't overige van Span e, op bykans dezeltdo wyze
gebrwkt, als lieden van dezelide foort nit Auvergne en Linaoufn in Frankryk ('). - De mceste Knegts zyn Afturiers,
zy zyn getrouw , niet zccr kundig, maar nauwkeurig in bet
volbrcngen van hun pligt .
Over 't algemeen is de Spanjaard geduldig en Godsdienffig :
by denkt dicp, duch befluit traag ; by is belcheiden en maatig ;
van ouds of is zyne haat tegen de Dronkenfchap bekend . ---STRABO verhaalt ons van cen Man, die zich in een your wierp,
om dat iemand hem eon Dronkaart genoemd hadt . Hy is getrouw , liefhebbend , vriendlyk . De Spanjaard is cgter niet
zonder gebreken , en waar wordt de Mensch zonder dezelve
gevondcn? Do Mensch beflaat uit Deugden en Ondeugden, en
con yolk is cone verzarneling van Menfchen . Wanneer, derhalven, by cen Volk, de Deugden en gezellige hoed anigheden
de Ondeugden, onaf(cheidelyk van de Gefleltenisle, de Lugtflreek, en bet Character, kunnen opweegen, verdient dat Volk,
met bet hoogfte regt, ooze vuurigfle hoogagting .
lk kan met waarheid zeggen , dat ik - uitgezonderd eene
aanmaatiging van meerderhc!d , welke tot bier toe min hot uitwerkzcl gewcest is van de Lugtflreeke , dan van oorzaaken,
die misfe .iicn fchiclyk zullen ophouden ; een geest van wrack .
zugt, waar van men de uitwerkzels zelden zict ; een Volks
trots, die, wclbefluurd, do heilzaamfle uitwerkzels zou kunnen
baarcn ; en acne zeer diepe onkunde, ontflaande uit gebrek aan
cone opvoeding, waar van men den oorfprong to zocken hebbe
in her Geregtshof, epgerigt tot fchande van de Wysbcgeerte,
en bet gezonde Verfland, -- in de Span;aarden niets dan
Deugden gevowlen heb .
Hun Geduld in de Oorlogen met Italie en Portugal verbaasde de Frar fclaen (1-) . De Spanjaarden waren geheele datrren
zonder brood, water, of bedden, en men hoorde geen her tninfle gemor in hunne Legerplaatze 'er was geen her gerin',fle
verfch3nzel van Oproerigheid ; men befpeurde allesz'rns de flriktfte gchoorzaamheid, en bereidvaardigfte onderwerping.
Altoos watch de Span~aarden zeer aai hunnen Koning verknogt.
(*) Als Schoortteenveegers, Schoenenfchoonmaakers, enz .
(y ; En in 't bclev van G :1r,,lrn : eheel Europa%
A2 ,
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't Was nict, dan met hot u'terfte leedweezen , dat zy
V yen ha y s y,wa,t z,L'en vonmen . l)e Giaaf Di
con braaf Ede,man , nam de \rylkid den Konin7
doswegen to gemoet to voelen : „ lndieu tiwe l\lajefteit be„ flooten hadt op de groote Maikc to Madrid to llaapen, zoudt
• gy u daar in volm,.akte veillgh ._id bevonden hebben ; c'e
„ Markt zou niet vcidr negen nuren hebben aangevan on , en
• aile de Cajliliaanen waren, geduurende den nagt, uwe Lyf.
„ wagten geweest ."
Van hunne vreegfte kindsheid af, aen Ligtgeloovigheid , en
do Kcrkplegtigheden gewoon , zyn ze bvgcloov'g , zonder bet
to wecten , en weezeniyk devoot Ze:is , in hunne losband'gheden , bewaaren zy lie , vuorkomen van Devotie . Do Spanjaard fchynt , to nlidLlen zyner geweldigFte Driften , zyne bedaardheid to bcwaaicn ; en teiwyl zyn hart onthooken is, bewaart zyn gelaad de gewcone ernsthaft'gheid .
De Span a~ard heeft die fii,rzinr, ;g1i .-id , nosh gewcldige
filapagtigheid , zo gemeen in Frankryk ; loch betoont by , in
z}non ommegang, de fcherpheid en bytende heielagtigheid van
den Engelschinan , en nimmer neenlt by den kruipenden , valfc ;ien , en vle :enden toon der Itali•s wen aan . Hy is deftig ;
zvne beleefdheid grcnst aan hot notfche, doch blyft betaam1,k , zyne betuigingen van genegenheid , fchoon niet altoos
vuurig, zyn d ;kwyls hartlyk .
Des Span;aaids Voiks-hgmed,nvorel,zgun
ftig voor net Staatsbeftuur , 't weik 'er gebruik van weet to
n1aaken , klinlt tot cenen verbaazendcn graad op . 'Er is Peen
Span aard, of by houdt zvn Land voor 't voornaamfte der Wereld . Hot Volk heeft ten fpreekwoord : Donde esta Madrid calla
el munch, „ waar Madrid is , laat dear do Wereid zwygen"
Eon hunner Schryvoren heeft een Lock uirgegeeven, onder den
Tyrol : Solo Madrid es torte. „ Daar is gem tinder Hof, dan
• dat van Madiul." Een Prediker zeide , in cen Leerreden,
over de Verzaeking van CORISTUS, dat do I :uivel den Zahgmaaker op den top van ecn hoogen berg voerde , waar by hem
alle de Koningryken der Aardc ontdokte ; by toonde hem ,
voegde by 'er by , Frenkryk, Engeland, Italic ; dock, golukkiy
voor den Zoon van GJD , Spanje was door hot Pyreneefche geb rgte voor zyn gcz 7 ,t verborgen . PC Vaders van H_nsgezinnen, weet men, dot, op 't fterven 1iggende, hunne Kindercn
hebben geluk gcwenscht vvegens den ze gen , dat zy in illadi id
leefden, en leerdeu hun dat v~oordeel aanmerken als hot groot .
fc good, 't wcik zy hun konden naaiaaten .
Het verblvf in tie Steden, en bovenal in do Hoofdftad, laat
let Land icuig . Ecu Spw aard leeft noolt u ;t eiC, m verkicz,ng
op het Land ; by ken 'er geen vcrk1czirg voor hebben , om dat
by niet Scot war bet is yen hy, die ztCll VCrpl,gt Villdt op 't
Land
PHILIP DEN
ALGUILAR ,
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Land zyn verbiyf to houden , weet let geen voordeel mede to
doen . De treffende beibhryvingen van do Schoonhedcn des
Lands, van de tooneelen der Natuur , zo vol verfcheidenhe .
den, die, to midden van de Stadvermaaken, ons met Gene begeerte vervullen, om ze voor die des Landleevens to verwisfeIen, zyn onbekend in Spanje ; men weet 'er niets van de geestdr it voor bet Land , die eon GESSNER, THOMSON , ell SAINT
LAMBERT vervulde.
Lou hat gebrek aan vatbaarheid in de Span aarden, voor 't
gevoel van alle Sentinlenteele Schriften , met gegrond zyn in
hun wederzin van 't Landleeven ~ Do Lngtftreek, onder welke
zy woonen , is brandend , en droogt bet geheele geftel uit .
Hidden de Spanjaa,den meer gevocis, zy zouden her Land nicer
beminnen ; maar zy zyn als aan hunne Steden geketend ; in
hunne \Verken van Letterkunde is niets dan verbeelding ; drift
en galantery inaaken het weezen hunner Minnehandclingen uit .
Hunne onkunde is over 't a1zcmeen zeer groot ; do meesten
hunner kennen geen onderfchc ;d tusi'chcn andere Volken , en
veeleu zullen ltaande houdon , dat con Franschnnan, fchoon eon
Christen , geen Catbo,yk is . Faun leezen bepaalt zich tot Toneelfpe1c i ; en hun bidden tot het herhaalen van den Roozenkrans . - 1k verzoek , dat men in aanmerking neeme, dat
ik hicr algemeen i'prcek ; want in Span e zyn veele Gelecrdcn,
aan Wier verdien!teu ik wensclite in ftaat to weezen regt to
doen .
Der Spanjaarden Dapperheid in den Oorlog is flegts cogenbliklyk ; en men liecft, op hot bedryven van do uilfteckendite
Hcldendaaden , tokens van do grootfte Lafhartigheid z!en volgen . VerliCI cide Krygsbenden , die by ecn aanval over dug
giootcn mood zoudtn betoond hebben, boevcn, en warden, goduurcnde een marsch by nagt, met een ydelen fbhrik bcv .1ngen .
Lomtyds zyn de Span; aarden wreed in den ftryd , 't weik cell
g: o!g is v .ul h0nnna phlegmatieke gefteitenisfe : en eons veibittcrd &),kept hunne woede geen perken . Dikwyls heeft men in
togen met Itahe opgenlerkt, dat zy do gewoonte hadde
den om h n uc Gevangenen flegt to bchandelen , en zelfs to
wonden, als zy ongewond hun in de handen vieien ; zy nocmdcn dit : „ zich van den Gevangenen verzekeren ." Ajeburar

e; pr fonero.
Men ;gwerf zyn do Spanjaarden befchuldigd , dat zy hun
Wraaklust to verre lietcn gaan ; doch tell deezen opz~gte fchynt
bet Volk gehe-d veranderd . Ik denk met , dat do .cpmjaarden
die kra - t on ttcikto van Character, waar door zy voorheen tot
groote daaden warden aangezet , en ten prooi ftonden van de
gevau!y1nie drifters , verlooren hebbcn , maar opmerking , ell
c2n icchtmaatigor denkbecld van Eer, hebbcn hot geweld daar
%,a:i gemastigd, en die wraakzugtige goes tgefteltell isic, woke
11 0 t i
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hun zelfs tot dood(lag vervoerde, bepaalt zich tot de laagera
rangen des Voiks . Dc Vryplaatzen, die Lie Kerken verichaften,
fchoon thans tot eene Kerk , in iedere Stad, bepaald, zullen,
langen tyd, dat zeker middel, om zich van een vyand to ontllaan, in weezen doen blyten .
De Span,-card ~s over 't algemeen kort, rank, en welgemaakt,
zyn kleur is olyverwlg ; zyn houding deftig ; by drukt zich
gemaklyk en wel uit ; by beeft lets bevalligs . Onaer den Mantel, dien by omllaat, en nict vec! handigneids behandelt, draagt
by een langen Degen , tot zelfsverdccdiging . Hy is en blyft
nog gefleld op zyn bieeden ronden Hued , en zu ras by zich
in eeia Land bevindt, waar dezelvc met verboden is, let hy,
met veel genoegen, den dricpuntigeu Fianlchen Hoed, geluk de
Sparjaard denzelven noemt, ter zyde I ;e nicest gehefde kieeding-kleur is mart . `Vanneer de Span aard deeze aflcgt en
verwisfelt voor de Militalre Kleed;ng , (zo heeten de Span aarden de Fravf•h e Kleeding) vctkiest, by Lie he!detfle kleuren,
en 't is nict zeldzaam, in Spanje , ecn genieen Ambagtsman
van vyttig ,jaaien , in roode of hcmelsblaauwe zyde to zien ;
in deeze byzonderheid is 'er geen onderlcheiding van r ang.
D O Sparjaard is 'er op gefleld om vertoon re maaken, en verfp It , zonder nadenken of beiekencn , alles wat by heeft aaii
zyn opfchik, en leeft voorts zo by bc;st kan .
Ecn der piyzenswaatdiigflc hocdanigheden in den Sparjaard is,
dat zy nooit een Bediende, die hun wel gediend heeft, laaten
been gaan ; de Zoon houdt die van zyn Vader by zyn eigene,
ats mede de Lienstboden die zyn Moeder hieldt, en zy alle
flerven onder't dak van hunnen Mecster . Uit decze oorzaake
is het zeer gemeen , in de huizen der Grooten, ecn verbaazend
getal van Bedicoden aan to treffen .
1k moest nict vergecten to Ipreeken van dat gedeclte des
Volks, 't welk ovcral ons troost fchenkt, onzen gcest opbeurt,
en tot ons geluk grootlyks medeweikt , en gecnc ondeugden
heeft , dan die wy 't zelve mededeelen . Nlers is inneemeuder
dan cen jong Spanjaardannct;e, van vyit en laaren, hoedanige ik
'er veele op 't land geztcu heb , in dit Koningryk . Ecu aarlgezigt , volmaakt euond ; helder bruin hair , evenw}dig verdeeld op het vourl- oofti , en allcen zainenmebonden in ecn zyden nctje ; groote zwarte oogen ; cen mond vol bevalligtiedeu ;
een altoos zed ; gc houding ; ecn ecnvoudige kleeding, just om
her l yf gereegen , en den middel zagtlyk indrukkende ; kleine
welgemaaktc handen : met een woord, alles is in decze jonge
Dogtcrs bekoorlyk . Zy herinneren ons de zagtheid, de fbhoon}acid , de klecding, de eenvoudigheid, der jonge Griekfche Vrouwen, van welke de Oudhcd ons zulke hcerl)ke modellen
heeft naagelaaten . D . Engeien worden, op de Spaatfche Toorwieelcn, altoos door longer Dogters vertoond,
't Ge-
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't Gelaad der Spaaifche Vrouwwen is vol aandoening en leevendigheid . Zy toonen zich zeer voldaan, over iemand , d;e
haar blyken van genegenheid laat zien ; zy begeeren zeer gevleid en geflreeld to worden ; altoos zyn ze geesrig, en maar
zelden belchruoind . Zy drukken zich met veel gemaks uit,
en hebben cene verlcidende vaardigheid in 't fpreeken ; zy zyn
haasrig , op haare begrippen gefteld , en driftig ; maar bezitten
een goed hart , en luisteren na teden , zo ras men haar kan
beweegen ow 'er bedaard na to hooren . Zeer zyn ze op uen
opfchik, en byzonder op Juweelen,gcfleld, en bedekken, zon_
der wel overlegde keuze of maate, de vingers met gladde , of
met Diamanten bezette, ringen . i'-e aimen zo wel als de ryken,
gaan nooit buiten 's huis , zonder con Basquina , of een groot
zwart Mooren of Zyden Overkleed, over de andere Veederen
been gellaagen, welk Overkleed doorgaans zeer kustlyk is . Hierom doer zy de Basquina of , zo ras zy in hun eigen huis , of
in dat cener Vriendinne, treeden . - De Kinderziektc richt
in Spanje min verwoestingen van Schoonheid aan , dan in
Frankryk ; zcldzaam ziet men eene Vrouw daar door gefchonden . De Spaanfche Vrouwen hebben, over 't algemeen , zulke
leevendige en fpreekende oogen , dat men ze, al derfden zy
andere bevalligheden, daarom voor fchoon zou houden .
't Geen de Rcizigers verhaald hebben , van de verregaande
voorzorge die de Spawn fhe Juflers draagen , ow haare voeten to
bodekken , belpcurt men niet nicer ; en cone Vrouw , die u
haar voet laat zien , is nict alroos gerced , oni , gelyk deeze
Reiz;gers vertellen , u alle mogelyke gunften toe to ftaan . Do
lengte van haar Overkleed is min toe to fchryven aan Coquettery , dan aan Welvoegelykheid , en de vouwen , waarvan
Vader LABAT lpreekt , in 't midden van bet Ovetkleed, oni 't
-zelve, naar welgevallen, langer to laaten naafleepen, Zyn thans
buiten gebruik . Zeldzaam geeft eene Spaanfche Vrouw a de
hand, ow dezelve aan to raaken en to kusfchen . Eene Engelfche of Frar fche Vrouw is mot niemand, dan haare Vricndcu,
gemeenzaam : en deeze regels van welvoegclykheid zyn genieen
by alle Volken .
Aan de Nlaagd MARTA, betoonen de Span aards hun mcosten
Godsdicnst, ter erkentenisfe van alle de gunstbewyzen aan hun
betoond . De ecibied dien zy haar betoonen , en voor do
twee geichenken, aan bet Menscbdom verleend , de Stapulalre
of bet Schoudermanteltje , en de Roozenkrans , kan nauwlyks
befchreeven worden . Weinige t rouwen gaan buiren 's huis
ow to wandelen , of to fpecien , zonder Roozenkrans in de
hand : en de Mannen nooit zonder con otn den pals . Wanneer op hunne tooneelen de Duivel geketend words, gefchiedt
zulks met con Roozenkrans, en by maakt als dan een vervaarJyk getier, tot groote flichting der tockykeren .
11 a 5
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Even opmerkenswaardig is der Span garden eerbied voor de
Dooden en de Graffteden : op de laatfte ftrooijen zy bloemen, en,
befprueien dezelve met Wywater . leder drup Wywater, op bet
graf geplengd, leert bun Priester, bluscht een gedeelte van her
Vagevuur nit. Wie zou 'er dan niet mild mede weezen, en al
hot water eener riviere wel willen gebruiken . De onvermoeide
jonge Dogter befproeit de Grafftede van haaren Vader, en Broeder ; mogt zy bet nooit de Grafzerk haars Minnaars doen!
Het heilig verlangen , om wel to doen aan de Zielen der
afgeftorveuen, is algemeen in Spanje . Hot Volk weet den dag
wamleer con Ziel uit bet Vagevuur komt ; dikwyls leert men
op de Kerkdeuren aangeplakt : Roy fe faca Anima : „ deezen
„ Dag is een Ziel verlost ."
Naa i~mands dood , gefchieden'er Zielmisfen zonder einde ;
hoe armoedig de Bloedverwanten bet ook mogen hebben, zy moeten zich fomtyds byna van alles berooven, om de rust van de
Ziel buns overleden Bloedverwants to verlosfen . De Ziclmislen
die iemand bepaald heeft, dat voor hem by zyn overlyden moeten
gedaan worden, gaan voor alle fchulden zyner Schuldeifeheren .
PHILIPS DE V beval,, by uiterllen wille, alie de Priesters van
de plaats , waar by zou flerven , op den eigenflen dag zyns
overlydens, Mislen voor do rust zyner Ziele to doen ; bchalven deeze, geduurende drie dagen, zo veele Xlisten als mogelyk, voor bevoorrcgte Altaaren ; en , op dat by hot wet wis
mogt ncemen , beval by , dat voor hem honderdduizend Mfsfen zouden gedaan woiden , en dat bet overfchot van die 'er
meer gelchiedden dan 'er noodig waren, om hem ten Hemel to
helpen, ten haste zouden komen van die verlaatene Zielen, om
welker verlosfing niemand dagr .
De Span,aarden hebben hunne blinde hoogagting voor de
Priesters , van do Gothen ontlcend . De Monniken , Priesters,
en Bisfchoppen , warm onleilbaar in de oogen van dat Volk .
Zy werden de een~ge Rcgters in Burgerlyke , zo wet als in
Kcrk!yke, zaaken . Do minccre Gecstlyken werden by de
Kerkvoogden als eon hoop flaaven aangezicn , en hot zelRle
voorwendzcl heerscht ncg heden ten dagr in Span-e . De Pages, do Land- en Hoefbewoonders, en de Knegts van ecn
Bisfchop, zyn Geestlyken .
Zo zeer waden do Span aa den met do Monniken ingenomen,
dat ALPHOIdso do KrygstnafNge, Koniug van Arragon, zync Staaten, by uitcrflen wille, aan de Utde van do Ridders 7ewnpelaere ;z
ovcrliet . De Grooten des Ryks ga\ cn gcen agt op deeze ' reemdc
befpreeking ; egter verkoozcn zy eon Monmk tot hummen Sonverain , Don RAMIRO , Brecdei des overleden Kunnngs . De
7emnpeliers hadden de onbelchaamdhcid cm de Kroon to votderen , en ontvingen , by wyze van onderlinge ichikk :ng , do
gifte van zekere Landen in hot Konlngiyk .
M yver van de Spanjaaiden voor den G .dsdienst ftickt zich
tot
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tot deszelfs Bedienaaren uit . Een Priester is een yoorwerp van
eerbied, de Burgerlyke Regter heeft geen magt om hem to firaf .
fen, hoe groot een misdryf by ook moge begaan hebben .
Weinig paren geleden, zag men in Indalulia bier van een tref.
fend voorbeeld . Een Monnik , behoorende tot de Orde der
Barrevoeter Carmeliten , hadt eene geweldige liefdedrift opgevat voor eene jonge Jufvrouw , wier Biegtvader by was . Hy
hadt ongetwyfeld to vergeefsch gepoogd, zyne wenfcher} aan haar
to ontdekken : dewyl by, uit haar mond verftaande, dat zy zou
trouwen, en Diet willende dat een ander in 't bezit zou geraaken
van haar, die by aanbadt, geheel verwilderd werd ; dn, op zeke .
ren (tag , naa dat de jonge Jufvrouw by hem gebiegt, bet Sacrament uit zijne handen ontvangen , en de Mis gehoord hadt ,
haar by de Kerkdeur opwagtte , en, niettegenftaande her gej ammer van cone Moeder , en de verbaasdheid van alien , die bet
aantchouwden, haar met drie dulkfteeken dood voor zyne voeten
nederlag. Hy werd in de gevangenis gezet ; doch de Koning,
vertaan hebbende dat by een Priester was, en hem zekeren tyd
ter bekeering willende geeven , verwees hem om to Porto Rico
als eon Galciflaaf to lceven .
Oni eeu recht derikbeeld to vormen van de Zeden of Wetten eons Lands , moet een Waarneemer gebeurtenisfen verzamelen en vcrgclyken , als mode de onderfcheide oordeelvellingen, in foortgelyke gevallen , onderzoeken . Een Kanunnik
van de Hoofdkerk to Seville, zeer pronks in zyne kleeding,
en byzonder gefteld op nette fchuenen , kon Been Schoenmaaker vinden , die ze hem naar den zin maakte. Wanneer een
ongelukkige 'Schoenmaaker, by welken by zich vervoegd halt,
naa her verlaaren van" veele andere, hem een .paar Schoenen t'huis
bragt, die hem Diet behaagden, werd de Kanunnik zo toornig,
dat by, na den Schoenmaaker gaande, een ftuk gercedtchap in
den winkel aangreep, en hem daar mede zo veel flagen op 't hoofd
gaf, dat by dood ter aarde viel . De ongelukkige Man liet eene
Weduw naa, vier Dogters, en een Zoon van veertien jaarcn,
de oudfte van dit behoeftig Gezin . 't Zelve deedt zyn beklag
by hot Capittcl ; de Kanunnik werd in regten vervoegd , en
verweezen orn voor ecn jaar Diet in hot Choor to komen .
Le jonge Schoenmaaker, manlyke Jaaren bereikt hebbende,
nauwlyks in ftaat om de kost to winnen , van verdriet verm :°esterd, zat op een Procesfiedag ann de deur der Hoofdkerk
van Seville , als de ProcesIe voorby grog . Onder de andere
Kanunn,ken zag by den Moordenaar zyns Vaders . Op hot gezigt van Mien Man , grcep Kinde :liefde , woedc en wanhoop,
hem nan, en vervoerde hem , urn als raazende den Kanun,
nik aan to vallen, en bet hart to doorbooren. Hy word govat , van de misdaad overtuird , en veroordeeld om leevend
gev ;erendeeld to worden . PETER , lien wy den Wreeden Doemen,
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men, doch die de Spanjaarden, met sneer reden, den Minnaar
des Regts heeten , bevondt zich torn to Seville.
1)e zaak
kwam to zyner kennisfe : en, naa zich van de byzonderheden
to hebben laaten onderrigten , befloot by zelve Regter des
Schoenmaakers to zyn . Hot Vonnis zullende uitfpreeken , vernietigde hy, vooraf, het geftreeke Vonnis der Geestlyken ; en
den Jongeling gevraagd hebbende wat zyn handwork was,
fprak hy, naa bekomen antwoord : „ lk verbied u in eon Jaar
• fchoenen to maaken."
Nooit brengen de Spanjaarden licht in cen kamer , zonder to
zeggen, „ Gezegend zy het Heilig Sacrament des Altaars !"
De byflanders antcvoordcn - „ Voor altoos'" - Hun
groet is „ God bewaar it!" - By her fcheiden zeggen zy,
• Ga met God , met de Heilige Maagd!" --•- Als zy in cen
Huis treeden , is het eerfte zeggen, Deo Gratias, Ave Maria .
't Gain antwoord , Sin pecado concebeida, „ zonder zonden ont• vangen ." Dit onderwerp van zo veele hoogloopende
men in Spanje tot eon Compliment gemaakt . Norgenfchil t
go"' wordt van GOD, van Maria, en de Heiligcn, zo veel gefprooken, als in dit Koningryk .
De Paaschweek is de bron van duizend heiligfchennisfen, do
gevolgen van Bicgtbriefjes . 1)e Spaanfche Priesters hebben eon
grondregel , zo valsch als wreed ; zy zeggen dat de Menlchen,
door alle mogelyke middelen, moeten gewend worden oni hun
pligt to doen , en dat de overtuiging , vroegcr of laater, wel
zal komen . Eenige wcinigc'dagen vuur de Heilige Week bezoekt de Vicaris van elke Wyk, met eon Register in de hand,
zyn Volk , en tekent zorgNuldig elks naam op ; vyftien dagen
daar naa herhaalt by (lit bezoek , en alien die zich in zyn
Wyk bevinden, moeten hem nict alleen cen Biegtbriefje, maar
ook een van ter Communie geweest to zyn , bezorgen . Hoe
veele misbruiken ontftaan er met uit deeze gedrogtlyke gewoonte ! De Heilige dagen hebben nauwlyks aangevangcn, of
men dryft een heiligfchendenden handel met dat geen, voor 't
welk de Godsdtenst ons lecrt den diepflen eerbied to hebben .
In alle Parochiekerken ziet men flechte Vrouwcn communiceeren , en anti haare onboctvaardige Minnaars do ontvangene
Briefjcs verkoopen . Priesters, dien naam onwaardig, betaalen,
met dezelfde munt, de gunflen dier onkuifchen . Veelen worden , 0111 do kostcn van een Briefja to bel' aaren , heiliglchenders ; en indien iemand, door zyne drilten tot vcrkeerdheid
vervoerd, Godsvrugt en welvoeglykheid genoeg behouden heeft,
om tot deeze lchriklyke m :ddelen geen toevlugt to nceni n, en,
op den dag dat de Pr ;estcr zyn bezoeken aflegt , geen Brief e
van Communiegang bezlt , words by het voorwerp van Kerklyke tugt ; zyn naam wordt ichandcwk op de openhaarftc
plaatzen aangeptakt , en volbrengt 1)y , in den bepaalden tyd,
het
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bet bevel niet, dan_ wordt by aan den lyve geftraft . In deezervoege wordt by , die misfchien do Godsdienftigfte is onder
zyne Broederen, 't meest gefchandvlekt, en het flachtoffer van
zyne befchroomdheid en Iiefde tot de waarheid .
Weinige Span aarden, weinige Vrouwen inzonderheid, worden
op den arm gelaaten ; doorgaans gefchiedt de aderlaating op de
hand , of op den voet . Allen zyn ze zeer op het aderlaaten
gefleld . 't Is niet ongcwoon hun to hooren zeggen : die of
deeze is onpasfeiyk geweest ; by is vicrmaalen adergelaaten, en
bevindr zich nu beter . Do meeste Vrouwen doen zich , by
wyze van voorzorg , di ie of viermaalen in eene maand, aderlaaten . Ik hou my vetzekcrd , dat bet groot aantal Blinden,
in ~pa/aje , zo zeer veroorzaakt wordt door hun veelvuldig
adeilaaten , als door do brandende zandgronden , die in verfcheide deelen des Ryks den grond uitrnaaken .
Menfchen , die men fleets zeldzaam ziet ten dage van gezondheid , blyven niet in gebrckc, om u veelvvuldige bezoeken
to geevcn , als ziekte u aan huis en kamer bepaalt. Zelden
veragtloust de Span aard uitwendige zamenleevingspligten . Hy
zal u op uwen Geboortedag komen begroeten ; doch gy moat
niet verwagten , hem hot overige des Jaars ten uwen huize to
zullen ontvangen .
Pe cerfie plaats in eon Pofada, of Spaanlche Herberg , is
dikwyls eon groote Stal , vol ezels en muilezels , door welke
gy heen moet drmgen , indien gy begeert to vraagen , of 'er, oni
u to herbergen , plaats is . Met veal moeite komt gy in de
keuken, welke beflaat ult eon rond of vierkant' vertrek, welks
dak (pits toeloopt , en aan den top open is orn den rook een
vryen doorgang to laaten . Rondsom dien grooten Schoorfteen
is eon breede fleenen bank, die 's nachts bet Huisgezin ter Bedfiedc verftrekt ; doch over day con voeizlyke plaats uplevert
your Reizigcrs, Voerlieden en Muilezeldryvers, die, zonder onderfcheid by den Waard on Waardin gczetcn , do Iugt can
gedeclte des rooks ontneemen, door denzelven in to zwelgcn .
Ilet your , 't welk in 't middelpunt deezes jammerhartigen
verblyfs brandt , beflaat meestentyds uit drooge koemest net
firoo gemengd, dit your client ook, om voor ieder perfoon, op
zyn beurt, zulk eaten to kooken, als by zorg gedraagen heeft,
medc to ncemen . Al het keukengereedlchap beftaat in ver .
fcheide groote ftoofpannen , en alles, wat gy cot, is geftoofd in
zeer flegte olie . 't Is waar, min is'er niet fpaarzaam made, en
do overvloed , gepaard met de flegtheid , verdryft den eetlust
De hock van de vuuuplaats is doorgaans ingenogeheel .
men door cenen Nieuwsverteller , tot de oogen toe gedooken
in den kap van zyn mantel ; of eon blinden Muzikant, die door
de neus zingt , en op zyn Guitar fpeelt, en de Kinderen der
Waaidinne, Jongens en Meis ;es, die alleen can hemd of fchort
draa-
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draagen , fchoon van een ouderdom , die voeglyk nicer dekzel
eischt . - Wanneer gy u ververscht en gewarmd hebt , en
verlangt to rust to gaan , brengt men u in eel] vogtig hot,
cell kamer geheeten, voorzien van twee i1oelen, doorgaans vry
hoog, als de tafel laag, en laag, als do tafel hoog, is ; om dat
alle dingen bier firydig zyn met alle reden en evenredigheid .
Een matras , cell voet korter dan dezelve behoort to weezen,
wordt op den grond geworpen ; de beddelakens zyn niet veel
grooter dan groote zakdoeken , en de deken, als gy 'er by ge .
val con aantreft, reikt nauwlyks tot de zyden van dit elendig
bed . Op zulk een bed van wellust moot de reiziger rusten,
naa de vermoeienisfen van den dag , om 'er aangenaame drooanen of to wagten, of nieuwe onrwerpen voor zyne reis te fineeden . --- De flegtfle herhergen zyn nog , die opgehouden
worden door de Gitanos, of Gipfies ; in een bosch zoudt gy u
veiliger bevinden ; geflaadig moot gy uw goed in 't oog houden , en , niettegenflaande alle genomene voorzorge en toeverzigt, verlaat men die verblyfplaatzen zelden , met al de bagadle , welke men 'er Inbragt .

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

dunkt my, eerie der grootfle onwellevendhcden die
H otmenis,plegen
kan, laagheden to zeggen van iemands Vriend .
Velen zyn nochtans met dat cuvel belmet , dat ze iemand de
gcbreken zyner Vrienden onder 't oog brcngen , en opnocmen .
Dit vied men veel , wanneer zy met dezulken , van ivie ze iprcken , gene goede Vrienden zyn, en uit cone zekere wangunst
hen zwart pogen to maken by derzelver Vrienden .
1 likwils heb ik doze om[landigheden zien gebcuren, en hch ze aan
myn eigen perfoon nicer dan eens ondervonden . - Dan ik
heb hot altoos aangemerkt , als een bewys van groote onwellevenheid , en dikwils als een token van een bedorven halt .
Wanneer ik met verachting van myn Vriend hour fpreken, dat
tot nadeel van zyn perfoon of goeden naam fhekt, kan ik dat,
als een regtgeaart Wend, met fliizwygen beantwooi den ? Vat
ik de party van myn Vriend op, wat is 'er dikwils hot gi volg
van ? twist, vyandfchap met hem , wien ik tegen ga ; teas yi
myn Wend 'er geen voordeel uit treks , in tegendeel gevaar
van nadeel loopt , wanneer bet gezegde van hem wyder verfpreid word , en 'er nicer menibhen kennis van krygen , gelyk
dit al veeltyds het geval is, wanneer men zyne vrienden dada
lyk verdedigd . - Moot ik, intcgcndeel, IhI zitten en zwygen,
wanneer ik ten nadele van myne Vrienden boor iprchen? Lyd
lk geloof dat
dit de cart van ware Vriendfchap wet ?
men ,

ZEDELYKE BEDENKINGEN .

359

then , in deze gevallen , niet to voorzigtig kan handelen .
Men kan dikwyls zyne Vrienden grooter d,enst doen met zwygen , dan met fpreken . Zomtyds kan, integendeel, bet geval
vorderen , dat men hunner ~crdediging op zich nerve . Hot
veiligst derhalven, dat men doen kan, is, wanneer men in dergelyke gevallen komt , met alle bedaardheid to overwegen :
welk hot nuttigst zy , to fpreken of to zwygen gene
twede aanmerking moet ik bier nevens voegen , namentlyk,
dat het niet zelden gebeurt , ais onwellevende menlchcn ons
iets zeggen met beuekking tot onze Vrienden, wy niet zelden
in hun gebreken beginnen to ontdekken , welke wy to voren
nimmer gczien hadden : of wanen gebreken in hun to vinden,
fchoon ze dezelve indedaad nict hebben , alleen ow dat mnen
ons wys gemaakt heeft, dat ze met dezelve befnet zyn goweest, of nog dadelyk behebt zyn . Zo veel nadeel kan
bet kwaadfpreken van mcnfchen to wege brengen , dat men ze
zomwylen dadelyk hatelyk maakt in de oogen hunner beste
vrienden , dat men oorzaak geeft tot cone verkoeling in de
vriendlchap , of wel tot eene gehele verbreking van dezelve .
--- Hoc nadelig is dierhalven zulk cene onwellevende handel_
Welk cone vcrfoeilelyke misdaad is dan do
wyze !
kwaadfprekenheid en de agterklap niet , die menfchen van
die niet zelden do oorzaak is,
mcufchen verwydert ;
dat de geheiligfl :e banden van Vriendlchap gebroken worden,
dat de beste vrienden in doodelykc vyanden verkeren,
Hoe verderfelyk is zulk cone onbefchofte onwellevendheid niet
voor de gemene zamenleving! De Maatfchappy woid 'er grootelyks door benadeeid, om dat ze veelal de banden van vereeniging verfcheurt , die de vastigheden eener Maatfchappy
zyn ; met welker verfcheuring do grootfte wanorde aangeregt,
do rust der zamenleving veifloord , en de Maatfchappy met
inflorting gedreigd words .
Niets wint ichielyker veld, of kruipt haastiger voort, dan de
Ondeugd . -- Hot kwaad, eons post gevat hebbende, dringt
zo fpoedig, en met zulk ceo kragt door, dat'er Been fl ;uiten,
noch tegenhouden aan is ; even gelyk hot water, wanneer hot,
door eon dyk of dam gebreken , net to bedwingen is , maar,
net vcrdubbelde kragt , al wat in den weg flaat , met zich
llcept , of voor zyn gcweld doet bukken . Zo lang de
ondeugd word tegengehouden , of nog kan bedwongen worden , oefent ze geen geweld , en is bykans onvermogend ;
maar , cons losgebrokcn , laat ze z :ch door niets bedwingen ,
even gelyk de kragt van aandringende wateren , door opge_
worpen dammen , word bedwongen ; dog als deze doorgebro_
ken zyn, zich nergens door bedwingen laat ; maar allerwege de
beklagelykfle verwoestingen aanrigt . Dan, daar bet kwaad, do
ondeugd, zo fclzielyk veld wint, en have belnlettende kragt zo
lnei
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fuel voortkruipt , zo dat de mensch wel dra door dezelve geheel vermcesterd en gedwongen word ; zo ziet men het tegendeel van de dcugd gebeuren . Hare kragt fchynt germg, hare
working van weinig aanbelang : - „ De Deugd heeft eenen
betherder , eenen Lcidsman, noodig , terwyl hot kwaad , de
ondeugd, zonder meester geleerd worden ."
Het is zeker, dat hot Medelyden onder de treffendfte deug .
den mag geteld worden. •
Ongevoeligheid is acne veragtelyke Ondeugd . Hy, die nooit getroffen word, is can mensch
die gene grootmoedigheid bezit, ecu mensch van weinig deugd .
- In de Maatichappy is de deugd van Medelyden acne
zeer noodwendige , cone aller voortreffelykfe deugd , en vind
duizend en duizend voorwerpen, ow zich aan to oefanen . In den Nat der Natuur is ze mogelvk van minder aanbelang ;
althans, hoe zeer men dozen llaat by velen verheffe, boven lien in cone Maatichappy , men ontdekt daar zeer zeld_
zaam uitfchitterende Ipooren van by de Wilden . Men vind by
hen voorbeelden van trcffendc edelmoedigheid ; dan zulke bedryven zyn maar weinige, in vergelyking van die men onder
belchaafde nation aantreft . De deugd van Medelyden is by
do Wilden maar zeer weinig bekend ; ze oefenen dezelve zelintegendecl , zy plegen de ongehoordI e
den of nooit :
wreedheden tegen hunnen vyand ; wreedheden, waar van de
natuur can aflyryzen heeft .
Zy llaan in koelen bloede
elkanderen dood , en na den dood folteren ze her ontzicld lighaam nog op de ontmenschlte wyze. Zy verfcheuren do Le.
den ; en do bekkcneelen hunner vyanden zyn, by zommigen, de
drinkfchalen op hunne feesrmalen . - Onmentchelyke wreedheden !
ZaL men dan eon ftaat , waar in die fchoone
deugd van Medclyden weimg gekend en nog minder uitgeoefend
word , verheffen, boven con ltaat zo als can Maat(chappylyk
]even mcdebrengt, en waar in men dagelyks de beminnelyke
deugd van Medclyden , onder de laden z ;et uitoetcnen p
Wclk eene buitcnfpoorige ongerymdheid!
Zommigen der ouden ontkenden, dat can wys mensch moest
leven naar de Wetten van acne rnenlchelyke inttelling . Zy meen .
den, dat ieder verltandig man zyn levenskoers moest inrigten ,
naar de voorichriften en wetten der deugd , die hot ecnigc rig.
moor tan's mcnfchen handelingen zyn moot .
Zy hielden
dus de Deugd van eenen Godlyken oorfprong .
C . v. D . G .

MENGELJ'ERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTE't` EN WEETENStItAPPEN
IiETREEKELYK .

DE BESPIEGELENDE WYSGEER OVER DE VEELHEID
DER WERELDEN.
(Naar het Engelsch.)

Oh Nature ! all-fufficient ! overall !
Enrich me with the knowledge of thy works !
Snatch me to heaven ; and New thy wonders there
World beyond world , in infinite extent
Profufely fcattcr'd o'ver the blue inmenfe .
THOMSON .
Zonneftelzel

en van de

befchouwing van ons
D cnncetcn
(*) verfchaft aan de Verbeelding bet ver-

Co-

heevenlte denkbeeld van den Schepper, en van zyne
Werken ! In bet middelpunt van dat Stelzel , is de Zort
gcplaatst , een v .rbaazende Vutirkloot , rondsom welke do Planee ten , de Satelliten, en de Comeeten , derzelver omhoopen volbrengen met ecne geregeldheid, die
de . Z*el mnet vervullen met de verrukkendfte begr'ppen
wegens den Godlyken Oorfprnng van dit Kunstfiuk . ---\Vie kan de grootheden en afftanden van deeze groote
Lichaamen, en de fraai c zamen1temming van derzelver
beweegingen, nagaan, en niet getroffen worden door de
grootheid des tooneels , en de wonderen dei Alma-t!
Dan , hoe vecl hooger moet oonze verwondering
opklimmen, als wy v:rneemen, dat dit becrlyk ZorineiIel'el lie gts een klein gedeelte van 't Fleel-al uitmaakt ;
en dat, indien 't zelve vernietigd wierd, bet niet meet
gemist zou worden voor een oog, dat de geheele Schepping kan overzien , dan cen zandkorrel van den oever
der Zee . De Enge fclae Dichter BAKER moot, met regt 3
zingen
WaC

*) Zie one
351 , en bier boven, bl . 89 .
Ve DEEL, MTNGELW6 NO . 9 .

A1g. Vad°rl . Letteroe,

IV Deel, 2de Stuk, bh
{,
d~' b
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Wat is deeze 1lardbol daar ge op boogt? een onbekende,
En nauwlyks zigtb're flip, on+ringd door grootfcher bende
Pan fchooner IVerelden, in 't uitgebreid gewest,
Die reeds, eer o;; e Bol gevormd ware en gevest,
Peel eeuwen long 't Heelal met haaren luister cierden,
En, in hoar eigen kring, ono eigen Zonnen zwierden,
Die mooglyk, als onze Aorde ontmaakt is en vergaan,
Nog een oomeetb'ren tyd in fland en duur beflaan .

Om , egter, eenig denkbeeld, hoe onvolkomen ook,
to vormen, van de uitgeflrektheid des Heel-als, in de
heerlykfl:e Werken der Scheppinge , moeten wy onze
aandagt wenden tot het met Starren bezaaide Uitfpanzel ;
tvy moeten met onze gedagten die tairyke en fchitterende
kringen doorwandelen, welke over den Hemel verfpreid
zyn, verve, zeer verre, buiten de grenzen van ons Pla'
neetgefl:el .
't Is, in deeze hoogere Gewesten , dat de Almagtige
zich zelven vertoont met zulke fpreckende onuitwischbaare kenmerken , dat ze den onverfchilligfl :en aanfchouwer moeten treffen, zyne Ziel met verwondering en aanbidding vervullen . Door de grootheden en afftanden
der Vaste Starren to overweegen, verdwynen alle andere
bedenkingen van' groot en klein, van hoot ; en laag, nit
onze Ziel, en wy krygen zulk eene onbegrensd overzigt
van de Natuur, en van de paalloosheid der Scheppinge,
dat 't zelve alle onze verwogens vermeestert , en wy ons
gedrongen voelen , met den Psalmist uit to roepen .
„ HEERE 1 wat is de Mensch dat gy zyns gedenkt ; en
„ 's Menfchen Zoon, dat gy hem bezoekt?"
De Vaste Starren onderfcheiden zich van de Planeeten, door eene grootere helderheid en meerderen glans,
en door Heeds die vertooning to zien, welke wy het flikkeren der Starren noemen . Deeze flikkering heeft waarfchynlyk de oorfprong daar nit, dat zy zo klein fch ynen, dat de tusfchenkomst van 't allergeringfle beletzel,
en hoe veele zweeven 'er geduurig in den Dampkring,
ons van derzelver gezigt berooft ; doch , dewyl dit
tusfchen beiden komend lichaam fchielyk van plaats ver .
andert, zien wy de Star weder, en dit, in een geduurige
opeenvolging gefchiedende , ontftaat daar uit de flikkering .
Doch
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Doch eene meer opmerkenswaardige byzonderheid der
Vaste Starren , en van welke zy den naam ontleenen,
beftaat bier in, dat zy rummer ten opzigte van elkander
van plaats veranderen , gelyk de Planeeten of Dwaalftarren doen : want, fcboon de omwenteling der Aarde,
om haaren as , eene fchynbaare daaglykfche be«-eeging
van hot geheele Hemel geilel, in eene Itrydige ricliting,
to wege brengt, zullen nogthans twee Vaste Starren,
op onderfcheide tusfchentyden waargenomen , altoos
bevonden worden denzellden stand ten opzigte van elkander to houden, geduurende die geheele omwenteling .
Men moot zich niet verbeelden , dat de Starren geplaatst zyn aan eene holle oppervlakte, zo dat ze aile
op gelyken afi'and van ons zyn ; neen, zy zyn verfpreid
door bet onCemeeten ruim, in zulker voege, dat 'er ten
zo groote affland moet weczen tusfchen twee naast elkander zich vertoonende Starren , als 'er is tusfchen
onze Zon , en die , welke 'er naast zyn : zo dat een
Waarneemer, geplaatst by een Vaste Star , die alleen
zou aanzicn voor eene wee,-enlyke Zon , en de overige als zo veele lichtende ftippen op gelyke afflanden
van hetn, aan bet Uitfpanzel .
Do Starren , ons het naastfte , fchynen ons de grootfite y
en worden daarom Starren van de eerile grootte gehee_
ten ; en dit gear voort tot zes onderfcheidingen, weike
alle de Starren, voor bet bloote oog zigibaar, bevatten .
En fcboon, by cen helderen Winterfchen nagt, als de
Maan beneden den Gezigteinder is, de Starren een onteibaar heir fchynen uit to maaken, is, nogthans, wanneer men bet Uitfpanzel verdeclt in Tekenen of Starrebeclden , (gelyk de Ouden gedaeen hebben,) bet getal,
't welk op eens door her ongewapend oog kan gezien
worden, nict nicer dan duizend .
Zmts de uitvinding der Telescoopen , heeft merr y
met vollen regt, bet getal der Vaste Starren als ontelbaar
opgegeeven : dewy], hoe volkomener onze \Verktuigeti
tot waarneeming van den Hemel gefchikt worden, hoe
langs hoe meer Starren men ontdekt . De Melkweg is
eene aaneenfcbakeling van kleine Starren, die to zamen
dat gedeelte des Hemels verlichtea , en 'er zulk een fchitterende witheid voor verfpreiden ; en in dit gedeelte des
Uitfpanzels allecu , doet de Telescoop ons zien , dat
bet getal der Vaste Starren onbepaalbaar groot is .
Grootfcher en verhevener kan dit verfehynzel niet bezo1t
Bu a
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zongen worden , dan de Heer P . NIEUWLAND in zyt
verrukkendenLierzang, op het Geflarnte van den Orion .
Verbeelding! is u niets to hoog,
Zo leer my gindfchen heldren boog,
Den goddelyken Iblelkweg, kennen .
l'ocr la ;ags dat breed en glans;yk fpoor,
Myn' tragen freest, op vlugge pennen,
Den uyden kreits der Schepping door.
Die baan, wier zagt en lieflyk liclat
Slechts wolkles vormt voor 't fcherpst gezigt,
Is een ge/lel van Sterren heemlen,
Wier eindloor flaauwe tinteling
Van verve fc,'a~ns door een to weetnlen,
Zich zamen finelt tot Mien kring .

En doet de Nevelagtige Star in Orion deezen Djchter voortzingen .
Hebt gy de grenspaal nn ontdekt ?
Weet gy, hoe ver de Schepping /lrekt ,

e

Stervling, cindig van vermogen?

Zo fla nog eens, nit dat verfchiet,
Op held Orions beeld uw oogen,
En zink, verzink dan in uw niet !
Orion! uw volmaakte glans
Pert my ona hoog van trans in trans,
OrtruFt myn geest aan 't aardfclie duister!
Myn oog bef houwt a uuren lang,
En telkens vindt bet nieuwen luster,
En nieuwe wondren voor ra yn tang !
Is 't waar? of faalt nayn zwak gezicht,
Dat ginds een kring vnn bleker licht
Mcent in uw pragtig z waard to ontdekken ?
Len dnnne vlek, wier flauive fcleyn
Zicla telkens po,gt aan 't oog t'onttrekken?
Wit w ag dut glinstreud wolkjen zyn?

OVER DE VEELHEID
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Sterveling !

Is ook een Melkweg, in wiens kring
Ontelbre Sterrenfi:elzels weemlen,
Den uwen ligt in glans gelyk! . .
Verbeelding! daal! verlaac die heemlen,
Eer myn gefchapen geest bezwyk .

De onmeetlyke affland der Vaste Starren van elkander, en van onze Aarde, is van alle overweegingen de
gefchiktfle , om onze gedagten over de Werken van
GOD, en de uitgeflrektheid der Scheppinge , to verhefFen .
1)e Star, ons de naastfle , en gevolglylc de grootfle in
't voorkomen , is Sirius , of de Hond/1ar . Nu is de
Aarde, zich rondsom de Zon beweegende, .195,oco,000
Mylen nader aan deeze Star in 't eeue, gedecite van
haaren wandelkring, dan in hat tegenover geflelde , en
nogthans fchy nt de grootte van deeze Star daar door
niets het minfle veranderd . De beroemde HUYGGNS
ging met zync denkbeclden over dit onderwerp zo verre , dat by geloolde , dat 'er Starren konden weezen,
op zulk een onbegrypelykcn affland van ooze Aarde,
dat derzelver licht, fclloon men weet dat bet 1o,ouo, 000
mylen in Un minuut aflegt , zints de Scheppin` der
wereld, tot ons net gekomen is .
De Vaste Starren , op zulk eeu verbaazenden affland
van de Zon flaande , konden met geene mogelykhcid
van dezelve zuik een flerk licht ontvangen , als zy
fchynen to bezitten , noch zelfs eene maat van helderheid, genoegzaam om ze voor ons zigtbaar to maakcn
want de Zonneflraalen zouden zo zeer verfpreid en
vcrflrooid wordcn , eer zy zulke ver afgele -ene voorwerpen konden bereiken , dat ze nimmer tot onze oo,en
l nc,en to rug gehragt worden , em die voorwerpcn
door to rugk.aatzing ziathanr to doen woruen . De
Vaste Starren fchynen, derhalven, door eigen , en niet
door ontleenden, glans, en verfchillen ten eencmaal van
de Planeeten , op zichzelve donkere Lichaamen ; geen
ander licht hebbende, dan 't geen zy van do Zon untleenen .
't Is bet gevoelen der verlichtfle Wysgeeren . dat ell;
deezer Vaste Starren een Zon is , rondsom welke Werelden rollen, op dezelfde wyze als onze Aarde, en de
Planeeten rondsom ooze Zon . Want men kan zich
jib 3
niet
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met verbeelden , dat de Almagtige , die altoos naar de
regelen van oneindige Wysheid werkt , en niers to vergeefsch doet , zo veele heerlyke Zonnen zou gefchaapen , tot zo veele gewigtige einden bLkwaam gemankt,
en op zulke afflanden van elkander zou goplaatst hebben , zonder teffens gefchikte voorwerpen to vormen,
digt genoeg by dezelve, om begunfligd to worden door
derzelver invloed . Te veronderflcllen, dat ze gefchaapen zyn om eNkel fiaauw flikkerend licht to fchenken
aan de inwoonders van onzen Aardbol , verraadt eeit
onwaardig begr ;p van de Godlyke Wysheid : want veele
dier Starren zyn zo verre van ons eenigen dienst
to doen, dat ze, zonder her behulp van een Telescoop,
niet kunnen gezien worden ; dcn Maan mcerder zou
alleen ons 's nagts vecl grooter licht fchenken . Dat
Wy hier den Dichter NIEUWLAND weder hoorell.
Is elk dier licbten, die gy ziet,
Zelfs 't kleerfte dat uw oog ontvliedt,
6 Sterviing ! flechts voor u in weezen ?
is by 't gezicbt van 't Stergewelf,
(teen denkbeeld ooit in a gereezen
Dan 't nietig denkbeeld vzn u zely?
Yermeetle! draait voor u alleen
De ganfche Sehepping on ; u been?
Is

ze u alleen ten dienst gegeeven?
U, die, uit nietig

flof

geteeld,

;jet broosel genot van 't vlugtig leever.
Met vlieg en mier en maade deelt!
Zyt gy op do aarde zo goring ;
Die aarde, trotfche Starveling
Is eon flier duizend duizennd bollen,
Die om dezelfde groote Zen
14 ccfoeperkte baanen rollen,
Licht fcheppen nit dezeifde bron.
Elk, elk gevoe't laaar hcerfchappy .
4514
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Daar deeze uit afgelegen flreeken
Haar eens in vyftig eeuwen groet,
Of ligt, haar wyd gebied ontweeken,
Slechts eens bef raald wordt door haar gtoed .
Elk lichtjen, dat gy tintlen ziet,
Zelf 't kleinfe, dat uw oog ontvliet,
Is zulk een bron van licht, omgeven
Van Waerelden, die zonder tal
As ftofkens door elkander zweeven,
En veilig zy n voor fchok en val !

Een Engelsch Dichter fpreel:t den met den Volkswaan vervulden, dat de Starren flegts glinfrerende punten zyn , alleen gefchikt om den nagt to verlichten,
en een aangenaam vertoon by to zetten , in de volgende regelen, aan,
Onnozele, waant gy nog, dot deze ontelbre trein
Van Lichten, Bollen vuurs onmeetbaar grout, hoe klein
Veer 't naakt gez+gt, alleen in de uitgebreidheid blikkren
Veer u, tot uw vermaak? zeg dan hoe hoog zy flikkren,
Hoe ver zy zyn geplaatst : teen my hunn' rang daar aan,;
Uw fier verjland b fc1 ryve elks ruime wandelbaan .
Doe hun verfcheiden fchoonte en overeenkomst merken :
Gy zwygt of famelt reeds ; fryk, fryk uw trotfche vlerken,
Geloof dat God om u die wondren reeks niet fcldep,
Om u dit Zonnenlzeir fiat op zyn hoefjlag riep .
Wil uw verkeerdheid dan en dommen hoogmoed fnuiken,
ll'ord ivys, Verdwaasde, leer uw kenns recht gebruiken,
Weet, dat die f ipjes, die gy f onkren ziet om lzoog,
En nauwlyks onderfcheidt door 't fcherpst befpieglend oog,
Fonteinen zyn van licht, Vuurbollen, Zonneglansfen,
Die de affland dus verkleent aan 's hemels breede transfen .

Teder Vaste Star is dan het middelpunt van een
heerlyk Zonneftelzel , rondsom 't welk werelden roller , door dien Zonneglans verlicht . Door dit denkbceld wordt de grootheid van GOD verheerlykt , en de
uitgeflrektheid zy~ner Heerfchappye openbaar . Hy wordt
Jib 4
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niet geeerbied op 6 dne Wereld , of np Pne Aarde,
xnaar op ties duizendmaal tien duizenden. Indien wy
ons konden verheffen tot de hoogfle Scar, die 7ich am
ons oog opdoet , wy zouden daar een auder Uitfpanz I
zien ; andere Zonnen, die een onuitputbaaren vloe .l van
licht opleveren ; andere Starren , d*e den nagt op derzelver beurt verlichten ; en andere , (misf.hien veel
grootfcher) Stelzels , in eenen cans zoo onhckend aantal, in bet onbeperkte lugtruim vcrfprei i . En daar,
daar eindigt de heerfchappy des grooten Albchcerfchcrs,
n et : zelfs nan (lit uiterfle erode , zullen wv ons, (-)in
zo to fpreeken, fleelits in de Vo rPeijcn der ~ , cheppinge
bevinden, en op greuzen van 't Koningryk des Almag>:igen .
Deeze wyze van redeukaveiing kan, met meer klems,
rang toegepast worden op de Planeeten van ons eigen
Zonnellelzel , en krygt kra,,t uit andere bedenkingen .
Want wie zal bet zich onderwindcn, om flaaude te houden, dat oneindige Gnedheid, en volmaakte \Vysheid,
zuike verbaazende Stofklompen , (waar van een'gc onze
ylarde, in grootte, verre to boven gaan) zou g ,.vrnmd,
in wandelkringen rondsom de Zen geplaatst, met Itvlaanen voorzien , de wisfelingen van Da,g en Nagt , en van
j aarfiifoenen geseeven hebben , en dit alles alleen out,
een flaQuw licht op onzen Aardklnot to verfpreiden ?
\Vie , om door een gemcenzaam voorbeeld dit flak
pga to helderen , wie in zyn Land eein W iudmolen gezien heeft , de werking en het gebruir, daar van kept,
~n 'er een nantreft in cen auder Gewest , zal net wet
ille reden befluiten, dat dezclve beflcmd iS tot de zelrtle einden "? \Vanneer wy, derhalven , weetcn , dat de
Aarde , de Planeet, die wy bewoonen , gefchikt is ter
httisvegting van verfTheide foorten van Dieren ; en z en
slat and~ge Planeeten , op ceu afiland van ons , eenige
grooter , and ere klcina ;cr dau onze Aarde , op va , t ,;eia, Ide Tydperken rondsorn de Zon bewecgen . otu haare:
:lsfen wentelen, en vere;czeld worden d- or Maanen , is
bet don niet hoogst aarncemlyk, to befluitcn, dat ze tea
zclfden oogmerkc dienen als de Aarde , onze verblyfthnts
Fraai zingt de Ileer BAKLP ,

0

Bet'heuw deez' laagen grond, den Bnrdbol, waar ge op leeft,
Waar a Gods voorzw'g tiaa',,1e, en dargl;ks vo'dzel Le lt,
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Is bier iet nutte?oos, iet Wigs? Dat uwe oogen,
Dat uw vern2 ft, verflerkt door 't eelfle kunstver ;nogen,
Zich veste op lugt en aarde en water, ied3r uur
,a is-der oogenblik is, door 't alteelend vuur,
Poor duizend fchepzels fleeds een ydtip der geboorte :
Elk plek'e, ver van woest, kweekt a!'krha ade foorte
Van leeven, van pewoel, van fehoonheld en cieraad, .
En zouden waerelden, u onbekend, dien flaat
Van heeKykheid en nut, geryf en daenst ontnreeken,
Geen wez°ns, geen gediert, gelyk deeze Aardkloot kweeken?
Want God, die zic e'ezelfde in all' zyn wegen toont,
Wiens onbepaalc,'e Magt op ale plaatzen woent,
Wiens Goedheid /feeds vervutt t'onnle3tbaar ruin der dingen,
Wordt door Been tyd belet ; hat in geen perk zich diingen :
Zyn Wysheid ga f gef?alte aan 't gi oot Natuur-gevaart ,
't Geen door zyn wet be?veegt, zyn flan en trant bevaart .

Wie kan zich verbeelden , dat de Almagtig e Schep .
per, die geen Waterdrup onbevolkt gelaaten , en elk
deel der Schepping met bezielde zelfflandigheden vervuld heeft , znlke verbaazende groote Lichaamen van
Bewoonders onthloot zou gelaaten hebben ? 't Is, zeker veel redelyker, ze aan to merken als verb lyfplaatzen van verflandilge Weezens ; van Weezens, met bekwaamheden voorzien om hunnen Schepper to kei nen,
to beminnen , en to aanbidden ; veele , misich en , in
een veel verder gevorderden flaat van zuiverheid dan de
Inwoonders onzcr Aardc ; in 't bezit van veel hooger
maate van zegening ; en gepiaatst in omfhndigheden,
die lain tooncelen van vreugd vcrfchaffen, even naarende
alles vat cone Dichterlyke Verbeelding kan ichetzen,
of de Godsdienst belooven ; en alle onder bet befluur
en de befchouwing van oncindige Wysheid en Goedbeid !
Om knrt to gaan , bet fchynt blykbaar 't oogmerk
van de Godlyke Voorzienigheid to weezen , om, door
deeze zigtbaare Veelheid en Verl'cheidenheid van Werelden , onze Zielen boven ons Plancetgeliel te verheffen, om dat Alma ;tig Weezen to zoehen, van 't veil:
geheel de Natuur alhangt ; en bedoelde de Schepper,
1~ b 4
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ongetwyfeld , in deeze onmeetelyke ten toonfpreiding
van zyne Wysheid en Magt , dit verbaazend geheel
ten voorwerp to doen ftrekken van bet onderzoek der
Menfchenkinderen , en bet aanwenden van bun kunstvermogen, om bier op Aarde, by trappen, van bepaalder tot onbepaalder voorwerpen , en ten laatften tot
den Oneindigen, op to klimmen . Wy mogen met een
Engelfchen Dichter elk opwelken,
Zoek meows wondren ; zie om hoog de zwaare bollen,
Ontelb're Starren door den ruimen flemel rollen,
De heldre lam pen, die ons flikren in 't gezigt,
Zyn Zonnen, koesterende een Waereld door haar licht .
Hoe talryk 't Starrenheir aan ongewapende oogen
Zich opdoe ; nog befchouwt de kunst door haar vermogen,
Door 't welgefleepen alas, millioenen meer . Ze ontdekt
Den heldren Melkweg, door den Hemel uitgeflrekt
En verder uitgebreid dan 't flerfyk oog kan dringen,
iMaar dh aait om elke Ster, in J uist gepaste kringen,
Een waereld ; deeze toont de ontzaglyke oppermagt
Der waare Godheid, die 't Rectal heeft voortgebeagt,
Me, vraagt men ligt, wie zyn Bewoonders dier Planeeten?
Wy zwygen, wyl we op zulk een vraag geen antwoord weeten,
Men leers een waarheid van het uiterfe gewigt,
Men eer' den Schepper, room zyn Grootheid, kenn' den pligi
Pan fchepzels die eon flip van 't groot Heelal bewoonen .

MID-
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MIDDEL, ALHOEWEL EENVOUDIG IN ZYN V001tKOMEN,
EGTER PROEFONDERVINDELYK ZEER VERMOGEND
LEVONDEN, TEGEN DE GEDUCHTE GEVOLCEN VAN
DEN DOLLEN HONDS - BEET, OF DE WATERVREES,
OP NIEUW BEKEND GItMAAXT ;

door
ANDREAS JULIUS AUGUSTUS LOOFF,

Medicinx Doctor, to Rotterdam .
WEL EDELE ZEER GELEERDE HEEREN!

Heeren Schryveren der Niertwe B%emeene Vaderland
fche Letteroefeningen
nder de fmertelykfte omftandigheden , waarin de
O
mensch kan gebragt worden, komt my zeer gepast
voor , dat de gevolgen van den Dollen Honds-beet
ten van den eeriten rang bekleeden .
Want, wat kan men zig vreeslyker voorftellen , dan
na, van een Hond, die de Watervrees heeft , of dol
geworden is , gebeten zynde , en bet gift gevat heeft,
na eenigen tyd , nit een volmaakren ftaat van gezondheid , in een allerdroevigften overgebragt to worden,
van bet ogenblik of aan, na den ontvangen beet , in
de allergeduchtfte vrees en akeliglte denkbeelden to verkeren , de Watervrees to krygen, als dan gefolterd to
worden , door een onlydelykeu dorst , geen vogt to
kunnen doorzwelgen , Ituipen op het gezigt van het
zelve to krygen , in een ftaat gebragt to worden , dat
men , by tusfchenpoozen zinneloos zynde , zyn evenmensch, zyne vrienden, kwetst, en een gewisfen dood
ondergaan nioet . Ach ! hoe fmertlyk , hoe akelig zyn
deze denkbeelden .
Dus ne ;ne de vryheid , nit ware menfchenliefde , en
ten nutte van het algemeen , Uw Ed . deze letteren toe
to zenden ; in hoope en verwagting , dat dezelve een
plaats in Uw Ed . geacht Mengelwcrk mogen vergund
worden , waardoor op nieuws cen middel , zeer eenvoudig in zyn voorkomen , dog , geduurende een reeks
van lange Jaren , in Groningerland , in het 0ldampt,
en
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en voornamentlyk Peendain en IPildervatak ( ) , beproefd bevenden is , tegen de geduchte gevolgen des
dollen Honds-beet , en waar van men , na behoorlyke
bereiding en innemen van bet zelve, de allergewensch_
to uitwerking, zo wel in Menfchen als Dieren, bevonden heeft ; want zo wel aan Menfchen als Dieren, door
dolle Ilonden gcbeten , die dit Middel op zyn tyd,
binnen de negen dagen , genomen hebben , heeft men
trimmer kwade revolgen befpeurd .
Na herhaalde Proefnemingcn met dit Middel , en
volledige veizekering van deszelfs heilzaam vermogen,
heeft myn Vader Zaligcr, de Hcer PHILIPPUS JOHANNES
Do.°tor , in zyne laatfte Jaren
LocIFF , in levcii 117edaei,i
PractTerende to Groningen , na een reeks van veertien
aren, in Veendani en Wildervank, zyne Practyk geoefJfind
to hebben , ten nutte van bet algemeen goedgevonden, om dit Middel in bet Jair 17 8i bekend te ma1{;en, en daar nevcns cenige aanmerkingen over de
Ilonds-dolligheici by to voe,_cn, welke, wanneer dezelve
konden in acht genomen worden , misfchien , ja zelf
zeer waarfcbynlyk, ccn van de beste vollrbelroedmiddelen zoude zvn , onl ne llonds-dolligheid voor to homen , zo niet nit to roeien , ten minflen flerk to verI iinderen .
Buiten myn beftck zynde , om deze aanmerkingen v, ll
den Autheur 1i 'r to pLlatze aan to halcn , zal .k tot
de bekendm^king van de beret ling , en man'er vale ge .
bruik , van her bovengemeldc Middel, overcaan .
Men vind bet zelve, in forma van een Brief , gedatcerd Gronin„en dcza 17 11z ;ustzir i7k;1 , onder den
titel van : flanm,rkin ;en over- de Honds-dolheid, door
i1icdrci ;.ce Doctor to Gro;iingert , rum het
Gerlceskundcg Genort/chap, or,dcr de Grn/preirk : Scrvandis rival;z s, op volccnde wyzc befchreveu (-D .
PH . J . 1.OOFF,

„ Men neenit drie doirzn van floender Eieren , en
„ drie halve I_ iTerichalen vul Boom-oly , doet bet to
„ zamen in eon Kockenpan, op cen mat 'a vurr, roert
„ bet gefladig met een ales wef onderecn , en bat bet
„ to
Wilderi'anfi
(' ) VeenJ"n en
zyn twee aan clka .nder gc of ^ale,
zeer aan .eM i11 .7 , en vcllil`k , Dorpen in den Oldamprc , ~ yf
lezuren gaans buiten Geoningcn .
v ; ll !,et Gcn ortibliap

Cl," "
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„ to zamen zo
„ roeren, een egale masfa, als cen Conferf word . Hot
„ vervult als dan cen allergrootst koffy-kopje .
• Het gebrui_K bier van is aldus :
• Die gebeten is, moet deze does twee agtereenvol .
„ gende dagen innemen , zig tevens onthoudende vart
„ alle fpys en drank, zes uuren v66r bet innemen des
„ middels , en onk zes uuren , na dat het ingenomen
„ is , en onderwyl word de wonde, negen dagen lang ,
• twee maal daags , met een pennetje van vuuren-hour :
„ opengekrabt , en word teffens met een weinig van
„ dit middel verbonden . Maar iemand , welke met zo
„ een Hond heeft omgegaan, hem gecarresfeerd heeft,
„ en daar van geiekt is geworden, cnz . , neemt tot
• voorhehoeding bet zelve middel maar d6nmaal in . -„ Een Dier, van wat foort ook, dat gebeten is, neemr .
„ twee agtereenvolgende dagen, telkens, een dubbelde
„ dofis , vastende mede voor en na bet innemen , zes
„ uuren ."
Het zal my geenzints verwonderen , dat velen , dit
lezende , geen geloof aan dit middel zullen kunnen geven, dat bet zelve van zo een groot vermogen is , one,
de geduchte gevolgen des dollen Elonds-beet to kunnen
voorkomen, en derhalven aan velen van myne geeerde Lezeren vreemd voorkomen , dat ik zo een eenvoudig Middel, als dit, alleen nit Salade-oly en doiren van Hoendereijeren beflaande , als een Middel tegen de geduchte gevolgen des dollen Honds-beet , op nieuw bekend
make , daar bet zelve reeds (door myn Vader) in den
Tare 1781 , aan bet bovengemelde Geneeskundig Genoutfchap medegedeeld is .
Daar deze bekendmaking door myn Vader , nit ware
menfchenliefde, ten nutte van bet algemeen, gedaan is ;
en myns wetens, bet zclvc in weinige of Been aanmerking genomen is, en dus met dit middel weinig of geen
Proeven gedaan zyn ; zo lreb ik my verpligt gevonden ,
zulks op nieuw met bet zelfde oogmerk ten nutte van
her algemeen to doen, verzekerd zynde, door Proefondervinding (*) , dat, wanneer bet zelve behoorlyk bereid,
TEGEN DEN DOLLEN HOND5--}3EE'T .

( Van bongs of aan, is dit Middel my bekend, en in myn
geheugcn geprent geweest , om , wanneer de gelegenheid zg
bier toe aanbood, 'er gebroik van to waken .
Met veel
go-
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reid , en vroeg genoeg , dat is kort na den oitvangen
beet ingenomen word , van de gezegendfe uitwerkiag
zal
genoegen herinner ik my altoos, dat, in de inaand May 176.5,
toen 18 jaren oad , van de Wildervank na London een refs
deedt , om myne aldaar zynde Familie een vifite to geven
dus Amfterdam moetensie pasferen , en my daar eenige dagen
ophoudende , op den Binnen-amftel op een voormiddag ko .
mende, voor een zeker huis aldaar een men'gte menfchen zag
flaan ; na de reden daar van gevraagd hebbende uit nieuwsgierigheid, kreeg ik ten antwoord : ach ! daar is ecn man in dat
huis, die een Vrouw heeft met drie kinderen, wat is dat ongelukkig - die is door eeu dollen Hond gebeten : myn hart (prong my
op van vreugde, daar vry wel verzekerd was die man to kunnen redden ; ik zeide, laat my doorgaan, ik zal die man hel .
pen : doorgelaten zynde, kwam ik in dat huffs, vond alles bedroefd en fchreiende, man, vrouw, en kinderen, 't welk voorzeker een aandoenlyk Schouwfpel was ; ik fchreef hun hot 111iddel voor, als ook bet gebruik, en verzekerde hun, dat, zo zy
myn raad volgden , 'er geen gevaar by was , en de man gezond zoude blyven , dat zy God danken morten, dat ik joist
ter dezer gelegenheid hun huffs moeste pasferen ; na hun nogmaals aangemaand to hebben, van hot zelve gebruik to maken,
ging ik weg, met belofte, dat, wanneer ik ~n myne terug reize
wederom Amfterdam pasleerde, hun cen bezoek zoude gevcn,
om na des mans welfland to vernemen ; volgdns myn belofte deed ik zulks , wanneer ik in 't laatst van de maand
Augustus wederom to Amfterdam , dus ruim een vierendeel
jaars daar na , to rug kwam ; toi myn grotc vreugde wierd ik
van die lieden zeer vriendlyk bedankt , dat ik die man uit d :t
groot gevaar gered had, vond alles zeer wel, dus nam ik, zeer
voldaan over den gelukkigen uitllag van mynen raad, aflchcid
van hun .
In boven aangehaalde aanmerkingen van mvn Vader , vind
men ook een Proefondervindelyk bewys van hot' middel . 't Koint
bier op uit.
Myn Broeder, thans practizerend Mediciner Doctor to Gron ,*ngen, wierd in de mdand .juny i770, toen 14 .jaren oud , op
een morgen, van cen fraai Engelsch windhondie, dat wy hadden , in een zyner vingeren gebeten , by gelegenheid dat by
hem van bet eeten , voor de katnen gedeftineerd, verjagen wilde , zo dat de wonde vry clerk bloedde ; men hield dit dier
in hot minfte nict van dolligheid verdagt, dus wierd die wonde
maar eenvoudig met een linnen doekle verbonden ; maar hoe
onbefchryvelyk wierd ons geheel huisgez,n ontrust, wanneer den
volgenden morgen ten agt uuren ecn man rapoit kwam brcngen,
na dat de bond twee uuren weg gew .:est was, dat onze bond
dal
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,al bevonden worden, zo wet in Menfchen als Dieren,
welke door een dollen Hond vergiftigd zyn .
Dat bet bovengemelde Middel, hoe eenvoudig ook in
zyn voofrI omen , van die heilzame kragt kan zyn , om
het gift ,van den dollen Honds-beet to vernietigen , zal
minder wonderlyk voorkomen, wanneer wy bet vermogen der olyven-oly tot onzc befpiegeling nemen .
Dezelve is zagt op bet gevoel , maakt de lichamen
waarop dezelve geappliceerd word, glad, lenig en zagt .
Edog , wanneer een drug olyven-oly , op een wonde,
door den sleek van een By , \'Vesp , of ander Jiifect
gemaakt, aangebragt word, zal men de pyn en zwelling,
daar door voortgekomen, wel haast doen bedaren, dog
in bet eerfle begin een gevoel hebben, als of die wonde door een gloeiend yzertje wierd toegefchroeid ; ja
zelf heeft de eenvoudige olyven-oly bet vermogen,
om bet gift van den Adder-beet zyne kragt to benemen ,
en dus alle de gevolgen van dezelve to voorkomen, zo
als de ondervinding meermalen hevestigd heeft, en reeds
lange in Engeland bekend geweest is .
't Volgende geval kan zulks bewyzen .
In bet Jaar 1751 of 1752, diende . een marl, met name
OLIVER , welke voor een groot gedeelte zyn beftaan
nit bet Addervangen had , zig by bet Call,', 'sum Medicum to Londen nan , om een Proeve to Been , dat de
applicatie der olyven-oly alleen (vermits men altoos gemeend had, dat, om de Adder-beet to genezen, Adderoly, d it is olyven-oly , waar in een Addei dood gelopen was , volftrekt vereischt wierd) op dO delen aangedaan door den beet, niet alleen de gevolgen daar van
voordol moeste zyn, want dat by verfcheiden honden had gebeten,
en ouk een fchaap in 't land . Kort daar na kwam de bond in
huffs, beet de katten , en een hocn dat voorby hens been liep,
wanneer by in de fchuur agrer ons huffs was, dog beledigde
geene van ons huisgezin ; op then tyd wierd by, om verdere kwade gevolgen voor to komen , zo fcnielyk mogelyk , doodgefchooten .
Myn Brooder nam 't Middel , op voorfchreven
manier bereid, in, waar door dezelve, door des Heeren Goedhe :d , nit dit gevaar gered geworden , en zeer wel geble .
Vcn is .
Eenige honden, van onzen bond gebeten , welke bet Middel gebruikt hebben , zyn van alle ongemak bevryd gebleven,
en volkomen herfleld ; dog bet fchaap, dit middel fillet toege .
diend zynde, is dol geworden.
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voorkomen konde , ntaar zelfs , wanneer de gevolmetl
des beets zigthaar waren, zo een lyder door de olyvenoly alleen konde herileid worden (*) .
Dear toe wierd door de Leden van de Societeit een dag
bcflemd, en aan den Addervanger, wannecr de Proeve
vuldeed , een prxmie van vyftig Ponden Sterling aaiige ho den .
De bellemde dag daar zynde , kwam OLIVER , eett
grysaaet , tusfchen de 6o en 70 Jaren oud, nevens zyne
\'rouw ; liet zig in tegenwoordigheid van de daar zynde
Leden, door een Adder, WLlke by ten lien einde medcgebra,t had, op den duim fleken . Het gift vattede ;
C ,"n 'veiooig tyds daar na zag men den duim, den arm,
en andere deelen opzwellen , zo dat men de naden der
ldedercn moest los tornen, om dezelve nit to krygen ;
by w :crd l.ortademig, en benauwd . De Vr'ruw, welke
tot zyn adfiflcntie medegekomen was , ging , met verlof der leden dear toe gekregen , tot de genezing van
Karen man over . Zy maakte eel goede hoeveelhLid olv .
ven-oly warm, en fmeerde he~rhaal ie reizen , en aanhoudend, de aangedane dien daar merle, tot zo lange de
opgezwollene delen begonden to ilinken , den adetn ruimer , en de man beter wierd , (tusfchcn beiden nam by
nu en dan een lepel vol oly in ,) daar na wierd de man
op een rustbank , die op bun vcrzoek daar toe gereed
gemaakt was , gelegd ; de man kwam in een gernst ,, n
Ilaap , met een zagte uitwazeming verzeld , en na cen
uur zeven a agt geflapen to hebben , wierd by verkwikt
wakker , flond op , en na iets tot verflerking of verkwikking gehruikt to hebben , ging de Addervanger
nevens zyne Vrouw , met zyn Prxmie, zeer gezond en
vergenoegd na f uis .
Dat de O'yven-oly bet vermogen heeft om de gevolgen des Adderbeets to kunnen wegnemen, heeft myll
Va(*) In the new and Complete Dictionary of Arts and Sciences,
comprehending all the Branches of ufefull knowledge . By a 'ociety,
of Gentlemen, Vol . IV, gedrakt to L(~ndon 755, vend men under het Articul Viper of Adder, volgende .
„ Cur Viper-C,'tchers are Paid to p,event the m ;/ hre~c o heryv'; ;
„ following from the bite, ly robbing ual-oi%ve warn o" to a"rt „ nt
„ Onze Addervangers, zegtt men , d nadclen , welke anders op
„ den beet voluen , voor to komen door warme of ven-oly cp
„ Vet deel to wrvveu ."

't
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Vader in de Wildervank wonende, terwyl ik zcve by
myn Ouderen t'huis was, proefondervindelyk bevestigd
gezien .
In den Jare 1764 , in den Zomer , wierd myn Vader
gehaald ten huize van eenen CORNELIS BLINK Jon nran,
tusfe""en de 2o ell 30 Jaren oud , dezelve was in het
veld geweest in de Veenen , en aldaar door een Adder
geftoken , had ruim twee uuren in groote fmerte bez , g
gewee,t om t'huis to komen ; de b,enen waren zeer opgezwoilen, de lyder was onrustig, dorflig, benauwd,
koortz - g en zecr pynlyk .
Op myn Vaders order wierd nanflonds Olyven-oly
warm grmaakt, en daar mule aanhoud •end de opgezwollene deelen gefmee' •d ; men zag de toevallen en zwel ing,
na eenigen tyd met fmercn aangehouden to hebben,
verminderen, ell, nu men in vertrouwen was dat bet
venyn zyn kragt benomen ware , wierd de Ly ler in
een warm gcmaakt bed gelegd, kreeg ecn verkwikkelykert
flaap en flerke uitwazeming ; het gewense ite aevolg
was, dat deLyder, den volgenden dag, zyne bezihthedeu
kon(le waarnemen , en naderhand volmaakt gezond geblevcn s .
Naderhand haeft myn Vader , aan vcrfcheidene, die
na bet Veld en in de Veenen moesterr gaan, a .an eraden,
om, tot een pra:fervatif of voorbehoednr;ddcl , een vlcs ; e
oly made to nemcn , ten cinde, in gevalle zy d(.or cent
Adder mogten geflohen w •) rden , hetzelve by tier hand to
h ebben . o m aaw ;onds geappliceerd to kunner ., wnr,len ;
bet welk by (lie genes, die van dezen raft gebruik gemaakt hebben, een aoede uitweiking had . Want die gene, welke . dadelyk na den ontvangene fleck . de oly aan .
bragten , wierdeu van deszelfs gevolgen bevryd , en zei,den, op de aanbrenging der oly, een brandende pyn gcvoeld to hebben, deg die binnen korten tvd ophield ; zo
dat zy vervolgens gezond na huis gekomen zyn . \Vanueer
men in aanmerking neemt, dat de oly tot een teg ugift
van alle flekingen der venvnige flieren kan flrekken , zal
de goedgunflige Leezer , met minder verwonder ug, bet
gemelde middel tegen de e:cduchte gevolgen van des dollen Hrnids-beet kunuen annzien .
Derhalven hoop en wensch ik, uit grond mines harten , dat met het bovengemelde middel Proeven mogen
genomen worden , als kunnende flrekken zo tot Neil
C c
V . DEEL . MENGELW . N O . 9 .
'm
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van Menfchen als tot behoud van Dieren , die aati
den eigenaar van waarde zyn . De volgende Waarneeming, die my, op vriendelyk verzoek, goedgunfliglyk
door den Heer .1 . F . VAN DER PIEPEN, (welke, eenige
,wren den Wel Edelen zeer Geleerden 1leer j . STOOL,
in het V orleden najaar alhier overleden, in leven voornaam Medicince Doctor in doze St ad, en om zyn kundigheid van velen geacht , in zyne Apotheek geadfifleerd
heeft) medegedeeld is , vind ik nuttig bier by to voegen :
waar van de inhoud bier op uitkomt .
In bet begin van den Jare 1787, (Ten 8 January, kwanz
de Heer VAN DER PIEPEN , van zyn twee honden verzeld , des voormiddags t'huis . In huis willende gaan,
kwam een kleine bond de floep op , welke eerst den
eenen hoed zeer woedend beet ; de ander zogt zig
door de vlugt to bergen , dog tivierd mede zo hevig iii
zyn oor gebeten , dat 'er een flukje uitgerukt wierd ;
vervolgens zag de peer VAN DER PIEPEN, dat bet zelfde hondje een klcinen pond van zyn 13uurman beet, als
ook no ., een bond die voorby liep . De Heer VAN Dt3R
PIEPEN dit -oval aan zyn Patroon verbalende, en bet belkend wordende , dat 'er een dol hondee in die buurt geweest
was, ook de waarheid hiervan nader bevestigd wordende,
wilde de Heer sTOO1z, OM alle gevaar voor to komen,
die beide honden , waar van by anders veel hield , dood
laaten fchieten ; dog hiertoe konde de Heer VAN DER.
PIEPEN niet beflaiten ; zig herinnerendc ergens gelezen to hebben van een Middel tegens de gevolgen
van des dollen 1-londs-beet, vond bet zelve in bet Zevende Deel van Servaridis Civibus, ter plaatze bovengemeld , en haalde zyn Patroon over om met dit Middel
een proof to neemen .
Daarop wierden do honden, ieder afzonderlyk, aau
een keten wel verzckerd vast gernaakt , en bet bovengemelde Middel van Oly en Eileren np voorfchrevene
wyze toeged ;end ; en bet gevolg is hier van geweest,
dat de beide honden van dolheid bevryd , en volmaakt
gezond zyn gebleven .
De zonderlinge uitwerldng van dit Middel op die honden is geweest, dat de honden zo ferk door de buid
Eweetten dat hunne hokken van binnen 'er mede beflagen wierden , en zo klcverig waren , dat men mocite had
bet zelve 'er of to boenen : de reuk of lugt de de lionden
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den van zig gaven, was zo clerk, heeft de (leer STOOK
my verhaald , dat zyn Wel Edele maar voor een zeer
korten tyd, in bet vertrek, daar dezelve waren, konde blyven ; ook hebben de honden byna al hun hairen verloren , welke egter wederom allengskcns aange .
groe .d zyn .
Hier uit, dunkt my, kan de geachte Lezer duidelyk
opmerken, dat dit Middel zeer flerke vermogens heeft ;
daar bet zelve de honden door de huid deedt zweeten,
(anders niet natuurlyk eigen aan doze dieren) , en dat
zweet zo fchcrp geweest is , om bet hair derzelven to
doen uitvallen .
Dat de kleine hond , welke de honden van den Heer
VAN DER PIEPEN gebeten beeft, dol geweest is, ilrekt
tot bewys, vermits de Buurmans hond, welke (na eenige dagen gebeten geweest to zyn) uit voorzorg opgeiloten was, tekenen van dolheid gegeven heeft , en out
die reden dood gemaakt is .
Dat bet bovengemelde Middel, uit Oly en Eijeren,
groote kragt bezit, (ja zelf wanneer de Watervrees daar
is ,) dog egter niet voldoende bevonden zy , om den Lyder to herilellen en van den dood to bevryden ; blykt ult
de twee voorbeelden, door myn Vader, in zyne aanmerkingen over de Honds-dolligheid, pag . 557 en 558, aangehaald, Alwaar de Autheur zegt , „ 1\1aar om door
„ de onderviuding aithans de groote kragt van dit
• Middel aan to tonen , zal ik twee voorbeelden by• brengen, my voor veele Jaren medegedeeld door den
• Wel Edelen zeer Geleerden Heer c . Eli . MULLER,
• weleer beroemd Medicus to Amilerdam .
• Het cene was een man buiten de Zaagmolens• poort, en de andere een man buiten de Raampoort ;
• dog in verfchillende Jaren . Deze beide waren zeer
• onpasfelyk , maar zonder to weten wat hun fcheelde.
• De Vrouw zeide aan den Doctor : myn man kan niet
• drinken , bet fcheelt hem in de keel, enz .
• De Veer MULLER liet een bierglas met fchoon wa• ter brengen , en bond bet den man aan, waarop de• zelve ilerke Convulfien kreeg , bet welk den Heer
• MULLER terilond to kennen gaf, dat die man de
reeds had , en van een dollen hond ge•• Watervrees
beten was ; bet welk by ook aan de Vrouw te ver• ilaan gaf, die daarop met groote ontiteltenis ant„ woorCc 2
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• woorde ; dat is waar, doch wy wisten niet dat
• bet Bier dol watt , het was maar een klein hondje ;
„ en bet was gefchied voor byna zes weken .

Hierop

• nam de Doctor zelf de moeite , om bet middel, bet
• welk hem bekend was , to bereiden , om zeker to
„ zyn van deze eerfle Proeve. Het was nu de derde dag
„ der hydr•o ±hobie of Watervrees . De man nam bet in
„ zonder veel mocite , en ziet , een zeer korten tyd
„ daar na eischte by to drinken, en dronk rykelyk . meer
„ dan een pint zuiver water, nit een ruimen melkpot,
„ met het grootfle gemak en betuiging van een onbe„ fchryvelyice geneugte . Een half uur daar na begon by
„ overvloedig to braken , alles zwart als geronnen
„ bloed , daar na wederom drinkende , tot dat zynen
• dorst gelescht was , en gaf, zes of zeven uren daar
„ na , den Geest .
,, Meest op dezelfde wyze (om niet to lang zyn)
„ liep bet of met bet tweede geval, alwaar insgelyks,
„ voort na bet gebruik van bet Middel , de Water, ; vrees cesieerde : maar ook die lyder begon eveneens
„ die zwarte floffe to braken , bleef aanhoudend driu„ ken met gemak en vermaak ; maar ftierf niettemin
• deu volgenden dag ."
Offchoon deze laatstgenoemde Lyders niet herfteld,
en van den dood konden bevryd worden, moet men, na
myne gedagten, zig egter zeer verwonderen , dat dit Middel zo veel uitwerking had , om bun , kort na het gebruik van bet zelve, de Watervrees to beiicemen, en zy
this met groot genoegen hunnen grooten dorst kondeit
les(chen . En is het no- niet een groote zaak, om zodanig een Lyder , die onbefchryvelyke geneugte , van to
kunnen drinken , to verfchaffen ? En daar dit Middel kan
dienen, om den Patient, reeds de Watervrees hebbende,
van dezelve to ontheffen, dunkt my, kan men bier uit,
als nit de voren aangehaalde Proeven van dit Middel ,
met grond van reden op de heilzame werking van het
zelve vertrouwen ftcllen ; zo dat men van het zelve,
indien bet, van Mensch of Dier , kort na den beet ,
behoorlyk bereid, als bovengemeld is, gebruikt word,
onder Gods zegen de heilzaamfle uitwerking verwagten
kan, en mag .
Dat deze letteren tot genoegen en heilzaam nut van
snyn Evenmensch mogen verflrekken , is bet groorfie
oog-
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oogmerk en begeerte van hem , die zig met eerbied
noemt
Wel Edele Zeer Geleerde Heeren !
U Wet Edele
ANDR .

Gehoorzame Dienaar,
JUL . AUG . LOOFF, Mcd. Doct .

ROTTERDAM,
den II .ju1y 1790.

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN EENDVOGEL .

(Volgens den Hcer

DE BUFFON .)

(Vervolg en Slot van bladz .
`l veral

241 .)

heeft men eene Vogelfoort, zo nuttig als die
van onzen Ecndvogel zoeken tam to maaken , en
zich toe to eigenen . „ Er is," merkte BELONIUS reeds
op „ seen Land in Europa en in dfie, voornaamlyk dat
„ digt by 't water list , of 'er mede doorfneeden is , of
„ de Landlieclen houden'er Eendvogels (*)." Niet alleen
is deeze Vogelfoort algemeen geworden ; maar eenige
andere vreemde foorten, in oorfprong even wild, hebben zich in den huislyken ftaat vermenigvuldigd , en
nieuwe Rasfen van Tamme Eendcn opgeleverd .
Om Eendvogels met vrugt op to kweeken, en groote
Driften 'er van to hebben, die wel flaagen, moat men
ze houden in eene plaats digt by het water , en waar
breede oevers, met gras en groente begroeid, hun eene
plaats aanbieden orn to zwemmen, to rusten, en zich to
netten . 't Is waar men ziet niet zelden de Lendvogels
opgeflooten, en bykans op het drooge gehouden in den
omtrek onzer Vogelpleinen ; doch die Leevenswyze is
onovereenkomflig met de natuur der Lendvogelen : doorgaans ook zullen zy verzwakken en verbasteren , in
deeze foort van gevangenis ; de Vederen kronkelen en
gaan vast zitten ; de Pooten krygen gebreken door den
harden grond ; de Bek wordt afgerond door het geftaadig
knurl .
.
( ) Gaudebat terra vomere laurato et triumphali Aratore
Cc
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fchuuren , nlles wordt bedorven om dat alles bedwongeit
is ; en Eendvogels, op die wyze opgevoed, kunnen nooit
zulk een goed Dons opleveren , of een zo fterk Ras
voortbrengen als die een gedeelte hu„ner Vryheid genieten, en in hun Element kunnen leeven : derhalven moet
men , wanneer de natuur gees water verfchaft , d, or
ktinst water vormen , waarin de Eendvogels kunnen fobberen , zwemmen , zich wasfchen en dompelen ; verrigtingen , volftrekt noodzaaklyk om bun flerkte to geeven ,
ja zelfs tot hunne gezondheid . De Ouden , die, met
meer aandagrs dan wy, de gewigtige onderwerpen van
bet huishoudelyke des Landbouws, en des Lancileevens
bezor-den , die Romeinen, welke in de eerie hand zegetekens droegen , en met de andere den ploeg beftuurden (*), hebben ons , ten deezen opzigte, -elyk ten aanzien van veele andere , nuttige onderrigtingen naagelaaten .
COr.UMELLA en VARRO geeven ons in 't breede voorfchriften , hoe een Eendenkom behoort aangelegd to
worden ; zy willen 'er een water hebben met grasryke
en befchaduwde oevers , een klein eilandje in 't midden, met byloopende kanaalen ; alles op zulk cene fchilderagtige wyze aangelegd, dat zulk cen Eendenkom ten
cieraad ftrekke van de fchoonfle Lustplaats .
Men behoort to letten, dat het water , waarin men
de Eenden mat zwemmen, niet bezet zy met 131oedzuigers, zy doen de jringen nmkomen door zich aan derzelver pooten to hegten ; om deeze fchadelyke Infecten
to verdryven , moet men in 't water Zeelt , of andere
Visfchen, die op de Bloedzuigers aazen , planten (t a,
Altoos , 't zy aan den oever van een loopend of van een
flilflaand water, moot men overdekte nestelpannen plaatzen , zodanig toegefleld , dat ze de Vogels uitlokken
em 'er in to komen leggen . Het Wyfje _egt om de twee
dagen , en brengt tieu , twaalf, of vyftien t,ijeren voort :
't zal 'er zelfs tot dertig en veertig leggen, als men de
Eijeren wegneemt, en zorg draagt om de Vogels ryklyk
to voeden . Het Wyfie is vuurig in de liefde , en het
Mannetie jaloers ; bet eigent zich doorgaans twee of Brie
WyFjes toe, die bet geleidt , befchermt , en bevrugt ;
ontPUN . Rei Rustic. Lib VIIT . C . Ij .
(t) Obfrva ;ons de Nt . Tn3URTTTOC, ea traitr de AMeroires de l'11cadd
pk Stockholm, dans ie f ournel do RFyfigae, lull' , i 773 .
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ontbreeken hem Wyfjes van zyne foort, by zoekt met
andere to paaren (*) ; en het Wyfje laat ook de omhelzingen van eene vreemde foort toe (j-) .
De tyd van bet uitkomen der l ijeren duurt langer
dan vier weeken ( .}) ; deeze tyd is dezelfde wanneer
men Eenden-eijeren door eene Hcnne laat uitbroeden ;
de Henne , door deeze koestering aan 't uitgebroede
kroost gehegt , wordt voor de kleine Hendvogels eene
vreemde Moeder ; doch die geen minder bezorgdheids
betoont : men befpeurt dit aan de zigtbaare bekommerdheid, en de ongerustheden , wanneer de ongen , eerst
aan den waterkant gekomen, na hun element haaken, en,
door een natuurlyke drift gedreeven , zich daar in werpen , ondanks bet verdubbeld gefchreeuw van hunne
Geleidfter, die aan den oever to vergeefsch roept, vol
onrustige beweegingen , en de gebaaren maakende van
eene raadlooze Moeder C6) .
Het eerfte voedzel , 't geen men aan de Jongen gecft,
is Spelt, welhaast kan men dezelve Gerst voorwerpen ;
de vraatagtigheid, deezen Vogelen natuurlyk eigen , ontdekt zich als 't ware by de geboorte ; jong of volwasfen , zy zyn nooit verzadigd ; en flokken alles in war
zy ontmoeten , en alles wat men ze voorhoudt . Zy
byten de Gewasfen of , zamelen de Graankorlen op ,
vangen de Infecten, en vatten kleine Vischjes op, bet
Lyf
(*) De Hoot DE QUEanocNT heeft my deeze waarnecming
medegeleeld : een Eendvogel, van myn Vogelplein, zyn Wyfles
verlooren hebbende , ontvonkte in minnedrift tot de Hoenders ;
by dektc 'er veele, waarvan ik ooggetuige was ; die door hem
gedekt waren konden de Eijeren niet kwyt raaken , en men
was genoodzaakt een foort van Keizerlyke fiiede to work to
ftellen, om de Eiieren to krygen, die ik to broeden gaf ; dock
deeze bragten, 't zy by mangel van voorzorge, of dour i ebiek
aan bevrugtiging, nicts voort .
(t) Ik heb twee jaaren agtereen gezien , fchryft de Heer
BAILLON , dat eon gcmeenc Eend paarde met eon Brandganr,
halfflachtige jongen kwamen uit deeze vermenging voort .
O Hot blykt, dat de Chineefen, door Kunstwarmte,zo wel
FRANCOIS CAMEL beEenden- als Hoender Eijeren uitbroeden .
bus,
cujus
ova
Since calore fovenl
f
Anas
doref
ica
Ytic
Luzonief
rigt,
et excludunt . Transact. Ph ;lofoph . No. 285 . Art . 3 .
(Q) PLINIUS, Lib . X . cap . 55 .
C; c 4
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Lyf rechtfandig in 't water dompelende , zo dat de
Staart alleen 'er uitfleeke ; zy kunnen zich in dien gedwoi gen band meer dan eene halve minuut houden,
door cen geflaadig ilaan met de Pooten
In den tyd van zes maanden verkrygen de jongen de
voile grootte, en alle hunne kleureii : het Mannetje onderfcheidt zich door een klein boschle pluiwen, op den
Stuit overeinde tlaande ; by heeft daarenboven den kop
ryker gekleurd met het groen van een Esmaraud , en
de Vieugels vercierd met een fchitterenden fpiegelglans ;
de witte halve halsband oni den hals , het donker purper van de Burst , en de kleuren van de audere lichaamsdeelen, wonder fchoon geich kt en gefcliakeerd,
snaaken de genoeg bekende fchoone I'luimadie uit .
Ondertustchen moeten wy opmerken , oat die fchoorte kleurcn de volkomene leevendigheid niet hebben
dan by de Mannet,es van bet Wilde Geflacht ; ze zyn
altos zwakker , en mite onderfcheiden in de Tmme
Eeiidvoz; eh , gelyk deeze ook een min fraaije en min
losfe getlalte hebben ; een clog, eenigzins geoefend , kan
'er niet in mis .astcn. Op die Vogeljagten , waar de
l iarnme Eenrleii de 11ilrle gaan opzoeken , en ze order
't bereik van den fnaphaan des jaagers brengen , is de
gewoone voorwearde , dat men aan den Vogeihouder
een vasta;eflelden prys betaalt voor elken lcirrme Lend.
vo,gel , die by by mistasting fchiet ; doch het gebeurt
zeldzaam dat een wel afgerigt jaager zich char m bedriegt , fchoon de Tarime Lecnden , daar toe uitgekoozen,
van dezelfde kleur zyn als de Ifilde
want, hehalven
dat de laatstgemelde altoos veel leevend ;ger van kleur
zyn , hebben zv ook altoos cen veel gladder en digter
geflootene Pluuuadie , een veel thinner I1afs , een veel
fyner Kop, en een vecl setter uitgedrokten omtrek oiler
deelen ; en in alle hunne beweegingen befpcurt men
eene losheid , acne kragt, en leevend -, heid , die het
fevoel van Vryheid aanduidt . „ AVanncer ik," zegt de
Veer IIEt;Ert r zeer aartig , „ de Sch,l ery van myn
,, W1'agthiiisje befchouw , zou ik denken dot cen be.
• kwaatn Sciiilder de I rl!e Ee,I(lril gefahilderd halt,
• en de , isa'r, e Ee ;itseii voor 't work van eel] zyner
• Leerlingcn houden ." De fongcn zelfs , die men
t"huis v ,n is i ;cren der T' iblen laat uitbroc_lcn , m ;s_
frn reeds (lie hcl,' r ;' h t teren .a e kicuren , en men kan
in c? geialte en iiaaiheid van gedaaute een verfchil
pzlte
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ontdekken ; en dit verfchil in de omtrekken duet zich
niet alleen op in de Pluimadie en de Geftalte , maar is
Dog zigtba .irder, wanneer men Wilde Eendvogels opdischt ; de maag is altoos rond ; terwyl die van een
Tamme Eend een duidelyk uit(teekenden hoek maakt ;
en fchoon de Taname Eendvogel veel vetter is dan de
Wilde , is het 4vleesch van den laatften veel fynder en
malfcher. De Vogelkoopers onderkennen ze gemeenlyk
aan de Pooten , welker fchubben veel fynder ,, gelyker
en glansryker zyn ; aan de veel dunner vliezen, aan de
veel fcherper en blinkender Nagelen , en beter uitge .
groeide Pooten .
Bet Mannetje is, niet alleen by de eigenlyk gezerle
Eendvogels, maar by alle van dit talryke Gezin , en in
't al etneen by alle Watervogelen, die een breeder Bek
en gevliesde Pooten hebbeo , veel grooter dan bet Wyfje (*)
Het to enovergeiie1de vindt plaats by alle
Roofvo elen ; onder deezen is het Wyfje altoos veel
grooter dan het Mannetje .
Eene andere algemeene
aanmerking, het geheele Gezin der Ecndvogelen betreffende , beiiaat hierm, dat de Maunetjes met de fchoonie kleuren praalen , daar de Wyfjes bykans alle eenverwig, bruin . graauw, of aardkleurig zyn (t) ; en dit
onderfcheid, zo bellendig in de ld%ilde foorten , blyft
bewaard en uitgedrukt in de Tamme foorten , ten minften inzoverre als de verfcheiienheden en kleurveranderingen , uit de vermengwg van de Wilde en Tamme
voortkotnende , toelaaten .
Men heeft opgemerkt, dat , order de Benden Wildc
Eendvogels, 'er veele gevonden worden, die van de andere verfchillen, en, in de g edaante van 't Lyf, en in
de kleur van Pluimadie , nader aan de Tamrne komen ;
• deeze Halfflachtige ontftaaa, althans by ons," gelyk
de Heer EAILLON fchryft , „ van de zodanigen , die
„ onze Bewoonders digt by de Meeren alle jaaren in
• grooten getale aankweeken , en waar van z y altoos
• een aantal in de Meeren overlaaten : deeze wyze van
,, Ecndv,)gcls teelen is zo eenvoudig, als byzonder me]De Wyijes worden in daar toe
99 cienswaardig .
ge .
*) BELON heeft reeds deeze Waarne .m:ng, Vat . des O j. p .
6o .
(t) EDwAanS me,kLe dit op, Audit . a" fecot,d Vol . p . S .
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gefchikte huisjes to broeden gezet ; overal kan dit
• gefchieden , dewyl zy aan de Eijeren gehegt zyn ;
~, men geeft 'er tot vyf en twintig aan ieder ; en laat
„ ze ook door Kalkoenfhe Hennen en Hoenders uitbroe, en verdeelt onder de Eendvogels de Jongen zo
• den
• ras zy uitgekomen zyn .
Daags na de gebo , orte,
~, merkt elk der Inwoonderen de zyne,, de een fnydt
• den eerften Nagel van de regter Poot , de andere den
tweeden ; deeze fteekt een gat in bet Ties , enz . Elk
• Inwoonder onthoudt zyn merk , en dit merle gaat
• van geflacht tot geflacht over , en is bekend aan de
• andere Inwoonders van 't zclfde Dorp . -- Zo ras
• de Jongen dus gemerkt zyn , voert men ze met de
• Moeders na bet Meer, waar zy alleen en zonder oppasfen opgroeijen ; men draagt alleen zorg om de Roof• fen
• vogels van daar to verwyderen ; daar zyn 'er die op
• deeze wyze tusfchen de zeven en achthonderd 's jaarOp bet einde van May,
• l yks to water brengen .
• en veel hater , vereenigen zich de Inwoonders om
• d e Vogels met netten to vangen ; elk kept de zynen
• nit de gegeevene merken ; de Vogelkoopers komen
• van verre om ze op to koopen ; men laat in 't Meer
• cenigen , zo om, geduurende den Winter, tot lokvo• gels der Ihilden to dienen, als om, in den volgenden
• Voortyd, de foort voort to planten ; elk gewent ze
• t'huis to komen , en Jokt ze deiwaards door Gerst
• to flrooijen, waar up zy zeer gefteld zyn .
• Veele deezer Vogelen vliegen weg in de regenag• tige maanden October en November , en vermengen
• zich onder de 1PBlden , die in dat Jaargetyde z , ch
• vertoonen ; zy paaren , en deeze vermenging levert
• Halfflachtige nit , die zo zeer aan de Geftalte als
• aan de Pluimadie to ouderkennen zyn . Uoorgaans
• hebben deeze I-laliflachtigen den Bek veel langer, den
• Kop en Hals veel rooter dan de Ilalden ; doch in
• eene mindere evenredigheid dan de geheel Trevamen ;
• meestal zyn ze veel fterker , 't welk uit bet kruisfen
• der Rasfen voortkomt .
• Meermaalen heb ik reheel Matte Eendvogcls in de
• J1 ilde benden z .en overvliegen ; dit zyn m'sfchien
~, deeze weggevlogenen . 't Is ondertusfchen niet on~, mo ;elyk, dat die Vogel deeze wit e kleur in 't Noor•„ den krygt : doch ik twyfel des : dewyl by reist ; by
zou 'er wit kunnen worden , zo by 'Cr altoos of een
lan_
93
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y, Imgen tyd bleef ; maar by vertrekt van daar, alle
• jaaren , in 't begin van den Herfst , na zagter lugt• ftreeken zich begeevende ; naar gelange de koude toe,, neemt , ontwykt by de oorzaak die andere doet wit
,, worden ; hoe kouder Winters, hoe talryker uittoch• ten . \Vy hebben Witte Eendvogels gezien in de Jaa• ren MDCCLXV en MDCCLXXV ; doch 't was
„ flegts 66n onder duizend .
„ 't Is mogelyk dat die kleur bet uitwerkzel is van
„ Verbastering : gelyk by andere Vogels en Dieren :
„ want ik heb veel Witte Ecnden gezien , die zeer
• onvermogend waren . De Witte W y f~es , veelal ge• meener dan de Mannet es , zyn doorgaans veel klein• der , veel zwakker , en zomtyds minder vrugtbaar
• dan de andere . Ik heb 'er twee onvrugtbaare gehad,
• die zeer Wit waren, en roode oogen hadden ."
In de daad, de Eendvogels hebben, gelyk alle andere
Tamme Vogels , den invloed van den huislyken flaat
ondervomden , de kleuren der Pluimadie zyn verzwakt,
en zomtyls geheel uitgewischt of veranderd : men ziet
'er nicer of min wine , bruine , zwarte of gemengelde ;
andere hebben cieraaden aangenomen , welke men by
de Wilden niet vindt , bier toe behooren de Gekuifde
Eenden : by een ander Geflacht, no- meer door den
huislyken that verbasterd , is de l3ek omgekromd ; de
gefteltenis is veranderd , elk draagt alle de merktekens
van ontaarting ; ze zyn zwak, log, en onderhevig om
eene overftaltige vetheid aan to neemen ; de Jongen, zeer
teder, kweekt men met moeite op . De Fleer FRISCH,
die deeze aanmerking maakt (*) , zegt insgelyks , dat
bet -Geflacht der LJ'itte Eenden beftendig veel kleinder
en zwakker is dan de andere Geflachten , en voegt 'er
by, dat, in de vermenging der verfchillend gekleurden,
de Jongen do,)rgaans naar het Mannetje gelyken in de
kleur van den Kop, den Rug en den Staart en dat dit
zelfde verfchynzel zich opdoet in bet voortbrengzel,
fpruitende uit bet paaren van een vreemden iendvogel
met een gemeen Wyfje . Wat bet gevoelen van BFLON
aanbelangt, wegens bet onderfcheid tusfchen een groot
en klein Ras onder de Wil(le Eendvogels
wy vinden
(") Fxtscn, Toni . IT . p . 1 7 8 , 1 79 ,
(t) BiLON, Nat . des 0, : p . i6o.
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den 'er geen bewys voor , en , naar alien fchyn , rust
deeze aanmerking alleen op eenige verfchillendheden tusfchen oudere en jongere Vogelen .
Nogthans treft men by de Lhilde Eendvogels eenige
louter toevallige verfcheidenheden aan ; misfchien herkomfl:ig uit de gemeenfchap tusfchen de Wilden en
Tammen op de Meeren . De Heer FltrscH heeft waargenomen , dat de Wilden en Tammen met elkander daadJyk paaren , en de Heer HEBERT heeft opgemerkt , dat
men dikwyls, in een zelfde broedzel van Aendvogels, by
groote Meeren opgevoed , eenige Jongen aantreft , die
naar de Wilden gelyken , en woester aart hebben , op
onafhangelykheid gefleld zyn, en in den naatyd met de
Wilden wegvliegen . „ Twee van deeze foort," fchryft
de Heer BAILLON , „ had ik onder myn Gevogelte op„ gevoed, onder andere, van denzelfden ouderdom ; ik
„ onderrigte 'er myne Bedienden van , en gaf bevel om
• ze de wieken to korten : men verzuimde dit to vol„ voeren, en op een helderen dag verdweenen zy, naa
• twee maanden verblyf in dit kleine Vogelplein , waar
„ in bun niets ontbrak ; en vanwaar zy geen land,
• noch zelfs den Horizont, konden zien :" 't geen nu
bet Wilde Mannetje bier verrigt omtrent bet Tamme
Wyfje , kan bet Tamme Mannetje desgelyks op bet
Wtl ;1e Wyfje volvoeren ; veronderileld zynde dat bet
zomtyds toegeeft aan deszelfs najaaging : van daar die verfchillendheden in Grootte en in Kleuren onder de Wilde
Eendvogels waargenomen .
Alle Eendvogels, zo Tammen als Wilden, zyn, even
ais de Ganzeta, onderhevig aan eene fchielyke ruiing,
waar by hunne groote Pennen in weinig dagen, en zom
tyds in den nagt, afvallen ; en niet alleen zyn de Ganzen , en de Eendvogels , maar ook alle Vogels met gevliesde Pooten en platte Bekken , onderworpen aan die
groote verandering van Pluiwadic : dezelve komt de Mannetjes over naa den paartyd, en de tVyfjes naa bet broeden , en 't blykt dat ze ve , oorzaakt wordt by de eerstgemelde, door de flerke ui~putting in bet paaren , en by
de laatstgeiioemde, door de verzwakking, by bet Eijerleggen en broeden .
, Dikwyls heb ik," fchryft de Heer
xnILLON, „in den Ruirvd waargenomen, dat de Eend• yagels eenige dagen to voorcn veel beweegings maak• ten, en groote jeukle frbeenen to hebben, des volgen„ den dawns en naderhand , zich verborgen otn hunne
„ ve-
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• vederen to verliezen , en als neerflagtig en befchaamd
,~ waren : zy fcheenen hunne zwakheid to gevoelen , en
„ durfden de vlerken niet uitrpreiden ; vervolgd wor• dende , fcheenen zy bet gebruik daar van vergeeten
• to hebben . Deeze treurtyd duurt omtrent dertig da• gen voor de hendvogelen , en veertig voor de Gan• zen ; de vrolykheid keert met de Vederen weder, als
• dan baaden zy zich dikwyls , en beginnen to viie• gen . Meermaalen heb ik 'er verlooren by gebrek van
• bet tydftip , waarop zy bet vliegen beproefden , to
• hebben waargenomen ."
Het inwendig maakzel, in den Eendvogel en de Gans,
heeft eenige byzonderheden : de Longepyp wordt, voor
ze zich in twee takken verdeelt , om in de Longen to
komen , verwydt tot cene foort van beenachtig en kraakbeenig vat, 't geen eigenlyk een tweede flrottenhoofd is
beneden aan de Longepyp (*) , en misfchien dient tot
eene lugtverzamelplaats ten tyde als die Vogels den Kop
onder 't water houden (t) , en geeft deeze buiten twyfel aan de flem die fchetterende rauwheid , welke bet
geluid der Eendvogelen zo 'zeer kenmerkt , 't geen de
Ouden door een byzonder woord uitdrukten (s1) . De
op flilzwygenheid gezette PYTHAGORAS wilde , dat men
de 1;endvogels verre verwyderde van de woonflede, waar
zyn Wyze zich in diepe gepeinzen zou nederzetten ; maar
voor alle Menfchen , Wysgeeren of geen Wysgeeren,
die bet Land beminnen, zal, 't geen'er de groote bekoorelykheid van uitmaakt, naamlyk de beweeging, bet leeven, en 't geluid der Natunre, bet gezang der Vogelen,
bet gefchreeuw in de Vogeiperken, verwisfeld door bet
geduurig en fchetterend kwaaken der Eendvogelen , bet
oor niet kwetzen ; maar veeleer bet Landverblyf vervrolyken : bet is de bazuin, de trompet onder de fluiten
en hautbois, 't is de Muzyk van bet Land-regiment .
By de Eendvogels zyn de Wyfjes , gelyk in een antler
welbekend Geflacht , de luidrugtigfte en fnapagtigfle ;
haar
(*) Hit. de 1'Acadenie , Tom. II . p . 48 . et Memoires 1700.
P . 4 69 .
(t) WILLUGHBY , Ornithol. p. 8 . ALDROVAND, 4vi. Tom .
111 . 190.
(5) !lustes tetrinere . Autor Philomel .
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haar fem is veel hooger , veel flerker , en heeft meet
buigingen dan die van bet Mannetje , welke eentoonig
is , en altoos fchor . - Men heett desgelyks opgemerkt, dat het Wyfje niet in den grond krabt gelyk de
Hocnders ; doch wel op ondiep water om de wortels los
to maakan, of om Infecten en fchulpjes to vinden .
By beide de Sexen heeft men twee lange COCCUms in
de Ingewanden waargenomen , en opgemerkt , dat de
Roede van bet Mannetje zich in een fpieraal-trek
kromt (*) .
De Bek der Eendvogelen is , gelyk die der Zwaanen- en,
van alle Ganzen- Iborten , breed , dik , aan de kanten
getand , van binnen voorzien met eene Burt van
vleeschachtig verhemelte, waar in zich een dikke tong
verbergt , die aan den tip uitloopt in een hoornagtige
zelflandigheid , harder dan bet overige van den Bek .
Alle LEenden hebben cen zeer korten Staart , de P .)oten
Man zeer verre agterwaards, en zyn als in 't agteilyf
gehegt . Uit deeze plaatzing der Pooten, ontttaat de bezwaarlykheid van gaan , en bet bewaaren van 't evenwigt
op den grond, van hier die waggelende ftappen, en cen
log, dom, voorkomen ; terwyl men, in tegeijdeel, weet,
hoe zy in 't water gemaklyk en fnel beweegen, eu 't hun
aan gees fchranderheid van Inllinct mangelt.
't Vleesch der Eendvogelen , zegt men , is zwaar en
verhittend : nogthans eet men 't veelvuldig ; en elk weet
dat bet vleesch der Wilde Eendvogelen veel fyner is, en
beter van fmaak, dan dat der Tan~rne . De Ouden wisten
zo wel als wy, dat bet een lekker beetje was : want men
treft by APICHUS vier wyzen aan om ze to bereiden . Ooze
hedendaagfche APICIUSSEN houden 't 'er nog mede , en
een Schotel Eendvogels van 1Imicns kennen ale lekkerbekken van geheel Frankryk .
't Vet der Eendvogelcn gebruikt men in uitwendige Geneesmiddelen ; men fchrvft aan 't Bloed de kragr toe, ow
vergift, en zelfs dat van een Slang, to wederftaan (t) .
Du bloed maakte bet hoofdzaaklyke uit van 't beiugte
Te(*) Op zekere tyden vertoont zich deeze Roedc fang en
hangende, dit heeft de Landiieden in den waan genragt , dat
de Eendvogel, een kieine Slang ingeflokt hebbcnde, dezelve leevend loosde . Zic over dit Voiksvertelzelt ;c, FRISCH .
(t) GALEN . Euper ist. 2, p . 143 .
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Tegengift van MITHRIDATES (t) . Men geloofde, in derdaad, dat de Eendvogels in Pontes, zich voedende met alle
de vergiftige kruIden , welke dat gewest oplevert , bun
bloed de kragt moest krygen om vergifien wederffiand to
bieden : en merken wy bier, in 't voorbygaan, op, dat
de naam van Anas Ponticus, by de Ouden, geene byzon .
dere foort aanduidt, gelyk zich eenige Naamlystmaakers
verheeld hebben ; bet is dezelfde foort als eene Wilde
Ecndvogel, die zich aan de boorden van den Pontus Euxinus onthoudt, even als op de andere oevers .
(t) De Ouden in den waan dat de Eendvogels van den Pontes zich met vergift voedden , gaven derzelver blood tegen alle
vergiften , en MITxa1DATES , die zo wel con Geneesheer was als
eon Koning , en naar wiens naam hot zo beroEmd Tegengift
genoemd wordt , het het Blood der Eendvogelen droogen en
hard worden, ten einde by 't zelve to beter kon bewaareu, en
als eon Geneesmiddel ontbinden, als by 't wilde gebruiken .
AMMONEW

VOORSPELLENDE TEKENS VAN HET WEEK.

(Ontleend uit , a fhort Disfertation on the Barometer and Thereto,
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to his May ofy.)
(Vervolg en Jlot van bladz . 33o .)
AFeervoorfpellingen uit de JJ7olleen .
r zyn zo veelvuldige Tokens uit welken veronderfield wordt , dat men bet toekomend Weer kan
voorfpellen, dat VIRGILIUS bout genoeg was um to durven verzekeren, dat Been Regenvlaag ooit iemand fchatle
deedt, zonder hem naar behooren gewaarfchuwd to hebOnder deeze Tekenen zyn die van de 1Volken
ben .
ontleend veelvuldig en gewigtig : want nit de Wolken
komt de Regen voort , en 't is de I}aat der Lugt, ten
opzigte van het Water , 't welk de Wolken bevatten,
die hot nedervallen in Regendruppelen verhaast of vertraagt .
De formeering en ontbinding der Wolken aan bet Uitfpanzel zyn dikwyls merkbaar voor bet oog, indien men
ze eenigen tyd agter den anderen aandagtig , waarneewt ;
byzonder op een Zomerfchen avond, zullen wy zien dat
ze
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ze by trappen afneemen, en , in 't einde, zo geheel iu
de luuTt onthondeu worden , dat ze met larger zigtbaar
zyn . . Deeze Ontbinding der \Volkeu in de Lugt , en
derzelver verdwyning uit ors gezigt , mag men hou,~en
vonr een tterkfpreekencl Vonrteken van fchoon Weer .
Maar, war.neer de Wolken , integendeel , zamenloopen , in dikhei + en grootte toeneemen , {pelt zulks vry
zeker Regen . Indien , derialven , het Uitfpanzel , langen tyd hel ter en blaauw geweest zynde , bezet en bevlekt words met ontelbaare kleine t olkjes , eenige ge .
lykvormiglteid hebbende met de baaren der zee, vertoo •
nen deeze zich in 't eerst, dun , wit en vlokagug ; doch
allengskens worden zy donker en zwart , en doorgaans
gebooien omtrent ter hoogte van drie vierde van eene
wyl .
Tegen zwaaren Regen wurdt elke Wolk dikker dan
de voorgaa de , en zy zyn alle in een toeneemen(ten
ftaat ; dit vertoont zich allerduidelykst by het aam ade .
ren van een Donderbui , wanneer kieme ftukken van
Wolken toeneemett en zamenvloeijen , tot dat zy , in
korten tyd, het Uitfpanzel bedekl,en .
Wanneer de Wolken als vliezen gevormd worden, donker en dik in 't midden , en wit aan de kanten , met
een helder blaauwen hemel rondsom dezelve , valien ze
doorgaans fchielijk neder in Bagel , Sneeuw of ill Swrtregens .
Indien men ziet, dat de Wolken hoog in de Lugt gebooren worden , met dunne witte ttreepen, gelyk vl , )kken wol of paardenflaarten , wyst zuiks aan , dat de
Damp verfpreid en verllrooid is door Piryaige \Vinden
boven , welke Wind fchic lyk heneden zal waai~en , en
waarfchynlyk Regen medehrengen .
lndien de \Volken, als zy opknmen, fchynen of to wyken van zeker punt aan den Gezie,teinder, w111 Well den
Wind nit lien of een tegenoverge{tcl .len Noelk verwa~,)ten .
\Vanneer eene algemeene Bewolktheid het Uufpa ; zel
boven bedekt , en 'er kleine tlukken van \Volkrn , als
rook, beneden dryven, is de Regen ze{dcn verre af, en
duurt doorgaans langen tyd .
Geen gewisfer Tegen van Regen is 'cr , dan dat de
Wolken na twee kanten d,yven , en indien (1e l a«sthangende Pill voor den \Vinyl afl , )open : twee zo anig
ftrydig dryvende Wolken voorfpellen, by heet Weer, een
Donderbui .
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IVeervoorfpellingen
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den Dau~w .

Indien de Dauw, naa cen fchr ouen Dag, overvloedig
op bet weld ligt, mag mete een anderen lchoonen Uag
verwagten ; doch, wanneer, naa zulk een fchoonen Dag,
zich geen Dauw op den grond vertoont, en geen Wind
opblaast , is bet een Teken , dat de Dampen opwaards
klimmen , en dat 'er hoven eene ophocping moet weezen , die in Re ; en zal nitloopen .
Wanneer 'er Dauw of ruin X'r ; ezen overvloedig plaats
grypt in een Saifoen , daar ze zelden voorkomen, en de
Barometer lasg Ilaat , is milks , over 't algemeen , eon
Teken van Regen .
Weervoorfpelhngcn uit uet gel~aat des Uitfpanzels .

De kleur des Uitfpanzels is een aanduider van bet
Veer : dew}I dezelve aantoont den fitaat (ler Dampen ;
die in der) Dampkring, hangcn .
lindien de roodkhunge Dampen van den Avon( :flond
verdreeven worden , is bet Ilitfpanzel 's Morgens fielder . Maar , als zy in do Lust blyven , vcrtoont zich
de Morgenllond rood i en Regen is doorgaans bet
gevnlg .
Wanneer een den Hemel bedekkende Roodheid zicb
verre opwaards van den Gezigreinder verlpreidt , 't zy
's Morgens . 't y 's Avonds, wordt zulks of door Regen of door \ViuJ 2evol«d , en dikwyls van beiden .
Indien eene vuuiige R o,iheid zich 's Avonds tnt by
bet Zenith uitbreidt , z d de Wind hoog uit bet Westen waaijen , of Zuidwest zyn , vergezeld van Regen,
en znmtyds gevolgd worden door cen Stortregen .
Wanneer bet Uitipanzel in een re :;enagtig Saifoen, na
by den Gezigteiuder, zich Zee ;groenagrig verroont , als
bet blaanw behoorde to zyn , zal de Regen aaubouden
en blyven toeneemen . Indieii bet con donkerblauwe kleut
lieeft, zal bet zwaar regenen .
Wecrvoorfpellingen uit Zon, AP/an en Starren .

De vertooningen, die Zon, Main en Starren maoiken,
duiden nac :erende Weersveranderinoen aan : detvyl de
Straalen, 'lie van dezelve tot ons kon,en, door de Da1npen des Darnpkrings been moeten , en den. flaat daar vary
to kennen geoven .
qD e Znn vrnlvk opknrnende, met oranje verwig e %Vo1=
keil
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ken in 't Oosten, wordt doorgaans voor een Taken van
Regen geagr .
Wanneer 'er hoog in de Lugt eene nevelagtigheid is ,
en bet licht der Zoune allengskens verflaauwt , en de
fchijf der Zonne zich witagtig en niet bepaald vertoont,
is bet, in 't algemeen, een Teken van Regen .
Iudien de Straalen der Zonne , door de Wolken been
breekende, in de Lugt zigtbaar zyn, en zich laaten zien
gelyk de hoornen van Heerlykheid , die de Schilders
veclal boven bet hoofd van MOSES plaatzen , wijst bet
aan , dat de Lugt met water vervuld is ; en als 'er andere Tekens mede zamenloopen, bewyst bet dat de Regen koit aanitaande i~ .
VIRGILIUS fchryft , een Bleeke Maan is een Teken
van Regen ; een mode Maan voorfpelt Wind ; een witte ,
haare uatuurlyke kleur , met een helderen Hemel, kundigt fchoon Weer aan .
Indien de Maan en Starren 's nagts dof beginnen to
flaan, met een nevelagtigheid in de Lugt, en een Kring
roodsom de Maan , heeft men Regen to wagten . Dit
is, nogthans , geen kwaad Teken , als bet voorvalt op
cen Avond, wanneer 'er Dauw valt ; miar ziet men bet
op eenen anderen tyd, bet duidt aan, dat 'er eene algemeene neiging in de Lugt en Wolken is , om de Dampen los to laaten onder die gedaante , welke wy Regen
noenlen .
De Heer JONES deelt ons de volgende Waarneeming
mede over den Maandelykfchen Loop der Maane . Indien de Maan doorgaande regenagtig geweest is, zal bet
by de volgende Maanverwisfeling opklaaren , en de Regen zal waarfchynlyk weder beginnen in weinig dagen,
e i aanhouden ; maar , in tegendeel . indien de Maan
doorgaande fchoon Weer gehad hecft , en bet by de
Maanverwisfeling regent, zai bet fchoone L-Veer, waarfchynlyk op den vierden of vyfden dag der Nieuwe f 1aane, weder aanvan ;en, en als voorheen aanhouden .
Deezen Regel in 't oog houdende , heeft by , naar zyn
berigt, twiutig Jaaren aaneen, gehooid, zonder cdnmaal
bet hartzeer gehad to hebben van fchade door Regen .
Een Boer , die veel to hooien heeft , kan zyn werk in
zo kort een tydsbeftek niet bepaalen , dat by veel voordeels trekke van deeze Waarneeming ; maar een Heer,
die alleen ten eigen gebruike Nat hooijen, zal bet zelden
misfen zylae rekening by die Waarneeming to vinden .
Dr.
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Dr . HORSLEY tast dit gevoelen, de Mann betreffende,
am ; en fchoon derzelver invloed de aanda t der Alenfchen door alle eeuwen been getrokken heel , bewtert
by, nogthaus, flellig, dat bet een denkbeeld is in zich
ztlv:.n onwaarfchynlyk , ontbloot van alien grond in de
Natuurkundige Theorie , en flegts weinig onderlleund
door eenigt fchynba, tre Analogic . Doch de Doctor ontkent met, dat de waaineemende Landman veelvul,tige
nuttige Voorfpellingen nit de Verfcliynzelen der Maane
zal o, ;tleenen ; maar dan zegt by
., zu)Icn bet Tekens zyn,
ontuloot van alien uitwerkeud vcrmogen . Zy zullen den
tegen .vonrdigen (land der Lugt vertoonen,, als van welken zy afharcen, en net als then welken zy heftuuren ;
waartchyoly' .e gi~fiogen, voor twee of drie dagen, zullen
zy 'er uit kunuen opmaaken .

Weervoorfpellingen van den Wind.
Onder de oorzaaken, die her Weer aandoen, is 'er
gpene, weikcr invloed bewysbaarder is dan die van den
\Vied, deeze, fchoon ouzeker in bet voorkomen,,worde+r , gelyk alle andere Verlchynzels der Naruure , bef}uurd dour bepaalde en waste \Vetten, en verdienen eerie
aliergezetfle nnfp,~uring .
Wanneer de !Wind, zonder zich to bepaalen, allc flrees
ken van het Kompas rondloopt , volgt 'er zeker Regen .
Zommigen hebben flaande gehouden, dat , indien de
Wind in bet onilonpen den weg der Zonue van bet Oosten
na bet W(-, sten volt, zu1Ls fchoon Weer medebrengt ;
doch als zy een tee;°novergeflclden weg van bet Westen
na bet O,)sten neenit , flegt Veer ! Een gierende en
hutlende Wind is incest altoos een onfeilbaar teken van
Regen .

yj'ecrvoorfo, h'i^ geEa van de Dicren ontleend .
De zoodanigen , die een aandagtig oog flaan op de
Dierlyke Scheppiug, zullen in tie bedryven der Dieren
verfcheide vooitekens van Weerverandering vinden . Door
den cart hunner werkzaamheden , door de ongemaklykheid en ourust:gheid, Welke zy to kennen geeven, door
den byzonderen Loon van hunne item ; of door de voorzorgen , well:e zy neemen otn zich to bedekken en to
bJchutten, zyn hunne aandoeningen waarfchynlyk fcherper,
D d
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per , en hunne ziutuigen eevoeliger voor de indrukken
van natuurlyke oorzaaken dan de onze ; dewyl de Ziel,
door haare geduuri ,e werkzaamheid, de kragt van alle
uitwendige indrukzels vermindert .

LCHTE GFDENKSCHRIFTEN VAN BET LEEVEN EN DE
AIENSCHLIEVY NDE VERRICHTINGEN VAN WYLEN
JOHN HOWARD, Lsq . L . L . D . et F . R . S .

(Uit het Enge1sch .)
(hcrvolg cii Slot vaii bl idz .

31I .)

e medelydende deelneeming met , en Heeds werD
kende a,andagt op, de rampen der ongelukkige Gevangenen , eerst in den [leer
op ewekt , door
HOWARD

zyue eigene Gevangenis in
waar van wy bier
boven gefprooken hebben , werkten nu in ruimer krtng
door de php ea aan zyn Ampt als Huog Sherif iii
Bedford. Dceze bedieuing bragt de ongelegenheden,
waar aan de Gevangenen onderhevig waren , nader onder zyn oo ;; . Hy bevondt dat 'er zeer veele misbruiken
Rand greep ii , en dat het lyden der Gevangenen groot
was. Om deeze mis, ruiken to weeren , en dit teed to
verzagteu , ging by de voornaamtie Gevaugenhuizeu in
de nabnurfchap hezoeken . In deeze bevondt by , dat
dezeltde misbruik2n en elenden plaats greepen ; veele
Gevangenen, z{, Schnldenaars als zwaarder Nlisdaadigers,
aan
Gevangenisl •: oortzen en Kin ierziekte (Ii°r •- en . Dit
zette helm aan ors vender afgelegeue Gevangenisf a to gaan
zien ; en bier mode halt byzulke vorderiug,n gemaakt,
dat bet Huis dor Gtmeente het a ldz yam oordeelde
hen , over dit 0 , ierrerp , to r alpleegen . D; uittlag
was hot verva,a itoen
twee Bils --- bet eene om
voor tie ( ;eznu 1hei .l der Govartrenen zorg to draagen
bet angler , tot verh l, tin~ der geenen die getl,1akt
werden, for voorkomiog, d,t zv met gevmsen bleeven,
ge'yir vo)r ,, c ,, n inenigruaal ceb-urde, ors het niet hetaa .
len hunn~r G
enasl hu1'en .
D or deeze Acten
werd de train van vector oo2~en aew. ischt , en de Wetgeevende Magt tiree :; deo zeneu der geenen die op 't
punt itoudcn van ors to kotnen .
Te deezer gelegenFrankrgk,
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genheid ontving de Ileer HOWARD de hooge eer der
da.nhbetuiging van her Htos der Gemeente .
By de algeweene Verkiezing in den Jaare 1\11DCCLXXIV,
kwam de 1-leer HOWAith to Bedford op den dan der Ver .
kiezing in aanmerking , om die Plaats in het Parlewent
to vertegenwoordigen, met zyn Vliend en Clo :dverwant
de Heer WHITBREAD. Hunne Me .lediugers, Sir WILLIAbI WAKE en Mr.
PARROwE werden weder aangtftcld .
Er volgde eene beroeping op aann 't lluis deer Gemeente,
wanneer Sir WILL IAM WAKE en Mr . WniTB=BEAD ais "et.
tig verkooren verklaard werden .
Schoon de Heer HOWARD zich dus to leurgetleld vondt
in her vonruitzigt , om zyn Plans tot verbecering der
Gevangenisfen kragtdaadiger ten uitvoer to brengen,
door zyne tegenwoor,'igheid in her Parlement , zette by
onvermoeid zyn groot oogmerk vooit . - In oevolge
van een Acte van her I9de Jaar der Regeerinee van zyne
tegenwoordige Majefleit , tot her oprichten van Verbeterhuizen , werden wylen 1)r . FOTHEttOILL , Mr, noWARD en G ;?ORCE W1I4ITLL.Y Esq . , Thefaurier van lilt
VOndeling H , spttaal , tot opzigters aar over aangefleld .
De Doctor en de leer HnWAu D konzen tot een . , plaats,
OM deeze Huizen to bouwen , een peek Iiromis , nitt
verre van de flede waar tie Kapel to Pc;itozirzlle Ili>>gton onlangs gebnuwd is . Mr . WIT-'\TLFY, i~I tegen .ieel,
.^,-,y bet Isle of
wilde dezelve gebnuwd hebben op ( .t n
i)o,s , teeen over Grc enrich . Naar'emaai dit verfchil
va , J gevoelens niet kon vCJtfFrn(i wor,ien , ein-tigde 't
zelve met den vn'.cenden brief van Aiitauld , do -r den
I I .e r nOWARD geznnclnn non den Grail IIATHITRST,
Lori Prefillent van den Geheiwen Raad, in January
MDCCLXXXI .
,, MYLORDI

Toen Sir WILLIAM BLAKSTONE my overhaalde om
Opzigter to weezen over de Gehonwen , beffemd tot
Bewaarplaatzen van zekere Misdaadigers, hield ik my
verzekerd, dat myne Waarneemingen, over foortgelyke
Geflichten in x1reemde Lander, , my eenigermaare in
flaat zouden ftellen om de brhuipzaarne hand to leenen aan do vnlvnering van de Vastflelling in het
I9de bar der Regeeringe van zyne Ma e(feit . Met
deeze hoope, en bet vooruitziat, d,-,t ik cepaard znu
worden met m ; ncn nn (verle :ien Vriend , Dr . FO.I) d 3
„ THE R-
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„ THERGILI ., wiens wenfchen en inzi~tco, ten : nziene
„ van dir onderwerp, volmaakt met tic nude f'ruckten,

„ nam ik bereidvaar , ,ig de aan"lelliog van zyn)e Maje„ fleit aao, es; heh zints dien tyl eroftig getragt aan bet
• ongmerk re beantwourden ; dock, naa bet ve ; 1,>op van
„ twee Jaaren , heb ik bet verdriet van to zicn , dat
• zelfs niets voorloopigs is vastgel'ehl . De plaats,
„ waar deeze Gebouweil zoudzn ge(ticht worden, heeft
„ eene ftofFe van hardnekk1gen twist opgeleverd , en is
„ tot op dit oogenblik onbeflist . Derhalven orrdeelende
„ ult bet voorledene, dat eene verdure opofDring van
„ myn tyd waarfchynlyk nets zal af('oeu tot bet vol• brengen van bet Plan, en ne door den dood van Dr .
„ F,)THERGILL bero}fd zynde van den byftand eens be• kwaamen Amptgenoot, , verzoek ik uw Lordfchap
„ verlof, om myn befluit, dat ik van alien verder aan„ deel in dit Werk afzie, bekend to maaken , en to ver• zoeken , om voor den Koning myne nederige bede to
„ brengen, dat het zyne Majefleit moge hehaagen, myn
„ affland aan to neemen , en cen ander Her in myne
„ plaats tot Opzigter to benoemen . Ik heti de eer vast
• to zyn, enz .
,, JOHN HOWARD ."
Onvermoeid in bet voortzetten van een werk , waar
toe by dagt dat de Voorzienigheid hem byzonder ge .
1chikt halt ! reisde de Heer HOWARD , in 't Jaar
MDCCLXXV na Frankryk , d7la:'nderen , Holland en
Duitschland, en in 't Jaar MMDCCLXXVI hezogt by
deeze Landen weder, zyne reis tot in Zuitzerlmd uititrekkende . De uitflag van deeze werkz~ .ame naafpeu .
ringen gaf by in 't Jaar MDCCLXXV11 in 't licht . Het
Werk was getyteld : The State of Prifons in E;agland and
Il7rlcs ; tirith Prclzminary Obfervatiors, and an Account
~f fume forei,1i Prifons . Rezorgd on de Wetgeevende

Ma gt de noodzaaklykheid aan to toonen van eerie ver .
dere en kragtdaadiger Verbetering der Gevangenislen,
ondernam by eene derde Reize door de Prtzlffchc en
Dostenrijkfchs Landen . 1)ceze voibragt by in bet . Jaar
MDCCLXXVtH1 , en ffrekte zyn Reis uit door Italie ;
eenige Landen , voorhetn door hem bezogt , op nieuw
doortrekkende, De ~'vaarneeni ; n ;en , welke by op doe_
zen Tocbt deedt , gaf by in 't Jaar NIDCCLXXX uit,
in een Ap pcnrli .v to the State of the Prifons in .England
cvn-'
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and Wales: containing a farther efccount of foreign Prifons and Hospitals, with additional Remarks on the Prifons of this Country . In 't zelfde Jaar gaf by een tweede uitgave van The State of PriJns . --• Wenfchende
verdere kennis to verkrygen van dit belangryk onderwerp , gaf by in 't Jaar MDCCLXXXI nogmaals een
bezoek aan Holland, en eenige Steden in Duitschland.
fly sing ool: na de floofd[leden van Deenemarken, Ztiveeden , Rusland en Poolen , en keerde, over Frankryk,
Vlaanderen en Holland, in den Jaare MDCCLXXXII[,
to rug. Het hoofdzaaklyke deezer Reize vermeldde by
in eene derde Uitgave van The State of Prifons , in 't
Jaar MDCCLXXXIV.
In bet voortzetten deezer Reizen , waren de Gevangenisfen en Hospitaalen de eenige Voorwerpen van des
I-leeren HOWARDS onderzoek , en, om de volledig(le
kundfchap op to doen, liet by zich door geene zwaarig beden wederhouden , of door gevaaren affchrikken . ---Te Parys zynde , bcgeerde by de Bastille to zien , en
weetende hoe weinig een flaatlyk verzoek ten dien einde
zou betekenen , naderde by floutmoedig de poort, klopte aan , drong terflond door de wagt been , tot de ophaalbrug , voor den ingang van bet Kasteel ; maar terwyl by dat verbiyf van elende belchouwde , kwam cen
Officier buiten, die hem verpligtte been to gaan . In bet
verloop van vier Eeuwen , van de grondvesting tot de
verdelging der Bastille, was de Heer HOWARD misfchien
de eenige Perfoon , die zich ooit genoodzaakt vondt
dit Gebouw met wederzin to verlaaten .
Te Rome en to Lisfabon tragtte by verlof to krygen,
om de Gevangenhuizen der Inquifitie to bezigtigen ;
doch to vergeefsch . Te eerstgemelde plaatze bezag by
bet uitwendig voorkomen met zo veel opmerkings , dat
bet opmerking begon to baaren, en by kon 'er been ander hefcheid van opdoen , dan dat bet door Paus Plus
DI=N V, in 't Jaar MDLXIX gehouwd was .
Met meer geluks werden to Madrid zyne poogi-ngen
bekroond ; door den bylland van den Graaf CAPIPO111ANSS, kreeg by toegang tot den Inquifiteur Generaal,
en werd door deezen geleid in de Geregtsplaats ; dock
kon geen ander gedeelte der Gevangenisfe to zien krygen . De voorfpraak van dien zelfden Edelman verfchafte
hem de inlaating in de Gevaugenis der Inquifitie to I'alladolid. Her flaagde by zo gelukkig, dat zyne nieuwsgic .
D d 4
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gierigheid voldaan werd ten koste zyner aandncningen .
Men vertrninde hem eene Schildery vale een <luto d Fe,
in den Jaare MUCCLXVII, toeu 'er zeven en rleecnrig
Perfoonen verbran i werdcil ;
,er zag by desgelyks de
Geregtsplaats, waar een Altaar Itoudt , en cell dcur was
met drie fluten na de Gainer des Geheiv .fchryaers , hoven welke gefchreeven ttondt , dat de groote Bin werd
uitgefprooken tegen alien , (lie her zica onderwonuen
daar binnen to treeden . In twee andere vertrekken vareu de Intignia der Inquifitie , en de ver , ,o,ieue Bueken, eenige deezer waren En8elfche ; in eeu deide vondt
men' eene mcnigte Kruisfen , Kouzei(Icransien, en Schilderyen, Men Iton .it here zclfs toe den hyzonderen trap
op to gaan , lanos welken de Gevangenen t= •r Geregts_
plaatze gebragt werden : deeze loopt na een doorg-lii
met verfcheide deuren , dan in geen derzelven nlngi by
den voet zctten . Hy boodt clan, bier eene maaind gev^ngen to hlyven ter voldoening zyner nieuwsgierigheid ;
cioch kreeg tell antwoord , dat 'er niemand in minder
dan di1e ;aaren nitk'a'a
en dan nog den eed van geheinihou"ing rnc'esc a ti .ggen .
't ~ :'as e er in de 'eloovige Linden , Spanje en
PortuUol, aleci' nict , dar d- 1-leer xo .vA1. n folterttsigen,
rvnhanken en dorI eie herkers, a :.nrrn('. Ely berigt ons,
dat by van de (,eya gems to Ocnabri c gcheel niet
zou gel rooken
dan chat by bet dcedt in de
hoop, dat bet vt'r(iag van de ,; clve ntugelyk de aandagt
zoo trel,, kcii van d( . .i ')cnlinneh ken Vorst, den te ;;enwoc,r :li ;ten fni>fe( ;rp . l_)iar wareu zeventien fchriklyke
Gc , aii e!iiskao eis v((' , r Misdaa,ligors ; ddn -lerzclven was
b .`/ LC duct Pt, C! Ge4ah, ;erlcn , (lie 'er line laaren gt Z'_'ten
hadr , tla cde wt-ec,the!,l ('er P nbal,k , hier gevvcl'.i1Qer
clan c'i 1' is , do((rLe!1'aan to hl'_'b, en .
Te Lu ;,t, vcrrekert by tins dat de verblyfplaatzen tier
rlei(de t ; .=R ran- z„iw"r r .v, n , en dat, in dezelve opgefloo .
tell to
de wench -tyke n ltnur zodanig foltett, dat
'('r kr,i! k .=;int 1, r;Cl I h('r !TCV L clan is . „ 1k hoorde,"
fchly'r by , , hLt g&f l i e .4V der radeloozen, en zing
g , Wt hurl ill-" %( dar l .t 4varen de tooneelen , en de
clenden , van wei :en de 112cr HOWARD flit vcrkiez ;n ;
ooe tr : e mr-i, Ten (. este iy! el' 1~'lC(ielnei Icllell,
Geen eerty cis , ge_rn Ii hirtcrend voorkornen 4"
.W"7
noodig ., ncr e•e n Man, (lie 7ich dus kwuet van de roernsvyke oi ten tier Al eftscal :eveuh` :d , om a11e tekens van
-
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agting van de aanzienlykfle Perfoonadien to ontvangen .
By zulk een Character mogten de grootfle Vorften des
aardbodems de toegevoegde onderfcheidingen der Mantfchappye vergeeten , en met hem veikeeren zonder het
denkbeeld van vernedering ; de Heer HOWARD belegende
bun met het ontzag aan hunnen hoogen rang verichul=
digd ; maar teffens met die edele eenvoudigheid en openhartigheid, zo wel voegende aan een Alan, die zich tot
den edelflen rang order de Stervelingen verheeven hadt
den rang van Burger en Patriot der Wereld .
Prins HENDRIK , Oom des tegenwoordigen Konings
van Pruifen , vroeg hem op zekeren tyd, of by nimmer
's avonds na eenige upenbaare Schouwplaats ging , na
zyn sverk over dag afgedaan to hebben . Hy verklaarde
zulks nimmer to doen, en dat by meer vermaaks fchiep
uit hot betragten van pligt , dan uit eenige verlustiging .
Toen de Groothertog van Toskanen , thans Koning van
Jlcngoryen, hem ten middagmaal in zyn Paleis verzogt,
liet by hew ten antwoord toekomcn , dat het hem feed
was voor de core, hem aangehoden, to moeten bedanken :
dew: yl by Been drie uuren van zyn tyd daar too kon
uii f;}aaren .
De laatstoverleden Keizer verlangde met den Beer
en diens gevoelen to verneemen
HOWARD to fpreeken ,
over de Hospitaalen en Gevangeni,len in de Landen zyner Heerfchappyc . 1-let flondt de deer HOWARD te ;;en,
zich to fchikken naar de tuenonaali,,e Etiquette des Keizerlyiken Hots, om to knielen, als men in 's Vorften tegenwoordigheid word tc,egelaaten ; op de beleefdfle wyze
verfchounde by zich van zyne opwa ting by den Keizer
to maaken, oordcelende dat het voor niemand dan voor
De Keizer, de reCOD alleen paste de knien to buigen .
den der weigering befnerkende , flelde die Pligtpleeging
ter zyde (*) , en onrvim, den Heer HOWARD in zyu
Kabinet, vatte hem by de hand, en hieldt een Lang gefprek met hem . Vrymoedig deelde by den Vorst zyne
gedagten mede over de Gevangenhnizeu en Hospitaalen iii
H/eenen , die by oordeelde dat onder Been good opzigt
.
flond en , en fprak met kfem tegen eenige donkere her
kers ,
( 1 . ) Omtrent zes veeken naa dat de flcer no RD Ws.., mn ve j et, heeft ~e ei er deeze Pligtpleegi .10 al,+ i,\ha.'t,
D d
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leers , in verfcheide Gevangenhuizen to dier Stede . De
Keizer was bier over niet zeer in zyn fchtk , en voerde
hem to gemoet : , Hoe, myn Heer, wat klaagt gy over
„ myne Keikers? Hangt men in Engeland de Misdaadi„ gets niet by douzynen op?" ,, Ik," hervatte de
Beer HOWARD , „ werd liever in Engeland opgehangen,
„ dan in 't leeven gelaaten in een van de Keikers uwer
„ Majetleit ." - De Keizer zeide, naderhand , tot een
Engelsch Heer : „ In de daad, die kleine Engelschman
„ was geen Vleier !"
Te Conflantinopole, word de Ileer HOWARD niet alleen
ontvangen met al de onderfcheiding aan zyn Character
verfchuldigd ; maar by merkte, onder andere groote hoedanigheden, den Turken cigen , op, dat hunne dankbaarbeid voor ontvangen gunstbecvyzen zeer groot was . Zo
gelukkig gewecst zynde , dat by eeu zeer ryken Turk
van eene ongefleldheid genas , boodt de edelmoedige
I\ ufulman hem een beurs met 2ooo Sequinen aan (*) .
De Heer HOWARD wilde dezelve niet aanneemen, en verzogt alleen de vryheid, om nu en dan aan den hof des
Patients to ntogen zenden om eenige Druiven en Oranjeappelen , om by zyn ontbyt to gebruiken . De Turk zondt
hem alle morgens eeu korf vol van de uitgeleezenite
vrugten, die zyn hof uitleverde .
Naa de Gevangenisfen , ten aanziene van de Gezondheid en de Zeden beide, to hebben zoeken to verbeteren,
(zyn hoofdwerk,) elf jaaren lang , en naa door alle mo .
gelyke middelen beproef~l to hebben , om de fchriklyke
kwaal, de Gevangenis koorts, uit to rooijen , vormde de
Heer HOWARD een Plan , bet menschlievendfte en weldaadigle , 't geen ooit in de gedagten van een Mensch
opklom --- ova den voortgang der Pest to fiuiten .

Flier toe was, in de eerlle pl, ats, noodig, kennis to krygen nan de verblyfplaatzen dier kwaale, de voornaamlte
Lazaretten ; de uittteekendfte onder deeze was to Marfeille . Gevaar en moeilykhcid vertoonden zich in allerlei
gedaanten . De verregnande jaloufy der Franfc/re Regeering , ten opzigte van den Levantfheaa Handel , hadt
dezelve bewoo^en om het Lazaret to n4'arfealle, voor 't
nag van vreLmden zurgvuldig bedekt to houden . Des
Becton HOWARD'S voorwerp geen onmiddelyke betrekking tot den Handel of Staatkunde hebbende, onderitondt
eeu
Deeze bcloopen omtrent 9Jo Punden Sterling .
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cen aanzienlyk Edelman, by bet Franfche Hof, cen verzoekfchrift in to leveren, dat h_t then Heer zou vergund
worden dit Lazaret to zien ; bet werd voluit geweigerd .
De Heer HOWARD liet zich bier door Diet affchrikken : dewyl de onderrigting , daar to bekomen , van zo veel belangs was , tot bet volvoeren van zyn Plan . Derhalven
bet Ch iracter van een Engei.ch Geneesheer aanneemende,
die tot zyn vermaak, en om zyne Gezondheid, reisde,
trok by naar Marfeille , en daar by voor Diet de lieden
bediende, hadt by geen gebrek Ran Patienten . Om deeze
rol to fpeelen was by hevoegd , dewyl by met alleen,
gelyk wy reeds vermeld hebben, in zyne vroege jeugd in
de Geneeskunde zich geoefend , maar zints met de voornaamfte Geneesheeren in Engeland gemeenzaam verkeerd
hadt . In omtrent negen dagen naa zyne aankomst in
Marfeille , verkreeg by , door aanhouden , en bet kragtigst van alle overreedmiddelen, bet verlangde onderrigt,
en zelfs een nauwkeurig plan van bet Gebouw.
Vervolgens hezogt by de Lazaretten van Genua, Li'orno, Maltha, enz . ook tong by na Smyrna en Conftan .
tinopole. Van daar weder na Srnyrna keerende , beflout
by om de beste berigten op to doen, fcheep to gaan op
een Venetiaansch Schip, met eeu Brief dat 'er de Pest
heerschte, om dus Quarantaine in bet Lazaret to dier Stede to houden . Hy halt een lange en gevaarlyke reis . By
zyne aankomst werd by met een boot na land gebragt,
die men met een langen ftok na land zette . Men geleide
hem in een der vertrekken , een zeer morfig verblyf, zonder tafel, ftoel, of bed . Over dit verblyf klaagende, bragt
men hem , na verloop van twee of drie dagen , in een
ander, Diet min flegt dan bet voorgaande . De plaats, in
welke by fliep, hadt een fteenen vloer, en by was bykans
omringd van water . Zes dagen hater werd by verplaatst
in een befmette kamer. Zyn eetlust ging over , en by
oc.rdeelde gevaar to loopen van de teeringkoorts ; doch
zich eca kleine voorraad van muurwitzel verfehaffende,
liet by de wanden daar mede beftryken, waar door by
een zuiver en bewoonbaar vertrek kreeg, en zyn eetlust
met zyne gezondheid weder hekwam . -- Op de reis
van Smyrna na "enetie , ontkwam de Heer HOWARD
zeer gelukkig een groot gevaar, bet Schip , waar op by
zich bevondr , werd aangevallen door een Rooffchip van
Tunis, 't welk, na een hevig gevegt, zich senoo .1zaakt
youth of to houden . De Capitein verhlaarde hem naderhand ,
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hand , dat by beflooten hadt , veeleer dan bet Schip
over to geeven , en tot cene altoosdunrende flaaverny
gedoemd to worden , 't zelve in de lugt to doen vliegen .
De Heer HOWARD, alle mogelyke nnderrigt'ng epgedaw:n hebbende, ten aanziene vin de natuur en de verfchynzelen der Pestziekte , en de middcleu , die met de
meeste vrugt tegen deeze fchriklyke geesfel des Menschd-ums fcheenen to werk gefteld to kunnen wurden , gaf
weder een bezuek aan de meeste Gevangenisfen in Euroh~, , byzonder aan die in Groot-frittai jc en hrland.
Als by in dee7ervoege de Schryfftoffe verzameld hadt
vo 'r zyn flccount of the principal Lazarettos in l urope
betoonde by weder zyn wonderhanren vlyt om
dit \Verk your de lirukpers gereed to maaken , en 't
daar op to b- ; o gen . Zestien weeken lang , in welk
tvaverloop, een der lrengfte Winters, onit beleefd, inviel , gees by beflendig 's morgens ten drie uuren op,
en zette zich aan 't werk . Zyne groote onthouding, en tyzondere wyze van eeten , ftelde hem nict alleeu in ilaat om vecl nicer tyds aan den arbeid to befteeden , dan zy d e de gcwonne leevenswyze houden ;
dock was hem van zondcrlingen dienst op reis .
Doorgaans ontbeet by 's m rgens ten zes uuren , daar
toe thee met broad en boter gebruikende ; vervolgens
gebruilae by niets voor naamiddags, wanneer by weder
thee met brood en boter nam ; z,)m yds gebruiktc by
eeriige fruit tusfchen beide, dock gcen vleesch of Wen,
De [leer HOWARD, n"et to vrede met bet geen by dus
verre cedaan hadt , gar, in 't flot van zyn Verflag der
Le, a ; c tr;2 . zyn oognicrk to verfiar n am t',ngelarad weder to \'C Paten , an jerrnaai Ruslam<r. , Turk-yen , en andere t;ewest n , to bezueken , en zyn reis verder Oostwaard 3 s nit t- frckken
r N., tezci'," fcl;ryft hy, „ zeer wel de gevaaren van
„ znlk eene Reis . Nngthanns vertrouwende op de be .
i ; g yan die goedc Voorzienigheid, welke my
• fcherr
~~ do,, large behned lieeft , beveel ik my zelven , met alle
• bed ard- en gerusthe d aan de fchikking der nimmerf^alende `Vysheid . Behaagt bet GODS myn leeyensa
• draad of -e fnyden in de volvoering van dit oogmeik,
r'at (! , in myn gedrag niet verkeerdlyk tregefchreeven
• wwrorde
aan ligtvaardigheid of geestdryverye ; maar aan
•
~, eene ernitige en welberaadene overtuiging, dat lk her
,, paa
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pligt hetreede, en aan cene opregte begeerte

• om een werktuig to weezen van uitgebreider nuttig• heid voor myne Medefchepzclen , dan verwagt zou.
99

kunnen worden , wannter ik my in den engen kring

• van een afgezonderd leeven bewoog ."
Zyn voornaanifl :e oogmerk op deeze Reize was , om
cen Geneesmiddel , in I,irgelaad zeer geagt in Kwaadtoe to dienen ; zich verzekerd
aartige Koortzen
houdende, dat even dienftig zou weezen tegen de Pest .
Fly gaf ecn Wend een bezoek kort vddr zyn vertrek ,
en nam met veel genocgen affcheid . By bet vermelden
van de vrees dat by niet leevend zou wederkomen ,
betuigde hy, ten dien opzigte, zeer gerust to weezen,
en vegde 'er de woorJen by, die Vader PAUL gebruikte , toen zyne Geneesheeren zeiden dat by niet langer
zou 'leeven : , 't Is wel , vat COD ook behaage , dat
• behaagt my!" Met dit volkomcn en vast hetrouwen op de Godlyke Voor7ienigheid , ging by in den
Zomer des Jaars MDCCLXXXIX op reis . --- De
Eerw . Dr . PRICE , Mr . HOWARD'S I?oezemvriend Vain
zyne Jeugd of , met Wien by op aile zyne Reizen
Briefwisreling hieldt , ontving van hens den laatften
Brief gedagtekend Moscow , tweeentwintig September
MDCCLXXXIX , waar in, by onder anderen fchreef :
• Demge weinige da en geleden, ben ik in deeze St ad
• aangekomen , en heb myne Bezoeken aangevangen ;
• de Hospitaalen zyn in een flegtcn flaat . Meer dan
• 70000 ivlatr'tozen en Recruten flierven 'er in bet
• jongstverloopen jaar . Ik doe myn best, om de toorts
• der Menschlieven'1heid in dee/e wydafgelegene Ge• westen to onttteeken ." --- Dan by nerd een flachtoffer van zyn gadeloozcn yver voor bet welweezen zyner
Medemenfchen , op den 2o van January M hCCXC , to
Clieifon , de Hoofdftad van de ILr-am (t) . Ily werd ,
Vol-

Dr 7atner Powder.
(t) Zyn dood werd, in dc London Gazette van den 23 Maart .
op de voigende wyze , hek(nd g,maakr , misfchien het cerfte
o')dsbckcndm •l ak ng van een onbeampt Heer
voorbeeld ecner
van then aarr. H'a"ic,ov 6 \hart , . G s'etcn kwam in deeze
• St ad e, n P,, r1f . i n % all Clbe fmz , bet "gt brcncende van bet
„ uverlyden dcs Heeren HOWARD , zo wel bekend door zvne
„ Rei-
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volgens zyn eigen verzoek, begraaven in den tuin van
een Landgoed, toebehoorende aan cen Fraiisct'i Edelman,
van wien by veele beleefdheden onwangen hadt ; en
deeze laatfle pligt werd aan hem volbragt door den
getrouwen Lyfknegt, die hem op alle zyne Reizen vergezeld hadt (*) .
Reizen en Plans , tot verbetering der Gevangenhuizen en
Hospitaalen in Europa. Deeze Heer flrekte ten flachroffer
zyner Menschli'wendheid ; want eene junge jufvrouw to Cherfon, aan eene heet koorts ziek liggende, bezogt hebbende om
haar eenige geneesmiddelen toe to dienen, word by door dezelfde kwaal aangegreepen, en ftierf den twaalfden dag .
Prins POTEMKIN, van zyne Ziekte hoorende, zondt zyn Arts
van 'asjy, om hem, ware 't mogciyk, to helpen ."
(*~ De Heer HOWARD heeft een ecnigen Zoon naagelaaten,
thans vyf en twintig Jaaren oud , die ongelukkig krankzinnig
is . Onvermoeid in bet opzamelen van alle de byzonderheden,
welke kunnen flrekken , oin hot Character van groote en uitmuntende Mannen op to helderen , oordcelen wy ons egter
nict verpligt tot de byzonderheden van bet huiFlyk ]even at' to
daalen , of de geheimile fehuilhocken door to fiiutTelen om 'er
fchandvolle ftukjes op to zamelen . Uit kicschheid, en zehs nit
menschliefde, zuuden wy hot vermelden van deeze ongclukk; ge
omflandigheid overgeflaagen hebben . Dan, naardemaal 'or, eenige Anecdotes den Heer HOWARD betreffende, verzanield in ze .
ker onlangs uitgegeeven Stukje , inkoinende als haastig opgeileld, door do spoor der gelegenheid aangeprikkeld, cone pooging gedaan is, on) deezen grooten en uitmuntenden Man van
wreedheid to befehuldigen, door to verzekeren, dat Vaderlyke
Geflrengheid lien Zoon in deezen ongelukkigen flaat dompelde , vonden wy ons verpligt deeze ongelukkige omlland .gheid
to vermelden, om, op hot beste gezag, die valfche en kwaada,irtige befchuldiging volflrekt to ontkennen, (De Eerw. PALMER beeft, in een uitgegeeven Lykredcn op HOWARD, nit eigen
perfoonlyke kennis zo wel, als volgens hot berigt van anderen,
de valschheid van deeze aangetygde wreedheid bewcerd) .
't Is opmerkenswaardig , dat do Bezorgers van dat Gefehrift,
die yverdcn in hot plan om ter core van HOWARD by zyn leeveil con Gedenkteken op to rigten , de eerflo waren, om naa
zyn dood diens Character to bezoedelen ! Doch zy hebben nadcrhand eenige Brieven uitgegeeven , die de volkomenfte wederlegging van dien laster behelzen . Zy hebben zich gedrongen gevonden , om als 't ware A,nende honorable to don , en
cen kaars to ontftccken to hunner eigene vernedering en Minndo ; dock, zonder deeze ple;tighe :d to voltooijen, door GOD en
hun

•
„
•
„
•
•
„
•
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hun Land vergiffenis to vraagen , wegens deezen wreeden aanIlag , om den goeden naam to lchenden van een der grootfte
cieraaden buns Vaderlands. - In deeze zelfde Anecdotes
word desgelyks gezegd, „ dat, by den Heer HOWARD, even als
• by de •T urken, diep gewortelde gevoelens wegens de Voorbe„ fchikking in Route onverzaagdheid veranderden ." Maar de
I-leer HOWARD ftondt niet in de leer der volftrekte Voorbefchikking . Hot onbezweken befluit , waar mode by alien gevaar
moedig onder 't oog zag , als by deedt 't geen by zyn Pligt
oordeelde , ontitondt uit een vast betrouwen op de Goedheid
en Befcherming van bet Opperweezen : en uit hetzelfde leevendig geloof, als de Psalmdichter bezielde , wanneer by zong,

• Schoon ik in de valeie van de fehaduwe des floods inging , ik zou
• geen ktivaact vreczen , want gy zyt net my , en uw fok en f of
• vertroosten my ."
De aanduiding , in dat zelfde Gelchrift , „ dat de Heer HOWARD alleen in agting was by de
„ Presbyteriaanen, Moraviaanen en andere Sectarisfen, van welke
• de Stad Bedford vol is," heeft men voor de taal der Bigotery to houden . De Heer HOWARD decide in de hoogagting
van Lieden van allerlei Godsdienstbegrippen . Hunne agting
en genegenheid waren, gelyk zyne eigene Menschliefde , niet
bepaald door de enge perken van befpiegelende begrippen . Indien wy do bepaaling van een Sectaris in de beginzelen en handel van den Ileer HOWARD zoeken, zullen wy die vinden in 't
character van een Man , die ftondt op bet onvervreemdbaar
voorregt, (voor 't welk zulke uitmuntende Kerklyken , als een
HOADLEY en LOWTH, pleitten ,) om voor zichzelven in zaaken
van den Godsdienst to oordeelen ; die aan alle Menfchen 't
zelfde onwaardeerlyk voorregt toekende ; en die, met dezelfde
bereidvaardigheid, zou toegefchooten weezen om een Mufuiman
of een Gentoo to lielpen, als orn zyn bylland to beden aan een
Anabaptist of een Presbyteriaan .
Zyne twee Vrouwen waren
beide Leden van de Kerk van Engeland ; terwyl by zelve to
voet na de Vergadering tradt , bragt zyn koets deezen na de
Kerk ; en veele laaren lang beeft by vriendlchap en briefwisfeling gehouden met aanzienlyke Kerklyken zyns Lands . Doch
van wat belang zyn de enkcl befpiegelende begrippen van een
Man, die, in zyn leeven en bedryven, toonde, welke naderingen de Goeden en Deugdzaamen kunnen maaken tot hot God .
lyk weezen ; den Algemeenen Vader en Weldoener van alien .

Da
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A van

LONZO DE

IV, bygenaamd de

BRAAVE,

beklom den Throon

Portugal, in den bioei zyns lwens . Jagtvermaak natll

hem geheel in . Zyne Gunftelingen en Vertrouwden kweek_
ten die drift geftadig aan . Hy fleet al zyn tyd in de bosichen
van Cintro, terwyl de Rykszaaken verwaarloosd, of bezorgd werden door de zodanigen, die 't van hun belat!g rekenden hun
Vorst in onkunde to houden .
In 't einde, wend zyne
tcgenwoordigheid to Lin
fahon noodzaaklyk , by tradt ter Raadzaal in met al de dtafr van cen Ieugdigcn jaager , en onderhield, op cone vrolyke en gemeenzaame wyze, de Edelen met
con verhaal van 't geen hem geduurcnde cone gehecle maand in 't
Jagtbedryf belegende .
Zyn verflag geeindigd zynde, rtes
een Edelman van den eerften rang op , en voerde deeze taal
„ Hoven en Legerplaatzen zyn voor Koningen gefchikt , geen
• velden en bosichen . De zaaken van den gemecnen Burger
• loopen in 't wilde, wanneer by aan Vermaak den voorrang
• boven zyne Bezighcden gecft ; maar als Vermaakneeming de
• gedagten van cen Vorst gansch en al vervullen , wordt een
• geheel Volk op den rand des ondergangs gebragt . Wy ver_
• gaderden bier tot geheel andere cinder , dan om van Jagt_
• verrigtingen to hooren ; verrigtingen, alleen verftaanhaar voor
• lieden van dat Beroep . Indien uwe Majefteit agt wil geeven
• op de behoeften van uw Volk , en de zwaarigheden, welke't
• zelve drukken, wegneemen ; dan zult gy in hun ge , oorzaame
• Onderdaanen vinden ; indien niet . . . ." De Kon ng recs voll
driftvervoeringovereinde, en viel hem in de reden ; Indien niet
vat dan? - „ Indien nict" hervatte de Edel3man op can fterken toon, „ zy zullen uitzien na cen anderen en beter Ko .
• ping ! - ALONZO, gansch ontfteld offer deeze taai , liep ter
Raadzaale uit ; doch welhaast keerde by bedaardi weder , en
fprak : Ik bevroed de waarbeid van uw zeg ;en . Hy , dae de pligten
van een Koning niet vervult, kan niet lang goede r ;rderdaanen heb_
ben. Gedenk, van deezen dog of, dat gy n et longer to doe : h=bt
snet ALONZO den gaager, onaar met ALONZO Konmg van Portugal,

MENGELT~ERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYR .

PROEVE, OM AAN TE TOONEN DAT HET IIAANENGEKEAAI , 'T GEEN APOSTEL PETRUS HOORDE,
HET BLAAZEN OP BEN TRUMPET WAS .

(Uit het Enaelsch .)

Tk gcloof, fiat de meeste Schriftuurverklaarders zamen®
1 fteiunuen , om de woorden van CHRISTUS tot PETRUS i
Voorwaar zeg ik u , fiat gy , in deezen zelfden nap,
cer de Haan gekracid zal bebben , my driemaal zult
vcrlochenera , MATTH . XXVI : 3 ~ , in then zin verftaan ,
dat, v66r zeker Tydsverloop , de Apostel driemaalen die
fchandvolle Verlochening zyns Meesters zou pleegen .
Maar deeze verklaaring, hoe redelyk ook, refit ons niet
uit eene zwaarigheid, ontflaande hit bet 75fte vs ., ell
terfund kraaide do Haan . De verhaalen van alle
de Euangelisten zijn geenzins overeen to brengen met
het denkbeeld, dat 'er enkel zulk een Tydperk zou verloopen v66r de Verlochening van PETRUS ; want zy
alien fchryven uitdruklyk , dat 'er een Bedryf plaats
hadt , dat 'er een Geluid geflaagen wierd . By MARCUS
XIV : 68 , leezen wy, en lay ping buiten in de Voorzaale , en de Haan kraaide, en vs . 72 , en de Haan kraaide
de tlveedemaal. LUCAS berigt ons XXII : 6o . En
terfiond als by nog fpeak kraaide de Haan . En JOANNES
XVIII: 27, PETRUS dan lochende {act wvederona, en terfond kraaide do Haan . 't Is onmogelyk deeze uitdrukkingen enkel doot lict ftellen van zeker Tydsvcrloop nit
to leggen .
Verre weg de meesten , zo ik niet twyfel , verbeelden
zich dat dit Gekraai bet Gekraai was van een gemeenen Haan ; doch dan zou, om tot to grooter verzekering dat deeze Voorzegging wezenlyk en daadlyk vervuld was , den byzonderen Haan moetcn zyn aangeWcezen ; 't zy , by voo rbeeld, de than Van PILATUS
of van NlcoIIEMUS ; en hadt deeze op epast mocten
wvorden door bevocgde en gcloofwaardige getuigen ; oni
D e
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ons to verzekeren , dat de aangeduide Man niet gekraaid hadt geduurende den geheelen nagt , vdbr den
tyd dat PETRUS zynen Heer driemaal verlochende .
De woorden der Euangelisten moeten blykbaar gebragt worden tot een byzonderen Haan, anders moeten
wy , in ftede van r n wonderwerk , 'er eene tnenigte
veronderflellen : want dan moeten alle de Haanen in jerufalem wonderdadig wederhouden weezen van kraaijen,
tot dat PETRUS drietaal zynen Meester verlochende,
op welken tyd aile hunne tongen werden losgelaaten .
Diet gering zyn deeze zwaarigheden , en worden zy
niet weinig vermeerderd , door 't Been de Rabbyncn
ons melden , dat 'cr geen Haanen in jerufalcrn waren
ze werden daar, en omflreeks, volgens hunne opgave,
niet toegelaaten , nit hoofde van de heiligheid der plaatze. 't Is , to deezer oorzaake , dat de hedendaagf'che
jlooden niet nalaaten to fpotten met deezen Haan . Zie
WETSTEIN, Op MATT$ . XXVI : 75 .
Ik onderneem eerie Uitlcgging in 't midden to brengen , die ontheven is van alle deeze tegenwerpingen,
en, myns oordeels , alle zwaarigheid wegneemt .
Vooraf ftel ik vast , dat jerii/ulcin eene Stad was,
waar in Krygsbezetting lag , en wel eene van ten minften duizend Alan , terwyi . 'er zich , op de Hooge Fasten , een veel grooter aantal bevondt . Van bier Lieu
wy, dat LYSIAS de Overfle, op eeh tyd, twee hondcrd
Krygsknegten , zeventig Ruiters , en twee honderd
Schutters kon uitvaardigen , en nogthans de post genoegzaam bezet houden , HANDEL . XXIII : 23 . Deeze
Krygsbenden waren gelegerd op bet Kasteel Antonia,
't welk over den Tempel zag , order 't bevel eons
Overften . De Krygsgebruiken , derhalven , die plaats
hadden by de Ronneinen in bet aanflellen en aflosfen der
Wagten, en wat men daar by deeds, vondt ook plaats
to ,'ert falcm .
't Is wel bekcnd , dat de Romeinen , zo wel als de
Griekcn, den nagt verdeelden in vier %Vagten, elk van
drie uuren : dat is, van zes uuren, in den avond, tot
negen uuren , van negen tot twaalf uuren , van twaalf
tot Brie , en van Brie tot zes, uuren . Deeze worden
by den Euangelist MARCUS XIII . vs 35 in deezervoege aangeduud : zo waakt dan : want gy weet niet wanneer de Heere des Huizes komen .zal, Laat, of to Mid
derna,;t, of met het Haa,,nengekraai, of in den Morgenfiund.
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Deeze Waakuuren of t'Vaoten , (want de woorden w?Lx .r & xvca ,&,, , worden de eon voor her andere
gebruikt,) werdcn aangekundrgd door Let ileeken van
een Trompet , en wanneer de cons \Vagt de anderc at=
loste , word de- Trompet geblaazen . I?e vier 1Vagten
werden geilooten door het blaazea op con Horn
.
DRAIUNBORCH zest, de laatite Trompet, die ten due
uuren in den Morgenilond bliss, list men dricmaal hoaren , om bet kraaijen van cen 1law na to bootzen ;
doch uit de woorden van Ausomus, was het de lloorn,
(lie dricmaal blies ; dit niaakt de naarvoll;ing no , ilerker ! Aan den voet der bladzyde breng ik , uit olltelbaare bewyzen vo,)r dit fluk , alleen als voldocnde de
volgende b y (=t) .
Ui t
Jiond.

( fl') SILIUS ITALICUS, Lib . VII . vs . I54, Edit .
fchrytt

DRAKONBORCII,

Hcec fecura, snedi'nn fo ;nni cum buccina aae,-tean
Divideret ; jalnque, excu bias fortitzu iraiquas .
dceze twee aantekeningen maakt,
buccinaaoctemdiridtret. Propric tamers
clepfydris Romani noctem dividebant, tuba autern conimittebant ;
et ficut tuba inchoabant, lie cornicine claudebant ac revocabant .
Vide vEGE'. Lib . Ill . C . 8 . de Cajlrorum ordhnatione . De plaits by
VLGETIUS luidt : „Et quia imposfibile videbatur in ipecuhs per totam
• noctem vigilantes fingulos permanere, ideo in quatuor parses
• ad clepfydrasr furt divifx vigilioe, ut non amplius quam tribus
• hods nocturnis necesfe fit vigilare . A tubieine omnes vigilie
• connnittuntur, et finitis horis a cornicine revocantur ." DRAvEnBORCH gaat voort . Quartuln igitur tubicinem cornices fequebatur. Quatuor vigihr erant Rom,u)orum , Lit fcribit cENsoRrNus, Cap. IX do die natala . Ex connnittebantur tuba, tit ad elus
fonitum cedenti prime fuccederet altera, ct lic doinceps, &c .
Op de woorden, Eecubias jortztus iniquos, ni-,rkt hi a,,n . I1inc
Grnci in A,,xz noctem dividcbant a foitiendo, tit animalia olim
pars prima
cum fortito ederent, unde w,dA,r ;!ns >i ~zo+s .
cr pirecipua animalis . Quarturn autem \{ ;,o . rcipondebat quartz
Romanorum tuba?, raoscuUS Idyl, ,iv • , . o]e ? I ;z,nv z n- ,v ocjx~
Tertiuln VerO Vigiiell1 SILIUS p'ioprlorcin nocti
eYysd~e ~~ rWC .
medite, quam Gallicinio, conflituit ; de his ei(:e CENSURINUM : faespat uul
tum autem, quia tribus horis'vigilia coi fah .lt, ut
hn•a rur trium Glxcis interdum dell-net . Ilanc autetn tuljam
intelligit in Fragmentis Lyricorum Po~ta ille, qui pacis tempore
GulL c 2
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OVER HET HAANENGEKRAAt

Uit deeze iukken blykt , dat de Wagten afgelo$t
wierden met bet blaazen op een Trompet . De twee
laatfe werden beiden bet Haanengekraai geheeten : dewyl de Ifaanen doorgaans omtrent then tyd kraaijen .
IVIaar, dewyl de Trompet by deeze Wagten geblaazeii
werd, hadt dit Geblaas den naam van bet Kraaijen van
den cerflen Ha,-in , en bet Kraaijen van den tweeden
Haan . En inzonderheid werd bet laatie fteeken van
de Trompet her Kraaijen van den tweeden Haan geheeten, dewyl, gelyk AITSONIUS zegt, die Trompet driemaal geblaazen werd : 't geen, naar de aanmerking van
DRAKENBORCt1, in uabootzing van den Haan gefchiedde.
Zy zonden, gelyk GRX,-VIUS fchryft (*) hunne Wagten nit, en verdeelden ze door een Trompet ; vanwaar
goede Scbryvers aan deeze IJ'agten den naam van T9•o mpctcen geeven, als de eerie, tweede, derde, en vierde
T rornpet , dat is Waat . Maar de twee laatie Wag ten
noemden zy niet alleen do derde en vicrrde Trompet :
maar, zO als wy gezien hebben, het Kraaijen van den
eerfien Il~aa .~ , en bet Kraaijen van den tweeden Haan .
Zo nOemt ARISTOPt1ANES, gelyk WHITBY hem aanhaalt,
bykans met dezelfde woorden van MARCUS, de vierde
Trompet ors to deurEeov oc).Ex%vvY e9E%TE?o, wanneer de tweedo

Gallum folaui tubam esfc air, quod nos in elegiis noliris ita expresfitnus,
Solequ2 quce posfit placidain tuba rumpere noetenl

Sopztzs, placido ficb love Gallus erit .

Quarta enim tuba za axexrg •v o~wvia proxima crat . In facris
libris in ~'~°, ME vortrav, aAEfstpu Oawrav et To 7raevr nox dividitur.
Ubi o~ E ca pars CSC, quam antiqui luminibus accenfis, et prima
face vocabant, quay concubium prmcedit, ultima vesperm, ficut
Te a• • w i prima dici .
SIC PETRUS ter ante Conticinium CHRISTUM
neq,arat ; ter enim canit Gallus in quo et quarta Romanorum
tuba zpv a\ri ~vc wvr .ev imitabatur, ter canebat enim,
Ter clara ii Jantis Eoi
Signa canit ferns deprenfo Marte Satelles .
AUSONIUS .
('') By GatEVIUS Antiq., Vol . IV. p. 1184 leezen wy,
Buccinte comm ttebant ct definguehant vigilias, unde boni ferip .tores ip',is vo_rilias bucoinas apellahant, tit ad primam, lecun_
ciam, to :tiam, quartam buccinam, id cst ad vigiliarn.
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Haan kraaide . En JUVENALIS, Silt . IX . V . ICO . Quod
tamen ad cantum Galli facet ille fecnndi ; 't Been by doet
op 't Kraaijen van den tweedfn Haan .
Deeze Schryvers gewaagen van bet Kraaijen van den
t9' ceden Haan , ' t welk MARCUS uitdrukt door, de
Haan kraaide de tweede maal. Ik befluit , derhalven ,
dat , wanneer onze Heer voorfpelde , dat eer de Haan
tweemaalen zoza gekraaid hebben, PETRus here dricmceal
zou verlochenen, by dit Diet liet aankomen op 't Been nooit
met nauwkeurighcid kon bepaald worden , of afhing van
een Dier ; maar op een ding dat zeker en beflcndig was
-- de 7rompet, blaazende by de vierde Wagt .
Ilierby merk ik aan , dat deeze Wagt waarfchynlyk
voor een gedeelte geplaatst was op 't Kasteel van Intovia, 't welk over den Tempel zag : want wy vinden dat
LYSIAS her oproer in 't hoorhof der Heidenen ontdektc,
op 't oogenblik dat het ontflondt . De Overfle , vreezende dat P~iui us in flukken zou gefcheurd worden,
beval de Soldaaten na beneden to gaan , hem met gcweld van onder hun we to neemen, en in het Kasteel
to brengen . Indien , delhalven , de 'frompet zich liet
hooren van zulk een hoogte , moest het .emaklyk gehoord kunnen worden door de gantfche Stad , en inzonderheid in 't huis van CAJAPllas , ' t Been Diet vcrondertleld kan worden op een grooten affland van den
Tempel geflaan to hebben . Althans kon dit gelu,d dit
huis veel gemaklyker bereiken dan ecn Haanengckraai .

WAARNEMMING EENER GENEEZEN STAAR , Pool. DE
SNUIFPOEDY.RS VAN Dr.N IIEER RLEELR .

Wel Edeli veer Geleerde Hceren , S3.ryver,
der Nzeutve Sgemeene Vaderlandf he Lcttcroefeningen!
, die de Genees- en Ilcelkundea ocfencn,
D atdealien
vermogns niet hebben om Genees- cn Heel .
kundige Waarnemingen to maken , is ten vollen bekendi .
'Er word, immers , eene uitgebreide kundi :;l widl, en
meer date gemecue olldervinding vereischt , oln Ilet butE' e 3
tell,-
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ten ;ewoone , van het getvoone , to onderfcheiden , cu
to ondcrkcnnen .
Deze hocclani,;heden niet to bezitten , zyn , ons bedunkens , de voornaamfte zoo niet de eeuige oorzaken, dat
men dagelvks , door eene menigte `Vaarnemingen , die
wear Iyk nicts zeldzaams in zich behelzen , overladen
word . En aan den anderen karat , dat veele zeldzame
gevallen , en do he,lzaamlle ontdekkingcn , voor veele
practi/,eerende Genees- en Fleellieeren , verborgen blyvL.n ; en, tilt lien hoofde, hunne lyders van dat voordeel verlleken zyn , 't welk zy an,lerzints , ter hunnet redding, van do Gences- of [Ieelkunde zouden kunnen erlangen . Dit alles bevestigt myne eigene ondervinding ; want men moct, orn deze en andere redenen,
als gebrek in teal en flyl , wanneer men lets zonderlings
denkt to ontdckken, zwygen . Doch cen geval,'t geen
nay is voor`;ekomen, drill at my , hoe gebrekkig ook , het
U E 's . mode to declen , met vcrzoek , orn , indien
het zulks waar&g is, in U Ed . alom geacht Maandwverk
to piaatzen .
llet geval is namelyk,
Ecn Boerenmeid , oud circa dertig Jaren , van cen
tanlclyk gezond lichaamsgellel, en welke hare maandelykfche outlasting geregeld hadde, klaagde my, dat zy
zedert agttien a negentien maanden , eerst in bet linker , vervoigens iii het renter, oog , eene gezigts-verduistering was ontwaar geworden, welke zoo fterk was
t,,cgrenomcn, dat het haar onnlogelyk was, zelfs in een
flerk l c11t, ecnige voorwerpen behoorlyk to onderfcl .iden . Met alle Inogelyke nauwkeurighcid haar onderzoekndc, bcvond ik, dat zy in beicle oo'en eene verduister n` vin het kristal , on dus eene waare gcvestigcle.
;,taar, had, welke van eclt Zeegrocoe kouleur ware ;
dock meet cenig onderfcheid , zoo . dat het kristalvogt van
bet re ter oog 11og rict gehecl vcrclvisterd, maar dat 'er
lair ce ,znden, hocwcl goring , eene klaarheid was, en
zc, e n
re,ien, floe eel -, mists . d,,ch met veel moeite,
da, t en n .: _t, al s by fchcalcrin ;;, kon onderfcheiden .
floe ~~ein g ik hair , wegens de herilelling van haar
verl,'nrea gc ie,t, konde belooven, Hot ik cvenwel hear
nici hocjncloo s zitten , meat gaf haar eenige troost , older
vraorwajrdc, plat, wilds zy op hcrffelling hocpcn, zy
ttict een, twee, maar verfche , dene, wceken , van die
iiidde1eu, welke ik hear zoude toedienen, tlmoest :;ebruik
1) U-
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inaken, en , geduurende lien gantfchen tyd, een goeden
levensregel houden .
Myne ongelukkige Lyderes, niets vnuriger verlangende , dan hair verlooren gezigt , en bet licht ('t Been
bet onderfcheid, van bet to hebben of to misfen, tusfchen
leven en dood uitmaakt) to genieten , nam doze voorwaarden gewillig , en met blydfchap aan .
Myn oogmerk was, om, langs den weg van oplosfing,
die, zoo als de uitmuntende v . VAN GESSCHER zegt,
zeer zeldzaam is , en niet dan in beginnende Staaren mogelyk , to beproeven . Ten welken einde ik haar de
Snuifpoeders van den Heer KLEBER, to vinden in de
Natuur_ en Gcneeskundige .Bibliotheek , van B . TERSIER,
I . Deel bladz . 54 1 , toediende . En wel eerst No . i , en
wanneer ik den soften dag 'er geen gewenschte uitwerking van gewaar wierd , de bepaalde Poeders gebruikt
zyn('e, ging ik over tot No . s, vervolgens 3, en etndelyk
No . 4, en dat met een gewenscht gevolg ; want met de
zevende week, begon zy eenige verligting to bemerken,
on het vermogen van zicn nam van dag tot dag toe,
de randen van het kristalline vogt der bode oogen begonnen op to helderen, en wel zoo flerk , dat, in de
dertiende week, wanneer ik haar , in prefentie van twee
Chirurgyns , bezogt,, niets antlers dan dat in bet linker
oog, ecn klein vlakje, en geringe verduistering van bet
kristal , 't geen haar weinig of niet hinderde, to bemerken was .
Welk vlakje , of verduistering , indien de Lyderes ,
(die zich verhecldde alreeds herflcld to weezen) nog cenigen tyd, met lict gebruik der Snuifpoeder had aangehouden , denkelyk in 't geh ul zoude verdwenen zyn .
Geduurende deze ,antiche behandeling, die ruim due
maanden heeft geduucd, en in welken tyd, zy drie drams
ma, en con ferupel mere . dole . rite praparati, met, en
benevens de andere ingredienten, door opfnuiving gebruikt beeft ; ben ik geen andere uitwerking, flan melugvuldige niezingen, en iets meer dan gewoone ontlast :ngen door neus en mond, gewaar geworden , welke, indien de laatfia wat flerk was , en 'er zi eenige tel.enen
van kwyling begonnen op to doen, ik ecn dam of due
liet ophouden ; en haar intusfchen purgeermiddelen deed
gebruiken .
Om de zodanige (zegt de kundige Ileer KLExFP) (lie,
zoo dra zy van kwilk- of pokhout hooren fpreckcn ,
aauE e 4
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aanitonds hunnen evenmensch van ecne fchandelyke
Ziekte verdettken, de gelegendhcid tot onverdiende lasteringen to beneemen , lieb ik liefst de namen der Lyderen willen verzwygen . En, in der waarheid, dit is
ook de reden, waarom ik haar,, die bet onderwerp my_
ner waarneming is , niet by name heb uitgedrukt . En
vinde my verplicht, plegtig to verzekercn, dat ik nimmer iets Veneriaals aan haar ontdekt hebbe .
Zie daar, Edele en zeer geleerde Heeren ! eene Proeve
met de Snuifpoeder van den Heer KLEBER genomen .
De redenen welke my aanfpooren , om ze aan U Ed .
to zenden, en was bet mogelyk publiek to maken, zyn
to vinden in de by my zoo hooggefchatte , Hedendaagfche oefenende Heelkunde , door den fleet D . VAN GESSCHER, myit Gids, en Vraagbaak, bet Ilde Deel, bladz .
36o . Alwaar zyn Edele, betrel,lcelvk doze Snuifpoeders,
onder anderen zegt : „ Geene der Proevcn , door my
daar mode genomen, hebbeii voldaan aan net oogmerk,
of eenige blykbaare veranclering gemaakt in den Nat
dier gebreken . Dit niettegenftaande , verdienenze de
pilettenhteid van elk Heelrccsicr , en zoude niet gaarne
zien , dat ze, zonder verdere beproeving , verworpen
wierden . In gebreken nanielyk van zoo veel aanbelang,
bekragtigen eenige weinige welbewezen goede uitilagen,
op eels genoegzaame wyze , de waarde van cenig Gene smiddel ."
Ik ben
Wel Edele en zeer Gelcerde Heeren !
U Ed . Dw . Dienaar
A . DE ME , Chirtirgy,a to Izcndyke .

NATQURLYIcE HISTORIE VAN DEN KAMEEL-PARDEL .

`Getrokken nit de

voyage de M . LE V'AILLANT, dz7?S l_° interieut'
l' .- -'gaae par le cap ^ Bwane-E~^eraaace , dri2s les s7are's
o
I\IDCCLX Xl tot AIDCCLXXXV .)

'air wy gelegenheid aantrefien om de Natunr!yke
„ Il storie toe to lichten, en bet belangryl: genoeg
„ v nc~e,i , door ecne ~JfGc ldis~,; , voorheen gebrekl:ig
„ gegceven . to verbeteren , zyn wy Reeds gerced cu
r ee-t plaats in oils Aler'gclwt'crk aan in to ruimen .
,,
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„ Hebben wy daar door meermaalen dank verworven
• by onze Landgenooten, wren de Werken, in welke
• dusdanige llefchryvingen en Afbeeldingen voorkomen ,
• of niet verflaanbaar , of to omflagtig en to kostbaar
• zyn . wy zullen lien op nmeuw, zo wy vertrouwen,
• verdienen , door het volgende Verflag van den lia• meel-Pardel (*) , gepaard met sere flfbeelding van
,, dit hoogst zonderlinge Dier , zo als dit beide ons
„ voorkomt in de boven aangedui le Reize van den
• Heere LE VAILLANT, die ons veele nieuwe voorwer,, pen in de Natuurlyke Ilistorie outdekt heeft , waar
„ van wy voor hebben, by gelegenheid, gebruik to maa„ ken ."
Niettegenflaande men zo veel, en op zo verfchillende
wyzen van de Giraffe of den Kamecl-Pardel gefprooken
heeft, en ondanks de fraaije en naar de kunst opgefielde Verhandelingen over dit voorwerp der Natuurlyke
Historic , heeft men tot heden nog Been benaald en
niauwkeurig denkbeeld van de gedaante van dit Dier,
en weet nog veel minder van deszelfs Leevcnswyze,
Smack, Character en Organifatie .
Schonk de Hoogte onder de Viervoetige Dieren den
voorrang, de Kanzecl-Perdcl zou onbetwist met denzelvcn moeten vereerd worden . Het Mannetje , 't weak
ik in myne Verzameling bewaar , en welks Afbeelding
bier nevens gaat, haalde, wanneer ik 't zelve, naa dat
bet afgcmaakt was, mat, zestien voeten en vier duimen
van den Hoef tot aan het cinde zyner Hoornen of
Gewey . Ik gebruik deeze twee bewoordingen allecn om
my to doen verflaan : want zc zyn beide even ongepast, vertnids de Kaneel-Pardel noch Gewey noch Hnornen heeft ; maar, tusfchen de beide Ooren aan bet bo .
venfle uitftek van den Kop , verheffen zich , rechttlandig
en evenwydig , twee deelen van het Bekkeneel , die,
zonder eenige affcheiding , tot de langte van aclit of
negen duimen uitfleeken , van boven rondagtig uitloopen , en gckroond zyn met rechte en flevige hairen,
die
Cerrus cornibus f mplicisfirnis , pedibus anticis longis(lmis.
GMFL . Sjst.
LINN. Syst . Nat . XII . p . g2 . Carela_Pardaly .
Nat . X111 . Gyratfa . BELON, Obf : 118- f p . 119 . Tragus El .
ulcorurn rnixtus. KLEIN Quad. p. 22. Giraffa Italoruni GESNLfaus,
Qztadr. p . i6o.
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die 'er verfcheide lynen boven uitfleeken . Het Wyfje
is doorgaans veel laager dan bet Mannetje ; nit alle die
ik gelegenheid vond to zien of to dooden , heb ik
voor ecn algemecnen regel mogen opmaaken , dat de
Mannetjes vyftien of zestien voeten hoog zyn , en de
Ak"yfjes nict nicer dan dertien of veertien voeten kunnen haalen .
Grootlyks zou by zich bedriegen, die, uit de opgegeevene maat, over de fterkte en zwaarlyvigheid van dit
Uicr wilde oordeelen . Bykans zou men mogen zeggen,
dat bet gehcel nit Hals en Beenen beflaat. In de daad,
cen oog, gewoon aan de diklyvige en lang geftrekte
Vicrvoetige Diercn in Europa , ontdekt geene evenred'ehe :d altoos tu~fcben eene Hongte van zestien voeten
en eene langte van zeven voeten , zo als bet Lyf is,
van den Staart tot de Borst gemeeten . Eene andere
Nvaliftaltigbeid , als men bet daar voor moge houden,
duet zich op in bet onderfcheid tusfchen bet voorfte en
acbteri } e gedeelte . Het eerfle is by de Schoft van eene
aanmeikeiyke dikte ; maar bet laatfte zo dun , en zo
weini- gevuld, dat bet een en tinder uiet fchynt tot bet
zelide Uier to behooren .
( , c Natuuikundigen en Reizigers, van den Kameel-Pardel ipreekende , flcmmen oveieen , met aan de Achterpooten flegts de halve langte van de Voor-pooten to
geeven . Maar, hebben zy, in goeden ernst gefprooken,
bet Dier gezien ? of, zo zy bet zagen , 't zelve met aandagt waargenomen ? - Een Italic enscla Schryver, die
zeker den Kimecl-Pardel nimmer onder bet oog halt,
heeft in een Werk , getyteld : Defriptioas degli flniwali,
in den Taare MDCCLXXI to Vemtie uitgegeeven , eene
Afbeelding van den Kczm el-Pardcl geplaatst . Eene Afbeelding, zeer nauwkeurig opgemaakt nit alle voorheen
in 't licht gegeevene Tekeningen ; maar deeze naauwkeurigheid zelve doet die Afbeelding zo belachlyk worden,
dat men dezelve, aan den leant des Italiaanfclen Schryvers , voor ecn vinn - ge doorf'ryking konne houden van
ulle de befchryvingen , die, tot no- , van dit Dier in 't
licht kwamen , en tot heden herhaald wierden (*) .

GI(`) Zodanig eene Afbeelding mag men nmetre :;t rangfchikken
©nder de Beesten der lnbeclding ,jvaronietwglarn
gen tyd den Kasneel-Pardel geLouden hebben . De Vert .
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heeft onder de Ouden (*), die ik ken, ons de
nauwkeuriafte Befchryving van den Kanaeel-Pardel gegeeven ; by fchryft ilellig „ de Girafe heeft vier Pooten
„ van dezelfde langte ; maar dat de Voor-dyen zo lang
„ zyn, in vergelyl ing van de Achter-dyen, dat de Rug
„ van bet Dier gelyk een Huisdak fchynt of to hangm ."
By 2ldien GILLius door de Moor-dyen het Sclaouderbladsbeen verflaat, is zyne Waarneeming ten vollen gegrond,
en item ik geheel met hem in . -- 't Zelfde kan ik niet
zeggen van 't geen wy by HELIODORUS leezen : indien
wy anders aanneemen dat by van den Kameel-Pardel
reekt ; wanneer by aan den hop van bet Dier flegts de
Tubbele grootte geeft van den hop eens Struisvogels ,
zou men moeten betluiten, dat de dingen , zedert zyn
tvd, niet weinig veranderd zyn, en dat de Natuur, in
dat tydsverloop, de eene of de andere foort dier Beesten, oyster groote veranderingen heefc doen ondergaan .
Naardemaal de Hoorns aan bet Bekkeneel gehegt zyn
en 'er een gedeelte van uitmaaken, gelyk ik boven
reeds aanmerkte, kunnen dezelve nooit afvallen . Ze
zijn gcen vast en hard lichaam geliik de Hoorns der
Iderten, ook niet van een zamentlelling (lie overeenkomt met de Hoorns der Runderdicren ; no- veel minder beflaan ze, gelyk de Heer DE LUFFON onderflelt,
uit aan elkander gegroeid Hair . Ze zyn alleen eene
kalkbeenige zelfilandighcid, vol van een onnoemlyk getal porien, gelyk alle beenderen, over de gelieele l ang .
t o bedekt met kort en ruw hair , 't welk Been de minfte overeenkomst heeft met bet zagte dons, 't geen
men waarneemt by het vernieuwcn van de Hoorns der
Reebokken of Horteiz .
De Afbeeldingen van den Kamecl-Pardel, in de Werken der Heeren DE BUFFON en vO3MAEr: voorkomende .
zyn over 't geheel gebrekkig . Men heeft de Hoorns
fpitspuntig doen uitloopen, 't welk vlak tegen de waarheid flrydt : in ftede van de Maanen niet verder dan
tot de Schoft to bren;en, heeft men die tot aan den
worGILLIUS

(*) Onder de Hedendaagfchen is, zonder tegenfpraak, de
getrouwfte Afbcelding, de Plaat door Prof. ALLAMAND, gegeeven , naar gene tekeiaing hem door den Colonel GORDON bezorgd.
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wortel van den Staart verlengd (*) ; eene onwaarheid,
welke , gevoegd by eene menigte andere , die veelvuldile Afbeeldmgen, ten onrechte door de hoogagting der
Schryveren, die ze voor egt erkennen, als waar aangenomen, ontluistert, en geheel nutteloos voor de Weetenfchap maakt .
1-let Mannetje zo wel als bet Wyfje is gevlakt .
1\Togthans kan men dezelve , buiten aanmerking van de
ongelykheid in Grootte, zeer wel, en zelfs op een verren
atlland van elkander onderkennen . Het Mannetje heeft,
op een ligt graauwen grond, groote, donkere, en bykans
zwarte vlakken : die van het Wyfjc zyn , op een dergelyken grond, van cue gecle kleur, 't geen dezelve
min doet afflceken . De jonge Mannetjes hebben eerst
de kleur der Moeder, maar de vlakken worden bruinder naar gelauge zy ouder en grooter worden .
Het voedzel deczer Viervoetige Dieren beftaat voornaamlyk nit Boombladeren ; d'e van de Miniofe, byzonder eigen aan den Oord, waar zy zich onthouden, hebben by bun de voorkeuze . Gras maakt ondertusfchen
onk een gedeelte buns Voedzels nit, zonder dat zy , oni
to graazcn , of to drinken , gelyk men verkeerdlyk beweerd beeft, behoeven to knielen . Dikwyls gaan zy
nederleggen , zo orn to herkaauwen als om to flaapen
waar door zy vecl Eelts aan bet Borstbeen bekomen,
en ook liunne 'knieen altoos zeer met foortgelyk eeu
uitwas lezet zyn .
Had de Natuur aan den Kaneel-Pardel ecne grimmige geaartheid toegedeeld, zou dit Dier gewisfelyk reden gehad hebben om zich des to beklaagen : dewyl
bet zeer -cringe middelen, of ten aanval, of ter verdeediginge, hezit .
Poch 't zclve is van eene vreedzaame en vrecsagtige geaartheid .
Het ontvliedt bet
gevaar, en verwydert zich op een zo fnellen draf, dat
een goed Paard werk vindt om 't zelve by to houden .
Te verre gnat men, ondertusfchen, met to zeggen,
gelyk zonimigen gedann hebben, dat de Aameel-Pardel
weet
uit
het
(~=) in de Dierlyke IT'ereld ter befchoulvinge opengez t,
Engheh van den Heer WATSON, door c . NOZERIAN vertaald,
heeft de Kaameel Pardel geen Maanen altoos . De Pert. Doch
deeze groove misilagen raaken den Wel Ed Heer VOSMAFR niet,
door wen dezelven, in zyne keurlyke befchryving van dit Dier,
Wei lcnerp in BUFFON berispt worden, en in zyne Afbeelding ook
riot voorkomen . .1 ,
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geheel niet

in flaat is om zich to verweeren : want ik
weet , met zekerheid, dat hy, door achteruit to flaan,
den Leeuw afmat, moedloos maakt en zelf verjaagt .
Nooit heb ik gezien, dat by eenig gebruik van zyne
Men zou deeze, derhalven, voor
Hoorns maakt (*) .
nutloos kunnen aanzien, ware het geoorloofd de
Wysheid en Voorzorgen in twyfel to trekken , welke
de Natuur weet aan to wenden, en waarvan zy ons
niet altoos de redenen laat begrypen .
(') WATSON fchryft, in 't boven aangetoogen Werk, bl . IIo,
„ dat de Hoorns dit Dier onder andere dienen , om'er de Tak„ ken der Boomen, van welker Bladeren bet nicest leeft, mede
„ na beneden to haalen ." Eenigzints achter overgeboogen Hoorns,
hoedanige b y aan den Kameel .Pardel toefchryft, en ook in de
daarby gevoegde Afbeelding gevonden worden, zouden tot dat
einde kunnen dienen ; :loch de rechtfiandige kunnen bier toe
rnnidcr, zoo eenigzins , ftrekken, en zou dusdanig een ge .
bruik, 't geen bykans d,Igeiyks moest voorkomen, bet waarneemend oog van den Heer IF, VAILLANT lliet ontglipt weezen. - Voorts heeft in de Afbeelding, in WATSONS Dierlyke
Wereld, de Kameel-Pardel een zcer korten Staart, en verfchilt
in deeze byzonderheid grootlyks van dien wy aantreffen in
de nevensgaande fIfbeelding van den Heer LE VAILLANT.

De pert.

BRIEF VAN DEN AEB1 HERVIEU,

Priester en Hloogleer

aar in de Wysbegeerte to Falaife,

AAN DEN DEER DF
LA MI THRIE, OVER BEN NOORDERLICHT, EN DE
OORZAAKEN VAN DAT VERSCHYNZEL .

(,journal de Phyjiique, suin . 1790 .)
}IYN HEER

1

p 't einde van September
des laatstverfireeken
Jaars, heb ik een der fchoonfte Noorderlichten,
die men ooit kan aanfchouwen , waargenomen . Deeze
Waarneeming heeft by my eenige bedenkingen doen
gebooren worden over de oorzaak van dit fchitterend
lk had op d en tyd ten oogmerke
Lugtverfchynzel .
dezelve U mede to deelen ; maar de begeerte , om ze
door nieuwe 4Vaarneemingen to verflerken , heeft my
doen belluiten zulks uit to f'ellen . Naa dien tyd heb
ik geene gelegenheid gehad om Noorderlichten waar to
neemen, fchoon men my verhaalt dat ze zich verfcheide
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de keeren in then tusfchentyd vertoond hebben . De.
wyl het nog Lang zou kunnen aanloopen eer ik in de
gelegenheid kwam om dergelyk eene Waarneeming to
doen, neem ik de vryheid om U thans eene Befchryving op to geeven van bet Noorderlicht, 't welk my
aanleiding gaf tot die bedenkingen, en ik verzoek U
dezelve , zo ze U mogten toefchynen eenige opmerking to verdienen , in uw geagt Tydfchrift to plaatzen .
Den 26 September, laatstleden, was bet een zeer
warme dag naar den tyd van 't Jaar , en hadden wy
bykans veertien dagen agter den anderen fchoon weer
gehad . Omtrent half negen in den avondftond, kwam
ik toevallig voor een venfterraam in 't Noord-Oosten
geplaatst, en zag, in 't Noorden, dunne en verftrooide
wolken, wier randen bovenal fchitterden van een bleek
licht . Ik vermoedde , dat dit het beginzel kon weezen van een Noorderlicht , en ging naar buiten om
het meer op myn gemak to befchouwen . 't Was zeer
helder, geen bet minf e wolkje , dan die wolkjes van
welken ik gefprooken heb, en in 't Noorden een groot
Cirkelfluk vulden, vertoonde zich aan het uitfpanzel .
De Maan was acht dagen oud . Zy naderde de middaglyn, en haar fchynzel heeft zeker den glans en
fchoonheid der vertooninge, die zich welhaast aan ons
oog opdeedt, zeer doen verminderen .
Geduurende omtrent een vierendeel uurs, veranderden
deeze Wolkjes veelmaalen van gedaante en kleur . De
randen namen of in leevendigheid , en de donkere grond
fchitterde van een bleek licht ; zo dat de kleur van bet
geheele Cirkelftuk bykans eene kleur kreeg . Ben oo •
genblik daarnaa vertoonden zicb Wolkjes gelyk aan de
voorgaande , die even als deeze om zo to fpreeken verlicht werden, en door bykans onmerkbaare klcurmengingen zich verlooren . Eenflags zagen try daarop
vyf fchoone lichtkolommen, van elkander zicb verwy .
derende . De Westlykfte ging van 't Noorden na bet
Zuiden ; de rigting der overige was Oostwaards . Een
zesde lichtkolom verfcheen ten zelfden tyde in
Noord-Oosten, deszelfs rigting was van 't Noorden
na 't Zuiden . Ik kan derzelver vercvydcring, noch oolk
derzelver betreklyken ftand tot elkander, nict bepaalen .
De Starren , die alleen tot punters van vergelykiug Z011den hebben kunueu dienen, werden bykans alle door
bet
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het Maanlicht verdoofd . Alle deeze lichtkolommen,
uitgenomen de Westlykfte, namen welhaast in glans af,
en verdweenen eindelyk gehcel en al : dan deeze vermeerderde zeer in helderheid, en nam eene vuurkleur
aan, zeer gefchikt om den bygeloovigen fchrik des gemeenen yolks, 't welk in dit flag van verfchynzelen
niet mist voortekens van oorlog en ramp to leezen, to
doen gebooren worden . De Wolkjes, van welken ik
gefprooken heb, en die een Cirkelfluk in 't Noorden
vormden, waren verdweenen toen deeze lichtkolommen
verfchcenen . Een deezer kolomn :en beitondt nog, wanncer Wolkjes, gelyk aan de voorgaande, bet voorfpel
waren van eene nicuwe vertooning . Lichtflraalen in
ailerlei rigtingen kwamen 'er uit voort . 'Er vormde
zich een fchitterend flak, een gedeelte fcheen 'er zich
met kragt van of to fcheiden, en fchoot met geweld
na 't Zuiden . De -tans van 't zelve nam order bet
voortfchieten zeer toe ; bet veroorzaakte een bel en
voorbygaand licht, gelyk dat van een Blikfemflraal ;
doch cen weinig zwakker, en bet verdween . Terftond
fcheen de geheele Wolk in beweeging . Uit alle puuten
kwamen dergelyke lichtftraalen voort , en zy verdrongen elkander met zulk een fnelheid, dat men niet wist
werwaards bet oog to wenden : op deeze wyze werden
alle die Wolken verteerd, en welliaast was 'er aan den
geheelen Hemel niets to befpeuren van 't geen 'er zo
even met zulk eene heerlykheid fchitterde .
Ik geloofde dat bet verfchynzcl gedaan was : nogthans bleef ik eenigen tyd den Hemel waarneemeu, orn
'er my to beter van to verzekeren : twee nieuwe hervat .
tingen omtrent gelyk aan de voorgaande , en dus n7et
noodig to befchryven , vertoonden zich ; doch de laatfte
zeer zonderlinge moet ik vermelden .
Achter eenige huizen, die myn gezigt na 't Noorden
bepaalden, en achter welke ik my niet loon vervoegen,
ontdekte ik een foort van witte uitholingetl in grooten,
getale , welker grondflukken fteunden op een wolk van
dezelfde kleur ; de afftand tusfchen derzelver boveneinden was vervuld met donkere vlakken , zo 't my toefcheen alleen daar uit voortkomende , dat deeze deelen
niet verlicht waren even als de d gtby gelcgcne . Deeze
uitholinaen, naar een fchietgat, in ecn muur a tgehatct,
gelykende, waren in zelcere orde gefch kt , en bet geheel
vertoonde een ftuk van een Ellips, we1ker kleine asn,- van
het
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bet Oosten na bet Westen gerigt, wel veertig graadei~
haalde . Deeze gantfche toeftel ging na bet Zenith,
met een ftaatlyke beweeging, zonder dat ik 'er in eenigen tyd merklyke verandering in befpeurde . Maar wan .
neer dezelve omtrent by de Poolftar gekomen was , kwamen uit bet voorfle gedeelte eene menigte van lichtftraa .
lea voort , die na 't Zuiden fchooten : dergelyke lichtfiraalen ontftonden aan den Oost_ en Westkant, en gingen voort in de rigting dier ireeken . De geheele fchit.
terende klomp bleef Reeds na 't Zuiden voortgaan, en de
grootte nam op eene aanmerklyke wyze toe . Eene elliptifche ruimte , in 't eerst vry klein, zuiverde zich, c, .,t
zo to fpreeken, in 't midden van die rook . Een fchitterende firook, die zonder ophouden ftraalen uitfchoot, zo
fierk als ze, zonder bet gezigt to kwetzen, kunnen aanfchouwd worden, omringde deeze ruimte van alle kanten . Elke fchudding fcheen dezelve met geweid allerwegen hcen to verwyden, en die ruimte to vergrooten,,
zonder de gedaante , waarvan ik gefprokcn heb , weg
to neemen.
't Menschlyk oog heeft nooit een verrukkender vertooning gezien . Ik was in een foort van vcrrukking ;
alien , die by my waren , deelden in myne bewondering,
en bet zeggen, wat is plat f hoosi! wat is dat fchoon! verfcheide keeren met driftvervoering herhaald, was ceiiigen tyd hang bet eenige dat wy konden uitbrengen .
Naauwkeurig kan ik niet zeggen hoe lang dit heerlyk
vertoon duurde ; dan ik geloof niet to zullen misfen, als
ik tien of twaalf miuuuten ftel voor den tyd dat het zich
in de grootfte fchoonheid liet aanfchouwen . Naa lien
tyd namen de lichtftraalen in helderheid af, het Zuidelykfie gedeelte van die fcbitterende firook fcheen allengskens to verteeren en to verdwynen . Eenige lichtftraalen
kwamen nog vof rt van de Noordzyde, maar zeldzaainer
en f1aauwer , tot dat de geheele lVolk wegging .
Dat wy nu Gene verklaaring van dit verwoiiderenswaardig Verfchynzel opfpcuren
De Waarneemingen en Proeven van eeu groot aantal
Natuurkundigen laaten niet toe in twyfel to trekken , dat
bet Noorderlicht een uitwerkzel is der Electriciteit .
Mar hoe werkt de Electricitcit in deeze on -Aftancligheid?
Naar we,l:e wetter fchikicn zich haare beweegingen
Vanwaar konden de verfchnl .endL ged .rarten under welken bet zich vertooiit? Aan&clegene t`raa-rlukken, wel .
kct
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ker volkomene Beantwoording misfchien tag verre to
zoeken is ! Ik ken niemand, behalven deezen Abbe BEtZTHOLON , die deeze floffe met een voldoende uitvoerigheid behandeld heeft , in zyne Electriciteit der Verheve
lingen . De handelwyze door then beroemden Natuur.
kundigen gehouden , dunkt my den grootllen lof waardig . Zyne verklaaring behelst een groot aantal gelukkige denkbeelden, klaare heginzels die teffens waar zyn ,
en van eene gemaklyke toepasfing . Zyne proeven van
navolging zyn zeer fchrander uitgedagt , en bereiken,
op eene verwonderlyke wyze,, haar doel . Dan 'er is een
Put , waar over ik niet eveneens kan denken als de
gemelde ABBE, to,weeten over de rigting der Electrike
Vloeifloffe , die by wil dat zich van 't Zuiden na 't
Noorden rigt , en niet van 't Noorden na 't Zuiden,
gelyk de geheele wereld gelooft to zien . Hy grondt
zyn denkbeeld daar op , dat de lichtkolommen , door
hem by verfcheide Noorderhchten waargenomen , hem
altoos toefcheenen na bet Noorden overgeboogen to
zyn , en bet niet natuurlyk is to denken , dat de Electriciteit zich van beneden na boven verheft. Meat
floor eerst. Is bet wel zeker dat die kolommen waarlyk na bet Noorden zyn overgeboogen? Het gezigt,
waar van de Heer BERTHOLON bet getuigenis verwerpt,
ten aanziene van derzelver oorfprong en rigting, is dat
meer bckwaam om derzelver waaren fland, met betrekking tot de oppervlakte der aarde , recht of to meeten?
Daarenboven zelf veronderfleld zynde , dat ze horizonteal, of zelfs eenigzins na 't Zuiden overgeboogenzyn,
moeten zy dan zich niet in een ilrydige rigtmg overgehoogen vertoonen , door de uitwerking van de Parallaxis, die altoos, verder Noordwaards op, toeneemt?
Ten ttiveeden .
Indien deeze lichtkolommen , en die
veelvuldige fchitteringen , uit bet Zuiden voortkomen ,
waarom worden ze dan altoos in het Noorden aangeduid door kleine Wolkjes , in welken men eene foort
van onrust en werking bemerkt, en die verminderen of
gehecl verdwynen, wanneer bet Verfchynzel zich in de
grootfle fchoonheid vertoont, als of dit heerlyk fchouwfpel uit derzelver zelfflandigheid beftondt?
Tela (lerelen • Komt het my voor, dat de oogen geene
zo gcheel onbevocgde getuigen zyn , als tie Heer BERTHM ON wil, om, ten Min flen zomtyds, de rigting vats
verfcheide vertooningen deezen Vet fchynzels Mar to
B f
nee •
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neemen . Indien een ge lichtfl:raalen zo fchielyk zich
vertoonen , dat bet onmogelyk is wel to onderfcheidert
van weak een kaat zy eerst opkomeu , kan ik verklaaren een zeer groot aantal van flingeringen en golvingen
gezien to hebben , die my voorkwamen zeer onderfcheiden na 't Zuiden to fchieteni ; ik heb 'er desgelyks ge .
zien , die na 't Oosten en Westen gingen , gelyk ik
gezegd heb, , doch veel minder dan na 't Zuiden .
Einrlelyk. Wanncer de rifting , welke ik toefchryf
aan die •g olvingen , enkel een uitwerkzel waren van de
misleiding des oezigts ; kan men hetzclfde zeggen vats
bet Stick der Ellips , 't welk ik , in de laatte vertooning des befchreeven Noorderlichts , gezien heb , dat
van 't Noorden na 't Zuiden ging , met eene genoeg .
zaam lano,zaame beweeging , en zich voorts in heldere
en veelvuldige firaalen ontlastte ? Indien deeze vi-olk
de itoffe des Verfchynzels in zich hadt , gelyk daarover niet to twyfelen valt , kan 'er dan nog eenige
zwaari heid overblyven , over de waare rigting der
Electrike vloeifloffe in die omfandigtedet?
Wat bier van zyn wage, het fpyt my, dat bet holder
Maaulicht my belet heeft , de fchietende of vallende
Starren, (zo genaamd,) die doorgaans de verfchynin •
.-en van hot Noorderlicht vergczellen , waar to neemen.
Naardemaal zy afhangen van bet zelfde Verfchynzel,
moet derzelver rigting dezeifile zyn als dat der Electriciteit . Maar hot valt zo gemakivk niet , als men in den
eerflen opfla ;e wel zou gelooven , om to bepaalen in
welk cone rigting derzelver heweeging gefcbiedt . Want,
wanneer zy van bet Zenith verwyderd zyn , zulleu zy
eene verfchillende Parallaxis hebben , op alle de oogenhlikken van derzelver val , en bet uitwerkzel van die
Parallaxis zal zyn om o, , s to verzekeren dat ze Noordwaards voortgaan ; fchoon ze rechtflandig nedervallen,
of zelfs fchtdns n •r bet Zuiden . Daar zyn 'er derhalven geese dan die men by bet Zenith ziet, welker waar •
neeming van eenig gezag ban weezen .
Doch waarorr, de Electrrke Vloeif offen dus van 't
Noorden na 't Zuiden fch e,c,i ? Vanwaar kan de verfcheidenheid voortkomen e r vertooningen onder welken dezelve zich vcordoet
't Is een fluk, geflaafd door eene groove me'niyte van
waarneemingen en proeven, dat de Electrrke Vloeifloffe,
idle andere dingen gelyk gefleld zynde, zo vecl to moor
kragt
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kraut heeft als de hette min fterk is.

Dezelve is veel
overvloediger in den Winter dan in den Zomer , in de
Noordlyke dan in de Zuidclyke Landen . Het fchynt,
dat de i'offe der warmte dezelve , om zo to fpreeken,
verfchaft aan de oppervlakte der lichaamen , op welke
zy zich in evenwigt tragt to brengen , en dat , naar
nnaate zy dezelve in grooter hoeveelbcid vindt, zy dan to
zeldzaamer is . Volgens dit beginzel moot de wisfelina
van Dag en Nagt, in onzen Dampkring, eene foort van
Vloed en Ebbe van Electriciteit verwekken (*) . De
menigte vuurs , welke de Zon verfpreidt zo lang dezelve boven den Gezigteinder is , muet de Electrike

Vloei(") De beroemde Heer DE SAUS JRE heeft deeze Ebbe en
Vloed waargen&men, „ de oogenblikken van derzelver grootfle
„ kragt zyn," fchryft by , „ 's morgens eenige uuren naa her
„ opgaan der Zonne , en 's avonds eenige uuren naa Zonnen_
„ ondergang : die van de grootfte zwak : e zvn , voor het op- en
„ ondergann der Zonne." - Dit dunkt my heldert myn
denkbeeld zeer gereedlyk op. De Zon , by haare opkonisr de
E!ectrike Vioeiftoffe bykans gelykerhand van het Noorden tot
bet Zuiden verfpre'd vindendc , dryft dezelve na 't Noorden,
door de warmte welled zy in bet Zuiden verwekt ; van her
gaan, eenige uuren naa den opgang der Zonhe , vloeden van
deeze ftoffe door onzen r- anapkrill g ; en het is daarom nict to
bevreemden, dat de Electriciteit zich als dan op 't fletklte, of
axinnuvn, bevindt. Alaar naa eenigen tyd de warmte
in baar
der lugt niet zo fchiclyk toeneemende , gaat etc Electriciteit
riot in dien grooten overvloed Noordwaards ; en 'er blyft, in
onzen Dampkring, ilegts cone hoeveelheid over aun deszclfs
war tte geeven,edigd : e1 deeze Reeds toeneemende , zo lang
de Zon cane zekeie hoogte behoudt, moot het zwaklle, of her
Minimum, der Elec uiciteit plaats hebben eenige uuren voor den
ondergan; der Zonne . Naa haaren ondergang, veroorzaakt do
koelte des nagts eeu wederkecring na bet Zuiden . 't is naa 't
verl9op van cenige uete :i , dat deeze op 't fterkfte moet weezen : dewy! de Vuurftuf tyd gehad heeft om zich to verfprciden ; en derzelver afweezen , bet gebrek van bet evenwigt der
Electriciteif merkbaar ni akende, de fhekking der laatsrgetnelde
na bet Zuiden vermeerdert ; vloeden van die flotfe moeten over_
zu'.ks ten tnveedemaalc door onzen Dampl~ring gaan ; doch in
eene rigting tegen de voorgemelde overgeflcld . Naar gelange
bet evenwigt zich herflelt tusfchen bet i`'oorden en bet Zuiden,
moot deeze omloop atheemen , en, bygevolge, zal zy zich hot
zwakfle bevinden by he : aanbreci :en des daaeraacls,
F f
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Vloeiftofe na de Poolen dryven , waar de lugtgeftelte •
nisfe geene aanmerkelyke verandering ondergaat in een
zo korten tusfchentyd ; en, naa bet ondergaan der Zonne , wanneer de warmte afneemt , moot de Electrike
vloeiftof haar evenwigt weder aanneemen, en by gevolge na bet Zuiden fchieten .
De Noorderlichten zullen daarom zich alle nagten niet
vertoonen . Eene menigte van omftandigheden moeten
de Electrike loffe beletten om zich to openbaaren , in
bet wederkeeren na bet Zuiden . Ik veronderftel, met de
daad, 't Been dikwyls moet gebeuren, ter oorzaake van
de koude, die naa bet ondergaan der Zonne volgt, dat,
op zekeren aflland van de aarde , de lugt genoeg met
dampen bezet is, om tot Geleiders aan de lilectriciteit
to kunnen dienen , wanneer dezelve van bet Noorden
na bet Zuiden gaat, even als Tangs een metaalen Geleider in de gewoone proefneemingen, zonder dat men 'er
iets zigtbaars van bemerke .
Maar, indien de Electrike Vloeiftoffe, na de Zuidlyke
Gewesten trekkende, opgehouden wordt in haaren loop
door drooge lugt , die men weet dat idio-electrik is,
zal zy zich ophoopen ter plaatze van deezen hinderpaal,
daar rondloopen op duizenderlei wyzen,,en die menigte
van wolkjes to wege brengen , wier gedaanten alle
oogenblikken veranderen ; doch welker verzameling bykans beftendig eene foort van Cirkelftuk vertoont . Inthen in deezen omtrek zich eenige van die ligte wolkjes
bevinden, ale vooren liggende, ftrekkende van 't Noor .
den na 't Zuiden , of zelfs na 't Oust hellende, omtrent
gelyk de kolommen , die men waarneemt by de Noorderlichten , zo als zeer dikwyls gebeurt by bet ondergaan der Zonne (*), zullen zy tot geleiders aan de Electri-

(*) De Electriciteit , die als dan na 't Zuiden trekt , zou
deeze de oorzaak niet zyn van de vorming en de rigting dier
Wolken , en zou men niet kunnen zeggen , dat zy werkt op
de dampen des Dampkrings , om geleiders to krygen, gelyk zy
doet op ligte lichaamen , by voorbeeld , op kleine flukjes papier , wanneer men dezelve onder een geelectrifcerdcn geleider
hrengt? In het laatfle geval west een ieder, dat de kleine flukjes papier zich aan elkander hegten , en eene foort van keten
vormen, welker eene gedeelte den geleider aanraakt , daar de
Electriciteit aanneemt, en zich door het antler uiterfle mededeuit
aan cen digs by leggend niet gedlectrifeerd lichaam .
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triciteit dienen , en verlicht worden even als een
metaalen draad in het donker, als dezelve cene zwaare ontlaading van de Electriciteit doorlaat ; men zal,
to dier gelegenheid , de ftraalende kolommen zien,
aan welken de dampen der laagere gewesten eene
vuurkleur kunnen byzetten , gelyk zy zomtyds aan
de Zon zelve doen , by het opkomen en ondergaan .
Deeze Kolommen kunnen misfchien ook voortgebragt
zyn door vloeden Electrike floffe in 't bovenfte des
Dampkrings , waar de lugt to dun is om 'er eenig beIetzel aan toe to brengen .
Indien 'er zich Been 1Volk bevindt , gefchikt om de
Electrike ftoWe van bet Noorden na het Zuiden over
to voeren , kan de koude der nagtlugt de ftrekking na
dien oord genoeg vermeerderen, om dezelve in haat to
ftellen tot het to boven komen van een wederitand ,
welke een zeer verdunde lugt aan dezelve biedt , op
eene zeer aanmerkelyke hoogte . •H et zyn geen kolotnmen welke zy alsdan zal voortbrengen , maar golvingen en vloeden van licht , welter helderheid geevenredigd zal zyn aan den tegenfcand die zy zullen overwonnen hebben , en by gevolge ftaan in een omgekeerde
reden van de dunheid der lugt , op de plaats waar zy
zich vertoonen . De eerfhe Wolken verteerd zynde,
vormen zich andere , en brengen dezelfde uitwerkzels
to wege , tot dat het evenwigt herheld is ; zo niet de
koelheid van den nagt en de Electrike fchokken, in den
aanvange, de dampen niet verdikken, en geleiders vormen voor de Electrike hoffe , die zich nog na bet Zuiden moet begeeven .
Het valt niet zwaarder to verklaaren , waarom bet
Cirkelftuk, 't welk de grond uitmaakt van dit verfchynzel , doorgaans in zekere hoeveelheid na het Westen
trekt . Want de Zon , de Electrike ftoffe verdryvende
uit de ftreeken welke zy daadlyk verwarmt , moot zy
voornaamlyk Noordwaards ifvloeijen onder de middaglyn , waar de Zon is , en zelfs nog onder \-Vestlyker
middaglynen . 't Is derhalven Seen wonder, dat zy zich
voornaamlyk van dien kant vertoont . Van daar trekt
zy zich natuurlyk na die plaatzen, waar dc warmte der
Zonne opgehouden heeft zich to doen voelen . De r igO.n g der lichtkolommen nioet derhalven flier recht van
F f 3
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OVER EEN NOORDERI,ICHT, EN DE OORZAAXEN .

bet Noorden na bet Zuiden zyn , maar na hot Oosten
flrekken, gelyk ook doorgaans gebeurt (*) .
Men begrypt gereedlyk, da , eene zeer groote menigte
van omftandigheden de beweeging , welke ik aan de
Electriciteit toefchryf, kunnen wyzigen , en bygevolge
tot een zeker punt de plaatzing van het Cirkelfl-A en
van de rigting der KAommen veranderen .
'Er blyft niets over to verklaaren dan de flille Noorderlichten , die befhrtn in een bykans eenpaarig licht,
in 't Noorden geplaatst , en een fiort van Cirkelftuk
vormende . Zou men nict kuunen zeggen, dat zy desgelyks ten oorfproog hebben , de wcderkeering van de
Electrike floffe na bet Zuiden , die door een lugt been
gaat tot zekere matte met dampen beiaaden, dock al to
min om een Reeds doorloopenden geleider to vormen
't wil zeggen , dat bykans op elk decl des licmels
geduurig die kleine uitbarflingen herhaald worden ,
welke ons een verlicht Cirkelfiuk in 't Noorden doen
zien . - De Elcctriciteit moot niet meer merkhaar
weezen bet Zenith nadercnde, om dat de ftraalen , die
bykans nit bet Noorden voortkomen , als nit een middelpunt na bet Zuiden fprciden , en dat zy bygevolge,
naar matte zy voortgaat, zich in een grooter ruimte
iiitbreidt ; naar evenrcdigheid in digt'•l eid afneemende .
Dit zyn , Myn Heer de gisf ngcn . die ik , met fchroom,
aan bet oordecl der Natuurkundigen onderwerp , over
een der gewigtigfte en moeilyk , t verklaarbaare vcrfchynzelen . lk lint, my daar can : deo'yl zy my de natuarlykfle toefchynen , en overeenkomen met algemecn toegeflaane bca'inzelen gewettigd door waarneen u-gcn ; on
ik ben gereed om ze to laaten vaaren , als my con meer
voldoenend gevoelen onder 't oog gebragt wordt .
lk ben , enz .
(*) De Wed en Ebbc der Electrike flofle, welke ik plaits
geef', en Lilt kr .cgt van wcike .zy zich by aanhouoenheid van hot
Zuiden na bet Noorden , of van hot Noorden na hot Zuiden ,
bc~eeft, zouden d"_c t : ;cts backenen , als dezelve plaits hebben,
in de beflendi4e rigting van hot Kompas na 't Noordcn , in
deszelfs afw ; k •n e• , en vceivuldiye veranderingen ~ Elk weer,
wells een uitw, ;rking hat Noorderlicht daar op veroorzaakt, zo
novel als andere Electrike Vcrfchynzelen .
ON-
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Uoorzitter van de Maatfchappy, tot het onder2oeken van do
Gefchiedcnis, de Natuurlyke Historze, de Oudheden,
de Kunfen , de Tl'eetenfchappen en Letterkunde
van d/'a, to Calcutta, DIET ABRAM, dell flbysftnier,, OVER DE SI AD OWE NDER EN DE

ONDERHOUD VAN DEN HEER WILLIAM JONES ,

BRONNEN VAN DEN NYL .

(Ontleend uit de

Afiatic Refearchcs,
isf atuted

ini

of

Transactions of the Society

Benigal .)

ontvangen hebbende, dat 'er zich een InbooreB erigt
ling van .,bysftnie in Calcutta
die bet
bevondt ,

vry vlug fprak , liet ik hem by my komen,
en onderhieldt hem met vecl nauwkeurigheids over verfcheide ondercverpen , waarin by zich zeer bedreevert
betoonde : zyne antwoorden waren zo cenvoudig , zo
net, en zyn geheele voorkomcn was zo verre van cenig
vermoeden van valschheid in to boezemen , dat ik een
I:ort opffiel vervaardigde van ous onderoooud , 't geen
waarfchynlyk der 1ilaatfchappye niet ongevallig zal
weezc11 .
Wegens Glrender , door BENIER langen tyd geleden
als eon Hoofdflad hefchrecven, hadt LUDOLF beweerd,
dat het alleen een Krygo , esttng was , en gegist , dat dezelve , in weinig jaaren , geheel zoo weg zyn ; dock
As1.AM fprak van die Stad als de Iloofdflad van Albysflnie . Volgens zyn verllag was dezelve bykans zo groot
als Milr of li4liera, welke Stad by zag op zyne Bedevaard na fcrzrfika : die Stad lag tusfchen twee wyde en
diepe f :ic,eren, Caha en Incrib geheeten, die zich beiden , up den affland van omtrent vyftien dagen reizens,
in den Nyl ontlasten ; de wanden der huizen waren van
ro,den fteen mat riet gedekt ; de flraaten gelyk die van
Calcutta, docl) de wegen, langs welken de Koning ging,
zeer breed ; bet Palcis hadt een gepleisterd dak, geleck
naar eon Sterkte, en fl , mdt in 't midden van de Stad ;
de Markteu der Stad hadden nvervloed van Moesl:ruiden, ook Graangewasfen , doch Been Ryst ; Schapen
en Geiten waren 'er in menigte ; de Inwoouders zyn zeer
op melk en kaas gelleld ; maor het Landvolk en de Solddaaten maakten geen zwaarigbeid in hot bloed to drinken ,
F f 4
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ken , en bet raauwe vleesch to eeten van een Rund,
't geen zy in fcukken hakken , zonder z ;ch to bekreunen
of bet Beest leevend is dan dood ; doch dat deeze woeste wyze van eeten verre was van algemeen to weezen .
Amandelen en Dadels wierden in dat Land niet gevonden ; maar Druiven en Perziken worden 'er ryp, en in
eenige der afgelegenfte Gewesten , inzonderheid in Cdrtiddr, maakte men veel Wyn : doch eene foort van Mede
was de doorgaande Drank der dbysfiniers, waar in zy
zich tot dronkenfchap toe in to buiten gingen .
De laatst overledene Koning was, naar zyn verhaal,
TILCA MAHUT (welk eerfie woord [Aortel of Oorfprong
betekent) en de tegenwoordige TILCA JERJIS . Hy befchrcef de Koninglyke Krygsmagt to Gvender, als zeer
groot, en beweerde , misfchien by eene ruwe gisfing,
dat de Worst aldaar veertigduizend Ruiters hadt , de
Troepen waren met musketten , lansfen , boo-, pylen ,
en sabels gewapend . De Raadsvergadering beftondt uit
omtrent veertig Raadsheeren , aan welken bykans de
geheele uitvoerende Magt des Bewinds was toevertrouwd .
Hy was ecnigen tyd in dienst geweest van een Vazir,
in
wiens gevolg by toog na de Bronnen van den n'yl of
obey,
doorgaans 1Jlivey geheetcn , omtrent acht dagreizens van Utivender : by zag drie Bronnen ; een derzelver
ontfprong nit den grond met zulk een geweld, dat het
geraas op den affand van vyf of zes mylen kon gehoord
worden .
Ik vertoonde hem de Befchryving van
den Nyl door GREGORY van Bmhara , welke LUDOLF
in 't Ethiopisch hadt doen d rukken . b y las en vertaalde
het vaardia, te+' yl ik zyne overzetting vergeleek met
de Latynfche overzetting, en dezelve zeer naauwkcur :g
bevondt . fly verzekerde , dat de Befchryving overeenkwarn met alles wat by in .Ethiopie gezien en gehoord
bade.
Toen ik hem vroeg na de Taalen en den flaat der Geleerdheid zyns Lands , antwoordde by , dat 'er tell
minften zeven of acht Taalen gefpronken wierden ; dat
do fraaifccTaal, welke de Koning fprak, de/J1nhnr•iclfchc
was ; dat de T fhiopifche , gelyk wel bekend was, vecle
_rJr'sbdfche wnorcien bevatten , dat zy , behalven hunne
k-leifige Boeken, als de Prophetic van ENOCII, en -atdere . Gefchiedenisfen van Jbysfinie hadden , en verfi:heide
dndexa Schriftcni dot de Landstaal Zit Schoolen geleerd
w'erd y
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werd , waarvan zy 'er verfcheidene in de Hoofdftad
hadden .
Hy gaf my to verftaan , dat Been 4bysfinier twyfelde
aan hot beftaan van de Koninglyke gevangenis, lVahinin
geheeten, gelegen op een zeer hoogen berg, in welke
de Zoons en Dogters der Koningen werden opgeiooten ;
maar dat de aart der zaake belette 'er eene byzondere~
befchryving van to krygen .
, Alle deeze dingen," liet
by 'er op volgen , „ worden , zo ik veronderftel , ver„ klaard in de Schriften van YaKU.L, then ik dertien jaaren
„ geleden in Givender gezien heb : by was een Genees„ beer, en paste 's Konings Broeder, die ook een hazir
„ was , in diens laatfte ziekte, op ; de Prins flierf, nog„ thans wierd vdiui van den Koning bemind , en waarlyk
,, het geheele Hof en'tVolk beminde hem ; de Koning ont„ ving hem ,its een Gast in zyn Paleis, en bezorgde hem
„ van alles wat by noodig hadt ; en wanneer by uittoog,
„ om de Bronnen van den Nyl, en andere zeldzaamhe„ den, to bezigtigen , (want by was zeer weetgierig,)
„ ontving by, door 's Konings guest , alien mogelyken
„ byftand en gemak ; by verftondt de Taalen, fchreef
„ en vertaalde vecle Boeken , die by met zich voerde ."
't Was my onmogelyk to twyfelen, inzonderheid
toen by den Perfoon van YdKtiB befchreef, of by nieende
JAMES BRACE Esq. , die in bet gewaad van een Syrisclt
Geneesheer reisde, en waarfchynlyk, met welberaaden
overleg , een naam , in llbycjiiiie wet bekend, aannam ; by
wordt nog op den Berg Sinai in gezegend aandenken
gehouden van wegen zyne fchranderheid, waar mede by
een Bron ontdekte, die bet Kinoster zeer noodig hadt ; by
was to fedrla bekend by MI'R MOt-IAM61ED HUSSAIN, een
van de kundigfle Mahomethaanen iti In lie , en ik heb
hem met veel lofs vermeld gevonden in Cell Brief van
een Arabisch Koopman to illoklui. 't Is waarfchynlyk ,
dat by in lbysrinic kwam door Mufuwira, eene Stad in
't bezit der Mufelmannen, en wederkeerde door de woestyn, van welke GREGORTJ in zyne Befchryvingvan den
Nyl gewangt . -- lady hoogen dat de Heer BRUCE Cell
Verhaal van zyne belangvolle Reis zal uitgeeven (*) .
0 P-

(*) Aan deezen wensch van den Beer JONES is voldaan . In
dit Jaar is by Robinfons in vyf Deelen, in gr . 4t0, met ,59
K.tarten en Plaaten, uitgekomen, Travels to discover the Source
oy' the Nile in the Tears 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
by T,9MMES sROCE of Kinnard, Esq . F . R. S . de prys is 5 L .
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OPMERKENSWAAODIGE GELYKVORMIGHEID TUSSCHEi
De GEWOONTEN EN ZED N DER OUDE PERS[ N,
EN DIE DER HEDENDAAGSCHE ABYSSINIERS .

(Getrokken uit de

Travels to discover the SOUrce of the Nile, in
the Tears 1768, 1769, 1770, 1771, 1772) 1773, by JAMES
BRUCE of Kinnard, Esq F . R. S .)

n llbyct nie treft men verfcheide Gebruiken aan, welIeigen
ke veclen tot bier toe geoord .eld hebben byzonder
to weezen nan die oude Volken , by welken men
ze eerst waarnam ; anderen, niet zo gelecrd , hielden
ze vo it van cerl f1,)ysfirifchen oorfprong . Ik zal eerst
fpreeken van die den Koning en bet Hof betreffen .
De Koningen van Perfic werden , gelyk die van flbysfinie, uit ddn enkel Getlacht gekoorcn , to weeten dat
der 11, /acid e , en 't was niet dan naa bet uitllcrven
dcezcs Geflachts , dat Zy DARIUS verkoozen . De tytel
des Konings van /1b}ednre is : Boning der Koni7lgen,
en zo was, volgens DANIELS berigt, ook die van NEBUCHADNEZZAR . Ilet Regt van F erstgeboorte geldt in
/lbvsfinie zo Ilcrk niet, dat de jouger Broeders van de
veikiezing uitgeflooten zyn ; dit was ook bet geval in

Perfe .
Men begreep in Pcrfe, dat Is Konings egte Kinderen
cen voorregt moesten bcbben ; doc11 'er Zyn voorbeelden , dat een Natuurlyke Zoon de voorkeus boven een
Wettigen wegdroeg . DARIUS , fchoon een Bastaard,
tvcrd gefleld haven Isor,ius, den Agtcr-zoon van xERxrs , en wel door de keuze des Volks . 't Zclfde heeft
altoos in yIbvsinie plaats gegreepen . Ben groot gedeelte banner Kon*ngen waren Bastaarden , in overfpel geteeld , andere uit Byzitten gefprooten ; doch bun wend
de Kroon opgedraagen door den invloed van ccn Party,
a1toos onder den na ..m von de V(Asflem .
Hoewel de Koningen van Per1'e verfcheide Paleizen
hadden, wear zy, op verfchiliende tyden van bet Tear,
bun verb ;yf i , iclden , word Puf2garda , de Hoofdilad
hunner oude liooninaen , voor de eenige plants Dinner
Krooning gn"boudcn , en in 't zelfde licht befchouwen
de Abysfi iers hen Iloof'ciflad f1 iam .
Eene andere opmerkenswaardige Plegt ;ghcid, in wclke
dec-
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deeze twee Volken overeenkomen , is die van Aanbidding, tot deezen dag toe onfchendbaar in Abysfiraie waargenomen , zo dikwyls men in de tegenwoordigheid van
den Souverain komt . L:Lezelve beflaat niet alleen in
knielen ; maar in cone volflaagene nederbuiging . Eerst
gaat men op de knien leggen, dan op de handpalmen,
en vervolgcns kromt men hot hoofd, tot dat hot voorhoofd de aarde raakt ; en , in gevalle men eenig antwoord to wagten heeft , blyft men in die nedergeworpen get'lalte leggen, tot dat de Koning, of iemand van
zynent wege , u verzoekt op to flaan . Dit was ook 't
Gebruik in Perfze . ARRIAN zegt , dat bet eerst word
ingefteld door rYltus, en dit was juist de geflalte , waar
in zy GOD aanbaden , in hot Bock Exodus vermeld .
Schoon men bet weileren deczer Plegtigheid in Abysfinie en in Pe fe zou aanzien voor eene wederfpannigheid of boon ; lchynt dezelve , eeter , by beide die
Volken , eenige verzagting gelcden to hebben ten aanziene van Vreemdelingen, die, zonder can hoot to geeven, wcigerden zich char aan to onderwerpen . Ik herinner my een Vahorrethaan door den Prins van )tlccca,
geduurende myn verblyf in 1Ibffieie, tweemaalen derwaards gezonden , die . Been der heide kceren verder
ging, dan zyne handen kruiswyze op zyn borst to lei
gen ; met geese zeer diepe buiging des hoofds, en dit,
zag ik , hieldt men vo, Fr niet aanftootlyk : dewyl bet
alles was wat by decdt by zvn Souverain en AMIcester .
Wy leezen , 't is wear , van een zeer merkwaardig
voorbeeld der outflaaning van die Pli tpleeghng van ter
zyde , fchoon voluit , aan Vrecmdelingen in PerIie
gewe'gerd . CONON de AIzcnicnfr moest ARTAXERXES,
Koning van Perfic, fpreeken over zaaken van bet uitcrile
gewigt voor beide de Staaten . „ Gy zult," fprak de
Perfiaaufche Staatsdienear tegen CnNON, , zonder cenig
,, uitftel , door my tot den Koning ingeleid worden ;
• dan pleeg eerst read met u zelven, of hot in de dead
• voor u van aanhelang is met den Koning zclve to
• fpreeken, dan of bet voor u niet beter zou weezen,
• door cen brief, 't Been gy to zeggen hebt, bier be• kend to maaken : wantR het is volflrekt noodzaaklyk,
• dat gy, in 's Konings tegenwoordigheid gebragt zyn• de , op uw aangezigt nedervalt en hem aanbidt . In., d en dit u onaangenaam of aanftootlyk is u we zeak
„ zal even goed en even fchielyk door my bezorr ;d
„ wor-
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worden ." - Waarop CONON met zeer veel veritand antwoordde : „ W at my zelren betreft , bet kan
• voor my nooit aanflootlyk weezen eenige maate van
• mogelyke eerbiedenis voor den Perfoon des Konings
• to betoonen . Ik vrees alleen, dat dusdanig eene Be
• groeting verkeerd zal uitgelegd worden door myne
• Medeburgers, die, zelve een Oppermagtige Staat uit .
,, maakende , deeze onderwerping buns Afgezants zulj
• len aanzien als een fmaad bun aangedaan , en onbe• flaanbaar met hunne Onafhangelykheid ." C0NON
verzogt, derhalven, van verfchoond to weezen om voor
't aangezigt des Konings gebragt to worden , en dat
men de zaak door Brieven mogt afdoen ; 't well: gefchiedde .
De honing wordt niet gezien als by in den Raad zit .
Dit gaat op de volgende wyze toe . Wanneer by in
den Raad, eertyds, iets to doen hadt, zat by in eenn
vertrek van bet Paleis , 't welk gemeenfchap hadt met
de Raadzaal door twee opflaande deuren of groote venlers, omtrent drie trappen hoog boven den grond verheven . Deeze deuren of venders waren bezet met
dwarsyzers of latten , even als een Vogelkooi, en een
dun gordyn van taf hing 'er binnen : zo dat, wanneer
bet binnenfle vertrek donker gemaakt wierd , de honing
ieder een in het buitenfle vertrek zag , zonder van
iemand aezien to worden . - JusTINUS verhaalt ons,
dat de Perfoon des Konings van Perfic verborgen werd
om cen verhevener denkbeeld van zyne Majefleit in to
boezemen ; en onder DEiocss, honing der Meden, werd
een Wet gemaakt, dat niemand den honing mogt aanzien : maar de beflendige oorlogen , in welke /JbysJinien
ingewikkeld geweest is, zints de Alalromethaanen bezit
van 4del namen, hebben deeze lastige gewoonte geheel
doen aflchaffen, dan alleen by byzondere openbaare gelegenheden, en by Raadpleeging, wanneer dezelve nog,
met de oude diptheid, words waargenomen . Wy vinden in de Gefchiedenis van libys/inie, dat bet Leger en
bet Ryk dikwyls de behoudenis verfchuldigd warm aan
bet perfoonlyk gedrag des Konings, die zich in den flryd
waagde ; welk voordeel zy zouden hebben moeten derven , was de oude gewoonte in agt genomen . Nogthans,
wanneer heden ten dage den honing uitrydt, of t'huis
zit, in eenig vertrek des Hofs, waar by lieden toelaat,
hleeft by altoos bet voorhoofd geheel overdekt, en eeu
zy„
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zyner handen houdt by voor zyn mond , zo dat men
niets, behalven zyne oogen, ziet ; zyne voeten zyn ook
altoos bedekt .
Wy leezen, nit APULEJUS, dat dit de Gewoonte in
Perfie was ; dit gaf gelegenheid aan de Magi, om OROPASTUS , den Broeder van CAMBYSES, op den Throon
to plaatzen , in flede van MERDIS , die de Opvolger
moest geweest zijn : dan bet bedekken des aange .
zigts maakte bet onderfcheid onmerkbaar .
't Is een beftendig Gebruik, in Abysfinie, 's Konings
deuren en venUers by de vertrekken , waarin by bet
kan hooren, to bezetten, en daar, van 's morgens tot
's avonds , zo flerk als mogelyk , om Regt to fchreeuwen, op den beklaaglykften toon , in alle taalen , die
zy kunnen fpreeken , ten einde zy mogen toegelaaten
worden, om hunne klagten, met de veronderftelde ongelyken , nit to boezemen . --- In een Land , zo ilegt
beftuurd als flbysfinie , en zo beftendig in oorlog ingewikkeld , mag men vrylyk denken , dat bet geenzins
mangelt aan lieden , die reden hebben orn over daadlyke
verongelykingen en geweldenaaryen to klaagen ; dock,
indien bet zo niet ware, is dit dermaate eene Gewoonte
geworden , dat wanneer , (als in bet midden van den
Regentyd,) weinige Lie den in de Hoofdftad kunnen komen , of in zulk flegt weer buiten 's huis flaan , 'er
nogthans een aantal flegt yolk bezorgd en betaald words,
wier eenige bezigheid bef'aat in to fchreeuwen en to
klaagen , als of zy daadlyk zeer verongelyl:t en verdrukt waren ; en dit, zeggen zy, gefchiedt tot 's Konings
eere , en op dat by niet to eenzaam moge weezen in
eeit ftil Paleis . Deeze Gewoonte was van alle de ongerymde, welke 'er plaats greepen, voor my de lastigRe en verveelendfte ; en de Koning , dit weetende , hadt ,
wanneer by alleen gegaan was , niet zelden de grap , om
my dit Vorstlyk vermaak aan to doen .
Zomtyds, als ik in den Regentyd in myn kamer bezig
was, kwamen 'er tusfchen de vier en vyf honderd Perfoonen , die eenpaarig op een en dezelfden fond een
geroep en gejammer aanhieven , als of zy op lien tyd
zwaar leeden, of op 't oogenblik om hals flonden gebragt
to worden ; eenige riepen om regt, anderen fnikten als
of zy den laatften adem zouden uitblaazen : deeze fchriklyke Symphonic gefchiedde zo kunftig, dat niemand kon
onderkennen of alles ontftondt nit weezenlyke ongele .
gen .
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genheid . Meern1aalen voelde ik my 'er zo zeer door
getroffen, dat ik Soldaaten na buiteu zondt om een hunner binnen to brengen , denkende dat zy uit bet land
kwamen , om to onderzoeken wie heui mogr beledigd
hehben ; dikwyls was bet een van myne eigeire Dienst'noden , of van andere die ik zeer wel kende , of, was
bet een vreeaideling, dan antwoordde by, op de vraag,
welk ongeluk heni was overgekowen, zeer bedaard, dat
by den geheclen nagt by tie paarden geflaapen halt ;
maar gehoord htbbende van ale Soldaaten op de wagt,
dat ik my na myn vertrek begeeven had , was by met
zyne malckers gekonien om gedchreeuw en gedruis to
maaken aan myn dear , en my sere voor het Volk aan
to doen ; vreezende dat ik tot zwaargeestigheid mogt
vervsllen, als ik my zo alleen bevondt ; dat zy hoopten
ik zott een drinkpent-sing geeven , op dat zy met meet
kragts bet begonnen werk mogren voortzetten . H, et geweldig misnoegen , 't welk ik daar over betoon4e , liet
men niet na zeer naauwkeurig aan den Kouing • to berigten , waar over by hartlyk , lachte ; en dikwyls hadt
by zich niet verre van daar verl'choolen, om aanfchouwer
to weeeen van myne verr : ;aaude to onvredenheid~
Deeze klagten , 't zy weezenlyk , 't zy gemaakte , hadden altyd ten Plot Rcee 0 scan ltei! 't geen , fchielyk
uitgeboezerrmd , zeer veel geleek op Prete j7 auni , den
naam aan deezen Vorst gegeeven ; waarvan wy inmmer
de afleiding begreepen ; bet betekent zo veel als : Doe

my refit , 0 myn Iioning !
HERODOTUS verhaalt ous , dat , in Perfie , bet yolk by
groote hoopen, uit Mannen en Vrouwen bcf}aande, aan
de deuren van bet Paleis komen roepen en fclsreeuwcn ;
en II TAPHERNES words ook gezegd aan 's Konings dear
gekonien to zyn, hevige jatnmerkluten uitboezemende .
In eene Raadsvergadering, ten tyde van gevaar of zwarigheid, in Abys/nie gehouden , als de Koning, fchnon
tegenwoordi`g , char onzigthaar zit .tine heeft , geeft by
zyn raaddlag door een Dlfzcier lira-Hatzc geheeten .
WVanneer by 's Vorsteu's meeuing overievert , that de
geheele Ver ;;-,,deriotg op ; en dit zou decelve geduurcnde den geheelen tyJ der Vergaderi*_7g hebben moeten
doers , was de Koning in perd`oun daar vericheenen .
Naar gelange van de toedragt der owiiauoighedeu is de
Koning met de Meerderhei-d, of nier ; indien 'er, by verfehil van gevoelens , eerie Meerderheid tegen hem is,
It, aft
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ftraft by menigrnaalen die Meerderheid aan de andere
zyde, door bun, om (tat ze tegeu zyn gevoelen gettemd
hebben, in de gevangenis to werpen : want, fchoon bet
begreepen wordt , by bet voortzetten der Vergadering,
dat de Meerderheid zich bepaalt voor de verkieslykheid
van de voorgeitelde maatregelen, doet de Koning, door
zyn voorregt , de Meerderheid aan de andere zyde op .
houden : en dit is, naar ik veronderftel , zo verre een
inbreuk op de oorfpronglyke Ryksgefteltenisfe .
't Zelfde , heb ik verftaan, heeft in Perfie plaats . XER+
iris , op 't punt ttaande om den oorlog tegen de Grie. •
ken to verklaaren , deedt alle de Opperhoofden van 4fia
in de Raadzaal zamenkomen ; en verklaarde : „ Op dat ilz
• niet geagt moge worden alleen volgens myn eigen
„ begrip to handelen , heb ik u lieden zamen geroepen .
„ Dan teffens oorde'eI ik bet voeglyk u to verttaatl
• to geeven , dat bet uw pligt is myn wil to gehoor .
• zaamen , veeleer dan in eenig overleg to treeden of
• tegenfpraak van uwen kant to hooren .
In de Kieeding cu Cieraaden der beide Koningen is
ook eene verregaande overeenkomst . De Koning van
4bysfinie draagt zyn Hair lang, zo deeden ook de oude
Koningen van Perfie. Wy weeten dir nit SUETONIUS
en AURELIUS VICTOR . In den oorlog met de Perfaanen
verfcheen 'er een Staartiterre , en deeze werd door de
Romeinen voor een onheilfpellend Teken gehouden .
VESPASIANUS lachte 'er om, en vetklaarde, dat, indien
die Star eenig kwaad fpelde , bet voor den Koning tier
Per/en was ; dewyl dezelve , gelyk by , lane hniren
droeg .
De Diadem of 't Hoofdeierzel was by de Per aanen,
even As by de Jlbysfiniers, een teken van Koninglyke
Waardigheid, 't bettondt uit dezelfde ttoffe, en wend op
dezelfde wyze gedraagen . De Koning van Abysf nic
draagt de Diadem, als by op weg is, ten tekep van Op .
permogenheid , 't welk heir tot geen last of hindenis
firekt, gelyk een ander zwaarder cieraad zou doen, bovenal by beet weer. Deeze doek omringd zyn hoofd
boven bet hair, en laat de kruin geheel onbedekt . 't Is
eene overtreeding van de ergtte natuur voor iemand , ten
deezeii tyde , 'lets op zyn hoofd to draagen , inzonderheid lets dat wit is ; uitgenomen voor ae Mahomethaa .
saeu, die mutzen draagen, en over dezelven een breeden
wit-
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witten Tulband ; en voor Priesters, die desgelyks groote
Tulbanden van neteldoek gebruiken .
Zodanig was ook de Diadem der Perf n , LUCIANUS
noemt dezelve een witte doek om 't voorhoofd . In de
zamenfpraak tusfchen DIOGENES en ALEXANDER, wordt
bet hoofd befchreeven als omwonden met een witte
doek ; en rAVORINUS, fpreekende van POMPBJUS , wiens
been met een witten band omwonden was , zegt , bet
verfchilt niet , aan welk deel des Lichaams by de Diadem draagt . Wy vinden by JUSTINUS, dat ALEXANDER,
van zyn paard ipringende , by toeval LYSIMACHUS met
de punt van zyn fpeer in 't voorhoofd wondde , en het
bloed 'er zo fterk uitgudsde , dat bet niet geflempt kon
worden voor dat de Koning zyn Diadem van zyn hoofd
nam, en deeze om de wonde geflaagen werd : 't geen
men, op then tyd, aanzag voor een teken dat LYSIMAcxus Koning zou worden, gelyk korten tyd daar na gebeurde .
Oudtyds zaten de Koningen van flbysfinie op een gouden Throon, zynde cen breede, gemaklyke, langwerpige
vierkante Zetel, gelyk een kleine Bedflede, overdekt met
Perfiaanfche Carpetten , Damast en Goud-laken , eenige
trappen hoog ; dezelve was ryk verguld : dan de menigvuldige Staatsomwentelingen en Oorlogen hebben den
ouden luister zeer doen taanen . De draagbaare Throon
was een gouden Stoel, in gedaante gelyk die de Romeinen
gebruikten, op de Gedenkpenningen zo veelvuldig afgebeeld . Dezelve werd in den Begcmder Oorlog veranderd
in een zeer fraai gemaakten, van dezelfde gedaante, met
goud ingelegd . Van XERXES leest men, dat by een Zeegevegt aanfchouwde, zittende op een gouden toel .
't is in llbysfinie hoogverraad op een van 's Konings
Zetels to gaan zitten ; en by, die dit beftondt, zou op 't
oogenblik in f}ukken gehouwen worden, indien men niet
kon bewyzen dat by krankzinnig was .
Waarfchynlyk hadt ALEXANDERt in Perfie van die Wet
gehoord, en keurde dezelve af, want, op een zeer knuden dag, in een foci voor 't vuur zittende om zyne vocten to warmen, zag by een Soldaat, naar gedagten een
Perfiaan, die, door koude bevangen, zyn gevoel verlooren hadt . De Koning Tees terflond op, en bev21 dat de
Soldaat in zyn Stoel zou gezet worden . De warmee van
bet vuur deedt hem weldra bekomen ; doch by geraakte
door
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door fchrik , dat by zich in 's Konings iloel hevondt,
bykans weder buiten zichzelven . ALEXANDER voerde
hem to gemoete . ,, Bedenk en onderichei hoe veet
„ voordeeliger myne Regeering voor de Menfclien is,
• dan die der Konin,,en van Perfie. Door op myn
• Stoel re zitten, hebt gy uw ieeveu hehouden ; dour
• op den hunnen to gaan zitten, zoudt gy bet onver• myde!yk verlooren hebben ."
In f4bysfinie wordt het voor een grondwet des Lands
gehouden , dat niemand van de Koninglyke Fami!ie,
die eenige wanfchapenheid of lichaamsgebrek heeft,
Throonopvolger zal weezen : ten dien einde worden
de Prinfeu, die van den Berg Xcciinc' afgaloopen en naderhand gevat zyn , aan een hunner Leden verminkt,
waar door zy zich vervolgens van de Opvolging voor
In Perfie nam men hetaltoos vertlooken vinden .
zelfde in agt . Paocopius verhaalt ons, dat zAMES, de
Zoon van CABADES, van den Throon werd uirgeflooten,
on) dat by blind was aan 't eene onng ; en de Wet van
Perfie verhoodt iemand met eenig lichaamsgebrek tot Koning to kiezen .

(Het Vervolg bier naa .)

LETS VAN CICERO'S GEVOELENS WEGENS DEN CODSDIENST EN ZEDIEhUNDE . VOlgens den Beer GAUL
TIER DE SIBERT .

®ni de Gevoelens van CICERO , wegens hot Opperwezen , de Godlijke Eigenfchappen , de Voorzienigheid, den Godsdienst , de Natuur van de Ziel, en den
Staat der Menfchen na den Dood, nit zyne Schrifren op
to maaken , is her noodig byzonder t2 letten op het
oogmerk van de onderfcheide Werken deezes Wysgeers,
om to onderfcheiden, of de Gevoelens, door hem to nederaefleld, weezenlyk zyne eigene zyn, of enkel aangenomen om een Wysgeerige nafpeuring voort to zetten .
De Zamenfpraaken de natzira Deorwn, hebbe men enkel
aan to zien als een r'pgave van de Steizels der .Epicuristen en Stoicynen , in welken de gebreken van beide
aangeweezen worden door COTTA , die 'er niet zyne
eigene Gevoelens, maar die der andere Wysgeeren tegen
as ,voort . Cicf~Ro geeft to verflaan , dat wy, in deeze
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Zamenfpraaken, zyne eigene Gevoelens Diet moeten zoos
ken , als by zegt : qui requirunt quid, quaque de re,
ipfi fentiamus , curiojius id faciunt quam necesfe est . De
begrippen deezes Wysgeers wegens de Godheid, treft
men aan in bet eerfte en tweede Boek de Legibus , en
in zyn vierde Bock de Finibus boni et mali .
Uit het geen ciciaio zegt , wegens de Wichelaary
en de wyze waar op HOMERUS de Goden invoert, is bet
blykbaar, dat by to veel gezond ver(tands bezat om bet
Volks veelgodendom Diet to veragten ; doch by fchynt
zeer bezorgd geweest to zijn , om in geen vermoeden
to vallen , van een toeleg om bet omver to werpen .
Hier van ontmoeten wy een allerlpieekendst bewys in 't
Plot zyner Verhandeling de Divinatione ; waar by , naa
zyn wensch om de affchaffing dier Bygeloovigheid uitgeboezemd to hebben, als gefchikt om 's menfchen geest
to verlaagen, en over de zwakheid der Stervelingen een
dwinglands bevel to voeren, deeze omzigtige verkiaaring
'er nevens voegt ,diebyropmkngezyrL
ren met alien ernst aanbeveelt , to weeten , dat by her,
Diet bet uitrooijen des Bygeloofs Diet voorheeft den
Godsdienst overhoop to werpen , en wil , dat een verflandig Man de Infteliingen zyner Voorvaderen, ten aanziene van de Godsdienstplegtigheden, zal behouden .
Deeze befchroomdheid is, misfchien, de reden, waarom
cicERO , fchoou by zomtyds van bet Opperweezen zodanige bepaalingen geeft , dat men tnoet deiiken , dat by
de ddnheid daar aan toefchryft zo dikwyls hij van de
Goden in 't meervoudig getal fpreekt .
CICERO koesterde verheevene denkbeelden van de
waardigheid der Menschlyke Natuure , en van de voortreflykheid der Ziele , welke by geloofde een onverdeelbaar , en daaroin onfterflyk, beginzel to weezen . Zyn
geloof, dat de 1)eugdzaamen, in een toekomenden Swat,
vergolden zouden worden met een Gelukzaligheid , van
welke de Boozen zouden zyn uitgeflooten , is blykbaar
uit veele plaatzen ; hoewel bet zeker goat , dat by de
Volksbegrippen van den Tartarus , en de Bewoonders
van denzelven , verwierp .
Wat de plaatzen betreft in zyne Brieven , die men
nangemerkt heeft als getuigenis draagende van zyn Ongeloof in een leeven na dit leeven , eenige deezer komen
voor in zyne Brieven aan TORQUATUS, die , gelyk cIciato zelf ons berigt, cell Epicurist was, en als wy in
aan-
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Nanmerking neemen , welk een opgaug die Wysgeerige
Secte to Rome gemaakt hadt , zal bet ons niet onwaarfchynlyk dunken, dat MESCINIUS en anderen, by welken
cicERo zich in diervoege uitdrukt , then Aanhang waren
toegedaan , en dat by alleen met hun redenkavelt op
hunne eigene beginzelen , orn zyn bewys voor bun to
treffender to maaken . In zyn Brief aan TITUS tragt by
to toonen, dat zyne geliefde Stelling zo wel kon afgeleid
worden uit de beginzelen van bun , die de Onflerflykheid
der Te1e ontkenden, als uit de gevoclens. der zodanigen
die dezelve geloofden .
CICLRO's Beginzels en Voorfchriften, de Zedeleer betreffende , zyn , buiten tegenfpraak , bondig, zuiver, en
verheeven .
I
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BESPIEGELINGEN OVER DE GOEDHEID GODS IN 'T ALGEMEEN, OM .
TRENT ALLE ZYNE SCHEPZELEN ;

EN DIE IN MET BYZONDER

WELKE I-lY BEWYST AAN ZYNE REDEMAGTIGE WEZENS ;
EN DE GROOTE VERPLIGTING VAN YDER MENSCH UIT DIEN
HOOFDE AAN ZYNEN SCIIEPPER .

(Vervolg van bladz .

312) .

herinner my do onlangs gedane belofte , by gelegenheid
Ik myner
Befpiegelingen over onze verlopen Levensdagen , de
onzekerheid van het bepaald tydflip van ons flerven , en do
weinige oogenblikken , welke ter onzer cigentlyke befchikking
zyn ; belovende tocn vervolgens myne nadere overweging to
zullen bepalen by 's menfehen verpligting aan zynen Oneindigen Maker , en goedgunfligen Schepper ; als mede by zynen
pligt aan den Evenmcnsch , en eindelyk , wat by zich zelve
verlchuldigd zy . - Drie flukken voorwaar , welke onze
nadcre betragting overwaardig zyn . -- Laten wy ons voor
tegenwoordig tot het eerfle bepalen .
God boven alles lief to bebben ; Hem to beminnen, Hem to
ftellen tot het eerfle en voornaamfle Voorwerp onzer liefde,
onzer hoogachting - van onze eer , en van onzen dienst
--- van onze verootmoediging - van onze aanbidding.
Ziet daar het eerfle , en voornaamfle Gebod - een Gebod,
dat van den eindigen Sterveling niet ftrafloos kan overtreden
worden ; want wien zyn wy onze eerfle liefde verfchuldlgd,
aan wien onzo ecr en aanbiddinV •
voorwaar niet aan
cenig Schepzel ; want al hot Schepzel flaat met ons in cene
gelyka betrekking tot Hem , van wien wy onzen oorfproug
(*rtvangen hebben .
Maar wy zyn onze eerfle liefde, en
G g z
:.i

444

BESPIEGELINGEN

ai onzen dienst verfchuld'gd aan een Wezen , dat Oneindig,
Onathanglyk en Almagdig is
aan eon Wezen, waar aan
wy, en alles wat ons omrlngt, onzen oorfprong , o ;,zo wording to danken hebben -- aan dat e :ne Wezen , den
OJrfprong , den Schepper , den Almagtigen Fornlcerder der
Werdd
den wyzen Befluurdcr alter dingen , den Oneindigeii , den Onbegrypclyken . - Aan Hein alleen zyn wy
onze curie liefde en al omen dienst verp ;i;t to bewyzen --aan Hem , die by 's Werelds wording lprak --- die dat
majcqueus bevel i of : „ Daae zy Licht, en daar was Lichr ."
~- Aan Hem, die do Zon volm,ie, cnu de aardo des daags to
verlicliten, to verwarmen en to koesteren
die do Maw
formeerde, om onzen aarubol to voigen, en doll da,steren nagt
met ontleende ftralen flauw to verllchten
die in hot
wyduitgcfttekte Hemelruim dulzend van ontzaggclyke werelden
gevornld heat
Hem zyn ivy alle onzo horde , onze
eerbted en Godsdien(tige aanbidding verWiuldigd .
Aan
Ilea, die de Opper Malefeit is, konlt allc Lietde, Ecr, Atnbidd,ng en Dankzel giag toe . - Is Fly niet do Aimagt ge,
d'e den Hcnnol hccit uirgelpannen, als cell dunnen dock
dic 'er net zyne hand de mate at nam - en wiens alvermogende Vinge:cn den loop der Starren rigtten? Is Hy
hot niet , die hot aardryk vestigde op zyne grondzuilen ~ die
vin de Woiken zynen wagon maakt, en op do vleugelen des
Winds wr,ndelt'
Ci e den Ocean doer bruifehen, wvanneer zyne Stormwinden loeilen , en aan dezelven zyne palen
frelt , welke nict to over ichreden zyn in cu`vIgheid ?
Zouden ivy ons niet verootmoedigen , voor den Almagtigen,
door wren do aarde gefchud word , wannecr zyne vermogende
Vin,;eren derzelver grondvesten doer vvaggelcu? wiens
vitlchietende Blixec :s, en klaterende Dondeis , do bozen duen
zidderen, en d e den vromen met vernedcrcnden cerbied vervulJon?
- Hv toch is hot , d:c Konlngryien doer opkomcn,
en to grcmde gaan , -- die de landen verheft door cen woord
iprckcns, en op con enkelen wenk vweteidd :o:en vei rust, of
in deer diepen afgrood doet verz,nkcn
Hoe recht ,
m :ttg is hot bevel , Hem zult gy iteihebben boven apes
H .11 allcen z i,t i y d encn : - voor zvn P1la,eft it zult gy
alien ecrhred bet ouen ; want bet kom ; Ham too : voor Hon
ztl,r gy met olltz, ;5 en vrceze nederknielen , zyne gramfchap
nit :nor ti-igun , of dat gy met tot ftof muogt 'cig'UiSd
werdeln !
D-lil
God , wegel,s 'Cite oncindige , zync onbctryc clyke,
Groohe"--f, a'ic rij e 1 : cIde, onzen eelbed, omen dienst, lanbiddinrg en dark ., ggit, tivaardig ; hoc duur is al hot rOilenma ;gr'g icitep : .El aan L :_nt ~ -erpli~t, - daar Hy alles bu iert
coJr cone Ondoor."Onzc:,he Wy,uc .d ; --- dag aAu dug Iat
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ja ieder ogenblik, ontdekt men dezelve in alle zyne groote en
verheven werken .
Hy doet zyn Zonne opgaan , en
maakt hot aardryk vrugtbaar door eenen milden regen .
Dagclyks waakt zyne alregerende Vooizienigheid over al hot
gelchapene ; zonder doze voorzorge zou de wereld wel dra
in eene gcheele woestheid en Bajert vcrkeren .
Do wereld - het gansch Heelal , beCtiert Hy Tangs de gefchikrfte,
billykfte, en allerwysfte inrigtingen ; Tangs eenen regel van vastgeftelde bepalingen , van Wetten , die euwig en onveranderlyk zyn , om dat ze genomen zyn met de allervolmaaktite inzigten.
Geen Wezen, hoc vcrheven - hoc groot of hoe min aanzienlyk voor ons oog , of hoe klein en veragtelyk, dat niet beftierd word door die zelfde Wetten , of daar
aan niet onderworpen zou zyn .
Hoe onndgaanbaar do
verfcheidenheid der weezens ook- zyn moge, welke in hot Geheelal voorkomen , geen eeu van die, of de Aimagtige bcft'crt
dezelve alle naar hunnern aart, en naar de wetten, welke Hy
zich daaromtrent voorgefteld heeft .
Allen moeten zy
zich fchikken naar den wil van Him , die lien heeft voortgebragt. - u Onbegrypelyke Wyshcid I
i\-elk cone oneindige, onbevattelyke, kennis! - Wic der Stervelingen kan
zulk core ruimte doorzien ? Zvne Wysheid, zo wel ais zyne
Almagt , is een diepe af'grond , dien wy net peilen kunnen !
-- In Hem leven ivy, bewegen ons, en zyn wy ; - in onzen God is alles opgewonden . De Verb urge nheden der
toekomitige zaken zyn voor zyne alziende oogen naakt , en
geopenbaard : -- Hy verftaat van verre ally onze gedagten , do verborgenfte overleggingen onzer harten zyn Hem tot
een toe bekend .
Dar menfchen geheimfte raadllagen
zyn, lang voor ze ontworpew worden, reeds aan Hem bekend
en openbaar . Nog ecus - 6 Aanbiddelyke Wvsheid !
onbevattelyke Kennisfe ! Wie der Stervelingen kan derzelver
lcngte, wydte en breedte overz~cn! - Zy pat alle ooze
bevatting oneindig to boven ! - Wie moet bier over nict geitadig, met eene hcil,gc verwondering, uitroepen : G D,epte
der wysheid en der kennisle Gods ; hoc- ondoorgronde yk zyn
owe oordeelen , hoc onnalpeurelyk ewe wegen!
Eere
zy onzen God in de hoogie Hcmelen. - Onzen God , die
wonderen doet op de aarde! - Buigt u dan ncdcr gy wereldbewoners! - Buigt u ncdcr in her ftof, en ecibiedigt uwen God , den Schepper en Oppeibeftuurder alter dingen
Zo Almagtig - zo groot is ooze God
ooze God,
die Hemel en aarde gefchapen heeft ! --- zo onnafpeurlyk groot
is fly in Wyshcid,
in Wyshcid, die alien Ve .ftand to
boven gaat ! - Dog zo groot is by , niet allecn in Alm -,gz
cn Wvsheid , maar ook in onbegrypclyke Goedheid ! - Wel
aan,
G g 3
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aan , laat ons doze volkomenheid in God een weinig nader by
de flukken bepeinzen .
Hoe luisterryk -- hoe heerlyk, fchittert zyne Goedheid
over al het fchepzel , van zyne hand voortgebragt! .-. Zyne
zorgdragende Goedheid gaat over alle dingen .
Hy on_
derhoud, befliert en regeert al het Schepzelen heir. - Hy,
de Bron van alle goed , de oneindige Bron van Goedertierenheid , is goed , de gantfche natuur draagt l et do fprekendfle
bewyzen van .
Al wat wezen ontvangen heeft, van hot
allerkleinfle tot hot grootfie ; - van den Myt tot den Olyphant ;
van den veragtelyken Mosch tot den hemel hoogen Ceder op den Libanon ; - van hot geringfle, bet weerloosfle , her kleinfle vlicgend infektje , tot den fieren Adelaar ;
van hot tederfte, en voor 't bloot oog onzigtbaar waterdiertje , tot den grootfien en fchrikbarendften Walvisch . Doze alien worden door zync Almamtige Vingereii beflierd . Doze alien worden door zyne milddadige Goedheid onderhou.
den, - van at het nodige verzorgd , en overvloedig bezorgd .
- Zo Licfderyk is onze God , dat 'er in do natuur nimmer
voor hot zelve gebick is . ---- Des verkondigen niet alleen de
Hernel en de aarde, maar ook alle detzelwr Volheid, zyneEer,
zyne F3eerlykheid en onbegrensde Goedheid . - Me fchepzelen zingen zynen Lof, vermelden des Heeren Grootheid, en
zyne veelvuldige Goedgunfligheden ; zy roepen alle als met
luider flemme : „ Gy & groote God ! gy onderhoud ons alien,
beklced ons met Ichoonheden
fchenkt ons Voedzel , en bcwaart ons van neflagte tot geflagte ." --- hn zouden wy , zyne edelfic fchcpzelen bier op aarde , zouden wy
zwygen , daar zyne Voorzienigheid , over at het gefchapene
gaande, con byzondcr toeverzigt houdt over der menfchen-kin_
dercn ; over hen, die befchonken zyn, met dat kostelyk voorregt boven alles, war we in doze beneden .gewesten ontmoeten,
hot onwaatdeerbaar gcCchenk, de Rede Daar zyne Voorzienigheid nog alletbyzonderst gaat , over hen , die van dat
voorregt hot vereischte gebruik maken . Zouden wy zwygen,
die, door deze Rude geleid , do grootheid van onzen God,
zync onbeperkte Gocdhc d, gevoelen, met do warmfte ontwaarP
wordingen 'or iets van bezeien, 'or vecl van gevoelen - go .
voelen . . . . dan nimmer in deizelvcr uitgebreidhcid nagaan
kunnen?
Mocten wy niet integenaecl, door den gtoejenfien yver aangevuutd, den Lof van hem verkondigen, vats
wien wy dit vetmogen ontvangen ; - Zouden wy zwygen,
daar Henmel en aarde, met alle derzeiver Volheid getuigen van
Zyne Liefde, en van zync onafinetelykc goedgunfbgheden? Vanwaar zullen wy beginnen - beginncn oni Uwen Lof to
vermelden') 6 Alleihoogfle! -- G Onuitputbare Bron van
Goedheid!
Slaan ivy onze oogen Hcmelwaards - da -ir
- ja
I
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--- ja daar vertoonen zich Majefteit en Heerlyklieid !
Vestigen wy ons gezicht op de lage aarde, --- S de aarde
is vol van uwe goedertierenheden, - vol van aanbiddelyke
Liefde, voor ons, uwe met Rede begaafde fchepzelen !
Her ontwaren wy eene Goedheid, die alles, - die alle onze
befchryving - alle onze bevatting, to boven gaat.
Alles
wat ivy ontmoeten, - in alles ondervinden wy, dat uwe
menfchenliefde het heeft dienstbaar gemaakt aan ons Neil ,
gefchikt om ons ook in de beneden-gewesten gelukkig to maBergen en Valeien, Velden en Vlakten, Boslchen,
ken .
Weiden en Beemden
Aarde en Zee, alles fl :aat ,)ns ten
De aarde levert ons, volop , van duizenderlei
dienfte.
voedzel .
De Zee verfchaft ons eenen milden overvloed .
Gy, oneindige Goedheid, fchenkt ons , benevens
bet voedzel , alles wat wy tot ons tydlyk welwezen nodig
hebben : Klederen on) onze naaktheid to dekken, en ons tegen
vele onheilen to befchermen ; Vuur om ons to verwarmen, en
het ons tot vele nuttige einden to doen dienen ; Water om
ons to reinigen , om den dorst to lesfen, en om alles groei en
]even to fchenken ; en by dit alles verleent gy ons ontelbare
verkwikkelykheden , oni ons het levee aangenaam en gelukkig
Dan , zou uwe Goedheid alleen in deze
to maken .
foort van zegeningen bepaald zyn ' Neen ! zy ftrekt zich veel
verder uit, wyder dan myne tong uitfpreken , dan myne pen
die befchryven, kan .
Een allerdierbaarst gefchenk, dat
alles to boven gaat , is her, dat wy verwaardigd wordcn nxt
de kennisfe van U, 6 Vader aller Goedheid .
Gy hebt
ons begiftigd met een verftandlyk vermogen , waar door we
van verre cenige flauwe trekken Uwer Heerlykheid befpcuren,
en cenigermate Uwe onnavolgbare Volmaaktheden bezefren : -terwyl gy ons tevens bedeelde met eene onderfcheidenlyke
Spraak , om , hoewel ftamclende , Uwen Lof verftaanbaar to
vermelden - Uwen oneindigcn Lof verftandiglyk to verkon_
digen .
Met dit voorregt hebt Gy den Mensch , boven
al het overig fchepzel in dit ondermaanfche, befchonken ; -een voorregt - dat hem altoos behoorde to vervullen, met
den warmffen yver, om U, den Oneindigen, geftadig grout to
maken, en to verheerlyken . Wie toch heeft onzen Geest verheven boven alles, wat op dit beneden .rond huisvest~
Gy immers hebt denzelven begaafd met het vermogen van overoverweging , - met de kragt van overdenking , van verftandige befchouwing van alles , wat zich rondom ons bevind
--- en van enige bevatting uwer onbegrensde volmaaktheden .
Aan U alleen , die alles in de Natuur gevormd
hebt , die de heste orde bewaart , en van gene Uwer fchep_
zelen Uwe liefdehand aftrekt , dan in de dringenfte noodzakelykheid, zyn wy dat gunflig voorregt verfchuldigd .
Zyt
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Zyt gy hot daarenboven niet , die ons rigt naar de billyklie
Wettcn -- Wetten, die zu volmaakt inilemmen met 's men Gy
fchen natuur en geluk!
Ja, zyr Gy hot niet
oneindige Rechtvaardige God, die naar Recht, en biliykheid,
Zyt Gy pet zelve niet , die hot middel hebt uitrigt?
gedagt, en daargefteld, om, zonder kwetzing uwer Heilighe ; d
zonder kwetzing uwer Rechtvaardigheid, - aan den, van
U ver afgewaken Zondaar, Euwige Genade, onwrikbare Goo .
dertierenheden, to kunnen bewyzen % - Zyt Gy hot pier,
die, langs dozen weg, aan al het menschdom, aan moedwillige
Overtreders
Overtreders , die uwc Wetten en bevelen
met baldadige vocten vertrappen, cone ILuwige Genade in lelus
Christus wilt aanbieden
Wiit Gy ze hun flier dauelyk
fchenken o --- Eerie Euwigd Gelukzaligheid - cone onberekenbare Heerlykheid , die nooit ooge gezien , nooit oore
gehoord hceft, nosh immer in 's menlchen hart is opgekomen ?
d Ja , zo gocdcrtieren zyt Gy! ---Wel aan dan,
Loof den Heere onze Ziele , en vergeet gene Zyner Goedertierenheden ! - Loof Hem met dankzcggingen en lofzangen !
- Overdenk Zvne L .c&le , Zyne Wonderen , de bewyzen
Zyner Goedgunliigheid , in ftilie overdenkingen dag en nagt !
- Loof den Hecre onze Zielc , en vergect gene Zyner Weldadigheden !
f)at onze tongen Hem loven ; onze lippen den
veelvuldigen lofvermelden van I1cm, die ons dag aan dag overlaad
met Zyne Goedertiercnneden ; - (lie ons Zyne Euwige Genade
S Heere myn God !
in Jezus Christus fchenken wit!
Laat my U vrezcn alle do dagen mynes levens , en doet my
wandelen in de paden des rechts! Schenk my, aanvankelyk, uwe onveranderlyke Genade in den Borg en Middelaar
jezus, die Genade, in welke hare volkomcnheid ondervuuden
C. V. D. G.
word in de gewesten der Euwighcid !

EEN OOSTERSCHE ANECDOTE .

Caravaan van Kooplieden weed in Cilicia overvallen door
E enRoovers
, die hun van alien lchat en voorraad untzetten,
fchoon zy deeze wreeden, in den naam van God en den Propheet , baden , om hun ten minfien genoeg tot lcevensvoorraad over to laaten .
De verftandic,e Lec .:MAN bevondt zich
under die ongelukkigen ; eon der Koopl :edcn & ;dc hem, dat
by dit Volk moest aangelprooken en beter begumzels ingeboc .
zemd hebben , m ; sfchien nadden zy dan ecn gedeelte onzer
Goederen wedergceccven - LUCr:NI •1 N antwooiddc : „ Men
„ wint niets bit Wijsheid to picdikcn voor den onwaardigen ;
„ de vi11 kan nimmcr yzcr, tot i i't hart van roost dooiknaagd,
„ glA maaken . Wclk ecn invlocd kan Raad hebben op con G0weeten, verhard door misdrijven? Dringt eon nagcl door ficen?"
„

A1 ENGELWERK,
TOT FRAAYE

LETTEREN,

KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

BEDENKINGEN OVER ONG1*MA3KTE GEVOELIGIiEID, OF
AANDOENLYKHEID VAN HET HART .

(Uit liet Engelsch .)
The affelation of great Senfibility is extremely common . It is
however as odious, as the reality is amoble . It renders a man con.
temtibles and a women ridiculous .
ESSAYS MORAL AND LITERARY .

welke ons belang doet neemen
D leinGeestgefteltenis,
bet lot van anderen ; welke ons gefchikt maakt
our met bun to voelen, to deelen in hunne Blydi`chap
en Droefenisfe, is bekend onder den naam van Gevocligheid of Aandoenlykheid ; een woord, 't geen wy lie .
den uit oiler niond hooren ; eene hoedauigheid, die ells
zich gelaat to bezitten ; in zichzelve eene allerheminnens- en agtenswaardigfte Zielgefteltenis ; moor dikwyls
misnomen en misbruikt ; fonts tot ecu de ;zel van een
grillige geaartheid, fours tot bet voldoen van zrlfzoekende oogmerken .
De oorfpronglyke gefteltenis onzer natuure, ten aan .
ziene der mengeling van zelfzoekende en gezellige neigingen, wyst in (lit, even als in andere deelen onzer
Geiteltenisfia, een wonderbaare %Vysheid aan .
Ell:
Mensch is, door den Schepper, de zelfbezorging byzonder aanbevolen . Hy heeft bet meer ill zyn vermogen zyn eigen welvaard to bevorderen , dau een , g tinder
perzoon zuiks met mogelykheid kau doen .
't Was,
overzulks, dientlig, 't was noodzaal:?yk, dat by ieder
Mensch Zelfliefcde bet flerkst en wcrl,zaamst heginzel
zou weezen . Deeze Zelfliefde zou genocgzaam geweese
zyn tot 's Menichen zelfhehoud en welzyn , hadt by
alleen op zichzelven geftaan . fair dit is de ftaat van
den Mensch in geenen deele . i-l y v-ndt zich vertnenl ;d
onder eene lnenigte, die dezelfde natuur met hem omdraagen . In deeze vermenging kon de Zelfliefde van
V . DELL . MJaNGKLw . N O . 11Hh
ecn
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een enkel Mcflsch , of de oplettenheid op zyn byzonder
belang , de Zelfiiefde en 't belang van anderen ontmo&tende, niet anders dan vcelvuldig tegenwryten en ontelbaare onheilen baaren .
't Was, overzulks, noodig, dat 'er een tegenwigt
plaats greep . Dit gefchiedde met de daad, door hem
die gezellige en goeddaadige neigingen in to boezemen,
die hens , in zekere maate, als uit zich zelven voeren,
om ook in de belangen van anderen to deelen . De
fterkte in deeze gezellige neigingen is, over 't' algemeen,
geevenredigd anti derzelver aangelegenheid in 't Menschlyk leeven . Van hier is die maate van Aandoenlykheid,
welke ons aanzet om to weenen mot de weenenden, flerker, dan die ons beweegt om ons to verblyden met de
blyden ; want de ongelukkigen hebben meer onze Medegevoehgheid en hulpe noodig, dan de gelukkigen .
Dan , met dit alles , was bet noodig, dat in elk
Mensch eene groote innate Zelfliefde overbleef, uit hoofde van derz,;lver belang tot bewaaring van zyn leeven
en welwee'cu . rvlaar dewyl de hoeveelheid, noodig tot
die einden , li2tlyk hem geheel inneemt eu tot buitenfpoorigheden vervocrt , wordt de volmaaktheid zyner
natuure al ;gemecten door bet behoorelyk tegenwigt dier
gezellige begiuzelen, d :e, bet geweld der Zelfliefde maatigende , den Mensch even nut voor zichzelven doen
worden, als v,--)or de zodanigen, met welke by in eene
Maatfchappy lceft .
De neigingen, tegen waare Gevoeligheid overgefleld,
zyn wreedheid, hardhcid van hart , en vaste verknogtheid aan wereldlyke belangen , welke ieder zal toeflemmen, dat rechtdraads met bet Character van een Christen flryden . Volgens de onderfcheidene maate van driftighcid in de aandoeningcn onzer gefleltenisfe eigen,
kan de Gevoelighcid, zelfs onder de Deugdzaamen, in
verfchillende man e plaats hebben . Want alien hebbeii
van de natour dezelfle gclukkige kieschhe ;d en tederheid
van Gevo~el met ontvan en . By eenigen finelt het hart
en wordt door zagte beweegingen aangedaan , veeleer
dan b'j anderen Doch bij iedereen , die na bet Character van een braaf Man dingt, moeten noodwendig
menschlicvende en medelydende neigingen gevouden worden . Dat Been moot in hem plaats hebben, 't welk hem
in Rant flelt om , in zekeren grand met bet hart van
een Broeder tc voelen ; eat ziine Aandoeningen, wanneer
by
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by anderen in geluk verheeven ziet, of in rouw verzonken , een zelfde toon doen flaan met die der gelukk ;gen of rampfpoedigen .
Deeze deu(rdzaame GevoeFgheid heeft eenen kragtdaadigen inaloed op bet wel volbrengen van alle be .
trekkelyke
e en gezellige Pligten deezes Leevens . Zondef
bet waarneemen derzelven , kan 'er geen geluk , geen
veiligheid, in de Menschlijke Maatfchappy weezen . J)e
Menfchen znuden hoopen Wilden worden, ftaag elkander plaagende . Op de cone of de andere wyze, flaan
ons de groote Pligten des gezelligen leevens to volbrengen . 'Er Moot order bet Menschdom eene wederkeerige werking en hulpbetoou plants hebben . Dit flewt
ieder toe . - Maar deeze Pligten kunnen uit order .
fcheide Beainzels , en op verfchillende wijzen , volbragt
worden Zomtyds neemt men ze waar, enkel nit Wet=
voegelykheid en agtgeeving op ons character, zomtyds
nit Vrees , zomtyds zelfs nit Zelfzoekeuheid , die de
Menfchen verpligt goedguntligheid to betoonen , op dat
zy dit weder van anderen mogen erlangen . In zulke
gevallen, moot het uitwend ge van een fraay gedrag
behouden worden . Dan, een ieder zal erkennen , dat ,
wanneer door dwang alleen , de Pligten van fchynbaare
Goedwilligheid worden waargenomen , men 'er weinig
op k .in vertrouwen , en 'er flegts zeer geringe waarde
aan toekennen .
Anderen volbrengen deeze Daaden enkcl uit een begin .,
zel van Pligt . Zy zyn menfchen van eene koele r eaartheid , en misfchieu van een belangzoekend character.
Maar getrofhen door een bezef van Godsdienst, en overWild , dat zy verpligt zyn goeddaadig to weezen , volv, -eren zy de betrekkelyke Pligten, op eene geregelde wyze Zodanige Menfchen handelen nit Geweeten , en
vodgens Begtnzel . Zo verre doen zy wel , en verdienen
geprcezen to worden . Zy verlcenen byitand aan hunne
\Tnenden , zy geeven aan de Armen , zy zyn regtvaardig omtrent alien . Maar well: een auder gelaad neemen
deeze bedryven aan , hoe veel fchoouer vettoonen zy
zich , als ze vonrtkomen uit de Aandoenlykheid van cen
gevoehg Hart? Indien iemand Diet door Genegeuheid bewoogen wordt, zal by, zelfs wanneer men veronderfte t dat by uit beginzel van Pligt haudelt, Diet Verz
der pan , dan dit beginzel hepaatd van hem afvor=
dert . fly zal he t traaglyk , en als met vw 4derzin g d, lei
1-1 h %
Naa.a
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Naardemaal bet Regtvaardigheid en geen Edelmoedigheid
is, welke hem aandryft, zal b y bet dikwyls eene moeilyke taak rekenen , 't geen zyn Geweeten hem afvnrdert . Terwyl by hem, die zich door deugdzaame Gevoeligheid, opgewekt voelt, elke daad van Menschliefde en Goedwilligheid een vermaak is . Hy geeft , Ly
fchenkt, byftand en verligting, niet enkel omdat by 't
verpligt is ; maar om dat bet hem moeilyk zou vallen anders to handelen . Hier door neemt de kleinfle weldaad,
welke by bewyst , in waarde toe , de genegenheid des
geevers is op de gifte gedrukt . Dezelve duidt .yn
hart aan , en de ontdekking van hartlyke genegenheid
is dikwyls van mcer belangs, dan 't Been Milddaadigheid
kan vcrleenen . Hoe dikwyls zal de toegenegene lach
van goedkeuring den nedergeworpenen verblyden , en
den verflagenen opbeuren? Hoe dil .- wyls zal een oogflag
van tedeie deelnceming, of de tra«n, die u,t bet oog
als ongewillig, rolt, troost aan den ongelukkigen fchenken ? Door middel van deeze zamenftemming der harten, werden alle de groote Pligteu, welke wy elkanderen verfchuldigd zyn , met meer voordeels volbragt , en
in de uitvoering dierbaarder emaakt . Uit waare Gevoeli ; heidvloeijenduizend goede dienlien , fchynbaar klein
in zichzelve ; dock van groot aanbelang tot bet geluk
van anderen , - goede dienflen, welke geheel en al
der opmerkinge ontglippen van den Loelen en ongevoeligen , die , door de ruwheid hunner handelwyze, zich
zelven onaangenaam maaken , zelfs dan , wannecr zy
meenen goed to doen .
Indien by , die deeze deugdzaame Gevoeliglie d bezit,
ryk is, of invloed heeft, verfchaft dezelvc hem de middelen om zyn eigen'genot to vergrooten , door de behoeften van anderen to verligten , of hunne genietingen to vermeerderen . Heeft by deeze voordeelen, dan
zullen alle de geluksgoederen , welke by ziet dat verdienstlyken ten deele vallen, eenigermaate zyne cigene
worden , door bet deel 't geen by necmt in bet goede,
dat zy genieten . Zelfs bet gelaad der Natuure verCchaft
nan hem eene voldoening , onbekend aan den ongevoeligen . De uitflorting van goedheid, welke by in 't Heelal befchouwt , verwydt zyn hart, door bet denkbeeld
dat ontelbaaren rondsom hem met zegeningen befchon .,
ken zyn . Wanneer by ziet , dat de arbeid der Menfchen met een gewenschten uitflag, waarfchynlyk, zuben
be-
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bekroond worden ; en een Land door vlytbetonn in welvaard bloeijende ; wanneer by de Lente befchouwt, met
alle harre fchoonheden to voorfchyn treedende, en bet
vervallen gelaad des aardryks vernieuwende ; of in den
Herfst de vclden met overvloed bclaaden, en bet jaar
met vrugtbaarheid bekroont , heft by zyne dankhaare
aandoeningen op tot den grooten Vader van alien, en
ileelt in bet algemeen geluk, met guile vreugde .
Men moge bier tegenwerpen , dat die zeifde Gevoeligheid bet hart blootftelt, om met veele wooden doorftoken to worden , van wegen de veelvuldige onheilen in
deeze Wereid ; dat dezelve ons zo wel doet lyden door
de deelneeming in e'enden, als in de geneugten der vroDan , men merke bier op , dat de tedere
lykheid .
droefgeestigheid des medelydens vergezeld gnat van een
aandoening, welke zy, die dezelve voelen , ii -, et zouden willen verruilen voor de voldoeningen der Zelfzoekenden . Wanneer bet hart fterk bewoogen wordt door
cenige dier medelydende aandoeningen, zelfs, wanneer
bet overiaaden wordt door bekommerdheid over anderen , mengelt zich een aantrekkende bekoorlykheid met
die pynlyke aandocning ; 'er is vreugd to midden der
Men overweege vender, dat de fmerten ,
fillerte .
door Gevoeligheid veroorzaakt , opgewoogen worden
door geneugtcn, tit dezelfde bron ontfpringende . Aandoenlykheid verheft, over 't algemeen , de menschlyke vernmogens , en gnat gepaard met eene fcherpheid in al ooze gewaarwordingen . 1\-7ankt dezelve ons vatbaar voor
zommige fniertende gevoclciis, zy doet ons, ter vergelding, de n angenaame to leevendiger fmaaken . De zelfroekende Man kwynt in den engen kring zyner veruiaal.en . Zy zyn bcpaald tot bet Been zyn eigen belting
iaakt . Ily is verpligt dezelfde genoegdoeningen to hGrL,aalen, tot zy laf en fmaakloos worden . Maar de deugdzaanm gevoc , ige Man beweegt zich in een ruimer kiing
van geluk . Tyne vermogens worden vcel dikmaaler ope',!ioepen tot werkzaamheden , die hem verlustigen . Ontelbaare gelegenheden doen zich op , oni zyn heerfchenc't neiging to voldoen , door genoegen aan anderen to
fchenken . Dikwyls is bet in zyne magt, fangs den eer.en of anderen weg , den bedroefden van harte op to
Leuren, en troost in bet huis der elendigen nit to ilorfen . Op de tooneelen des gemeenen leevens , in de
'_i~~islyke en gezeilige zamenleevin ; der Menfchen, fc ei;t
die
11h 3
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die hartlyke deelneeming hem tot genoegen en blyd .
fchap Elk vertoon, elke befchryving, van onfchuldig
geluk , words door hem genooten . Elk nadruklyk betoon van Goedheid en Toegenegenheid, underling verleend , voelt by . fchoon niet aan hem beweezen
In
een kring van Vrienden, die elkanders geluk bevorderen , is by zo gelukkig als de gelukkigile . Met den
woord, by leeft in cene andere wereld, din de zelfzoe .
kende Man . Hy bezit, als 't ware, een nieuw zintuig,
't geen hem in Nat ftelt , om voorwerpen to zien , die
de Zelfzoeker niet kan zien . Ten zelfden tyde zyn de
genietingen , welke hem ten decle vallen , n et van then
aart, dat ze, om zo to fpreeken, enkel op de oppervlakte dryven ; zy dringen door tot in bet harte . Zy
verwyden , verheffen , en veredelen 't zelve . Zy voegen , by de aangenname beweegingen der Aandoening . de
ftreeleni'e bewustheid van l)cugdzaam gehandeld to hebben .
Kinderen der Menfchen ! Menfchen door de
Natuur gevormd,om als Broederen to leeven en to voelen! [toe lang zult gy u van eikander vervreemden door
oneenii;heden en beny,liugen , terwyl gy in hartlyke vereeniging cen zoo vcel grooter zegcn zoudt aantreffen ?
Iloe lantg zult gy uw geluk, zelf behaagende genoegd-er.ingcu alleen , die zuiverder en beter oorlprongen van
vreuede, (lie uit 'I'oegencgenheid en het Hart voortvloeijcn , verfinaaden ?
In deezervnege de natuur , de waarde , en de voordeelen aangetoond hebbende van waare Aandoenlykheid,
gaa ik voort, om aan to wyzen ecnige verl .eerde opvattingen en misduidingen van deeze Gefleltenisfe .
De groote Vordering, op welke de tegenwoordige d .
gen cnogen roemen , is een gevoel van 1\lcnschlyk]icid .n .
lit is , ondanks , de no g lhcerfchende ZeifzoeLendheid ,
de ge&iefde en onderfcheidende I)eugd deezer Eeuwe .
Op de Zeden in bet algemeen, en op verfcheide rangen
in de Maatfchappy, heeft hetzelve cen verbaazenden invloed . Het heeft den geest der Vervolgin,e beteugeld ,
en ze fs de verichriklykheden des Oorlogs verzagt ; de
Nle • sch fchaamt zich thans meer , dan in vroeger
eeuwen , om als een wilde met zvn Medemensch to
handelen . Van bier is Aandoenlykl~e iid ceu zo agtenswaardige hocdanighcid gecvordeni , dat men menigmaal
den fcl :yn aanneemt , daar bet tiveezen omb,cekt . Dan
zagtheid van i edet3 nioet voor geen ware Gevoeiighe .d
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heid van her hart opgevat worden . Gevoeligheid dient,
't is waar, om beleeldheid in gedrag voort to brengen ;
en wanneer zulk een gedrag uit weezenlyke genegenheid
voortfprttit, is het zelve dierbaar en beminnenswaardig .
Maar 't uitwendig voorkomen, alleen , kan in de School
der Wereld geleerd wordeii, en dikwyls , al to dikwyls,
bevindt men , dat her veel ongevoeligheid en hardheid
des barren bedekt . Betuigingen van Aandoenlykheid
by elk vo,}rval, gepaard met her vertoon van vcrregaande tederheid , en een vloed van woorden , die , om de
geliefde benaaming to bezigen ; Scuatimeirteel gehecten
mogen worden , a,eeven al"oos veel gronds tot wantrouwen . Zy verwekken vermoeden van een met voordagt
aangenomen Character. Menigvoud legt con seder en
gevoelig hart verborgen, under fchynbaar ruwe zeden .
Manlykheid en Gevoeligheid zyn zo verre van onbeffaanbaar to weezen, dat de waailyk manmoed ;gen voor
't meerendeel edelmoedig en menschlieveud zyn, terwyl
de zagten en verwyfden , bezwaarlyk, immer Genegenheidsbetooningen doen, die op lets to ffaan knmen .
Naarderttaal Aandoenlykheid eene kieschheid van Gevoel, ten aanzien van anderen, veronderf ult, loopen de
zodanigen , die de ilerkffe Aandaacnlykheid willen ver .
toonen , gevaai, om deeze k`eschheid tot een ui erflen
voort to zetten . Zy zyn m,sfchien niet ouvatbaar
voor de warwte van belan,~looze Vr :cndfchap mair zy
zyn zo verfynd geworden in alle hunne Gewnarwordingen ; zy vormen zich zo hoogvliegende be~rippen van
't geen in de Gevoelens van anderen aan hunne eigene
moot beantwo , -rden ; zy vinden zich zo fferk getrofren
doer alles wat nits o-creenffemt met bun ingebeelde
maatllfok van wederkeet ige genegenhrid , dat bet onrust
en ongewak baa rt by alien , met welken zy to doen
hebben . Van bier onregtmaatige verdenkingen van hunne Vrienden ; van bier ongegron le verwytingen , en klagten over onvriendlykheid ; van bier eene gereedheid van
zich geweldig beledigd to vinden, door klcinigheden .
Doordien zy hunneVrienden .its met een microscoopbefchouven, wordt, her geen niet onhehnagcllyk zon weezen voor con gewoon nag, aanifootlyk ell' wanifaih4 . Iu
den grond van der zodanigenCharacter, legt altoos veel
hoogmoed en inagtneeming van zichzelven . i)ceze is,
in do daad, eon va .sch ibert van Aandocn1vkheid . 't Is de
in de p .aatsfl-elli i van eene grilli,;e en ligtt;eraakte
Hh 4
heid ,
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hell , it, flcde van die eenvoud ge en eigenaartige tederhetvf van hart, welke de Menfchen aanzet, om anderen
in et cen oog vol toegecvenbeid aan to zien , en veel of
to fchryven op de onvolmaaktheden , die zomtyds de
beminneiykfle hoedanigheden aankleeven .
'Er zyn anderen , die de Aandocnlvkheid tot dit uiterfle met voortzetten , maar veel eisch voor zichzelven
maahcn op de maate van deelneeming , in de belangen
van anderen . Schoon hunne Aandoenlykheid geen bait
knn fchenken aan hem, die 'er ten voorweipe van ftrekt,
begrypen zy altoos , dnt bet hun geregtigt tot eeni ge
voord, , elige wedervergeldingen. Deezen zyn dikwvls lieden van cen verfynd en listig Character : die deels zichzelven bedricgen , en deels hunne Gevoeligheid gebruiken tot een dckzel van ban belang . Fl y , die tilt waare Tocolenegenheid handelt, als by met anderen in druk
en blyd(chap deelt, denkt om geene helooning tilt lien
hoofde . fl y volgt de aandrift van zyn hart . fly gehoorzaamt de voorfchriften der Natuure , even als de
wynflok nit zyn aart druiven voortbrengt, en cen Fonteln water opgeeft . 1.Vanneer inzigten van Zelfbelang,
en vooruitziaaten van wedervergeldtng, zich mengen met
gevoelens van Genegenheid , fpeelt de Gevoeligheid
eene onvolmaakte rol , en geregti ;t ons tot eene zeer
fchaarfche manta van lof.
Maar eens veronderfleld zynde, dat uwe Gevoeligheid
volkomen en zuiver is, dan moot ik u nag waarfehuwen tegen do dwaaling, om de gehecle verdienfle van
een Character in Gevoeligheid alleen to ftellen . .Zy is in
de dead eene gelukkigc gefteltenis van Ziel . 7.y maakt
den Mensch bektvaam tot bet voegclyk volbrengcn
van veele Pligten , en opent hem een rulm weld van
deugdzaame genoegens . Zy is can vereischte , om aangenaam to worden by GOD en by de Nfenfchen . Maar
zy zal , indien ze alleen by Gevoel blyft bcrusten, n'et
meer dan een onvolmaakt Character opleveren . Volklonke Deugd is van een verlieevener en waerdiger natnur .
Deeze veronderilelt Aandoeniykheid , Goedeartigheid ,
en toegenegenne Aandoenin-en ; deeze zyn 'er als weezenlyke deelen in opgeflonten ; maar zy gait verder ; zy
veronderf,clt, dat ze vcrfterkt zyn door Begin ;eis ; zy
vordert, dat ze on(lerrlennd warden door Regtvaardigheid, Meatigheid, Standvasti-heid, en alle andere Dcugden ,
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den . die ons in Nat flellen , om voegelyk to handelen
in alle beproevende lecvensomftandigheden .
't Is zeer mogelyk . dat een Mcnsch zagtaartige aandoeningen in een hoogen trap bezitte, terwyl by zich
tevens , door drift en wellust , tot veele misdryven laat
vervoeren . Bykans iedereen agt deugd to bezitten , in
de eene of de andere gecdaante . Hy wenscht eisch to
mogen maaken op eenige hoedanigheid, die hem agtenswaardig doet worden in zyn eigen oogen, en in die van
anderen . Van hier is bet niet zeldzaam , inzonderheid
by lieden van hoogen rang , veel to ftellen in hunne
Aandoenlykheid, fchoon dezclve van een zeer gebrekkigen aart zy . Zy voelen zich aangedaan op het zien
van elenden, wanneer dezelve hun fterk wordt voorgefteld . 't Gebeurt ook vaak, dat zy, door de kragt der
befchryving meest getroffen , over verzonnen en afgefchilderd Teed meer beweegings ontwaar worden , dan
wegens daadlyke elenden . De traanen , welke zy by die
gelegenheid ftorten , merken zy aan als ontwyfelbaare
bewyzen van Deugd . Zy juichen zichzelven toe, van
wegen de goedheid huns Harten, en befluiten, dat zy,
met zulke gevoelige zielen, niet dan aangenaam kunnen
weezen in 't oog des Hemels . Doch deeze rasvoorhygaande vertederingen maaken zeer weinig diepgaanden
indruk op hun gedrag. Zy dienen ten oorfprong van
weinige, indien van eenige, goede daaden ; een korten
tyd naa dat zodanige Perfonen gefchreid hebben over
een droevig verhaal, zyn ze gereed om hunne hand uit
to ftrekken ter onderdrukking, om het loon der onaeregtigheid na zich to ftryken, of zich over to geeven
aan de misdaadigfte voldoening van lust .
Deeze
foort van Aandoenlykheid verf'chaft niets meer dan een
bedrieglyken eisch op Deugd , en geeft den Menfchen
geen grond , om hoog van ziclizelven to denken . Wy
moeten niet alieen nagaan hoe zy voelcn ; maar hoe
hunne gevoelens hun aanzetten om to werken, om hun
weezenlyk Character op to maaken .
Aandoenlykheid , wanneer dezelve rechtfchaapen en
zuiver is , heeft een naauw verband met Godsvrugt .
Die warmte van Genegenheid, en tederheid van Hart,
welke de Menfchen aanzet om to voelen vonr hunne
Broederen , en to deelen in hun vreugd en druk, moct
bun natuurlyk gefchikt maaken , om , op de bedenking
der Godlyke Goedheid, vertederd to worden, en van
H h 5
ver-
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verwondering over de grootheid der Godlyke Majefteit
to gloeijen ; de fTem van lof en aanbidding op to heffen tot dat Opperweezen , 't welk zynen Schepzelen
zo veel zegeningen verleent . Hy, die van Ilerke Gevoeligheid omtrent zyne Medemenfchen hoog opgeeft,
en nogthans geene aandoeningen heeft ten opzigte van
de verheevene voorwerpen, welke de Godsdienst hem
aanbiedt, geen hart , gefchikt om den grooten Vader
des Heelals to bewonderen en to aanbidden, mag met
a11e reden de egtheid en kieschheid zyner Aandoenlykheid verdagt houden . Hy heeft grond, om to vermoeden , dat 'er ergens in zyn hart eene heimlyke vexkeerdheid fchuile , die zyn Character bederft . Dat wy
ons , derhalven, benaaritigen , om alle de deden van
een deugdzaam Character, gelyk 't behoort, to vereenigen ; beftendig en eenpaarig goed to zyn ; regtvaardig
en opregt zo wel als medelydend en beleefd ; Godvrugtig zo wel als medegevoelend. Dat wy Hem , die
her Hart gemaakt heeft , bidden, dat by bet vervulle
met alle daar aan voegende gefchiktheden, alle dwaalingen nit het zelve weere , en 't zelve tot de gelukkige
woonftede maake van perfoonlyke braafheid , gezellige
tederheid, zuiverheid, goedaartigheid en Godsvrugt .

VOORNAAME HEELKUNDIGE GEVALLEN,

Door

G. j . VAN WY,

Lector in do Ontleed. Heel- en Vroed wide , SteadsOperateur , Heel- en Vroedmeester, cnz . t o ifrnhem .
EERSTE GEVAL .

geneezing der flderfpattige Slagaderbreuk, welke
D eniet,
althans niet algemeen genoeg, bekend is, dan
uit de gevallen van HUNTER , CLEGHORN , POTT en
HAMILTON , die by den beroemden BELL to vindert
zyn ; zie D . VAN GESSCHER, Hed . Oejfen . Heelk., III .
D . bl . 326 . S. 3862, zal de inhoud zyn van ons eerfte
Heelkundig Geval.
Het is om meer andere nuttige byzonderheden , welke
men in het fraaije Werk van den Heer BELL aantreft,
Voor onze Landgenootcn wenfchelyk , dat de aangebodene
Ver-
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Vertaaling, door een grange en voldoende Intekening, ten
uitvoer gebragt zal worden . Dit meenden wy vooraf to
mogen aanmerken .
Dat de kwetzingen der Slagaderen in het vouwen van
den arm, onder, of naby, de Leverader, by -het doen
cener aderlaating gebeuren kunnen , heeft de ondervinding dikwerf , dan eens met een gelukkigen , en dan
weder met een flegten , uitflag geleerd .
Dat do gemelde kwetzingen , in gewoone gevallen,
vermyd, en Diet dan door onkunde eu onvoorzigtigheid
gebeuren kunnen , is overbekend , even zo wel als dat
zulks ook by ongeluk ontflaan kan ; dan , wanneer de
natuur van den gewoonen we- afdoolt , namelyk, in
geval gemelde Slagader verre van de Leverader afdwaalt, en meer in bet midden van de vouw des arms
geplaatst is, in de nabyheid of onder de Middenader
(!Venn rnediana), dat aderlyk vat, 't walk by den geringflen
Aderlaater bekend, en ter bloedontlasting doorgaans voor
bet gemakkelykfte gehouden word . - Itnmers een
onoplettend oogenbLk , zelfs by den geocfl'endflen Heelmeester, voor , en :n, bet tvdifip van de aaniegging des
bands , ow bet aderlyk vat ,M het welk men openen wil ,
to doen zwellen, is 1n that aanleiding to geeven tot eene
ongelukkige Slagaderopening ! boe veel to meet kan dit
gebeuren aan hun, die in de Ontleed- en Heelkundige
\Veetenfchappen , nog weinig, of geheel niet , bedreven
zyn ; en hoe veal minder ver .lienen zy de berispingen,
welke antlers roekelooze of onkundige Kunstoeffenaaren
zig op den hals haalen . - 1)it to bewy/en, door den
uitflag der behandeling eener verfchoonelyke Slagaderkwetzing mede to deelen , is thins myn voorneemen .
De Slagaderkwetzing, welke ik bedoele, en alhier mededeele , gefchiedde den 8 Aley 1790, door een jongeling,
in de Heelkunst en het doen der Aderlaatingen nog weinig bedreeven, in myne tegenwoordigheid .
Ik bad
bem , na dat by den b and . o m de aderen to doen zwel_
len, aangelegd had, de Hoofdader, tot de opening veiligst
gefchikt, aangewezen, en geen onderzoek gedaan na de
plaatzing der Sla~tader, welke anders de Leverader gcwoon is to vcrzellen , om redenen van myne vooronderflelling, dat, die aanwyzing gevoigd wordende, geene
belangryke gevaaren , clog voor den lyder , no- vt~or den
leerling in de Heelkunst to voorzien waren : dan, bet
z y pgi meerdere bolle zwcliing en grootheid der t'rna
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median, of om redenen dat by by de aanwyzing niet

genoeg oplettend was , by flak met bet lancet door
laatstgemelde vat in de Slagader , juist in bet tydftip
dat ik my omwendde , om een achter my flaanden pot,
ter ontvanging van bet bloed, op to vatten .
Hierin
alleen beftond zyne misflag. Ondertusfchen had ik,
zonder voorafgaand onderzoek , even weinig als by ,
Slagaderkwetzing, maar wel Peeskwetzing kunnen ver .
moeden, en om redenen der mogelykheid van 'tlaatile,
had ik ook myne voorgemelde plaats aangcwezen , en
ten opzichte van bet ecrfte konde ik geen vermoeden
hebben, om dat ik van de Speeling der natuur, die by
de uitkomst bleek , noch door 't gezicht , noch door
't gevoel , eenig voorafgaand onderzoek gedaan had ;
immers was zulks ook overtollig in de vaste vooronderftelling dat de Hoofdader geopend zoude worden . Zo dra bet lancet terug gehaald was , zag ik aan bet
hoots- en boogsgewys , hoog helder rood uitvlictende
bloed , allerduidelykst , dat een Slagaderkwetzing gebeurd ware ; en, de bend los gemaakt zynde, wierd ik
daar van, door geweldiger boogsgewyze flraalend Slab
aderlyk bloed, volkomener verzekerd .
Ik vond niet raadzaam hot voorbeeld van fommige
Heelkundigen , of den raad van veele Schryveren to
volgen , met bet bloed to laaten vloeijen , tot dat de
bezwijming of flaauwwording des lyders, door een aanmerkelyk verlies , de gemakkelykfte gelegenheid ter
bloedilelping verfchaffen zoude : dewyl ik zulks zeer
gevaarlyk achte, en althans voor mynen lyder , die to
ziek en zwak was om veel Slagaderlyk bloed to misfen , niet veilig oordeelde .
Hierom hoot ik de
gemaakte word met den duim van myne linkerhand,
na eene outlasting van ongeveer 8 a to uncen blood .
Oogenbliklyk na de uniting der wond, ?ag ik de Vcna
mediana, ter leiigte van eeu handbreed, hepaald en zeer
aanmerkclyk opzwellen ; vertoonende , onder en boven
myu aangelegden duim , een Idoppend gezwel, dat zig
beurtlings, by ieder polsflag, door bet indringend Slagaderlyk bloed, nit de ondergelegene Slagader ophefte,
zonder dat ik eenige indringing van bloed in de ccllulofa befpeurde. Dit ontilond , voor eerst , door d ;en de
drukking met myn duim niet zo fterk was, dat de nitftorting van bloed uit de Shgader, fchoon nict dnor de
huidwonde naar huiten , geheel verhinderd wierd, en
ten
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ten tweeden, omdat de opening der Slagader juist met
die der Ader overeenftemde, welke juiste overeenftem .
ming to wege gebracht was, door de loodlynige fleck
met her lancet, (door de Ader in de Slagader) welke niet
wel in eene andere rigting konde gefchieden, om rede .
nen dat de armen van deezen lyder, tot een zekeren
hook, onbeweeglyk om uitgeftrekt to kunnen worden,
zedert zyne kindiche jaaren, gebogen taan .
De khpping van her gezwel, die de ftrekking der
Ader gevolgd had, en de toeneeming der grootte van 't
zelve , hield op , zodra ik door vastere aanfluitiog met
den duim zulks verhinderde . Ik liet my een dik compres,
met een fiuk geld in her zelve verborgen, vervaardigen,
en plaatfte, her wel aanfluitende, op gemelde wondje-e
bier over een langwerpiger drukdoek , langs de gantfche
uitgebreidheid der Aderlyke Slagaderbreuk (of Adcrfpattigc Slagaderbreuk), en hicrover een gewoon windfel, by
adcrlaatingen gebruikelyk . Dit verband liet ik . door den .
duim eens helpers, maatig aanfluitende verzekeren, terwyl ik een zestiendik en drie vingerbreed compres
fangs den loop der Arteria Braclaialis , van onder den .
oxel, tot by her vouwen des arms, door middel van een
lang windfel , zodanig aanleide , dat de polsflag , by de
hand, niet meer dan flaauwlyk gevoeld kottde worVervolgens bewond ik ook den onderarrn
den .
met een ander windfel , en eindelijk de vingeren en
hand, met bet verband bekend onder den naam van barnashandfchoen , gantelet ; alle nodige voorzorgen , door
rust en ftilte, als anderzints, om myne poogingen, op
't voetfpoor van c . GUATANI en anderen gevolgd, niet
verydeld to zien, wierden in acht genomen, en de tlyder herftelde, na verloop van eenige dagen, van zyne
ziekte, voor welke de Aderlaating no dig geoordeeld was,
en ik had her genoegen , deeze behandeling gelukkig to
zien flaagen . Iminers den 26 van voorgemelde maand ,
her verband voorzigtig losmaakende , vond ik her wondje volkomen gefloten , en geene uitftorting van blood,
nog uitzetting van gekwetfte Ader, of Slagader ; maar
de afdwaalende loop der Armflagader was duidelyk, voor
her gezicht , kenbaar .
Onmiddelyk na een kort onderzoek wegens den flaat
des gevals , om de van fieunfel ontbloote Slagader
geeu gelegenheid ter uitzetting op de gekwetfte plaats ,
of weder uitftorting van Slagaderlyk bloed, in her Aderlyk
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lyk vat , in gevalle de wonden nog niet gefloten mogten zyn , to geeven , leide ik gradueele compresfen, ter
plaatfe der kwetzing, aan , en verzekerde dczelven met
een windzel, als to vooren .
Voorts bezorgde
ik feunfel, langs den loop der Armflagader, de vaten
van den onderarm, enr vingeren, als voorgemeld, en liet
het geheele verband, (zo als ook to vooren) van tyd
tot tyd, met Oxycraat bevogtigen . £\u en dan heb ik naderhand het veband vernieuwd, en hetzelve droog aangelegd, en eindelyk, op het laatfle der maand Juny, de
omwindingen der hand en vingeren achter wege gelaa .
ten, dewyl ik de mindere noAzaakelykheid d?er zorgl
vuldigheid befpeurde, aan eene kleine knobbelachtige,
calleufe, toefluitittg der Slagaderlyke wond . Hoe gelukkig ook deeze Sla22aderkwetzing geneezen w erd, zo heb
ik echter alle voorzorgen door rust en ftilte, zo wel
als door eene bepaalde fteuning , door windfel en compres, op de gekwetile plaats agtervolgd, tot dat ik de
wederuitzetting der Middenader, en openberfting der
Slagaderlyke wond, buiten alien twyffel, niet nicer to
Als zodanig heb ik dit geval, ten
vreezen had .
einde der geneezing den to July, na dat bet verband,
(behalven een gewoon laatwtnafel da, by nog eenigen
tyd draagen zal) acht of tien dagen weggelaaten was ,
met genoegen befchouwd .
TWEEDS GEVAL .

Dat eene Coalitus , of famengroeijing van bet fntestinum rectum , welke men nu en dan by eerstgeboorene kinderen aantreft , en veeltyds niet dan eenige
dagen na de geboorte, meestal tnoeijelyker en gevaarlyker . i n de manier van herftelling is , dan een Coalitus flni, zal ('oor niemand, die in de On tleed-en Heelkundige leerflellingen geen vreemdeling is, teaengefprobat veele famengroeijingen van
ken worden .
den endeldarm, zodanig ongefchikt, of to boo .- en onbereikbaar zyri , en aan bet kunstvermogen paalen ftellen , heeft de ondervinding d ikwerf . b y de ontleedmg
dier ongelukkige flagtoffers , klaar aan den dag gelegd .
-- Maar dat, aan den anderen kant, ook . fomwylen,
onderneemingeu,
welberedeneerle, fchoon gevaarlyke
: Hct rs betcr
guide
Spreuk
van
c,
Lsus
(gegrond op de
gene onzekere of geyaarlyke Kunstbewerkitig in 't werk to
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f ellon, dan de lyder aan eon gewisfen dood over to gee .
vcn) de gewenschte gevolgen hebben , en bet leeven
dier ongelukkigen veeltyds behouden kunnen , zullen
wy door dit twcede, en bet volgende derde, geval, poogen aan to toonen .
Het Kind van den I-leer Ct. , dat geboren werd den
3o Augustus 1788, had den 2 September 'log geen
Meconium ontlast , en men had zulks reeds vrugteloos
tragten to helpen ontlasten door Clisteeren , toen ik
geraadpleegd wierd .
Ik vond den onus wel geopend, en bragt, ter onder .
zoeking van bet uitwendige des re-ten darms , eene
fonde binnen dezelve, en opwaards , ten einde my van
bet beletzel ter ontlasting to verzekeren , en beyond
dat dit Canaal , aan de verdere doorbrenging der fonde ,
ter hoogte van ruim 51 duimen van den anus, tegen_
ffand bood ; dog , of de zyden des endeldarms aaneengegroeid waren, dan of 'er een dwerschvliezig tusfchenicheidzel, of eenige andere verffopping, plaats had , was
my door bet onderzoek niet mogelyk to bepaalen . flet
was in deeze onzekerheid, en van wegens den verren af_
Band des hinderpaals van den anus, zeker, dat bet hand.
werk ter opening van den darm, op de bekende wyze ,
onmogelyk was, dewyl geene gewoone troisquart, welkers Cannula of pyp , (althans de niyne en langfle)
doorgaans niet boven 3 duimen is, en met den priem
voorzien 3 ; duim , de verffopping bereiken konde, en
de Pharyngotomuc konde , om redenen der engte van
den Onus, niet zonder eenig geweld ingebragt worden ;
behalven dat dit wcrktuig insgelyks to kort was . Immers
doorgaans zyn dezelve , (ook de myne) wanneer bet
verborgen mesje uitgedrukt is , niet ]anger dan $ ; duimen, en de breedte van den kooker, die bet mesje ge .
leid, 4 lynen van een duim breed .
Na alles overwogen to hebben , had ik in niyn gedagten, om, aan dcn Vader van 't Kind, bet geval van
't zelve, hulpeloos voor to f'ellen , toen my in 't zelfde oogenblik bet werktuig, gefchikt ter radicaale geneezin , ! , van de Waterbreuken, van den Heer POTT , in
gedachten
' viel , om daar mede eene proef ter doorbooring to onderneemen .
Ik ftelde zulk eerie onzekere onderneemirg zodaiig
voor, als de voorzig- tieheid, om de eer der Kunst nret
in de waagfchaal to ilellen , vereischte ; de onderneeming
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ming der Kunstbewerking wierd toege(lemd, en flaagde
volkomen, op de volgende wyze .
Het Kind op den rug , met de Dijen na den buik
gebogen , op den fchoot der baker wel voor my ge .
plaatst zynde ; bragt ik de Pyp van boven;emelde werktuig van POTT, well e 5 duilnen lang is , wel mc't oly
bettreeken , voorzigtig in, en opwaards bet Intcflmum
rectum, langs eene lyn, evenwydig aan den As van het
Bekken , tot daar ter plaatze , daar ik den tegenfland
tive&,ront ontdekte . -- Ik bepaalde de ingebragte 1'yp
met myne linkerhand, drukkende dezelve zagtelyk tegen
den tegenitand aan , terwyl ik met de rechterhand, de
Naald Tangs de Pyp invoerende , tot tegen , en vervolgens door, de geflotene plaats des !!arms, en opwaards
zo vcr als ik in ftaat was, bet oog der Naald met de
vine ers to kunnen vasti ouden . this , volgens de afmee .
ting , 6 duinien binnenwaards : bier na haalde ik de
Naald, en vervolgens de Pyp to rug, en de LLleconium
outlastte zig in eene ruime hoeveelheid ; ook bad mun
het genoegen to zien , dat de Operatie volkomen gellaagd was , dewyl bet Kind naderhand dagelykfche,
onverhinderde, en behoorlyke ontlastingen gehad heeft ;
ofichoon bet zelve, ongefteld geworden zynde , aan cc' e
uitteerende ziekte , den 13 September overleeden is .
Het is niet vreemd to denken, dat deeze Heelkunftige
Bewerking misfchien niet zo fpoedig door den dood
achtervolgd zoude zyn geworden , ware ik yr ever in de
gelegenheid geweest , dezelve in 't werk to ftellen ; althans de lange aanhoudende ophooping, en verblyf, der
fcherpe Drekftoffen in de tedergevoelige ingewanden ,
na de geboorte , heeft meer dan waarfchynelyk t,~t
ziekelylce gefteldheid , kwaade Voedzel -verteering en
bederving, en, ingevclge daarvan, uitteering en den
dood , aanleid .n g gegeeven .
D E R D E G E V A L.

Even buiten de Stad , by bet Kind van den Heer
K . , had men , tot aan den derden dag na de geboorte,
geene ont!asting van Afeconium befpeurd .
De
beroemde Geneesheer xorr had de applicatie van een
Clysma voorgefchreven , dan ook bier na volgde niets .
bet Darmfpoelzel kwam zo fpoedig to rug , als
hetzelve ingebragt wierd .
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Het verhaal hiervan maakte gemelden Geneesheer
(op den vierden dag na de geboorie) bedagt , om de
applicatie by to woonen , ten einde zig van den flaat
des gevals to kunnen verzekeren, en, bier door, ontdekte zyn Wel Ed. zeer Geleerde (ten minften het
fcheen meer dan waarfchynelyk) dat eene Coalitus
van bet lntefinum rectum plaats had . Ik wierd bier
na ter hulpe gevraagd , en bet was niet voor laat in
den avond van gemelden vierden dag na de geboorte,
op den ro Maart 1790 , dat ik van eene reis, eenige
uuren van daar, terug komende, aldaar aankwam, zonder van de nodige werktuigen ter hulpe voorzien to
zyn .
Ik vond bet K ,*nd in zeer ongunilige omfiandigheden,
en zeer afgemat door vrugteloue ontlastings-poogingen .
G : en gefc'iikter werktuig ter onderzoeking , dan eene
vrouwe Catheter , by de hand hebbende , bragt ik dezelve in, en ontdekte, binnen den Anus, ongeveer ter
diepte van a duimen , een e vast , of toegroeijing ; ten
m~nflen tegcnftandbieding, in den regten darm , welke
my ondertusfchen zo aanmerkelyk voorkwam , om my
in bet zelfde oogenbl-k to doen aarfelen ter doorbooring
mct lien zelfden pis-ontlaster . Het gelukte my zodanig,
dat ik daar mt gemelde Catheter vryelyk opwaards breng,n konde , ten minflen 2 duim hooger dan de plaats
der doorhooring : ondertusfchen , de pis-ontlaster teru ;
haalende , kwam 'er niets ten voorfchyn . Ik konde derhalven het befluit tot een hoogere Coalitus gemakkelyk
id inzien om my van
op vaaken , en de noodzaakelykhd
andere perktuigen to moeten bedienen . Ik gaf bier
van , as 1 de Ouders kennis , en to gelyk van de onzekerheid der Heelkunflige bewerking , tot welter onderneeming ik my t'huiswaards , ten einde my van de
nodige werktuigen to voorzicn , zoude begeeven . De
werktuigen , tot deeze Operatie . beflonden in een Troisquart , waar van de priem ruim 3 1, du m lang is , een
gewoone (de voorgemelde) 1'haryngotonaus, en de Cannula, met de naald van POTT .
Ik nam de proef van gemelde Troisquart , drong dezelve , zo ver mogelyk , opwaards , in den regten darm,
en beyond dezelve ter doorbooring to kort , dewyl ik
'er geenen tegenfland mede konde befpeuren . - Met
de Pharyngotomus, welke ik bier na beproefde , konde ik
even weinig flaagen , om dat ze niet voldoend inbrengbaar
V. DUEL . MTNG L W . NO. 11 .
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baar bevonden wierd. Dus zag ik my wederom in de
noodzaaklykheid de Cannula van POTT'S werktuig , wel
met oly befmeerd, in to brengen , zo verre als ik by
mogelykheid door inbrenging van do priem , of naald,
langs de Cannula , ter doorbooring opwaards konde
Met myn linkerhand vestigde ik verbereiken .
volgens de pyp , eenigzints drukkende , als of ik met
dit flompe werktuig de doorbooring doen wilde , echter
zonder daar toe to komen , en alleen om de doorbooring met de naald des to gemakkelyker en zekerder nit
to voeren ; waar toe ik het kind op zyn rug , in den
fchoot van de baker , gemakkelyk voor de bewerking,
had doer plaatzen , en het welk ook zeer gemakkelyk
uitgevoerd wierd.
Ilet f'rekte my tot een zeer groot genoegen, de Onders van het Kind to kunnen verblyden , met hun den
gelukkigen uitflag dier onderneeming hekend to maaken . Immers met reden, dewy[ 'er, op de doorbooring,
aanaouds eene zekere hoeveelheid Meconium gevolgd
was , terwyl ik my vleide , dat de overige opgehoudene
drekitoffe , door zagte purgeermiddelen , en clisteeren,
afgeleid zoude kunnen worden . - Ik vertrok in die
verwagting , en beloofde de van droefenis bekomene,
en opgewekte , ouders , des anderen daags to zullen wederkomen , om to zien of ook nog eenige hulp van my
vereischt zoude worden , 't welk echter niet waarfchyn .
lyk fcheen .
Niet weinig was ik verwonderd , des anderen daags
vroegtydig verzogt to worden , om myne komst to verhaasten , dewyl myne pulp , zo men oordeelde , wel degelylc vereischt wierd , alzo hot Kind zeer onrustig, en
in gevaarlyke omftandigheden, fcheen to zyn , en, na
myn vertrelc, geene drekftoffen meer ontlast had .
Dit bericht deed my aan de herftefling van 't Kind
meer wanhoopen , dewyl de Cannula van laatstgemelde
werktuig , eer ze de Coalitus konde bereiken , zo diep
mogelyk ingebracht was .
Nu kwam het 'er op
aan, otn eene nog veel onzekerder en gevaarlyker Operatic , (mag ilc my zo eens uitdrukken) blindelings to
ouderneernen, en de bekende guide Spreuk van cELSiuS
to doen gelden , of to befluiten om hot kind aan zyn
noodlot, (een gewisfen dood nanielyk) over to laaten .
Ik ging met een voorneemen om aan bet eertte to
voldoen , fpoedig derwaards , bragt de Cannula in ,
inaar
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maar konde geene Coalitus ontdekken, voor dat 1k, langs
dezelve, eene Baleine fonde d,,or de pyp incvaards gebxagt had , waar mcde ik een fterken tegenfand , ten
minfen nog een duim hooger dan de to vooren gcbruikte naald lang was , of had kunnen bereiken , gewaar
wierd .
Hoe genegen ook om alles ter hulpe van dit ongelukkig Kind to onderneemen , zo had ik 't zelve aan
zyn noodlot mocten overgeeven , ware my geen gereed
middel ter beproeviug voor den geest gckomen , het
wells ik aanfb,nds werkftell g maakte .
1k bragt de Cannula van PUTT'S werktuig weder zo
boo- in den endeldarm als mogelyk was , en langs de •
zelve de voorgemelde naald , aan welkers oogeinde ,
met een ftevigen draad (dewyl ik niets gefchikter by de
hand had) vast , ;emaakt was het oogeind van cen fevig filet , of andere fonde ; deeze verlengde naald nu
voerde ik opwaards , drukkende met het filet, vastgehouden in de regtcrhand , de naald tegen de Coalr :us .
Ik vestigde toen (het Kind ondertusichen wel verzekerd geplaatst zynde) myn linkerhand onwankelbaar, en
plaatlte de pyp , als voorgemeld , volgens cene lyn,
evenwyd g aan den as van het bekken , en doorboord€
zeer gelukkig de zamengroeij ng van den darm , door
aandrukking van gemelde filet met de regtehand , alg
thans , hierop volgde eene zo mime ontlastinvan
zwarte drekfoffen , en ecne daar toe bevordclyke perflng van 't Kind, dat de, in de Cannula opgelchovene
naald, buiten dezelve edrongen wicrd, en dour my ter
uithaaling met de vingeren , zo wel als de pyp , gevat
konde worden . Tot zo lane ook , hield ik Lie pyp met
de hand gevestigd , om des to zckerder to zyn van de
uithaaling, zonder andere onnodi , e en gevaarlyl ;e kwetzingen to maaken, hot welk anders mngr,lyk were, aangezien de vereeniging der naald met het filet , door
middel van een draad , niet v I bend genoeg betrouwd
konde worden , om de eerstgemelde , wanncer ze eenigzints vastgehonrdcn wierd terug to haalen , ea buiten to
brengen . h P u ue-i-i'jr' hef6ouwd , is bet ve ;liger, zig
tot hat doen deezer Kunsthewerking , van cen Cannula
en naald , die de hehoorlyl , e lengre hebhen , re voorzien .
dan in my i geval , daar geene Kunsttuiecn
om dien hoogen tcgenfand re overwinnen , (zo veel
my bewust is ,) tot nog toe aan de hand gegeeven zyn ;
daar
I i --
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datr de bewerking zo onzeker en duister was , om op
zekere gron .',en to onderneemen, en de tyd to kort om
eenig gefchikt werktuig to vervaardigen , konde ik niet
antlers dan op de gemelde, of foortgelyke, wyze to we k
gaan ; althans ik ben yolk omen , met die ingevallene
gedachten , om aldus to werk to gaan , to vreden,
en heb bet genoegen gehad , d,:zelve eenen guanftigen
uit{lag to zien hebben . Immers ik heb regt to ftellen,
dat bet Kind, bier door , een antlers gewisfen dood
outworf'eld is .
Net is waar , dat men een langen tyd na de Operatic, in
bekommering wegens de duurzaamheid van 't leeven des
Kinds, verkeerd heeft, om dat bet geduurig aan ver{topten afgang , (die niet dan doer clisteeren en zagte
purgeermiddelen los gemaakt konde worden) onderhevig was .
Ik zeg niets wegens de behandeling , en toediening
van hulpmiddelen , ter herftelling van tusfchen beide
voorgekomene ongefteldheden van dit Kind , de mededeeling bier van zoude aan deskundigen , (aan wien
alleen deeze of foortgelyke Heelkunflige bewerking kan
toebetrouwd worden, en aan wien meo de verdere her .
{felling mug aanbeveelen) niets zonderlings opleveren ;
ook zoude zulks Been bet minfte vonrdeel of licht aan
de uitvoering der Operatic byzetten ; allecn merken wy,
uit dit en meer foortgelyke gevallen, aan, dat bet fchynt,
als of de natuur, die to kort gefchoten heeft , of van
den gewoonen weg afgeweeken is , in bet daarflellen
van den natuurlyken afgangsweg, zeer veel moeite heeft,
om naderhand op de gewoone wyze de drekito{fen to
doen ontlasten : meet dan waarfchynelyk is de kleine
opening, welke men in de Coc'litus maakt, niet genoegzaam grout, om den afgang gemakkelyk to laaten pasfeeren , en zonder dat dezelve door darmfpoelzels , of
purgeermiddelen, merkelyk verdund is . Naderhand, wanneer de krachten der kinderen toeneemen , de drekitoffeu
gebondener, en vaster worden, en deeze door bet meerdere vermogen der behulpzaame Spieren ter uitdryving
geholpen worden ; dan is bet, dat de enge, door kunst
gemaakte . opening,wyder uitgerekt, en tot de natuurlvke
grootte gebragt word ; althans zo fchynt bet zig met bet
Kind van den Neer K . ook toegedragen to hebben .
Tot aan den 29 April , zag men geene afgangen dan na
de applicatien van custeeren, en door middel van zagte
pur-
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purgeermiddelen , meest uit Rhabarber en Manna zainengefteld . Tusfchen beide fcheenen de zwakke ingewanden van dit Kind zeer Clerk met lugt uitgezet to
worden , zo dat de geheele buik aanmerklyk iipzwol,
xerwyl ondertusfchen bet onderfle gedeelte van bet
1nt,sti,ium rectum zig tegen de aanpersfing, ter outlasting der drekfloffen en lugt , door zeer nauwe zamentrekking , aankantte ; welke hinderpaal door niets ,
dan bet moeilyk inbrengen van de Clisteerpyp , en
darmfpoelzel , konde overwonnen worden . Eindelyk
hebben de natuurlyke ontlastingen , by de toeneemende
krachten van bet kind, en na maate de afgangen meer
gebouden iig begonnen to ontlasten , zig meer en meer
ingefteld ; ten -minflen men is thans in Nat dezelve
zeer gemakkel yk to hulp to komen,*wanneer bier omtrent
eenige verhindering plants grypt . Voor bet overige bevond zig bet Kind zeer welvaarende, by myn laatfle
bezoek den 28 July 1790 , om zynent wille . By laatere
bezoeken in Augustus , om andere redenen, heb iic ver~Iomen , dat de clisteeren, meestal om den anderen of
derden dag, noodzaakelyk zyn ; dog that men opgemerkt
heeft , dezelve minder ter hulpe nodig to hebben,
wanneer bet Kind , in fchokkende beweegingen op rytuigenm, zig bevind, en bet is hierom, dat Ilk foortgelyke ontlastingsbevorderingen ook meer aanbevoolen
heb , en vertrouwe , dat ik, in myne verwagting van
den goeden uitflag, niet to leur gefleld zal worden .

BRIEF VAN DEN HEER DE LA LANDS, AAN DE SCHPPVEREN VAN HET journal de Savans, OVER DEN
NAAM, GEGEEVEN AAN DE PLANEET , DOOR
DEN HEER HERSCHELL ONTDEKT .
DIYNE

HEEREN,

de Heer HERSCHEI.L, den dertienden van Maart
T oenMDCCLXXXI,
eene nieuwe Star ontdekte, en bet,
naa verloop van eenige Maanden, bleek, met de daad,
ten Planeet to zyn, gaf by aan dezelve den naam
van Georgium Sidus, naar den regeerenden Koniug van
Engeland. Deeze Vorst is de erkentenis der Starrekundigen wet waardig ; by doet zeer groote kosten tot bevordering der Starrekunde , en , wanneer ik hem ten deezen
juare
1 i a^
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jiars deswegen dankb .tui2ingen deed, in den naam van
alien di- deeze \VcL .eidcit p beoefenen, gaf by my dit
merkwa riig antww , ri : is het niet beter zyn Geld agar
toe to b Jleeden, dan het uit to geeven, om 'er ilenfchen
poor to dueii dooden ?
l\la,tr de Yver tier Starrvkundigen Ilaagde niet altoos

gelukki :~ in het oprichten van ge,'.enktekenen huuner erkenteni , fe , vo> ,r de Vorllen . \VVvmeer GALIL&i, in den
Jaare ivtDCX, de -~ .)telliten vanYupater ontdekt hadt, wilde by ze de M'cdi ;fche Starren noernen ; cAssINI wilde,
aan to Satellites van Saturuus, d n naam geeven van
Starrcn van Bourbon ; 't word Diet aangeuomen . Volksvooroordeelen wederltreefden van alle kanten, die Volksbevoorooraeeling-n verhindLrden den uitfag .
Terwyl i-i a :cHELr, alleen met zyn erkentelhk hart, in
't geeven van diet Naam , to raade gins; , raadpleegden
anderen de Analogie, om dier Starre een Naam toe to
voegen . Alle de andere P+aneeten heblien Mother) in de
Mythologie, geheiltade Naamen van de Goden der Oudhei4i . fuDetcr cn Saturuus zyn de Vaders der Goden .
-- De Heer PO1'SINLT ge1cofde, dot de Naam van
Cybele , ( de Moeder der Goden't best z , it voegen aan
de Pi,n}eet na~.st aan 7upiter en Saturuus .
De
Deer PROSPEaIN , beroewd Zweedsch Starrekundige, in
aanmerkine neemende , dot Neptunus een der Zoonen
van Saturuus
as, en dot men Jupiter den Broeder van
Saturuus aan de eene y,ie aeffeld hadt, oordeelde, dat
met zeer voegetyk Neptunus aan de andere zyde kon
p ;aateen, en vA, -oS dus die Play eet Neptunus to noemen .
De Heer J 'Dv , vermaard Stirrekundige ,
to Be-lyn , hrefr de voorkenc gegeeven aan den naam
van tjrai , us , en veele Duitf faers heebben hem hierin
gevolgd . Te verge f rh heb ik 'er, by hem, myne aaninelkinven tegen inaebra~,t,
O, , dertu , fchen is de Nam van Uranus, dien de fleer
BoDe bellendig blyfr geeven :, an de Planeet door den Heer
ItERSCHELL outdekr, eene omdankbaarheid otattrent hem,
die dcere fcitovne ttntoekking deedt,en eene beleediging
des Koniiws van Engelarrl, then grsoten Voorftander
der Srarrekunde, wi, ns Naa n hovers alle andere de voor .
l eus moest we,draagen , indien 'e Naam des Ontdekkets niet - not; nicer onze erkentenisfe verdiende.
Daar~~nboven is dje naam van Uranus eene onbeflaan.
baarheid, zelfs in het ilelzel der Mythologic. 't Is waar,
dat
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dat SANCHONIATON en DIODORUS • zeggen dat Saturnus
de Zoon van Uranus was ; doch men weet tegenwoordig, dat dit Zoonfchap eene enkele Allegoric is . Deeze
Goden waren Kinderen des Hemels en der Aarde, dat is
to zeggen van bet Heelal ; zy waren de eertle voortbrengzels ; nooit is Uranus een weezenlyk Perfaon ge .
weest, gelyk men de cenvoudigheid gehad heeft , on
to onderllellen , toen men zyn Naam aan de nieuwe Pla .
fleet gaf.
Zulks heeft de Heer DUPUIS getoond (*) . Toen de
Egyptifche P riesters eene Theogonie vormden , door de
Natuur tot eene Allegoric to maaken , werd de Aarde
met de Vloeiftof,die dezelve omgeeft, aangemerkt als bet
gedeelte des Heelals , 't welk de zaaden van alle ferf
tyke lichaamen in zich behelsde , en her middelpunt waar
de bevrugtende werkzaamheid der Natuur begon . In de
daad, de Hemel , die zich boven de Aarde uitbreidt , en
in zyn wyd uitfpanzel bevat , doet het begiuzel van leeven en beweeging , 't welk in de Lugt en den Hemel
werkt, op 's Aardryks fchoot nederdaalen ; 't zy door
mil de regens neder to fforten , die de Planters voeden , en
de Sappers groeikragt aan de Boomers bezorgen , 't zy door
'er warmte to verfpreiden, die de zaaden doet ultfpruiten, en de vrugten rypen : zonder zulks, zou de Aardc,
aan eene onvrugtbaarheid en eeuwigen nagt blootgetlcld ,
dood geweest zyn voor de geheele Natuur, en nooit den
naam van Moeder der Stervelingen en der Goden ontvangen hebben . Alle deeze betrekkingen tusfchen
den Hemel en de Aarde , die de vereeniging van deli
eenen met de andere noodzaaklyk doen worden , ten cinde
de algemeene oorzaak haare werkzaamheid bekome , werden, in den Allegorifchen Ilyl, door bet woord Huwelyk
uitgedrukt, en de Goden , eerlle oorzaaken der Natuur,
werden aangemerkt als twee Egt ;enooten, die zich vereenigden , om de geboorte to geeven aan alle andere weezens ; de een was de Man, de ander de, Vrouw, de een
de eer(le der Goden , en de ander de eertle der Godinnen, wier Huwelyk de Aarde en de Hemelen bevolkte .
In dit zelfde Vertoog, toont de Heer DUPUIS, dat die
eigentle denkbeelden zich voordoen in de Stelzels der
Dude Wysgeeren , by de Chaldeen, de Egyptenaars, de
PcrC') Dupuis , dans un Discours lu a la rent roe puhlique du
College-Royal, Lo Nov. 1788 .
Ii 4
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Perfiaanen, de Indiaanen en de Grieken, ze werden ge.
heilrgd , als den algemeenen grondfl .ig van alle befpiegelingen over de Natnur . De Hemel, fchryft PLUTARCHUS,
fcheen aan de eerlfe Waarneemeren toe de daaden van
eenen Vader, de Aarde de verrigtingen van eene Moeder, to volvoeren ; de Hemel was de Vader, dewyl dezelve de zaaden van vrugtbaarheid in den tchont der
Aiarde llortte , door de regenvlaagen neder to zendut ;
de Aarde , die ontvangende , werd vrugtbaar en bragt
voort als eene Moeder. MACROBIUS en svNEsius , iiisfchop van Cyrene, een groot Wysgeer, hebben dezelfde
aanmerkingen getnaakt ; een langen tyd c66r bun, hadt
OCELLUS LUCANUS , Leerling van PYTHAGORAS, dezelfde zaak geleerd : 't was de oude Wysbegeerte in her
Oosten . Het Geheelal , fchryft by , is onvernielbaar,
bet is altoos geweest, bet zal altoos zyn ; bet heeft geeu
begin gehad, en zal nooit een einde hebben ; bet belluit
de voortbrenging in zich, en veroorzaakt de voorthrenging ; de voortbrenging heeft plaats waar eene verplaatzing of verandering der deelen gevonden wordt, en de
oorzaak , daar bellendigheid in de natuur is : waar nit
blykbaar is, dat bet aan de oorzaak der voortbrenging
toekomt to beweegen en to werken , en aan 't geen ontvangt , gemaakt en bewoogen to worden . De verdeelingen des Hemels zelve fcheiden bet onlydend deel der
Wereld af, van dat Been welke zonder ophouden verandert , de lyn der onderfcheiding, tusfchen bet Onfleiflyke
en Sterflyke, is de kring dien de Main befchryft . Alles
wat 'er hoven is, is de wooning der Goden , wat 'er he4
neden is , bet verbl y f der Nato tire en van tweedragt . Dewyl de Wereld onvoortbreng ;Naar is en onverderfhaar , is
bet noodzaeklyk, dat bet begin zci,'t welk de voortbrenging in een ander dan zich bewerkt, en dat,'t welk ze in
zichzelven hewerkt, auoos to zamen beflaan hebben : bet
beainzel 't wrlk in een ander, dan zichzelven , werkt , is
boven de Maan, en . 't geeu in zichzelven voortbrengt,
is de ondermaanfche Wereld ; de een is altoos beweegend, de ander altoos bLwongen ; de een heeds befluurende, en de andere (feeds belluurd . Met den woord, de
zamenftelling der Wereld behelst de werkende oorzaak
,;o wel als de lydende oorzaak .
Van dien cart zyn de eerlle verdeelingen, welke de
oude Wysbegeerte in de Natnur gemaakt , en gelleld
heeft aan 't laoofd van bykans alle oorzaaken, De Mythe-
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thologie behelst even dezelfde tafereelen , en vertoont ze
ons aan 't hoofd van de Geflachtlyst der Goden en der
H elden , Kinderen der Goden : dewyl de Mvthologie niets
anders is, dan de oude Wysbegeerte in beilige taal befchreven, en, in haare dichterlyke allegories, niets anders uitdrukt, dan de (peeling der natuurlyke oorzaaken,
en de verwantfchap der werkende oorzaaken in de Natuur , tot Perl'oonen gevormd . Nu deeze volmaakte gelykheid tusfchen de Leerllellingen der Wysbegeerte, en
de Vercieringen der Mythologie, en de overeenftemming
van de eene met de andere, met de tafereelen welke her
beloop der Wereld aanbiedt, vinden wy in alle Theogonien, of in de Wonderbaare Gefchiedenisfen , aan het
bonfd van de Jaarboeken aller Volken geplaatst .
Uranus en he, de Hemel en de Aarde, zyn de eerfle
Goden door de Dichters bezongen , als of zy de eerfle
Koningen des Heelals geweest waren . HESIODUS, wiens
geheele Theogonie niets anders behelst , dan de figuurlyke Historie van de Natuur en alle haare deelen , maakt 'an
Ghe de Vrouw van Uranus, en plaatst deeze twee Egtgenooten aan 't hoofd der andere Goden , daaruit voortgefprooten, gelyk die ook aan 't hoofd praalen van alle
de ztgtbaare oorzaaken in de Wereld .
APOLLODoRUS begint zyn lyst der Goden , in deezervoege : in
den beginne was Uranus , of de Hemel , de Heer van
gansch de Wereld ; by zyne Vrouwe Ghe,of de Aarde,
halt by veele Kinderen . - PROC us vangt mede aan
met bet Huwelyk van Hemel en Aarde .
BEROSUS,
of de Schryver onder then naam bekend , noemt den
Hemel her Zaad der Wereld, den Vader der groote en
itleine Goden, en geeft 'er Aretras ter Vrouwe aan, deeze
noemt by dezelfde met de Aarde , aan welke de Hemel
de vrugtbaarheid inl'ort . Dit is her zelfde denkbeeld ,
als waar mede VIRGILIUS de vrugtbaarheid der Aarde iaa
den voorryd , in deeze verrukkende reg len, befchryft :
Tum eater omnipotens fcecundis imbribus cetlaer
Con ugis in gremium loetce descendst, et omnes,
Magnus alit , magno commixtus corpore foetus,
GEORG. II. 325 .

(*)

By
(*) Niet ongelukkig , fchoon war lang , verduitscht onze
vJNDEL deeze regels ;
Dan daalt d'Almogende, de Vader vol genaden ,
En blydfchap, met cell' plan en zegenrycbeu duusv,
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Uy de Celten was de eerdienst des Ilemels niet ondericheiden van dien der Aarde, deeze Volken beweerden, dat de een zonder de under onvrugtbaar zou geweest zyn , en dat bet I-luwelyk deezer beiden bet
H .'.elal hadt voortgebragt . De Scandinaviers erkenden,
voor den eerffen Koning, den Home], en gaven hem de
Aarde ter Vrouwe . RIJDBE1 voegt 'er by , dat hunne
Voorouders zich overtuigd hielden, hoe de Hemel , met de
Aarde huwende, en zyne kragten met die zyner Egtgenoote paarende , de Dieren en de Planten badt voortgebragt, --- en dat zy 'er den eerffen Koning der Seandivevicren van maakten . Men vlndt, in de Boeken der
Per firtavzen, plaatzen , in welken de Hemel de Man i en
de Aarde do Vrouw, genaamd wordt ; de Indiaanen drukken dit denkbeeld uit in hunnen Godsdienst, door bet
zinneb,~eldtg teken van bet werkend en lydend deel der
vow thl engende Natuur ; het hero} to zinnebeeldig Standbeeld der Wereld, door de Bramans geheiligd, was half
Man , half Vrouw .
Men ziet dan, dat men allcrwegen overeenffemde, em
dcn 1-lemel en de Aarde, of het werkend en lydend deel
der Natuure, Pan to zien, als de twee eerffe weezens ,
van welke alle andere voortgekomen zyn, en dat men ze
in de Theogonien als Guclen geroemd hebbe ; en heeft
men ze, in de ondife geichiedenisfen, als Koningen en
prinfen , ingevoerd , bet gefchiedde alleen, om dat d :
gehcugenis dcr ecrffe denkheeidcn verlooren geraakt was,
en men derzelver Allegoi lichen Oorfprong vergeeten hadt .
Doch , daar men thans dien zin wederg,rvonden heeft,
kan nien aan Vramzs Been belfaian , weezenlyk onderfcheiden van 't beflaan des Ileniels, toeft;hiyven , en den
naam van llemel niet geeven aan een der kieinfl :e Planeeten , welke zich aan den llemel vertoont .
Het
dunkt my, derhalven , mync Ileeren, (tat alle Starrekundigen zich behoorden to vereenigen , om eene Benaaming, zo verkeerd, zo flegt gegrond , en zo beledigend
your den Ontdekker van die Planeet, to verbannen .
V1n haven, in c'eo fLhoot dci Aarde, z}ne Vrottw
1 ii hl)de Gentaim, en de allci :p+,ot,t pan alien,
In 't r0ote Lch aadu suet Len tmunL ;;ioed -ev,ilien ,
I : zicii vetmciigende, teelt allahanL- v :ucht.

AAN-
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MAANMIERKINGEN OVER DE HETTE EN KOUDE, DE UITWAASEMING , DE JAARLYKSCHE WEERSG S1 ELTENISSE, EN DEN INVLOED DhS WEERS OP 'T
MIENSCHLYK LICHAAIVI .
(Uit het Enge1 cli .)

Tndien de Weersveranderingen afhingen van den loop
i des Jaars, en de t .elleltenis der Lugtftreeken bepaald
wierden, door derzelver ftand ten opzichte van de Zon,
dat is door derzelver breedte, clan zou men een geregeld Beichouwend Stelzel van het We~r kunnen vormen . Doch dit is zo verre van het geval to weezen,
dat de breedte van eene Plaats niet aangemerkt konne
worden als eene aanwyzing van de warmte of koude der
Lugtsgefteltenisfe : want wy vinden de heetite dagen in
de koudfte Lugtftleeken, en bet koud(le wger, ja zelfs
beftendig liggende Sneenw, in Landen, grenzende aan of
onmiddelyk odder den Evennagtslyn ; zo dat wy na ecnige andere oorzaaken, buiten den onmiddelyken invloed
der Zonneftraalen, moeten omzien .

Van de Ourfprongen der Hette.
Schoon de Zon de eenige oorzaak der hette niet zy,
is derzelver tegenwoordigheid ongetwyfleld de voornaamfte oorfprong van Hette zo wel als van Licht ; en derzelver afvezen de eerfte bron van Koude . De Zon is ,
als 't ware, de ziel der wereld ; alles herlceft op haare
aannadering ; alles verftvft op War afwyken .
Een andere oorzaak van de Hette is de Aarde . Niemand heeft ooit ongervmd genoeg gedagt , om to onderftellen , dat de Menschlyke uitwaafeming moest toegefchreeven worden aan de lugt, die zyn huid omringt :
dezelve heeft een iliwendigen oorfprong , en wordt to
wege gebragt door een hette van binnen, niet door de
buitenlugt . Even zo is bet met de aarde ge(teld ; die,
door haare warmte aan den Dampkring merle to deelen,
de ftren-heid der Winterkoude maatigt : 't zy wy veronderftellen dat deeze hette ontilaat uit een middelpuntsiruur of dat de Aardkloot, van de Schepping of aan,
bedeeld is met eene hette, genoegzaam tot alle oogmerken ,
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ken, aan welke dezelve moet beantwoorden, is het,
nogthans, blykbaar dat die hette vernieuwd en in ftand
gehouden wordt door den invloed der Zonne , en dat 'er
altoos eene in flute en onmerkbaar voortgebragte hette
uit de Aarde ontftaat .
De naaste groote bron van hette is de verdikking der
Dampen . Damp behelst in zich eene hoeveelheid van
vuur ; 't is dit vuur, t welk dezelve een uitgebreiden
ftaat doet aanneemen ; verdikt zynde in eene vloeibaare
gedaante, laat dezelve bet vuur los, 't welk den omringenden Dampkring verwarmt ; van bier het zoele Weer,
dikwyls v66r bet vallen des Regens .
Van de Oor/prongen der Koude .

Gelyk de Aarde een der voornaamfte oorzaaken is van
Bette in den Dampkring, die dezelve omringt , zo is
de afftand van de Aarde een bron van Koude ; de grootfte Koude heerscht in de hoogfte gewesten des Dampkrings : w .+nt waar de wederwerking ontbreekt, veroorzaakt door eene drukking der oppervlakte, kan men
flegts weinig uitwerking verwagten van de Zonneftraa .
len . Het wordt verder geflaafd door proeven met brandglazen , dat een heldere onbewolkte lugt geene hette van
deeze ftraalen ontvangt . Van bier is, wanneer wy in
een ligter lugt opkliiumen, op een affland van 's Aardryks oppervlakte , de Hette niet genoegzaam , om de
Sneeuw to doen fmelten : en vinden wy de hoogfte Bergen, zelfs onder de Evennagtslyn, Reeds met Sneeuw
bedekt .
Eene andere veel werkende oorfproug vat} Koude is
de Uitwaafeming . Dezelfde oorzaak , die de verdikking der Dampen een bron van Hette doet worden,
maakt, dat de Uitwaafeming Koude voortbrengt : dewyl
dezelve, in 't laatfte geval, het vuur opflurpt, •' t welk
bet in t eerfle uitlaat . Dit geeft, aan de deeltjes des
Damps, derzelver lugtaartige gedaante . Wanneer bet
vuur voorkomt uit Vloeiftoffen , daar door verwarmd,
neemt bet den loop na boven en fleept altoos eene
dunne bedding van de VloeifloWe merle , in de gedaante
van Damp : dus maatigt de Uitwaafeming nict alleen de
Bette door de Zonneflraalen verooazaal .t, maar is een
groote bron van Koude .
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Van de Uitwaafeming.

De foeveelheid der Uitwaafeming, in onze Lugtflreek,
is viermaal grooter van den _i Maart tot den -i September, dan van den ai September, tot den 21 Maart .
De Uitwaafeming is grooter in evenredigheid, als het
verfchil in gefteltenisfe tusfchen de Lug t en de uitwaafemende oppervlakte, grooter is ; fchoon 'er, indien de
Lugt 15 graaden kouder is, dan de uitwaafemende Oppervlakte , geene Uitwaafeming plaats heeft ; maar eene bewaaring van vogt uit de Lugt .
De maate van Koude , veroorzaalzt door Uitwaafeming, is altoos veel grooter , wanneer de Lugt warmer
is dan de uitwaafemende Oppervlakte, dan die, welke
voortgebragt wordt wanneer die Oppervlakte warmer is,
dan de Lugt .
De Uitwaafeming is veel menigvuldiger , als de Lugt
min bezet is met Dampen ; en words gevolglyk kragtdaadig bevorderd door kouder Winden , in warmer Landen waaijende .
Grootlyks neemt de Uitwaafeming toe , door een
ftroom van Lugt, of Wind, gaande over de uitwaafemende Oppervlakte niet alleen , om dat de uitwaafemende Oppervlakte daar door toeneemt ; maar ook, om dat
Per onverzaade Lugt steeds in bereik van dezelve gebragt wordt . Van bier heeft men doorgaans waargeno .
men, dat flille Dagen de heetite waren .
Streeken Lands, niet Boomen of groeiende Gewasfeu
bezet, laaten meer Damps uit, dan dezelfde oppervlakte , met Water bedekt . Op dit beginzel is bet, dat de
Lugt . omf'reeks een wood of bosch, koeler wordt door
de Uitwaafeming der Boomen en Struiken, terwyl de
Plauten zelve in een gemaatigder Hette gehouden worden, en beveiligd blyven voor de fchroeiende Hette der
Zonne , door den Damp , die de bladeren uitgeeven . Zo
vinden vy , dat de fchaduw der Boomen ons eene
meerdere koelte verfchaft , en ook aangenaamer is, dan
die Gebergten of Gebouwen ons verleenen .
De Hette en Koude , van onderfcheidene Gewesten,
worden van bet eene Land in 't ander overgebragt,
door middel van den Wind .
Pan
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Van de 5'aarlykfcfte Hette era Koude .

Binnen de ro graaden van de Pool is zeer weinig
verandering in de jaarlykfche Hette en Koude, en to
betlaat het ouk binnen de io graaden van de Evennagtslyn .
De Lugtsgefleltenisfe, in onderfcheide Jaaren , ver.
fchilt by de Evennagtslyn zeer weinig ; doch meerder
en meerder als de Breed ten de Pool nader komen .
Nauwlyks vriest bet immer, dan op zeer groote hoogten , op Breedten beneden de 35 graaden ; en nauwlyks hagelt bet ooit op Breedten boven de 6o graa .
den .
T usfchen de Breedten van 35 en 6o graaden , op
plaatzen digt by Zee , doo:t het doorgaans wanneer
de Zonshoogte 40 graaden is , en zelden begint bet to
vriezen voor dat de Zonshoogte beneden de 40 graaden halt .
(?e grootfle Koude , op alle Breedten in ons Halfiond , is doorgaans een haifuur v66r den opgang der
Zonne ; en de grootfle Hette np alle Breedten tus .
fchen de 6o en 45 graaden, 's namiddags tusfchen twee
en drie uuren .
I-let koudl e Weer heeft men meest in 't midden van
January, en bet warmfle, in de maand July .
De Hette en Koude eencr Lugtflreek hangt of van
veele omftandtglieden , byznn(acr van de ligging des
Lands , deszelfs hoogte , blootgefleldheid aan de winden . en den flreck der Bergen welke men 'er in vindt .
Alle Landen door hoo, ;e Bergen , of uitgeflrekte Boschadien , tegen den wind bu*Lhut , zyn warmer dan die
op dezelfde Breedte deeze hetchutt ngen derven .
De nabyheid van de Zee is eene andcre omflandigheid , welke op de Hette en Koude der Lugtftreek
werkt : dewyl dezelve de Hette van bet Land maatigt,
en den Dampkring tot eenen (land brengt, best gefchikt
voor onze Menschlyke Geflclien . In ous Halfrond zyn
de Landen . die ten Zuiden van een ge Zee lig', ;en , warmer dan die de Zee ten Zuiden hebben ; dewyl de
wind, die ze zou bekoelen, in den Winter verzagt wordt
door over de Zee to gaan : rerivyl Landen , ten Noorden van de Zee g elegen . i n den Zomer, door den Zeewind bekoeld worden . Len Noorder of Zuider Ligging
aan
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aan Zee , maakt een Land warmer dan een Ooster of
Wester Ligging .
Eilanden hebben grooter aandeel in de Lugtsgeteltenisfe nit de Zee herkomftig , en zyn daarom warmer
dan bet Vaste land . Ue meeste groote Eilanden hebben derzelver grootfle uitgeftrektheid van bet Noorden
na bet Zuiden . By ons zyn de Zuidelykfte gedeelten
naar evenredigheid wanner dan de Noordlyktle . Een
Keten Bergen doorloopt meestal de Lilanden in de richting van derzelver langte .
De grond van groote vlakten Lands liceft zyn aandeel in den invloed op de 1-lette en Koude : zo zullen
Steenen , of Zand , rasfer verhitten en bekoelen, en in
cen grooter maate dan de Aarde of "rain-grond .
Grocijende Gewasfen hebben zecr veel uitwerking
op bet veranderen der Lugtsgefteltenisfen, en doen bet
Weer aan . Landen, met bout begroeid, zvn veel koeler dan die open liggen, en bebouwd zyn .
Sir WILLIAM YOUNG levert ons cen merkwaardig voorbeeld op, wegens de uitwerking van Bergen, om dampen op to houden, en re-en voort to brengen : terwyl
de uitwaafemingen uit de Boomen , op de oppervlakte ,
de lugt bekoelen ; waarneemendc , dat de vlakke en effen Barbados, en onze Leeward Eilanden , van droogte
verfchroeien en opfplijten , terwyl bet hobbel en oneffen Dominica , St. Vincent, en labago , by aanhouden .
heid, regen genieten, en fris en groen ttaan . -- Alen
ftemt algemeen toe , dat bet by tyds wegneemen van
houtgewas de dampen vermindert , en gevolglyk de
Regen van een Land .
Van den Invlied des TVc rs, op 't Menrchlyk lichaarn .
De Lugt doet 's Menfchcn gefteltenis aan, door haare zwaarte , haare vogti hcid , haare droogte , haare
hette en haare koude . 'Er zyn twee kragten , die op
bet Dierlyk gefte! werken, en ze zvn beide even noo .
dig om de leevens - hette en leevens-bewceging in find
to houden . De eene kragt is die van den Dampkring,
van buiten op de oppervlakte des lichaams drukkende ;
de ander die van de Lint binnen in zich uitzetteude
en deeze twee behooren elkander op to weegen .
Wanueer de Barometer hoog llaat , werkt de drukking
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king der oppervlakte fterk op het Lichaam aan de bt*itenzyde des Lichaams waar door de Zenuwen verfterkt
worden . de bekleedzels der vaten oefenen derzelver wederwerking op de vogten daar binnen, het bloed wordt
voortge(luwd , de affcheidingen warden bev-rderd , het
Lichaam is geheel %verkzaamheid , en de Ziel in haare
veerkra ; t . Sterke ge(lellen , gehard tegen de ongemakken des Weers, voelen geen of weinig hinder van eenige Wec'rsverandering : maar tedere ge(lellen , of zieklyke , zyn aandoenlyk vo r drukking of ontfpanning,
wanneer de zwaarte der Lugt vermindert : de kragt van
binnen heeft geen genoegzaam Tegenwigt, de wederwerking der vaste deelen op de vloeihaare is zwakker,
de warden der vaten worden uitgezet, de fpieragtige
deelen opgefpannen, het Lichaam is minder werkzaam,
en de vermogens zwakker, dan gewoonlyk .
Als de Lugt vogtig is neemt dezelve de Leevens-hette
weg , veroorzaakt eene aandoening van koude en huivering op de huid , belet de doorwaafeming , verfchraalt het bloed , en dot het wateragtig vogt toe .
neemen, aisdan ontftaan 'er koortzen, waterzugt , zeere
keelen , eriz . - Als de Lugt to droog is , gelyk veelal
by Noorde of Noord-Ooste winden, veroorzaakt zulks,
door de fyner deelen der dierlyke vogren in de uitwaafeming `veg to neemen, een dikbloedigheid , en verfcheide kwaalen , naar de verfchilleude gefteltenisien der
Lfchaamen .
Van alle ligg ngen is misfchien de meest gezondheid
beloovende , die aan den voet van een hoogen berg,
ten Zuiden ziende, met houtgewas 'er boven op, een
drooge grond van zand of gruis, met een mengzel van
leem, een loopend water, en groene weidlanden 'er
voor ; of de Zee met een (leil en zuiver ftrand
Oaar
mag de Gezondheid haaren zetel vestiges . Doch dat
niemand denke, dat de wooning op z . , danig eene plaats.
hem by de Gezondheid , met alle de voordeelen
daaraan verknogt, zal bewaaren als by de vonrzigtigheid niet heeft om voor zichzelven to zorgen Alle
de verfcheidenheden "pan het wisfelbeurtig Weir , alle
de Saifoenen, en alle de Hoofdlloffen, voelen kry g tegen den vadzigen en onmaatigen .

WAAR-
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WAARNEE-MINGFN OP DE SPINNEKOPPEN .
Heer D'ISJONVAL .

4$L

Door den

(3ournal de Phy/ique) .

door zeer goede WerDekenHeerover de Scheid-bekend
en Natuurkunde, heeft den
D'ISJONVAL,

arbeid der Spinnekoppen met idle naawkeur'gheid naagegaan ; by bewondert de keurigheid en geregeldheid van
c ezelven , als mode de wyze waarop zy de 1-nfecten,
die zy gevangen willen hewaaren , met lymerige draaden
omwinden ; dan by heeft bovenal waargenomen . dat ze
zeer aandoenlyk zyn voor de Electr~citeit, en tot Barcmeters kunnen dienen . Als het flegt Weer zal worden,
werken zy in 't geheel niet ; nlaar htyven it ;l in een
boek zitten . Is bet Weer veranderlyk, dan werken zy in korter beftek, inzonderheid wat de uitgeftrektheid aanbelangt van de hoofddraaden der Sp nnewebbe .
Iiceft men beftendig goed WeCr to wagten , dan
begiunen zy met een buitengewoone nyverheid hun werk,
en fpannen de hoofddraaden, tot eene nieuwe webbe,
op cen grooten atitand uil .
De Spinnekoppen
onderfcheiden zeer wel den Regen, die gevolgd fbtat to
worden door fchoon Weer, en eene Vogtigheid, die
nog niet merkbaar is op den Barometer ; maar die ten
voorbode ftrekt van volftrekt Ilegt "'dr . Hy houdt
zich verzekerd, dat de Spinnekoppen nuttig zyn in de
Paardenflallen , om de Paarden voor hot plaagen der
Vlicgen to beveilLgen .

BYVOEGZELS TOT DE FCHTE CEDt?NKSCHRIFTEN VAN
BET L$EVL!N EN DE n9ENSCHLIEVENDF. Vl RI<1GTINGEN VAN WYLEN JOHN . nnwmw Esq . L . L . I) .
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Lykredenen zyn 'er over hem gedaan door Leeraaren
order de Disfenters, de Eerw . SAMUEL STENNET, en
SAMUEL PALMER , die met reden roem draagen op
een Broeder, in wiens Character, Godvrugt, en Liefde
tot den Naasten , zich tot den hoogstmogelyken trap
vercenigden . 't Lust ons nit de Redenvoering van
den laatilen eenige trekken to ontleenen, die ons hem
nader zn1len leeren kennen , en 'er de Uittrekzels van
twee brieven van then Eerw . Heer by to voegen , die
aan den eenen kant dienende om 't voorheen gegeeven Lcevensberigt to bekragtigen , en een en andere
mis1f-lling , daar in voorkourende, to verhelpen . De
Lykredenen van beide Ileeren hadden denzelfden welgepasten Test , HANDEL . X. 38 . Hy ging het Land
door, goeddoende ."

Die den Heer HOWARD best kenden, zyn zo wel verzekerd van de fterkte zyner Christelyke lieginzelen, en
Enangclifche Uitzigten, dat zy niet in 't minst twyfelen,
of by betoonde , geduurende zyn laatfte Ziekte , en in 't
voornitzigt des floods, (hoe bedroevende ook deeze omflan ligheid was , als afaetcheiden van alle zyne Vrienden,) de grontfte maate van ftandva'tigheid, geduld , en
ouderwerptng non den Godlyken LViI ;, cen leevendig C;eloof in do beloften van het i? uangelie ; een gerust hetrouwen op de Genade van GOD, iu den Verlosfer ; verzaakende , gelyk by dikwyls uitdruklyl, gedaan hadt, allen
cisch op verdienften door alle de goede werken van hem
verrigt ; nederig zegepraUende in het vooruitzigt op het
L : uwige Leeven, als eene vrye genadegave cons door
JESUS CHRISTUS . Kor :en tyd voor dat by Engeland verliet, get ecn Vriend hem zyne bekommering to kenden,
by 't affcheid, flat zy elkander diet weder zoudcn zien,
watrop by fhralk : , %Vy zullen welhanst elkander in den
• fl_mel ont-~toeten !" en op de bedenking dat by aan de
Pest in ,_'; tipte z+ni I'erven , voerdc b y 'er nevens : „ De
• we" ten 1 -lewnel is to Groot Cairo zo nit-,v als to Londen ." ll ;, die dns leefle in de Hoope der 4rfterlykheid,
mogen wy a't l veronderfh-llen, dat by zynen uitgang eene
on <it! rec :fly l;c vrein e genont .
Zo icefdo, z') flier" dreze ttitfteeker;deMenfchenvriend,
dit heerly! ; Cieraad der Menschlyke Natuure en van den?
Christeiykea r -rdsuk : . . Ge,yk zyn Leevea by uitftek
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naittig was, zo was zyn Dood even roemryk . Hy fneefde als Martelaar in de zaak der Menschlykheid .
erwyl duizenden hem zegenden terwyl by leefde , zullen
millioenen hem befchreien nu by geftorven is . Een grooter verlies heeft dit Land , mag ik Diet zeggen de Wereld , zelden geleden.
Het moge zummigen eene vreemde fchikking der Voorzienigheid fchynen , dat zulk een Vriend zyner Medemenfchen : fgefneeden wierd op een tyd , op welken by
zulke edele ougmerken bedoelde, en by, aangemerkt de
flerkte zyner gefteltenisfe op den ouderdom van vyf en
zestig jaaren , Dog eenige jaaren een zegen voor zyn
Vaderland hadt kunnen blyven, byzonder door bet voortzetten van de Plans in zyne Schriften opengelegd . Maar
zyn taak was afgedaan ; de oogmerken der Voorzienig .
heid met hem waren vervuld, en ongetwyfeld waren de
omfl:andigheden van zyn dood wyslyk befchikt door hem,
&e alles wel does , en gemaklyk andere werktuigen kan
verwekken, om to voltooijen wat HowARn begon .
Zyn affnyden nit den lande der Leevenden , in een
vreemd Land , hoe fmertelyk bet zynen Vrienden bier
moge vallen , is eerie omftaudigheid , n isfchien v: y,l yk
befchikt , en gelukkig bettemd ter bereiking van eenige
gewigtige oogmerken in dat opkomend Koningryk, 't welk
zich vereerd vindt met ter hegraafplaats to ftrekken aan
zulk een Vaderlandlievend Euzgehchwan , en waar een
geest van nayver kan ontftooken worden om zyn deugden to volgen , en zyne Plans aan to neernen, om dcn
aangroeieuden roem , en 't geluk van dat groote Ryk , to
bevorderen .
Terwyl wy , derhalven , GOD verhecrlyken voor bet
geen by door deezen 7 y nen werkzaamen Dienstknegt
gedaan lieeft, moeteu wy ons aan zyoen XVil nnderwer .
pen , zyne WVysheid en Opperb ;.fchikking in zyn wegneetnen aanbidden . Dat wy ook bet beste gebruwk maaken van deeze aandoenlyke befchikking , inzonderheid
door die Goeddaadigheid aan to ktvceken , waardcor
de overledene zich bezield voelde, en door elk in onzen
bring to verrigten wat wy kunnen , tot boetinz van dit
verlies . hangs deezen we- zullen wy, op de beste ~vyze,
onzen eerbied voor zyn Char .cter bccoouen , en ecre
aan zyne Naagedagtenis aandoen .
Dat anderen , naa zyn dood, zich zouden ohtiewekt
voeen, em cenige zy, ner Plans, ten algern .eucn uuue voort
to
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to zetten, geloofde by vast . Dit maakte hem min bezorgd
voor zyn eigeu leeven , 't welt. zone Vrienden van zo
veel aanbelangs rekenden . In het laatfte gefprek, 'twelk
ik met hem had, drukte ik myne vrees voor zyne behoudene wederlcomst nit, en gaf hem mynen wensch to verfl:aan , dat by zich zou laaten heweegen om in Engeland
to blyven, tot het volvoeren van de edelmoedige Plans,
ten welzvn van zyn Vaderland ontworpen ; by antwoordde : „ Wanneer ik dood ben , zal een ander de zaak
opvattcn en doorzetten ." GOD geeve dat zyne verwagting
vervuld worde !
Doch waar is de Man to viuden met denzelfden Geest
in gelyke maate als by bezield ? Len tweeden HOWARD
kan dit land niet verwagten to zullen aanfchouwen . Dan
'er wordt ook gees, hem alleszins gelyk, vereischt . Hy
heeft een grondflag gelegd, op welken het , in vergelyhing gefprooken , gemaklyk valt to bouwen . Hy heeft,
met ongelooflyken arbeid en kosten , den grond ontgonnen , bet aardryk bereid , het zaad geftrooid ; de planten
op to kweeken, en de vrugten in to oogften, vordert llegts
een klein gedeelte van dat vlytbetoon, van die gczindheid
ten algcmeenen beste . Zyn 'er geenen onder u , gy ryk
met middelen gezegenden, en met ruirn e van tyd befchonkenen , by welken dat gedeelte van vlytbetoon , en van die
gezindheid ten algemeenen heste , gevonden worst ? Gy,
die , met de flerkfic bewoordingen, weike de taal kan ohleveren , de tdlei,schliefde van den overledenen pivst ;
en u nuverduldig betoond hebt om eeu G'Tedenkteken to
zyner Fere op to regten , van welh ongeduld gy u bezwaarlyk liet wederhouden, om zyne Zedigheid, terwyl
by nog in den lande der Leevenden was, niet to kwetzen (k), is 'er nicmatld odder u die wenscht zyne deugden
(") Een Schryver van eeu Tydfchrift kundigde, in Mey des jaars
MLIDCCLXXXVI, cen plan van Infchryving aan , om een Standi,eeld to ecre van HOWARD op to regten De Infchryving nam
cenon a, :w :m;, en bcdiroel-, Vnnon wciuig naaanden, boven de
TSoo Ponden Srerlingc .
:gets kon ftrydi ger weezen met de gevoelcus vrn den Hcer arow9n
Toen by or de conic keer berigt
van kre , r;ep by uit . „ Ilo iii din geen een Vriend in En,e,ani
om dit bo,onnen work to ft-dren ." in Eogeland wedergekeerd,
9 :eeft by moor d-ul cons ' c, dacrd, sat by, hadt men dit work
voortgezet, naoat in zyn Vaderland z :uu wawedergekeerd weezen .
lean, inrovol,c van een Brie" door aan aan de Im-c .oryvers ge
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bet grootsch gebouw door hem begonneti
to voltrekken ? Wie , die bekwaamheid bezit , moet na
die eer net dingen ? En indien die Eer to groot mogt
weezen voor et n alleen otn 'er na to flaan , dat dezelve
dan verdeeld worde. flier is genoeg om veeler hoofden
met eene Eerekroon to vercieren. Ach dat alien, in de
hoogere leevensftanden, yverden, om 'er deel in to cr.
lan gen ?
Indien flegts weinige Lieden van middelen en gezag
eerie Geestneiging bezaten i geevenredigd aan hun verutogen, hoe gezegend een Land zou Groot-Brittanje binnen kort worden'. De Armen zouden gelukkiger, en min
tot last weezen. De vlytigen zouden in ruimer omftandtgheden leeven ; de lediggangers en boosdoenders zou .
elen van hunuen kwaaden weg worden afgetrokkeu . Men
zou de Misdaaden voorkomen, in ftede van dezelve to
flraffen . Onze Gevangenhuizen - zouden eerlang geene
menschlievende bezoekers behoeven ; maar dikwyls, (ge .
ivk eenige buiten 's Lands,) meest ledig zyn ; ten minften de daar in opgellootenen zouden 'er nuttig weezert
voor de Maatfchappy , en , gellaakt, niet gevaarlyk . Veeletl
zouden'er verbeterd uitkomen, en nuttigeLeden der Maatfchappye worden . Zo zouden de Engelfthen, die grootsch
op
zonden, zag men geheel of van dit ontwetjp . Eenige lnfchryvers
kreegen hun geld to rug ; anderen lieten het ter befchikkinge
van eenigen daar toe gelastigde Perfoonen , die, naa beftelling
gemaakt to hebben over 200 Ponden Sterling , tot verligting
van den hood van vyf en vyltig arme Gevangenen in de Hoofdftad , nog 750 Ponden Sterling in handen hebben, die vvaar=
ichynlyk gebruikt sullen worden tot het opregrcn van een Grafteken ter gedagtenisfe van dicn grooten Menichenvriend .
(Laatere narigten zeggen ons ; dat do Deken en het Kapittel
',!,III St . Paul, aan den uitfleekenden Befcherinireer der Kunllcn,
M ;. BOYDELL, to kennen hebben gegeeven, dat zy zeer gereed
waren om to bewilligen tot hot c ;pregten van een Gedagtenisteken van den [leer HOWARD . De Dekens van het Kapittel
kiinnen Diet g,Tenoe, gepreezen worden we<ens deeze velgunn ;ng, en, door do zaak aan den Heer BOY.DELr. voor to draagen ;
hebben zy de volvoeling van dit Plan verzekerd . 't Zal gewis
rot - eer voor Engtland ftrekken , dat hot ecrl e Gedenkteken iu
dte Hoofdkerk opc,ercgt wordt , ter ged •a t tenis1e van een der
roeddaadigfle Menfchen die ooit lcefde . Z e ~9gem. I{urst en
Letterbode . V . Ccel . bl . 50 .1
Kk ~
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op hrsnne vryheid ftoffen, vryheid genieten ; ze zonc1eil
getust op hunne bed den flaapeu , by nagt en dag reizen 3
zonder vreeze van door hunne Landgenooten geplonderd
of vermoord to zullen worden . Dat bet met de zaak anders getteld is , heeft men voor geen gering gedeelte toe
to fAryven aan mangel van Genegenheid ten algemeenen
beste, by Lieden van rang en vermogen . Gave GOD, dat
bet veilies van an Patriot aanleiding gave , om veele
Patriotten to doen geboorin worden !
De roemryke bedryven van den voortreflyken HOWARD
draalden niet om naa zyn dood bezongen en vermeld to
worden . Dichters (*) en Redenaars rekenden her zich
eene eer, by 's Mans leeven , zulk eene overtreffende
Deugd to pryzen . De Lofrede van Mr . BURKR, in "t byzonder, is al to fchoon, om ze bier niet aan re voeren
dezelve was ingerigt aan de Verkiezers van Bristol , in
den Jaare MDCCLXXXI, tot verdeediging, onder andere
deelen van zyn gedrag van het Parlernent , van her aandeel 't welk by genomen hadt in Lord BEAUCHAtesr's Debtors Bill, 't geen hem eigenaartig aanleiding gat,om van
den Heer HOWARD to fpreeken .,,Ik kan," hiidt zone taal,
„ den naam van then Heer niet noemen , zonder aan to
„ merken, dat zyu arbeid en fchriften veel gedaan heb„ ben, om de oogen en de barren der Menfchen to
„ openers . Hy heeft geheel Europa bezogt niet
„ om de ryklykheid der Paleizen, de ftaatlykheid der
• Tempelen , op to neemen ; niet om naauwkeurige af„ meetingen to doen van de overblyfzels der nude Grootheid heid ; of opgave van de maat(tok der tegenwoordige
„ Kunften ; niet om Gedenkpenningen op to zamelen,
„ of Handfchriften to vergelyken
maar om zich
„ to begeeven in de diepte derKerkers ; om de met kwaa .
„ de lugt befmette Hospitaalen to be7oeken ; om de
• wonnplaatzen van kommner en fmerte to >ien , de ver„ blyfplaatzen van elende, verdrukking en veragting, of
• to meeten ; om de vergeetenen to gedenken , de ver„ waar(*) Veele Verzen tot zynen ]of zag men, van rvd tot tyd,
in Engeland uitkomen . Fn zo groot was de Zedigheid van den
He= HOWARD, dat hy, gevraagd zynde, of by zekcre ReEels
hem ter eere gelcezen hadt ;, cen ontkennend antwoord gaf,
met byvoeging , dat niemand hem grooter ondienst kon doen,
dan met zyn Naam dus uit to bazuinen.
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ri waarloosden op to pasfen, de verzaakten to bezoeken,

„ en de jammeren der Menfchen, in ille Landen, met el,
„ kander to vergelyken . Zyn Plan is nieuw , zo ver„ flandig als vol van menschliefde. 't Was een refs ter
„ Ontdekking, en een fcheepvaart van Liefde . Reeds
„ wordt bet heil van zynen arbeid meer of min gevoeld,
„ in elk Land . Ik hoop, by zal zyne eindelyke beloo,
„ ning vervroegen, door alle de uitwerkzels daar van,in
„ zyn eigen Land geheel vervuld to zien !"
War kan toegevoegd worden aan zul(t eene Loffpraak
De naam van HOWARD zal nooit fterven . De item der
Eeuwan zal voortvaaren met den lof van zodanig een
Man to vermelden : want, gelyk de Zoon van sIRACH
heeft opgemerkt, „ De gedagtenis der Deugd is on„ fterflyk : dewyl ze goedgekeurd wordt door GOD en
„ Menichen . Tegenwoordig zynde , neemen zy 'er ecn
„ voorbeeld aan : weggegaan zynde, verlangen zy 'er na .
„ Zy draagt cen kroon , en zegepraalt voor altoos : de
„ overwinning bevogten hebbende , ftreeft zy na onver •
„ welkbaare Eere_'?
In de Brieven , door den Eerw. PALMER, aan de Uitgeevers van the Univerfal Magazine, gefchreeven, vifidea
wy de volgende ftaavende en verbeterde aanmerkingen. -'t Berigt , door u opgefteld van mynen overledenen uitfleekenden Vriend Mr . HOWARD, doet u eere aan, en
Inoet uwe Leezers voldoen, 't Is verre her beste van
alles war ten zynen opzigte uitkwam, en voor zo verre
*Is ik, uit eene lange en gemeenzaame verkeering mot
hem, kan oordeelen , zeer nauwkeurig.
Alleen moet ik daar van uitzonderen , dat by van
ff1hatcombe vertrok vdOr den dood van Mevrouw HoWARD (* , die ik my zeer wel herinner, dat to Cardington overleed , en begraaven werd op bet Kerkhof,
behoorende tot die Parochie . Mr . noWARD , eer by op
zyne laatfte reis ging , her waarfchynlyk agtende dat by
nonit zou wederkeeren , en ten uiterften afkeerig van bet
opregten eens praalenden Graftekens, hadt een eenvoudige Grafzerk doen gereed maaken, met geen ander Opfchrift dan zyn Naam , en zyne hoop op de Zaligheid
in jt SUs CHRISTUS ; welke by beval, dat naa zyn flood
op 't bovengemelde Kerkhof, nnast her Graf van Mevrouw HOWARD, zou geplaatst worden .
Tot
(*) Vergelyk bier boven, bl . 339.
Kk 4
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Tot nadere opheldering kan dienen , dat de Heer tto+
toen by, op den Dag der Verkiezing tot Parleo
inentslid to Bedford, zich daar toe aangaf (*), zulks zo
wel tegen zynA eigene geneigdheid was, als tegen de ver ..
wagting van de rheesten zyner Vriendeu . Eenigen hunger vervoegden zich 's morgens by hem, en drongen 'er
hem als 't ware toe : doch veelen der Kiezeren hadden
vooraf Min flew aan een ander gegeeven . Nogthans
wordt geloofd, dat by, was bet regt toegegaan by de
Gelastigden , voor wettig gekoozen zou gehnuden geHy was onlangs tot de Antiminijlcweest zyn .
riaale Party overgegaan, van wegen de maatregelen owntrent America genomen . l k herinner my , dat by my
verhaalde , hoe by , op dit fluk gevraagd zynde , met
zyne gewoone vrymoedigheid geantwoord hadr. 't Was,
egter, voor 't gemeene welzyn gelukkig, dat by geene
zitting in bet Parlement kreeg : want by zou , nit een beginzel van gemoedlyke verpligting , bet Huis met zulk
eene ftiptheid bygewoond hebben, dat her hem van zyne andere zaaken to rug hieldt . Hadt by zich by de
iiaastvolgende Verkiezing aangedieud, 'er valt Been twy.
><eh of by zou verkoozen gewordenzyn .
Uw 'berigt wegens Mr . HOWARD'S ontmoeting by den
overleden 'Keizer, JOSFPHUS DEN II, is niet verre van de
waarheid (t) ; doch ik denk gy'kult toeftaan , dat zyn
eigen naauwkeuriger is, en ik vind my in ftaat , ont
het met zyne eigene woorden op to keeven, nit een zy
ner 13rieven ; dezelve is nit Amflerdam gefchreeven eti
gedagtekend acbttien January MDCCLXXXVI . „ Tien
,, dagen , ~ naa dat ilt to bheenen (swam , verliet my de
~, .koorts . De Keizer verlangde my to zien , -en had ik
de eer van een afzonderlyk Gehoor , anderhalf nur
• Lang . In 't midden van ons gefprek , vatte by my
•• driemaalen by de hand , en bedankte my voor 't
~~ gegeevene hezoek ; en betuigde naderhand aan onzen
„ Gezant , dat zyn Land%genoot wel fprak voor de Ge~~ vanganen ; dat by geen bloempje . gcbrr:iktc , gelyk anMaar zyn grout.
~, deren altoos doen, en niets naeenen .
„ tie gunstbetoon mywaards was, dat by onmiddelyk
~, eene verandering maakte, tot verzagting van bet lot
„ der Gevangenen ."
't Gees
(*) Vergelyk bier boven, bl . 397 .
(t) Vergclyk bier boven f bl . 40 1 .
WARD ,
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't Geen gy gezegd hebt ter wegneeming van de harde
befchuldiging des Heeren HOWARD'S , betreffende diens
gedrag omtrent zyn Zoon (*) , verdient den dank zyrier
Vrienden . lk ben dikwyls ooggetuigen geweest van zyne Vaderlyke genegenheid , en ik zou plaatzen nit zyne
Brieven kunnen bybrengen , die de flerkfle Vaderliefde
uitdrukken . Een Beer fchreef my onlangs ten berigte ,
dat de Dogter van den Eerw . Mr . MADGWICK , die den
ongen Heer HOWARD onder zyne bezorging hadt, hem
h e voll,omenfle verzekering gegeeven hadt, dat Mr . HoWARD'S gedrag, ten opzigte van zyn Zoon , tercvyl dee •
ze op de fchool haars Vaders was , alle blyken van een
toegenegen Vader vertoonde . En in een Brief, zeer kort
geleden, ontvangen, van de Ecrw . Mr. TOWNSEND, die
l4r. HOWARD'S Leeraar was, kryg ik herigt,dat by, eenie jaaren geleden, een rondloopend gerugt gehoord hebtende, wegens diens flrengheid omtrent zyn Zoon , toen
nog een kind , de eerfte gelegenheid waarnam, om dit
den Heer HOWARD to vermelden , waar op by Hit diens
pigen mond zulk een verflag ontvtng, „ als duidelyk be„ wees , dat bet verhaalde , geheel van grond ontbloot
„ en enkel toe to fchryven was aan zoo grof eene mis„ duiding van cene beuzeling , als kwaadaartigheid en
„ zugt tot faamrooving ooit kon verziunen ."
Naardemaal de Ileer HOWARD zich nooit liet fchilderen, zullen uwe Leezers blyde z ;•n , dat Prins POTE :1tKIN drie Afaeeldzeis van hem, naa zynen dood, heeft
laaten vervaardigen . Een fchonk by aan de Keizerin
van Rualand , een ander au den Knegt, die hem op de
laatfle rcis vergezelde en 't zelve met zich gebragt heefr .
Deeze heeft ook de Papieren van Mr . HOWARD, behelzende bet hoofdzaaklyke van diens laatfle Tochtcn, herwaards
utedegenomen , welke by begeerde , dat zyn Wend , de
Eerw. Dr . PRICE, ter drukpersfe zou gereed maaken .
J)ewyl 'er eenige twyfel gereezen is, wegens de Ge
boortepiaats van den Heer HOWARD , zal het niet onvoegelyk wezen u to herigten , dat ik hem meermaalen hoorde fpreeken van het Huis door u befchreven to Clapton
in Hackney , als bet huis waarin by bet eerf'e leevenslicht aanfchouwde.
(') Zie bovcn , bl .
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ESNE GEZELSCHAPS-INRIGTING

EEN&, GEZELSCHAPS-INRIGTING VAN
DR . FRANKLIN .

DEN

GROOTEN

Uit het Engelsch.)

de veelvuldige byzonderheden van den onflerfiyken Dr.
O nder
FRANKLIN , vinden wy deeze zeer mededeelenswaardige
opgetekend .
In 't best zyns leevens rechtte by een Gezellchap op to Philadelphia, beftaande uit Mannen van aanzien
en belchaafdheid . De voorwaarden, op welken men 'er toegang
in kreeg , en de onderwerpen waar mede men zich bezig
hieldt, weeken beide zeer \erre af,van die in de gewoone Gezelichappeil plaats vinden .
Wie L~d van hot Gezelfchap wilde worden, moest, overeinde
flaande, met de hand op de borst, op de vier volgende Vraa .
gen antwourden .
I . Hebt gy eenige byzondere wanagting tegen een der tegenwoordige Leden ?
Antw. Ik heb dezelve Met .
2 . Verklaart gy in opregtheid, dat gy het Menschdom in 't
alg_m_en bemint , van welk cene Godsdienstbelydenis zy ook
Antw Ik bemin het zodanig.
inogen weezen?
3 . Denkt gy dat iemand aan lyf, goed, of eere mag bena
deeld worden , ter ooi zaake van enkel belpicgelende Gevoelens,
of van wegen zyn ukwendigen Eerdienst ?
Antw. Neen .
4. Bemint gy de Waarheid , om der Waarheids wille, en
zult gy tragten die onparrydig voor u zelven uit to vinden , to
ontvan :;en , en aan andei en mede to deelen 0 --- Antw . Ja .
De Regels van deeze Gezellchaps-inrigting flemmen volmaakt
overeen met deeze Inlyving . Zy komen in de gedaante van
vraagen voor, en bier op neder .
Hebt gy lets ontmoet in eenig Boek , door u onlangs geleezen , 't welk opmerkenswaardig is, en voegelyk tnedegedeeld
k-mn worden aan her Gezellchap, bovenal in de Gefchied , Zede-, D'cht- of Natuurkunde , of in Reisbefclnyvingen , werktuiglyke Kunften, of andere Weetenfchappen?
Is eenig Burger , u bekend , deezer dagen , ongelukkig go .
flaagd in zyne bezigheden ; en wat hebt gy gehoord van do
oorzaak ?
Hebt gy ook lets vernomen van eenig Burger, dien bet wel
ping, en door welke middelen?
Valt a ook tcgenwoordig lets in , waar door het Gezelfchap
Ituttig zou kunnen weezen voor het Menschdom, voor bet Vaderland , voor zyne Vrienden , of zichzelven~
Is 'er cenig verdienflelyk Vreemdeling, zints de laatfle Ceee1fchapshouding in de Stad gekomen , van wien gy gehoord
hebt ;
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hebt ; wat hebt gy vernomen van zyn Character , van Zyne
verdienften ; denkt gy ook dat bet Gezelfchap in flaat zy, um
hem eenigen dienst to doen ?
Weet gy ook eenig verdienstlyk jong beginner van eenig
Werk , then bet Gezelfchap langs eenigen weg kan aanmoe_
digen ?
Hebt gy ook eenig gebrek ontdekt in de Wetten uws Lands,
waar over hot voegelyk zou weezen, de Wethouderfchap eene
verbetering voor to flaan ? Denkt gy ook dat 'er eenige heilzaame Wet ontbreekt ?
Op welk eene wyze kan hot Gezelfchap, of een der Leden,
u byftand verleenen in owe pryswaardige oogmerken ?
Is 'or eenige zwaarigheid in ftukken van Gevoelen, van Regt
of Onregt, 't welk gy thans gaarne zoudt hooren verhandelen ?

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

H oe onderfcheiden en verfchillende word de Waereld door
gaans van den mensch befchouwd , 'en gebruikt. De.s
tedere Jeugd, de Kindsheid baakt naar alles wat ze ziet .
Grypt alles aan, wat zich voor baaropdoet, en zou vaak, voor
bet heilzame, bet verderfelyklle verkiezen,geen onderfcheid tve .
ten to maken , wat fchadelyk en wat voordelig voor naar is .
- Daar bet al hot geichapene, den tncnsch al teen uitgezonderd, anders is ingedrukt zich voor bet fchadelyke to wagten,
zou de mensch in zyne kindsheid het vergif voor heilzame kruiden , bet verderfelyke vaak voor nuttig voedzel, kiezen .
Dan , de kindsheid begcert alles wat zich aan hot oog vertoont, en walgt bykans zo dra van Let zelve , als bet daar
van bezitting neemt - begeert niets
dan beuzelingen , en
zou een blozenden appel, ver boven een onfehatbaren diamant
verkiezen. De Jongeling begint zich in ecn anderen kring to
bewegen .
Hy flapt vul cooed de Waereld in ; veelal op_
geblazen , vol waan, denkt by , dat niets , of niemand, hem
deeren kan .
Van bet kinderagtige heeft by veel behouden. Veela1 behaagt hem 't meest, - dat van gene of zeer geringe waarde mag gerekend worden . - Al vat fchittert,
al wat blinkt, is hem behagelyk . - De gelladige verande_
rinen voldoen zeer aan zynen finaak ; en , om dat niets by
op den duur zyn prys kan blyven behouden - daarore
is de mode een wezentlyk , eon onontbeerlyk, ding in zyn,
oogen .
Velen jagen de dartele wellusten na , en vieren
den losfen teugel aan alle losbandige begeerlykheden . ---Al hun geluk is gelegen in de wulplbhe vermaken der Waereld,
ze geven zich flaafaehrig over aan de verleidende begeerlyl :hd_
den .
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den .
Met welk een oog befchouwt men dan de Was,
reld? Als de eenigffe bron van Geluk en Zaligheid . - Doch
hoe dra ziet men niet , dat de Waereld ons misleid, dat men
zich, door haar fchynfchoon , al to jammerlyk hecft laten bedriegen. Alle de goederen der Waereld verdwynen ; de vermaken en de wellusten vlugten fcnielyk voorby ; en 't geen
ze agterlaten, is , helaas ! niets anders, dan een pynelyk naberouw.
Zie daar de mensch, in de eerfle vaag van
zyn leven , vol begeerte tot de Waereld , maar veelal door dezelve jammerlyk bedrogen . •
De manbare jaren vor
.nmewdrking,wadeWrlzichnoead
re gedaante aan den mensch vertoont. - Veel blyft 'er nog
over van do vorige verkeerdheden .- Dan, de Waereld krygt
echter ,in meet dan een opzicht, eene andere gedaantc . Veel van 't geen to voren behaagde, word nu als beuzelagtig verfinaad ; men jaagt andere dingen na, en begint de Wae .
reld nu in veifcheiden gevallen to befchouwen als verleidend,
als zeer bedriegelyk . Eer , Aanzien , Grootheid , Schatten en
Rykdommen, worden, in deezen leettyd, met meer overleg gewaardeerd , en by velen nog als wezentlyke goederen befchouwd , en volyverig nagejaagd .
Dan, dit verleide.
lyke neemt gerneenlyk trapswyze of , wanneer de afgeleefde
Jaren gekomen zyn . Als de gryze ouderdom den mensch
bet gebru ;k der Wacreld ontzegt, dan walgt men van dezelve . en alles vat ze oplevert . 'Er is niets , dat enige begeerlykheid nicer in zich bevat . Van alle vermaken krygt men een
walg.
Eer, Aanzien , Schatten en Rykdom , ten zy de
verflaafde mensch , door de buitenfpoorigfte hebzugt gedreeven
wordt, verliezen bun vcrmogen .
De begeerte Mar de.
zelve houd op . - .- De gantfche Waereld word klein in dq :
oogen ; en 'or is niets meet , dat cenige vertooning fchynt to
maaken . Eerlang veivolgens vertoont zich de dood op genen verren affland nicer ; maar hegint al nader en nader to
komcn ; en marinate dezeive nadert , verliest de Waereld al
meer en meer hare waarde ; tot eindelyk de mensch , door
den dood aangegrepen, de \Vaereld gchccl uit hot gezigt verliest , en overgevoerd word , in de Gewesten der Eeuwigheid !
C. V. D . G,

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

DE DRIEJAARIGE REISTOCHT DER SCHEPEN VAN KONING SALOMO, VAN OPHIR NA TARSIS , ULT DE
PASSAAT-WINDEN OPGJLHELDERD .

(Overgenomen uit Mr.

BRUCE'S Travels to difeover the Source
of the Nile .)

twyfelingen zyn 'er gereezen, over de Ha.
V eelvuldige
ven, Ophtr geheeten, vanwaar eene groote menigte Gouds en Zilvers kwam, welke SALOMO noodig hadt
om den Tempel to j'eriifalem to bouwen . In welk gedeelle der Wereld dit Ophir lag, ftemt men nog niet
overeen Vereenigd met deeze Reize na Ophir, was
cene Reis na Tarfis ; omtrent deeze heeft men dezelfde
zwaaligheden . Een en dezelfde Vloot volbragt die Reistochten in 't zelfde tydsbeftek .
Om tot eenige zekerheid to komen, waar dit Ophir
was, zal bet noodig weezen, to onderzoeken, vat 'er
de H . Schrift van zegt , en zich naauwkeurig to hou .
den aan de befchryvingen, aldaar aan to treffen , zonder
eenigzins bot to vieren aan onze verbeelding . boor eerst
dan word de Handel op Ophir gedreeven , van de Elaniitifche Golf door den Indifcheii Oceaan . Ten
tweeden , de goederen , van daar gebragt , waren Goud ,
Zilver en Yvoor ; doch bovenal Zilver (*) .
Ten
derden , de tyd, van bet gaan en komen der Vloot ,
was iuist drie iaaren (j-), en nooit meer of minder .
Indien nu SALOMO'S Vloot nit de Elaniitfche Golf na
den Ind fchen Oceran zeifde, moet deeze Reis nondzaaklyk gedaan zyn met Pasfaat-winden : dewyl 'er geen andere Winden in then Oceaau heericlien . En 't geen
met zekerheid aantoont, dat dit het geval was, is de
nette tyd van dric jaaren , welken de Vloot befteedde
in bet gaan en komen van Ophir na Ezion .gaber . Want
het
(~) I KON . X. 22 .
(tl I KoN . X. 22 . 2 ICRON . IX . 21
V . DEitI. NIrNGTLW . NO . 12 .
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bet is to duidelyk, om eenig bewys to behoeven, dat,
was deeze Reis afgelegd met veranderlyke Winden , de
bepaalde tyd van drie jaaren daar voor niet halt kunnen geftela worden . L e Vloot mogr van Ophir wedergekeerd weezen in twee, drie, vier of vyf jaaren ; rnaar,
met veranderlyke Mnden, was bet bepaald wederkeeren, in den tyd van drie jaaren, niet mogelyk, in welk
ge eclte der ' \'ereld Op11ir ook mogt liggen .
Noch Spanje, noch fern, kon Ophir weezen : cen
gedeelte 'van deeze Reizen mnest dan afgelegd weezen
met verandcrlykc winden , en gevolglyk de wederkomst
onzeker . Het Eiland Ceilon, in Oost-L,dicn, kon Ophnr
niet zyn : de Reis derwaards words, 't is wear, met
Pasfaat-winden gedaan : doch wy hebben getoond, dat
een jeer bet niceste is, 't well : befteed ken worden op
eene Reis na do Oost-Indies : daarenboven levert Ceilun
noch Goud, noch Zilver, nit, fchoon wel Yvoor . St .
Domingo heeft noch Goud , noch Zilver, noch Yvoor.
Wanneer de 7yriers )panje ontdekteu , vonden zy een
overvloed van Zilver, in ruwe klompen ; maar deeze
bragten zy na 7yrus, door de Middcllandfche Zee, en
bragten ze vervolgens na de Roode Zee, over land, om
'er do goederen . uit Indee komende, to betaalen . 7arfis wordt ook n et gevonden als een Haven, in een deezer Reizen, weshalven dit gedeelte van de befchryving
mist, en nnoit vondt men Olyphanten in Spanje .
Deeze Mynen van Ophir waren bet waarrchynlyk ,
die, in de vroeglte tyden , bet Oosten van Goud voorzagen : ingevolge bier van moest men voetftappen van
groote uitgraavingen ontdekt hebben ;nogthans zyn 'er,
op geen der evengemelde plaatzen , groote overblyfzels
van cenige Mynen daar bewrogt . De oude fpooren van
Zilver-mynen worden in Spanje niet gevonden ; en nimn er waren 'er eenige Goud-mynen . JOHN DOS SANTros (*), een Dominicaaner Mounik, zegt, dat op de
trust van Africa, in bet Koningryk van Sofala, bet
Vastle Land tegen over Madagascar, Goud- en Zilvermynen zyn, in beide deeze Metaalen onbefchryflvk ryk ;
dock meest in Zilver . Zy draagen de zititbaartle merktekens van , zin is de oudfte tyden , bewerkt to zyn . Ze
waren daadlyk geopend, en werden bewerkt, toen de

PUT

(*) Voyage of

DOS SANTOS,

uitgegeeven door

LE GRANDE.

DER SCHEPFN VAN IWIVIIVG

MONO,

495

Portugeezen dat gedeelte van bet Schiereiland vermees-

terden, en werden waarfcbynlyk opgegeeven naa de ontdekking der Nieuwe Wercld, cer uit flaatkundige dan
em andere redenen .
JOHN DOS SANTOS zegt, dat by landde to Sofala, in
den Jaare MDLXXXVI, dat by de groote Rivier Cuama
opzeilde, tot TiI toe, waar zyne Order, altoos begeerig omn in de nabuurfchap van Goud to zyn, bet Con .
vent geplaatst hadt . Van daar toog by, meer dan twe6
honderd mylen, landwaards in, en zag de Goud-mynen
toen bewerken, in ecn berg, Afura geheeten (*) . Op
een grooten afiland van deeze, zyn de Zilver-mynen
van Chicona ; op beide de plaatzen doen z ch zeer merkbaare voetflappen op van oude uitgraavingen ; en op
beide de plaatzen zyn de Huizen der Koningen gebouwd
van flyk en flroo, terwyl 'er gronte overblylzels zyii
van groote gebouwen van fleen en kalk .
'Er is eene al,r~meene overlevering in dit Land, dat
deeze werken behoorden aan de Koningin van Saba, en
gehnuwd werden ten tyde van den Koophandel op de
Roode-zee, en tot denzelven : deeze overlevering is algemeen by alle de Cafers in dat Land . EUPOLEMUS,
een Oud Schryver, aangehaald door EUSEBIUS (t), van
DAVID fpreekunde , zegt , dat by Schepen bouwde to
Sloth, eene Stad in flrabie, en van daar Mynwerkers,
of, zo als by ze noemt, Metaal-manraen, zondt na Orphi of Ophar, een Eiland in de Roods-zee . Door de
Roode-zee nu ver(londt by den lndrf hen Oceaan (§),
en door Orphi waarfcbynlyk bet Eiland Mad.i_rascar ;
of Orrphi , ( of Ophar) moge de naam geweest hebben
van bet Vaste 1_and, in flede van Sofala, dat is , Soplaala, waar de Mynen zyn, moge het Vaste Land van
Orphi geweest hebben .
De Koningen der h ilanden worden menigmaal in deeze Reis vermeld ; Socotra, Madagascar, de Cormoras,
en veele andere kleine Eilanden, daar omllreeks , zyn
waarfchynlyk, die in de Heilige Schrift de Eilanden
ge(*) Zie de Kaart, in de Reis Van DOS SANTOS.
(t) Apud EuscB . Prep . Evangel . Lib . g .
(§) DIoNYSrI PERIEGESTS tier . 3 8 . en Comm>nt . Euf atii
STRABO, Lib . XVI . P, 7O5 .
Cap . 11 .

in eundem.
AGATHEMERt Geographia, Lb . Ib
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geheeten worden . Alles komt dan 'er eindelyk op aat3
om eene plaats to vinden, of Sofala, of eeriige andere
plaats , daar omll reeks , die Goud, Zilver en Yvoor ire
eene groote menigte kan uitleveren, en zigtbaare tekens
draagt van oude uitgraavingen : en teffens onder zulke
bepaalingen van Pasfaat-winden legt, dat 'er drie jaaren
volftrekt noodig zyn om de reis to volbrengen, dat de
reis geen meer tyds behoeft, en niet in minder gedaan
kan worden, en dit is Ophir.
Laat ons nu deeze Mynen van nos sANTOS beproeven
san de wetten van Pasfaat-winden, die wy reeds nedergefteld hebben in de befchryving van de Keis na Indic.
De Vloot of bet Schip na Sofala, in juny, van .Eziongaber vertrekkende, zou door den Noorder Pasfaat-w , nd
na Mocha loopen . Hier verandert de Pasfaat-wind niet,
maar de koers van de Golf, en bet geweld der Zuidweste winden, die als dan in den Indifchen Oceaan
heerfchen, doet zich zelf-op de Ree van ;Vocka voelen .
Het Schip komt, derhalven, ten anker in de haven van
Mocha, en hier wagt bet na gemaatigd weer en een
goeden wind, welke 't zelve uit de Straat van Babel.
ynandeb voert, door de weinige mylen, waar de wind
veranderlyk is . Indien de koers nu na de 0ast- Indien
liep, dat is, Oost •N oord-Oust, of Noord-Oost ten
Noorden, zouden zy een fterken Zuidwesten wind aantreffen, die hun na eenig deel van Indre zou voeren,
zo ras zy de Kaap Gardcfan bereikt hadden, na welke
zy befternd waren .
Maar de zaak verfchilt zeer veel, als de Vloot na
Sofala beftemd is ; haar koers is ten naasten by Zuidwest, en zy ontmoet by Kaap Gaidefan een lerken
juidwesten wind , die een volkomen tegenwind oplevert . Verpligt zynde ; n de Golf weder to keeren . misneemt zy deezen voor een Pasfaat- wind : dewy] zy
Mocha niet kan bereiken, dan met den Zomer Pasfaat .
wind, die deze ve niet verder voert dan tot de Strata
van Babelmanacb, en haar dan met een tegenwind last
worftelen, een f'erke ftroom Noordwaards en een hooggaand water .
Het onderneemen van deeze reis met zeilen, in die
omfiandigheden, was volftrekt onmogelyk ; naardemaal
de Schepen alleen met een voordewind voeren : indien
yy dezelve in 't geheel deeden, moest het met riemet3
ge-
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gefchieden (*), en groot verlies van manfchap moest
bet gevolg geweest zyn van de onderfcheidene proeven . Dit is geen bloote gisfing ; de Propheet EZEFHIEL
befchryft het zelve . Spreekende van de Reistochten
der priers, waarfchynlyk van deeze eigenfte, zegt by :
„ Uwe Roeijers hebben u gebragt in de groote wate„ ren (den Oceaan), de Oostewind heeft u vernield in
„ 't midden van de Zee (t) ." In 't kort, de Ooste-,
dat is , de Noord - Oostewind was de Pasfaat, wind,
die hun na Sofala moest voeren ; nogthans geen zeilen
hebbende , en op een laager wal zynde , op een ruwe
Rust met een booge zee , was bet volilrekt onmogelyk,
door riemen zich voor ondergang to beveiligen .
Eindelyk, Wysbegeertu en Waarneeming, gepaard met
de onvermoeide volharding der Menfchen, gevestigd op
hunne eigene oogmerken en belangen, namen deeze zwaarigheden weg, en toonden de Zeelieden van de Arabifche Golf, dat deeze op zyn tyd wederkeerende \\ inden, die zy, in den beginne, ianzagen als onoverkomelyke hinderpaalen om op Sofala to handelen, eens to
recht begreepen zynde , het middel opleverden om deeze Reis veil g en fpoediR to volbrengen .
Het handelfchip, na Sofala, zeilde, gelyk ik gezegd
heb, in den Zomer, uit het diepst van de flrabijihe
Golf, met den Noorder Pasfaat-wind . die 't zelve na
Mocha voerde . Daar misten zy den Pasfaat-wind, door
de verandering in de rigting van de Golf. De Zuidweste winden, welke bititen Kaap Gardefan waaijen in
den Indrfcken Oceaan, drongen zich roncisom de Kaap,
zo dat ze gevoeld wierden op den koers na Mocha, en
maakten het onveilig daar to zeilen . Maar deeze veranderden welhaast , het WLer werd gemaatigd , en het
Schip lag, ik'vernnderflel in de maand Augustus, veilig
ten anker onder Kaap Gardefan, waar de haven was,
veele jaaren hater Promontorium flromatum geheeten .
Hier moest bet Schip blyven de geheele maand November, dewyl, alle de Zomermaanden, de wind, ten Zuiden
van de Kaap , een flerke Zuid - weste wind was, die,
gelyk to vooren is aangemerkt, een vlakke tegenwind
op de Reis van Sofala opleverde . Maar deeze tyd was
niet verlooren : een gedeelte van de goederen, gekogt
om
(*~ EZECHIEL XXVII . 6.

Cf)

EZECHIEL XXVIL 26.
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om gereed to zyn tot inlaading, was Yvoor, Wierook
en Myrhe : en bet Schip vondt zich dan op de voornaamlIe markt deezer koopwaaren .
lk veronderftel, dat in November bet Schip met een
Noord-oosten wind wegzeilde , onder welks begunlliging bet fchielyk de reis kon volbrengen ; maar van de
kust van Melinda ontmoette 't zelve , in 't begin van
December, een ongeregelde Pasfaat-wind uit bet Zuidwesten , in onze dagen eerst opgemerkt door Dr . HA LLi v , welke de reis na- Sofala affneed , en bet Schip
verpligtte na de kleine haven van Mocha te gaan , naby Melinda, doch nog nader by Tarfar, welke wy bier
by toeval ontmoettn, en die wy voor eene fterke bevestiging houden, dat wy voor bet overige van de Reis
bet recht hebben . In de Jaarboeken van Abysfnie zien
wy, dat AMMD :a SION, op die kust, in de Veertiende
Feuw, kryg voerende, op een lyst van de wederl'pan .
nige Moo7:che Leenpligtigen, gewaagt van bet Opperboofd van Tarfis als een derzelven, terzelfder plaatze
waar wy hem nu geiteld hebben .
SALOMo's Schip was dan verpligt, to Tarfis to blyven tot de maand April van bet tweede Jaar . In May
begon de Nocrd-oosten wind to waaijen, en voerde 't
zelve waarfchynlyk in dezelfde maand na Sofala . Al
den tvd re Tarfis doorgebragt, ging niet verlooren : want
een gedeelte van de laading moest van die plaats gebragt wordea, en waarfchynlyk kogt, befprak en liet
men dezeive aldaar . Van May in bet tweede jaar, tot
bet einde van die Pasfaat-wind in October, kon bet
Scrip niet vaaren : de wind was Noord-oost .
Maar
deeze tyd, wel verre van to leur to loopen, was noodig voor de flandelaars om hunne laading in to krygen, welke wy veronderllellen dat gereed lag .
Het Schip zeilde, op de terugreize, in de maand November van bet tweede Jaar, met den Zuidwesten Pas-fantwind, die 't zelve, in weinige weeken, in - de flrabifche
Golf voerde . Maar van Mocha, naby Melinda en Tarfis, ontmoette bet den Noord-oost-Pasfaar-wind , die bet
uoodzaakte in die haven to gaan, en 'er bet einde van
dien Pasfaat-wind of to wag ten ; wanneer de ZuidwestJ y ke tot verlosfing kwam, in May van bet derde Jaar .
Met den Pasfaat-wind van May liep bet na Mocha, binnen de Straat, en werd daar opgehouden door den Zotnet Pasfaat-wind van Suez, in de i?rabifche Golf waaijen-
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jende . Hier lag het Schip , tot dat die Pasfaat-wind,
die in den Zomer noordlvk van Suez waait, in een
Zuid-oostlyken veraniierde - in October of in November,
en het Schip zeer -creed in de Glanetefche Golf voerde,
in 't midden van December in bet derde Jaar. Het
hadt, derhal.ven , geen meer tyd noodig om de reis to
volbrengen , en 't was niet mogclyk, dczelve in korter
tyd to doen . Met 6~n woord, bet verwisfelde van Pas .
faat-wind zesmaalen, 't welk zes en dertig maanden ,
of juist drie jaaren , beloopt, en 'er is, zo verre ik
weet , geene andere zamenvoeging der Pasfaat-winden
op den geheelen aardkloot, die dezclfde uitkomst oplevert .
De geleerde MONTESQUIEU gistte, dat Ophir, met de
daad, op de kust van Africa lag, en de gisfing van
lien grooten • Man verdient meer opmerk ngs , dan de
vcrzekering van veele anderen . Fly is to fchrandcr en
to verlicht, om of aan de weezenlvkheid der Reize to
twyfelen, of Ophir en Tarfes in China to zoeken . Dan,
niet kundig in de byzondere richting der Pasfaat-winden op de kust, waar van Eunoxus erstin'voby
gaan fprak ., en die laater waargenomen en afeperkt zyn
door Dr . HALLEY, f ondt by verfleld ; aanmcrkende dat
de geheele affand, die een Schip, in SALODIO'S tyd, in
drie jaaren afzeilde, duizend mylen bedroeg, waar toe
naauwlyks meer dan Gene maand noodig was . Hy veronderf'elde daarom , dat de rede van vcrtraaging gezogt
moest worden in de onvolmaaktheid der Schepen, en
maakt daarop verfcheide vernuftig bedagte rekeningen,
waar uit by gevolgen trekt . Ely gist, dat de Schepen,
door SALOIIIO gebruikt, sunken waren van de Roode-zee,
gemaakt van Papyrus, en overtrokken met Leder (*) .
PLINIUS tekent op , dat een van deeze ,%unken der
Roode-zee twintig dagen helleedde op eene reis, welke
een Grieksch of Romeinsclt Schip in zeven dagen zou
hebben nfgeleud (t) . STRABO h+adt v66r hem 't zelfde
geze d
Deeze{betreklyke traagheid of fnelheid zal de zwaarigheid
('F) L',Efprit des Loix, Liv . XXI . cap . 6. P . 464 .
(t) PLINIUS . Lib . VI cap . 22 .
(S) STRABO . Lib . XV.
L14
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heid niet oplosfen . Want, indien deeze Junken (#),
de Schepen waren na Ophir gebruikt, op de lange reis
na en uit Indsc, zo zouden zy veel meer gebruikt weezen op eene korte : flu volbragten zy die binnen een
jaar, 't welk alles was wat een Rome:nsch of Grieksclt
Schip kon doen , derhalven was dit bet geval niet . De
Schepen, door SALODIO gebezigd, waren Tyrifche of Iduaneefche Schepen, de beste en fnelfte zeilders van lien
tyd . Wie immer de hooggaande Zee , de geweldige
ftroomen, en de flerke Zuidweste Winden omftreeks
de Straat van Babelmandeb gezien heeft, behoeft geen
verder bewys om zich overtuigd to houden , dat geen
Schip, gemaakt van Papyrus en Leder, bet ecu uur op
deeze wateren zou kunnen houden . De Junken, in de
daad, waren ligte en handelbaare boots, gemaakt om
do naauwe Golf tusfchen de Saheers en Homeriten of
Cushiten, to flzab op do Roode Zee over to fteeken , eu
uit Gelukkig Arabic voorraad over to voeren na- de
woester Kust van jLsab . Ik heb met ecn wenk to verftaan gegeeven, dat de naamen der plaatzen genoegzaam
uitwyzen, bet groot verlies van Dlan{chap, 't well: de
Handelaars op S'ofiala o"erkwam , cer men kennis hadt
aan de Pasfiat-windcn, en bet invoeren der Zeilen .
Ik zal nu overweegcn, hoe verre de zaak bevestigd
words door de naameu der Plaatzen, in de taal des
Lands, zo als zy dezelve behouden hebben op den
tegenwoordigen dag .
Daar zyn drie Mocha's op deeze reis vermeld , gelegen
in Landen, zeer on-'elyk aan elkander, en op een merklyken afl{ and van den anderen gelegen . Het eerfte is in
u/oest Arabie, ten naasren by op de Breedte van 3o
Graaden , niet verre van bet diepfte van de Golf van
Suez . Het tweede op de Breedte van 13 Graaden ,
op een kleinen afftand van de Straat van Babelvpandeb .
Het derde Mocha is op de Breedte van 3 GraadeR
Zuiderbreedte, naby Tarfas, op de Kust van Melinda.
1lfoclra betelcent, in bet Ethiopisch, eene Gevangenis ;
en wordt byz , mdcr gegeeven aan deeze drie plaatzen :
dewyl, in ieder derzelven, ecn Schip gedwongen words
zich eenige maanden op to houden , tot dat de veran ,
dering van den Pas{aat-wind 't zelve vryheid geeft om
de
( ) Ik west daar zyn llrydige bepr :pPen bier over, ea dQ
Jinken 1:m.neu verfchillende geweest 7vi , ,
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de reis voort to zetten . Te Mocha, naby bet diepfte
van de Golf van Suez, wordt een Schip , 't welk Zuidwaards op na Babelmandeb den wil heeft, den ganfchen
Winter opgehouden, tot dat de Zomer Pasfaat-wind 't
zelve in vryheid ftelle . Te Mocha, in Gelukkig Arabic
komt bet zelfde over aan een Schip , 't geen na Suez
moet, in de Zomermaanden : 't mope uit de Straat van
Babelmandeb den koers na Mocha neemen , door de toevallige rigting van bet opperlle des Golfs ; maar in de
maand Mey noodzaakt de Noordweste wind 't zelve in
Mocha binnen to loopen , en daar to blyven tot in November do Zuid-Ooste wind verlosfing fchenke . Naa
dat men Gardefan rondgezeild is, voert de Zomer Pasfaat-wind, uit hot Noord-Oosten, bet Schip met voile
Zeilen na Sofala, wanneer de pen vasten ftreek hou .
dende wind bet na de Kust van Melinda voert ,, en in
de noodzaaklykheid brengt om de haven van hr(is to
zoeken , waar bet zes maanden in de Mocha aldaar
blyft . Weshalven de Benaaming met zeer veel nadruks
gebruikt wordt ter aanduidinge dier Plaatzen , waar de
$chepen , door de verandering der Pasfaat-winden , onvermydelyk worden opgehouden, en de waarheid van 't
geen ik gezegd heb, onderfchraagen .
De laatfte Kaap op de bust van 14bysfnie, eer men
de Straat in zeilt, is Kaap Defan, by de Portugeezen
bekend onder den naam van Capo Dafui Dit heeft in
geene taal eenige betekenis ; de llby finiers , aan wier
zyde dezelve ligt , noemen ze Kaap Wan, 't welk zo
veel zegt als de Kaap der Regrfiafenife . 't Was daar,
dat waarfchyijlyk de Ooste-wind de lyken der drenke .
iingen , op de reis verongelukt . op ftrand dreef . iiet
punt van dezelfde Kust, dat uitfteekt in dez -Ifde Golf,
voor dat men to Rabelmandeb komt, nocmden de Romeinen, Promontoriusn 1lromatum, en de Portugeezen
naderhand Capo Gardefui . Dan de naam, door de Abysfniers en de Zeelieden, aan de Golf gegeeven, is Kaap
Gardefan , of de Kaap der Be,raafenisfe .
Nog nader aan de Straat, is eene kleine Haven in
bet Koningryk van 1del Mete, dat is Dood, geheeten,
of by is of zy zyn Dood . Meer Westwaards in het
zelfde Konin. ryk ligt 111ozmt Felix, verkeerdlyk door
de Portugeezen zo genaamd . De Latynen noemen denle Berg van den Olyphant ; ett
zelven Elephas Mon
de Inboorelingen 7ibbel i'r'L 't welk 't zelfde bete .
kept .
L l 5
F ,
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kent . De Portugeefen, die n'et wisten, dat Yibbel FebI
't zelfde was als Elephas Mons, door den klank misleid,
gaven 'er den naam aan van ,Yibbel Fclix, de Gelukkige
Berg , cen naam , op welken dezelve geen aanfpraak attoos heeft .
De Straat, door welke men in de Zrabifche Golf
komt , heeten de Portugeefn Babelmandel, 't welk
geene betekenis heeft . De naam by de Inboorelingen
is Babelmandeb , de Poort der Droefenisfe, en naby dezelve plaatst PTOLENJEUS (*) eene Stad, welke by in 't
Grieksch beet 147andaeth, 't welk my voorkomt niets
anders dan eene verbastering to weezen van Mandeb.
Bet Voorgebergte , 't welk de Zuidzyde van de Straat
vormt, en de Stad daar op, is Diree, 't welk betekent
tie Hades of Hcl, by PTOLEMEUS (t), aiien geheeten .
Dit is ook eene overzetting van den ouden naam ; de.
wyl A 4 p, (of Dtrz,) in 't Grieksch geene betekenis
heeft . Eene verzameling van Eilanden die men in bet
Kanaal aantreft , naa Mocha voorbygezeild to weezen ,
wgrden ,jtbbel Zekir i of de .Eilanden des Gebeds, genaamd , ter gedagtenisfe van de Dooden . Verder op in
de Golf, zyn Eilanden, die den naam draagen van Se.
baat Gkier, Lof zy Gode, eene benaaming, zo wij veronderttellen, daar aan gegeeven, wegens de wederkeering van deeze gwaarlyke Scheepvaart .
De geheele Bust Noordwaards op, tot waar Gardefara
zich in den Oceaan uitttrekt , is bet grondgebied van
Saba, welke, van onheuglyke tyden af, de markt geweest is van ZVierook, Myrhe en Balfem . Achter Saba,
op den Indilchen Oceaan, ligt Regio Cinnamonzifera, waar
een ovcrvloed grocit van de Cinnamom, door de Italiaanfihe Drogisten Canclla geheeten .
Landwaards in by Azab, gelyk ik heb opgemerkt,
zyn groote ruinen, eenige deezer van kleine fleenen en
kalk fterk aan een verbonden . Daar is, inzonderheid,
Teen Water] eiding, welke , in vroegeren tyde, cene groo .
to menigte waters uit cen fontein in bet gebergte voer .
de, 't well zeer veel moet tnegebragt hebben aan de
fchoonhcid, gezondheid en vermaaklykheid, van Saba.
Deeze is opgehaald van groote blokken marmer, uit bet
na*
PTOLEM, Geogr. Lib. IV . C. 7 .
(t~ Ibid.

DER SCHEPEN VAN KDNING SALOMO .

$03

nabuurige gebetgte' aangevoerd , op elkander gevoegd
zonder kalk, maar zamenverbonden met dikke krammen,
of pennen van koper .
1)aar zyn ook veele wellen,
Been zes voeten wyd, zamengefleld uit flukken marmer
in cirkeldeelen gehouwen, en door dergelyke krammen
zamengehegt . Dit is zeer to bewonderen : naardemaal AGATHARCIDES (*) ons berigt, dat de Alieanen
en Casfndrinen in de Zuideiykfle deelen van flrabie,
(juist tegen over 4zab gelegen) het Goud in zulk een
overvloed bezaten , dat zy het dubbele gewigt daar
van , voor Yzer, en bet drievoudige voor Koper , en
bet tienvoudige voor Zilver, gaven : dat zy , in den grond
delvende, flukken Goud vonden zo dik als Oiyven-tleenen, en eenige veel zwaarder .
Het komt my zeldzaam voor, dat, indien het Koper
zo veel in ,Irabie goldt, 't zelve tot de geringfte en
gemeenfte gebruiken kon -ebezigd worden . Wat hiervan zyn moge, de Inwoonders yan bet Vaste Land, en
van bet Schiereiland van 4rabie daar tegen over, flemmen, van welk een belydenis zy onk zyn mogen, daar
in overeen, dat dit de Koninglyke Zetel was der KGninginne van Saba, in de Gewycie Gefcbiedenis beroemd
van wegen hare reis na yerufalem ; dat deeze werken
haar toebehoorden, en gebouwd waren op de plaats
haars verblyfs ; dat al bet Goad , Zilver, en Reukwerken uit haar Koningyyk Sofala kwamen, 't welk Ophir
was, en van daar zich uitflrekte tot Asab , aan de Oevers van de Roode-Zce, laugs de Kust van den Indifchen Oceaan .
(*) AGATH . p . 60 .
0

TIERIGT VEGENS EEN NIEUW EXTRACT VAN KINA, BEREID IN ZUID-AbMERIKA . Door den Heer WILLIAM
SAUNDERS, Al A en Geneesheer in Guys-flossi .
tal, IN EENEN BRIEVE DIEDEGEDEELD, AAN
Dr . SIMMONS .

(Uit the London Medical ,journal.)
MYN HEER!

met uw verzoek zend ik u de voigen,
O vereenkomflig
de byzondexheden, betrekkelyk tot di,t ,niquw Extract
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tract van den Peruviaanfchen Bast, bereid in Zuird
4merica, en onlangs in Engeland, uit Spanje, als eett
Artykel van Koophandel ingevoerd .
't Zelve is van eene zelfttandigheid tusfchen de harde
en zagte Extracten in onze Winkels, van eene donkere
kleur, en fchoon doorfchynend ; 't laat zich in den
mond fmelten, en heeft niets van then brandigen fmaak
zo algemeen aan alle Extracten , en 't geen de oorfpronglylte kragten zodanig verdonkert, dat ze daar
door in eene algemeene wanagting geraakt zyn . Het
heeft den fntaak en kleur van de beste zeer Iterke Kina .
't Laat zich in kookend water getnaklyk ontbinden ,
en, daarin zagtlyk geroerd, twee Drachmen voor een
Pint water neemende, wordt bet water 'er mede doortrokken ; in ferkte overtreft bet een Afkookzel van
Kina, van een Once Kina in een Pint water volgens de
gewoone wyze gereed gemaakt .
In koud water laat dit Extract zich bezwaarlyker ontbinden .
Edn Once daar van geweekr in twee Oncen kookend
water . en verinengd met een quart van Proef-geest, itt
eene zagte hette , geeft een fterker Tinctuur dan die
volgens bet Boek der Geneeskundige bereidzelen gemaakt
wordt ; bet overblyfzel weegt twee Scrupels, en is geheel fmaakloos.
Dit Extract verfchilt met de daad van alle andere
Extracten van Kina, met welken ik ze heb vergeleeken
en ze'fs van eenii a zorgvuldig toebereid van de beste
Kina, en zagtlyk uitgedampt . In de vereeniging
met kookend water gelykt bet zo zeer naar bet Aftrekzel van bleeke Kina, beide in kleur en hoedanigheden,
dat het verfchil niet merkbaar is : en door deeze Proeve kan het van alle andere Extracten van Kina onderfcheiden worden .
Van verfcheide Drogisten Extracten neemende, om ze
met dit to vergelyken, bleeken veele duidelyk vervalscht
to zyn , en to beltaan nit E*tract van Gentiaan .
Geen beriat heeft men ontvangeu van de wyze op
welke men (lit Extract in Zuid A-lserika bereidt : wy
mogen derhalven gisfen dat hetzelve 't voordeel heeft
eener ontbinding in water, door de verschheid van de
Plant, en dat de dilcwording of uitdamping gefchiedt in
de lust, door de hette der tonne .
Allen, die dit Extract gezien hebben, erkennen de
voor-
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voortreflykbeid daar van, en dat bet de merkbaare
hoedanigheden bezit van de beste Kina, op de fterkfte
wyze bereid . Ik heb verfcheide Proeven er mede ge .nomen in en buiten bet Hoshitaal , en bcftendig bevonden, dat het alles deedt, wat verwegt kon worden van
de beste Kina, onder welk eene gedaante ook . 't Zelfde
gunftige berigt van deszelfs werking heb ik van andere
Geneesheeren ontvangen .
I)it Extract ligt gemaklyk in de maag, en moet, in
gevalien van grooten nood, als in Koud-vuur, en kwaadaartige Koortzen, of Rotziekten, in heete Gewesten,
wanneer het leaven des Lyders kan afhangen van do
hoeveelheid fterke Kina, in wein ;g uttren ingenomen,
een onbetwistbaar voordeel hebben . Een Patient katt
vier Oncen van dit Extract op r n dag inneemen ; eene
hoeveelheid, die in kraut en uitwerhing gelyk ftaat met
anderhalf Pond van de beste Kina.
Men beeft bevonden , dat bet kragtdaadig werkt ter
geneezing van de Koorts, als een Klysteer gebruikt :
ten dien einde ontbond ik een Drachma in vier Oncen
water . Deeze wyze van voorfchryven is zeer gefchikt
voor Kinderen, en zodanige Patienten, als zy de Kina,
op well: eene wyze ook toebereid, niet in de maag
kunnen houden .
Ik heb berigt, dat de hoeveelheid van dit Extract
thans in dit Ryk alles is, wat men tot dus verre in
.Europa vindt ; en wanneer 'er geen valschheid gepleegd,
of dit Extract verbasterd worde, mogen wy hoopen en
verwagteu, dat hetzelve een zeer belangryk toevoegzel
zal weezen op de lyst onzer nuttige en kragtdaadige
Geneesmiddelen .
De ontbinding van dit Extract, in kookend water,
zal zeer gereed en gemaklyk de plaats bekleeden van
een Afkookzel, en in kosten 't zelve, zo als bet doorgaans moet vervaardigd worden, net to boven gaan .
Ik hen, enz .
New Brpad)7reet, ii Feb . 1 790-
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BEDENKINGEN OVER DP UITGVSTREKTHEID VAN HET
HEEL-AL, EN DE GESTELDHEID DER LIOHAADIEN IN 1t TZt ;LVE .

Door
Dr .

M.

HOUT

TUYN .

Vertoog , genaamd , de Befpiegelende IVysgefr
over de Veelheid dd-r g7erelden (*) , bragt my tot

I~et

deeze Bedenkingen . De uitgeflrektheid van 't Heel-Al
is, inderdaad, verbaazend groot , en de gefleldheid der
Lighaamen, die zig daarin, zo eigentlyk als fchynbaar,
beweegen, oppert zonderlinge' denkbeelden ; maar bet
wonderbaare wordt dikwils op de eene of andere ma .
nier, 't zy door onoplettendheid of onkunde, overdreeven, en bet geheele Ontwerp daar door onbegrypelyk
gemaakt .
Dit dagt ik , toen bladz . 365 van my gelezen werdt .
De afftand der Vaste Sterren , zo van elkander als van
de Zon, is met zekerheid tot nog toe niet meethaar
geweest voor bet Menfchelyk Vernuft . Derzelver affland van de Aarde is weezentlyk iets , dQch , als mea
op de verbaazende verheid der Sterren achtgeeft, naauwlyks van belting, verfchillende . De Befpiegelende Wysg eer zegt, niettemin , „ tint de Aarde , zig rondom de
„ Zon beweegende , in 't eene gedeelte vale haar~rf
• Loopkring (wandelkring luidt wat vreemd) 195 mil,,
„ lioenen Mylen nader is aan de Hondilar, die by dit
• naaste keurt, dan in bet tegenovergeftelde, en Dog-0
• thans fchynt de grootte van deeze Star (zegt by)
„ daardoor niets bet minfte veranderd ."
Men kan deeze Ster, anders ook Sirius, of de hel .
derfle van den grooten Hond, genaamd, by ons niet III
haare klaarheid zien, dan geduurende den tyd, dat de
Aardkloot de Zuidelyke helft van zyne baan doorloopt :
des die twee tegenovergeflclde plaatfen to zoeken zouden
zyn omtrent de Nagt-Lveningen van de Lente en Herfst,
en dan is dee/e Star ons bykans volflrekt even naa . Wil
men het onderfcheid van den affland neemen, van Un
Bier plaatfen , en van den Hand tegenover de Zon , gelyk
(*) Men vindt hetzelve in 't Mengehverk hier voor, bl . 361 .
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lyk men ze in 't midden van den Winter , onmtrent
Nieuw Jaar, befchouwt ; zo is 't geheete verfchii , op
't hoogfte, niet meer dan de affland der Z ,)nne van den.
Aardkloot, welke flegts ongevaar 2o millioenen Mylen
bedraagt, wanneer men Dwtfclte, of 29 millioenen , wanneer men, met DL LA LANDE, Hollandfcke en Franfclis
Mylen meent, van tivintig in een Graad . Ik weet wel,
de Wysgeer zal hier tegen inbrengen, dat by Tngelfehe
Mylen meent, van zestig in een Graad ; maar, belialve
dat zulks dan moest uitgedrukt zyn, konit evenwel, op
verre naa, de rekening niet uit . Het verfchil, van den
gland der gemelde Ster, zou dan nog op verre naa niet
half zo groot zyn, als by gelieft heeft to ftellen (*) .
Wat nu de grootte van die Ster betreft : wie heeft ooit
de grootte der Sterren durven bepaalen? Al bet verfchil,
dat men tusfchen dezelven met T eleskoopen waarneemt,
beftaat in helderheid . Het zyn flegts lichtende Stippen .
Doch waarfchynlyk bedoelt de Wysgeer derzelver fchynbaare grootte of flikkering, en dan is bet zeker,, dat die
Ster zig op 't helderfte in den Winter, wanneer zy tegenover de Zon ftaat, en, ten mine by ons, veel hel .
derer, dan in 't Voorjaar of in de Hertst , vei toont .
Hieromtrent oppert by, op bladz 362, ook zonderlinge denkbeelden . „ De Vaste Starren, zegt by , on„ derfcheiden zig van de Planeeten , door een grootere
„ helderheid en meerderen glans, en door Reeds die
„ vertooning to zien , (te maaken , wil by zeggen,)
„ welke wy het flikkeren der Starren noemen ." Maar
die flikkering of tinteling heeft niet altoos, gelyk iedereen weet, en ook geenszins in alle Sterren,plaats . En,
wat de grooter helderheid of glans betreft, waardoor
zy de Planeeten overtrefren zouden ; dit raakt ook maar- ,
weinige Vaste Sterren : ja 't is ontwyfelbaar, als men
Yupiter, tegenover de Zon, met een heldere Lucht be .
fchouwt,
(*) Naamelyk, maar ruitn tagtig millioenen Mylen, geivk de
affland der Zonne van den Aardkloot, door eenen zoom bekwaamen Lector Phyfices, in zyne lntree-Reden over hem Nut der
Natuurkunde, be2root werdt, en die van SATURNUS, welke,
maar 250 is, op 717 millioenen lblylen : doch ongelyk grooter
is do misllag, wanneer de middellyn der Zon , die naauwlyks
Izonderdinaat de middellyn des Aardkloots to boven gaat, van
hens ge?teld wordt, die middellyn negenhonderd-duizend rnaal te,
Qvertreffen.
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fchouwt, dat men die Planeet oordeelen zal zelfs de
Hondfter in glans to overtref'en . NEWTON immers ver •
haalt, dat de Nieuwe Ster, die, nu ruim twee Eeuwen
geleeden, verfcheen, in January 1573 zig kleiner dan
3upiter, maar grooter dan Siriw, eeu der helderite
Vaste Sterren, vertoonde . Ik fpreek nu van Menus niet,
die , in haare grootite klaarheid , 3upiter nog verre overtreft, en fomtyds een ftraal op den Aardkloot fchynt
to fchieten ; ja die by Dag fomwylen zigtbaar is voor
het bloote oog, dat men nimmer van eenige Vaste Ster
heeft kunnen zeggen . Maar het gebrek van Tinteling
onderfcheidt, beken ik, de Planeeten van dezelven , en
hieruit blykt, dat dezelve geenszins, gelyk de Befpiegelende Wysgeer waarfchynlyk ftelt, kan afhangen van
beletzelen in den Dampkrinb, die, om dal zy zo klein
fchynen, haar nu eens zigtbaar, dan onzigtbaar, zouden
maaken . Even 't zelfde zou men dan van de Planeeten
moeten zeggen, die zig , voor 't bloote oog, dikwils niet
minder klein vertoonen En deeze Tinteling heeft, gelyk iedereen weet, met een zuivere heldere Lugt bet allerfterkfle plaats . Anders zou dezelve kunnen afgeleid
worden van eene trillende beweeging der Lugt, welke
men door Teleskoopen waarneemt ; daar bet zonderling
is, dat die deeze Tinteling weinig vertoonen, wanneer
men ze daar door befchouwt Anderen leiden dezelve
van de Straalbreekingen af, of van de verandering van
het Steirebeeld (*) • maar ik denk, dat zy aan a€n Elektrikaal Vuur, nit de botzing van bet eigenaartig Licht
der Sterren tegen dat der Zonne ontfaande , toe to
fchryven zy . Immers, in die gefteldheid des Dampkrings, wanneer de Elektriciteit bet flerkile werkt, heeft
deeze Tinteling bet meeste plants.
Thans komt nog verder in opmerking, hoe de Befpiegelende Wysgeer, op gemelde bladz . 365, gezegd hadt,
• de Star, ons de naaste en gevolgelyk de grootfte in
„ 't voorkomen, is Sirius of de Hondftar ." lk zou
die gevolgtrekking omkeeren, en zeggen , „ de Star, die
• de meeste fchynbaare grootte Jheeft, en dearom vuor
„ de saaaste gehoudei wordt ;" want onzen Wysgeer zal
zekerlyk niet oubewust zyn, dat hieromtrent keen de
min(*) Tic de Optica of Geaigthunde van den kloogieeraar
R, SMITH, door m y lilt bet Engelsch vertaald, bladz . 183, 76r .
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minfte zekerheid plaats heeft , en dat ]let zo wel zon
kunnen zyn , dat bet verfchil der fchynbaare grootte
veroorzaakt werde door een 3rveezentlyk ve;fchil der
Sterren in grootte, als door den verfc•h illenden affland,
die , wanneer men hem tot in bet oneindige vermenigvuldigt , tot groote ongerymdheden aanleiding geeven
zou .
Dit blykt nit bet gene op 't aangehaalde volgt , naamelyk de denkbeelden van den beroemden IIUIGENS,
• dat 'er Sterren konden zyn , wier Licht , federt de
• Scheppinge der wereld , tot ons nog niet gekomen
• ware ." Deeze Sterrcn moesten derhalven nog nooit
gezien zyn , gelyk die in dat zogenaamd Wolkje in 't
Zwaard van Orion of de Reus , 't well: immers niet
glinflrend kan zyn , wanneer ]let flegts een bleek flaauw
Licht heeft, en door nU1GENS, die het ecrst ontdckte,
aangemerkt werdt als een witachtige \yolk ; doch door
anderen als een 'Opening in 't Firmament befchouwd
wordt ; ja by zommigen den naam voert van ganua
Cceli , of de Poort des Hemels ( 4 ). Ik wil bier geen
gevolgen uit trekken ; maar zal alleenlyk opmerken, dat
die afffand der naaste of grootfle Vaste Sterren by zommigen zo groot gemaakt wordt , dat , volgens de aangenomene fiielheid des Lichts, niet alleen deeze, maar
zelfs ale andere Sterren, vooral die verder afzyn van
ons Zonneflelzel, tot heden nog niet van onsgezien konden warden .
Wie flaat niet verwonderd over dc vrecmdhcid van deeze Stelling? Ondertusfchen zal ik, om dezelve to bewvzen , geenszius acht geeven (gyp bet wederom zo goeddunkdyk geopperde van den JJcfpiegelenrlen Ily~gcer : „ men
• weet, dat hetLicht io millioenen Nlylen in elfin minuut
• aflegt." Vooreerst , kent men die fnelhcid zo volftrekt nog niet . De WVaarnecmingerl van BRADLEY op
bet Verfchilzigt der Vaste Sterren in Declinatre . flrekken in deezen, wel is waar, tot aanmerkelyke bevestiging van die fnelhcid des Lichts , welke bevoorens nit
de Eclipfen der Sttellieten van Yupiter door ROEMEtt
beflooten was ; 7o dat die fnelhcid in 't algetneen zodanig aangenomen wordt , dat bet Licht omtrent 8 Minnuteu tyds befteede , om van de Zon tot ons to komen , en
dan
(I-) Zie 't zelve afgebeeld in gezegde Gezigt1unle, op P1aat
LXXX, en befchreeven, bladz . 688 .
V . DUEL . MFNGELW. N O . 12 .
n1 in
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dan bedraagt dezelve niet boven de z ; millioen Duit.
fche Mylen in 66n Minuut ; zo dat bier wederom ftilfwygens op Engelfche ;,'glen zal gerekend zyn . En,
wie kan raog bovendien bewyzen , dat de fnelheid des
Lichts niet , naar de grootte of vuurigheid der Lich,
tende Lighaamen, eenigermaate verfchille?
Dan , ik moest myne zo even geopperde en gantsch
ongerymd luidende Stelling betoogen . Ik zal zulks
doen uit bet Werk van onzen niet minder beroemden
Hoogleeraar, wylen p VAN MUSSCHENBRQEK ; in wiens
,Reginzeleu der Natuurkunde , zo die in 't Latyn in 't
jaar 1734, als in 't Nederduitsch in 't jaar 1736 , to
Leiden uitgegeven zyn , de afftand der Vaste Sterreri
zodanig begroot wordt, dat een Kanonkogel denzelven
in geen honderd duizend millioenen vanJrezouk
nen afloopen -- Fen Kauonkogel , nu , vliegt in een
Minuut ongevaar ande-rhalve Duitfche Myl , en zou
derhalven wat minder dan een millioen Duitfche Mylen
in een Jaar afleggen ; zo dat dezelve , gelyk gerekend
yvordt , in omtreut 25 jaaren van ons tot de Zon zou
kunnen komen . Wan•n eer men nu zegt : 25 jaaren
geeft 8 M~nuuten, de fnelheid des Lichts, voorge net l ;
wat zoo, coo millioenen Jaaren ; zo zal de uitkomst
aieer dan zestig duizend Jaaren zyn , welken bet Licht
noodig moest gehad hebben, om, van de naaste Vaste
Sterren zelfs , tot ons to komen , dat is ten minften
tienmaal zo tang , als de Ouderdom des Aardkloots in
't algemeen begroot wordt .
Nog zal ik myne Stelling door eene andere Rekening
be m zen . Gezegde Hoogleeraar (felt , dat de fnelheid des Liclits 1, 634, 683, dat is meer dan a nderhal.
ve milltoen maven, die van een Kanonkogel overtreffe.
Des het gedagte getal van Jaaren , dat d-, or hem te4,
166, 666, 636 opgegeven words, deelende door bet voorgaande , zal men op weinig naa , 64, 900 jaaren heb .
ben , voor den tyd , dien bet Licht aan zulk een verbaazenden affland had moeten befteeden .
Waarult
volg n zou , dat men tot nog toe geene van de Vaste
Sterren had kunnen zien 1
Ik verwonder my dat voorheen de gedagten daar niet
op gevallen zyn . I gter is . in de Natuurkundige Grondoegirizelen van then Hoogleeraar , door zynen Tyden Amptgenoot , nu ook wylen den Profesfor LULOFS ,
in 't Jaar 1762 , zorg gedragen , oni dit itilzwygens to
ver-
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verbeteren, ftellende den affland der Vastt Sterret4, met
BRADLEY , flegts 400 , 0 00 maalen grooter dan die der
Zonne van den Aardkloot . Dus de Rekening opmaakende, volgens de aangenomene fnelheid des Lichts,
voorgemeld, zo bekomt men weinig sneer dan 6 Jaaren,
voor den tyd, dien het Licht befteeden zou, om van de
HIondfter tot ons to komen, of, zo men wit, ook van
andere Vaste Sterren . Immers die groote Sterrekundige
heeft de Waarneemingen , nit welken by dit befluit,
gedaan op Sterren van veel minder fchynbaare grootte,
die derhalve oog(chynlyk veel verder afflandig zyn van
de Zonne (*) . Dus zou dan het . Licht van de groot1 en
of naasten, gelyk srKius , op ver naa geen 6 Jaaren daar
toe uoodig hebben . Dit neemt alle de gezegde ongerymdheden weg , en hier uit volgt ook , . dat een Kanonkogel maar tien millioenen Jaaren tyds behoeven
zou , om de naasten der Vaste Sterren to bereiken ;
't welk byster veel verfchilt van over de honderdduizend millioenen !
Niet minder wordt in 't wilde gefchermd , over de
gefleldheid der Lighaamen in 't Heel-al . Sommigen
ftellen , dat 'er Vaste Sterren zyn , die onze Zon zo
veel in grootte overtreffen, -,its dezelve den Aardkloot ;
en dat de Hondfter , by voorbeeld , of anderen , die
den meesten glans hebben, . en derhalve Sterren van de
eer/le grootte genoemd worden, dus wel negen honderd .
duizend of een millioenmaal grooter dan de Zon zyn (j-) .
J)it maaken zy daar uit op, dat dezelven, op zulk een
verbaazenden afitand , nog een zo fterk Licht verfpreiden . Anderen denken , dat de Vaste Sterren onderling
wel zo ver , en mis£chien fommigen veel verder , van
elkander ftaan , als de laatstgemelden, a .fzyn van de Zon .
Das wordt de uitgefirektheid van 't Heel-Al, boven alle
verbeeldang, byna tot in 't oneindgc, uitgebreid . Veelen befchouwen onze Zon als ddn der Sterren , en fommigen vermoeden dat iederSter ook een Steizel hebbe van
Pla(*) Naamlyk op de uiterfle in den Sta4rt van den grooten Beer
en de bovenfle in de Kop van den Drank .
(t) Want zo de middellyn der Zan honderdmaal zo lang is ;
als die des Aardkloots, dan is baare Ligliaamelyke grootte een
millioenmaal, of een millioen Aardklooten zouden flegrs de Z®t :
in grootte evenaaren : gclyk alle W skonftenaars weeten .
1N 1 m a
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Planceten en Komeeten , die 'er op een geregelde wyze
om been loopen, doch wegens den grooten afftand voor
ons onzigtbaar zvn . Dus zou ieder Ster een WERELD
uitmaaken, gelykende meer of min naar onze Wereid,
dat is naar ons Zonneftelzel . Maar weinigen zullen met
den Wysgecr , bladz . 367 , vastfteilen , „ dat ieder
• Vaste Ster bet middelpunt zy van een ireerlyk Zon• neftelzel , random 't welke \t erelden rollen , door
• then Zonneglans verhcht ." Immers wellce 1Perelden
bet zyn , die om zulk een Zonneflehel rollers , begryp
ik even zo min , als dat de Aarde edn zy van duizcnd
duizcnd bollcn, die, om dezelfde groote Zon , in afgeperkte baanen rollen , gelyk de Dichter NIEUWLAND,
bladz . 366 , zingt ; veel minder , hoe dezelven Licht
kumien fcheppen nit den en de zelfcie bron .
Wil men met dat Gevoelen der Verlichtfle bl'ysgeeren,
bladz 365 , van the veelheid der Werelden naamelyk,
zig vervrolyken , of zig dergelyke Denkbeelden tot een
fpeclpop maaken : wel aan : mids men zulks niet opdisfe voor TPaarlzeden , of als 1Vaxfchynlykheden opdringe . Want , wat hot eerfte aangaat , daar is voor
die veelheid der Zonneftelzelen geen zndanige zekerheid , (noch uit Sterrekundige Waarneemingen , noel'
nit Natuurkundige Grondbeginzelcn,) als men heeft
ten opzigt van de beweeging des Aardkloots , als cone
tier Planeeten , om de Zon ; ten opzigt van derzelver
weezentlyke grootte en onderlinge afftanden ; ten opzigt van de zo zonderlinge Loopbaanen der Komeeten,
welke de uitgeftrekthcid van ons Zonneftelzel wel tienmaal zo -root als de afftand van Saturnus maaken , enz .
En , wat de Waarfchynlykheid aangaat , wil men
bier . bladz . 366, met den Befpiegelenden Wysbeer, do
ZPysheid van den llhnctgtigen in 't fpel brengen, die immers geenszins aan regelen bepaald is , en welker nob
merken ondoorgrondelyk zyn voor 't Menfchelyk Vernuft ; zo moot men weeten , dat bet veel to hoog is en
to vermetel, voor een Sterveling, to beredeneeren, wat
Hoogstdezelve to vergeefcch zoude gefchapen hebben, of
v,niet to vergeefsch . Wie kan begrypen , waarom zo veel
millioenen Vrugtbeginzels en Zaaden van de Dieren en
Planten , die dagelyks en jaarlyks vergaan , van den Schepper zyn voortgebragt , dan alleenlyk door to onderftellen , dat dezelven gefchapen zyn ten nutts van den
a1lensch? Ziet men dit n :et, by voorbeeld, zeer blykbaar,
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baar, in die oneindige menigte van Eijertles in de Kuit
der Visfchen (*) , van Bolletjes in het Stuifiveel der
il3loemen , van Graankorrels in het Koorn ? Wie zal
durven zeggen dat dezelven , fchoon 'er van duizend
geen edn zy die iets voortbrcngt, le vergeefch gefchapen zyn ?
Wat het Heel-Al betreft , de befchryving van deszelfs Scheppinge is zeer eenvoudig . Wy vinden dat de
Almagtige, op den vierden Dag, de Zon , Mr«n era Sterren fchiep . God wilde , ,, dat dezelven dienen zouden
„ om Licht to geeven op der Aarde , om tcheid m; e to
„ maaken tusfchen Dag en Nagt , tusfchen Licht en
„ Duisternisfe, en om to zyn tot Tekenen, tot gezette
„ Tyden , Dagen en Jaaren ." Dit wil , zeer blykbaar,
zeggen, dat de Sterren dienen moesten , om den fchyn .
baaren Loop der gedagte Heme1-Lichten of to perken ;
want toe zy van ouds tot heden ook gebruikt zyn geweest . Van verdere oogmerken van tlerzelver Schep,
pinge vinden wy niets, in de Schriftuur, aangetekend .
En, dewyl aldaar gemdld word , dat het gantfche Menfchelyk Geflagt uit Adam gefpronten zy ; zo kunnerz
wy met geen waarfchynlykheid ondcrthel cn, dat 'cr up
die andere Klootronde Lighaamen ook Menfci-n zouden zyn . Men kan zig van de Planeeten , 't i', waar,
onder welken Jupiter honderdmaal grooter Oppcrvlakte
dan onze Aardkloot heeft, en , gelvk Sarurr;us
met
verfcheide Maauen is omrtngd, wel verbeelden , dat daar
op ook leevende IPtzens, mooglyk veel verilandiger dan
wy, misfchicn Engelen , huishnu fen ; dock dit alles is
even zo •onzeker, als die veelheid en verfcheidenheld vt n
IPerelden boven ons Planectgeflel, gantsch ten onregte,
zi5t .
($) Men kan, aangaande de verbaazende menigte der Kultkorrelen in de Visfchen der Binnewatercn , en hoe veel millioenen daar van toevallig verlooren pan , en tot Ipyze van andere Visfchen trekken , buiten en behalvcn de gcnen die zig
in de Kuit der gevangen Visfchen, welken men opeet, vernield
bevinden ; voorbeelden zien in de Uitgezogte Verh'ttdelen en,
X . DFEL . -bladz 371, enz . Als ook, ten opzigt van die in de
Kuit der Kabeljaau ven en andere Zee-Visfchen , in mvne LVctuurlyke Historie . Hoe vecle Bolletjes van Let, Dlannelvke Stuifmeel der Bloemen , die bcvrugten zouden kunncn , d'melNks
onnut verfiuiven, en hoe veel milliocncn van millicenen Gru ;akorrels dagelyks opgegeten warden, is baarblykclyk.
M m 3
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genaamd, gelyk de Befpiegelende Wysgeer , in
een hoo ;en trap van verrukking, bladz . 369 , uitboezemt .
Bet zyn , inderdaad , niets dan befpiegelingen zonder
grondflag, waar in men zig, met den Engelfchen Digter,
bladz . 370 , tot in het oneindige kan verlustigen!
zigtbaar
r

VERSLAG VAN DE OPREGTING EN DE VORDERINGEN
DES GENOOTSCHAPS, Ohl DE ONTDEKKING DER BINNENSTE DEELEN VAN AFRICA VOORT TE ZETTEN ; BEHELZENDE BEN BERIGT VAN D&
TWEE HERREN DOOR HUN TOT HET DOEN
DEEZER ONTDEKKINGEN VERKOOREN, Mr.
LEDYARD EN Mr . LUCAS, EN VAN DE
VOORNAAMSTE HUNNER VERRIGTINGEN.

(Ontleend uit de

Procedings of the Association for Promoting the
Dffcovery of the interior Parts of Africa . Een Werk dat niet

verkogt wordt ; maar ten gebruike van de Leden des Genootfcbap gedrukt is .)
„ De Schryvers van bet beroemde Maandwerk The
„
Monthly Review , een Afdruk van het bovenge„ melde Werk in handen gekreegen hebbende, geeven
„ in hunne Aankundiging van het Genootfchap zelve ;
„ van de Reizigers, die hun plan nanvanglyk volvoer„ den ; en van derzelver ontdekkingen , bet volgend Ver„ flag , 't gees wy der Overneeminge dubbelwaardig
„ keurden : met invoeginge van eene en andere byzon .
„ derheid nit een ander E;igclseh Tydfchrift overgeno„ men ."

BBike pooging , om de grcnzen der Weetenfchappen
uit to breiden, mag zich vcrzekerd houden, om, in den
tegenwoordigen tyd . aanpryzing to zullen ontmoeten .
De Wysgeerige Ontdekkingen van deezen, en de ft jute
Ondernccnningen van anderen, hebben de nieuwsgierigheid der Geleerden zo flerk gaande gemaakt , dat zy
met den Dichter beginner to denken, nil mortalibus ardrsu:n est , en hoope opvatten oni ieder tak van 1veetenfchap tot een ftaat van volmaaktheid gebragt to ziene
De
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Dewyl de zugt tat volmaaktheid de eenige weg is om
Per toe to geraaken , is bet verre van ons , dat wy bet
zo zichtbaar vuurig verlangen onzer Landgenooten om
nafpeuringen to doen . zouden zoeken to verzwakken,
dat wy o s, in tegendeel, genoopt vinden om hun yver
om dLr Geleerdheid en 't Menschdotn dienst to doen,
aan to prikkelen , door ]let aasje onzer goedkeuring to
voegen by bet gewigt der algeaieene goeakeuring welke
zy ontvangen
Zonder onderfland, kunnen byzondere Perfoonen , hod
Vol yverig , hoe nafpeurings gezind . hoe ondernecmend,
geese groote ontdekkingen doen, hyzonder in de Aardryk •k unde
De zodan gen die de grontfle genegenheid
hebben om gevaarlyke Zee- en Lan Ire zen to onderneemen , onbezogte Kusten en Landen aan to doen, zandige Woe~tynen door to trekken, en door to dringen tot
de Terra incogniita oes Aard i,ls , zyn d~~orgaans arin ;
en 't is alleen do r den hyfland der Vermogenden, dat
wy hoop kunnen frhepprn oni onze Aardrykskunde to
volmaaken .
Wy pryzen oveiznll(s bet Gcnoni fchap,
van welks vorderingen wy thans een verflag geeven .
1)e Europeaanen weeten zeer weinig , indien lets, van
de binncnf e Gelvesten van
fi ie a , en wv achten hoc
een geluk , to ontdekken , dat een aantal geleerde en
tyke Heeren , een Genootfchap hebben opgerigt , net
oogmerk om die onbekende 'orden to onderzoeken .
flit Genootfchap nam cen aanvanz op den nezenden
van Zomermaand des Jaars M()CCLXXXVIII . en beflaat, volgens cene Lyst voor dit ti erk gevoe :;d nit 95
Leden (*) , van welkeu Lord RAWUON , de Bisfchnp
van LANDAFF, Sir JoSLP+i BANKS . Mr . 8i ,,AUFOY en Alr .
ST! •A RT benoemd zyn om bet Fonds to befiunron , de
Briefwisfeling to houden , en de Perfoonen tot deeze
Aardrykskundige Bezt nding to benoemen, -- Overreed
van bet aanbelang des Onderwerps van 't Genootfchap,
lieten deeze Heeren Been tyd to leur lonpen om bet Plan
ten uitvoer to brengen . Twee Heeren werden hun aangepreezen , die wonder gefch .kt fcheenen tot hot hedoelde ; zy verkooren dezelve . Dc een was zekere Mr .
LEDYAttD, en de ander zekere Mr . LUCAS .
De
(*) leder Lid beeft ingetekend voor vyf Guinjes , elk ja ;r,
drie Jaaren lang : als dan en na dien tyd, mag hy, eon pai voor
uit des kennis gezvende, ziO aan bet Genootfchap onttreki>c : : .
l-I m 4
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De Lee vensgefchiedenis van den eerstgenoemden is to
zonderling, om door ons Diet bvzonder vermeld to wor .
den . Mr . LEDYARD was een Anericaan van geboorte,
en fcheen, van zyne jeugd af, cen onwederftaanbaare
begeerte gekoesterd to hebben , om kundfchap op to
doen van onbekende of gebrekkig ontdekte deelen des
Aardkloots . Verfcheide jaaren hadt by geleefd onder de
Indiaaneii in America, zich op de kennis hunner Zeden
toegelegd, en in die leerfchool bet middel geleerd oin de
befcherniing en de gunst der Wilden to winnen .
In den laagen rang van Corpor •a al der Zeefoldaaten,
lien by liever aannam dan zulk een Reis Diet to doen,
was by met Capitein COOK de wereld omgevaaren . By
zyne wederkomst voelde by een hevig verlangen, om van
de Noordwest-kust, door COOK gedeeltelyk ontdekt, tot
de Oostkasr to gaan , welke hem geheel bekend was,
en heflooc , dcrhalven , het land van den ftillen Ocecean,
tot den Atlantifchen Oceaan, door to trekken .
Zyn cerfte plan, ter bereiking van dit oogmerk, was
fcheep to gaan aan boord van een fchip , 't welk gereed
1n om ecn handeltocht to doen na Nootk,7 Sound, aan de
Westkust van America ; en met dit oogmerk befteedde
by tot het koopen van Zeemans-behoeften tot de reis,
bet groottke gedeelte van bet Geld, hem milddaadig gefchonken door zynen voornaamften Weldoener , Sir josePH BANKS . Maar dit ontwerp mislukt zynde door de
inhaaligheid van een Tollenaar, die het Schip aangehouden en in betlag geraomen hadt , om redenen , die , by
geregtlyk ouderzoek , ongegrond hevonden werden , befloot by ovcr Land na Kamtfchatka re trekken, vanwaar
de overtocht na de Westkust van America zeer kort is .
Met Diet meer dan Lien Guin ;es in zyn zak , de geheele
fom die by overgehoudeii liadt, (laic by bet Kanaal over
na Oostende, en ging, over Deenemarken, na de Floofdflad van Zwecderi : vanwaar hy, dewyl bet Winter was,
de Boil, i'jr lie Golf over ys zogt over to trekken , on1
this , lnnis den kort(ien wed, Kimtfehatka to bereiken .
1M9aar, halverweg de Golf gekomen zynde , bevondt by
dat her -' ter niet digt gevroozen was , en keerde we .
der na Stokholrn ; van daar den koers Noord-waards zettende, drm~g by door den Noordpools-kring, en de Golf
min den hroveckant omgaande , kwam by aan de Oost .
zyde, re Petersburg .
Te Petcrshcrg werd by ras bekend als een zonderling
Man .
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Man . Zonder kousfen of fchoenen , en to arm om een
van beiden to koopen , ontving by een uitnoodiging van
den Portugeefchen Gezant , om by hem to komen
ecten ; by nam dezelve aan . Aan deeze uitnoodiging
hadt by bet waarfchynlyk to darken, dat by de fom van
twintig Guinjes kreeg , op een Wisfel op Sir jositpx
BANKS , om welken to trekken by beleedt geen regt to
hebben ; doch dien by betuigde to gelooven, dat de Heer
BANKS, uit aanmerking van den Tocht door hem ondernomen, en dus verre volvoerd, wel zou willen betaalen .
Aau de tusfchenfpraak diens Gezants mag men ook toefchryven , dat by vryheid kreeg om ecne bezending van
voorraad , die de Keizerin bevolen hadt na 7akutz of to
vaardigen , ten gebruike van Mr . BILLINGS , een Engelschman , toen beide in haaren dienst, to vergezellen,
Dus toegerust, reisde by Oostwaards op door Siberien
na Takutz , waar by vriendelyk ontvangen werd door
Mr. BILLINGS , dien by zich herinnerde aan boord van
Capitein COOK gekend to hebben As Knegt van den
Starrekundigeu ; doch thans in dienst der Keizerinne,
om haar plan van ontdekkingen in 't Noorden voort to
zetten .
Van 2akzitz trot: by na Oczakosv, op de kust der Zee
van Ifamtfchatka ; van daar meende by naar dat Schiereiland
over to iteeken , en aan den Oostkant fcheep to gaan op
ee,u der Rusfifche Vaartuigen , die handeldryven op de
Westkust van America ; doch ontdekkende , dat de
Scheepvaart door het ys geheel geftremd was , keerde
by to rug na Takutz , om 'er bet einde van den Winter
of to wagren .
In deezen toetljnd werd by , in gevolge van vermocdens , tot hier toe niet opgehelderd, of door partyfchap
tegen hem , waarvan geen reden gegeeven words , uit
naaul der Keizerinne van Rusland, door twee Rusfifche
Soldaaten gevat, die hem op een fleede plaatften, in bet
holtte van den Winter , door de woestynen van Noord_
T'artaryen been voerden , en eindelyk op de grenzen van
bet Poolf he Grondgebied hragten . Zy verlieten hem,
inet de verklaaring, dat by, in Rusland wederkeerende,
zeker zou opgehangen worden ; maar dat zy hem , als
by verkoos na Engeland to gaan , goede reis wenschten .
In de diepffe armoede gedompeld, met lappen tot kleeM m 5
d i ng,
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ding, blootgelleld aan alles wat zulk een gewaad op rein
vergezeit, door aanhoudend Iced afgewar , en kwynende
van gebrek, zonder vrienden, onbekend , en vol elenden s bereikte by Koningsbergen . - Hier hefuot by,
in den prangenlten nooa nog eens de tc,evlugt to neemen tot zyn ouden Weldoeher ; by vondt gelukkig ie .,
mand, die hem vyf Guirijes wtlde fcnieten op een Wis,,
fel op den Voorzirter van de 1£oniirg!yke Sociereir .
Met deezen onderfland bereikte by Engeland , en,
vervoegde zich terliond by Sir Josrrn BANKS, die, LEDYARDS geaartheid kennenae , hem verhaalde , d at by hem
kon aanpryzen tot een tocht rum zo gevaarlyk als een
lien by tot nog toe' gedaan hadt . waarop by hem de bed
geerte to kennen gaf van bet Genootfchap om de binnenfte
gedeelten van Africa to ontdekken . Mr . LEDYARD antwoordde , dar by ,
oor lang , vast 1 elloncen hadt on
Africa door to trekke-i, zo ras by het binnenlle gedeelte
ban Noord-ilntrrica onderzogt hadt .
Een aanpryzmngsbrief van den Heer BANKS ontvangen
hebbende , vervoegde by zich t(it den Opfteller deezet
Gedenkfchtiften (*) , die verklaart , dat by , vdbr den
Naam en de B o lfchap diens Bezoekers uit den medegebragten Brief vernomen to hebben , zich getroffen vondt
door bet manlyk vourkouien, de breede horst, bet open
gelaad , en bet ongemeen leevendig oog . Ik iloeg een
kaart van flfrica voor hem open , en een lyn trekkende'
van Cairo tot Sennar , en van daar Westwaards in dd
breedre en de vLr,nn .Jc-rflelde (Trekking van den Niger,
verhaalde ik hem , dat dir de weg was Tangs welken ik
Africa, indien bet mogelyk was, gaarne wilde doorreisd
i y betuigde zich zeer gelukkig to zullen aghebben .
ten , indien men hem her doers dier Reize toeverOp myne Vraag , wanneer by dezelve zou
trouwde .
kunnen aanvsngen? Was zyn anttvoord, Wrgen ogtend .
Zulk een Man, als wy Mt. LkDYAito tat deeze opgave
hebben leeren kennen , was door de nattier als gevormd
tot den bedoelden Tocht, en wdren wy van 't gevolg
onkundig , wy zouden bet Genootfchap gelukwenfchen
met bet as treffen van zulk een Zendelina .
De Lotgevallen van den anderen Zendelrng , Mr. LUcAs , hylange na zo zonderling niet zynde , worden in
de volgende opgave begreepen ; doch dezelve is genoeg

on
(*) De )•deer wuroY,
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om hem voor een gefchikten Perfoon , tot de beoogde
ontdekkingen, to erkennen .
Nog een Jongeling zynde, werd Mr. LUCAS na Spanje
gezonden , om to Cadix bet Koopbedryf to leeren ; by
zyne wederkomst badt by bet ougeluk van genomen to
worden door een Saleefchen Roover , en kwam als een
Slaaf aan bet Keizerlyk Hof van Marocco . Drie jaaren
bleef by ge¢angen , en in vryheid gefteld , trok by
na Gibraltar , waar hy, op 't verzoek van den Generaal
CORNWALLIS, de Bedieningen van Vice-Conful,en Chargd
de 4faires in bet Ryk van Marocco aannam , en by hadt
bet genoegen, om, als Afgezant van zyn Vorst, weder to
keeren, in een Ryk waar in by zo lang , als Slaaf, gewoond hadt .
Zestien jaaren daar doorgebragt hebbende , bezogt by
.Engeland eerst weder, en werd ras aangefleld tot Tolk der
Oosterfche Taalen aan bet Britfche Hof ; deeze post bekleedde by, toen by bekend werd by bet Genootfchap
tot nafpeuringe in Africa, en zyne hereidvaardigheid betuigde, om, met toeftemming zyner Malefteit, ten dienfl`e
des Genootfchaps, alle Reizen re onderneemen, war toe
zvne kennis van de Zeden, Gewoonten en Taal, der
flrabieren hem in ftaat 11elde .
Van twee zodanige Zendelingen in de Aardrykskunde
mogt men buiten twyfel veel onderrigtings verwagten ;
en fchoon de oogmerken des Genootfchaps nog niet ten
vollen bereilct zyn, mogen de mededeelingen welke bet
zelve ontvangen heeft, aangemerkt worden van then cart
to weezen, dat ze tie nieuwsgierigheid der Aardrykskundigen opwekken, hoewel niet geheel voldoen .
Mr. LEDYARD ondernam, volgens zyn eigen verzoek,
de moeilyke en gevaarlyke taak, om van bet Oosten na
het Westen, op de Breedte aan den Niger toegefchreeven, bet wyd(Ie gedeelte des vasten lands van .4frika,
door to trekked . Op den dertigfte van Zomermaand,
des Jaars MDCCLXXXVII[, verliet by Londen . 's Morgens vbbr zyn vertrek, gaf by aan een Vriend de hoofdfom op van de moeilykheden op zyn voorige Reizen
doorgeftaan ; doch met betuiging , hoe by daardoor niet
werd afgefchrikt, om nieuwe, en onbeproefde, gevaaren
to loopen . „ Ik hen," fprak by , „ aan moeilykheden
• gewoon . Ik weet wat honger en naaktheid is, in zo
verre een Mensch die lyden kan . Ik weet, wat het is
• voedzel to krygen , als een liefdcgaaf aan een dwaas ;
„ en
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en heb, by wylen, my genoodzaakt gevonden, my
zodanig nan to (lellen, om grooter kwaad re ontgaan .
Myne ongelegenheden en rampen zyn grooter geweest,
dan ik immer erkend heb, of ooit aan eenig Mensch
zal willen bekennen . Verfchriklyk zyn dusdanige dingen om to verduuren ; doch zy hadden tot nog toe op
my bet vermogen niet, om my van myn oogmerk to
doen afzien . Blyf ik in leeven, ik zal, in den nitgeftrektften zin , getrouwlyk myne verbintenis aan bet Genootfchap volbrengen ; en kom ik om, in deeze pooging, myn Eer zal beveiligd blyven : want de dood
vernietigt alle verbintenisfen"
In de maand Augustus, des gemelden Jaars , bereikte
by Cairo . Van hier zondt by aan de Heeren Be(tuurderen des Genootfchaps zodanige berigten, die uitweezen,
dat by een Reiziger was , die waarnam, juist opmerkte , en vergeleek . Aldaar deedt hy, by de reizende
Slaaven-handelaaren, en anderen, zodanige kundfchap op
van de binnenfle deelen van Africa , dat by van ongeduld brandde, om dezelve to onderzoeken . Hy fchreef
aan bet Genootfchap, dat by zyn eerstvolgende berigten
zou zenden van Semrar , (zes honderd mylen ten Zuiden van Cairo gelegen ;) maar de dood rukte hem , in
den aanvang zynes loops, to Cairo weg, en flelde de
opaevatte hoop op de vrugt zyner reize to leur,
De dood van LEDYARD, met zo veele bekwaamheden
tot bet does van ontdckkingen begaafd, en door de
natuur gefchikt , om zo veel moeilykheids en gevaareta
door to worflelen , mag aangemerkt worden , als een algemeen verlies . De Jufferfchap , zo wel als de 1Vysgeeren, zulien bet beweenen ; de eerstgemelden inzonderheid, als zy leezeu hoe by bet Character der Schoone Sexe opgeefr . --- , Ik heb," fchreef by, „ al• lerwegen opgemerkt , dat de Vrouwen , in ahe Lan• den , beleefd , verpligtend , teder en menschlievend
• zyn ; dat zy altoos overhellen tot vrolykheid en ver• genoegen , fchroomagtig en zedig zich aan(lellen ; en
• dat zy met morren, gelyk de Mannen, om eerie edel• mocd :2e daad to doen . Niet trotsch , verwannd of
• zich alles aanmaatigend, zyn ze beleefd en gezellig ; in
„ 'r algemeen meer voor dwaaling blootge(leld, dan de
• Mannen , waren zy integendeel deugdzaamer, en geree„ der tot goede werken, dan deezen . By eene Vrouwe,
„ 'tzy eerie befchaafde of wilde, vervoegde ik my nimmer
,, met

„

„
„
•
•
•
•
,,
•
•
•
•
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• met de taal van welvoegelykheid en vriendfchap, zon, . der een betaamlyk en vriendelyk antwoord to ontvan• gen . Met de Mannen was bet anders gefleld .
door de dorre vlakten van het ongastvry
• Zwervende
• Deenernarken, door bet eerlyk Ztiveeden, door bet be• vroozen Lapland, het ruw en boersch Finland,
• bet beginzelloos Rusland, en de wyduitgeflrekte Land
„ flreeken der zwervende Tartaaren , zyn de Vrouwell
• eenpaarig vriendlyk aan my geweest als ik hongerig ,
~, dorftig , koud , nat, of ziek was, en, tot vermeerde• ring van deeze deugd (den naam van Goeddaadigheid
• zo zeer verdienende) , betoonden zy die daaden op
,, eene zo onbedwongene en guile wyze, dat ik, dorflig
• zynde , den aangenaam(len drank dronk, en een fluk
• broods, met dubbelen fmaak, at."
Wegens Egyptc, zondt by hoofdzaaklyk de volgende
befcheiden . ,Ben Reiziger, die , door juiste vergelyking,
• tusfchen de dingen bier en in Europa, zyn berigt zou
• opgeeven ; die met een ziel, niet betoverd door voor• gaande befchryvingen , al to flerk , al to flout, 21 to
• eerlyk om to kunnen liegen, fprak, gelyk by dagt,
• zou ongetwyfeld aangezien worden voor een zwerven• den Gek, en een Domkop. By voorbeeld, een . En• plschman , die Egyple nooit gezien hadt, vroeg my,
• welk foort van- Vrouwen de E57yptifche Vrouwen wa• ren ren ? Indien ik my dan verbeeldde, door myn ant .
woord , zo veel my mogelyk was , aan zyne vraag to
• zullen voldoen , hem voorfloeg om to gaau zien de
• eerfle troep Gypfics, agter , een hegge in E (ex , zo
• veronderftel ik , dat by dwaas genoeg zou weezen,
• om my voor een gek to houden .
, ; Wanneer wy flil hielden by een Dorp , had ik voor
„ een gewoonte , om 'er met myn Gi Is in to treeden ;
• deeze , een • Mufolman zynde , en een Afflammeling
„ van MAHOMIETH, droeg een groenen tulband, en werd
„ daarom _ met eerbiedenis bejegend ; en ik , was van my„ ne veiligheid verzekerd ; dan , in de daad , in gewoone Turkfche kleeding , gelyk ik droeg, zou ik , zo 't
„ my voorkwam , even veilig geweest zyn . Ik zag
„ onder de Inwoonders geene neiging, altoos, tot onbe• leefdheden .
„ De Dorpen beflaan meest uit jammerhartige verzamelingen van arme hutten , raw zamengefteld , zonder
• melingen
„ eenigen fmaak , vol vuiligheid, luizen, vliegen, en
„ on-
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;' ongedierte ; bet Volk is havenloos gekleed, de kinde,' ren loopen naakt ; bet gemeene yolk draagt niets, dan
,~ een hembd en een onderbroek ; in huisvesting en klee .
~ . ding beide, moesten zy wyken voor alle Wilden, die
,' ik ialmers sag .
„ Op den zes- en twintigften van Augustus, werd ik
• door ROZETTI, den Venetiaaufchen Conful , ingeleid
• by den Aga MAniOMMEH , den vertrouwden Staats ..
dienaar van ISMAEL , den magtigtten der vier regee
• rends Beys . Hy gaf my zyne hand to kusfchen, en
• teffens de belofte van brieven van befcherming en
• voorfchryving door Turksch Nubia, als mede aan eeni• ge Opperhoofden, diep landwaards in . By eels
• volgend onderhoud, verhaalde by my, dat ik op my• ne Reis een Volk zou ontmoeten, 't welk bet vermo~, gen hadt, om zich in de gedaanten van verfcheide
» Dieren to hervormen . Hy vroeg my , wat ik 'er van
• dagt Q Ik oordeelde bet niet raadzaam de onkunde,
• de eenvoudigheid en ligtgeloovigheid, van den Turk,
• aan den dag to leggen . En zeide, dat bet een gedeel• to van het Character van alle Wilde Volken uitmaak• te to dat zy groote Tovenaars waren ; doch dat ik nimmer mer gehoord hadt van zo groote, als by my de eere
,~ gedaan badt, om to befchryven ; dus bet my zo veel
• to behoedzaamer op myne refs moest maaken ; en dat
• ik , zo 't mogt gebeuren dat ik ze aantrof, in myn
• brief aan hem , then ik beloofde to zullen fchryven ,
• een volkometaer verflag van dit Volk zou geeven , dan
• by tot nog ontvangen hadt . - Hy vroeg my, hoe
• ik zou kunnen reizen, zonder de taal des Volks, waar
• ik kwam, to kennen ti' Ik antwoordde hem door Woor• d enboeken. lk
• NEwTON's Pr ncipia hebben kunnen voorleezen .
• Hy keerde weder tot zyne fttbelagtige vertellingent . Is
• het niet zeldzaam, dat de Egyptenaars (want ik fpoee=
• ke van de Inboorelingen zo wet als van hem, wanneer
,, ik deeze aanmerking maak ,) tot nog toe , zich zo zeer
• door de toveryen laaten bedriegen ? Was dit bet zelf~. de Volk, 't geen de Pyramiden bouwde?
„ Ik kan niet ontdekken, dot de Turken een beter
• denkbeeld hebben van ooze verltandige bekwaamhe• den, dan wy van de hunne vormen . Zy ze,-gen van
• ons , dat ivy een Volk zyn , die ooze Zielen op her
• uiterfie onzer vingereu drangen ; bier door aanduiden,, de,
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• maaken tot allerlei einden , en met vaardigheid eiq g,
„ mak alles verrigten, wat wy doen .
• De Muzyk-Inflrumenten beftaan qit een TrontmeA
• en een Ftuit : welke beide zeer gelyken na die lnftru4
„ menten in de Zuidzec, de Trommel is volmaakt ge,,
• lyk aan den Trummel op Olaheite, en heb ik meer
,. overeenkomften gevonden tusfchen de Egyptenaars etc
• d e Inwooners der Zuidzee- Eilanufen : de Fluit is vats
„ Rie- gemaakt, en beaaat uit een kort en lang fluk za• meitgevoegd ; het geluid heeft veel van de Zakpyp,
„ en is niet onbevallig . Al hun Muzyk grant vergezeld
• of wordt beflooten met handgeklap . Vreemd deedt
• bet my, dat de Vrouwen alhier met haaren mond een
• geluid maaken als dat de; Kikvorfchen , en dat dit
altoos gellaagen werdt op Huwe• Kikvorfchen-muzyk
• lyksfeesten , en ik geloof by alle andere gelegenheden
.. van vrolykh :iti, als 'er Vrouwen tegenwoordig zyn .
• lk heb de bestrnogelyke nafpeuringen gedaan, zints
,~ ik bier geweest ben , wegens den aart des Lands, It
,~ welk ik zal donrtrekken, van Sennar, Darfoor, Wan .,
• gara, iV bia, 4bysfWa, van atldere genoemde, en my,
• by naame, onbeitende Gewester. . Ik zou bet my eea
,2 geluk grekend behben, als ik u een beter berigt hadl
kunnen geeven van deeze piaatzen , dan ik tot nog toe
• in Rant hen to doen . 't Zal u in Engeland zeer zonderling voorkomen , dat wy in ligyptc zo onkundig
derling
»• zyn van de Landen, die 's jaarlyks bezogt worden ;
u de Egyptenaars weeten zo weinig van de Aardryk .skunde , als de Franfchen over 't algemeen , en nogthans
zingen , danfen en arbeiden zy, gelyk deezen, zone
~~ der dat ."
('t Vervoig by de naaste gelegenhehd .)
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Mont - Blanc ,

beklom , en zyne daar gedaane
Waarneemingen mededeelde (*) , zy zullen then onvermoeiden Natuuronderzoeker gaarne met hunne gedagten ver'gezellen,en diens belangryke navorfchingen, aan
een anderen kant van bet fllpifche Gebergte gedaan ,
met genoegen, zo wy met twyfelen, ontvangen . Wy
hebben 'er zoo veel mcuws en weetenswaardigs in gevonden, dat wy ons haasten om 't zelve hurl onder 't
oog to brengen . De breedvoerigheid van bet Stuk zal
ons noodzaaken , op bekwaame Afdeelingen , of to
breeken .

I N L E I D I N

G.

Mont-Rofc (Monte-Raja) ziet been over de Zuidkant van de llergketen der Alpen , gelyk Mont-Blanc
over den Noordkant van dit beroemd Gebergte . Van
MMont- Rofe's top befchouwt men alle de vlakten van
Piement en Lombardyen, van Turin, van Padua, van
.t4ilaan, en zelfs veel verder dan Malaan . Deeze Berg
is door geen Natuurkundigen befchreeven (t) . Dezelve
trok
(*) Zie onze Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. III Deels ,
ade Stuk, bl . 115 en 219 .
(t) De Heer BARTOLOZZI, een geleerd Natuurkundize van
Florence door my aangetoogen in myne Voyages, Vol . II, § . 6 .
853 . 874. en 903 , heeft my, tien jaaren geleden, gezegd, dat
Ly aan den voet deezes Bergs zich onthouden hadt, out
denzelven waar to neemen ; doch by heeft my zyne Waarneemingen niet megedeeid , en ze zyn niet in 't licht gegeeven .
De Sehrvvers , die over het Alpifche Gebergte gefchreevcn hebken , verleenen ons van Mont- Rofa geen voldoenend berigt .
SIMLER, ALTMANN, WALSER, FAST en de Dictionaire de la Suise , noemen deezen Berg Diet. SCHEUCHZER, 't iS waar , noemt
fdenzelven
in zyne Itinera Alpina, p. 290 en 303 ; dan, bet is
om to vermelden wat SIMLER gezegd heeft van Wont-Cervin,
een geheel anderen Berg , gelyk bet vervolg deezer Reize za1
uitwyzen . GRUNER, eindelyk, onderfcheidt Mont-Rofe wel van
iYYlont_ Servm, Tom. I . P . 229 ; dock zcgt 'er Wets anders
van, dan dat die Berg Valais aflcheidt pan Val . .'erta, en
dit zelfs is niet ten vollen naauwkeurig.
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nr, sk derhalven myne nieuwsgierigheid ten flerkflen . Naa
lllont Blanc en t'e fireeken rondsom lien Berg , met
zo veel opmerkiihh,s beklommen en doortrokken to hebben, oordcelde ik l,ct van aanbelang een Berg to bezoclcen, die, naast t: u-et - Blanc , de hoogfce is der 1icn .
De Graaf DE ~,o ::ozzo, dien ik en myn Zoon, in den
Jaare MUCCLXXVII, het genoegen haddeu to Turin to
fpreeken, vetflerkte my in bet voorneemen om de reis
iia deezen Berg to ondcrneemen ; by woes my ]let Dorp
MacugnaSa aan , als digtst aan den voet geleegen , en gaf
my den wcg dciwaards op . fly hadt dien bercisd toen
by de Goud-wynen daar, omflreeks ging bezigtigen : en
betuigde to gclooveu , dat men , de Ysv ak,e hoven llM ctignaga gelegen , en waar van by her bencdentle ged.eelte bezogt hadt, overklimmende, den top van Mont .
Rofe zou kunnen beklimmen .
Reis van Geneve na Domo d'O fola ; Overtocltt van
Sirnplon .
Met deeze kundigheden voorzicn , en door deeze hoop
b.eziel l , verliet ik, met mvn Zoon, op den vyltienden
van July MDCCLXXXIX, Geneve, en narnen onze nagtrust
to Laufanne . AVy hieldrn ons een halven dag op in die
Stad , ow bet Kabinet van Delflloffen des Barons van
ERLACH, Opperbaljuw van Lau/inne, to bez'gtigen . Ik
hadt bet reeds eenmaal gezien ; doch herzag 't zelve met
nieuw genoegen ; het hehelst Diet allcen cene fchoon.e verzameling der Dlineraaleu van Sazen en andere
Landen ; maar , 't gcen veel zeldzaamer en veel kostbaarder is , ,de volkonienfl:e vcizawel ng welke beflaat
van de Mineraalen in Zwitze,laml, en inzonderheid van
gecr .stalifeerde Veldfpath's Schurls, en Tournaleinen van
Saint Gothard.
Den zelfden dag kwamen wy to Vevay, en 's anderen
daags , den zeventienden, to illartigny . To deezer plaatze had ik beflemd, dat MARIE CONTET, CACHAT IE
GEANT ell SAINT JEAN DE CHAMOUNi , die ons de Muilezels , noodig tot deezen tocht , zouden leveren (*) .
O n(*) Ik oordeel deeze gelegenheid to moeten aangrypen, om
het gevaar to doen zien van eene foort van mode, welke men
thins begint in to voeren . Door het overdryven van nieuwe
beginzelen van opvoeding, of om cen vertoon van eenvoudigheid to maaken, doen Ouders , zeker wel in ftaat om de kostell
V DEEL . MLLNGELW . N0 . 12 .
N n
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Onze \Verktuigen gaven byk ins den last aan twee drragrnu ;l .zels . Len glazenbol, van een voet diameter, geilok ;rei'en cell welgemaakte en gevocrde kas con groote balans om dceze ;lazes bol op onderfcheidene hoogten to weegen ,een tent, gelchikt, om, gedckt , die werking op onbewoonde plaatzen to verrigten, een Spherifche
81 nger, met ecn roede van zes voeten, en de noodige
toellel oni de langte dcr fliugeringeu of to meeten
drie barometers , twee kompasfen , Let benoodigde om
een tniddaglyn to trekken , en vericheide andere werktuigen , ter waarneemingc . Ten onzen cigen gebruike,
voerden wy met ons eeu tweede tent , twee kleine bedden , en kleederen , deeze dun voor de hcete Iugt in
do Zuidlyke ValeiLn, geene zvaar tegen de koude voor
liet Ysgewest , op hooge bergtoppen . Wy hadden this
drie draag - nntilezels , en drie gezadelde , een voor ray,
een voor rryn Zoon , en een voor myn L,yfknegt Onze
brave Ch z;~zut; aiard~, gewoon ons behulpzaam to weezen , en onze to .-tgenooten , w .tren ons hoogst nutt,g ,
~o, otn ons do proeven to helpen neemen , als , o al
onze belaadene mwlczels to geleiden op de ongemaklyke
en wgebaande wegen, welke wy mocsten doortrekkcn .
Van Marti ;zly kwamen wy to Szcrre, en van Sierre
to I'ie-e . Wv z auden d en zell•U en day llirieg bereikt
liehben, als wy been tyd ve .h>orcn hadden in het overtrckken van den Watcrval van 111zll rube . die in de
Rltc:ze fort , niet verre van de Stad Lowf•h e. Deeze
ten to paard c,f ep muilezels gocd to betaalcn, jonge licden,
v,in cen„ zwakkc t eCteirc ui h , en van jaa :en, Eraar in de :Zrac:
;c, lichaams allc uveinvu_it van atbeid gc aailyk maakt, de be
gall van Z,vit~ea Lane' to voce doorrcizen . Ik hcb, op hot gebergte,
eonigc d ; er fachtofli;rs via 1', ;t nicuwc ficIzel aangetroffen, die
tnyn gmcde'yden upwekten . 1k heb zelfs to M ym ;gen Cell long
Duitsch [leer
in ecn zcer droeven fiaat, cn die conga
da ;-cn daar nza i,ierf aan cene ontfleckmg en verval van kraLten ; en, onbegiypelyke tc,c;nftrydigheid, dezclfde Beer, d'c
zyn hog onger Loon aan dit gevaar blootfteldc, zos zekcr
ecn I1and al • Paaad, nor nict tot Iaaren cekomen zyndc, geene hooggeandc vertnocicnis algevergd hebben .
(1 ) Dcezc bol en finger waren gefchiLt ow Proevcn to does
over de d ;ggtheiJl der Lugt, door myn Zoon op dceze Re ze
gadaan, en mode edecld J liet jouanal rh PI;yfijzte, van 1'ebrzaj,y deczes J,1ars 1790.
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Waterval is van die foort, als waar van ik elders gefprookcn heb (*) , die flegts eenige uuren aanhouden ;
waar d e, in dat korte t y dsbeftek , met de grootfte hev :gheid ftroomen, en fchriklyke verwoestingen aanrigten .
Decze hadt den weg opgedolven, den grond tot eeue
verbeazende diepte uitgehold, - en de oevers bedekt met
cene groote menigte gcelagtige aarde . Alle deeze vernielingeu waren voorgevallen den voorgaanden avond,
en 't was , ten tyde oozes overtochts , bykans droog .
Ecn vierendeeluurs naa uenzeiven overgetoogcn to zyu,
zict men , zich ter rechtcrhand of ten zui,ien afwenden(ie , in de keten bergen die con Valei van een verbaazcnden omtrek on rings , zeer hooge ber . t ,ppen ,
wier kaaie, en door den regen uitgegroefde , zy,-ten van
, aterval
dezelfiic kleur zyn, als de modder, door den
medegevoerd : bet valt gereed to bevatten , dat de wateten ,,bier verzameld , een verfchrihlyken \iVaterval moeten veroorzaaken .
In twee uuren kwamen wy van Viege to Brieg , of
Brzgrie , de hoofdftad enter Strecke van dien naam .
't Is in deeze Stad , dat men den Berg Simplon (t) begint op to k limmen . l k zal eene lcortc befchryvin geeven van deezen overtocht der dlperi, die , fcaoun veel
gedaan, enter nog eeue befchryving ontbreekt .
Van Bricg komt then, in drie en een vierde uttr, to
T l'ernettes , een klein Vlek , 815 Roeden boven bet waterpas der Zee (4-) . flier kan men eenigc ververfingeu
nce(+) Voyages de SAUSSURE . Vol . I . § . 485 .
(t) De Duitfihers noenmen deezen Boi -l Simpelin, do Italiaanea
Simpione, de Fiaiy~hen lprecken hot Sunpio,i uit, en zo moet
men fchryven, en niet Satnt.Plomb : want 'or is Been Heilig die
Plornb beet.
(}) 1k heb alle de hoogten, welke op deeze Reize voorkomen, berekend op do wyze van den Beer 9REMBLLY, en vergeleekon met de daar aan beantwoordendc Waarneciningen,
welke do 11Cer SENNEBJER de goedheid gehdd heelt, met veel
moeite, to Geneve to d oen . l k heb, vervolgeus, by elk deezer
hoogten, 206 Roeden, (o, netter, 205, 8) gevoe-;d, de hongte van des 1-leererr SFNNEBIER'S Kamcr boven 't oppervlak der
Zee . Weshalven men , zonder Fiat ik noodig zal hebben dit to
herhaalen , allc de Hou,ten , door my in dit Berigt vernieid ,
veaftaan moot, als boven 't watcrpas der Zee .
Nil z
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neemen, eer men den t )p van Simplon, een kleine myl
boven lavernettes gelegen , gaat beklimmen . De hoogte
van deezen l3crgtop is Iced Roeden . Van daar daalt
men, in twee uuren en een vierde , na bet Dorp van Simplon (Simpelen - (,uij) ter hoogte van 759 Roeden ; wy
bleeven char in een zeer goeden herberg by den Capitein TEYLER . Van dit Uorp daalt men, in twee en cen
half uur , of tot Goniz, bet eerite Dorp aan de zyde van
Italie ; maar egter tot Duitschland en onder L'allais behoorende . Nog twee en eeu half uur brengen u to
Dovedro, de eerire ItaliaanJclsc plaats, niet hooger dan
297 Roeden gelegen .
Deeze overtocht is, myns bedunkens, een der merlewaardigfte van de fllp ;n . Dezelve levert ichounheden op,
van den meest tegen elkander overgeitelden aart . Aau
de zyde van Ztivitzcrland, reist men door de fchoon(te
bosfchen, order den venkwiklykften lommer, bevogtigd
niet door WVatervallen , maar door zagtvlietende en heldere beekjes . De zyde van Italie vertoont, in tegendeel , de fcherpgcpuntfte en verfchriklykfte rotzen , gelyk aan verbaazende lo )drecht opgaande muuren ; en zo
naby elkander , dat men ziet hoe een brok Granit, of
gerold van ecn bergtop , tusfchcn de zyde der valeie
hangt , en ter brugge dient , om van den eenen berg
op den anderen to komen . Verderop (tort zich een Waterval in eene diepte, met zulk eeu geweld , dat de
ftukken eftoote druppels, door de iugt , die 'er zich
van outlast, opgenomen, met vaart na boven klimmen,
gelyk de damp van cen grooten ketel , door de zonneitraalen gekleurd worden, en een rnengiel van vlam en
rook fc1tyoen : dan , men moet ecn hoofd hebben, 't
well: van geen duizelen wee-, , zullen die vertooningen
een vermeak op'everen , door geen vrees geftoord ; want
tie weg, of liever bet voetpad , loopt dikwyls geheel
over ecn allerfcbriklykf'e diepte, en heeft uict mcer datr
vier voeten breecite, z nder ecnige borstweering . Op veele
plaatzen is dezelve door de rots been gehouwen : zelfs
is 'er eene plaats wear de rots, aan den kaut eener
icherpte , doorgaat is , en zich vertoont als ecn ring,
in de lugt opgehangen, en de Reiziger, die dezelve voor
tie eerlte keer ziet , kan zich niet verbeelden , dat by,
to paard, door deeze ring zal gaan . Deeze weg loopt
na bet Meir Majeur , en wordt zeer veel gehruikt, om,
op ntuilczels , graanen en wynen to vervoeren : en de-%V y1
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Milaan, words
dezelve zeer wel onderhouden . Ondertusfchen valt het
zeer bezwaarlyk , gerust to blyven zitten op den mullezel, als men op (lie enge plaatzen koint, die zo hoog
zyn, en geplaveid met granit , glad door bet veelvuldig
betreeden : en de voorzigtigheid raadt to voet to gaan,
boven al, by het afdaalen ; maar, well: een fmaak men
ook moge viuden in deeze woeste fchoonheden, men
bekomt 'er van , en fmaakt een waar genoegen , als
men , uit die engten komende, een ruimer landtooneel
ziet opeugaan by Doyedro . Daar verwyderen zich de
bergen aan den oostkant , en vormen een wyden omtrek , 't geen een halfrond van dorpen, wyngaarden,
kastanjeboomen , behest ; een bevallig mengzel van
heerlyk groen, en aartige Gebouwen .
De zyde van •S hnplon , die na Zsoitzerland ziet, verfchilt zeer, zo in natuur als in voorkomen, van die na
Italae ziet . Roven Brieg en tot Tavernettes toe , is de
Berg een kalkagtige rots , meet of min vermengd met
Mica, welker beddingen byna overal een rechtftandige,
of bykans rechtftandige , rigting hebben ; maar, van Tavernettes tot aan Dovedro, zyn het altoos of gewoone
rotzen, betlaande u!t quartz en mica of geaderde grant, en de beddingen dier rotzen en dier graniten zyn
alle, of bykans alle, horizontaal, of hellen ten meesten
dertig of veertig graaden over .
Nogthans doet 'er, wat de natuur deezer rotzen betref(, zich eene groote uitzondering op : een vierde myl
beneden het Dorp Srmplorn , ziet men in de rots , die den
we' aan de noordzyde uitmaakt , een bank van witten
kalkfteen, verward gecristalifeerd, en bygevolge van de
foort van Mariners , die men Yalins noemr . Deeze bedding heeft de dikte van zes voeten . en finaldeelt zichzelve in laagen van zeven of acht linien dik , groen geverfd op de oppervlikte , door eene ftoffe , die tusfchen
de laagen fchvnt ingezypeld . Deeze bank loopt bykans
horizontaal ; dan zy heft zich eenigzins na 't zuidoostwaards op ; en van dien kant volgt men dezelve
met de oogcn op een vry grooten affland ; deeds dezelfde dikte en 't zelfde vertoon behoudende . Deeze kalkagtige bedding is beflouten tusfchen beddingen even .
cens gelegen van ecn rots , zamengefteld uit quartz ,
mica, of talk . Ik heb daar, tusfchen die twee foorten
van fteenen , gees overhang kunnen onderfcheiden .
Nn 3
Wanwyl het daarenboven de postweg is van
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Wanneer men de rots , uit quartz en mica zamenge .
field , aanmerkt als een oorfpronglyke rots , zal men
ook dat Marmer wor o<<rfprongiyken kalkfleen nireten
houden ; naardemaal bet vast gnat, dat dezelve gefortncerd is vddr de rots van quartz , daar op rustende (x) .
Naar den Simplon overgetogen to zyn, namcn ivy hot
middttgmaal in bet vermaaklyk Dorp Dovcdro , en ivy
Dceze faatstgcmelde plants
{liepen to Damo d'Osfula.
ligt fleets drie mylen van Dovcdro af ; docli ivy werden
overvallen door den nagt , en verdwaaluen ; ooze muilezels bidden groote mocite cm been to komen door
den molder , naageiaaten dor~r bet ovei flruomen cens
en ivy bcreil<ten de plaats cnzer ruste niet,
Waterval
your laat in den nagt .
Dommao d'Osfola , eene klcine Stad , door tweeduizend
, zielen bewoond, ligt niet hooter dan 157 Roeden, 36
minddr dan bet Meir van Gencvc . I ct is de IIoofdflad
van 1'Olosfi , ccn klein bergagtig Landfchap , certvds
tot bet Hertogdona Iililaan behoorerde, maar, tints bet
Verdrag van Worms , van 't Jaar MDCCXL1I1, in 't
bezit des Konings van Sardinia,

(Het Vervolg hicr na .)
~ ~ De kalkfleenen van een twceden rang, of die gevormd
zyxt naa do omweuteliug, in gevolge van we'ke de Zceen bevolkt zyn geworden met visfchcn en ielnmlpen, vcrto,jnen bykans overal oveiblyfz(As van de rotzen, die by deeze omwenteling flukken gebrooken zyn . 't Zyn die oveibl)izels, voorkomende tusfchen de beddingen van onze oorfpronglyke rotzen,
en die van fteenen van den tweeden rang, welke de overgan .
gen vormen, die ik veelmaalen, en byzonder ann den voet van
den Berg Beet, heb waargenomen . De oorfpronglyke k,lkfleenen, in tegendeel, of die bcllaan hebben vOdr deeze omwenteling, vertoonen geen overgang ; of 't zyn overgangen van
een geheel anderen aart . Deeze onderlcheiding, welke ik voor
nieuw agt, ichynt my gewigtig voor de Befciiouwin„ des
Aardkloots .

kor,-
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KORTE AANWYZING VAN DE HERKOMST DER WAPENTEKENEN
EN WAPENSCHILDEN .

(Uit het Fngelsch.)
thans, in een nabuurig Ryk, de Wapentekens ert Wa.
D aar
peni -childen zyn afgefchaft, zal hot niet to onpas weezen,
mot een kort woord , cierzelver Berkonist aan to wyzen . Wy
troffen 'or cen beknopt berigt van, uit hot Eibgelsch, aan, 't
welk wy onzen Leezeren bier mededeelen .
Hot woord Herald woidt, volgens 't gevoelen der Oudheidkundigen, zamengelleld nit Ilcer, in 't Decitsch een Leger betekenende , en mid een Dienstkne t : dewyl een Herald voor.
naa,iilyk in her Leger diende . By droeg ook den naam vast
Kampvegter des Legers, als zynde de Officier, beflemd om den
Ooriog to verklaaren of den Vredc u ;t to roepen . ire Oordeel . .
kundigen willen, dat STENTOR, by HOMER S, de Herald der
Grieker was, en dat de Roaaeinen aan zodanige Offcieren den
naam van Feciales gaven : Inaar hot gebruik van Wapetl-kieedd .
ren, ais ondericheidende kenmerken van Her, tan den eerCten
verkrygcr verleend, en afdaalende op dims Erfgenaamcn, denken wy niet dat uit de gewoonten der Grieken of Romeanen kah
werden afgcleid . De vroegfle ocrfprong van dat gebruik is -n
zoeken in de Zeden onzer Saxifche Voorouderen . r_ .__ . Wy
leeren nit TACITUS, in zyn Bocksken over de Zeden der Gerrna_
step, „ dat de Opperboofden de Schilden met zeer uttgeleeze
„ verwen onderlcheidden ." Op deeze plaats merkt CEUVERIUS
aan, dat deeze cieraaden in 't cerst de Dapperheid des Oorlogshelds, en naderhand zyn Adeldom, betekenden . De Sclulden
van gemeene Soldaaten waren met een enkele kleur beftreeken,
tcrwyl die der heidhaftige Opperhoofden met beeldtenisfen van
Dicren befchilderd waren . In vutvolg van tyd gaven do oorlogzugtige Krygsoverften , aan hunne Gunflelin-en , in hot weld
verlof, om, op hunne Schilden, con gedeelte der cieraaden to
draagen , den Pans toebehoorende .
Deeze cieraaden waren, nugthans, niet erflyk zy bleeven
langen tyd tot den Perfoon bepaald . In de Eeuwen der Ridderlchappe, werden Wapentekens door den Prins gegeeven,
-en crflyk verklaard . Hot waren nlerktekens, van Waardigheid
en Ecre zamengeftcld, volgens de verbeelding der Menfchen uit
zekere kleuren en figuuren ; en werden, door den Vorst gegeeven zynde, op de Banieren , de Schilden en de Kleederen, gedraagen.
Dc Oude Ridders, in de dagen der Ridderfchappe , waren
N n 4
ge_
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gewoon, zekere Merktekens van ondericheiding aan to neemon
(meest altoos de gunstbewyzen Runner Zielsvoogdesfen,) op
bunne Wapenrusting, hunne Schilden, en Hclmetten : waar mede zy in de Ren- en Steeklpclcn verfcheenen . Daar Du deeze
Wapentekenen dlgetneen werden, was het niet to verwonderen,
dat byzondere Wapcnlchilden door den Vorst vergund wierden
met do Eertytels, die by aan zync Edelen, zyne dappere Legerhoofden en Gunilelingen, gaf.
SPELMAN zegt, dat do 'Saxon, do Deenen en Normannen de
Wapen fchil dell, uit de Noordl y kIle declen van Europa, in Engeland overbragten . De Krygslieden, die, by zwermen nit deezen
korf, om 't Noorden kwamen, voerden dezelfdc wyze van onderlchetding in, over geheel Europa ; en fehoon de zinnebeeldige
Figuurcn, in den beginne, willekeurig waren, werden zy, met
hot verloop van iaaren, erflyke Tokens van Adel, en de onder .
fcheidende Eertekens der Familien .
Do Hooglecraar BEATTIE merkt in zyne, onl veele redenen
dubbel leezenswaardige, Verhandeling over de Fabelen en Romans,
op, dat zy, die z : ch, by uldicekenheid, in de Kruisvaarten ter
vernleestering van 't Heildg Land gekweeten hadden, hunne verrigtingen aanduidden door eenig zinnebeeldig Token , op bun
Schild gegraveerd of getekend ; en zomnrgen houden dit voor
den Oorfpr,-)ng der Wapentekenen, die, Ichoon ze thans voor
Geld kunnen gekogt worden, oudtyds alleen door Dapperheid
to vetklygen waren . IDe verdeedigende Wapenrusting, toen in
gebruik, was van eene byzondere fuort, en gehcel verichillende
van die der Grieken en Romeinen. Do Leenbaron bedekte zyn
gehecle Lichaam met Staal of Koper, en de Helm was derwyze
gemaakt, dat dezelve, des hoods, het geheele aangezigt, uitgenomen do oogen, bedekte, zo dat by Wet kon ondcrkend
worden, dan door 't geen op zyn Schild llondt, of her Maakzel en de kleur zyller Wapenrusting . Hier door werden de
Kryhshelden, van then tyd, dikwyls ondericheiden . EDUARD
de Zwwarte Prins, con naam, zeer bekend in de Engelfche gelchie .
denis, word dus bygenaamd, nit hoofdc van do kleur zyner
Wapenrusting, weike nog in den Tower to Londen bewaard
Dan, vocgt by 'cr by, hot gevoelen, dat do
words .
Tekens , (Fe de Kruisvaarder op zyn Schild vertoonde, ten oorfprong llrekten van do Wapentekenen , kan alleen waarheid
wcezen van zodanige Tokens, ,its met het Stelzel der hedendaagfche Wapcnkunde overeenkomen. Want Tokens op de
Schilden zyn veel onder, hlykens hot Schild van HERCULES, by
}IESIODUS, dat van ACHILLES, by HOMERUS, ell die der Zeven
Thebaaniche Opperhoofden, by EscHYLUS, befehreeven . Eenigen
verbeeldcn zich, dat ze van nog hooger Oudheid zyn , en bekend waren aan NOACH, ABRAHAM en JACOB ; als merle dat de
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Tivaalf Stannmeu van Israel zich onderfcheidden door byzondere
Veldtekenen (1) .
*) Zie de tvysgeeiige, Oordcel- en Zedehundige Veihandelingen,
door I . neAi sic . It Dcel . bl. 49, enz .

GEHEIMHOUDING EN

STILZWYGENHEID, DOOR

VOORBEELDEN

OPGEHELDERD .

(Uit het Engelsch.)

madden een hoog gevoelen over de Geheimhouding
D e enOuden
de Stilzwygenheid : en met reden, dewyl de Ichennis
daarvan dikwyls do jammerlykfte gevolgen naa zich fleept.
ULYSSES, Ironing van Ithaca, een der Prinfen, Met AGAMEMNON tegen Troye in verbintenis , was zo zeer door veelvuldige
ondervinding van het nut der Stilzwygenheid oveituigd, dat
by, under de veclvuldige fchoone leslen aan den jongen TELEMACHUS gegeeven, daar op byzonder iuil ftaat .
't Was con
vaste ftelreget van deezen loozen Griek, dat een Alan, die
zyne gedagten en oogmerkcn voor anderen niet wist to bedekken, onbekwaam was, om op zyn geliefd Eiland cenig bewind
to voeren .
ARISTOTELES, gevraagd wat by hot bezwaarlykst om to verkrygen oordeelde? antwoordde : Stilztvygenhead!! SALOMO keurt,
gelyk ULYSSES , den Alan, die zyne cigene Goheimen nict bewaaren kan, onwaardig om to regeeren, en verzekcrt, dat hy,
die 't heimlyke openbaart, cen Verraader, ouch die hu bewaart, een getrouw Wend is .
Men zou natuurlyk verwagten, dat, in vutwerpeu van aangelegenheid, wanneer de Geheunhouding nuodzaaklyk is , dozelve althans in agt genomen zou worden : als, by voorbeeld,
in Zamenzweeringen ; en nogthans vinden c ; y , d ~t , 't zy door
haast, vergisfing, of onbedagtzaaulheid, gc .n con van ticn, zon_
der ontdekt to worden , tot ftand komen . 't Is e, :n goede Stet.IodlCil m-n de helft
regel : Servetur ad imum qualis ab ioitio .
der voorzigtigheid, welke men in den aanvang gebi u,kt , in de
volvoering behieldt , de uitllag zou zo dikw) is iiict icilen .
De Gelchiedenis alley Volken wyst nit , Fiat •d,; ;_' ameofpanners, 't zy in eene goede, 't zy in cone Lw,;aae,
your
ontdekking vreezen , wanneer 'er geen grand vour is, eu door
lets to fang uit to ftellen, door bet aan veelen toe tc vertrou .
even, enz. zich een ilegten ultflag berokkenen, hoe good oak
het begin moge geweest hebben : maar veroudelftellende, dat
'er geen van alle die toevalligheden gebeure, en alley (III Ceti
gunftigen voet voortgaat, heeft nogthans de ervaalenis gelecrd ,
dat
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drat eene onbedagte uitdrukking, geuit in de vervocring van eats
fchynbaar gelukken des aantags, ten verderve ftrekt van heir,
van wiens lippen bet geheim uitlekte .
Wy leezen, in bet Leeven van NERO, dien Geesfel van Rome, van veele Zamenzweeringen tegen dien Dwingeland, en
nogthans flaagde geen deezer, door gebrek aan Geheimhouding :
want ik reken den Opftand onder GALSA voor geene Zamen_
zwcering , dit was een openbaar bedryl : Een onder alle die
Zariienzweeringen was aangelegd door weinigen , en onder
deezen bevonden zich Raadsheeren . Zy hadden de volvoering
tocvertrouwd aan een enkel Man, die iluut en onverichrokken
was ; en de zaak met zulk cene he :mtykheid behandelde, dat
ailes een guniigen uitflag aan huuuen tocleg beloolde . Dan,
hun Uitvocrder, up de M.,rktwandei zgormendhopVlks
; order denzelven cen Alan , in ketenen gc_
klonken, die, den Dwbigeland beledigd hebbende, na do
gevangenis gel-,id word . Getroffen met mcdelyden op dat ge_
zigt, volgde by, beeagtloos, up, de gevolgen der iuboezemingen
van dat ougenblik, liiapte na den Govanbenen toe, en flusterdo hem in 't nor : ,, Zock do flraioeicnmno tot morgen to ver„ wylen : want ais gy din ecft, zal r .uau a nimmcr ter dood
„ brengen ." i_e Gc,angcnc vermoedde bier op wat 'er g,iande
was, en werd to ratio urn your zyn„ e•g ene veilighcid to zorgen . Diensvolgens vetzn?t by, den Ke'zer to mogen z ,:n ,
verhaalde dien !let gebeu!ltC, en wat by veimo ;;dde . Dc Outdckker werd te .llund op~ezngt, gevat, en beico,l, gepyn gd
zynde, alles . Dus blC :a Nl,i<o voor den yd booouden .
-- -oderen tyd ipande Piso, Can anz enlyk en opregt
Op eon
Man, tegen zyn Meester zamen, en hadt v,clen der voornaamllen in de Stad op zyne zydc ; moat eon er Verbondelingen alles verhaald hebbende aan I :PICHARIS, cone Vrouwc,
ontdekte doeze den tocleg aan vat.USCit>>, cen Geineensman ;
hooponde dien tot Medepligtigen to maaken . Hy egter nordecide hot eter, voor zich eerie zekcre belooning to verkrygen, dan dat Rome vry znu wordcn, en (,nu,lekte aan VERo
't ,eiiccie gehcirn . EPICHAiIS werd rwcc keeron gepynigd ; maar
alto vergocding, die zy islet mogeiykheid kon goovcn, w!ilende
toebrengen, lochende zy alles, en, in de gevangenis apgelluo .
ten zynde, VC'rh,ilg zy zich aan haw haisduek . anderen, egter,
bekenrcrde, swat men it haar net hadt kunucn haalcu, werden met den dood gellrafr .
-~- •- P INIUS gewiogr van zoke_
ren ANAX , CTR)S, die, ITCV it zynde , lieVer dan lief geheirn IC
ontdckken, zyn halve tong at beet , en den Dwingeland in 't
aan, e7 gt Ipooti
Magi, de :ryi Geheirnhoudiiig in onzc cigene z. :ak nord ;g is
voor ors z(.i .beI,m", verdicLt &&lve; zo Feel !,As Wer, als
vs'cl wanncer dC•zclvo inderen betrett : Cii wanncer de Stilzwygun .
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genheid nit geen antler beginzel voortkomt, dan dat van Trou_
the en Eerlykheid , is dezelve allerlofwaardigst . De D,enst_
bode, die , hoe zeer gedrongen , weigert zyn Meester to verraaden, is zo beminnenswaardig als zeldzaam . Zulke Dienstboden hadt PLANCUS, die, toen de vyanden buns Meesters zog_
tin to weeten to komen, waar deeze zich verbu gen hadt, bet
moedig we ;gerden ; liever verkiezende de zwaarfte ftraffen to
ondergaan . d e veiligheid hulas Meesters was 'er her gevoig
van .
De Ouden hadden zulk een diepen eerbied voor do Geheimhouding en de Stilzwygenhcid, dat ze Altaaren en Teulpels
ter core daar van oprigtten . OVIDIUS, fpreekende van de Offerande, aan do Gudinne der Stilzwygenheid toegebragt, gewaagt van een oude Praatmocr, zo inapagtig van tong, dat
zy, aan oc Stilzwygenheid offerende, to midden van den eerdienst, dezelve niet wilt to bcteugclen . Zy werd niet verboord .

ZFDELYKE BEDENKINGEN .

is niets zo verderlyk op den aardbodem , dan de vervolgE rzugt
; her zy dezelve entfta uit Lcifchillen in den Gods_
dienst ; het zy dezelve haren grond hebben in Staatsbelangen .
De Vervolgzu t fenced veelal de ketenen voor de Onfchuld , en de ftroppcn voor de Omiozelheid .
Zy verbittert den mensch tegen zyne natuurgenooten ; en dorst naar
menfchenbloed .
Zy ontvolkt den Staat , verderft een
Gemenebest , en heeft meer menfchen in Europa verflonden,
dan de pest. PHILIPPUS DE 11de verloor , door do Vervolgzugt, eon fchoon Land, LODEWYK DE XIVdc, zyne beste en gegoedfle Onderdaflen .
Andere Landen, en Wy Hollanders vuornamelyk, deeden ons voordeel met des Konings diva .
lingyen, en do dwaashetd van Vrankryks ongelukkige Staatkun_
do. Kunflen en Wetenfchappen, Koophandel en onnocmelyke
Schatten , bragten de Vlugtelingen, die wy met opene armen
ontfingen , tot ons over ; Wy maakten 'or good gebruik van,
en vertykten l et ons Land mode ; terwyl Vrankryk verarmde,
e , f gehecl wierd uitgeput .
Te Iaat zag de Vorst zyne
dw fling, die nict to herftellen was ; en do fchade, welk dat
Ryk door zyne dwaze Staatkunde toen Iced , was bykans onhesllelhaar ; her Ryk was althans in zyne inwendige getleldheid
tiic : mate verzwakt , dat her do (yeledene fchade met, dan na
-, eale wren , en niet , dan door mcerder infchiklvkhe :d , is to
tr)vcn gekomen . -- Welke fchoone voofbeelden voor an_
Genaenebesten, on, 'or zich aan to fpicgelen ;
w f` RyLen en
ten
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teen einde zich to wagten voor eene Staatkunde, zo verderflyk
voor ecnt Gemenebest .
Hot is ewe grootedwaasheid, en veelal een bewys eener
large zie1e, al to veel to willen praten, en zyn geest over alles uit to laten . De voorzigugheid vurdert oplettenheid, en de
wysbeid ziet tyd , plaats en !lunden, aan. Een wys man breidelt zynen tnond, en bedwingt zyne tonge , wanneer by ziet ,
dat fpreken zou fchaden, en hot zwygen voordeel kan doen.
Doch by zwygt niet ftil , wanner het Ipreken noodzakelyk
van hem gevorderd word . Een trapper is een last in de zanlenleving , en vooral , wanneer by hoog van zichzelven denkt ;
in zo coo geval word by vollisekt onverdraaglyk .
Men
febuwt ailerwege zulk een man, om dat zyn omgang elk eeu
verveelt, en een zoort van geweld aandoet .
Spaatzaamheid is eene groote deugd ; dan , daar ze met hare niterie grenzcn paalt aan de Gicrigheid , kan ze veelligt
overflaan tot ondeugd .
Dikwiis is hot zeer moeijelyk ,
de uiteifte icheidspalen dezer twee to onderfcheiden, en bier
door ziet men wel eens iets aan voor gierigheid , 't geen, in
den grond belchouwd , lpaarzaamheid moet heten ; en weer integendeel word wel eens iets voor lpaarzaamheid gehouden,
dat «aarlyk gierigheid is .
Hot veriient zekerlyk gecn_
zips den naam van gierig , wanneer men heden dat Been
fpaart, hot welk men morgen moet gebruiken . Maar dat is
Gierighcid als men voor moigen fpaart, 't Been gun uitftel lyd
tot morgen ; en dat men voiftrekt heden moest gebruiken . De
vooiz , gtigheid leert fpaarzaam to zyn op zyn tyd, en gebruik
van iets to maken, wanneer bet de nood vordert .
Vat betaamt den mensch racer dan Nederigheid . Ziet by op
sachzclven, by is nietig fof en asfche . Heden als een bloom,
die welig en frisch zich vertoont, - als cen bloem die
jeugdig blocit, - maar die morgen in hot iof nedeigebogen
1igt. --- Slaat by bet oog op zynen Grooten Maker -- welk
cell afftand befpeurt by tuslchen bet Schepzel en den Schep_
per -- tusfchen hem en tuslchen God - cenen afiand , veer
wyder dan de Hemel is van de Aarde ! Hier op zyne aandagt
vestigende , wat moet dit hem niet eene nederigheid in den
boezcm fiorten! - \Vat verheft gy u dan , o Menfehen ! die,
als Goden, op ewe minderen , met een oog van veragring, ne .
der zier ; --- die uwen Medemensch, uit bet zelfde vleesch or,
blood bcltaande als gy, met verlinading , en als kruipende fha .
Len, aanziet !
C.

M--- ENGELWERK 1
TOT T?RAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

VERTOOG OVER DE MIDDELEN, OM DEN OUDEN DAG
EERLYK EN DRAAGLYK TE DIAAKEN .

(Uit het Engelsch.)
De Grysheid is eene cierlyke Kroone : zy wordt op deft
4reg der Geregtigheid gevonden .
S A L 0 1\1 0, Spr . XVI. 31 .
Jet is eene bedroevende bedenking, dat de Mensch ,
als by in leevensjaaren toeneemt , van natuur ontaart, en allengskens die tedere aandoenlykheid verliest,
welke eene zyner uitmuntendfle hoedanigheden uitmaakt .
De traan van mcewaarigheid, fchreef JUVENALIS, is het
cerwaardigst kenmerk van Menschlykheid .
Hoe veel wezenlyke fmert zomtyds mope veroorzaal :t
worden door aandoenlykheid van gefieltenisfe, in 't algemeen wordt dit opgcwoogen door aangenaame t-ewaarwordingen , die niet min weezenlyk zyn , en zorgzagtend, om dat ze de vreugd van bedagtlooze vrolykheid
niet opwel:ken . Het Iced, voor cen medelydend hart,
is treffend ; maar de voldoeningen van het zelve zyn
Diet min verheeven . Niettegenflaande alles wit men.
gezegd heeft , van bet geluk eener kocle gefieltenisfe,
zal elk, die de dingen op den rechten prys heeft leerert
fchatten , deeze of bidden als een vlock , welke zyne na .
tuur vernedert. 't Is het ontkennend geluk van de dom~
Re Beesten, verweezen tot de dicpfte Iaagte . \Vie zott
wenfchen een Iseotrer to wezen, als zyn gcboortelot hem
in flttica plaatfte ?
Dan , hoe elendig de float is, wanneer het hart ephoudt de vaardige aandoeningen van Liefde en Medelyden to gevoelen, wy naderen alien tot den~:elven, door
die wet onzer Natuure , wake oils verpligt , en, tot zekere hoogte van volmaaktheid gekoinen , met eene to
rug gaande fnelheid of to wyken van alles , 't welk ons
bet vermUSgen fchonk, om to behaagen en genoegen to
ontvangen,. maar, indien de Ouderdotn allcen vergezeld
V. DUEL . MENGELW . N O . 13 . 0 0
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gins met bet geniis van beminnelyke hoedanighe4eti
zou hot verlies van Aandoe„lykheid, dihwvls, een gCluk
molten gerei end w r en voor den Ouden zelve ; dewyl
bet hem bevrvdde van bet gevoel van een der grootite
aller natuurlyke en ouverd ende onheilen . Doch de wearheid der zaak is , dat het geniis van al bet beminnelyke, zomtyds, aangevuld wordt met al wat haatlyk is :
even els, in bet \Vin,erfaifoen,bet lommer der hoomen
en bet gezang der vogelen niet alleen niet meer i5 , maar
opaevolgd wordt door akelige dorlicid , in welke de pure
winder guilen , en de fchorre wintervogels zich laaten
hooren . Oudcrdom , fchoon ongevoelig , en als dood voor
genoeglyke aandocningen, blyft aandoenlyk your finerte .
Decls ontftaan deeze kwaalen uit de natuur, en zyn,
onvcrmydelyk ; decls nit ecn verkeerd gedrag, 't welk,
door Rede en \Vysbegeerte , ken vei'oeterd werden .
\Vanuecr het L , chaatn door do Jacren vcrzwakt , moet
kwynin!; of fmert daar van bet noodzaakl',k gevolg weezen . Lichaamszwakheden doen de kraut der Zielsverniogens ver :minderen . Ongemaklyke aandoeningen, langen
tyd eanhoudende, verbitteren een andcrs aangeboorei,e goedaartighc,d . De gemelykheid, de knorrigheid, en
de ftugheid , zo eigen aan den Oudcrdom , hoe onaandenaam ook , moeten ten besten geduid , en verdienen
althans met berispt to worden als eigenwilligc gebreken .
Zij ziin de natuurlyke gevolgen van onlust, en vloeicn
niet ruin van zelve uit een zicl vol kwelltng, dan bet
blood uit een doorfiouken ader . Zy ftooren do rust , en
vergiftigen het genoegen der verkeering : dan, men Moot
ze geduhlig verdraagen , zo al niet door Menschlieven .
heid daar toe opgewekt , uit de overwec ing, dat de dag
Diet verre of is , wear op wy dezelfde toe eevenheid
zullen behoeven . En wy zullen eerlang ondervinden ,
hoe grievcna voor het hart de ongeduldige verwyten
zyn der zo .ianigen, die door de banden van Egtverbinten~sfe, door f,tnderlyke of bluislyke verpligting , verbonden z\•n , om ons op to beuren , onder den last der
ongeuiakken des Ouderdonts .
Maar do an dervinding toont , dat de Ouderdom niet
altnos vc rgezeld gnat met natuurlyke zwa~'zbe :d . Oorfpronglvl,e ilcrkte van gefteltenisfe, floods bctrave maatigheid, doerons dikwyls in den Ouderdom ~roen zyn .
7n (lit ;oval zyn de haatlyke hoedanigheden ,, doorgaans
can dat tydperl~ des Leevens toegefchreevr~n , onverfchoon=
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fchoonlyk . Dene daar aan geevenredigde verbetering
behoorde bet uitwerkzel to weezen van langduurige
waarneeming en ervarenisfe. De ondengd van gierigheid , veeltyds hooge jaaren kenmerkende, is, in dezelve , onredelyker, dan ooit . Zy is niet min ongerymd ,
dan dat men cen meerder voorraad van leevensmiddelen
opdoet, naar gelange men nader aan 't einde der rei,6e
is . Deeze gierigheid is de bron van veele andere veragtclyke ge(leldheden . Zy gewent bet hart, om de elende zonder medelyden aan to zien : dewyl medelyden tot
verligttng noopt ; en die verligting kosten baar : . Hardheid van hart wordt, gelyk andere ondeugden, vermeerderd door inwilligingen , en by , die langen tyd bet geIuk of on,eluk der geenen , die met den algemcenen
band der ktenschlykheid aan hem verbonden zyn , met
een onverfchillig oog heeft aangezien, zal welhaast zich
onvriendelyk aanflellen in ?yne nadere betrekkin :,,en ,
wrced voor zyn Gezin en Bloedverwanten, en een plaag
voor zichzeiven worden .
Deue andere hoedanigheid, die . welke to *ege brengt
dat de zodanigen , die allergefchiktst zyn om den Gryzen genoegen to bezorgen, hem vcrmyden , is eene onredelylke flugheid van Zeden . Een vreemdeling voor de
nandoeningen der Jeugd , en vergeetende dat h ; zclve
eens long gewecst hebbe, oordeelt by over de onfchuldige vrolykheden van een leevendigen a art en cen warty
hart , naar de ftriktfle voorfchriften van de flrengfl :e
voorzigtigheid . fly ondervindt , nogthans , d-It zyn oordeel weinig geteld words door de zodlnigen . die van
alle kanten meer inneemende flemmen hooren . Hy wordt
onverduldig en grommend . fly veroordeelt alles wat
tot den tegenwoordigen tyd behoort , by verheft de gewoonten, de vermaakcn ., de kfederen, de zeden , den
fntaak , d :e in zyne jeugd in zwang gin~;en ; en hem
veel beter voorkomen, dan die van den tegenwoordigert
tyd : enkel, dewyl zyne vermngcns, cm 'er genot van to
trekken, toen levendiger en fcherper waren : de eigenfle
rede, waarom de tegenwoordtge, in 't oog zyns Kfeinzoons, onwederflaanhaare aantrel , kelykheden hebben .
Tegen de natuurlyke kwaalen des Ouderdoms , moor
nien eer hulpmiddelen zoeken by den Genecsheer dan
by den Zedekundigen . Nlaar do Wysbegeerte kan de
finerten , die niet to geneczen z ; n , leenigen ; bedenkingen verfchaflen, welke, als een 'balzem , de wonder's des
Do A
tat .

S4'c

VERTOOG

harten verzagten ; ons leeren de rampen , welke meil
niet kan afweeren , to draagen , en , door onze kragteii
van wederftand to verzameleii, in ftaat ftellen, om den
last to verligten .
Allen zyn nogthans niet gefchikt, om de voordeclert
der Wysbegeerte to erlangen . Weinigen , behalven de
zodanigen, svier verfland aangekweekt en gevormd is,
.door opvoeding en onderwys , kunnen de wyze voorfchriften van een EPICTLFUS of CICERO verftaan, en 'er
hun voordeel mede doen . Maar de Godsdienst biedt
zyne kragtdaadiger bulpe dan tie Wysbegeerte van deeze of, andere Schryvers kan verleencn , om het bittere
van dcn beker des Icevens to verzoeten, op eene wyze,
gclchikt naar den fmaak van elk Mensch .
Godsdienst , in de daad , is uit zichzelven allergefchil:tst , om de donkcre wolken , welke in den avond
des leevens opkomen , to verdryven , en zonnefchyn to
doer gebooren worden . Maar voor de zodanigen , die
of in 't oorfpronglyke , of in de vertaaling , gebruik
kunllcn maaken van crcERo over den Ouderdosn, zullen
daaruit veel nuts kunnen trekken . Veele Zedekundige
Verhandelingen , hue fchoon en bevallig ze ons by hot
doorleezen voorkomen, zyn van weinig beduidenis in hot
lcevens,?,edrag , en loopen op befpiegelende verlusti ;ing
uit : maar deeze Verhandeling, over deer Ouderdom,
fchryft regcls voor , on verfchaft denkbeelden , die , ter
betragting aangewend , dat tydperk des leevens waarlyk
aangenaam en eerwaardig maaken . Elk Grysaart die wys
en gelukkig, en gevolglyk een voorwerp van hoogagting
wenscht to zyn •, behoort deeze Verhandeling to leezen,
en to herleezen .
Kan de behoeftigc en ongeletterde bet bykomend
voordeel van 1Ieiden/clu : 11'y .heid niet erlangen, te huuner vcrtroosting mogen wy hun verzekeren , dat de
EuangclifLhe Wysbegec1 •l e volkonien gefchikt is, om de
kwaalen der Ziele to gencezen, dat deeze geene uitftee=
kende bekwaamheden, of veel tydruimte, of diep denken, vordert. Het waarneemen der Godsdienst- en Liefdepligten zal de ledi-e uuren van hooggeklommene Jaaren , op de heste wyze , aanvullen, gepaard met die voldoening , well :e altoos loilyke bezigheden vergezelt, en
ftrekt, om de gevoclens van geduld en onderwerping
in to buiezemen . en Godsdienftige frnaak zal de aangenaainfte genietingen doen gebooren worden . De woeH,
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lige vermaaken der Jeugd zal men verwisfelen voor vuu-

rige Godsdienfligheid ; 'er zal in oils eene vlam ontbranden , die het kotlde bloed des Ouderd )ms verwarmt,
en ons genoegen verfchaft, in maate gelyk aan die der
j eugdiger driften, zonder gevaar van derzelver misdaadige buitenfpoorigheden .
Langs deezen iveg, zullen wy de eerwaardigheid van
den Ouden dag kunnen ophouden ; en van deeze hangt
deszelfs geluk grootendeels af . 't Is deeze alleen , die
de onbefchoftheid der Jeugd lean bedwingen , die maar
al to dikwyls, door ligtzinnigheid vervoerd , dien cerbied
vergeet , welken de Ouden eordeclden verichuldigd
to zyn, aan de gryzen hairen . Befchreielyk is bet, in de
daad , in veele Gezinttep , de Oude lieden veragt en
verfmaad to zien, en, als van geene beduidenis meer,
in cen hock verfchooven . Zodanig eene behandeling is
aanffootlyk ; doch kan nict gemaklyk voorgekomen worden , a1s 'cr g eeene perfoonlyke verdienflen huisvesten ',
en geene agtbaarheid ontleend van meerdere vgysheid,
om bet gemis van aantrekkelyke hoedanigheden to vergoeden . Tederheid en genegenheid mogen geduldig en
oppasfend weezen ; maar wie zou niet wenfchen liever
met hoogagtipg bejegend to worden , dan de pulp van
de hand des rnedelydens to ontvan en? Ter zaake, nogthans, van fluislyk geluk, hebbe men to bedenken, dat
de gezagvoerende houding van Wy sheid gemaatigd behoort to worden door cene zagtheid van Zeden ; en men
zal bevinden, dat Eerbied , met Liefde gepaard, de allerverkieslykfle is .
De aandoenlykheid der Jeugd in hooggeklomme Jaaretx
to behouden, ,valt zwaar : dewyl Rede en Wysbegeerte
weinig kunnen toebrengen tot derzelver volduuring,
't Verlies daarvan is een natuurlyk gevolg van verzwakking . Onze zintuigen , onze zenuwen, verliezen
met den tyd de gevoeligheld . Dan, dit kan verhaast en
vertraagd worden . Maatigheid in de Jeugd , met de' andere voordeelen van dat gelukkig Leevenstydperk , zal
de aandoenlykheid verlengen . En, onder de veelvuldige
drangredenen van vroegtydige WVysheid, is geen van de
minfte, dat \Vysheid in de ,Jeugd, doorgaans, van Geluk
in den Ouderdom gcvolgd wordt .
Misfchien brengt niets meer toe om de aangenaame
j eugdige hoedanigheden to verlengen, dan het bewaaren.
rttp ¢en fmaak voor derzelver tanfchuldige vermaaken
Me00 3

VERT00G OVER DEN OUDEnDOX .
542
Metiigtnaal worden wy oud in onze gevoelens , eer wy
bet in jaaren zyn . Wy gewennen onszelven can de
treurige denkbeelden van een allen ;skens verval, en verzaaken, eer wy onvatbaar zyn voor bet genot, de voldoening welke wy zouden kunnen fmaaken . Vermaaklyke zo wel als fmcrt'yke denkbeelden neemen wy door
medegevoeligheid over . fly, die de gezelfchoppen der
jeugd en de vervroly . :ingen van dezelve bywoont , vindt
zich opgeruimd , vergeet voor een tyd zone zorgen, eu
de iimpels van bet voorhoofa ontfiouzelen zich .
De Boeken, die wy in onze Bejaardhcid leezen, zul1en grooten invl3ed hebben op ooze geaattheid, zo wel,
als op ons verffand en ons gedrag . Veelen leggen , door
eene kwaalyk begreepene voe ;lykheid daar toe aangezet,
vermaakiyk onderhoudende Bockeir ter zyde , en leezen
geene,andere , dan die ernstwek! :ende Verhaudelingen,
welke, hoe zeer ook gefchil,t voor zel.ere tyden , nogthans, als zy, zonder af'wisfeling, geleezen en herleezen
worden, eer ecne gevestigde droefgeestigheid, dan welgegronde Wysheid, hervoort brengen . `Vaar-pm zal de
verbeeldingskragt, die overvloeiende bron van 't genoeglyke, ons niet Ineer vermaaken, als wy zulks bet meest
behoeven ? Waarom zullen wy de Werken van een IioRATIUS, VIRGILIUS en HOu1ERUS ter zyde leggen, om
altoos een SLNF CA en ANTONINOS ill handen to nee .
men? De mer oordeel uitgekoozene lnen ;eling van Boeken , die tot de verbeelding f~rceken ,, met die bet verfland verlichten, zal de uitwerking van bei .le doen toe .
neemen , en , ter,A yl ze gezondheid en gelul . bevorderen,
zen aandoenlyk vermaak verfehaffen . ---- t-IoaATIOs
wenschte , dat by zvn ouden dag niet r lngt doorbrengen , zonder zyn Lier . De Muzvk is ecne aangenaa1ne gezellinne in aloe Leevensftanden ; en voor den Ou.derdoni zeer gefchikt . Zy veifchaft bezigheid , zonder z vernlocienis, en ftreelt de zinnen, tcrwyl zy he ;
hart roert.
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ARIEF VAN DEN BEROEDIDEN TISSOT AAN DLN SCHRY .
VER VAN' DE Gazette de &rnW, OVER DE ZITPLAATS
VAN IJET ZOOGENOEMD ZYDEWEE (*) . VERTAAJLD,
EN MET BY , OEGING VAN EENIGE AANDIERKINGEN,
NOPENS DE BEHANDELL\G DEEZER ZIERTE,
MEDi, GLDEELD DOOR LAMPS TUS NOLST, Med.
Doctor tc Zlvolle , en Lid van ltet Batcr, fclt
Gc,iootf hap der Proefonde, vi,ulelijke dI'ijs.
begeerte to Rotterdam

, Wet Edel, zeer Geleerd peer! in het 49fte
J kNoh .b. van
de Gazette de Sa,ate, h,°.t nixtrekfel , het
well, gy van de laattle Verhaudelinh van den Heer PoRTAL gegeeven hebt , met het zelfde vermaak geleezen,
waar mede ik altoos alle de \Verken van then beroemden Geneesheer doorfnufleld heb ; en zyne Waarneemingen, die ter betooginge tlrekken ' , dat de Zitplaats van
bet Zvdewee in de Long moet gefleld warden , zyn zeer
gewlgtlg, : dock cy fchynt die waarheid -.Is nicuw to
willen opdisfchen , en dit is eene foort van belediging ,
die ;y zoodanigen Geneesheeren , die haar voor lang
kenden en gevestigd hebben , aanduex : daar ik onder
dit getal behoore , zult gy my wel willen toeflaan, dat
1k , in weir a -c woorden , de Gefchiedenis van bet gees men
omtrent dlt gefchililuk gedagt heeft, herinnere .
C ELIUS AURELIANUS
hadt reeds cen Hoofd{luk (-f )
tot ontierzoek van de Zitplaats van pet Zydewee gefchikt : by leert ons, dat LuIUPHON ze your ItIPPOCRATES, EVENOR, PRAXAGORAS, PHILOTIDIUS, HEROPHtLUS, in de Long gefteld had : by plaatst pet Zydewee met
IUPPOCRATES in het Ribbenvlies (4) , en dit gevoelen ,
well:, GALENUS mede omhelsde, wierd tot in hot inidden

van de Zestiende Eeuw, algemeen . Te flier tyde kwam
ALEXANDER PETRONIUS wederom tot de oude meening
van LURIPHON, en h ;,--Id llellig tlaande, dat de Zitplaats
van pet Zydewee niet in bet Ribbenvlies , maar in de
Long, moest getleld warden ; alle 7,yne leerlingen nanien
deeze denkwys over, en zedert deezen ty j was zy ook
die van zeer veele •G eneesheeren . CO1rLRUS , eene befchry
.
(') Pleuritis. (-f) flcut . Morb . Lib
004

Cap, IS . (-l) P1cmu,
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fcliryving van een Zydewee, welk in bet jaar 1 .563 door's
gaande heerschte, geevende, fpreekt van gebreken, die
by in de Longen waarnam , en rept zelfs geen eukel
`voord van bet Ribbenvlies . ZeccHIUS , die in 1 ;, 99
fchreef , PLATERUS een weinig tyds daarna , CLr_TUS,
MANELPHUS , VITAGLIANI , CafrATUS , BENFDIC'i US,
bevestigden deeze zelfde waarheid . En sERVIUS, die in
1 648 to Rome ftierf, verklaart , dat by Ineer dan drie-

honderd menfchen , aan bet Zydewee geltorven , in bet
Ziekenhuis van den H. Geest geopend . en altoos de Zitplaats der Ziekte in de Long, en bet Ribbenvlies weinig
of geheel niet aangedaan, gevonden heeft . Het is in de
Long waarin VICARUS in twintig , GALIARDUS byna in
dertig,en NANNUS in zeer vecle lyken, de Zitplaats van
de bedoelde Ziekte aangetroil'en hebben . CLAUDINI
deed to Boulogne dezelfde Waarneewing , en BAIRONIO
to Forli . JOUBERT zegt insgelyks , dat de opening der
lyken hem geleerd heeft, dat de Zitplaats van bet Zydewee in do Long is . ZWINGER en DILLENIUS getuigen bet
zelfde ; en HoFFAMANN ffelt in eene Verhandeling over bet
Zyde,'ee en de Longontfleeking , die in 1699 Net licht
za,, en welke men , in de Verzanieling van zyne `Verlten,
geplaatst vied, dat bet Zydewee cene ontfleeking van _de
Long was , en by hank verl'cheiden Geneesheeren aan,
die zuiks v66r hem gefchteeven hadden ; in zyne Leerflellige Genceikunde, welke derti ; jaaren daar na to voorfchi n kwam , maakt by van de Longontfleeking en bet
Zydewee flechts 66ne Ziekte . Do talryke 1Vaarneemin~t rl Van VALE \LVA, b1I?RG! GNI , FISCHER , GESNEP. !
ITALLt:R, PASTA, SAUVAGES, LILUTAUD, SARCONE, bevesli en deeze leer . 11 : omhelsde ze in 1760, in myne
Rna /ceeving voor de (;ezondheid van den gerneenen Man,

en, iii 1762 , eehruikte ik drie en twintig bladzyden van
tnyn J3ricf aan den Veer HIRZIEL,om dit teen DE HAEN
ilaar•(le to hn :Ideil . lk trok myne bewyzen nit de toe,
vallen der Ziekte, uic de natttur der deelen , uit de openingen der lyken dour anderen , enitd,ormyzeln
ven in het work geflel &. In het jaar 1771 beweerde men
deeze flelling 61) de Unirerdteitte-Edin urg, en de Heer
DgVE wilde he't word Zy lewee uitgeroeid heblhen . In 1 . 79
deed de 1-leer GRUNER in cene Verzameling va ,, Akaddmifchs
Verhaudelillgen van cna, drie kleine overwcegingen (*)
van
(')

Coinrs'ontatlones.
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BALDINKETa drukken , waar in deer
eieerde Man , net veel orde en juistheid , heeft aangehaald
alle Schryvers, die, van de vroegfte oudheid af, cc waare
Zicplaars der Ziekte zeer wel gezien hadden ; en de voortrefiyke Schryier van bet Phyfician's I, ade Mecum oinhelst
het zehde gevoelen . Ik kon een groot aantal van andere
Genecsheeren, die insgelyks dit gevoelen toegedaan zyn ,
bybrengen, maar dat getal van aanhaalingen zoude nutloos en verdrietig zyn . De Waarneemingen van den
liter roaaTAL zullen wederom deeze waare leer helpen
aanzien verkrygen en verlpreiden . Ik ben overtuigd, dat
zy , in korten tyd, die van alle Geneesheeren zal zyn,
~n ik geloove dat men gerust kan ilellen,
Poor eerst : dat bet Ribbenvlies nooit de wezenlyke
Zitplaats is van de ,Ziekte , die men een waar Zydewee
noemt.
Ten tweeden : dat zelfs het Ribbenvlies in deeze Ziekte
zeer zeldzaatn ontflooken zy - dat, hidien zulks al
plaats heeft , dit aan de verfpreiding van de ontfteeking
der Longen to wyten zy , en dat zyne ontfteeking de
oorz.aak van de pyn niet uitmaakt.
Zen deaden : dat 'er intusfchen fomwylen een ontfteeking
van het Ribbenvlies en van de llorstipieren, zonder be .
leediging van de Long, plaats heeft, welke dan de Ziekte
vormt , waaraan men doorgaands den naam van het
val/ehe EZydevce geeft ; eene Ziekte, voorwaar, zeer zeldzaam ! en waarvan men in Edinburg zegt dat bet eeu
Phenix is , die in vyfhonderd jaaren eenmaal gebooren
word t.
Sta my toe, myn Heer ! bier to mogen byvoegen,
dat ik geloove, dat men zich bedroogen heeft, met U
to zeggen, dat bet Geneesmiddel, bekend onder den
naam van het Saamoefefd Conferf, of de Marmelade van
TRONCHIN, zoude bereid worden uit Honigdauw (*) en
Gelei van Abrikozen, in water ontbonden . Ik twyffele,
of die beroemde Geneesheer ze immer op die wys heeft
doen vervaardigen ; ik heb ze zeer vaak door zyn eigen
band voorgefchreeven gezien, en was altoos faamgefteld
nit gelyke deelen van Honigdauw, versch geraakte merg
van Carfie (f), en Olie van zoete Amandelen ; indien de
Olie versch is, heeft bet middel een aangenaamen fmaak ;
dit

van den Hoogleeraar

*) ;Manna. (1) Pulps Casfue.
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dit is het Stiamgefleld Confeif uit Casrie (a), in de fpstheken, zedert twee eetuven ; in tommigen is bet faamgefteld uit Honigdauw i Casfae en Siroop van den' Heemst
wortel (b) ; in anderen vied men, in ftede van deeze
Siroop, die van de bleeke Roozen (c) gefteld ; dc London en Edinburg/ehe ilpotheken hebben 'er bet
BOER HAVE is,
merg van Tamarinde (d) bygevoegd .
geloove ik , de eerfte geweezt, die de Siroop van den
Heemstwortel de - plaats van de Olie heeft doen vervangen, en TRONCHiro plagt dit voorfchrift van zyn' wydvermaarden , Meester doorgaands to volgen ; ik doe bet
fomwylen met de Olie , doch meermaalen met de Siroop
van den Heemstwortel , bereiden ;in eenige gevallen maake ik gebruik van de Siroop van de zoete Amandelen (c) , van Zuikerei (f) ; of van de vyf openende WorDe byvoeging der Tamarinde is niet
telen (g) .
altbos nuttig.
jk heb de eer met byzondere hoogachting to zyn ,
del, Zeer Gelcerd Heer!
Uwe zeer ootmoedige en
bereidvaardige Dienaar,
TISSOT, A A
Laufanne ,
den aofcn der Wzntermaand,
1789 .
Ik neenie deeze gelegenheid waar , om my , over de
behandeling . .der genoemde Ziekten, bet zoo genoemd
Zydewee napielyk, en de Lortgontfteeking, eett weinig
uit to brejden,
1k ejkenne gaarne, dat, zedert de Werken van TISSOT
en ancleren, ter onderrigtinge no pens de behandelinb der
Ziekten, -voor miukundigen bet licht hebben gezien, de
vooroordeelen, onntrend het gebruik van verhittende middelen in 'heete en vooral in Ontfteeking-Ziekten, allengslens worden weggenonien, inzonderheid by Dorp-Clairurgyns en jonge DoEloren , die toch itnuers wel het
meest
(a) EleEtuarium a Cafa vel diacafia . (b) Syrupus Althea .
((c) Syrupus Rofarum pallidarum . (d) Fulpa Tamarindorum,
(e) Syrupus Amygdalinus . (f) Syrupus Cichtrei.
(g) Syrupus 5 Radicum apericntiusn .
ahel I
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,Naest gebruik van deeze boeUn maaken .
Doch bet
ichynt n y toe, dat men, door foortgclyke wys van
fchryven, wederom andere misilagen in de behatideling
der Zieicten voortgebragt, ®t ten mtn(len gevestigd , heeft .
.aaten de gemelde Zi-Aten ten voorueclke mogen (trekJ
hen ! Hoe veele beoeffenaars der 'GeneesLunde zyn 'e ;
niet, die, zoo ras zy flechts den naatn varl Zydewee etl
Longonttleektng hoorcn noemen , of dac zy cenige we ,
zenlyke tekenen van dezeiven by huuue Lyders ontdek.
ken ,,'aadlyk nergens anders dan op Aderlaatingen , Spaan,
fche Vliegpleisters, verzagtende en verkoelende Salpeteraclrtige dranken, denken?Indien men by herhaaling hloed
afgetapt, de gezegde utiddelen aangewend heeft, en do
Lyder llerft , waant men zich 'zeer we1 van zynen pligt
gekweeten to hebben : men heeft gees ander denkbeeld
omtrend de geneezing deezer Ziekte, dan daar bet eene
ontileeking van de Long is zy ook niet anders, vooral
in dit edel ingewand, dan door Aderlaatingen en de gewoone verkoelende Artzenyen , kan worden weggenomen ;
en men had inderdaad gelyk, indien de Ziekte altoos
eene wezeulyke Ontlleeking ware ; doch dikwerf is zulks
bet geval niet. Men behoorde dus, myns bedunkens,
onderrichting; to geeven omtrent den vericllillenden aarr,,
die deeze Ztekten, zoo wel als alle audere, op verfchillende tyden van bet jaar aanneemen . Men behoorde eenvouwige, doch zekere, gid(en aan to wyzen, om niet
altoos in bet duistere to laaten omdoolen ; kortom, men
moest in dergelyke, even als in alle andere, Genees,
kundige Werketi, meer doen zien, welke ziekten aan ieder byzonder faizoen eigen zyn,, welken invloed de
luchtsgefteldheid en de algemeene aart, die 'er in alle
ziekten op zoodanigen tyd aangetrofzn words, heeft ;
fangs deezeu weg zoude men van tyd tot tyd helpea
yyoortplanten de leer, waardoor de naalnen van HIPPoct:ATES , sYDENHAM, HUX[iAM -en and-tren, tot bet laatfle
jiageflacht altoos zullen worden overgebragt, en welke
STOLL , GRt1NT, DR PLE NIGH en nicer audere der hedendaagfche Geneeskundige Schryveren , der vergeteiheid,,
waaraan zy fchier was opgeofferd, onttrokken hebben,
en waardoor zy zich insgelyks zoo beroemd als verdienstlyk hebben gemaakt .
tiVannecr TISSOT zegt, „ dat in bet begin eener Longontfleekinge zich fomwylen poogingen tot hraaking opJoeq , waardoor onkundigen bedroogen worden, en menig.
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nigmaalen een braakmiddel hebben voorgefchreeven , bet
geen doodlyk is (a)," en , dat by in de behandeling der
Longontfteekinge Diet gerept heeft van Braak-, noch van
Buikopenende middelen , naardten zy in deeze Ziekte geheel
ftrydig zyn (b)," is zulks, onzes oordeels, voor minkundigen to oubepaald gefproken : wy gelooven, dat dit gezegde alleen kan toegepast worden op de behandeling eener
waare, ongemengde, Longontfteeking, die 'er in fomrllige
geftellen , en op veele tyden , voorzeker aangetroffen words ;
doch , op andere tyden , en in andere menfchen , is de Ziekte op verre na zoo eeuvouwig Diet, maar deelt of in het
zinktng-, of in bet gal-, of in bet flymachtige, of, bet
geen echter ook zeldzaamer gebeurt, zy heeft byna Diets
van bet waare ontfteekingachtige : zullen nu Diet veelen,
die de aangehaalde plaatfen leezen, tot bet denkbeeld gebragt worden, dat, zoo dra 'er flechts eenige tekens van
ontfteeking voorhanden zyn, alle Braakmiddelen tertlond
iBoeten afgekeurd worden ?
behoort dit Diet mede
en eindelyk, zal dit
onder de Vooroordeelen?
veele Lyders Diet doen omkomen, die men anders in
bet leven zoude konnen behouden?
Ik beken, dat TISSOT, in een ander t-ioofdftuk, over
de Galachtige LongontJleekingen en Zydeween, llraakmiddelen toeftaat ; maar,behalven dat bier als van eene geheel andere Ziekte, en wet van eene Rotkoorts, met very
flopping in de Long, gefpmken wordt , en waar door
wy Diets anders kunnen verftaan , dan dat men in dit
geval de oorfprong der Ziekte zoo Diet geheel , ten minften voor zeer ver bet grootfte deel, aan Gal heeft toe
to fchryven , zal men echter ook bier geen Braakmiddelen
mogen toedienen, voor dat alle ontlleeking-gefleldheid ten
eeneumaale verdreeven is ; daar intusfchen de ondervinding
leert, dat, indien 'er galachtige onreinigheden in de Mug
en Darmen zyn , de tnevallen , die aan eene ontf'eeking in de Long en Zydewee eigen zyn , of dezelve
voortbrengen , of vermeerderen en verzwaaren , deeze Diet
voor de toediening van Braakmiddelen of verminderen,
of geheel verdwynen zullen . Het aantal der Waarneemingen van de beroemdfte Geneeskundigen , die tot ftaaving

(a) Zie TTSSOTS en SICKEas Raadgeeving voor de gezondheid vary
den gemeenen Man, Ode Drulc, Ao . I78o, bladz . 50 .
(b) l . C . pig. 57 .
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ving van dit gettelde kunnen ftrekken, is zoo verbaazend
grout, en thans (ten min(ten zoo ik hoope) by alle
Geneesheeren , die den naam van een regtfchapen Artz
waardig zyn, zoo wet bekend, dat ik het noodloos achte
ze hier ten betooge by to brengen .
Het is dus zoo yslyk Die, een Braakmiddel in Longontfteekingen to geeven, mats deeze maar door de prikkeling eener galachtige ftoffe veroorzaakt of verflimmerd
worden . In eene Bloedfpuwing of liever Bloedhoest zyrt
de bloedvaten in de Long of verwyd , of reeds gebroken ; in dit geval zoudcn dus de Braakmiddelen vooral
fchadelyk zyn, en, niettegenflaande dit, hebben de waarneemingen geleerd, dat herhaalde Aderlaatingen de Ziekte
Diet flechts Diet verminderde , maar verergerde , en dat,
integendeel, Braaktniddelen dezelve fchielyk en veilig wegnamen ; en ik herinnere my nooit, dan met hct grootfte
ver,naak, hoc tk eenmaal zeker jong Veer, die een hevigen Bloedho~sr had, en by wien zigtbaare tekens eener
galltoffe in de Maag aanweezend was, doch die men Diet
had durven aantasten ; maar waar men integendee), met
ruime en herhaalde Aderlaatingen en verzagtende Borstdrauken, de Ziekte hadt getragt to overwinnen, door eett
toegediend liraakmiddel , en daarna met verzagtende Dranken, waarin ik de Tararinde liet doen , het graf tot
Dog toe ontrukt heb .
1k fchryve dit intusfchen Diet, om de nuttigheid der
Aderlaatngen in genoemde Ziekte to betwisten ; ik wenfche hartlyk, dat men, in zeer veele gcvallen, waar zy
aaugeweezen worden, haar fpoediger en ruimer in het
werk ftelde dan men fomwylen wet eens ziet gebeuren ;
maar myn doelwit is, ow tegen to gaan, dat, terwyl
men bezig is om eenige vooroordeelen tut to rooijen,men
geen aanleiding geeft, dat 'er op nieuw andere en Diet
win gevaarlyke gebooren worden, en ow, ware het my
mooalyk, jets toe to brengen tot de verfpreiding dier gewigtige leer, dat men, in de behandeling der Ziekten,
minder op derzelver naam, dan op de geaartheid, heeft
acht to geeven .
In een Hoofdftuk over de Longcntfieekingen en Z;ideivein zal men dan, onzes oordeeis, moeten leeren ;
l oor cerst : dat, naarmaate deeze Ziekten van eenen waaren en ongemengden ontf eekingachtigen aart zyn, naar
die maate ruime en fpoedig herhaalde Aderlaatingen , verzagtende, verkoelende en verdunnende Artzenyen, weekmaa
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mnakende Klisteeren , en warme , pynllillellde, Diet prima
kelende, Pappen to bade komen .
Ten ttiveeden : dat, wanneer de Ziekten meer uit gal .
floffen geboren woruen, de braak-, outbindende- en buik©penende middelen meer in f.anmerking komen .
Ten derden : dat, wanneer de genoemde ZiektEil eene
zinkingachtige natuur hebben, de Aderlaatingen fpaarzaamer, en de aanlegging van Spaaniche Vliegpleisters meerder dienen in bet work gelleld to worden ; en eindelyk
Ten vi~,rden : dat, naarmaate de vereeniging der onderfcheiLlen geaartheden meerder is, 'er ook meer omzichtigheids en oordeels vereischt wordt, om to beflisfen , welke der gemelde middelen behooren aangewend to worden,
waarin echter de faizoenen, do, in den laatstafgeloopen
tyd, heerfchende koorts, de luchtsgefteldheid, Tempcrament , Ouderdom , enz. als de zekerfte baaken moeten
worden aangemerkt .
Eene Longonttteeking en Zydewee zullen dus by voorbeeld in de maanden November , December , January,
wanneer 'er N . N. 0 . winden gew>aaid hebben , en
fneeuw gevallen is , en de heerfcliende geaartheid van
wile ziekten meer of min ontfteekin achrig is geweest,
geheel anders moeten behandeld worden, dan dat men
deeze ziekten in den Zouier en hot Najasr, wanneer Z .
Z . W . winden gewaaid, bet langduurig warm, droog of
regenachtig weder is geweest, en do heerfchende koorts
van eenen galachrigen aart was, zou moeten tegengaan
doch laaten de heerfchende koortfen wederom van cone
andere natuur zyn , zoo dat ze in bet eerf'e geval gal-,
en in bet tweede oI2tfleekingachtig waren, dan zal men,
niettegen(taande den Winter , aanleiding tot ontiteeking
- en de Zomer tot galziekten geeft , meer onLzigtigheid zoo wel met de aderlaatingen in bet eerfte geval,
als in bet tweede, met de braakmid-lelen, noodig hebben .
Ik heb this , met het grootfte genoegen , gezien , dat myn
oude lCunstvriend , de Heer BICKER , die fchrandere ert
vlvtige Artz! in zyne voortreflyke zprntekenrngen op hot
'%' erk van den 11,2e
; PRINr,LE (*), (die me .le de Lnrgnntfleeking en bet Zydewee als eene Zickte befclu~uwt)
bet voetfpoor vau den llooglezraar STOLL volgende,
een
(*) Verliare,'elif .,, ovEr de L2gcrziefte,,, , 1. D . blades . 289 en
e9 0. 233 ca veav . 2{0 .
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een veel duidelyker onderfcheid in de behandeling dier
Ziekte heefc gemaakt, dan wel in, Raaddeeving yoor dc
Gezond1teid van den gemeenen Man ; bet heeft my ech :.
ter toegefcheenen - oat by ook hier Diet duidelyk en
breedvoerig genoeg beeft aangetoond , welke invloed de
onderfcheiden faizoenen, heerfchende luchtsgetleldheid
e,n geaartheden der Koortzen , zoo wel up deeze , als
andere, Ziekten hebben .
En gelyk nu deeze gewichtige waarheid toepasfelyk is
op deeze Ziekten,tot welker geneezing zeervaaknietanders dan de ontileetcing tegengaande Geneeswys gevorderd
words, heeft zy haaren invloed ook op Zickten , ter welker beltrydiage men gewoonlyk lynregt tegenovergeftelde
braakmiddefen namelyk, in zeer veele gevallen niet to
onregt, hemeihoog verheft, Laat ik den Kinkhoest hier
tot een ander Voorbeeld molten bybrengen . - Laaten
wy toettaan , dat de naaste oorzaak eene prikkelende
ilof , geplaatst in de kliertjes van de luchtpyp en des
keelgats
dat die ltof eene foortlyke fmetttof, door
de Iucht aangebragt, zy ; zal men dan , zoo ras men
erkent, dat de Ziekte zich aan geen faizoen houd, moat
dat zy na alle weersgety wordt waargenomen , kunnen
vastttellen, dat de gefchikttle manier om den Kinkhoest
in zyn begin to geneezen , in bet gebruik van Braakmiddelen beflaat ? is dit niet veel to algemeen gefproken ? heeft men het niet voor eenen Wiskundigen rebel , door de %Vaarneemingen van fttPnocttnTrs
of tot STOLL toe gedaan , to houden, dat de Zickten ,
door onderfcheiden fmetftoffen voortgebragt , den cart
aanneemen van de heerfchende Koorts, die'er op then tyd,
als ze aanweezend zyn , pleats heeft ? de ondervinding
leers, dat deeze niet altoos dezelfde is . De waarheid
hiervan words maar al to duidelyk bevestigd in de onderfcheiden handelwys, die Kinderpokjes, Nlazelen en
Rnodvonk, op verfctiillerde ty-len, in onderfcheiden Epi.
dcnien, vereifchen ; en hy, die zulks eenm2al naar waarde heeft bevroed, zal zich moeten bedroe-ven, dat men ;
by aanhnudenheid , in veele Geneeskundige boeken, Ixiua , Kamfer, Vitrioolgesst, Spiesglasmiddelen, enz. als
foortlyhe onwaardeerhaare middelen blyft uitventen, daar
zy niet dan in bepaalde gevallen, en op zekere tyden, vats
de grootfte nuttigheid zyn : hy, die eenmaal bet gewigt
deezer waarheid naar waarde~ be'eft bezeft, zal zich moeten verwondere~n, hoe dat fommige Geneesheeren blyven
waa-
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waanen , dat 'er een foortlyk inwendig middel uitgevoik
den, of nog uit to vinden zy , bet Been in de Kinderpok .,
jes, op alle tyden en in alle Lpidcmien, als een onfeil=
baar tegengif zou konnen dienen . Even zoo beeft de
ondervinding geleerd , dat 'er fommige Epidenaien van
den Kinkhoest geweest zyn, waarin, byaldien de Ader •
laatitigen en de loutere Ontileeking tegengaande geneeswys niet wierden aangewend, byna alle Lyders in eene
onherflelbaare Longteering vervielen .
Indien dan de Kinkhoest , b . v . in den winter of de lenta
heerscht, op tyden dat 'er eene langduurige koude plaats
heeft, N. N . O . winden gewaaid hebben , en dat 'er, in
alle voorkomende ziekten , eene ontlleekingachtige geaartheid aangetroffen words, zal men dan met bet gebruik
der Braakmiddclen niet zeer omzichtig moeten to wetk
gaan? is dit niet to meernoodzaakelyk, naarmaate de fmetftof vooronderfteld wordt to werken op bet keelgat, llrot .
tenhoofd, de luchtpyp, en haare takken -- deelen , die
bet meest aan ont(teeking onderheevig zyn , en by wien
eene geringe eerstbeginnende ontileeking, niet zelden to
laat gekend! een fchielyken dood veroorzaakt? leert de
ondervinding ons nie€, dat dit ook in kinderen van
alien ouderdom plaats heeft, en dat wy misfchien al to
fchroomachtig zyn om in deeze voorwerpen bloed to
doen aftappen? en eindelyk heeft dan STOLL Diet, met
bet grootlle regt, wanneer by over de geneezing van
den Kinkhoest handelt, gezegd
dat by bet voor
overtollig rekent, eene bepaalde geneeswys voor cc fchryven, daar de onderfcheiden Epirteivien, door de Schryveren to boek gefteld, zoo verlchillende zyn , en de Ziekte
in onderfcheiden opzigten by onderfcheiden toevallen ook
:eheel anders moet weezen."
Bet heeft my this regt gegriefd, dat deeze Verhandeling, benevens eenige, met deeze leer overeeuflemmende, korte flellingen (j-) , niet onder bet o~ , g van den
Veer VEIRAC fchynen gekomen to zyn ; zoo dit halt
mogen gebeuren, zouden zy immers niet onder de laatfle
in de beknnpte opgave van fommige Verhandelingen en
Waarneemingen, agter zyne fchoone Verha,idelin& over
de, a
(*) Zie Abhandln'ng von deco Krampf lnisten , geplaatst in de
Wienerifche Beytt age von j. M o x REN I E I M, 2 B . S . 2y. ~ . 7°,
(l) Zie STOLL, R . M . Tom . 2 . pag. 182 Ldit. Yindob.
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gevoegd, zyn gefteld gewordeu . Meermaalen fprak ik met mynen opregten Vriend, den vernufi
tigeu en oordeelkundlgen rliuys, om de Verhattdling
,van - den Hoogleeraar STOLL in ons AIAGAZYN to plaatfen, en dit zoude ook gefchied zyn, indien de om .
ftan,l,gheden, waarin hot Vaderland zich toes bevond -doch hiervan niet meer! ! Ik wil ech .
ter hierdoor aan de waardy der Verhandelinge van den ,
met het grootfte regt wydvermaarden , 1-leer VLIRAC
niets verminderd hebben : niemand toch is 'er, die zyne
redeneer- en, fchryfwyze meer roemt -- nicmand, die
meer in de gelegenheid is gewee,t om zyn vernuft , oordeelkunde en fchier onbefchryflyke noestigheid telkens
to bewonderen - niemand, die misfchien meer overtuigende blyken eener allezins edelaartige vrlendfchap
van hem genooten heeft, dan ik ! Doch do overtu ping ,
alleen van de noodzaakelykhei .l , om in alle Ziekten , en
inzonderheid van de zoodanigen, die doorgaande kunnert
heerfchen , den , haven alle andere , hoog to waardeercn
regel in derzelver hehandeling voor oogen to houden ,
dat, namelyk, de fa,zoenen, luchtsgefteldheid, en de
heerfchende aart van atle voorkamende ziekten, den Geneesheer moeten ontdekkcn , welke middelen by tot derzelver geneezinge heeft aan to wenden, deed my befluiten . om de bovengemelde aanmerkingen op het papier
to ltellen , en indien ik ooit mogt hooren , dat zy ter
Onderrigtinge van icmand, die de Geneeskunst beoeffent, geWend hebben, zal ik my ten hoogfte verhlyden,
dat geese verkeerde vrces my to rug gehouden heeft
om ze het licht to doer zien .
det; Kinkhoest (*)

L . NOLST .
ZWOLLE ,
dell 18 1% , va v Il yuvwl7n d,
1790 .

*~ Door het Provinciaal UTRFCOTSCFI Genoot1Chap van Kunflen en \V'eetenfch`ppmu, den 1? junY, 1739, met de Gouden
Medallle bekroond .

V . REEL . 11LNGELW. N O . 13 .
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NATUUKLYKE HISTORIE VAN DEN MUSCAAT-EEND.

(Volgens den Heer

DE BUFFON .)

eeze Eendvogel, doorgaans in
D
of
in 't Engelsch Guiny

't Fransch Canard
d'Indc, Cane de Guinde,
Canard de Barbaric,
Duck, Muscovy Duck, of Indian
Duck, in 't Hoogduitsch Endianifcher Entrach, lurkisch
Endte, in 't Italiaansch Anatre d'India en Anatre di
Lybia, en in 't Latyn Anas Indica, flnas Lybica, of
Anas Mofchata, geheeten, flat by ons bekend onder
den naam van 111uscaat-Eend ; een naam , daaraan gegeeven, van wegen cell vry terke Muscaatgeur, welke
dezelve van zich geeft (*) .
De Muscaat-Eend is veel grooter dan onze gewoone
Eendvogel, en zelfs veel grooter dan eenige bekende
Eend : dezelve haalt, van den punt des Beks tot bet
uiter('e van den Staart gemeeten, twee voeten .
De
geheele Fluimadie is donker .zwart , met een groenen
glued op den rug, en doorfneeden met een breeden witten band over de dekveeren der vleugelen ; by de Wyfjes is, volgens ALDROVANDUS, de Hats van vooren met
cenige witte veeren gemengd . WILLUmIBY zegt geheel
witte Wyfjes gezien to hebben (t) ; ondertusfchen is
het overeenl omfllg met de waarheid, dat, naar 't getuigenis van BELON, bet Mannetje, zo wel als 't Wyfae,
zomtyds geheel wit is, of meer of min gemengd van
kleur (c) : deeze kleurverandering, in wit, is vry algemeen in rasfen, die Huisvogelen geworden zyn ; dan
bet
Eend
Muscovy
(*) In 't Engelsch, fchrvft RAY, wordt deeze
Duck gehecten, net em dat dezelve uit M scovie herwaards
overgevoerd is ; maar van wegen de Muscaatlugt, die dezelve
De Indifche Eend, vermeldt
vry flerk van z'ch geeft
ons LE PAGE DU PRATZ, is eigen aan dit Land' (Louifiane) ; dezelve heeft aan beide de zyden van den kop roode plekken,
flerker rood dan die van den Kalkoen : het vleesch van de jongen is zeer lekkcr ; maar dat der ouden, inzonderheid der Mannetjes, riekt na Muscus ; zy zyn zo tam als de Europ fche Eenden. Hist . Nat . de la Louifiane . Tom. II . p. 114 .
(f) WILLUGHBY, p . 294 .
() BELON, Nat. des Uifeaux, p . I7G,

VA14 DE MUSCAAT-EEND .

55S

het merkteken, 't welk de Muscaat-Eend onderfcheidt,
is een groote plek kaale huid, rood en met knobbeltjes
bezet, aan de wangen, zich achter de oogen uit(frekkende, en dat op den wortel van den Bek zich een
rooden knobbel verheft, door BELON by een kegs vergeleeken ; van bet achterhoofd hangt, gelyk ALDROVAIbus opmerkt, een krans veeren af, in de gedaante van
een kuif, welke bet Wyfje niet heeft ; bet Wyfje is
ook wat kleinder dan bet Mannetje, en mist den knobbel op den Bek . Beide zyn ze zeer lang van Pooten,
hebben groote nagelen , en die van den binnenvinger
gekromd : de randen van, de bovenkaak zyn fterk getand , en een cherpe geromde nagcl wapent bet uiteinde .
Deeze groote Eendvogel heeft een zwaare lem, doch
zo dof, dat men dezclve bezwaarlyk kan hooren , of
by moet vertoornd zyn . SCALIGEk bedriegt zich, wanneer by denzelven als ftom befchryft . Hy gaat langzaatn
en bezwaarlyk, 't been egter niet belet, dat by, in den
wilden (taat, volgens het berigt van MARCGRAVE, op
de boomen rust . Het vleesch is goed, en in America
zelfs hoog geagt , waar men een groot getal deezer
Eendvogelen aankweekt ; van daar hebben ze in Frankryk den naam van Canard d'Indie : egter weeten wy niet,
vanwaar deeze Vogelfoort tot ons gekomen is : zy is
in 't Noorden even vreemd als in onze Gewesten (*) ;
en 't is alleen door eene misvatting der woorden, dat
de Overzetter van ALBIN deezen Vogel Canard rle Moscovie noemt ; RAY heeft ter boven aangehaalde plaats ,
by voorraad, zich tegen zulk eene misneeming verzet .
Wy weeten alleen , dat deeze groote Eendvogels voor de
eerfte maal in Frankryk zich vertoonden, ten tyde van
BELON, die ze Canes de Guin6e noemde . ALDROVANDus zegt, dat men ze ten zelfden tyde van Cairo in
Italie bragt ; bet blykt nit bet Been MARCGRAVF deswegen gefchreeven heeft, dat die Vogelfoort to lirafil zich
in 't wilde onthoudt ; want men kan Diet nalaaten, de
Muscaat-Eend to herkennen in zyn Auas f, lyestri, rnagnitudine Anf,ris, of Bosch-Fend van grootie als cen
Zwaan , even min als in de 2"peca-gacv van PISON .
Vol .
(*) In prcediis Mognatum culta, nullihi Suecice fon :anc,l . Fat: .
na Suec .
Pp a
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Vol,ens den laatstgcmclden Schryver wordt deeze
vronte /1 , a1 1v( ;,4el even good vet n deft gevangen , als in
tell vrycn, that, en }s dezelve deer aan to pryzen vall
wegen deszells uittceel .eude vrugtbaarheid : bet \Vyfje
Jet zeer vecl Eijeren , eu kan hykans in alle tyden des
j ams bloc~len . Het Mannetje is zeer ilcrk op 't paaren
gelleld, en ondcrfcheidt zich, under de vng_len van zyne
foort , door de grootheid der deelen tot de voortteeling
gefchirrt : alto Wyfjes flaan hetzelvc aan , en de mwndere
loorten worden van 't 7clve niet gewraakt ; by vermengt
zich met de gemeene Eenden , bier uit komen halfllachtige voort , d'e men als onviugtbaar aanziet , m ;sfchicn
alleen uit vooroordeel (*) . Men fpreeht ooh van bet
paaren deezes heudvogels met een Gans, loch dit valt
wa.n•ichynlyk zeer zeldzaam voor (t) , terwyl do andere
vermeiiging dagelyks work is in de Vogeipleinen onzer
Vnlkplantcr ii van C'ayca'ne en St . I)omioi,o (§), waar
deeze groute Eendv,-,~ch in den tammen fraat leeven , en
vermenigvuldigen gelyk de andere Eenden' 1)e Eijeren
zyn gchcel road ; die der jonge Wyfje ,; grn -)enagtig, deeze klcur verbleckt by de volLcnde leazels , naar 'let [;etui 'cnis van wff.LUGHBY . 1)e Muscvus;eii , weak deeze
Ec°mlen uitgcevcn, ontllaat, volgens nARRERP, in een
*ed ~ti vnzt, zypeletlde uit bet klieragtig gedeelte van
Kn Stuit (**).
fn den wilden Ilaat nestelen zy op de vermollemde
bonm(lronkeu, en de Moeder neenit de jongen , zo ras
zy nit zyn , den cell na den anderen in den belt en
wcrpt ze in 't water (tt) . Hot is zekcr, dat de Krnkodillen cu Kaimans eene groote vernielin, under deeze Eer, .
den aanri ten : want men zict naauwlyks , oit meer dan
vyf of zcs longe Mrascaat-Eenden by den anderen ; fchoon
zy

(*) Hot . de l'Acad. des Sciences, Anno 1760, p .
getuigt her zelfde .

17 .
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(t) Dc [-leer DR Tfr,f .Y hadt afftanimelingen van zulk paaren gezien, die van den Vader en de Mbederrbeidc de tokens drocgcn ;
doch by kon nict zeggen, of deeze halfllachtige voortteelden
(§) OvIfDO, L ib. V. cap . 9 . lust . Gen. des Voyages, Tom.
X11 . P . 228 .

(*~) Fimace Equinoxiale, p .

723 .

(fir De Wilden, die dft kunnen waarneenien, hebben dit
den fleer ICF LA BORDE vcrzekerd .
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zy een veel grooter getal eijeren leggen . Zy eeten in
de moeraslen bet graan van cell Gewas, Rio Srruvaoe
geheeten : 's morgens yr eg vlic ;en zv nit na deeze onmectbaare . onder 't water ilaande, velden ; 's avonds
trekken zy weder na zee ; bet beetflc gedeelte van den
dag brengen zy door, op digtgetnpte boomen gczeten ;
zy ztvn woest en wantiouwend ; niet getnaklyk lnaten
zy zich naderen , en vallen zo bezwaarlyk to fehieten
als de meeste Watervogelen (*) .
(~) rxtraE du journal des t'oroagec de it1 . DF I A BORnE, clans
l'interieur dec terres de la Guyane. Journal de Ph ique du Mois
de Juin, 1773 .

B , -RIGT EENER R1IZF, NA MONT-ROSE .
HOObleeraar DE St1USSURE .

Door den

(Vervolg Darn i3ladd.. 530 •)
Reis van Dormo (!'Of,1a rra

Illacugaaga.

~jt'ot op een en ecn halve myl beneden Donno d'0 .Jola,
volgden wy den weg van het hleir it?ajeur, welke
ook die van Milanla is, doch daar, in llede van de
Toccia over to tiekkcn , volgden wy den rechten ocvcr dier
Riviere , om drie vierde myl verder to gain na Pie di
111alera, een 1)orp, gcleegen aan den voet des Bergs,
by den inaang van Teal ilrrzcrrca, en twaalf Roeden laager dan Domo a'Osfola . Aldaar begult men um de Mylien van Macu„ n'rga to deuken , als men de Kerk van
bet Dorp en her Palcis van TESTONI ziet, gebouwdl door
een Capite - n van dien naam , voor bet good uit die
Mynen gehaald (t) .
Ind,en men Been weg tusfehcn de aclit en negen mylen agtereen ailert , van Pie (Ii Mulera tot llZacrr~naga, vertnelt men, gelyk wy deeden , ie G'-rncon . op vier
en drat vierde my] van Pie dr Mvlera . Men kan daar
zyn lntrek neemen by den [leer JEAN nAPT1STC PAzuzzA, eert,Koopman, die, eig ;enlyk gefprooken, geen Herberg huudt ; maar de Reizigers , d e by hem vertoeven,
zeer
(t) Volgens de midda0Wte der Zonne, door mvn Zoon
genomen to Pie di Mulera, ligt dit Dorp up de Breedte van
46" . 3 . 43
Pp 3
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zeer wel, en voor een maatigen prys, onthaalt . Van.
zon ligt op de lloogte van 357 Roeden .
Dcezen weg afleggende, ontdekt men door de tusfchenruimten de bergen van Macugnaga ; doch , bovenal, drie vierde van een uur v6ot men to Vanzon
komt, in hot Dorp van Ponte Grande, heeft men bet
genoegen, dat zich voor bet oog opdoet Mont-Rofe, of
ten minfien drie van deszclfs hoog(le toppen , en de Pic
1Blanc (l'iNzi Bianco), welke zy beklommen hebben .
M n gnat de brag niet over, om to Vanzon to komen ;
Inaar nien moet tot op die brug halfweg gaau, om bet
gezigt van then fchoonen Berg to krygeu , welke zich
van tlaar zo heerlyk en grootsch opdoet, als Nlont-Blanc
van de brug van Salenclte to zien . Mont- Rofe heeft
zelfs bet voordeel, van zich omringd to vertoonen door
bet ichoone groen van de naauwe oil diepe valei Inzasca, waarby de witheid van de fneeuw en bet ys overbeerlyk affteeken . \17y bleeven vier uuren van Vanzon
to
iacugnaga,, bet hoogstliggend Dorp van Val ~Inzasca.

Deeze Valei is opmerkenswaardig , uit hoofde van
derzelvcr fchoonheid, en durf ik zeggen , van de grootsheid des grocis : overal, uitgenomen in bet hoog(le en
koudfle gedeelte der Valeien, zyn de wegen befehaduwd
door aangebonden geboomte , die ze geheel bedel ken ,
gelyk oudtyds de laanen in de tuinen nrzer Vaderen
overdekt waxen . Andere aaugebondenc Boorngewasfen,
door mnuren onderfleund, bedekken hot hangen van 't
gebergte : want door dit gcheele land been kweekt men
geen wyngaarden, dan this aangebonden . Maar op de
plaatzen , waar de zy den van 't gebergte , uitgegroefd
door de water(lortingen , hoeken vormen , voor bevogtiging gefchikt, vindt men velden, befehaduwd door Kastanjeboomen, van cene bewonderenswaardige grootte en
fchoonli id, en dikwyls vormt een waterftroom een watervat, die decze fchuon belommetde ftreeken ecne nieuwe fraaiheid bvzet . Boven dit alles is in deeze Valei
opnterkelyk , dat dezelve , om zo to fpreeken , geene
grondvlakte heeft : de twee tegenover elkander ftaande
afhellingen vereenigen zich watt derzelver voetftuk, en
vormen een fcherpen hock , waarin do Rivier Lama
ftroomt .
De talryke Dorpen, die de valei bevolken,
zyn bykans alle g ;bouwd op de fchuinfche afhellingen
Fell;
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van 't gebergte, of op de kleine vlakten dier zelfde
of hellingen .
De floffe van 't gebergte zelve, op den weg then wy
bielden, tot cen myl beneden Vanzon, is een geaderde
rots, beflaande uit witte veld- fpath en donkere mica, gelyk die der Valei van Martigny (*). Men ziet
'er dezelfde verfchynzels van gekronkelde aderen, ade .
ren van witte en zuivere veld-fpath ; doch altoos verward gecristallifeerd . Men vindt 'er ook foorten van
Porph ren , Steenen gemengd met zwarte fchorl en
veld-fpath ; doch hier is de rots zomtyds doorfneeden
door laagen en aderen van groene Ileatites of fpekfteenen, die men in de Valei van Martigny nict aantreft.
De ligging van de beddingen der rotzen is doorgaans
rechtftandig , de rigting van derzelver vlakten loopt
meestal evenwydig met die der Valeie , lie van bet
Noord-noordoosten na bet Zuid-zuidwesten ftrckt .
Van: on naderende, en boven dit Dorp , ontmoet men
blokken van granit, geaderd, met groote cristallen van
veld - fpath : deeze blokken fchynen van bet hoogile der
bergen afgekomen ; maar een myl hooger, uit bet Dor
Ceppo-Morefli gaande, vindt men rotzen, in ftede van
dezelfde graniten .
1 en myl hooger op , dan 't gemelde Dorp , naa dat
men een groote dwa,rsliggende rots is overgetoogen, dib
op eene zeldzaame wyze de Valei als affluit, komt men
in de flreek der Goud-mynen ; men ziet bykans by elkir
fchrede , die men vordert , ter rechter- en flinlkerhand
der Valeie, de ingangen der mynen, en aan den oever
van de Lanza de Molens, om de erts of to wasfchern .
Ik zal vervolgens cen denkbeeld van dceze Goud-mynen
geeveu .
Digt by de brug dal Vando vonden wy een fchoon
blok granit, in welks midden eene verzameling was van
groote zeshoekige cristallen van zwarte fchorl, omringd
door een mengzel van witten veld-fpath en zilveragtige
talk (mica) .
Omtrent den middag kwamen wy to Macugnaga, wy
waren betoverd door de ligging van dit Dorp ; de huizen, deels van Been, deels van hout, doch netjes en
vast gebouwd , flaan afgezonderd in velden , tusfcheu
bei(") Voyages darts les Apes, ~§- 1047 . &c.
Pp 4
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beiden vertoonen zich boschjes . Deeze velden vormen
cene zagthellcnde viakte, welke zich uittlrckt tot debi
voet d_r rotzen van llfont-Rofe, die den omtrek uitmaaken van deeze bevallige ftreek. Dan wy hadden_ reden
om weinig voldaan to zyn over de gastvryheid der Bewoonderen : niemand hunncr wilde ons huisvesting verleenen ; wantrouwend, wcinig aan vreemdelingen gewoon, en misfchien outzet over ons aantal, weigerden
de llerbergiers zelve ons in to necmcn, Wy ftonden
op 't punt 0111 onze tenten to fpannen , en cene vlakte tot ons verblyf to kiezen , wanneer do Priester,
wien ik myne brieven van voorfchryving vertoonde, aan
verfcheide Perfl oven in de Valci, doLh die tot ons ongeluk alle van huis waren, ons cen aanvangelyk verblyf
gaf , en ann den voornaamften llerbergicr , ANTON
MAZIA DEL PEA I0, die op ecu myl afftands van bet
Dorp woonde, een brief fchreef . Deeze haalde hem over
om ons to ontvangen .
Die Herbert was elf dagen lang bet mi,ldelpunt , waarin wy van onze omzwervingen to rug kwamen : wy
vonden 'er ons wel gehuisd ;doch hadden geene andere
Lecvensmiddelen , dan die wy van Vanzof decden komen (*) : want de Inwoondcrs van lllacugnaga, en de
Priester zeive, gebruiken niets dan Alelkfpyze en Roggebrood', 't welk men zes maanden op een jaar in voorraad hakt , en 't geen men uiet dan met eca by! aan
flukken kan krygn .
(*j De Herbergier DEL PRATO heeft my verzogt, de Roizigers, die ten oogmerk hadden na Macugnaga to gaan, to verwittieen, dat zy heni vooi'af zouden fchryven, om tegen lien
tyd voorraad op to doen, en alles tot hun onthaal gereed t0
maaken,
(°t !fervor bier rraa,)
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OPJIERKENSWAARDIGE GELYKVORMIGHELD TUSSCHEN
DE GEWOONTEN EN ZEDEN DLR OUDE PERSEN,
EN DIE DER HEDENDAAGSCHE ABYSSINIERS .

(hervolg van en Slot bladz : 441 .)
eldzaam werden de Koningen van flbyffinie gezien
Z
L door huune Onderdaauen . Jus'rINUS zegt, dat de
Pcrfi eanen den perfoon buns Konings verbersen , om
den cerbied voor zyne Majefleit to vermcerderen . En
't was ecnc Wet Van DL IOCES , honing der llleden, dat
bet niemand zuu vryflaan, den honing to zicu : welke
fchikking zo oud was als de tyd van SEMIRAMIS, van
wiens Z ton N1NVAS , men verhaalt , dat by in zyn Palcis
eenen hoogen ouderdom hcreikt heeft, zonder dat men
wist, hem ooit buiten 't zelve gezicu tc hebben .
Deeze ongerymde gewoonte lag den grond tot veele
misbruiken . 1n Pcr/ie bragt dezelve twee Officiers
voort, die den naam droegen van 's Konings Oogen en
Ooren , en de gevaarlvke bediening waarnamen, ik mecn
gevaarlyk voor den Onderdaan , om voor hun Souverain to z :en en to hooren . In 4.`ysftnie , is een Of
ficier, 's Konings Mond geheeten : want deczc van niemand gezien wordende , fprcekt by in den derden -perfoon : Huort , vat de -Koning tot u zegt i de gebruiklyke
aanvang van alle Koninglyke bevelen in llbysJinie , en 't
geen volgt , heeft de kragt van cene Wet . In denzelfden flyl begint JOSEPHUS ecn Bevelfchrift van CYRUS,
Koning van Perfe „ CYRUS, de Koning, zegt" - en
gewaagende van bet bevel van CAMBYSES, , CAMBYSES,
de Koning, zegt ." ESDRA fchryft : „ zo zegt CYRUS,
Boning van Perfie" ; en NEBUCHADNEZAR zegt tot I1o.LOFERNES : „ Dus fpreekt de Groote Koning, en -leer
„ der geheele Aarde ." En was dit waarichynlyk d6
ooriprong der Edacten , toen hut' fcliryveu by de • Vorflen weinig in gebruik was , en 't zelve by de Odderdaanen weinig verflaan werd .
Staatlyke Jachtpartyen waren altoos in gebruik by de
Koningen van f4bysf mz, en Perfic . In beide de Koningryken was het een misdryf voor een Onderdaan , bet
Wild to treffen , v66r dat de Koning zyu Speer 'er op
,eworpen hadt . Deeze ongerymde gewoonte werd door
P p 5
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ARTAXERXES LONGIMANUS, in het eene afgefchaft, ei
door YASOUS DEN GROOTEN, in het andere, eerst met

den aanvang der voorgaande eeuwe , vernietigd.
De Koningen van Abysfinie zyn boven alle Wetten
verheeven . Zy zyn de opperften in alle Kerklyke en
Burgerlyke zaaken ; het Land , en de Perfoonen hunner
Onderdaanen, zyn even zeer hun eigendom ; en elk In.
booreling is hun gebooren flaaf ; draagt by een hooger rang , 't is door 's Konings gift ; want zyn naaste
Bloedverwanten hebben , hierin , niets vooruit .
't Zelfde greep in Perfie plaats . ARISTOTELES noemt
de Perfifche Veldheeren en Edelen, Shaven van den
grooten Koning . XERXES , een Lydier , PYTHEUS beftraf.
fende , wanneer by een zyner Zoonen zogt to bevry .
den van den kryg to volgen, voerde hem to gemoet :
„ Gy, die myn Slaaf zyt ! en verpligt my met uwe
!" Go .
„ Vrouwe en uw gan!che Gezin to volgen
Z)
zeide tot cYRUS : „ Ik geef my aan u over als
cen Metgezel, en uw Slaaf teffens ."
52
'Er zyn verfcheide foorten van Brood in Abysfinie,
uit onderfcheide Graanen bereid, en die ook, in hoedaniglleid , zeer veel verfchillen . De Koning van /Ibysfanie eet Tarwenbrood ; doch niet van allerlej Tarwe
gebakken , maar alleen van die in het Landfchap Dem.
bea groeit ; daarom 's Konings Voedzel geheeten .
De Koningen van Perfie aten ook Tarwenbrood , gelyk
HEROIOTUS zegt ; doch van cene byzondere foort, zo
als Wy Ult STRABO lecren .
't is altoos 'de gewoonte geweest der Koningen van
Abysfinie, en 't is het nog, om zulk een aantal Vrou .
wen to neemen , als zy verkiezen : deeze zyn daaroni
alle geene Koninginnen ; onder haar was 'er flcgts eene ,
die byzonder als Koningin wend aangemerkt , zy droeg
de Kroon op 't hoofd , en werd Iteghe geheeten .
Even zo leezen wy, dat, in Peife, AHASUEROS ESTHER
beminde , die genade in zyne oogen gevonden ball , meer,
dan de andere Dogteren , en dat by een gouden Kroon op
laar hoofd zette . JOSEPHUS berigt ons , dat, wanneer
1tSTIIER voor den Koning gefteld was , by zich zeer
over haar voldaan vondt , haar tot zyne Egtgenoote
aannam , en, als zy in 't Paleis tradt , een Kroon op 't
hoofd drukte . Of deeze Krooning der Koninginne lets
van bet Staatsbeftuur call hair in Perfie opdroeg, als

in
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in 4by f nie , vinden wy .i n de Gefchiedenis Diet aange,tekend .
'Er is ten 4bysfinifchen Hove een Officier, SERACH
DIASSERY geheeten , die den ganfchen nagt de wagt
houdt, voor de poort des Konings ; en, by bet aanbreeken van den dageraad, met een Zweep flaat, om de wilde beesten uit' de Stad to dryven . Die zweepflag is
Qok voor den Koning bet teken, om op to flaan, en
op zyn Regteritoel plants to neemen . - - In Pcrfie
vondt men ipts, daar aan beantwoordende . Vroeg i;1
den morgenttond, tradt een Bediende in 's Konings Kamer , met deeze woorden : „ Sta op , a Boning! en be„ geef a tex bezorging Oiex zaaken , om welken to be„ zorgen Oromasdes u befchikt heeft ."
Nooit ziet, men deti •,Koning van /1¢ysfinie wandelen , of
zyn voet buiten zyn Paleis op den grond zetten : wanneer liv van heC paard of den muilezel , op welken by
rydt , afftygt , that 'er een knegt met een voetfchab6l
gereed , en plaatst denzelven voor 's Konings voeten,
By rydt in zyn voorkamer door tot voor den Throon,
tot den Stoel in zyn Tent geplaatst .
ATHLNEUS
vermeldt ons, dat, iu Perfie, de Koning , buiten zyn
Paleis, nimmer den grond betradt .
Zeer dikwyls, fpreel;t 41e Koning, in Abys/unie , zelve
bet vonnis uit, over„ hoofdmisdaaden . 't Words voor
een gunflige regtfpraa1 a gehouden : dewyl, die van een
Koning , gelyjc CLXUPIANUS, zegt , moet zyn Piger ad
p wuas .ad praynia vehx . Niemand wordt door den Koning
in perfoon,wegens zyte eerfle misdaad, veroordeeld, of
bet misdryf mQel vaq gene verfchriklvke iiatuur zyn,
als : Vadermo9rd, pf, IjQjgfchennis, Over 't algemeen
words bet leeven en de verdien(ten der gevangenen op,
gewoogen tegen liet , onmiddelyk gepleegtl misdryf, zo
dat , indien zyri voorgaand gedrag meer verdienften
beeft voor den Staat dan by geoordeeld words door zyn
tegenwoordig wisdryf daaraan na'leel toegebragt to
hebben , bet een tegen over bet ander gefteld, en de
befchuldigde, doorgaans vrygefproken wordt , wanner
de Souverain alleen, oordeelt .
HERODOTUS pryst dit 21s een grondregel der Konin •
gen van Perfie in hQofdmisdaaden, bykans met dezelfde
woorden , als wy 11et, gebruik der Koningen van lbys,
finie befchreeveu , on geeft 'er eeh voorbeeki van op.
DARIUS Wt *ANJOCM , een van 's Konings Regters,
very
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veroordeeld om gelu'ttizigd to worries , wegens omkorrp-ng, dat is ; om dat IN voor geld eel valsch oor,,cef
gdllreeken -hadt. Reeds ping de - overtreetier nan het
krui , wanncer de Koniiig ,
y z cli zelven overdenkende hoe veel goc,le dienden dee?e Man voorheen aan
bet Ryk gednan hadr , cer by dit tenig misdryf p1cegde, bevel gaf tot ltet verlcexen v?.'n vergiffenis .
; op alle ,zyne Tochten,,
Dc Koning vai' i'l ; 7 were}
r
(
vergezeld dci
;cgters . Wy" vinden by HKRODO 'rus ,
dat , op dc's 'l'ncht'van TAntrYSES, tier der voornaamlle
-ErYelloevren door dee7e Regters ter doodftrafle verweezeti wierden , voor ie+lcr Perfiaanr door het yolk van
A ;empph,'s gedood . Z ,-, s Rcgtcrs vergezellen altoos den
Boning van
na de LegcFplaats , e+i voor hull
worden de Rebellen in 't veld gevQt, to regtgefleld, en
bntnidi Pl4i . gevonnis l .
Lieden door den Knning ondertcheidch,nit gunst,of
`vegens cone openbaare Vel- figtii g, wordcn, in beide de
Koningryken , be,;+ftigd met gotiden- ketenen , zwaarden, en armringen . Deeze houdt men in A' qslizae voorizaamlyk als belooningen voor - K+ygsovertten . Po cE •r
vntviny, echter, van v~~so' s JAN ar , .o v een golden
Keten . Op den dad; v()6r dcn •S lag van Krbiaxoskrceg AY r O r:NG E.DA N ecn ~ zilveren breidel, eel] zadel
be,±ekt met ziiveren piaateti,'%/''n RAs Mtet1Ar- t_, en,
's avoiids naa den ti'el'llag, vr+rid A my vereerd met
cell golden Keten van den Boning, naa myne verzoeni+,g
met ctlenOA 1\L\SCAL , die, om zyne dienften op dieu
dal gedaan , n+ct i u,nie inkonzflen werd bcic), o+ seen
but gefchenk was een uitgebreid >E ;ahdfchap , met x ecle
ryke Do+pcn , hem aangenaamer,' •d an'een enkei EerYcken .
Een Vreemdeling van Aanzien , hyzonder (lie zo veel
vooriehryvcns heeft als ik had , ett gees geld bchoett,
of van day tot dag door bet Sratitsbeftuur meet onderhonden warden , ontvangt doorgaans een of nicer
Landgoederen, om hem, 't gees' by behoelc nit to leveren , zonder dat by noodig hebbe den KOning of de
Staatsdicnaars , over wat hem ontbreckt, nail to fI,reel : en .
MutiA vA',O'us , Pr}ns van Shoa, hadt een groot Koninglyk Landgoed Emfras , hem gegeeven om hem de
benoodigdheden voor zyn tafel t~ +verfchaffen ; een ander in Karuate , om hem wyn to fchenlten ; een Land;oed in Dembea , ' s Konings eigen Land-,, tot Tarwe ;
en
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en een in Begernder, tot katoen voor de kleeding Zyner
dienaaren : en meer anc+ere .
Nraa d t ik in 's Konin gs dienst getreeden was , bald
ik de Landgoederen die behoorden tot de post , welke
aarin de broti .
ik bek!eedcle, en een Grecla gehceten,
nen van den Nyl ontfpringen . 'er {'onden omtrent acht .
tien haizen : de Koning hadt my ciit op mvn eigen verzoek gegeeven : wan' ik zou con beter hebhen kunncp
krygen om my van llonig to verzorgen , alzo ik nw)it
nicer ontving dan twee groote potten , zo bitter dat
ik ze nict kon gebruiken . 1k betoonde my eeu zagt
Veer, en zogt my filet to verryken door de opbrengingen der Landgoederen ; en dit ging to minder . dewyl
ik onder my . als myn Luitcnant, ecn Bevclhebbcr over
do paarden had , wiens gedagtrn meer fpeclendc op
jeiuh1lem en bet Heil gc Graf . dan-op eenige voordeelen , welke by in z1/yc/inie, kon hoha,den , door op alles ,
vat de inkuiniten betrof, nauw to letten .
TilucvDwes onderrigt ons, dat THILIMSTOCLES groote given van ARTAXEOKI .S, Koning van Poll--, i,uitving,
nls by zich to ,t ;cgnefi(1 nederzette ; do Koning hacjti:
hem die Stad voor (hood , Lo,npficui voor \Vyn,
en i lyti,i voor andere Leevensmiddelen , gelchmiken .
Ai'uE :mils voegt 'er twee by, to wcu tcu : Pcahef cpf1
en Pet c',pe, om hem 1,leed,ng to verzorgen .
[lit is no .; hedeu ten dace joist hot denl :becld , iii
41by+/inie , •w anucer zy be •r ypen dat zy cell Mail vail
rang onih •u clcu ; want \treemdelingeii, (lie 'et berooid
komen, en onder lion omzwerven, zonder naam en chameter of middclen oni to beftaan , ge!yk de Grickeu in
A'-y , iiwr , w+n•.lco altons als Budc'aars ontvangen , en
ais de zodanigcii Lat men ze loopen , tot dat de linger
Lun aaneet urn lets ter hand to ncemen tot verzorging
van do non idruft, of zy door laage kunitenaaryen en
ttreekeu weeten in to dringen tot ecnige posten ; rnaar
Been cur , geen verrrou'ven . verwerven zy ; althans gebeurt dit -zeer zeldzaam
\l'anneer in 4 1 v4v ;ic een gevangen ter doodfraffe
verwee-en is, wordt by ni't we let in de gevanienis
gebragt ; (dit houdt men voor wreed,) many onmiddelyk
weggevoerd om de {traf to ontv,n .aen . ABBA SAi AMA,
de Acrab Aaaat, wer 1 door den Koning, op den moraen ,
dat deeze Gon,l-ii• intrad , by zyne wedeiki,mst van
`Tigrd, veroordeeld, en onmiddelyk opgehangen, in bet
geNN
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gewaad van een Priester, aan een boom by den ingalrg
van 's Konings Paleis . CHREMATIOR, Broeder van den
Overweldiger SocINIOS, werd denzelfden morgen geregt ;
zoo ook G'JESRA DENGHO+L , RAS DIICHAELS Schoonzoon , en verfcheide anderen, terflond na bet uitfpreeken
van bet doodvonnis .
Dit was ook bet gebruik der
Perfen, gelyk wy by XENOPHON, en nog duidelyker by
DIODORUS , vinden opgetekend .
Fen der Doodllraffen in flby .finie is bet Kruis, socri ios verwecs ARZO , zyn Mededinger, d.e om byltand
de toevlugt genotnen hadt tot PHINEAS , Koning van,
Falasha , om buiten de Legerplaats gekruizigd to wor_
den . ARTAXERXES liet HAMAN dezelfde ftrafoefening
aandoen, en aan 't kruis hangen tot by den geest gaf .
En POLYCRATES van Samos wend , naar bet berigt van
CICERO, gekruizigd op last van OEUETIS, Praetor van
DARIUS .

Een tweede Doodftraf is bet leevend villen . Dat deeze
barbaarfche Strafoefening nog ftand houdt in ~lbysfinie,
blykt uit bet lot van den ongelukkigen WOOSHEKA,
in den Veldtocht des Jaars MDCCLXIX , toen ik in
llbysfinie was , gevangen genotnen : by !Irekte in diervoege ten flachtoffer aann de wraak van de fchoone ozoRo
ESTHER , die , hoe goedaartig en menschlievend ook in
andere opzigten, geene andere verzoening voor den dood
haars Egtsgenoots begeerde .
SOCRATES verhaalt,
dat de Ketter MANES, op bevel des Konings van Ferfie,
leevendig gevild wierd . Volgens PROCOPIUS, beval PAcuatus deeze irafoefening BACICIUS aan to doen . En
AGATHIAS vermeldt , dat ZC NACHORAGES trof , more
Majorum, naar de oude wijze .
Steeniging , dat 'er de dood op volgt , is een derde
1)oodftraffe in Abysfinie. Voornaamlyk wordt deeze den
Vreemdelingen , Franken geheeten tar zaai;c van den
Godsdienst aangedaan . De Catholyke Priesters , die men
daar, in deeze laatfte tyden , ontdekt heeft, werden
dood geftceniQd , hunne Lichaamen liggen nog in de
ftraaten van Gondar, op de pleinen of ledige plaatzen,
bedekt met de hoopen fteen , by de fleeniging op bun
geworpen . 'Er zyn drie van deeze hoopen by de Kerk
van 4bbo ; alien Franciscaaner Monniken bedekkende ;
en , behalven deeze , eene klenle Pyramide boven 't Lvk
van een Jongeling, die, nevens bun, bet lot der Steeniging onderging, omtrent bet eerfle Jaar der Regeeringe
van
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vat! DAVID DEN IV. Deeze Jongeling was een der vier
Zoonen, door een der Franciscaaner Monniken verwekt
by een Bbysfinifche Vrouwe , onder de regeering van
OUSTAS .
In Perfe , indien wy op CTESIAS afmogen, werd PAGORASUS , op last des Konings , dood
gefteenigd : dezelfde Schryver tekent aan, dat PHARNACYAS, een derMoordenaaren van XERXES , deeze dooditrafe leedt .
Onder de zwaare ftraffen in 4bycfanie mag ook zeker
geteld worden , her uitfteeken der Oogen , eene wreedheid , welke ik, geduurende myn kort verblyf in flby.frnie, maar al to dikmaal zag volvoeren . Dit Oogen uit
f}eeken, wordt doorgaans den Rebellen aangedaan . Naa
de flagting op bet firydveld van Fagitta, werden twaalf
Opperhoofden van PAGAN GALLA gevangen genomen ,
door RAs MICHAEL ; hunne oogen werden uitgegraaven,
en zy vervolgens verweezen om van gebrek to fterven
in een diepe valei, beneden de Stad . Verfcheiden Gevangenen van eenen anderen rrng, Edellieden van TigrE, ondergingen 't zelfde lot . Geen hunner ftierf onder
die bewerking , of ingevolge daar van, fchoon bet op
de ruwfte wyze verrigt wierd, met een yzeren tang .
XENOPIION tekent op , dat dit een der ftrafen
was by cy us in gebruik : en AMMIANUS MARCELLINUS
verhaalt , dat SAPOR, Koning van Perfie, ARSACES ,
door hem gevangen genomen, op een Kasteel floot, naa
hem de oogen to hebben doen uitgraaven .
De Lyken der Misdaadigeren op de openbaare wegen,
om verraad , moord en geweld , worden in lbysfinie
zeldzaam begraaven . De ftraaten van Gondar zyn bezet met brokken van hunne overblyfzelen, deeze doen
de wilde beesten by menigte in de Stad komen, zo ras
bet docker is : weshalveu men by avond bezwaarlyk
kan uitgaan . De Honden zyn gewoon flukken menfchenvleesch op 't voorplein en in huis to fleepen , om ze
met meer gerustheid op to eeten . Dit ftondt my zeer
tegen ; maar bet wend zo dikwyls herhaald , dat ik hun
in 't gerust bezit dier brokken moest laaten . - Wy
leeren uit QUJINTUS CURTIUS, dat DARIUS, bevel gegeeven hebbende, om CHAREDAMUS met den dood te ftraffen ; dock dat by naderhand, 'S Mans onfchuld ontdekkende , de volvoering tragtte to ftuiten : maar to laat ;
dewyl de hals des ongelukkigen reeds was afgefneeden :
dan,
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dan, ten tekcn van berouw, ftondt de honing hem eem
Begraafen is toe .
Nooit ve : ten de Abysliniers by nagt ; din fl:ondt ock
vast by de Perfaaanen .
Nietter ;en,taande de flbysfiniers van zo ouden tyd af,
en zo nauw, met de Egyptcnaaren verbonden wares,
f hynen zy simmer gcbruik gemaakt to hebben van Pa .
pier of de Aipyrm , mz •ir de gewoonte gevolgd der
Pc, •/iaanen, am op Pcrgatnent to fchryven, gelyk zy tot
op deezen dag does . In Parthia was desgelyks , naar
het onderrigt van Pt INIUS, hot gebruik van Papier ge_
heel onbekend ; en fchoon men ontdekte, dat de Papyrus in den Etiplirriat , naby Babylon , grocide , eene plant
van welke zy Papier konden maaken , bleeven zy liever
onveranderlyk by hunue gewoonte , om hunne letters
op de Uofte to weeven , van welke zy hunue kleederen
maakten . Daarenboven bedienden zich de Pcrfiaanen
van Pergament , om 'er do gedenkwaardige zaaken op
aan to fchryven, en hebben wy waarfchyulyk bier aan
dank to weeten, dat zo veele van hunne gebruiken , tot
deezen dag , bewaard zyn . i)IODORuS SICULUS , van CTEStAs fpreekende, fchryft, d,t by alie dingen bevestigde
uit de Koninglyke Pcrgamenten zelve, die , in gevolge
van zekere wet, alle in orde gefchikt warcn, en nader .
hand aan do Grzelen werden medcgedecld .
Uit deeze groore gclykvormigheid in gewoonten tusfchen de Per/ia nen on .i16ysInicrs, zou ik, de gewooiie wyze , om over den onrfprong der Volken to oordeelen, volgende , vrylyk befluitcn , dat de zlbysfuiers
eene Volkplanting van de Perfiizanen waren ; doch men
wect zcer wel , dat dit lelzelA geen grund altoos heeft .
De Gewoonten, vermeld, als alleen byzonder eigen aan
pezfie , waren gemeen door g,dhecl bet Oosten ; en
ginl;en verlooren, toen deeze Landen overloopen en verineesterd werden door zudanige Volken, die hunne eigene barbaarfche Gewoonten invoerden . De reden ,
waarom oils zo veel van de Ptrfzaanf lic Gewoonten
overgehlceven is, hebbe men daar aan toe to kennen ,
dat ze befchreeven, en dus zo ligt aan verandering niet
onderheevig, waren ; derzelver aanbeveeling aan Pergament bragt ook toe tot do in Hand blyving . Dc Gef hiedenis , die van deeze oude en belchaafde Volken
gevrnagt, beefs ous cenige overblyfzels bewaard van hunne Zcden , oncefcllonden van do vernielingen des tyds
over-
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overgebleeven : terwyl Abysfinie , met niemand in oorlog, of alleen in eigen land krvg voerende , de oude
Zeden behouden heeft , welke bet gemeen hadt met geheel bet Oosten , en die alleen in de andere Ryken
verlooren gingen door den inval van Vreemden ; een
onheil, Abysfinie nooit overgekomen , zo verre de Gedenkfchriften reiken .

CHARACTER

(Ontleend uit

DES TEGENWOORDIG REGEERENDEN
KONINCS VAN ZWEEDEN .

de Characters and Anecdotes of the Court of Sweden ,
Engeland uitgegeeven.) (*)

dit jaar in

De tegenwoordig regeerende Boning van Zwecden
wordt , in 't algemeen , gehouden voor cen der
beminnenswaardigile en gemeenzaamft Vorflen van Europa. Hy bezit de verwonderlyke gaaf om aller harten
in to neemen . Zyn openbaare ommegang is vol geest,
beleefdheid, en oplettenheid om ieder to voldoen : in 't
byzonder fpreekt by met de hartlykheid en eenvoudigheid van cen Wend ; by deelt gunstbewyzen nit met
eene blykbaare zelfvoldoening , en weet to weigeren zonder ongenoegen to veroorzaaken . Zyne goedertjerenheid fleunt op zyne flerke groote aandoenlykheid vafi
getleltenisfe , welke hem tot nog (t) nimmer toeliet
den dood, of eene fchandel,yke ftraCfe, iemand, hem in.
perfoon bekend, aan to doen . Menigmaal heeft by ge
wenscht , dat by nimmer in de noodzaaklykheid mo
komen om zulh eene daad van geflrengheid nit to oefenen : dewyl de herinnering daarvan hem ongelukkig zotL
maaken . Men mag zeggen, dat b y zyns Vaders Hart,
en 't Verfl:and van zyne Moeder, geerfd heeft . Was by
gebooren in den burgerrang , by zou zyn fortuity gemaakt hebben als Staatsman of als Gpheerde . Zyne kun,
digheid in de Gefchiedenisfen, en in de Staatkunde , is
ver-

D

( S- ) Dit Werkje zal by den Drukker deezes, ,j . rntema, iii
het Nederduitsch vertaald, worden uitgegeeven .
(t) Men bedenke bier, dat het Werk , waar Uit wy deeze
Characterfchets ontleend hebben , in den aanvanj deezes wars
in 't licht gegeeven .
V. DEEL . AIEIVGELW . N . 13 .
Qq
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verbaazend ; zyne openbaare Aanfpraaken , op de Ryksdagen , en by andere gelegenheden, hebben een byionderen klcm en fraaiheid , zulk een Spreeker waardig ;
de verfcheidene Tooneelfpelen , door hem onlangs voor
bet Zweedfhe Tooncel vervaardigd, hebben een rykheid
in derzelver Zamenftel, en eeue zuiverheid in de Zedeleer , die den Vorst en `Vetgeever uitwyzen ; en niettegenktaande alle moeite door hem aangewend , om niet
als Opfteller bekend to worden , was bet welhaast Been
geheim meet , dat men die Tooneelftukken der penne
van zyne Majefteit hadt dank to weeten .
Schoon thans een erkend Schryver , beefs men nog
niet opgem~rkt , dat by ooit iets had van do jalouly
omtrent andere Schryvers . Ik breng deeze aanmerking
in 't midden ; dewyl het geen de Tranfc? czz gcwoon zyn
jaloufie de wetter to noemen , dikwyls , de verheevenfte
zielen bekruipt . Zelfs do laatst overledene Koning van
Prni<fen, een der grootfte Mannen deezer Eeuwe, was
niet vry van dit zcvak ; men weet dat by den Koning
van ZweedL'n nooit beminde , en ik vermoed to molten
zeggen , om geen andere reden , dan om dat by zyn
Neef aanzag als zyn Mededinger in Vcrmaacdhcid . Maar
dat by zyn gevoeligbeid zo verre zoo hebben laaten
gaan , dat by, in zyne Menzoire. , rechtftreektche lastertaal tegen zyn Necf uittloeg , zoo ik om de eer van
FREDERIK DEN It gaarne onmogelyk agten . Ik weet
niet door wetke handen deeze Memoires gegaan zyn ;
doch , indien dat Artykel, waar de Koning van Zwecden
befchuldigd words met cen verraad om de Deei~fche
Vloot to verbrandcn , weezenlyk door de hand zyns
Oo ns gefchrceven is , moot bet de uitvinding zyn van
een gedienftig 1-lovelin , om den ouden Monarch in
een verveelend uur to vervrotyken ; want ik hoorde
troch itt Dmizonrcrken, noch in Zweeden, iemand die 'er
iets van wist, en 'er is geen rede waaronl hot Deczzfche
Staatsd ;enaarfc ,iap dit ten then tyde zoo verhorgen gehoudcn hebben ; ook is 't niet mogelyk geweest zulk
een heftaan uit to voeren zonder Medepiigtigen in Zwee,fen , en 't zou zeker niet fang ecu geheim pbleeven
zyn : nooit word Koniug GUSTAVUS ftrenger beoordeeld
door zyne eigene Onderdaanen .
Eeniren banner laaten nooit of alle gelegenheden aan
to gtypen, ow zyn ocdra' to wraaken, of ten kwaadeu
to duiden . Meest fchryven zy hem mangel aan Opre ;t
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regtheid toe. Ik kan bet niet op my neemen to verklaren , dat dit gebeel ongegrond gezegd wordt : maar
vast gnat bet , dat men , onder het Volk , nimmcr
daar van hoorde , (Ian naa den Ryksdag van den Jaarc
MDCCLXXVIII. Veel gronds is 'er om to gelooven,
slat zulks ontflondt nit de befchikkingen toen op den
Brandewyn gemaakt . Niet weinigen, nit do vertegen .
woordigers van den Boerenftand , hadden lust , om do
vryheid van bet Brandewyn-llooken ten byzonderen gebruike, to verwerven . Verlclieide keeren hadden zy op
't punt geftaan om gehoor by den Kcning to vraagen,
ten elude dit v-ordeel to mogcn erlangen ; doch ecnige
Heeren , die bunne goede d ; cuflcn beloofd hidden tot
bet verkrygen daarvan to zullen aanwenden , en wel
wisten , dat de Konin bet verzock nict zoude tocf1aan ,
haalden hun over, om voor tegenwoordig die zaak to
laaten berusten : want chat de Koning veel liever uit eigen beweeging hun (lit zou veraunnen ; zulks gaven zy
voor , was bet oognicrk van zyne Majefteit .
De
Boeren , t'huis gel :omen , treelden hunne Medelandbewoonders met de beloften hun gegeeven ; doch , wanneer deeze net agtervolgd wierden , en de Koning,
korten tvd da : .r naa , bet flooken van den Brandewyn
nan de Kroon hcgtte (*), is bet niet to verwonderen,
dat bet Volk verfloord wierd, en luisterde na inboeze .
mingen der zodanigen , die deezen draai bepaald aan
's Konings wil toefchryven .
- Zints then tyd beeft
men hem fleeds van Veinzery befchuldigd ; ook is bet
mogelyk , dat zyn eedrag eenige gcloofcvaardiglreid bygezet heeft aan deeze verdenkingen . Lieden, die geduurig
met hem vcrkecren , kunnen niet lochenen, dat by zich
dikwyls vreemd houdt van dingen hens ten vollen bekend ,
en , by andere gelegenheden , zich gelaat wel onderfigt to
zyn van zaaken, waar van by niets west . Dan dit kan
veelligt cene hchbelyklieid weezen , aangewend door
Staatkunde , waarin zodanige middelen zonitvds zo
nondzaaklyk zyn , als het aanneemen van zekere hounding onder 't fpeelen ; ooh: behooren Vorflen en Staatslic(') Toen de oude Bisfchop

SERENWS oti

den RNksdag van

den Jaare MDCCLXXII aflchcid van den K in'ng min, betaigde by zyne Majefieit , dat, wilde by de liefue des gcmeencn
Volks behouden , iiy twee zaaken onaangeroerd moe , t laaten
---- den Godsdaenst ell dell lband yn,
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lieden niet beoordeeld to worden naar dezelfde regelen
a1s andere Menfchen ; hun eerfte pligt ;s alle andere
overleggingen op to offeren aan bet welzyn buns
Lands (*) .
Men legt den Boning van Zweeden ook ten Taste, dat
by ligt gedaane Belofte vergeet , 't geen zyne gunftelingen meermaalen in de noodzaaklykheid brengt om een
handfchrift to vraagen, tot een waarborg der vervullinge : maar vermits ik nooit hoorde van eenig byzonder
geval , waar in by zyne belofte niet gelland deed ; geloof ik , dat deeze befchuldiging van Been grooter gewigt is dan verfcheide andere, door kwaadaartigheid en
misnoegen uitgedagt .
Onlangs heeft men hem verweeten een to groote
Spaarzaatnheid in kleinigheden , en eene to kleine in
groote zaaken . Dit , getoof ik, is een zeer algemeene
misflag by Lieden • van hoogen rang : groote kosten,
doorgaans in bet openbaar gedaan , geeven voldoening
aan hunne Trotsheid ; doch, wauneer zy kleine uitgaven doen , zien zy dezelve aan als ftrekkende tot verkorting hunner middclcn tot grootere .
Verder befchuldigt men deezen Vorst van eene groote
gemcenzaamheid met jonge Heeren , veelen deezer worden trots en verwaand, zichzelven als Lieden van veel
beduidenisfe aanziende , om dat bet den Koning behaagt
met hen to boerten ; en op eenen gemeenzaamen voet to
behandelen . Maar men moet bekennen , dat iemand,
die gezelfchap noodig heeft to zyner uitfpanning , naa
veel arheids , jonge Hecren, tot dat oogmerk veel gefchikter vindt, dan oude Staatslieden ; en kunnen zommige jonge Heeren dit gunstbetoon huns Souverains
niet ontvangell, zonder zich daarop re veel to laaten
voorftaan • is"het zeker hun misflag , en zy zullen ook
nietnand dan zichzelven daar door benaddelen .
Het alter opmerkenswaardigfte in 't Character van den
Znweedfchen Koning is, zyne leevendigheid van aart, en
daar nit voortvloeiende Werkzaamheid . Hy flaapt zeer
wei(*) By het vermelden van deezen opgeceeven Regel, kunnen
wy niet nalaaten , de Leezers onzes Mengelw'erks to wizen
naar eene zeer juiste Aanmerking, daarop gcmaakt , in eene
Aantekening des keurigen Vertaolers van de Na ein. •1-r: 7Pcrkeu
rata FREDERIK DEN 11 , op het Voorberigt dens Konings , bl .
XLYII.
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weinig, en kan , met gemak , de grootfte vermoeienisfen
uitharden . Hy belt, derhalven, natuurlyk over tot een
bedryfvol leeven , en de Oorlog zou zyn element zyn .
Slaagt by daarin gelukkig , dan zal by misfchien eene
andfiere CAREL DE XII zyn . Schoon waarfchynlyk
met meer voorzigtigheids (*) .
(*) De laatfle alien bekende bedryven des Konings van Zweeden bekragtigen deezen Charactertrek ten vollen .

AANDOENLYKE LOTGEVALLEN VAN MEVROUW CAROLINA MONTGOMERY.

(Uit het Rngelsch.)
„ Een Verhaal van Lotgevallen zo zonderling, treffend en

leerzaam, al was bet ook geheel vcrcierd, zal onzen
•
„ Leezeren, zo wy vertrouwen, bebaagen . 't Zelve komt
• voor in ETHELINDE, or the Reciuje of the Lake, a Novel, Ly
~, 1'1,rS. CHARLOTTE SMI , I-I ; en Mevrouw MONTGOMERY wordt
• ingevoerd als vermeldende haare Leevensgelchiedenis aan
• ETHELINDE CIIESTERVILLF, de Heldin der Roman ; Op deeze
,, wyze ."

Myn Vader was in Schotland gebooren , en van bet edel Ge_
flacht van DOUGLAS . Hy was een longer Broeder uit eene
jonger ftam , en trouwde zeer vroeg aan eene Dame, fchoon
van goede afkonist, zo behoeftig als by zelve . In den Jaare
MDCCXLV, bevondt by zich order die zich by den ongelukkigen CAREL EDUARD vervoegden , en fneuvelde in den flag by
Coloden, en liet my, toen omtrent twintig maanden oud, en
zyne Weduwe, die niet nicer dan zeventiena jaaren telde, geheel afhangelyk van de goedheid zyns Vaders, en gedompeld
in diepe droefenisfe : dock, wanneer zy haar ongelukkig Weeskind in de armen nam, bet eenig gedenkteken haar overgeblee .
ven van een Man zo teder door haar bemind, greep zy moed,
om tegen haar noodlot op to worflelen .
Schoon de Vrede eindelyk aan dit elendig land, 't Been ]an .
gen tyd de zetel der verwoesting geweest was, wedergefchon_
ken werd, vonden veele Familien zich geheel verarmd ; en
niemand hadt bykans nicer geleden dan myn Grootvader, die ,
bet leeven ten nauwer noode 'er afgebragt hebbende, 't zelve
fleet in bet beweenen van 't verlies van drie braave Zoonen,
Q u 3
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en 't befchouwen van een groot gedeelte zyner Landgoederen,
in de afche gelegd . Twaalf maanden duurde dit flegts, en by
her, flervende, her Bering overichot zyner bezittingen aan zyn
eenig overgebleeven Zoon, die een talryk Huisgezin hadt .
Myne Moeder zag, of verbeeldde ztch to zien, dat by gaarne ondlaagcn zou weezen van her bezwaar 't geen zy met
haar Kind aan dit Iluishouden toebragt, en befloot na Engeland
to trekked, waar zy een gel onthaal verhoopte van Mar eigcn
Broeder, die to Londen woonde . Zy begaf zich derwaards
met mv, op de gocdkoupst mogelyke wyze, en werdt door
haaren Breeder, die zyn Adeldom voor den Koophandel verwisfeld had, met vricndlykheid ontvan ;en ; doch eene vriendIykheid van dien aart als cede ziel , bekrompen geworden door
her fl :ecds befchouwen van fchatten, betount aan afhangelyke
armen . Zyne Vrouw, die zeer veel toegcbragt had in her
verbeteren van zyn ftaat, overreedde hem, dat zyne Zuster en
Kind n'ct gevoegelyk in zyn Huis konden geplaatst worden .
Ill de nabuutfchap werden nogthans kamers voor haar gehuurd,
en zy at by haaren Broeder . Doch de tweede maand was
diet vet ftrcekeu in deeze levi iswyze, of de fmaadlyke wyze,
op welke zy van haaren Biocder bchandeld werd, en de
kwaadaartige troischhc;d van zyne Vrouwe, deed haar alle db
h;tterhcdien iinaaken xan de elenden der afhangelykneid . Uit
den aart van eon zeer au,,ufoenlyk gciiel, en in cell Iceflyd
wanncer aiies c,,e , ocl is, voncit u y ne iiloeder deczen toefland
van dq, tot day onLhaaglsker.
och waarttccn Loou zy zich
weuden ? Zy hadt geene kundigheid om ici s aan tc vangen ;
en dcrfde ook alle m ddeien daar toe noodig . Zy hadt Been
kcnn ; s in Engelaucl, en in de wergild geen "riend, die Mar
kon of wilde hc'pen .
Bykans de cet lie omft< ndigheid, die ecn'gcn indruk op my
.,
ma-Me, Was , dat mine MOeder, in driftvervoering van mo
my
aan
haar
hart
dtukte,
over
my
weende,
terw)
I zy
ivkhe , ci,
de fchim van haaren gefneuvelden DGCGLAS aanricp , om de
eicndc van zyne \Veduwe en van zyn `Vcaskind gade to llatn .
In die vroo,,,e k'nJ~chbe •d is her no t,th ads ccu flaauw overblyyfzel van eQne n L• en dad wedeikcMreoae ~xitt%ervoering, of n •e t=
fcnde ow, tandit;hcul, clsc voetft- :pt cn to bet geheugen overlaat,
Ik kan ny nets van mine vroegc kindschheid anders herinneren, to,, dat bet toonecl grootlyks verandeide, en in myne
;ndcr ;yke oo„en zeer veel verbetcrde .
't \V,-- Zonter, en fchoon, in dien tyd , de Kooplieden to
Londen, w, n dan -tcgenwoordtg, gewoun warcn on) op Buitena'
pfaatzen hun vetblvi re need en, hadt min Own, die zeer ryk
was, eel] Ruiren by Ham+nitjinith, wertraards by meestal Vry.1ags, vertrnk ut tot bet begin der volgende week bleef . Her
we-.r was zeer hect, en min iToeder, dt4 tnooit mode na Buite
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ten ging, maar in Londen gelaaten werd om met de Oppaster
van het Huis to eeten, verbeeldde zich, dat zy zints ecmge (ja_
gen onlustig was door gebrek aan buitenlugt : ongerust door
dat denkbeeld, nam 2y, toen de Familie na Hannnerfnith ge.
reeden was, cell huurkuets, om haar na de Poort van Hyde_
Park to laaten brengen .
Schooh de Zon reeds daalde, hadt dezelve npg kragts genoeg
om haar Let wandelen zeer moeil)k to maaken ; want zy hadt
my, op dat ik to minder zou vermoeien, op den arm genomen .
Zy zag he , yolk na Kenfington Gardens gaan : zy floeg mede
dien weg op, en cell weinig bezogt gedeelte van dezelve in,
om to minder gezien to worden . Hier ging zy , door vermoeid_
heid en harteleed afgemat, op een bank zitten, on, my tegen
den boezem drukkende, beweende zy, met cell vloed van traa .
1101 1, nict zo zeer haar cigen lot dan wel het lot van het K'nd
van haar overleeden DOUGLAS, WiCIIS naam zy menigvoud herhaalde, afgebruken door fuikken, die duiz nd redere naage .
dagtenisfen van help, en knellende vreeze voor my, haar af_
perffen . Uit deeze mymering van vrugtloozen kommer, tvcrd
zy opgewekt door de aannadciing van con Hecr, onitrent der_
tig jaaten oud, die ua haar toetradt, en, met veel heuschhcfds,
nogthans met niet weinig vuurs , viocg, of haare ongelegenheid
van dien aart was, dat by dezelve kon verzagten of wognee .
men
Myne Moeder, onthutst door deeze aanfpraak van cell vrecmd
Beer, rces op, en poogde haare ontflc!trn]s to bedekken, on
ha ,re tiaanen to verbergen ; zy bedankte hem met cell afge_
brooke ffem voor zync belcefiiheic{ ; hem vcrzekcrende dat zy
allcen vermocid was door dc hette, en na huffs meende to
Dan by liet z ; ch zo gemaklyk niet afzetten .
gaan .
Hadt m) lie Moeder hem op 't eerf e gez]gr getiotien als cello
zeer Ichoonc jonge vrouw, by was nog me,r veuukr toen zy
fprak , en hy, to midden van de vu legenhcid, waarin zy zich
bc%ondr, zo veel ongemaakte zedighcd
n als natuurlyke hevallig
held ontdektc . 't Was IC \C1gcefsch dat vy hom linecktc haar
tc vc :laaten ; hem betuigende, dat zv, in eon NciaF'gelegen gedeelte van de Stad, by een Broeder woonde, in wiens huis zy
been vrecmd Heer kon brengen , en dat zy zich over zyne
oppasf ng zeer verlegen vondt . Hy wilde niet vcrtrekken
maar my op zyn arm neemende, drool; by my tot buiten do
tuinen, on my toen aan myne Moeder overgeevende, liep by
heenen, om, zo als by zeide, cell kocts to kiygcn . Myne
Moeder , die beefde , zonder to weeten waarom, over eene
beleefdheid , die zy nict kon beantwoorden , ring haaren
weg in hoope van deczen Heer to ontgaan ; dock zy hadt
geen honderd fchredcn af'gelcgd, of by was haar weuer op zy_
de, en nam my andermaal op den arm, en, under voorwendzel,
dat
Q q 4
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dat by geen koets icon kiygen, waar by geweest was, (doch
dat wy 'er waarfdhynlyk wet ecn zouden ontmoeten onder bet
voortwandelen,) haalde by haar over om zo lang voort to gaan :
kort daarop was 'er een koets, goon huurkoets, gelyk by voor_
gegeeven hadt to gaan haalen ; maar eon op welke hot wapen
van DOUGLAS, en dat van cone aanzienlyke Engelfche Familie,
ftondt .
„ Daar ," zeide by , ftilhoudende toen dezelve opreedt,
• daar is een koets , die u en dit lieve Engeltje aan uw huii
• zal bezorgen . Gy zuit my, vertrouw 1k, de eer niet weige„ ren om u to vergezellen, op dat dezelve my vervolgens aan
• myn huis snag brengen."
Andermaal wendde myne Moeder alles aan, vat zy dagt dat
saou kunnen dienen , om haaren nieuwen Vriend of to brengen
van eon bewys van oplettendheid, 't geen haar ailcen in verlegenheid bragt. Hy wilde na niets hooren, en do drift zyncr
aanhouding ' bewoog haar, ondanks alle daar teen ingebragte
zwaarigheden, in zyn koets to flappon, waar zy my op haar
fchoot nam, en by ging naast haar zitten .
Hy poogde
toen haare zigtbaare bekommerdheid to verzetten, door eon gefprek over 't dagelyks nieuws ; dit deedt by op eenen zo innee
menden en bcvalligen trant, dat de ontfteltenis myna Moeder
allengskens bcdaarde . Do verzagtende toon van Vriendfchap,
van Medelyden, welken zy in veele maanden nict gehoord
hadt, vondt ingang in haar hart . Wanneer by ongevoelig bet
gefprek van min aangelegene zaaken gewend hadt op haare om_
ftandigheid, vloeiden do traancn over haare wangen, haar hart
Word vertederd , en zy belecdt deczen Vreemden Heer, dier_
zy nietlanger dan ecn uur gekend badt, de ongclukk go onzekerheid van haaren toefland, do daadlykc elcude welkc zy
leedt, en do boczemfinerte, die haar gehecl to nederdrukte Its
zy bedagt dat zy my niets anders lion nalaaten dan armoede,
dienstbaarheid en mogelyk afhangeivkheld, bitteider can die
Son van beidc. Ondcr her doen deezer bekenteuisic hadt zy
den naam van haare Familie, en die van haaren Vader, genocmd .
vie] haare Befchermer haar in do reden, „ Ik boor• do,toen ik uwe a,ieenipraak beluistetdo , den naain van DOUIk lain 'or ook van af, myne Moeder was cone
GLAS.
„ DOUG AS : deeze omftandigheid,gevoegd by de haitveroveren• do i'ehoonheid van de bedroefite, wier uithoezemingen ik af• luisterde, maaktc myne nicuwsgierigheid onwederilaanbaar ;
• gevaarlyke nieuwsgierigheid ! Om aan dezelve to voldoen,
„ neb ik, zo ik vices , de rust mvns leevens opgcoflcrd ."
Om nict to langwylig to warden, deeze Beer betuigde dat
by geheel verlieid was op de jonge Weduwe : en fchoon zy
'wr op flondt, dat by vau zulk eon wild en harsfenCchimmig
denk-
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denkbeeld zou affiappen, verklaarde hy, dat by hot eon of an .
der middel zou uitdcnken on) zich bekend to maaken by haar
Broeder ; dewyl by onmogelyk,zonder haar to zien, kon leeven .
Met moeite bewoog zy hem to vertrekken ; en, zonder myne
Moeder des verlof gevraagd to hebben, was by den volgenden
dag weder by haar, en kwam elken dag tot dat de Familic
wedcr van buiten gekomen was . Vervoigens wist by bet zo
aan to leggen, dat by binnen weinig dagen kennis met myn Ooni
maakte, en van hem ten middagmaal genoodigd word : terwyl
nosh by noch zyne Vrouw iets in 't mmile vermoeddei van do
reden, waarom by do vriendfchap ten deezen huize zo ernftig zogt,
waren zy zeer in hun 1chik, en 't fireelde hun trots, dat ecn
Beer van zo veel rangs zich aan bun zo veel let gelegen leg .
gen, en floods in zyne gefprekken betoande, hoe veel by op .
halt met de inncrlyke waarde der zodanigen, die zich op den
Handel en drukke bezigheden toeleiden .
Doch de oplettenheid, welke by aan myne Tante moest
betoonen, en do weinige gelegenheden om myne Moeder to
zien of met haar to fpreeken, welke by deeze wyze van be
zoeken voorkwamen, vielen hem zeer moeilyk . Eindelyk, naa
langen tyd met ziclizelven geworfteld to hebben, befloot by hot
to waagen haar zyn weezenlyken toefland bloot to leggcn .
Waarfchynlyk wist by reeds, dat by haar hart zo zeer insenomen hadt, dat myne Moeder, wat ook do Eer haar mogt voor_
ichryven, Diet befland zou weezen om zyne voorilagen to wederftaan .
Met cenige moeite gelegenheid bekomen hebbende orn myna
Moeder to fkreeken, verklaarde by haar, dat by zich verzekerd
hieldt hoe zy Diet onkundig kon weezen van zyne vuurige en
onwedcrftaanbaare Lietde, „ die ik," voegde by 'er nevens,
• misichien nooit moest plaats gegeeven hebben ; maar, helaas!
• van hot cerfte oogenblik af, dat ik u zag, was myn hart ge„ heel bet uwe ! terwyl dat hart my floods de hcillooze waar• heid herinnerde, welke ik u rondborflig moot verklaaren .
• 1k ben getrouwd ! Ik ben Diet flegt genoeg om u to bcdrie„ gen ; maar boor, wat ik ter vergoelyking van myn gedrag
• l :eb in to brengen , eer dat gy my ter wanhoop verwyst ."
Do verontwaardiging, met welke myne Moeder deeze verklaaring hoorde , en de poogingen haars Minnaars om die to doers
bedaarcn, behoef ik Diet to vermelden .
1:indelyk op
haar verkrecgen hebbende, dat zy zou luisteren na 't geen by
to zynor verichooninge to zeggen hadt, verhaalde by haar, dat
by , weinig meer dan twintig jaaren outs zynde, on1 zyne Fam3,lie gcnoegen to geeven, getrouwd was, aan de Erfgenaame
van cone edele en Tyke Familie, leclyk en mismaakt van per!bon, met cone geaartheid ongemaklyker geworden door haare
,)n~ezondheid,en de bewustheid van haare veelvuldige gebreken ;
ati
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zy was daarenboven van de alleronaangenaamfte zeden . Meer
dan drie jaaren fleet by een volftrekt rampzalig leeven, met
eene Huisvrouwe, wier kwaadaartigheid alle medelyden, an.
ders aan haare natuurlyke gebreken verfchuldigd , uitdoofde ;
toen kreeg zy de kinderziekte van de llegtfte lbort ; doch zy
doorworftelde deeze kwaal, zo gefchikt om een leeven weg
to neemen, en welks verlies een zegen voor beiden zou gcweest zyn . Geweldige vlaagen van vallende zickte bleeven
haar zedert by, en deeze, met vermeerderende hevigheid, eenige maanden aangehouden hebbenda, hadden haar geheel beroofd van het weinige verI and, 't geen zy immer bezat , en
eindelyk in volkomene krankzinnigheid doen vervallen, in welken ftaat zy nu, zints do laatfte zes jaaren, zonder verandering
bled. III dcezen toefland inerkte by zichzelven, fchoon do huwelyksband met wettig kon verbrooken worden, aan, als daadlyk ongetrouwd, en in vryheid om zyn hart aan to bieden aan
bet beminnelyk voorwerp, 't welk bet thans geheel bezat :
hoewel de harde omaandigheid, door hem vermeld , bet voor
hem onmogelyk maakte haar den rang aan to bieden, waarin
by haar anderzins zou willen plaatzen ; een rang waaraan zy zo
veel eers zou gedaan hebben .
Ik was toen in de armen myner Moeder, by nam my teder
in de zyne, en zeide . „ Spreek voor my, lieve cAROLInA! by
„ uwe Moeder . Ach , vetmurw dat dierbaar en onverbiddelyk
• hart ; zeg haar, dat zy, on1 uwent wil , een verblyf verlaate,
• ongeichikt voor a beiden , en de befchetming aanvaarde van
• een Man, die voor CAROLINA, als voor zyn eigen Kind, zal
„ zorgen" . -- Hy ging hecnen , en list een papier agter, waarop by al bet voorgemelde gefchreeven halt ; betuigende dat zyn eerfle werk zou ,vezen my to bezorgen .
)icn avond keerden myn Oom en Tante, die den geheelen
dag uitgeweest walcn, weder t'huis, en bet geviel (tat myne
Tautc, die altoos ongevoelig en ruw was in haare bejegeningen , myne Mocdcr op eerie tracer dan gewoone bitze wyze
beh, ndelde . Haar Brooder, die, by toeval, of door eenige
kundllchap «cike by gekreegen hadt van de bezoeken zyner
Lordl hhap, fprak tot haar op een fehamperen town! \erwcet
haar dot zy nu reeds moor dan twaalf ma nden hem tot last
geweest was ; met bygevoegde raadgeeving, om to onder(Iaan of
zy niet ergens cone plaats van Gezelfchapsjufer, of Gouvernan.
te, zou kunnen krygen ; 'er koeitjes aanhegtende, dat by, in
dat geval, zorg voor my zou draagen, en my by iemand beftellen , tot dat ik oud genoeg ware om myn brood to winnen .
Eer en hoogagting voor de gedagtenis haars Egtgenoots hadden in bet hart van myne Moeder een tweefiryd verwekt , die
door deeze onmenschlyke behandeling in eons eindigde. Aan
den eenen kant overvloed, met den Man , dien zy reeds meer
be-
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beminde dan zy moist, en Cone zekere bezorging van een Kind,
't geen zy allervuurtgst lief had ; aan den anderen kant, ar.moede , of hangelykheid, en veragting, haar kind van haar afHot
gelcheurd , en zy zelve in een dienstbaaren ftaat .
onderfcheid was to groot ; zy ging na haare kamer, en, zonder
langer op hot ftuk to denken, 1chreef zy aan Lord PEVENSEY :
den volgenden dag verliet zy haare ongunflige en baatzugtige
Iiloedverwanten ; zonder hun cenig berigt van haarent wege to
laaten, en trok vervolgens met zyne Lordfchap na Parys. Ik
kreeg eene Meid voor my, alles, war Lief le en Overvloed kon_
den opleveren , fchonk by myne Mocder , en «y woonden in
een fraai huis op de oevers van de Seine, in ceti Iuistervollen
ftaat, die egter haar niet gelukkig kon maaken .
Steeds bewust van de onvoegelykhetd haarer omtiandighe .
den, kon zy nimmer de droefgeestigheid, welke haar vermeesterde, overwinnen, lchoon zy zomryds dagt , dat con Dogter van
DOUGLAS to bezorgen en op to voeden, gclyk zyn Lordfchap
met de tederfle bezorghcid my decdt, con grootcr betoon van
hoogagting was your htaren overleden Man, dan dat zy my
gclaaten hadt in den behoettigen en afhankelykcn ftaat, aan
welke de mcdoogeniooze Gicrighcid myns Ooms my zou blootgelleld hebhen .
De twee Zoons, welke zy by zyne Lordfchap kreeg, deel .
den in haare moederlyke tederheid , Yonder dat deeze my .
waards verminderde ; en terwyl de uiterfte zorge voor hunne
opvoeding gcdraagen word, zo ras zy oud genoeg waren om
onderwys to ontvangen, had ik de beste Leermcesters, die men
in Parys kon vinden, en met die vooideclen kreeg ik vroeg
kennis aan nicest alle Europfclie taalen . Lord PEVENSEY, die zo
veel van my hieldt, als ware ik zyne eigene Dogter geweest,
en wicns gcnec,enheid tot myne Mood= door den tyd niets in
't minftc afnam, zag myne vordctingen met hot uitcrfle genoegen, en fireclde z~ch met hot denkbeeld, dat by my cons in con
voordeeligen fland zou plaatzen ; fchoon de uniflandigheid van
myne Mlocder, (d 'c, lchoon then haar in Fran!ryk met alle be.
iecfdheii bclegendc, wcl bekend frondt de Egtgenout van Lord
PEVENSEY liter to \eeeZCf,) your my ouk in du Land net dan
nadeelig kon zyn . Dc weteld nuensde my fchoon, en ik had
eene opvoeding ontvangen, zeer verfchillende van die doorgaans aan de jonge luffrouwen in Parys gegeeven words .
Op den dag dat ik veertien jaaren geworden was, kwam
Lord PEVENSEY by my , als ik bezig was met my aan to kiec .
den om een bezoek;e to ontvangen, 't welk to dier gelegenheid onthaald zou worden ; by wenschte my gr-luk met myncu
iaardag, en gal' in myne hand con Banknoot van duizend Ponden fterhngs ; zeggendc : „ Neem dtt aan, myne lieve CAROLINA ! al, con geting bewy s van myne genegenheid voor
» U,
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u . Gebruik hot tot uwe kleine uitgaven , en wees verzekerd
dat ik niet zal nalaaten, vervolgens, your u to zorgen, overeenkomflig met de opvoeding , welke gy ontvangen bebt, en
waaraan gy zo loflyk beantwoordt ."
1k ontving deeze edelmoedige gift op zulk eerie wyze
als my betaamde . Helaas ! myn weldoender ging, eenige weeken daar naa, na isngelxnd, en ik zag hem nooit weer . Een zon.
derling voorgevoel van ons naakend lot drukte myne Moeder,
en maakte haar geheel onlustig . Zy kon niet denken aan 't
laatfle vaarwel van zyne Lordfcliap ; en by, die leefde om haar
to believen en to verpligten, ilelde van tyd tot tyd zyne reis
tiit, tot herhaalde brieven van de zodanigen aan welken by de
bezorging zyner goederen hadt aanbevolen,oem drongen tot bet
vertrek. Zyne twee Zoons, de eon lion de ander twaalf jaaren oud, waren toen op een kostfchool in Engeland, en by
beloofde nlyne Moeder, haar, by zync wederkomst, op hot
gezigt van deeze haare Kinderen to zullen onthaalen ; en
dat by, zo ras de za,ken, welker bezorging hem in Engeland riepen, in orde waren, de terug reize zou aanneemen .
Teen by weggegaan was ftortte myne Mocder in eerie diepe
zwaargeestigheid, en daar wy meest altoos alleen by elkander
wareri, fprak zy menigmaalen van de lotgevallen haars leevens,
en vertelde my do byzonderheden, die ik voor u heb opgehaald . Zy vroeg my, of ik hot haar kon vergeeven, dat zy in
een leevensfland ingewikkeld was, die, hoe ook dezelve mogt
weezen in 't oog des Hemels, in dat der Wereld my aan
veel verwyts zou blootilelien . Vergeefsch fmeekte ik haar, dat
zy uit :ware gedagten wilde verbannen alle aanmeikingen, die
konden ftrekken om haare gezondheid , voor ons alien zo dierbaar, to ondei mynen . Zy kwain or geduurig weder op, en
haare tedere gelleltenis leedt zigtbaar .
Naa dat Lord PEVENSEY, cie gewoon geweest was elken
postdag to fchryven, omtrent zes weeken weg geweest was,
kreegen wy gcen breven meer van hem . Ecnige dagen lang,
freelde myne Moeder zich met hot dcnkbeeld, dat dit ophouden der Brieven enkel daaraan toe to fchryven was , dat by
zich op wcg bevondt, om ons door een onverwagte t'huiskomst to verrasfen : dan haare hoop bezweek, en nlaakte plaats
voor do komme :lykfle vrees, een vrees die nlaar al to gegrond
bevonden word .
Wy zaten op een morgen by elkander, wanneer een fchielyk geraas van knegts op hot voorplein ons ontzette. Ik flood
op, om to verneemen was 'er gaans was, on, de dour openende,
ftond ik verfteld , op bet gezigt van myne twee Brooders en
hun Gouverneur, die zyn best gedaan hadt, om dit ichielyk influiven to befetten . Do arnie fongens, my zicnde, borllen uit
in traanen, en riepen . „ Ach CAROLINA! myn VaderI" Zy lepen
my

VAN CAROLINA MONTGOMERY.

581

my voorby, en wierpen zich in do armen van hunne Moeder,

die, geheel verfchrikt, geen vermogen hadt om to vraagen na 't
geen zy haar fehielyk vertelden . „ Och Mama! onze Papa, on• ze Papa, onze waarde Papa is dood !" „ Zy bebben ons
zy hebben hem van ons
• herwaards tot u gezonden
• afgenomen, en alles wat hot zyne was!"
De Gouverneur, die veel agting voor myn Moeder hadt,
poogde de Kinderen van haar weg to neemen ; maar zy hieldt
ze in haare armen, terwyl zy, met een opflag van haar oog,
dien ik nimmer zal vergeeten , en met de ftem der beklemdfte
droef held zelve, vroeg, wat dit alles to beduiden hadt? Die
waardige Man verhaalde daarop , dat Lord PEVENSEY op eon
zyner Landhuizen aangetast word door con koorts, en daar,
naa eenige dagen ziekleggens, overleeden was ; dat diens Broe_
der, Erfgenaam van den Tytel wordende, terftond bezit genomen
hadt van alle diens goederen, en last gegeeven om de twee ionge fleeren terfond na Frankryk to bezorgen, en hun den naam,
dien zy tot bier toe gedraagen hadden, to ontneemen . Met veei
wederzin vocgde de Gouverneur 'er by, dat de tegenwoordige
Lord PEVENSEY ten ougmerk halt, om, binnen weinig dageii,
zich ten deezen huize to vervoegen, om de juweelen en andere
kostbaarheden, zyncn Brooder toebehoorende, tot zich to nee_
men.
Geen traan ontrolde de oogen deezer ongelukkige Vrouw,
geen zugt ontglipte haar boezem . Zy verzogt my de arnle
knaapjes tot bedaaren to brengen, die nog rondsom haar hingen ; fchxeiende om hun Vader. Zy klaagde over zwaare pyn
in 't hoofd, en verlangde na bed to gaan . 1k bleef by haar, en
poogde haar aan 't fchreien to helpen door myne traanen, die
ik onophoudelyk ftortte, maar do zwaarte en ichielykheid van
den flag overmeesterde haare geheele gefteltenisfe ; doch behieldt
zy kragt van geest genoeg, on) op den toeftand haarer Kinderen
to denken .
„ CAROLINA, fprak zy, terwyl ik aan haare bedfponde zat,"
., 1k zal m~sfchien binnen weinig uuren gebragt zyn in dien
• ftaat van behoefte, uit welken hot mogelyk beter was dat
• ik niinmer verlost geweest ware . Doch uwe Brooders ! Voor
• hun bon ik angftig bekommerd ! Do handelingen van den.
„ tegenwoordigen Lord PEVENSEY geeven my weinig grond,om
• to hoopen dat 'er in Engelard eeu uitterften wil beljaat, welke
• hun verzekert van do ruime voorzieningen, die hun Vader
• hun toedagt . 'Er zyn in eon kistje, door Mylord agterge„ l aten, verfcheidene Papieren , welke by my zeide van aange .
„ legenheid to weezen ; doch ze zullen my ontnomen worden,
„ zunder hot draagen van onmiddelyke voorzorge . Zend der_
• halven om den Her MONTGOMERY, en lever hem dat kistje
• over."
Zy
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Zy onderregtte my omtrent then Beer verder. l k had hem
nooit gezien, fchoon by een Wend was van Lord PEVENSEY.
1k haastte my otn haare beveien uit to voeren . Myne boodichap
ontvangen hebbende, vloog by na ons huis ; en , in flede van
een Man to zien op Boedelzaaken afgerigt, gelyk ik verwagtte,
zag ik een jong Heer van omtrent wen en twintig ja2ren in
bet Uniform van een der Schotfche Regimenten door den honing
van Frankryk in dienst gehouden, naa dat de zaaken huns Meesters onherflelbaar verlooren waren . Hy hadt cenigen tyd in eon
wydafgelegen Landichap in bezetting geweest ; doch, van verre, aan wylen Lord PEVENSEY vermaagfchapt, en by deeaen in
hoogachting zynde, hadt by beftendige bricfwisfeling met hem
gehouden, en. was zyne vertrouweling omtrent zyne oogmerken
suet myne Moeder, myne Broeders, en myzelve .
lk kan u den perfoon van MONTGOMERY nict befchryven . Staa
my toe to zeggen, dat zyne weezenstrekken fipner waren dan
die van zyn zoos, welk hem anders zeer wel gelykt . Zyne
vuurige deelneemingen in de belangen myncr Moeder ; eene
manlyke tederheid, welke by ontdekte toen by onze verlegenhdid
vernam, en de moeite, die by zich ftceds getroostte om alles
voor ons to doers , waren kragtige beweegnnddelen voor my
om hem to bewonderen en hoog to aagen . 1k hield hem voor
bet edelaartigfte van alle menfchelyke weezens ; in eenigc we!.
nige dagen overtuigdc by my , dat by al die voorkeur verdiende, welke myn nog jong hart hem tockendc .
('t Vervolg ter naaste gelegenheid.)

ANECDOTE VAN PIERRE BAYLE .

(Uit het Fransch .)

die, in zyne wyduitgeflrekte Werken, zca
D eveelGeleerde
over de Liefde en deVtouwen gclchreeven heeft, en geen1:AYLE ,

zins op de voordeeligfle wyze, was, indien wy op den Abbe
D'OLIVET mogen afgaan , ten eenigen tyde niet ongevoclig voor
't geen men doorgaans Liefde nocmt , en nioest deswegens veel
Terwyl by in de Wysbegeerte to Sedan leslen
uitftaan .
gaf, word by verliefd op de huisvrouw van den Hoer JUkiEU ,
cen Proteftantsch Leeraar, en vondt een welgevallen in h,{aic
oogen . De Academic van Sedan vernietigd zyndc, moest do
Beer JURIEU bet Ryk ruimen . BAYLE zou zich gaarne in Frankeyk hebben nedergezet, vecte bewecgredenen dtungen hem char
toe ; doch de fchoone oogen van lblejuffrouw 1vRItu deeden
den Wysgeer beniuitcn zyn Vaderland to verlaaten . RotterdunI,
wer-
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Rwerwaards by haar volgde, kon dien gemeenzaamen ommegang
niet lang zien, zonder ongunflig daar over to oordeelen . Men
beduidde JURIEO eindelyk , dat by , die zo veel in her Boek der
Openbaaringe zag, niet opmerkte war in zyn Huis omging.
Hen Edelntan trekt in zulk een geval den Degen, een Regtsgeleerde vangt een Pleitgeding aan , een Dichter verweert zieh
met een Hekelfchrift ; dan do Heer JURIEU verklaarde BAYLE
voor een Ongeloovigen, en bewerkte, dat by ontzet word van
bet Hoogleeraarfchap in de Wysbegeerte en de Gefchiedkunde,
't welk men ten zynen behoove hem hadt opgedraagen .

ZEDELYKE BEDENKINGEN .

ontmoet, in de zamenleving, maar al to veel menfchen, die
Menover
alles willen oordeelen, of hun de zaak bekend zy dan
niet ; of dezelve zich bevind binnen den kring hunner kundig_
heden, of hun begrip to boven flyge ; of hun de zaak aangaat
dan niet ; of zy in een zeker geval al of niet tegenwoordig goweest zyn , en de omflandigheden, die 'er mec8 verzeld gingen,
recht weeten of Diet ; die in alle zulke gevallen echter bun
eigen oordeel weeten to doen golden, en eens anders gevoelen
tegenfpreeken of afkeuren ; zoekcnde zich een regt aan to nma_
tigen, om, alleen maar, juist over een zaak to kunnen oordeelen .
Dit is con lastig foort van lieden, dat zich vroeg
of feat by anderen in den haat brengt . Een mensch , die zo
door e&genliefde vervoerd word, dat by altoos volftrekt beflisfen
wil ; en als by zulks met geene bondige en overtuigende reden
doen kan, (gelyk dat den meesten tyd gebeurt,) her zelve
zoekt nit to wcrken, door zyn parry to overfehreeuwen ; (want
zulke menfchen zyn doorgaans geweldige harde fchreeuwers ;)
zodanig cell tegenfpreker van Profesfie, by mag in 't eerst by
onkundige menfchen voor cen Orakel gehouden worden, 't zal
van geen langen duur zyn : men zal hem dra leeren kennen,
en als con man, die magtig vervcelt , allerwege fehuwen .
Zulk een kan even min in de zamenleving op den duur blyven
behagen, als iemand die, met alles war by hoort, fpot ; en,
hoe ernflig her ook zy, altyd in een befpottelyk daglicht poogt
to flellen ; dien 't fpotten zo eigen is, dat by nimmer eel] ernflig discoers voeren, of cen ernilig gefprek vol kunne houdeu .
Zodanig een fpotter moge veel gewelds maken, een groot gefchreeuw houden, en een onmatig gelag laten hooren ; by moge
wanen met zyn verftand to pronken, en zich verbeelden , dat
ieder hem, daarom, voor een vernuft van de eerilen rang zal
houden : by zal evenwel eerlang bedrogen uitkomen . Bet kan
Diet misfen of by verveelt weldra ; men wil 'or op den duur
niet
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niet mede verkeercn, fchuwt hem, en laat hero koeltjes dry.
ven .
Onophoudelyke tegenfprekers, die altoos willen
dat hun oordeel niet flegts gelden, maar alleen gelden zal ; en
Spotters, die hun werk maken, om nooit anders to doen dan
fpotten, ftaan gevolglyk hierin met elkanderen gelyk, dat zy
in de zamenleving fpoedig verveelen, en weldra van elk gefchuwd warden .
Een ieder, die hen maar war heeft
leeren kennen, houd hen voor to lastig in de verkeering, en
fchuwt ?}en to meer, om dat ze, zo wel de een als de antler,
niet zelden mehigvuldige aanleidinge geven, tot veele en geweldige twisten en oneenigheden .
Het zyn alleen voldoende hewyzen, die op genoegzame grondenrusten ; en zulke bondige bewyzen vordert een redelyk wezen , dat van de voortreffelykheid zyner natuur boven her redelooze overtuigd is, met het hoogCte regt, van hun, die poo=en
to overtuigen. - Door deze toy alleen, laat de verftandige
ziel zich tot de omhelzing van dezelve neigen .
Buiten
dat, is 'er geen enkel middel om haar tot de omhelzing ceniger
fielling to bewegen . Geweld kan dwingen, maar niet neigen . Geweld duet bukken, inaar overreed geenzins . -- Geweld kan
Maven maken, - maar derft alle beweegreden van overtuiDe za(te Rede bellist, en geenzins dwinglandy of
ging .
geweld . --- Zulk een befitaan is natuurlyk aan eene vryden .
kende zelfftandigheid ; en haar zo cigen , als de uirgebreidheid
eigen is aan alle Lighaamel'ke en Stoffelyke Wezens .

BYV0EGZEL.

Bedenkingen over de
in
T otonsde llfengeiwerk,
bladz. 507, behooit de volgende uitbreiUitgefi`re1theid ,-caa 't heel-Al,

ding en verbetering, Re ;. 3-7De affland der Zonne van den Aardkloot, welke flegts on_
gevaar 2o millioenen mylen bedraagt, wanneer men Dwtfche,
of byna 27 millioenen, wanneer wen Hollandlehc of Franlche,
Zee-Mylen neemt van twintig in een graad, of 29 milliocnen,
volgens DE LA LANDE, in mylen van v fentwintig in con graad,
als wanneer die afftand maar i75 millioenen Duitfche mylen,
van vyftien in een graad, zou bedraayen .

MENGELWERK j
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WE$TENSCtIAPPEII
BETREKKELYK .

VERHANDELING OVER DE PLIGTEN, WELKE WY ONS
ZELVEN EN ONZEN NAASTEN VERSCHULDIGD ZYN,
UIT KRAGTE VAN HET GEBOD : , GY ZULT UWEN
,, NAASTEN LIEFHEBBEN, ALS U ZELVEN .' t
n onze laatstvodrgaande Verhandeling hebben wy be
1 eerlte en bet grootfte Gebod, namentlyk : „ God
boven at lief te hebben," ons ter befpiegeling voorge=
field, en deze • ryke en tevens aangename ftofFe een weinig
uitvoerig overwogen (*) . - Thans haddeh wy voor,
onze aandagt to bepalen tot bet tweede Gebod, daar
aan gelyk, „ Gy zult uwen Naasten liefhebben als u
zelven," 't geen onmiddelyk ons eigen welwezen , en
dat van onzen Evenmensch, met at deszelfs heilryke
gevolgen betreft ; *elks gewigt onze ernltig[te aandagt
overwaardig is .
De Schepper der Natuur, de Almagtige Vormer van
't Heelal, heeft, met de wysfte inzigten , alle zyne Schepzelen ingefchapen eenen zekeren trek van zelfbehoud ;
en hierdoor een meerderen of minderen trap van EigenIiefde ; waardoor elk wezen zyn geluk op bet oog heeft,
en zyn eigen heil poogt nit to werken .
Overeenk, mmltig bier mede vordert bet Gebod, „ Gy zult uwen
Naasten lief hebben als u zelven ," niet flegts de uit6efening onzer pligten jegens den Evenmensch, maar 't
to gelyk een bevel , .dat onmiddzlyk opzigt heeft tot ons
eigen welzyn, en bet uitoefenen van die Eigenliefde,
welke wy ons zelven fchuldig zyn ; even als of bet Ge4bod luidde : „ 1\'Iensch , hebt u zelven lief, en uwea
Naasten even -,its u zelven ."
Uit hoofde van dit Gebod is ieder mensch derhaiven
verpligt , in de eerfte plaats, zich zelven lief to hebben ; zich vuurig to beminnen : dat is , zyn elgen heit
op alle mogelvke, redelyke, wyze to bewerkeri . Dit
een pligt, welken de groote Wetgever van alle zyne
onp
tie boven blac'z. 443 - 44 3 V- DEEL . M1:ISGELW . NO. 1+:
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onderdanen afvordert . Het is tog waarlyk niet genoeg,
gelyk de verdere overweging nader toonen zal, dezen
trek van zelfsbeminnen, die geneigdheid tot zich zel~
ven, in zich to befpeuren ; 'er zyn gevallen , in welken
's menfchen Eienliede
opgewekt en aangevuurd moet
g
worden .
Men behoort des dit Gebod to befchouwen, -its een gebod, dat regt(treeks zyne betrekking op
ons zelven heeft ; even als of de Wet beval : „ God
zult gy beminnen als bet hoogl}e goed boven at : maar
naast God zult gy u zelven liefhebben .
Gy zyt
de tweede, die in nanmerking komt ; - -doze t:igenliefde, welke gy omtrent u zelven moet oefenen, is een
onvermvdelyke pligt, lien gy Diet moogt verwaarlnozen .
Dan deze zelfde liefde zult gy ook oefenen aan
uwen Naasten ; en wel in dieii zelfden trap, als gy ze
uiroefent omtrent u zelven ."
Naar laid van dit bevel is bet dan onze onvermydelyke pligt, apes aan to wenden , wat redelykerwyze ons
alles, wat ons voordecl,
geluk bevorderlyk is ;
Uit then hoofgenoegen , of 'heil kan aanbrengen .
de dan mag men de Eigenliefde hillyk aanmerken als
den grond, den oorfprong van alle onze werkzaamhe .
den, van alle onze bedryven ;
en vooral van alle
onze zedelyke werlczaamheden, van alle onze zedelyke
goede daden ; - als den eerflen dryfveer, die den mensch
En, in der daad, indien wy
tot werken aanzet .
door eerie ware en gcene valfehe Eigenliefde gedreven
worden , dan zal het ook niet misfen, of onze zedelyke
bedryven zullen het kenmerk dragen van deugdzaam, van
zedelyk , goed . -- Dc Opperfle Wetgever zal, en lean
ook niet antlers, dezelve dan met zyne goedkeuring bekroonen : terwvl de mensch inmiddels , inwen&g, antwaar word bet ftreelend genoegen zyner medebewiisthead dat by weldoet, en beantwoord can zyne beftemmind, --- ann dat alwvs oogmerk van Hem,,door wien
Z e daar de eerfte ddryfby is gevormd geworden .
veer van alle onze wrrl:zaamheden , de bran van bet
zedelylc goed ; de welbeffierde E i-fenliefde , de grand van
's menfchen deul-dzame handelingen ---- Her is nagthans ver van daar, dat men lien eerl'en trek, die in ;efchapen neiging tot zich zelven, ,its eene deugd, eene
vrugt van 's menfchen akker . zou aan to merken hebben . Het green natuurlyk of den mensch is ingefchapen, kan Dimmer inkomen als eene deugd ; nnaar zulk
eers
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een gefchenk wet aan to leggen, verdient den naam van
deugd to dragen ; terwyll het to misbruiken , of op verkeerde voorwerpen toe to pasfen, den mensch onreert,
tege'n deszelfs ware befternming aandruischt, en to regt
den naam van ondeugd waardig is .
Dan, men werpt my mogelyk hierotntrent tegen . „wit
komt het to pas, den mensch tot Eigenliefde aan to zetten ; - Beth dezelve door eerie u :tdrukkelyke wet to
gebieden ; - daar hem die drift is ingefchapen, err
doorganns to veel nnaar niet to weinig werkt ?
Waar=
lyk deze dryfveer behoeft door geen bevel in driftiger
'oeweging gebragt to worden ; want wig bemint zich zel .
ven niet! inte endeel,'t is al Eigenliefde,Eigenbelang,
waar door de meesten gedrcven worden .
Vceleer
behoorde men derzelver fehadelykheid met kragt van reden tegen to gaan ; - dat vuur veelcer to dooven ;
dan hetzelve in de Marten op to wekken ; en nog hevi-get to doeu ontvlammen ."
Het is zo, de Eigenliefde word fehandelyk misbruikt ;
de tneeste menfchcn bemiunen niets, dan zich zelven ;
behartigeti geen ding driftiger, dan hunne eigen be .
Dan het zy verre' van my, dat ik zulk
Ian gen .
gene verkeerde Eigenliefde zou poogen aan to vuuren,
of de fchadelykheid, de verkeerdheid , van dezelve, niet
zou. erkennen , afkeuren, en integendeel de pogingen
der zulken pryzen, . welke dezelve met kragt van reden
Maar de Eigenliefde is een gefchenk
tegeugaan
van het Opperwezen, en kan dus niet anders dan in
harm grond good zytt . 't Geer zynen oorfprong heeft
van onzen Maker, is ver at van fchadelyk, van verderfe1yk, to wezen . Al wat ons van lien kant toekomr, is
ons met de beste oogmerken en Wysfie inzigten gefchonken . -- Indien de Groote Schepper redelyke wezens
had gevormd zonder Eigenliefde ; il, bid u , welke fchep
zels zoude de menfchcn dan geweest zyu ? wat zon hen
in weikzaamheid gebrigt hebben? Zy hadden den redeloozen dieren gelyk geweest ; ~vant evy hebben gezien ;
dat de Eigenliefde de ceritc drvfvcer is, welke den mensch
En waarlyk is zy her niet ,
in heweging hrengt . ivelke die loffelvke daden nitwerkt? Men doer nndcrcn
ltlaar uit
vel , men bemint zvneu Eveumensch .
wclk een bron fpruit dit alles voort ? Gewi, to t acme
andere, dan uit die der Eigenliefde ; want met anln an-,
deren wel to doen, oefent men gce,-!,I k cle grootfic Ei .
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genliefde .
Als men regelregt tot zich zelven komt,
word bet veelal eene verkeerde Eigenliefde : maar flaat
men integendeel dezen omweg in, om tot zich zelven to
komen, dan word ze eene beminnelyke deugd , welgevallig aan God en alle menfchen, terwyl bet geluk, dat
men dan voor zich zelven uitwerkt, oneindig uitgebreider is, dan als men fangs den kortften weg regelregt
tot zich zelven gaat .
Zo zyn 'er duizende gevallen, dat men zyn eigen voordeel, zyne eigen belangens
opoffert aan die van zrn en Evenmensch ; of dat men
alles, zelfs zyn dierbaa 1 even, opoffert aan 't welzyn
van bet Algemeen, aan de belangens der Maatfchappy,
waarvan wy Leden zyn ; terwyl , met dit al , de uitkomst leert, dat het alleen de Eigenliefde is, welke ons
tot dusdanige loffelyke daden aandryft ; aizo ons eigen
geluk bet gevolg dezer edelmoedigheid zyn moet .
„ Maar , zegt men , als de drift van Eigenliefde toch
ingefchapen is, wat komt be-, dan to pas, den mensch
door een uitdrukkelyk gebod tot bet bevorderen van zyn
eigen welzyn to noopen .
Dan, heeft deze drift geene beftuuring noodig? moeten onze neigingen niet geleid worden? en zyn 'er niet
eene menigte gevallen , gelyk ik zeide in 't vervoig dezer Verbandeling to zullen doers blyken , cvaarin ivel
degelyk onze Eigenliefde moet opgewekt worden . Hoe
roekeloos gaat de mensch veelal niet in duizend en duizend gevallen omtrent zyn leven, zyne gezondheid, zyn
tydelyk en zyn eeuwig geluk , to werk ? Wie kan 'er onkundig zyn van ontelbare omftandigheden, waarin men
menfchen baldadig met hun eigen leven heeft zien fpelen ; nit enkele brooddronkenheid zich aan de oogfchynelykfte gevaren zien blootftellen?
En wat waagt
men niet voor geld - voor eene geringe belooning?
Zyne gezondheid, die dierbare aardfche fchat, word aan
zo vele gevaren blootgefteld, dat bet waarlyk to verwonderen is, hoe zommige menfchen eenen enkelen dag
then kostlyken (chat kunnen blyven genieten .
Floe
vele Haven der wellust verdartelen hunne gezondheid ;
maken zich voor den tyd ongelukkig , en voor de
eeuwigheid rampzalig!
Hoe noodzakelyk is bet,
en van hoe veel belang, zulke menfchen by bun eigen
geluk to bepalen , en bet vuur van ware Eigenliefde in
hun op to wakkeren ?
Nog tens, heeft deze drift geene leiding, geene be .
ttuu-
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it uuring noodig , ten einde, zy niet uitfporig werke ,
ten nadeele van bet algemeen , of ten nadeele van eenige byzondere perzoonen . By voorbeeld, wanneer ik,
onder fchyn van 't algemeene welzyn to bedoelen , bet
welzyn van bet zelve ondertusfchen opoffere aan myne eigene belangen ;
of , wanneer ik myn geluk
bouwe op de puinhoopen van 't verderf van mynen Evenmensch . --- - Het is cene verkeerde , cene verderfelyke Eigenliefde , als ik , ten koste van 't algemeen
welzyn , myn eigen voordeel, eigen grootheid , geheel eiAls 1k de Maatfchappy in
genbelang beooge .
wanorde brenge , oui myne byzondere oogmerken to
bereiken . Als ik mynen Naasten vervolge , benadeele, en hem de Maatfchappye onwaardig kenne, al.
leen, om dat ik , langs dien weg, my zelven fterk make, en myn eigen geluk bevordere ? lis zulk eene Eigenliefde nict fchadelyk, niet ten uiter en verderfelyk,
in alle hare gevolgen , en rampzalig in haar uiteinde ?
Hierom moet her Gebod tusfchen beide komen , en de
Wetgever gebieden : „ Bemin u zelven , tefen dezen
pligt uit in die oorfpronkelyke volmaaktheid , als dezelve u van my gefchonken is ."
Ja , beefs deze drift geene befriering , geene leiding,
geene aanvuuring noodig , en kan bet niet noodzakelyk
zyn , den mensch tot Eigenliefde op to wekken ;
daar men zo menigwerf ziet, dat de zondige Waereldling zyn eeuwig welzyn uit bet oog verliest? Waar zal
men fterker of vermogender drangreden vinden , dan in
de Eigenliefde , om den mensch zyne verkeerdheid to
doers zien, en hem zyn waar geluk to doen hoog fchatten ? om hem van zyne dwaasheden en dwalingen to
rug to roepen , :n hem de ware wysheid to leeren ? Of
moot de Eigenliefde daar niet opgewekt worden , waar
men een betlendig Neil uit bet oog verliest ? -- Of
zal men zeggen , dat deze drift bier ook al to fterk
werkt ? Moet men de liefde tot Zelfsbehoud niet opwekken , ten einde den mensch tot bet betragten der
deugd to bewegen, welker loon is een betlendig geluk,
eene duurzame vergenoeging ? Eigenliefde is waarlyk
de fterkile dryfveer , om ons van de dwaasheden dezer
de Mensch tog kan,
waereld to rug to houden :
fchoon by alles verzaakte . zyne Eigenliefde nimmer verzaken, en daar door is by op 't kragtigfle to bewegen .
Eindelyk , om niet alles op to halen , gebeuren 'er
niet
K r i
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xliet gevallcn , waarin de uitfporigheid by den INIensLh
tot die hoogte fl:ygt , dat by zich ten eeneulaal vergeet , en geweldadige handen aan zich zelven flaat ?
Zlet men den Mensclh nict zomtyds tot die laagte zinken , dat by , alle reden hebbende uitgefchud , zich
verlaat
g beneden her ruwfte vee , 't getn 110g nimmer
Een
den trek van Zelfsbehou t heeft verloren .
trek, d :e zelfs in cene zekere mate, min of meer, in her
ryk der grocibare wezens to belpeuren is . -- 't Is
de mensch alleen , die dezen trek veronagtzaamt ; 't is
alleen noodig then trek op to wekken in Wezens , wel3 c , boven alle anderen , door den Grooten Formeerder
alley dingen , met de reden begaafd zyn ; weardoor zij ,
in vuortrefelykhcid , boven al bet gefchapene in dcze
jeneden gewesteu , uitfchltteren ; die den luister van
nunnen oneiud*en Maker cenigzins kunnen bevatten
F, n verbincien ; en als zyne pronhtlukken dienen , orn
zyne eer , zyne grootheid, to verkondigen Hot ftrekt
ivaarlyk tot onder van 't Menschdom , dat men zulke
;tffchnwelyke voorbeelden , onder hot zelve , aantreft .
Her onteert het g,e11agr van Redclykc TVezens,
opgewekt to moetc n worden tot cen drift , ten einde
zich voor geva len to hoeden , waarvan al 't overig
SS hcpzel
den onoverwinnelykfJen afkeer heeft .
lIct onteert in der d :gad ons geflagt de Eigcnliefde to
Inoeten aanvuuren, ten erode de mensch , in vertwyfeling , zyne hander net bezoedele , met zyn eigen
bloed i1(,ch wear vied men flerker Wapenrusting tcgcai di-, ~,cvluektc kwaad , dan in de h.igt:ulicfdo , cu zu t t~ t Zclfbeh ),id ?
Moaelyk zegt
r1en, bet :s eXtn doze zelfde drift ,wclke den mensch
nls ceo drylveer ~ : rilrekt , (1111 hem tot zulk eene aiie e'vc1 ,ke c' . : l ,a l to b ~,' ,',en .
Dan , zou de
l .i,enhicf ;e :e -1,111d i~nmcrc - cer kunnen aandryven , tot
7u ,; _we i :1" cen flap ; om cen band *c verbreken , waarvan de i,atuur ten -i gryzen en doodlyken afkeer beefs
zuIk
v'onr ea :n• niet mogclyk : bet is veeleer het gewrogt celier ultduoving , eener geheele uitblusfinge der
.
Rede ; 1 , :er doer alleen vcrvalt de menses; tot dit wanhoc, pig beiluit ; de l:i cnliefde, zo ze net geheel uitgedoofd was , zuu her flerkfle Wapentuig gecveest zyn ,
am hem tegen (lit snood beflaaa , to beveiligen . Er
f uc geIuki .i, is die kragt voor 't Menschdom ! Hier
y1, a° -eva 1 ten vaii wreede; :elfmoord zeer zeld6J-T
:a'' I=
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zaa.m , de drift voor 't Zelfbehoud, de Eigenliefde, ftelt
den Mensch gemeenlyk als door een genoegzaam bolwerk, te t;en zulke gruwelen, in veiligheid .
Gelukkig is deze drift zo algemeen en lterk, dat ze met
geene mogelykheid overweldigd en vernietigd kan worden, dan alleen in zulke menfchen , wier Redeligt ten
eenemaal is uitgedo,fd , en die niet anders zyn aan to
merken , dan als u tzinnigen , als Lieden , die bun
verfland verloren hebben .
(Het yervalg era Slit, by dd cerfle gclegenheid .)

AIIDDEL TEGEN BET PODAGRA , UIT REN BRIEF VAN
DEN HELK SCUDAPIOUR , Lid van het Parlcment
wegens de Stad Herefort ;
uiT j P . 'nLUMENUACH's Medictnif~he Bibliothek ; Derde
Decl, blad5 . .16o, OVERGENOMEN EN
VERTAALD
DOOR
JACOB

VAN

DER

HAAR .

(j66r byna tien Jaaren , wierd ik , in den ouderdom
van 46 faaren,van een }igten aanval van Chiragrcz,
aan de rcgterhan-d, aangefkst . ---- In December van
`t volocnde Jaar,, kreeg ik een • heviger aanval in beicte
handen en voeten, waaraan ik ticn maanden bet bed4e
hield .
Zints lien tyd kreeg ik bet Podagra wile
aaren,
en
byna
op denzetfden tyd , doch altoos met
J
meer geweld ; zo , dat de laatRRe aanval , in December
1783 , vyt tnaanden duurde , zonder myne handen , vocten en l.uie~n, to konnen gebruiken .
Geduttrende dit toeval , kreeg ik , onverwagt, een
vifite van een Vriend, dieu ik in ,Jaaren niet gezien
had , en vreesde , dat by , als een martelaar van 't Podagra, altoos to bedde lag .
Tot myner verbaazing zag ik hem aan , als zulk een frisch, geznnd,
iterk Man, .its 'er, misfchien, weinig in Engeland zyn ;
en vernam tevens , dat by, tints drie jaaren , aldus geweest ware ; ---- als merle , dat by alleen by my
kwam, om my zyn hulpmiddel, her welk in Zwavc heater beflond, mede to deelen .
R r rr
In
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In de voorgaande week, had 1k 't genoegen , nmyp
Vriend nogmaals to zien .
Zints vyf Jaaren, genoot by con beftendige en volkomen gezondheid :
thans zeide by, dat iemand zyner bekenden, die 4 :o kreu.
pet was geworden, dat by, zints verfcheiden Jaaren, to
huis had moeten blyven, etc met eon Podagrifche Knobbet, Toplari,, of Kalkbuil, bezet, door een aanhoudend
gebruik van Zyvavclwater, reeds in fl:aat was , zonder
,eenige moeijelykheid, to gaan en to ryden ; en dat d~
7'ophus tbans ouk zeer was verlninderd .
Na dat ik, met verfcheiden Artzen, over bet gebruik
van dit Water geraadpleegd, en vernomen had, dat ik
bet, zonder bet geringfte nadeel, kon gebruiken , be.
Zoo ;k , zonder tusfchenpoozen , char mede in May
1784, twaalf maanden Lang .
Geduurende deezeft
tyd , en by koud wear , kreeg ik ligte aandoeningen
van Podagra ; welke my toch Piet in huis hielden,
iog in de gewoone beweegingen eenigzins hinderden .
Met de aankomst van bet warme wear, naamlyk, in 't begin - van Juny 1785, dagt my, bet to mo .
gen waagen , het waterdrinken voor cenige maanden op
to fchorten , zo als ik deed ;
maar nu , zints
vier dag~p, begin ik wederom ; en denk daarmede , tot
den aanftaanden zomer , voort to gaan .
Ten ik cerst met dit Water begon , bemerkte ilt,
flat: bet de Pis en de Uitwaasfeming bevorderde ; en
nog meer den buik zagr open hield ; en, na dat ik
bet drie of vier maanden gebruikt had , kreeg ik zulk
een groote outlasting onder de Oxelen, dat ik my tweemaal daags moest verfcbooiwn :
dit duurde volkomen drie maanden .
Geduurende dien tyd bevou .l ik my volmaakt wel , vrolyk ; en heb , als no- ,
bet v .rgcnoegen , bet zelfde to o ndervinden . l k
moet 1104 zeggcn, flat tk, in myn gewoone levenswyze, keen verauderiug maakte .
Ileden, terwyl ik
my v'eije, van deeze fchriklyke aandoening, geheel be-6-yd to zuilen blyven , is myn gezondheid zo volkomen, als ooir voorheen .
Zie daar alles wat ik my, wegen~ deeze omftandigheid, weet to herinneren . Zo gy toy gelooft, ow Wend
zal , door 't gebruik van dit eenvoudig middel, even
zulk cen goed erlttngen, als ik althans zelf genies .
Ik ben .
Getekend
SCUDADIOUR .

Msd-

AIIDDEL TEGEN HET PODAGRA .

59 3

Middel tegen bet Podagra .
Men doe t n pond (*) zuivere Zwavel (dat is ge=
Ineene geheele /wavel) tot een fyn Poeder gemaakt,
in een garden Pot , en giete daarop vier Bourgogne
bottels kookend water, (dat is genoegzaam honderd en
twintig oncen :) dit laat men vier dagen, met flegts de
Zwavel twee of driemaal daags om to roeren , ftaan .
Ten einde des vierden dag~ , giet men bet water af,
bet welk nu bekwaam voor bet gebruik is :
van
dit Water drinkt men alle morgen , een uur voor 't onBuiten bet omroeren des
byt , cen half pond .
Zwavels , behoort bet vat wel toegedekt to zyn .
Orlnodig is het , voor . of by bet gebruik des Waters,
eenig Geneesmiddel to gebruiken , of verandering in de
levenswyze to maaken .
,efanmerking van den Heer Major
Carlsrulie .

BIJRDETT ,

to

Buiten meet andere , is de Heer
to Berlyn ,
nog een leevend voorbeeld van de fchoone uitwerking
van het bovengemelde middel . By de omftandigheid
van dien Man is , als iets byzonders , merkwaardig,
(doch by Artzen , die in- en uitwendig Zwavel gebruiken, genoeg bekend) dat de Zwavel, of liever deszelfs
Vitrioolzuur , zich door de porien der huid zo clerk
uitwaasfemde, dat de zilveren Slooten van zyne knie .
banden 'er zwart door geworden waren .
(*) Door een pond , vertrouw ik , dat cen Burger-pond , van
i6 oncen , verftaan moet worden ; en door Water, zulk Wa,
ter, Saar in zecp zig gernaklyk ontbindt .
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BESCHRVVING VAN EENE WYZE OM -EENE SOORT VAN
WYN Tr, Iy4AKEN, DOOR DE T&RTAAREN ROUMISS
GEHEEThN ; MI;T WAARNEEMINGEN OVER DESZELFS GkBRUIK Iv DE GENEESKUNDE. Door
JEAN GRIEVE, M . D . F . R . S . Adimb. en
Genceslicer in de Rurfifche 11rre ,

(Getrokken uit do

T.rayfaEJ . of the Royal Soc . of Rdinburg.

1788 .)
_ et Wynagtig Vogt, door den Heer GRIEVE befchree
veal, verl :rygt men door gisting van 11errie-melk,
d1n, f?roon 't zelve, tints veele eeuwen, by verfcheidc l iri t' /chi Morden in gebruik geweest is, merkt die
Heer op , dat men niet dan met moe'te, zelfs in Ru land,
de hyz(' .-'.cre wyze, wear op 't zelve toebereid wordt,
heeff ku- :ncm to weeten komen .
Hv heeit b~kins nicts voldoenends, ten then opzigte,
iq de B wken gevonden . Allen , die 'er van fchryven,
fchyucn daar in ovcreen to komen, dat een `Vynagtig
Vogt , met L17erric- ;aelk gemaakt, bekend onder den
naam van Koomif , by eenige Tartaarfche Volken in ger
bruik is ; dock been deezer befchryft de wyze van bereiden, noch ook het huislyk of geneeskundig gebruik,
daar van gemaakt .
NIA RCUS PAULUS, de Prnetzaan, fpreela in eenWerk,
zo otl,_i als d_ Dertiende Eeuwe (*) , 'er van , als een
Drank , gemcen by de Tarte .w, en ; doch zegt niets van
de wyisc dcr bcreidinge .
S riznicc r: vs~ : o verineldt, in zync Befchryving des
Rrir/fhcn Ryl :s , cenige omftandigbeden der bercidmge (i) .
Do~c-i ooze Schryver merkt op , dat , indict
men deeze handelwyze volt, hot Overt : nooit zal flaagen : want liv zegr, dat do Kalniukken de dikke zeltitandi heid, die z , ch op de zuurwordende M_ •I k zet, 'er
afneemen , dezelve opc . : ten , terwyl zy bet overfchot ge .
bruiken tot drank, of ()in het to distilleeren Dr . GRIEVE
betuigt, ht dit niet alicen 9rydt met bet gebruik diens
Volks, wan ueer zy een Ilcerk gegist hebbende Drank willen
(*) De Rrgima. Orie, ,tal. Lib . I. Cap. 57 .
(¢) Befchreibung des Ru ffehen Reichs, p .319.
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l-n hebben ; maar ook de oadervinding, voegt by 'er
nevens, bewyyt, dat men geene volkomene glsttng kan
bekomen , of alle de deelen , die de Melk uitmaaken,
moeten in derzeltver natuurlyke evenredigheid daar in
zyn .
Ten aanzien van GM LIN , in diens Lteize door Sibe4*n (¢), merkt onze Schryver aan, dat by meer gelet
heeft op de wyze, hoe tie 1'artaareu deezen Wyngeest
utt Melk distiileeren , dan op de gisting, door welker middel men deezen Wyn verkiygt .
Doctor GEItVI. f<emt toe, dat- de befchryving van de
Kouanifs , door , den Heer 1'ALLAS opgegeeven , in diens
Reize door eenige Landfchappen des Lteiff lien Ryks (-I-),
zo naauwkeurig ; s, -,Is men zhu kunnen verwagten van
een Reiziger, die de Natuurlyke hlistorte in 't algemeen
ten voorwerpe zyner nafpeuringe halt ; dan tekent
teffens aan, dat de beginzels, van weike de gisting afhangt , als mede de wyze van bewerkin`g, in dit werk ,
met gerioegzaam ontvouwd worden .
Naa een ge verkeerde verzckeringen, ten aanziene van
flit onderwerp , opgemerkt to hebben , welke voorkomen in de Schrifteu van NEUMAN (+), VOLTELEN ,S)
en nIACQUER (*'`), geeft onze Seliiyver eene wyze op,
om de K' nif to bereiden, doorgaans in gebruik by de
Tartaaren van Beschkir, en die by zelve aannam . Die
bewerking was hem medegedeeld doer cen Rusfisch Heer,
die zich eenigen tyd under deeze Volken onthouden hadt,
OM to 7yner geneezin :;e dien drank t gebruiken .
Dezelve komt hier op neder
„ Neemt eene zekere hoeveellici l . van verfche Merrie„ melk van cen dal; (tt) ; doet 'er cen zestiende ge„ deelte waters by, en butt dit mengzel in een houten
„ vat ; gebruik tot gent cen achttle gedeclte Kue-melk,
„ zn
(I- ) Reife durch Sibeiien, Ton . . I. P . 2 73
(1- ) Phy . Reife durch einig Prcvintz . des Rusfisch Reichs .
( .l) Chem . Erp . Tom . I. Part II . p . 18 .
(§) OIfcrv . de la£ie humaano cum of ; .mo et ovillo cotnparato, p . 54(* •. ) DO . de Chew . p. 4 3 ., .
(t0 IL vcr(laa nict wat dit van een dag wil zeggen ; of liet
moot weezcu, Mclk, naa dat ze vier en twintig uuren gc{Zjolkca geweest is .
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zo zuur als gy dezelve met mogelykheid kunt kry ..
gen ; doch am die gest vervolgens to maaken, zal
eene kleine hoeveelheid van oude Ifoumifs beter dienen ; dekt dit vat toe met een dikken doek, en zet
bet zelve op eene maatig warme plaats : laat bet daar
vier en twintig uuren blyven ; alsdan zal bet mengzel zuur geworden, en op de oppervlakte een dikke
zelfftandigheid byeengezet, weezen ; alsdan moet men
met een ftok, van beneden gemaakt als die in een
Boterkarn , dit mengzel karnen , tot dat die dikke
zelfftandigheid geheel vermengd zy met bet dunnere
vogt beneden in bet vat . Laat bet dan weder vier
en twintig uuren f}aan ; en ftort bet vervolgens over
in eeu hooger en nauwer vat, gelyk aan een Boterkarn, en men moet bet blyven roeren als voorheen,
tot dat bet Vogt geheel van eenen aarr fchynt : in
deezen ftaat noemt men bet Kownifs ; de fmaak daar •
van moet een mengzel zyn van aangenaam en zagt
zuur . Telkens , wanneer men bet wit gebruiken,
moet bet geroerd worden ."
By dit bcrigt der bereidinge, voegt onze Schryver ee9
nige andere onderrigtingen, door hem, ten aanzien van
dit onderweip, op zyne Reize verzameld . Een Tartaar,
in 't Zuid-Oosten van Brcnbourg, hadt hem gezegd,
dat men , om de verwisfeling van Vaten to ontgaan, de
Melk terftond in een hooger en nauwer vat kon doen,
en , om de gisting to bevorderen , 'er eeu weinig warme
Melk in gieten , of, zo bet noodig is , 'er iets gisting
verwekken,ls byvoegen . -- Van een anderen Tartaar
hadt by geleerd, dat men de bewerking no- meer kon
verkorten , door de Melk to warmen v6or dat men 'er
bet gistend vogt byvoegt, door bet alle uuren to betveegen, of zelfs meermaalen, zo dat de deelen zich be .
ginnen to fcheiden, en de dikke zelfftandigheid zich aan
de oppervlakte begint to verheffen . Op die wyze maakte by, in de tcgenwoordigheid des Schryvers, Kourzifs,
in den tyd van twanlf uuren .
Doctor GRIEVE
vernam ook uit denzelfden Man, dat bet onder de Tartaareu niet zeldzaam is, op drsn Dag in den Zomer Koumify to bereiden , en wel door bet vogt flegts twee- of
driemaalen to roeren , doch dat, in den Winter, wanneer
de fchaarschheid van Merrie-melk hun verpligt om meerder Koe-melk to neemen, meer tyds en werks vereischt
wordt. . Desgelyks verftondt by, dat de Koumifs, in wel
ge„
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gefloote vaten op eene koele plaats bewaard, drie maanden , en langer, kon gehouden worden , zonder lets van
de goede hoedanigheden to verliezen .
Dezelfde Tartaar berigtte hem, dat men, in flede van
zuure Melk tot de gisting to gebruiken , zich ook lion
bedienen van Zuurdeeg, Kaasleb, of, 't geen nog gebruiklyker was, van een gedeelte oude Koumifs, en dat
men op eenige plaatzen veel tyds uitwon , door nieuwe
Melk to doen by een zeker gedeelte, dat reeds gegist
badt ; door welke vermenging dezelve welhaast de wyn .
agtige gisting kreeg .
Onze Schryver kogt van then Tartaar een dier lederen zakken , door de Kalmrskken gebruikt, tot bereiding
en vervoering van de Koumif. Deeze zak was gemaakt
van een ongetouwde , maar door rook zeer hard gemaakte, paardenhuid . De gedaante was kegelvormig ; doch
eenigzins driehoekig ; gemaakt zynde van drie fcukken,
gehegt aan een road grondftuk van dezelfde huid . De zak
zag 'er vuil uit, en hadt een onaangenaame reuk. Wanneer by de reden daarvan vroeg , kreeg by ten antwoord, dat men 'er een overblyfzel van oude Koumifs in•
gelaaten hadt, om tot gisting voor nieuwe to dienen .
Uit dit alles blyft , dat 'er drie dingen noodig zyn
tot de Wynmaakende gisting der Melk , naamlyk
Warmte , Zuurheid , en Beweeging . Onze Schryver
merkt op , dat de Warmte noodig is tot alle gisting,
en de Zuurheid misfchien niet minder ; maar dat de
groote kunst, om Melk to doen gisten , in de Beweeging
befl ;aat . Hy neemt wyders waar , dat de Natuur de
kunst niet behoeft , om de fappen en vogten der Planten to doen gisten : de inwendige beweeging, die derzelver gisting vergezelt , is genoegzaam , om de werking
to wege to brengen , die noodzaaklyk is , om voor to
komen dat de deelen dier fappen niet by elkander runnen, of om ze in eene wederkeerige hewerking to houden : terwyl in de Melk, zo ras dezelve zuur wordt,
eene fcheiding der deelen plaats heeft . De Room zet
zich aan de oppervlakte , terwyl het kaasagtig gedeelte,
of de Wrongel , na beneden zakt , of hangen blyft in de
dunne Melk . Maar dat , wanneer die deelen vereenigd
zyn, en by elkander gebragt door eene beweeging, by
behoorlyke tusfchenpoozen gemaakt , 'er een Wynagtig
vogt uit voortkomt .0 over welks geneezende kragten
Doctor GRIEVE vervolgcns fpreekt :
Zints
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Zints dad' by voor de eerfle keer van de Kommifs
hoorde fpreeken , fchynt by bet denkbeeid gevormd to
hebben van derzelver aangelegenheid , in de geneezing
van zekere Ziekten . By oordeelde, dat eene bereiding
van Melk, die dezelve onvatbaar maakte, oil, tot ftremmen gebragt to worden door de vogten in de maag,
terwyl dezelve teffens file de voedende kragten behieldt, en een zeker gedeelte van cen leevendigen geest,
van veel dienst kon weezen in Ziekten, waarin bet
Lichaam voedzel of kragt behoeft .
In hot geval van den Rus/ifcherr Heer , van wien by
bier boven fprak , err die hem de eerfte wyze om liot .
mifs to bereiden , mededeelde, gaf hem gelegcnheid om to
beproeven , hoe zeer gcgrond zyn opgevat begrip was .
De Zieke bevondt zich in een toeftand , die bet gebruik
van een Geneesmiddel , van dien aart als de Koumifs,
duidelyk fcheen aan to wyzen, en onze Schrvver raadde hem dit middcl diensvolgens aan .
De Lyder
telde omtrent zes en twintig Jaaren , en zyne Ziekte
ontftondt nit eene verkeerde beliandeling der Pokken ;
by badt opeenvolgend drie Kwvlkuuren ondergaan . Hy
was zeer mager, zyn kleur vuilgeel , zyne oogen ftonden diep in 't hoofd gczonken ; by gevoelde geweldige
pyn in de borst , gepaard met zwaar hoesten, en bet
uitwerpen van fluimen ; zyn eetlust en fpysverteering,
waxen zeer gebrekkig ; by beefde dikwyls fterk : met
FEn woord , zyn geheel uitwendig voork,-meu duiddeu
eene Teering aan , by begon de beginzels van Sluipkoortzen' to krvgen , en was zo zwak , dnt by hulp behoefde oin in bet rydtuig to komen , 't welk hem na
Tartaryeu zou voeren .
Naa de lioum!fc flegts zes weeken gedronken to hebben . keerde by we der, bevrvd van alit die droeve ver-fchynzelen . by zag 'er wel nit, en zyn kie'ir was zodanig verand,erd , dat zyne Vrienden hem in 't eerst bezwaarlyk herkenden
-- Korten tyd ran dat by de
Koumi/i be-nn to gebruiken , die hem tot fpys en drank
teffens diende, hieldt zyn afgebmken ilaap op ; de Zenuwtrekkingen verlieten hem en by war I vet ; en fc1hoon
by een- en een halve Gallon (*) , en 7,omty'is ricer in
ecn etmaal gebruikte , dronk by de houm-/c altoos met
fmaak , en zonder aandoening van drone enfch, p . Zo
lan
(') Een Gallon is zo veel als vier Platen,
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latig by dezelve drunk , gingen alle lichaams-ontlastin .
gen geregeld, dan de mcnigte waters, welke by loosde ti
was meer dan gewoonlyk.
l3ehalven dit vo-rbeeld der heilzaame uitwerkzcle4
van de Koumif , geeft onze Schryver 'er nog drie andje *
re . in 't breede, op . Ilet eerfle dat van eene Dame,
die langen tyd gefukkeld hadt aan de gevolgen van eene
Zenuwkwaale , en daardoor zeer verzwakt gewordeaj
was : zy herkreeg haare gezondheid , naa cen maand
lane Isournifs aedronkcu to hebben, die haar in wel diet .
geflo,~ten vaten werd toegezonden .
Het tweede,
dat van cell Jong Heer , die alle kentekens droeg van
eene aanvanglyke Teering , tegen welke by , zonde'
vrugt , Melkfppyzen gebruikt hadt . Hy drunk de Kouv
waif, niet langer dan omtrent twee maanden , en dat in
een weinig gunflig jaargetydc ; maar ondanks dit al es,
verdweenen allc die kwaadfpellende tekens , zyn kieur
en kragten kwamen weder.
In bet derde geval„
hadt de Lyder een Gezwel aan de flinkerzyde , gepaarct
met alle de verfchynzels van een beginnende Sluipkoorts .
By deezcn Lyder bewerkte de Koumifs eene geneezing,
in den tyd van omtrent zes weeken : men badt intusfchen zorg gedraagen , om de noodige Chirurgicaale
middelen aan to wenden .
'Er zyn verfehcide andere gevF~illen , waarin onze
Schryver de Kournifs, met een dergelyk gunfiigen uit
flag gebruikt heeft ; doch deeze van minder nangelegenheid zynde , heeft by bet niet noodig geoordecld, 'er
een byzonder verhaal van to geeven . H-ly onderrigt ons
in 't algemeen , dat de zodanigen , die dit Vogt drinker , daar in overeenflemmen : „ dat zy, ged,uurende
• bet gebruik daarvan, weinig trek hadden tot andere
• Spyzen, dat zy 'er eene groote hoeveelhe :d van drop• ken , niet alleen zonder wederzin . maar zelfs met
• genoegen ; dat bet bunne aderen vol maakte, zonder
• logheid to vernorzaaken , dat zy , integendeel eene
• zonderlinge vrolykheid en lugtigheid krceeen ; en zelfs
„ dat zy, in gevalle van bovenmaatig drinken , gees
• ongemak hadden van eene flegte verteering, pyn in
• 't hoofd , of van eenige der veifchynzeien , welke
• doorgaans bet overmaatig gebrui' van gegist hebbende
• Dranken vergezeilen ." Fly merkt op , dat men 'er
by kan voegen, dat de Tartaaren van Iiarkir . die, op het
erode van den Winter, zeer vermaagerd zyn, zich des
Zo--
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Zomers niet aan het drinken van de Koumif overgee ;
ven, of zy worden vet en terk (*) .
Uit alle deeze omftandigheden , agt onze Schryver to
inogen befluiten , dat die Merrie-melk tot veelerlei
Geneeskundige einden kan gebruikt worden . Hy vraagt,
of men, uit aanmerking van derzelver zagt zuur, wynagtigen geest, olie en verzagtende hoedanigheden , ze
niet zou kunnen aanmerken als een verfrisfend verderfwederfand middel, als een prikkelend middel , of als
zeer dienftig tot voedzel? Deeze overweegingen leiden
hem op, oni, maar mot zeer veel omzigtigheids, en alu
teen vraagswyze , voor to ftellen , om dit iniddel to beproeven in hevige Ziekten, gepaard met tekenen van verzwakking, van verrotting ; in gevallen van eene to groote irritabiliteit , en wanneer, by de verzweering van een
wond,hetlichaam gedreigd words met eene Sluipkaorts .
Van wegen de fchaarsheid van Merrie - melk in deeze
Landen, zal men waarfchynlyk nieuwsgierig weezen, oni
to weeten, of andere foorten van Melk voor eene dergelyke wynagtige gisting vatbaar zyn . Het fchynt dat
onze Schryver zyne nafpeuringen aan then kant niet
heeft uitgeftrekt ; maar by geeft ons hoofdzaaklyk op,
't geen by heeft kunnen ontdekken, ten opzigte van de
gewoonfte foort van Melk, de Koe-melk .
De floogleeraar PALLAS zegt , in zyne reeds aangetoogene Reize (t), dat de Tarteraren, wanneer bet hun
aan Merrie - melk ontbreekt, een Wyn bereiden nit Koemelk ; maar dat zy de voorkeus geeven aan de h"oumifs,
als zy dezelve kunnen bekomen , dewyl dezelve veel
aangenaamer is , en meer geests bevar ; deeze behelst
by distilleering een derde gedeelte van 't geheel , terwyl de Koe - melk of dire, gelyk zy dezelve noemen,
flegts twee negenden geest , uitlevert .
Onze Schryver vindt dit berigt bevestigd door Bp.
BETS-Dr
GRIEVE wyst ons, in cene Aantekening, na cene Be .
fchryving van Rusland, nu nieuwlings uitgekomen : waarin de
Schryver, van de Koumfs fpreekende, fchryft : „ Dezelve is by
„ uitftek voedende, en kan de plaats van allen ander voedzei
„ bekleeden . De Baskhiers bevinden 'er zich zeer wel by ; zy
„ maakt hull fterk en vrolvk, en geeft hun een goede kleur ."
Defeription de toutes les Nations dr CEmpire Rusfe, Tom . 11 . p.
118 .

(t) Tom, I . p. g I6.
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die LEPECHIN en andere Academisten
vergezelde op hunne Reistochten in Siberic en Tartarye , en die, in den Jaare MDCCLXXVIII, to Saraasrburg eene Verhandeling uitgaf over den brandenden Geest,
dien men uit Melk kon haalen (*) . Volgens de Proef
neemingen van dien Heer blykt, dat de Koe-melk kan
gisten met of zonder hygevoegd gistmiddel, mits men
'er tyds genoeg toe neeme en beweegings genoeg maake ; dat men geen brandenden Geest kan voortbrengen,
uit 6~n van de deelen die de Melk uitmaaken, op zichzelve genomen ; noch ook uit twee, of zy moeten in
eene meerdere of mindere maate met bet derde vermengd
zyn ; dat de Melk , alle haare beflanddeelen in de natuurlyke evenredigheid hebbende , 'er nicer van uitlevert,
naar gelange men dezelve beter beflooten houdt ; altoos zorg draagende , dat men bet glas niet in gevaar
brenge van to bartlen . Die zelfde Schryver merkt daarenboven op , dat de Mclk een veel fcherper reuk hadt
v66r, dan naa, de bewerking : dat men de hoeveelheid
van den Geest vermeerderde , door bet gegist hebbende
vogt eenigen tyd v66r de Distillatie to laaten flilttaan ;
dat by van zes Pinten Meik , gegist in een geflooten
vat, en ftil nedergezet , dric Oncen kreeg ; maar van
dezelfde hoeveelheid Melks, gegist in ecn open vat,
hadt by naauwlijks Ln Once kunnen bekomen .
RVETSHONSHYS ,

(*) Spec, Inaug. de Spir. ard . ex last .

Bub.

WAARNEEMINC , AANGAANDE DE DOP-LUIS IN DE \VYMGAARDEN, P RSIKEN- EN ABEL IKOOSEN-BOO'MEN .

Fen wynganrd, flaande tegen bet zuidwesten, ter lengto van cen muur van veertig of vyftig voeten, en
zestien of twintig voeten bony, was in eenen treurigen
flaat ; waarfchynlyk door mishandeling . De winter- of
herfstfnoeijing namentlyk gefchiedde veelal in Maart ; en
bet hoot hwam niet meet dan vier of vyf duimen van
maikaar to liggen : this wierd bet zomerhout natuurlijk
kort aan en op malkaar geplaatst : bier uit kan men nagaan, dat alles zeer arm zyn moest, en de Wyngaard
gevolglyk Been goede druiven kon voortbrengen ; vermits 'cr to veel voedzel nndig was , om dit alles to onS S
derV . DEEL . MENGELW . N . 14 .
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OVER DEN DO?-LUIS

derhoudett. In 't jaar 17QO wierd my deeze Wyugumif
2anbevolen ; myn oogmerk was den in bcteren that to
bre~igen , indien bet imigelyk zyn mogi : Met der!kende
op die tnanier meester to zullen worden van de lchade.
tyke Dopluizen ; maar bcter drniven to zulleu hebben .
Ik fooeide den Wi ;ngaaid in December, ter lengre, naarmate bet bout zig list aanzlen ; leide htt tet wydte
van i,i a 16 duimen van nialkaar ; en voorzag hero,
van onder aan den wortel, met goeden ouden vergaarten
koe-rnest ; bet gevolg was , dat de 1Vyngaard dien Zni
tier een zeer flerk gewas maakte . 1k droeg vervolgerrs
zorg, gees onnut bout in tie Zomer-binding of l'noei,jing
re Jaaten b'yven ; eir die bevordern ;g van llerke groei
,had ten gcvolge, dat de Luizen minder waren , en de
Druiven beter. 1k hiel i my voorts aan dezelfde behandelinge ; en in bet derde jaar was bet, als of 'er nooit
Luizen in den Wyugaard geweest waren ; ook zyn ze 'er
tot hAlen, 1790, niet weder in geweest .
Eindelyk begon ik to denken , zouden de armen niet
altoos bet meest to lyden hebben 2 zoude dit in de boomen niet veelal punts hebben V Flierop ondernam ik eene
dergelyke behandeling aan den Perfik en Abricons ; ik
fneed dezelven zeer dun wit ; zo dat, als het zyu koude,
de takken 4 duimen van malkaar kwan en to liggen ; en
voorzag de wortels met goeden ouden vergaanen koe .
most ; (dit deed ik vervolgens alle jdaren ;) to gelyk zette
ik de bowmen zo hoog met de worrels , als 't maar
eenigzins zyn kin ; zoo dat ze maar even met aarde bedekt waren, en vatten konden ; draagende tevens in den
Zomer , met droog weder , z,rrg , dat ze rvcl bcgotcu
wierden . flier op vol-de ec n zeer flerk gewas . 1k brak
in tyds de fpruiten , wttlke ik daot dat onnut zyn kouden, om in to binden, 'er nit ; de boom had dus geen
onn+'dig voedzel to verfchaflen , maakte flerk bout , en
de Luizen verc .inderden ; om kort to ( ;aan , in bet derde
iaar was 'er geen Luis to vinden in alle die booinen , noch
in de Wynigaarden (lie tegen over her Zuid-westcn flonuen . Maar in de boomen , die tegen bet Zuid-oosten
flonden , fchoon ze dezelfde behandeling ondergingen ,
kon ik den Luis geeo muster woolen ; en dit had zo
wel plants in de kasten ais op bet open veld your
de fchuttiugen . Ik ding daarom over tot een ander
middel . door die boomen op bet Zuid-oosten ,
nnamentlyk, nam ik asch, en wel •b out-asch . Hoewel dit
niiddel thaiis overgenoeg bekend is , heb ik egter by
ver-
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.verfcheiden lieder, gezien , dat zy bet zonder vrpgt gebruikt hebben ; maar zy zouden bet k~y aad w .l in een
jaar hebben willen overwinnen ; en zo dit hun Diet gelukte, heb ik al veelen hoorgli zeggen , 'er is ggen raad
v oor. l k bediende 'er my van op de volgepde rnani4 ,
nam ecn vat, vulde bet Mgt asch en water, maakte dit
lot een foort van bry , of liever eene dtlite verf , war
mede ik de boomen vervolgens fmeerde . Zp dra bet blad.
van de boomen was , dat wel in de kasten bet eerst
plaats had, freed ik ailes los ; en vetyojgens bet bout,
dat my dagt in hat aanbinden njVt nodig to zyn, 'er nit ;
men heeft dus minder to fmeeren, wanneer bet gnnodig
bout 'er eerst word Wtgefnegden ; en men kap ook, na5
de fweering, zo duidelyk Diet zien , wat wel bet keste
vrugt-hout zyn zoude, als to v oren . lk napi vervolgens
een fchilders kwast , en befciiilderde of bgftueerde den
boom en de takken met die pap , zoo dat 'er, hog qenaamd, geen plekje, hoe Win ook, o'verbleef ; want in.
then men llegts rots overflaat, en cen Luis vry blyft,
kan men verzekerd zyn , dat ze twee a drie honderd
zaaden of Luizen voortbrengt . Tot bet frneeren koos ik
maatig zagt wear ;onder Voxst ; pier begrypt ;eer gemaklyk, dat, met vriezend weir ? de kngppen of botten,
door de icherpte van de asch, en bet vogt, waar mede
die gernengd is, hinder zgpdell hebben ; dau ik heb nooit
aan hout , dat goed iyp was geworden , fchade gehad,
ook aan geen botten : maar wel aan dat Diet ryp was geworden ; doch van onryp ho'tt heeft men tuch weinig
t e wagten . Die behandeling beb ik 8 jaaren agtereeu
vol .-elwcderr, zonder to verzuimen, al zag ik byna geen
Luis ; want de l osten waren llegts ddn man , die vier
boomen op een dag fmeerde, bellaande 9 groote ragmen .
Het gevoig bier van is geweest , dat de Luis Been den
mintlen hinder, hoegenaamd, deed ; en ik was zo gerust,
wanneer bet fineeren gedaan was, als of 'er geen Luizen
plaats hadden . 1jierour raad ih alle liefheb,4ers , welker
boomen met f)op-luizen belmet zyn , bet jaarlyksch gebruiken van dit mi,ddel ten fterkl}e aan ; en wel, om bet,
by aanhouder;heid , zo ty ;iig in 't yverk to ftellen ais
mooglyk is . Op 4o boomen , welken re vooren byna
Diet dine fniaakelyke Vrugt voortbragten , ben ik hier
door van dit kwaad volllrekr meester geworden . Men zal
daarbenevens , by ondervinding , zien , wanneer men maar
6n jaal vermtij,t, da; men 'er oql: weder, als to voeren,
Ss 2
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ren, mede geplaagd word . Dan zonderling is bet , dat
die boornen, welke tegen over bet Zuid-westen ftonden,
alleen door bevorttering van lerken groei, vry van Luis
wierden en bleeven . Ik laat dit verder all) de Natueronderzoekeren over .
Wyders kan ik bier nog,melden , dat ik de ascb ook
met vrugt gebruikt heb , aan verfcheiden uitlandfche
planten, voornamentlyk , die wat houtagtig waren ; als
by voorbeeld de Myrtur pimenta, Camellia japonica, Mimofa, enz . Maar by tedere planten, aan welke de Natuur, wanneer ze beginnen nit to fpruiren, de Luizen to
gelyk fchynt voor den dag to brengen, hebbe ik de ascb
aan bet jonge tedere loot nooit durven beproevcn . Ook
bepaal ik my inzonderheid tot de Vtugtboomen : en ik vlei
my met de verwagting, dat een ieder, die myn mad ge'lieft naar to komen , zonder, (zeg ik nog tens .) dir middel ddn jaar to verzuimen , loon van zynen arheid zal
genieten .
A . Z.

EERIGT EENER REIZE NA MONT-ROSE .
Hoogleeraar DE SAUSSURE .

Door den

(Vervolg van bl«dz . 560 .)
Goudrnynen van Macugnaga.
bet regende , beflooten wy , 's daags naa
N aardemaal
onzen intrek by ANTON DIAZIA DKL PRATO , de
Goud-mynen to bezoeken . De voornaam(le treft men
aan in en omlireeks een Dorp Pcf erena Qeheeren , 't geen
als 't ware een Aanbangzel is van 1l1aczignega , en een
xnyl beneden 't zelve ligt . Men trekt dour dit Dnrp als
men van Vanzon komt : weshalven zy , die alleen deeze
~Vlynen willen bezigtigen, niet noodig hebben, tot £llacugraga op to klimme ,i .
Her voetf uk van Now- Rote, op welks verlanging deeze Mynen gelegen zyn , bellaat meestal nit eeaderde Granit, of eel] rots, zamengef'eld uit Quartz, Mica en \reldfpath : de beddingen van deeze rots zyn veeltyds horiznntaal
of ten min(len weinig hellende . Men weet dat fleenen
van deeze fbort zeer verfchillen , zo in hardheid als in
de evenredigheden der deelen , waar uit ze beflaan . Deeze
rot
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rots is hier zagt, daar hard, hier bykans zuivere Quarts,
daar° zonder Veldfpath . Ik heb Goud-mynen gezien in
eigenlyk 'gezegde geaderde Granit, zeer hard en grofkorJig dfa`dertuslchen treft men de ryk[Ie doorgaans aan in
verfcheidenheden , min hard en van fynder korrel . Zo .
danig is die van den Heer TESTONI to Pe/cerena , in
welke ik afdaalde , en door my met de meeste opmerkin :; is waargenomen . Zy draagt den naam van Cava

del Pozzone.
Her Mineraal , waar in bet Good beftooten zit , is bykans overal een geele zwavelagtige Vuurfteen . Men vindt
ook Goud in Quartsagtige ver„ ruisde fteenen , dikwyls
vervuld met een yzeragtige roest, welke het overblyfzel
fchynt to weezen van ontb"ndene VuGrfteenen .
De Gouddraagende Vuurfteenen cleezer Mynen zyn dikwyls in vierkante brokken gecristalhfeerd ; doch deeze
zyn de arnilte ; hui'en t+k'yfel begun[ligt de noodige rust
tot eene geregelde Cr ;stalhtatie, de affcheiding der Gouddeehjes ; ondertusfchen hebben die zeer fyn zyn niet veel
meer Gouds ; de ry[kite zyn verwardlyk -ecristallifeerd,
onder de ge,laante van groote fchulfters , fcaglia grosfa .
De meeste aderen zyn verticaal ; doch zy houden geed
byzonder bepaalde rigting ; zy l;ruisfen elkander menigwerf, en dit is 't Been wen zoekt ; 't is in die doorfnydingen, dat men de zogenaamde Grnppi vindt, en de
groc :fte fchatten (*) . Men zegt, dat de Capitein TESTONI , DU twintig jaaren geleden , geheel uitgeput van
Geld , en geen Credit meer hebbende, daar door op 't
punt tlondt om zyne Myn geheel to verlaaten, een deezer ryke plaatzen aantrof, en 'er, in twee en twintig
dagen, honderd zes en twintig Ponden van twaalf Oncen, of honderd negen en tachtig M arkeu , zuiver Goud
uithaalde . Zints dien tyd hebben zyne Mlynwerken voorfpoedig gegaan, en by heeft een onmeedyken fchat verkreegeu .
Zo ras de Erts nit de Myn gehaald is , wordt dezelve
door barriers verpletterd, om de deeler, van witte Quartz
ll/armo, met welke ze vermengd is, weg to werpen ;
ver(*) Deeze toeneeming van de rykhefd der Aderen, in derzelver doorfnydingcn, is een algemeen erkend ftuk . De Heer
MULLER heeft het bvzonder waargenomen in alle de Goud-mynen van Verospgtack in Tranfylvanie . Bergbaukunde, Tom, 1 . p .4* .
Ss 3
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vervolgens words de Erts gemaalen, omtrent op dezelfde
vtyze als men koorn maalt, tusfchen twee fteenen van
Granit van tree en dertig duim diameter, Molinore geh'ected : hierdoor worth de Erts een grof zand ; zy geeven voor ; flat het hit voordeelig is bet fynder to maa .
ken ; andere middelen ; welke zy beproefd hebben 4 flaagden zo goed niet ass de molens .
Wanneer de Erts dus gemaalen is, mengt men dezelve
met kalk, in de lugs gebluscht, in evenredigheid vat .
een en an halve maat kalk tot tweehonderd maaten Erts .
1W1'en does dic mekigz'el in groote batken , waar het eenige
digen blyft , matt welken het in de wasch-inolens met
Xwik komt .
In ieder deezer Molens, Molinetto, is een kleine houten ton, acht en twintig duimen hoog, boven tusfchen
twee en drie en twintig duimen wyd, en beneden een
*einig Wyder. In deeze ton is een ronde en holle fteen,
Pila, die deti pond geheel bedekt . Deeze (teen is in
h'et midden docrboord , en door dit gat gaat een ftuk
hosts , boven 't welk de molen , Zlloleita (*) , geplaatst
en vastgemaakt words, en dezelve doet ronddraaijen . Alle
deeze Mofens zyn van geaderde Granit . Alle worden ze
its beweeging gebragt, door een horizontaal rad, daar
beeneden op een plonk geplaatst . Dus heeft men, voor
tivaalf molens, twaalf kleine raderen . Een waterftroom,
uit de Lanza afgeleid . verdeelt zich in twaalf waterfprongen , elk deezer waterfprongen volt op de hellende fchepraden , en doet ze omgaan .
Men doct 'er meer of minder Kwik in, naar de ryklteid der Myne : de bepaaling is tusfchen desn en twee
poilde'n voor elke Molen ; men laat ze ook in tyd werken, naar gelange van de goedheid der Mynftvffe ; vyf
naren voor de armfte, zeven uuren voor de ryktle . Ver,
voltgens hat men bet water, belaaden met bet nietsbeduidende van de Erts, wegloopen, en goat op nieuw
oan 't werk . De Kwit, met Goud voorzien , words
driemaal in d° week uit de molen gehaa]d , en loopt door
een Geitenhuid ; de Amalgame, of bet Goud, wetKwik
-getnengd, Oro bianco, blyft op deeze huid zitten . Ten
eiude van elke week verzamelt men al de Kwik , met
Govd
(*) Men kan de gedaante deezer Molens afgebeeld vindeu
In her fcho(Tne Werk, getyte)d : HERMENEGILDI t'INI de Vt?lecum Metaliicarum excectione, Tom . II. p. Zoo.
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Goud bezwmgtrd, en aendt lien voorracd na Pie de Ma .
Ger •, a, by de11 H&T TESTOKI, die de Kwik afkheidt, door

de`ze1ve tie ditilleerett in een otngedraai<de yzere-n kolf ;
din elyk halt by 'er fiet Goud .uit, 't weelk op den bodena des kolfs blyft, en vurmt heir tot llaaren , Oro rosfo .
De II4er TESTO 1 hieldt to Peseerena zees en tachtig
~moQerzs aan draa gang, welke hens, ten lien tyde, door
,elkandet, 's wbe'klyks, tusfohen de tien en twaalf Ponr van twaalf ©nc-n Kwik, m a Goud bezwangerd, opbragten ; men verzekert, dat acht of negeta ponder van
lie 1{.wtit trhet meet data ~ffii pond Go.uds bevatten ; 't
roweflt otmtrent twee Markets Gouds vinakt voor twaalf
pcnden Atna},game (*) .
D.it Goud worth -op omtrent
scattier Laraten gewaaideerd ; zo dat van de via deelen
ddie G and zyn , en Eda Diver. In ieder deezer zes en
tachtig molens wo}rden 's weeklyks towtrent duizend ponden Erts verwerkt . \Veshafven zes en tachtig duizend
psnndtm Ems ntiet meer dan twee Marken Gouds , eti
zell's Goud uset Zilver vertnengd, opleveren : 't welk op
tiem of elf Grein van dit Goud voor bet quintaal ntyta .
Prof uiukomt (t) . Ondertusichen bedraagen twee Mariken ter week , de waarde van omtrent 66560 Frank
fche Liv . 's jaars : doch then moet 'CT een tiende van af~
trekl:en , vo,)r de belasting aan den Prins , weshalven 'er
59yo .l Liv . ooverblyven . - Wat de onkosten der be,.
arheidiag betreft, de Ileer TR, STO.N I heeft doorgaans hon..
derd wrkliede_I in deeze .Mynen van Pef ercna ; bet
loon der Mynwerkeren is 35 Stuiv . Osfolafche Munt, orntrent tt Stuiv . .l'ralisch Geld, daags ; dat der handlangeTen 30 Stuiv . , of Io Franrfclae ; als wy ze alien op 2o
S'tuiv. ifi:ellen, zal hot ico Liv . elken dag, cn 6oo Liv .
el($-) De Heer nE Booty agt, in zyn Traite fur I'Ainalgaination,
oat de Ainalgame, die op den Geitenhuid blyft , cen vyl''dc, of
ten minften een zevende, gedecite vein gewigt aan Good be_
draagt. Vber day Ausquicken, p . 156 . De Heer DE TRESuA 7Cgt
cen vyNe gedeelte, Bergbaukunde, XI Abh . De Kwvik nu houdt
-bet Z :Iver in grooter hocveelheid dan hot Goud . F-list uit blykt
dat de my opgegeevene waardecring , en die ik in de berekening gevolgd heb, eer beneden dan boven de waarde is .
(t) Volgens de Verhandeling van den Heer ntvr .r,E3 over de
Mynen van Verofpatack , bearbeidt men in 1 razfy!ranze veel armor Mynen : dewyl zy flegts dole en een halve Gicin van het
{luintaal uitleveren, Bergbaukurde, Tons . I . P . 46 .
SS 4
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elke week, maaken . Daarenboven wordt by den arbeid
der Molens, 's weeklyks, 40 Ponden Kwik verloorea, en
deeze kost het Pond, van twaalf Once'] , 3 Liv. Fransch
geld : dit beloopt eene koste van iao Liv . in de week .
Wanneer men hier by voegt i8o Liv . voor her order.
houd der gebouwen en andere onkosten, 't welk genoeg
fchynt , dewyl alles zeer onkostbaar geniaakt is, zal de
geheele uitgave goo Liv. 's weeks, dat is 4680© Liv.
's jaars bedraagen . Weshalven de Heer T$STO NI 13000
Liv . overhoudt .
Maar de Lieden, daar woonagtig, verzekeren dat de
voordeelen veel grooter zyn, en eat men de opbrenging
dier Mynen zo veel vermindert als men kan, 't zy om
den nyd niet op to wekkeu , 't zy om to minder aan
den Prins to betaalen . - Met dit alles gnat het vast,
dat deeze winften, zints eenige jaaren, vry aantnerkelyk
verutinderd zyn , waar door ook de yver om de Mynen
verder to bearbeiden van dag tot dag afnecmt . In den
besten tyd werden 'er in den -oord van Macugnaga tot
duizend Mynwerkers in den arbeid gehouden, thans beloopt her naauwlyks de bpitt van dat getal, - en die Mynen bezitten zoeken 'er zich van to ontdOen . Alle de
Eigenaars , door my ontmoer, uitgenomcn de Heer TEsroNI , hebben ze my to troop geveild . H!t blykt, dat
deeze Mynen in 't algemeen by do opptrvlakte ryker
zyn dan binnen in 't gebergte, en dat 'cr her beste uitgehaald is (*) Dit zelfde is waargenomen in de Goud .
myDo Mincralogisten , de den nuttigen arbcid kennen van
Do
den Baron DE BORN, over do kunst om kostbaare Metaalen door
midde[ van Kwik to verkrvgen, zulien ongetwvteld den arbeid
der Mynwerkeren van Macu~naga vry row en onvolkomen
vinden . Maar men moot in aantnerking neemen , dat de armocde deezer Mynen hun buiten Nat ilelt om do kosten to
draagen, welke die van Hongarye kunnen lydcn . In de daad,
de Baron (chat de kosten van z,ne bewerking op eon en eon
halve Ryksdaalder, omtrent zes Franfche Liv ., voor ieder quintaal M)nllof, Uber d'as .4usquieken, p . 185 . Hier uit volgt, dat
do 44.720 quintaalcn , die 's Iaarl, ks door de zes en tachtig
molens van den Heer TESTONr veiwerkt wordcn , 's jaarlyks
cone koste van 268320 Li' . zouden bcdraagen . Hier , van nu
komen niet moor dan hnnderd en vier Marken G( :ud 's hats,
%velker waarde , de tiende daar afgetrokken , omtrent 6ooco
Liv . bcoopt, indien dan do bewerking des Barons de opbrenging
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van Tranfylvanie

door den Heer MULLER , en in
mynen
die van Ouzal door den Heer HERMAN .
¶oor 't overige begunftigt de Souverain de Mynwer .;
ken zeer. Elk een, een Vreemdeling zelfs, kan, als - hy
een nieuwe Ader ontdekt , die Diet gelegen is in de daad .
lyke bezitting van eon ander , zich daarvan verzekeretr,
door bet enkel to laaten aantekenen , onder v oorwaar.
d e , dat by binnen zekeren bepaalden tyd ciaaraan zal
arbeiden . Maar van de tier Oncen Gouds, Welke hy'er
uithaalt , moet by 'er een aan den Leenheer opbrengen .
In Val Inzasca treks de Prins BORaome deeze tiende,
en heeft dezelve verpagt aan de Heeren TESTONI en
De Koning eischt van zyn eigene Leeri)E PAOLIS .
mannen Diet sneer dan de tiende . Deeze vryheid van °arbeiden, en de geringe kosten, die de uithaaling van bet
Goud door middel van Kwik bedraagt , hebben veele
boeren bewoogen om 'er de hand aan to flaan ; maar zy
zyn bykans alle float geflaagd ; dewyl de eerfte zwaarig.
heid, ontftaande uii bet water of tie hardheid der rotzen,
of de vermagering van den Ader , bun welhaast den
arbeid deedt ibaaken . Zy alleen hebben 'er by gewonnen,
,die gelds genoeg bezaten, om de eertte- zwaarigheden to
boven to komen .

(Het hervolg by cene nadere gelegenheid.)
ging Diet vyfmaal vermenigvuldigde , zou bet niet voordeelig
zyn dczelve in 't work to fleilen . Daarenboven hebben verfcheide kundige bezitters van Mynen in Macugnaga my verze .
kerd, dat hunne wyze van doen, daadlyk al bet Goud, in de
Erts opgefooten, oplevert , en dat bet ovcrblyvende voor van
.eer weinig waarde moet geagt worden . En heb ik my bier
van verzekerd door eene proeve to neemen op bet overblyfzel
van hunne wasfehingen , 't weak zy in de rivier laaten loopen .
Ondertusfchen valt bet bezwaarlyk -re gelooven, dat Been der
minst kostbaare bewerkingen van den Baron DE BORN niet met
voordeel in de Mynen van Macugnaga zou kunnen worden
aangewend .
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VERSLAG VAN D13 VORDERINGEN DES GENOOTSCHAi?S,
O1Vi DE ONTDEIKING DER SINNENSTE DEELEN VAN
AFRICA V6ORT TE ZETTEN, ENZ .

(Otltleend uit de Procedings of the Asfociation for promoti'ag
the Discovery of the ft terior Parts of Africa . Een Werk drat
Iliet verkogt wvordt ; nlaar ten gebrutke tier Leden des
Genootfchaps gedrukt is.)
( .VVrvolg van bl. 5u3 .)
y hel3ben +onzen Leezeren den Heei• LUCAS, Zen .
deling des Genootfchaps , om de Ontdekkdng der
binnenfte deelen van Africa voort to zetten , doen ken.
nien (*) . Icy ging na Tripoli (cheep op den achttien+
den van O sober MIOCLXXXVIII, wet last, orn door
de Woestyn van Zitkara na Fezzan to trekken, om to
verzanielen, en over Tripoli aan bet Genoot'fchap over
to zenden, de kundfch'ap, welke bet Volk van Fezza,r y
of de kjandelaats aldaar , hem kondell verfeha'fle!n we .
gees de gefleltenisfie binnenslarxds ; ca over Gambia, of
de Kust van Cuinea, weder to keeren .
Last, om groote onderneemingn to doer, wordt gemaklyker gegeeven , dan 'volwdefid . Zo bevondt bet de
Heer LUCAS , en zo zal onze Leezer bet , to zyner to
leurftelling, vinde'n . Slegts een gedeelte van bet plan
itoh deeze Zendeling in de Aardryl :sku-hde tell uitvoer
brengen . Hy toog in de daad op reis , klom op een
fraaijen Muilezel,hem door den Yiey desBasft's oudften
Zoon ten gefchenken gegeeven, vergezeld van Shereefs,
na het Koningryk Fezzan , met 'bet vast befluit, willen
wy veronderftellen, om van Tripoli tot Gambia to trekken ; dan zyn reis, die op den eerften van February
MDCCLXXXIX aanving , eindigd'e op den zevenden
diet maand, to Mefurata.
De Heer LUCAS, ontzet van de gelegenheid om Fezzan en de andere binnenlandfche ftreeken van Africa to
bezigtigen, nam de berigten 'n van zvne Reisgenooten,
en zondt aan bet Genootfchap over wat by uit hunne
gefprekken geleerd hadt . Een Verflag , deezerwyze
opgemaakt, lit de verhaalen van den Shereef IDIHOMMED,
(t)

Zie bier boven bl . 51 .
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za1 men niet zeer voldoende keuren, en nogthans
verdient het onze aandagt ; dewyl het, voor een gedeel •
to l ge(taafd wordt door andere getuigenisfen '(*) .
De Shereef mogt geen oogmerk hebben om to bedriegen : nogthans wilien wy, nit hoofde Van zyne opvoeding , en : byzondere vooroordeelen ; van wegen de taal
in welke by fprak , en Iret niet behoorelyrk ondetfeheiden tusfchen losfe verhaalett en welgeftaafde,~ebeurtenisfen ; mogen twyfelen of de dingen volkomen zamenftemmen met het gegeeven verflag . lie Aga motIAMMIED,
gelyk wy getnen hebben (-I-) , verhaalde den Heer LEbY71lkD ; „ dat by op zyste Reize een Volk zou out„ nxetem., 't welk bet vermogen badt, onn zich in de
„ gedaanten van verfcheide D_eren to hervormen ." Uit
dit ftailtje mogen wy veilig afleiden, dat men geen volitrekt vertrouwen kan flellen op de naauwkeurigheid vail
de berigten der Moharnmetaanen , wegens de gelteltenis
der inwendige gedeelten van deezen hock des A.ardkioots
en wanneer de Perfoon , op wien de Heer LuCAs afgaat ,
de huid van ee'n Dier, Hippopotamus genaamd, verwarrt
met die van een Cameelpardel, mogen wy dan niet very
moeden, dat by ook andere dingen verwarre
War geen andere bronnen van kundfchap hebbende i
moeten wy , voor rebenwoordig, ons vergenoegen met
deeze medegedeelde berigten. Uit verfcheide gefprekken
van den Heer LUCAS met den Shereef ID4IiovIDlEU, kunnen wy hoofdzaaklyk her volgend verilag trekken .
Het befchryft het Koningryk van Fezzan , als eea
kleine in 't ronde liggende }leerfdhappy , in eerie groote Woestyn , als eeu Eiland in 't midden van den Oceaan ; behelzende bykans honderd Steden en Dorpen,
van weliten Mourzouk de Hoofdi1ad is , zuidwaards vats
Mefurata Omtrent 39o rnylen afgelegen . In dit Koning-

M8ta,

ryk

(* ; De Gouverneur van Mefitrata, en BEN ALI, een Inbooreling van Marocco. Dit is nogthans dezelfde foort van blykbaar. .
held . Geen Europeaan heeft het tot nog bckragtigd ; en, wat
den Gouverneur van McJie ata betreft, by drerd niet afzonder_
lyk dndervraagd ; maar hadt alleen de aantekeniingen van den
Shereef hem voorgeleezen ; de waarheid van welke by egter bevestigrie . Wat BEN ALI's getuigenis aanbelangt, het is gegeeven volgens eene herinnering, verzwakt door 't verloop van
twintig juaren .
(t) Zie bier boven . bl . 522 .
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ryk ziet men eenige eerwaardige Overblvfzels van ouden
luister, eeni,e zeer vrugtbaare Landfireeken , ontelbaare
rookende Meiren , die eene fbort van Alkali, daar Trona
gehceten, opleveren . Land- en Veebouw -zyn de hoofdbezigheden der Fezzanneren ; bet blykt niet dat zy een,ig
gemunt geld bezitten ; zv dryven den Handel met Goudflof ; hunne Huizen, of liever hunne Hutten, zyn van
klei gebouwd, gedekt met boombladeren , waar op aarde ligt . Dewyl hct in Fezzan nooit regent ; is zodanig
een dak genoegzaam . De Kleeding der Fezzanneren
gelykt naar die der Mooren in %iarbaryen ; doch, geduurende de hitte des Zomers, die allerbrandendst is, draagen zy alleen onderbroeken, en een kap, om het -hoofd
tegen het fleeken der zonneflraalen to dekken .
Hun Vorst , die fchatting lchuldig is aan den Basfa
van Tripoli, bedient het regt met onpartydige regtmaatigheid : en, ten bewyze van bet gezag, 't welk by ten
deezen opzigte over zyne Onderdaanen heeft , gaven de Fezzanners, die met den Heer LUCAS reisden,
hem 't 'volgend gebruik op . Judien iemand een auder
beledigd heeft, en weigert met hem voor den Regter to
gaau , dan trekt de Beledigde een kring roudsom dgn
Belediger : hem flaatlyk , in 's Konings naam, belasten .
de, deeze plaats net to verlaaten voor dat de Geregtsdienaars, die by gaat haalen , zullen gekomen weezen ;
en zo groot is , ( als men eltt verhaal snag gelooven) aan
den eenen kant , 'zyne vrees voor de flraffe welke den
zodanigen , die zulk een oplegging van plaatshouding
overtreeden , boven 't hoofd hangt, en aan den anderen
kant zyn fchrik, dat altoosduurende Ban zyn lot zal
weezen . indicn by zyne veiligheid zoekt, door uit het
Koningryk to gaau ; dat deeze ingebeelde Gevangenis
werkt als eene daadlyke opfluiting, en de Belediger met
geduid de aankomst der Geregtsdienaaren afwagt . Te
regt heeft de Heer LUCAS 'er tusfchen gevoegd, als men
dit verhaal snag gelooven .
Volgens deeze berigten ligt 'er , ten zuidoosten van
Mourzouk, op den affland van 150 mylen, eerie Zandwoestyn , 20o mylen wyd ; verderop het Gebergte cyan
Tibesti, bewoond door woeste Volken , cyn , baar aan
Fezzan . De Valeien tusfchen het geherate worden befproeid door ontelbaare bronnen, leveren overvloed van
Koorn op , en de K,,meclen, die daar vallen, zyn een
beroemd ras . De fchatttng die de Ti bestiiaers aait den
Ko-
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Koning van Fezzan opbrengen, b_eftaat in twintig Kameel- vragten Sena-bladeren .
Dit Koningryk komt in geene vergelyking by de twee
groote Ryken van Bornou- en Cashna , ten zuiden van
Fezzan gelegen ; het uitgeftrekt land beflaande , 't welk
zich uitbreidt van de Rivier de .lrrtelopes 1200 mylen
westwaards op , en eon -root gedeelte van den loop
Cashna , verhaalt men , telt
des Nigers bevat, duizend Steden en Dorpen ; en in Bornou , ' t geen nog
opmerklyker is, worden dertigerlei Taalen gefproken .
Hot laatstgemelde Ryk words befchreeven als zeer
fchoon en vrngtbaar , de Hoofdftad is een dagreizens
gelegen van de Rivier 6t"od_el Garel, die zich verliest
in de zandige gronden van de groote Woestyn Bilma,
en wordt bewoond door Veclieden , die , gelyk de oude Aartsvaders , in tenten zich onthouden , en wier
rykdom in, vee beltaat (*) . Borno,, of Bernoa, betekent
zo veel als het Land van Noach : want de ,frabieren
denken , dat , naa het wegwyken van de wateren des
Zondvloeds, op het Gebergte in dit Ryk, de Ark bleef
rusten . Schoon de Inwooners van Bornou verfcheide
foorten van Graanen teelen , is hun bet gebruik van
den ploeg onbekend , en de fpaade bet cenig Iverktuig
des Landbouws . In grooten overvloed groeijen daar Druiven , Abricoofen , Granaat- appelen , Limoenen , en
twee foorten van Meloenen ; loch eeu hunner dierbaarfte gewasfen is de Boom Kedejyna gehecten , die in gedaante en hoogte den Olyfboom gelyl,t, en het blad van
cen Limoeuboom heeft ; dezclve br mgt eeu Noot voort,
wier kern en fchil beide zeer geagt zyn ; de eerlte als
een Vrugt , de ander van wegen de O ;ie daar uit verkrecgen, wanneer dezelve verpletterd wordt , en die
aan het Volk van Boraou Olie verfchaft, om in hunne
lampen to branden, in plaats van Oly van Olyven . De
Ilonigbyen, voegt men 'er nevens, zyn zo veelvuldig ,
dat de Wascb dikwyls , als iets van geener waarde, op
tie Marla words weggew,rpen . De Volkrykheid wordt
hefchreeven met de uitdrukking van eene ontelbaar~ me_
r2z;te . Hunne Godsdienst is de Mohammetaanf he ; hun
Staatsbettuur een verkiesbaare Monarchy ; en wordt de
Ko(-) Paarden, Rundvee, Schaapen, Gciten, en Kameelen zyn
de mewoone Dicren des Lands .
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Koning uit de Kinderen des overleden Vorsts, op eerie
zonderlinge wyze verkooren .
Van den tegenwoordigen Sultan, diens Vrouwen en
Kinderen, treflen ivy deeze befchryving --tan, Hy is ALLI
geheeten, cen Man van een on :;emaakt eenvoudig voorkomen : want zeldzaam draagt by eepig ander gewaad
dan cen Hembd van Katoen of Zyde ; een Zyden of
Katoenen Tulbaud, de algemeene Klederdragt des 1Zyks .
Zo pragtig, nogthans, is zyn Serail, dat de Vrouwen
in 't zelve op 5vd begroot worden ; ell by komt voor
als de vermeende Vader van 35o Kinderen, van welken
'er 300 Jongens zyn ; eene onevenredigheid, die natuur11yk aanleiding geeft tot bet denkbecld, do de Moeder,
bet voldoen der natuurlyke neiging opofferende aau bet
genoegen , oni de vermeende Moeder to we"en van
cell mogelyken Throonopvolger , fomtyds haar VrouwIyk Kind verwisfelt voor den manlyken AfRarnmeling
van een vreemde . --- Men zegt, dat de Vuurwapeslen , fchoon aan de Inwoonderen van Bortiou niet onbekend , van bun niet bezeten worden .
Ten Zuidoosten van Bornou, ligt bet uitgebreide Koriingryk van Berganaee, en verderop dan dit Ryk, wit
men , dat verfcheide Neger - fl.amincn zyn, Afgodendie-aaars en Menfcheneeters . Deeze worden , luidt bet verhaal, alle Jaaren door de Bergameers krygszugtig beftookt, en wanneer die zo vecl gevangenen bekomen
liebben ais zy oordeelen noodig tz hebbcn , Iciden zy
de Gevaligenen, als een kudde vee, na Berplrnee : en
indien eenigen derzelver in bet voortgaan verflappen , grypt
een der geleiders , to paard gfzeten , den oudften , hakt
hem den arm af, en gebruikt dicn -,its een zweep, oui •
rte overigen voort to dryven . - Wy hellen niet zeer
over, om geloof aan dit vcrhaal to geeven . Dar de Negers, die voor Slaaven verkogt worden, een vcrfchillend
ras zyn van de audere elfricaanen, is met waarfchynlyk,
en dat ze zouden voortgedrceven wordeu met ecn atgebakt lid, van een hunner Makkeren , gnat bet geloof
lze boven .
Het Ryk van Cashna heeft , in alle opzigten , eene
groote gelykheid met dat van Barnou4
Naa alles, ivat bier vermeld wordt van de Uitgefrektheid , de Volkryl :heid, Vrugtbaarheid , flandwerken en Koophandel deezer Gewesten , ftaa bet ons vry
ooze verwondering to vermeenen, dat ze geheel onbekend
ge-
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gelt v€n • zyn by de Europeaatam . Wy moeten in dit
a11eS ,~t~r vecl ver rooting vermoeden . bat de binnenf~e
gedeelten van Africa bevolkt zyn, wordt genoegzasm
beweezen door de Caravaanen die van Cairo en Tripoli
gaan , en dikwyls drie Jaaren ondor weg zyn ; maar of
deeze Volken zich verdeeld vinden in geregelde en befchaafde Maatfcliappyen , mag een vraagfluk blyven .
Duizend Steden en Dorpen in een Ryk , en dertig onderfcheiden Taalen in een tinder Ryk gefproken , duidt,
in den Shereef 1nltlONIMED, een neiging tot vergrooting
aau ; of althans dat by op losfe gerugten afgaat . Dat
zy kennis aan Vuurwapenen zouden 'hebben_, en eater
d~zelve niet gebruiken ; dat zy geen poogingen doer
ow den Niger to bevaaren, of zelfs den visch, zo over*
vloedig in de wateren dier Riviere, to vlngen, ftrookt
luttel met de gefchiedenis van huniien Koophandel, en
van hunne gemaakte vorderingen in Haudwerken .
Laaten wy, egter, alle mogelyke aftrekkingen maaken , en zo ongeloovig zyn als wy ons betoonen
ten aanzien van eenige byzonderheden, nogthans moet
bet verfehiet , 't welk (lit verhaal ons opent van het
binnenst van Africa , (waar van wy gewoon zyn het
grootfte gedeelt . to befchouwen , als door de Natuur
verweezen , tot eene altoosduurende dorheid en woestheid,) ons een groot vcrmaak fchenken ; en fc,hoon , gelyk wy reeds hebben aangemerkt , bet verhaal verre of
is van voldoende to weezen , of beantwoordende aan
bet oogmerk der Zendinge, mag bet by 't Genootfchap
aangezien wordeu als verleenende eene foort van blykbaarheid, die 't zelve moct aanzetten om to volharden,
en de Europeaanen opwekken , om , zouder toeven,
daadlyk de midden inliggende Gewcsten des Vastenlands
van Africa to onderzoeken .
Dit Boekdeel is verrykt met eene Kaart van bet Noorderdeel van Africa, de Aardrykskundige onderrigtingen,
by bet Genootfchap ontvangen, opleverende ; en met
;en welgefchreeven Vertoog over de zamenftelling dier
Xaart , door den uitftcekenden Aardrykskundigen Major
itGNNELL .

AAN-
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AANDOENLYKE LOTGEVALLEN VAN MEVROUW CAROLINA MONTGOMERY.

(Uit her Engelsch.)
(Vervoig van bladz. 582.)
die ten oogmerk gehad hadt ten
nieuwe Lord
D ehuize
myner moeder to komen, eer zy kennis kon hebben
PEVENSEY,

van zyne reis , (en alleen hierin voorgekomen was door den
yver van den Gouverneur myner Broederen,) verfcheen op den
derden dag, naa dat zy de tyding des doods van haaren be :
minden Lord op eene zo ontzettende wyze verflaan hadr. De
Broeder diens Lords was een Heer van omtrent veertig jaaren,
hard en barsch van uitzigt, zWaar eN dik, flaatig .en koel in 't
voorkomen . Hy bragt met zich een Engelsch Regtsgeleerdun, en
nam ecn Franfchen aap om hem na her Huis myner Moeder to
vergezellen ; waar hy, met zeer weinig pligtpleegtngs haar alle
de Juweelen en Goedercu zyns overleeden Broeders vorderde.
At haar toed en kragten veizamelende , en onderfteund door
den Heer MONTGOMEtY, die haar nimmer verliet, onderging zy
dit bezoek met zekere maate van flandvastigheid . Zy leveide
hem , met een beevende hand, ecn Star en cen Degen met bi illianten over, en verfcheide andere Familie-juweelen
Zy opende toen een Kofferge , waarin haare eigene lagen . Lord
doch MONTGOMCRY tradt
PEVENSEY wilde deeze ouk naasten ;
tusfchcn beidcn, zeggende dat her de haate waren , en dat by
n7et zou gedooggen dat zy 'cr affland van deedt .
't Zou verveelend wezen op to haalen, weike vcrdrietige too .
neelcn wy zagen tuslchen Lord PEVENSEY , diens Rcgtsgeleerden , en den Heer MONTGOMERY ; die her noodig vondt ook Regtsgclecrden tot behandeling der zaaken zynerMocderin to roepen.
Men hadt ecn Uiterflen Wit van den overladen Lord gevondetn
onder de Papicien , die zy in harden van MONTGOMERY gefleld
hadt ; volgens deezen moest myne Moeder een Jaargeld nebben van achthonderd Ponden ; en bleeven zyne goederen be_
zwaard met de betaalitig v, .n tien duizend Ponden aan ieder
myner Broederen, en twee duizend aan my . Deczen Uiterllcn
Wit betwistte de Broedcr ; en de twistende pat yen hadden
voor, den we- van Regten in to flaan . De cart der zaske vorderde dat dit ple 7 t zo wel in Engeland, als in Frarkryk, moest
worden aangevangen en voortgezet .
Alleneskens namen de kiagten en de gezondheid myner Moeder meet en mecr af . Cc vriendlchap en aanhoudende verplig .
tende behandeling van MONTGOMERY maakte alleen haar her
letren draagdyk ; dal noch zyne bczorgdheid , noch de my .
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ne, kon haar hartzeer geneezen, of de wonden van een gebrooken hart heelen .
Ik zal u met ophouden met to vermelden de veclvuldige
mfddelen ter minzaame afdocning, geduurende de eerfle tnaand
voorgefteld door Bloedverwanten , die wisten welk een teder
hart de overledene Lord PEVENSEY mvne Moeder tocgedraagen , en dat by haar als zyne Huisvrouwe aangemetkt hadt ;
als mode hoe haar gedrag zo onoplpraakelyk geweest was als
hot kon zyn . Hot gedrag van Lord PEVENSEY , die zich in
Frankiyk bleef ophouden, en geduurig bezoeken gaf, ten huize,
waar zyne wreedheid groot jarnmer verwekt hadt, kwam vee .
Ion vreemd voor. Myne Moeder yondt zich thans nicest aan
haare kamer bepaald ; en MONTGOMERY hieldt voor haar de
ongerustheid, welke hem vervulde, wegens 't geen by opmerkte, verborgen : tegen my fprak by vryer uit, en betuigde ver .
zekerd to weezen, dat zyne Lordichap andere oogmerken hadt
dan by onmiddelyk durfae doen blyken .
Binnen tveimgc dagen word deeze gisfing volkomen bewaarheld .
Ik beyond my alleen in con klein kamertle aan 't einde
van 't huis, waar myn Klavecimbaal ftondt , die 1k daar had
laaten brengen zints de onpasfelykheid myner Moeder . Zy
fliep . MONTGOMMEEY, op wien myne verbeelding, een geruimen .
tyd geledcn, met onuttfpreekel}k genoegen flaarde , was twee
dagen weggebleven ; deeze dagen warren my vervaarlyk lang
gevalla n ; zyne aftveezcgheid, de onaangenaamheid van onzen
toefland, de ziekte miner Moeder, maakte my neerllagttg, en
irk zcgt ecnige opbcuring in do Muzyk .
Ecn klein trcurig
flukje , 't welk ik dikwyls voor MONTGOMEkY geZongen had ,
lag voor my, hot drukte de aandoeningen myns iarten uit, en
rk verlustigde my mot bet to zingen, wanneer de tuindeur openging, en Lard t'EVENSEY met zyne gewoone flaatlykheid in dit
kamcrtje baincn tradr .
IL rees terftond op ; dock by nam myne hand, en verzogt
my , nlct eon air van gemecnzaamheid, weder to gaan zitten .
Daar op ecn flocl neeniende en by my zittende , zag by my
vlak in 't a,lnrezigt ; zeggende : „ Lieve CAROLINA ! gy zult
„ niet weigeren voor my to zingen! Gy haat nay niet! Gy zuit
• misfchien de fchoone Middelaresie zyn tusfenen my en owe
• Moeder !" - Ik Iaeb Been vermcgen an gefchallen by to leggen,
Mya Veer ! antwoordde ik zeer ontileld over zyn aankyken en
houding . - „ In de daad gy hebt wel, lief ichepzel " riep by
wit, en trigtte ruwiyk my een kus to geeven . „ Indien gy al„ Teen dezelfde vriendfehap voor my wilt hebben ais owe Moeder myn Brooder toedroeg , zal alles, wat by in haar bezit
• der
„ list, her haare blyven . Ja, ik zal u meesnes maaken van my_
• no middelen , en zy zal met haaren geliefden MONTGOMERY
• voort kunnen leeven ."
I t Is my onmogelyk to befchryven wat ik op dat oogenblik
V. DEEL . MENGELW . N O . 14 .
T t
gem
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gevoelde. ik weet niet wat ik zeide , in de eerie vervoering
van tehrik en t,Jorn . 1k Rep na de deur ; doch vond die ,st.
Ik poogde na den tuin to ontvlugten ; maar by vatte my in zyno
amen. Ik fchreeuwde , ik worftelde , en poogde my lus to
maaken , wanneer by my toevoegde : „ Welke airs geclt zich
„ de I)ogter van Mevrouw DOUGLAS ! Eene aartige ge• maaktheid in cen Meisle dat van hoerenloon is groot ge .
• maakt!" Ik hoorde then onbefcooften noon , doch, buiten ftaat
om 'er op to antwoorden, kon ik niets doen dan myn fchreeu_
wen verdubbelen . Het gedrogt zogt met my to rede ,, rWs :en ;
maar, onbekwaam om to luisteren , deed ik niets anders clan
myn best om hem to onrkomen, op 't oogenblik dat de kametdeur met groot geweld word opengebrooken , en MONTGOMERY
ter kamer intradt .
Zonder zich op to houden of na de oorzaak van myn fchreeu_
wen to vraagen, vloog by na Lord PEVENSEY, die by in een
ootienblik tegen de wand duwde. Hier vol-de een tooneel zo
fchriklyk, dat myn vermogen, om bet ten vollen to beichrvven,
ontbreekt . Lord PEVENSEY, wel verre van zyn gedrag to verfehoonen, hadt de beestagtige foutheid, om, ten aanhooren vin
MONTGOMERY ,
den uitgeflaagen boon tegen myne Moeder to
herhaalen, en hem toe to vgpgen dat by de plaatsbekieeder was
van den overteden Lord .
De doodsangst , waarin ik gevallen was door bet geweid
van MONTGOMERY'S drift, was 't eenige 't geen dienen kon om
dezelve to bedwingen . Ziende my op den grond bezvvymd
liggen , liet by den Lord los om my op to regten, en weder
by to brengen . Lord PEVENSEY bediendc zich van die gelegenheid om zich weg to maaken , nogthans dreigcnde in perlbott
wraak to zullen neemen op MONTGOMERY , en dat by zyn(e
poogingen zou verdubbelen om myne moeder to bederven , die
by wederom zodanig met fmaadraal ovcrlaaddc , dat MONTGOMERY zich bezwaarlyk kon wederhouden van hem to volgen,
en ontniddelyk herflel van eer to eifchen .
Hoe fehrikbaarende dir tooneel geweest mogt zyn , 't wcrd
gevolgd door een ander, 't welk my alle bitterheid van 't zelve
zou hebben doen vergeeten , waren let geene andeie uitwerkzAs uit voortgefprooten .
Toen Lord PEVENSEY was weg_
g raan, keerde MONTGOMERY zich weder mywaards, en terwyl
i, huff bedankte, zo goed ik konde, voor den byffand my beweezen, beleedt by met eene ontroering, omtrent aan de myne
gelyk , dat by me , van 't eerie oogenblik at' op 't wdk by
my zag, bemind nadt ; dat deeze Reeds aangroeiende genegenheid hem zer omzigtig gemaakt hadt omtrent alles wit my
betrof ; dat by zich tints Lang overtuigd hieldt wegens de
oogmcrken van L)rd PEVENSEY, en dat by, om my magtig to
word n , uitftel by uitfte! zogt , „ dan hoe fegt ik can henj
„ dagt," voegdc by 'er nevens,' „ tk zou niet hebben kunnen
,, ge.
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• gelooven, dat zyne laage fhoodheid zo verre zou gegaan, en
• zich zo onbedagtzaam verraaden hebben . Nu mogten ivy
• alles wagten wat Geld en Rechtftreeken kunnen doen ."
Dit oogeublik was geen tyd van gernaaktbeid of agterhoudenheid . Ik antwoordde, dat ik alleen vreesde voor de veiligbeid van zyn Per('oon, dat de bedreigingen van Lord PEVENSEY,
ten then opzigte , my met ichrik vervulden , en dat ik geen
oogenblik rust zou hebben tot ik zyn leeven beveiligd zag,
't geen ik openhartig bekende, dat my oneindig dierbaarder was
dan myn tiger .
't Zoo voor u van weinig aanbelang weezen cene befchry .
ving to hooren , van MONTGOMERY'S verrukkingen op het ontdekkeu myner gevoelens . Een touneel , to teder om vermeld to
worden, volgee, en wy wierdelr, in de wederzydfche betuigingen van LVde, gelloord door eene boodfchap van myne Moeder, dic wakker geworden was door her geraas beneden , en
uit je dienstboden cen onvoeglyk verhaal vernomen i adt van
't geen zy wegens de oorzaak wisten . Dewyl zy 'er zo veel
van to weeten gekomen was , konden wy flirts van her voorgcvallene verbergen . Schoon MONTGOMERY, zo veel in helm was!,
de haar ichandvlekkcode taal van Lord PEVENSEY verzagtte, trof
zulks haar ten zeerfl'en ; by zag hoe grootlyks zy aangedaan
was, en maakte zo ras by kon cen einde aan her onderhoud .
Wanneer by ons verlaaten hadt , verzogt myne Moeder dat
ik by haar zou komen, en fprak my in deezervoege aan : , CARO„ , INA , ik wit niet lawyer pougen lets voor u to verbergen .
„ lk voel myn nadcrend fterf uur. Binnen weinige dagen, ben ik
• verzekerd, zal myn leven en myn lyden e indigen . l k laat
„ myne Zoonen, met een ;ge weinige Vrienden, over, ors dcu
• Uiterflen Wit van eenen Vader to betwisten , tegen al war
• geld en aanzien vermag . En gy, 6 Kind ! die myne
eerie liekie hebt, ik laat u met die noodlottige lchoonhcid , waar
„ op myn divvaas hart zich zo dikwyls verhovaardigde , over,
„ om met alleen behocften to ontmoeren', tnaar ook aan de
• fiioodheid van eene waereld , waar her Character uwer Mue„ de : , hoe zeer ik hoop en geloof dat her getegtvaardigd is
• in her oog des Hemels, u zal blootflellen aan de onbelichofte
• aanzoekcn der fhoodaarts : waar men u zal zeggen, dat, de• wyl de Moeder bet enge pad der regtheid is misgetreeden,
„ de ogter dat (poor niet zal kunnen volgen Myne dwaaling
„ zal men gebruiken ors myne CAROLINA In 't vcrderf to flee• pen , en wanneer zy 't oog flaat op her voorbeeld haarer
• Moeder, zal zy misfchien zig laaten overhaalen, ors van haarc
• lcsien at to wyken ."
De fmerte , die deeze harde aanmerkingen haar aandeeden,
beletre haar voort to vaaren . l k was , ors to fprceken , meet
dood dan leevend ; daar ik nogthans beevend hing oval
de fopha op wcike zy lag , poogde ih iets to zeggen , 't geen
haar
T t -)
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haar tot troost kon diction ; nlct moeite flanlelde ik den naam
Vall MONTGOMERY Liit. - „MONTGOMERY," tiep myne Mneder,
zo ras zy weder kon fnrcekeu, „ ach ! by is de waardigile en
9) edelrnocdigllc van alie Alcnlchell ! aan kin heb ik , in cell
„ Uiterft, n Wil, die dit paper bchclst, de zorge over myne
• twee Zoonen opgedraagen . ALar f;y , ach CAROLINA ! is cen
• Man van zyne r iaien, cell geich'kt befchermer van ectle longe
• Juifinew ais gyD lk hell) , daarom, in cell antler gefchrift my
• vervoegd by de F«milie van uwen Vader , oil dezelve ver„ zogt nledelyden to hebben met mync C'ROLIvA , en haar to
• belchermen . [let geichenk door a van MYLORD ontvaugen op
• uwen laatilcn ja .irdag, zal ten nliniien a befehutten voor do
• behoefte die ik eennlaal onder'nod . - - Aan de Voorzien'g• heid, aan uwe eigene goede beginzelen, en kloek verfland,
„ laat ik bet voor 't ovcrige aanbevolen ."
1k had Been nloeds genueg, om to zeeg*,gcn dat MONTGOMERY
alleon wenschte on) hot hoogftc rc,tt to hekomen om myn
Befchermer to worden , door myn hand ten Huwelyk to aanvaarden . Doch hem 's avonds ontrnoerende, verhaalde ik hem
hot voorgcvallene . Lene hoop , zo zamcnfleunnende met zyn
vuurige drift , greetig aanvaardende, verzo ;t by van my de vryheid onl by nlync Mueder to mohen gain, en haar de on .
middelyke voltrekking van ons Huwclyk voor to ftcllen . Zy
hoorde hens met dankba'rheid en genoegen, en fchoon zy wist
dat by niets bezat dan zyn post in Franfchen Dienst, en dat hv,
Rooinsch Catliolyk zyndc , nooit tot dien rang in Engeland zoo
kunncn opklinlnlen , wclken by andcrs , uit hoofdc van zyne hooge
Geboorte , zou mugen verwagten, twyfclde zv Wet om haare too.
flenlming to vccvCll . „ Ja , Inyll Kind," iprak zv by hot eindigen van
• dit aandoenlyk tooneel, „ in zvnn Deugdcn zult gy uw gcluk
• vinden ; ill zyu eer en mucd own bclcherming . U onder
„ hot opz'gt van zolk Cell Man la<itcudc, tleif ik gerust ." -Zv ward van dag tot dag zwikkcr , en was onvCIduldig ons
vdOr haar dood getrouwd to z 4n . M0%1GO\lERY bezorgde, 0111
alien lcilruonl en zwaarieheid weg to ncenlnn , cen Kerklykcn
ran de Kerk van Engeland, die ons, in haarc tegenwoordigheid verbondt, en, op mvne begeerte, (daar ik wenschte a in
MoNiGOMC2Y to to'xien h(e vcel prys ik op zyne infehikkclykneid fleide, ; hcrhaalde de Prie~tcr van zyn Regiment do trouwVerbintenis .
1Viaa1' t' tt cn?ige ple,tie!lc(ieil konden niets toebren en om
onze barren mower aan c!kanderen to vcrbinden ; oil bet geluk
van cen Ha„'ciyk, waarin de Licfde afccn hecrschte, was mis,chicn voor den `,I-n
: ch re grunt : want deeze heuchlyke dagen
werden b~nnen knit ~erdonkerd door de toencemende krankheid myner :Mloeder, die binnen veertien dagen zeer fterk afnam,
en Ilierf in de aamen van MGNTGOMERY, met haar laatflen adeip
haare twee Zoone-n zyner befcherminge aanbeveelende . Haar
ciood, ho : aeg aV,,rvvagt ell vooru'rgcz~en, dompelde my in cell
fin."
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ftaat van peinzende drocfgcestigbcid , nit welken ik fchielyk
werd opgewekt, door to verneemcn , dat Lord PEVENSEY , did
Frar.kryk, terftond naa bet voorgemeldc geval ten onzcu huize,
verlaaten hadt , wedergekecrd was , en, op bet verltaan dat
MONTGOMERY daadlyk myn Man was, bellooten halt, Diet alle3
wat bittere haat hem kon ingeeven, bet pieit voort to zetten,
waardoor by my en myne Brooders houpto to outzetten van
de Erlinaaktvg . Dit was 't apes Diet, do perlbonlyke belediging , welke by ontvangen hadt van MONTGOMERY, kon by,
hoe zeer by ze ook verdicnde, niet verdraagen , by daagde
hem lift, MONTGOMERY aanvaardde de uitdaaging terftond . Maar,
oil) do flriktheid der Wetten in Frankiyk tegen bet tweegevegt,
in kragt, to ontwyken, bepaalden zy do plaats der zameukomst
op 't Pauslelyk giondgebied, Diet verre van Avignon .
MONTGOMERY, alleen bezorg ..i om dit voor my to verheelen,
bedagt eon vourwondzel tot bet doen deer Reizc ; en my zeg.
gende, dat by to Afirf tiles cenige zaaken , zyn Leger betreffende , hadt to verrigten , die hem eenige dagen zouden ophouden , vertrok by ; moedig bedekkende de inert weike by gevoclde , by eon Icheiden , naa 't welk by my inisichien nooit
weder zou aaniihouwen .
Do Voorzienighcid bewaarde hem egter voor my . Hy bragt
zyn Parry ecn gevaarlyke wunde toe„ en keerde behouden weder. Hy vermeldde my toen de oorzaak van zyne aiweezend .
held ; en bet geluk, 't welk ik gevoelde over zyne behoudenis,
werd vermeerderd , toen, eenige dagen laater, Lord PEVENSEY,
die, denkende dat by aan de bekomene wonde zou llerven, door
bet geweeten vermaand , de regtmaatigheid erkende van do kitchen
myner Broedcren en van my, zyn Zaakbezorger to Parys gelastte alIe verdere regtsvervolgingen to flaaken . Binnen weinlge maauden
betftelde Lord PEVLNSEY ; WY werden in 't be ; it van bet ons
gemaakte geflcld , en myn geliefde MONTGOMERY , aan wien iii
apes verCchuldigd was, bevlytigde zich Diet alleen om my gelukkig
to maakeu, maar zo naby mogelyk op die wyze to doen leeven a1s
myne Moc-der, was zy in leeven gebiceven , zou gedaan hebben .
Tuslcben Frankiyk en Engeland ontftondt ceu helbgen Oorlog,
ik wilde do twee ous dierbaare jongc Heeren Diet zenden na
een Land waar bet my bezwaarlyk zou gevallen zyn bun to
gaan zien . Maar, dewyl ik wist dat hot verlangeu pan myne
Moeder en van mynen weldoender was, dat zy opgevoed zou_
den worden in den Protestantfchen Godsdienst , zoud ik hun
met hun Gouverneur na Geneve .
Naauwlyks was ik bekoinen van de droefcnis , we'.ke my
dit fchekien veroorzaakte, of eon dieper fnerte trof my . Het
Regiment , waar in MON fGOMERY cone Compagnie hadt , kreeg
bevel om na Ouitschland to trekken . De omftandigheid waarin
ik my beyond fcbeen bet dwaashcid to wezen , her in do gedagten to neemen van hem to volgen ; dogh ik hield my verze>
T t 3
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zekerd zyn vertrek niet to zullen kunnen overleeven . Hy was
voor my Vader, Broeder, Minnaar en Egtgenoor ! lk had geen
ander aardsch gcluk , en zonder hem was 't Heelal voor my
niets . In 't eerst deed de zorg voor myne veiligheid hem al
myn aanhouden afflaan ; doch in 't elude moest by toellcmmen,
on ik volgde hem waar by legerde ; en hoe ichriklyk de tooneelen wares, van wclke ik dus oo,getuigen word , vreesde ik
voor niets dan voor zyn leeven ; die fchroomlyke bevatting atleen vernicesterde alles, on deedt my, om hem niet to misfen,
aile geinakken, waaraan ik gewoon geweest was, derven, en,
onbefchroomd, duizend gevaaren, aan welke ik alle uuren was
blootgelleld, onder do oogen treeden .
In cen klein Dorpje aan de oevers van de II'ezer, dirt by de
Leu,erplaats des MarfchalkS DE CONTADES, werd myn lieve CAREL gebooren , omtrent hot begin van den Veldrocht des Jaars
MDCCLIX . Dan by hadt niet boven de zes veeken myn oog,
en dat zyns Vaders, verlustigd, of die dierbaare Vader trok tit
na hot flagveld van ?linden . Ik kan niet belchryven wat ik,
gcduurcnde den flap, , gcvoelde . 1lyne vermogens ftondcn flit
door do fchriklykfle bevattingen die hot men schlyk hart kunnen
tcisteren . dic fchroomlyke bedwclnnng cindigde allecn, door do
zekeiheid van alles wat ik vreesde . De Engeel1ehen waren
Ovei tiv nnaars , en de knegt , die MONTGOMERY fang gedicnd
hadt, vondt alleen tyd om my to vei melden dat by gefIicuveld
was aan 't hoofd van zyns Compagnic ; eel) fcnot hadt zyn
arm gebrooken , en voorts was zyn borst met een bajonet
doorfrooken . Dc Man voet;de let tevens by, dat by met cenige
fold, aten , die bun Capite,n aanbadcn , Llepoogd hadt , zyn
Heer uit het Slagvc!d to brengen ; maar (tat zy afgelileeden wierden door eel] troop Hes , -Jche Ruiters, die, alles wat hun voorkwam svegdryvende , hun genoodzaakt hadden dit beflaan to
laatcn vaaren . --- 1k geloof dat myne aandoeningen my voor
eon tyd geheel begaven , geduurende de akeligheden van cen
nagt, to 1chriklyk om to vermelden .
De Engelfchen names bezit van hot Dorp , waar ik my bevondt ; doch, gelukkig voor my, dat een jong Engelsch Oflicier,
do conic, dic, do baldaadigheden der troepen zoekende to beletten , in hot huffs tradt, daar ik met myn Kind op myne amen
zat.
Door vrees voor myn Kind opgewekt , fcheen ik
tcriloud mood to grypen . Ik verzogt de befcherming van den
jongcn ONcier, die, met do edelmoedige drift van een waarlyk dappcren, my dezelve onmiddelyk beloofde . Genoodzaakt
filly to veilaaten , gaf by my een Corporaals wagt, n y hun
eanbevcelende als cone Engelfche Vrouw ; dus voor myne vei_
ligheid gczoigd hebbende . beloofde by to zuficn wederkecren,
zo ras de eel- Re vcrwarring wat bedaard was . 1'e bewelmieg
myner drcefenisfc'dus voor een oegenblik geweckcn zynde,
beiagt ik, hoe ik, my aan boezenileed ten pi ooi gcevende,
;llyil
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myn Kind , van hot noodig voedzel verftooken , elendig zou
omkomen . Ik ram derhalven het voedzel my voorgezet, maar
fprak nier, noch ftortte eenige traan : ik bekommerde my over
niets wat men my zeide ; by my zelven overwoog ik het plan
't gees ik vormde om my to bedienen van de edelmoedigheird des E7zgelshen Officiers , en hem over to haaten om my
huip to bieden in her opzoeken van MONTGOMERY , ' t zy lee .
vend, 't zy dood . 't Was reeds laat eer by wederkeerde : by
zyne intrede, vroeg by naauwkeurig na mynen welftand en veiligheid . Ik bcdankte hem zo good ik kon, voor de zorge orntrent my aangewend ; doch voegde or by, dat by, om 'er alle
wa4rde aan by to zetten , my nog eerie andere guest moest
bet`oonen, en my in ftaat f ellen om liet Lyk myns Mans, in
dell flag gefneuveld , to vinden .
Hy fcheen verbaasd over mynen voorflag, en vertoonde my,
dat , behalven de verfchrikkende omftandigheden , zulk eene
ondernecming vergezellende , zo onvoegelyk voor myne jaa .
ren en Sexe , myne poogingen zeer waarfchynlyk vrugtloos
zouden weezen . „ En behoeft gy," voegde by er nevens,
„ Mevrouw , u zo niet to eenemaal aan hartvcrfcheurende
„ droefheid over to geeven, by, wiens dood gy als zeker be .
„ fchreit, is mogclyk cell Krygsgevangen ."
t)ecze ftraal
van mogelykheid zou , voor een oogenblik , den nagt myner
wanhoope verlicht hebben, hadden de byzonderheden, my door
MoN'iGO'IERY's Knegt vermeld , my alle hop niet b enomen .
I L verhaalde deeze onlftandigheden aan den Engelfchen Otficier,
met die naare wanhoop, die her florten van traanen belet. Hy
zag myne gemoedsgefteldheid, en befloot, edelmoedig, niet alleen myn verzoek to voldoen ; maar my zelfs to befcbermen
met een gedeelte van zyn yolk .
Met myn kiciue Kind op myn arm, want ik we gerde even
fterk 't zelve aan een ander over to geeven , als myn onrwerp
to laatcn vaaren, ging ik op deezen lchriklyken tocht uit , en
begaf my na een tooneel van dood en verwoesting , zo vreesly :; , dat ik u den aanftoot van de aflchildering wil befpaaren .
Bleeke lyken met gaapende wooden , waarvan een hoop flegten , die her leger volgen , en den oorlog nog verfchriklyker
doen wordcn , de bebloede klecdcren aftrokken ; hoopen men .
ichen, geflacht door hunne medemeufchen, verwekten in myne
zr l zulk een afkeer , dat ik menigmaal op 't punt ftondt van
to zullen bezwyken. Maar MONTGOMERY order hun! overgelaater om wolven of honden ten voedzel to firekken -- dat be .
minnelyk aangezigt, die geftaltc, zo dierbaar in myne oogcn,
m ,svormd en geknaagd door 't roofgevrgelte!
Dit vervaarlyk
dcnkbceld vernieuwde, van tyd tot tyd, myne uitg . •putte krag_
ten, en bet medelyden van mynen edelaattigen Geleider, nicer
en racer to myner gunstbetooning bewoogen , deedt hem nict
is ocae wooden in den droeven pligt om my by to ftaan .
T t 4
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Wy hadden, egter, vrugtloos zoo veel van hot bloedig Slag,
veld afgeloopen, dat myn opzocken eindelyk wanhoopig fcheen ;
en myn Befchermer boodt my to overweegen, dat ik, door eon
]anger nanhouden , myne eigene gezondheid waagde , en niisfchien myn Kind aan eon doodlyk ongemak blootflelde, zonder
de mini}e nwgelykheid ova cenigen dienst to doen aan bet verlooren voorwetp myner genegenheid . 't Was middernagt ; maar
de man fcheen holder, en juist naa dat by my toegeflaan hadt
nog tier muniuten to zoeken , order voorwaarde, dat ik dan
zou aflaaten , viol hot maanlicht op lets wits , eenige voeten
van my af, 't geen zeer blonk. Eon aandrift, van welke ik nu
geen reden kan geeven, deeds my dat fchtelyk opraapen . 't Was
eon gedeelte vast cen Overhembd , daaraan was eon knoop met
brilliantcn omzet, (lie eertyds behoord hadt aan Lord PEVENSEY,
en d :e, daar do d!amanten eon Naam, van haar hair gtevlogten,
uitmaakten, naa zyn Lordichaps dood, door myne Moeder aan
MONTGOMERY vereerd was .
Dit welbekende gedagtenisteken verzekerde my van de
droeve waarheid , dat MONTGOMERY zich onder de verflaagenen
bevondt ; doch hot verleevendigde myne hoope om zyn lichaam
to vinden , 't geen ik veionderflelde dat 'er niet verre of kon
weezen . lslyn Gelc :dcr flondt toe dat dit waarfchynlyk was,
en dat by her aflcheuren der kleederen , in hot twisten over
den buit tusfchen do plunderaaren der gefheuvelden, dit cieraad
gevallen zou weezen . - Aangezet door deeze droeve zekcrheld, bezag ik naauwkeurig elk misvormd aangezigt daar rondsomme , en eindelyk ontdekte ik , half bedekt door hot blood
uit den arm geloopen , en die dwars over zyn aangezigt been
lag, de wec7cnstrekken zo dierbaar aan myn doorwonde hart .
Toen brak de weedom , tot hiertoc ftil , en misfchien opgefchort door de flauwe hoop dat by gevangen zou weezen, in
ichreeuwen en klaagen u it . l k wierp my op den grond, fprak
tegen MON'IGOMERY , als of by nog in that ware om my to
rtooren ; en, in de verwildering myner vervoeringe, betuigde ik
die pick gronds nooit to zullen verlaatcn , dat ik 'er zou blyveil , en net myn Kind, naast myn Egtgenoot, flerven . De
jonge Olficier 'erdrocg met al die menschlievenhcid, welkeu
de waarlyk braaven onder alle volken kenmerkt , myne buitenfpoorigheid, on poogde, met het uiterfle geduld, my to vertroos .
ten , en tot bedaaren to brengen ; myne gedagten of to trekken
van den dooden , lien ik geen dienst al toos nicer kon doen,
en dezelve op niyn Kind to vestigen, voor 't ww~clk myn beflaan
zo noodzaaklyk teasTo m!dden van dit alles bekroop my eon nieuw denkbeeld , ik flond 'er op, dat MONTGOMERY Diet dood was ;
dat' ik zyn hart voelde kloppe i , en dat , indien ik daar
bleef en hem oppaste , by zou b ekomen . l k lag myn hand
digt op zyn mond, en verbceldde my , dat hy, fchoon zeer
8aan
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flaauw,nog ademhaalde .Nlyn edelaartige Vi iend, die alles,wat
ik daaromtlent zeide, toelchreet aan de vervocring van buitenfpoorige rouwe,vvilligde egter dit dcnkbee!d eenigzins in, boo_
pende bet to zulien verdiyven ; doch, toes by, op myn clerk
aanhouden , den grond nlyner hoope onderzogt, verbeeiddc
by zich, met cene veralengee aandocmng van vcrvvondcring en
genoegeu, dat 'er cenige klopping in hot hart was, oil dat hot
Lichaam de kille koudheid van ecn dooden nict halt . Nog_
thans vieezeude, dat hy, door eene hoop fleunzcl to geeven,
die, ongegrond bevonden worden , 'e, MY tot kral7Lzu7iligheid
zou vervoeren, zeide by ailcen, dat, Iclloon by hot onwaar_
fchynlyk oordeelde dat 'er eenig Ieeven in was overgeblecven,
nogthans, om my to voldoen, hot Lichaam zou laaten brengen
na hot huis alwaar ik myn intrek had, waar een Chirurgyn zou
komen onl hot to onderzoeken : en, indien, gelyk by zeer
vreesde, 'er gcen kans was ow de leevenskragten weder op
to wekken, zou ik ten minften bet genoegeu hebben oil) hot
uiterlle aan hem to z ; en vex rigtcn , en by alles toebrengen,
war tot dies droeven pligt en myne veiligheid bchoorde .
De `vagt, die oils in 't veid volgde, kwanl op con gegeeven
token toeichieten ; en kreeg bevel, um bet Lichaanl, 't gcen by
aanwees, na hot Dorp to brengen vanwaar wy kwamen .
Vermocidheid en fchrik voelde 1k even min ; want, fchoon ik
to zeer ontfleld geweest was, oln die merktekens van leeveu,
die myn Befchcrnler met de daad ontdekte , to ondericheiden,
en hot enke1 hadt bygebragt als ecn reden om by hot Lichaam
van myn Mail to blyven, was ik nu vcrzekerd, dat ik myner
rouwe zou mogen botvieren, en dat MONTGOMERY gecne be .
graafenis zou derven .
Het Lichaam was nauw op ecu bed gebragt, in myne Kamer,
of ik haastte my, naa myn goudbeurs aan du Soldanun, bui_
tell 't gczigt des Offihiers, gegeeven to bebben, on) lily I t genoegen der droefhcid to vcrichaficn
Ik vond 'el den Lngel_
fchen icier reeds aandagtig ftaarende op let nmisvoimde aangezigt, eer met een oog van twyfcling d,m van vvanhuop . Op
myn inkomen trad by terug ; zeggende : „ h-levrouvv, Iclloon
• ik niet wil, dat gy al to groote hoope opvat, die eeoc pyn_
• lyke onzekerheid dubbel tvreed maakt, kan ik dczc ee met
„ geheel afiihyden : de wonde aan 't hoofd , door hot trappen
• van een paaidenhoef waarfchy nlyk vei oorzaa,ht , gceft my do
„ moeste veees : de andere dunken my niet .100dtlyk ; maar do
• Chirurgyn, die oogonbliklyk,zo ras by kan, -,dl komen, zal
• beter in Nat weezen dan ik, ow a to z ;, *eu of ;;v een,,,e
• reden hebt om u met hoope to flreelen."
Eer de Chirurgyn kwam, had ik, met behulp van c cn Fran .
cbe meid, hot blood van 't aangezigt afgewist, en v„n de
fwonden . De denkbeelden , my alleen to binnen gelchooten
i ,I
tic vervoeringen van wanhoop, werden thus weezenlyke hoo_
1, i,
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pe ; een geringe poisfiag was aan de flaapen des hoofds to be,
fpeuren ; en zyn hart klopte zeker , fchoon zeer flauw.
Ach ! verbeeld u myne onbefchryfbaare verrukking 1 Verbeeld
u wat 'er in my omging, toen de Chirurgyn, die welhaast
verlcheen, verklaarde dat MONTGOMERY niet dood was, Verre,
nogthans, was deeze van to verklaaren dat by zou bykomen.
l3ehalven de breuk in den arm, die zeer zwaar was, hadt by
een balonetfleek, doch niet zeer diep, in de borst ; en eeu
geweldige wonde aan 't hoofd, hoewel de harsfenpan ongekwetst gebleeven was ; by hadt zo veel bloods verlooren, dat
]let bykans onmogelyk fcheen to veronderftellen dat by 'or bet
leeven van zou afbrengen ; zyne zwakheid was zo veriegaande, dat by geheel bezefloos bleef, alleen in 't Iceven gehou .
den door vogt 't geen ik by lepeltjes in zynen mond brags De
Chirurgyn durfde niet terftond overgaan tot her noodig zetten
van den arm ; vreezende , dat die Ichok den zwakken geest,
die gereed fcheen alle oogenblikken to zullen uitvaaren, zou
docn bczwyken
Laat my kort weezen in bet verhaal, 't welk ik zie dat u
to fteik treft . -- Naa 't verloop van eon week, kwam
MO TGO IERY van den rand des grafs to rugge ; by kreeg zyne
kennis weder, en kende My en zyn Kind . Dewy! do Heel .
tneesters hem in oils gewoon verblyf niet naar etsch konden
op asfen, hadt myn ed lmoedig Vriend hem, zo ras bet zo ,
der gevaar gelchieden kon, na Minden, thans in 't bezit der
Eng elf•lwn, doen overbrengen . Met eon maand was by buiten
gcvaar,`dan nog verpligt to bedde to blyven, en daar nam
by aficheid van zyn edeimoedigen Behouder, voor wicn by
alle do pcrfoonlykc vriendfchap gevoelde, welke diens verdienften van hem vorderde . Deeze kreeg bevel om na `een ander
gedeelte van Duitschland to trekken, en flak kort daarop na En .
ge(and over. Eer by vertrok, boodt by MONTGOMERY zynen
byfland 0111 diens uitwisfeling to bezorgen ; dcezc hadt ecnige
zwaarigheid in ; dewyl 'er tw}fcl ontflondt of by cen Britsch
Nogthans, door bet onderrigi van zyn uuOnderdaan ware .
muntcnden Wend, krccrg by eon voidoend getuigen .s, dat by,
hoewel de Zoon van Sillocfche Ouders, eon Onderdaan des
Konings van Frankryk was h .crop werd zyne uitw~sf ling als
zodanig toegeflaan, en naa verloup van vyt maanden keerden
wy weder na Parys . Doch M is T,u:nERY kwann 'Cl verminkt
want zyn arm, die, alleen d- )r do uitfteekcnde kundevan den
Engclfchen Gcneeshecr, voor alzettcn bewaard was, kon by geheel n ; et gebru~ken, en droeg dien aitons in een zwa{(,*,tcl . De
buitengewoone omitandighcic zynci unrkoming \-an clcn flood,
zo wel als zyne frooic verdienilen, vei,chaite hem de opnnerking des Konin ,,s van Frankry , die uem, norms ccii .1 ,viscid,
bet Kruis van St . Lours, ten dieu tydc en in tteezen oien t, leis
vreenids, bezoi , Je.
'Tans
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Thans was her dat ik met grond op een deel geluks mogt
hoopen. MONTGOMERY aanbiddende, her gelukkig werktuig in
de hand der Vooizienigheid geweest zynde om hem van den
dood to verlosfen ; gezegend met een lief Kind, 't welk ti, y
be&den tederlyk beminden, en voorzien van een Inkomen, geevenredigd aan onze behoeften ; want net hot geen de rented
van Lord PEVENSEY opbragten, en MWGOMER V's jaargeld, konden wy op omtrent vierhonderd Ponden Sterling in 't Jaar
Ik fcheen niets meer to wenfchen to hebben
flaat maaken
en cenige Jaaren verliepen 'er, indedaad, in welken myn geluk
voor geen aans„ roei vatbaar fcheen .
De vroege hoop
van verdienflen, die de veelbeloovende Jeugd van CAREL gaf,
fcheen dit alles to verzegelen . 't was de wellust zo wel als
de cerzuz~t van zyn Vader, diens Leermeester to weezen in
alle vrye Kunften, en in die des Oorlogs in 't byzonder . want
in de Lcgerplaats gebooren, hadt by als 't ware cene voorbefchiklking tot dun Kryg . MONTGOMERY , fchoon zelve in den
Roomsch Catholyken Godsdietut opgebragt, was zo weinig bygeloovig aan denzelven gehcgt, dat by my toeftondt myn Zoon
in den Piote/tantfchen Godsdienst op to brengen . en die cmilandighei i alleen was ooizaak At by niet vroegtydig in Fran_
fcheai , ienst kwam . Men nam cgter maatrcgelen oin hem eene
plaats to bezorgen order de Ztwitvers, wanneer eene gewel_
dige en fchielyk opkomende ziekte hem beroofde van zyn Va .
der en Belcheriner, en my van den besLen Egt2cnoot en tederften Wend .
Vergeef her my,waardile Mejuirouw CHESTERVILLE! Sclloon
ik largen tyd gemeeenzaain geweest ben met den druk, fchoon
'er. bykans vyf Jaaren veilireeken zyn zints deeze droeve gebeurtenis, dat ik deeze opborreleude tra3nen niet kau wederDoch, waarom zou ik u bedroeven ', Ik bob
houden .
.or alleen by to voegen, dat, by den dood van myn Egrgenoot,
eel) goed deel van ons Inkomen ophieldt , en , ho-wel ik
de voiduuring daar van , of althans can gedeelte zyns Jaargelds vcrzocht, vond ik , dat, order eene nieuwe Regeering,
zyae verd ;enCten voor nicuwere cifchcn moesten wyken . 'Er
ontftonden zo vee!e zwaarigheden, en de uitilag Icheen my
zo onzeker toe , dat ik , naa een kostbaar aanhouden zo to
Parys als to Verfailles , alle hoop opgaf, en belloot na Engerand to gaan,, 't welk ik, niettegenftaande myn lang afwec2en uit hetzelve, nog als myn Vaderland bleef aanmerken .
By myne aankomst in Londen met myn Zoon, maakte ik my
bekend aan cenlge myner eigene en MONTGOMERY'S Vrienden,
die ten Hove bedieningen hadden, en zy, myne omftandigheden verftaan hebbende , beloofden , dat zy, onverwyld, na een
plants voor myn Zoon in her Leger zouden omzien ; hier moest
ik dulden dat by in den Dienst tradt, niet alleen omdat zync eigene ziteiging ham tot bet Krygc'.eevel aanzette ; maar oak om dat
myn
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myn Inkomcn, nu tot minder dan twee honderd Ponder Ster .
ling in 't Jaar verkleind, my buiten that ftelde hem to onder .
houden, zondcr eenig bcroep .
Aangelokt door deeze beloften, en getroffcn door de ongun .
Itige bclcgenin ;, in FJankry,k, liet ik alie gedagren, om ooit der .
waards weder re kceien, vaaren ; dock vend ik daar veizockcn
en wa5ten lasug , decze omftandigheden moest ik in Gnne.and
op nieuw ondervinden, en, naa vecle maanden lastig Onophoudelvk poogen ow cone bevestiging banner bclotten to untvangen , verveclde my die taak , en gm ,, na myn Vrienden in
11Th ne Bloedverwanten aldaar waren ten winften talSclrotland.
ryk ; maar vcelen hunner zagen my en ills ucn Zoun als vreenlden aan, onment wulken zy rekeuden zich nict larger to mooten bemoei jen .
Nogthans bleef ik cenige maanden onder bun , en befloot
toen my seder to zetten op cell gcedkoop Landvetblyf, oil trot'
cindelyk decze wooning aan : 'or cenigc kostcn aan gedaaa
hebbende, biagt ik anyne Boeken on GeLdcion deiwaards, en
hob ik daar tints met myn Zoon geiecfd ; nicts be)ammerc1iddle
clan dat zyne Deugden en Bekwaamhcden voor de Dlaatfchappy
Waarom, nogthlns, zou ik hicr over tieuverlooren zyn .
ren p -fly k`veekt bier zyn uitneemcnd vLrfland aan ; de
deugden van zyn Hart blyven in deizelver zuivethcid bewaard ;
en zyne Dritten, uit eigcn aart to young en to geweldig, ont .
anoeten bier geeue voorwerpen geIihikt om zyne Rode to overdwarlcn .
Uit bet weinige 't geen ik zag van de hedendaagfebe Jonge
Deeren van I'atiuen , geduuiende myn kort verblyt to Londen,
behoordc ik veciccr my to verheugen, dot myn Zoon op een atfand van bun bedeivcnden invloed verwydcrd, en hy, met al
zyn gcest, vry is van hunnc ondeugden . -- Verre van to morren over zyn lot , bevlyrigt by zich to eenemaal om my geluikkig to maakcn , door my to overruigen dat by zelve gelukkig is. Dewy! w •y beidcn vertchcidcn taalen vet ftaan, is oils
leezen zeer uitgeitrekt, en Boeken maaken bykans al onzen
wellust Uit . CAREL is bedreeven in de Muzyk ; en vry vet
>evorderd in nndere Weetenfchappen ; in de Tekcnkunst was
by eon mcester heeten ; door decze hulpmiddelen kan hy, zonder verveeling, de uuren nylon, die by in huis moor dor,rbrcngen. - Twee maalen hebben ivy cenige weeken by onze
Vrienden in Schotland doorgebragt ; doch zal ik u bekennen, dat
bet gezelfch p, zo als wy het meestal aantrofien, allcen diende
ow my myn vertrek na decze eenzaamhcid wenfchclyk to dean
worden ; dat myn hart 'er nu aan gehegt is , en dar ik na geen
ander genot hank dan 't geen ik hicr gcvonden hob : in deeze
afgelche ;deoc wooning, fchot goevende aan de traanen, die de
naaged-gtenit van MONTGOMERY heilig maakt , en vervullende,
zo good ik kan, duch net zo volkomen als ik zou wenfchen o
myn pl ;gt omrrent m ;n dierbeminden CAR EL!

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

VERHANDELIN& OVER DE PLIGTEN, WELKE WY ONS
ZELVEN EN ONZEN NAASTEN VERSCHULDIGD ZYN,
UIT KRAGTE VAN HET GEBOD : ,, GY ZULT UWEIQ
„ NAASTEN LIEFHEBBEN ALS U ZELVEN ."

(Vervolg

en Slot van bl . 59I .)

et hoe veel wysheid en vaderlyke toegenegenheid
heeft de Oneindige Vormer van 't Heel al dierhalven
gezorgd, dat de drift van Eigenliefde en Zugt voor 't zelfbehoud, alien levend Schepzel ingefchapen, en byzonder
ook den Mensch ingedrukt zy . Eene drift, welke, terwyl ze ten kragtigfte dient, om de grootfte verwarring
voor to komen dat geen Schepzel zich zelven verniele , tevens
in de redelyke Wezens de eerfle dryfve2r is, welke hen
in beweging brengt, en ter uitoefeningc hunner vermogens
aanzct. Immers zouden, als dat eerfle beweegrad, de eigenliefde, flit Hand, idle de overige raderen weldra werkeloos worden, en geheel buiten beweging geraken . De
Mensch zou tot geen enkele treffende daad to bewegen
zyn ; alle vergoeding en loon was cen onvermogende prik,kel, om hem aan den gang en werkzaam to houden . En
fchoon 'er gevallen zyn, waarin dat hoofdrad moot aangezet worden, zo heeft nochtans de Groote Werkmeester
wel zorg gedragen, dat ze zeer zeldzaam, en in zyn vcrheven plan flegts als kleine en weinigbeduidende uitzonderingen,voorkomen ;in vergelyking van de algemeene werkzaamheid der Eigenliefde , zo als ze gemeenlyk by het
Menschdom befpeurd worden . Veilig tog mag men, ill
een vry uitgebreiden zin, vragen : wie heeft ooit zyn cigen vleesch gehaat? Mogelyk is bet alleen een verkeertt
befltnir van Eigenliefde, welke den Mensch zich zelven
dermate doet vergeten, dat by tot de wreedhcid van zelfmoord overflaa ; wanende zich bier door to bevryden vau
cen kwaad, dat hem dadelyk trett, hem ondragelyk tn,V. DE F L . NIENGFLW . N O . 15 .
\' V
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fchynt, en waartegen by geen beter middel voorhanden
ziet, om eenen gelukkiger flaat to verkrygen . D , isdanige
verwilderde denkbeelden vervocren den Mensch, beneinen
hem bet waar gebruik der Bede, en doen hem zich zelven geheel vergeten .
Dan, n et dit alles, blyft bet
eene onveranderlyke, eene eeuwige, waarheid, dat ieder
Mensch eene drift van Eigenliefde en zugt tot Zelfbehoud
is ingefchapen ; -- waardoor by zich zelven boven alles
bemint, en zyn eigen behoud ten flerkfle behartigt .
En dit zo zynde, hoe zou dan de Groote \Vetgever gepaster en kragtiger drangreden kunnen gebruiken, onl ons
tot de Liefde des Naastens op to wekkcn, dan door to gebieden : „ Gy zult uwen Naasten liefhebben als u Zel„ veil ."
Dc Liefde tot God is dus de allereerile pligit, welke
van den Mensch, als een redelyk Schepzel, door cen uitdrukkelyk gebod des Allerhoogiten gevordcrd word . Doze
is de hoofdpligt en grond, waarop alle ooze dadeu en bandelingen rusten moeten ; terwyl zich zelven lief to hebben ,
en zynen Evenmensch to -beminnen, pligten zyn die uit
dozen eerflen algemeenen hoofdpligt voortvloeilell .
Ons eigen voordeel, 's Menfchen zelfbehoud, vordert deze laatfle volllrekt, omdat, waar deze bet nicest geoefend
word, aldaar de gelukkigile, de veiligfle, zamenleving is ;
waartegen de gantfche Maatfchappy to meer in verwarring
kornt, en derzelver Leden to jammerlyker ongelukkig worden , naarwate dat dezelve in verwaarloozing gerake . --Neemt doze verpligting tot ons zelven, en tot de Wezens
met welken wy in gemeerlfchap nloeten levee, weg, welk
tell Bajert van verwarring zal 'er weldra ontllaan ! Zwy,en de wetten, dan grypen de baldadigite ongeregeldhedeln
plaats . Ons eigen geluk en veiligheid lyden fchipbreuk
up de klippen van de ungehuordlle wreedaarti l .ieid en
moordlust . Uit welke grondbeginzelen tog zal de Mensch
werken, die alle de banden der Liefde verfcheurt, welke
de Leden eener geregelde Maatfchappy zamenbind ! welke
droevige gevolgen zal cen Wer treffen van den leant der
heledigende party? De eeil zal op den anderen wreedaartig
aanvallen, en de mmfle in kragten moot de onderdrukking
v-in den vermogenflen lyden . Neemt de Liefde des
Naasten weg, en refit eene Maatfchappy op, waaruit ze
g~heel verbannen is ; welker banden zuIt gy vinden oni
derzelver Leden zo to verbinden, dat ze kan flaande bly_
ven .
Zyn de Wetten niet gevestigd op onderlingc
Lief-
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Liefde , dan zal de Maatfchappy geen oogenblik in stand
blyven .
Waar immers zou men dan het geluk voor 't
Algemcen, of elk Lid in 't byzonder, aantreffen ? Men zou
geen voet verzetten, zonder door ongcluk befl eden to worden : angst, iihri'~ en vrees vcr, .elden wel,lra alle onze
fchreden, en nergens zon men rust, vredc of eenig verge .
noegen, aantrelien . De Deugd wicrd overal vervolgd, vertrapt en verbannen ; de Ondeugd openlyk en op de baldadigfte wys gepleegd . De Eendragt verliet allc plaatzen ; Tweedrags, gekyf, moord en doodflag verving dczelve allerwee
gen : overal hoorde men van roof, plundering en entmenscha
to gruweldaden .
Hicrtegen vordert de Liefde tot den Naasten , van alle de
Leden cener welgeKegelde Maatfchappy, alle zodanige plib
ten, welke dienen om elk Lid van dezelve gelulkig to maken , en this om het algemeen weizyn to bewerken .
De eerlie pligt is bier Rechtvaardigheid . Zo wy onzert
Evenmensch onregt aandoen, hem verongelyken, hem wreedaartig vervolgen , hem zyne goederen en bezittingen ontrooven, hem in zyn cer benadelen, of hem op eenigerhande wyze
fchade tocbrengen, dan bandelen wy tegen onzen pligt ;
worden iehadelyke Leden voor de Maatfchappy, en Ver-,
ftoordu•s der algemeene rust en zamenleving.
Of zoti
by regtvaardig handelen, die zich op eene bedekte, op cene
onbet mclykc, wyze meester ma-At van eensanders (Toed?--a
Die zynen Evenmensch nit nyd, uit loutere wraaklust, vervolgt, en niet duldenkan dat hyvredig zyne goederen bezitte ?
-- Zou by regtvaardig zyn, die, door plunderzugt gedreven ,
zyne handen 'Nat aan zyns Naastens goed , om dat of to
vernielen, of to rooven ; en die dus alle CVetten, zo wet
Godlyke als Mei~schlyke, met haldadige voeten trapt?
Zou by eindelyk . . . . dan al genoeg uit dit zwart register vats
ongerechtigheden opgehaald . . . .
Eene tweede Deugd, ons door de Liefde tot den Naasten
afgevurderd , is de Befcbcidenhcid . Men behoort zyn
Evenmensch zo to behandelen, als men, in deszelfs plaati
zynde, redelykerwyze zou wenichcn van hem gehandeld
vriendelyk , gefpraakzaam en beleefd
to worden ;
to zyn ; alles to doen , wat de billykheid vordert ; wars
to zyn van trotschheid en onwellevenheid ;
voor zich
het genoegen to genieten om zvns Naactens voorfpoed to
apes ann to wenden wat dicnetx
helpen bevorderen ;
kan, om de rust en vrede in de Maatfchappy to wege to
hrengcn., oft, vsrflerken ; en ails gclcgenheden waar to nekmmfn
zyr
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men, om alien Menfchen, zelfs zynen Vyanden, tvel to
docn ; goeddoende aan alien , niemand to paten of to verongelyken ; - zagtmoedig en bedaardzynde, ontvangen beledigingen to vergeven ;voor kwaad goed to doen, en weldaden,
op welke wyze, met de cdeltnoedigile wedervergelding,
dankbaar to erkennen ; to zorgen voor de cer van zynen
Evenmensch , deszelfs goeden naam en faam, deszelfs goederen en bezittingen, to verdedigen ; -- oprecht en ongeveinsd
alle vaischheid to paten--matigenGodzalig to leven,--mer
ly: zaa ;nheid zelfs verongelykingen to verdragen, en met al
zyn hart, met alle zync vermogens, bet goede van zynen
lNaasten to behartigen ; ---- zyn ongeluk to voorkomen,
indien men 't in zyne magi heeft, en integendeel alle poogingen in bet werk to ftellen, om deszelfs geluk, even als zyn
eigen, to helpen bevorderen . Met cen woord, alles aan to
wciiden voor anderen, even of men zyne eigen zaak voorhad , om cius den voorlpocd dicr ;tilaatfehappyc, waarvan .
men zelf een Lid is, en in welker heil men een wezenlyk
belang ftelt, op alle wyzen to helpen bevorderen .
Het is, bovenai, de Christelyke-, de Euangely-leer,welke zulk ecn gedrag ten hoogften van hare llelyderen afvordert . - De Christelyke Liefde tog moat, volgens dezeive, bet eerfte en voornaantfte doel van alle onze handelingen, de grond van al ons werken, van wile onze gemoedsneigingen , omtrent den Evenmensch, zyn . De bovengenoemde ondeugden fcaan ons des to vermyden, en de tegengeftelde deu-den ernftig to betragten ; om, naar de les van den
Apostel, „ indien 't mogelyk is, zo veel in ons is, vrede
„ to houden met alle menfchen."
Dan, hoe ftrydig is intusfchen veeler gedrag met deze Les
van den Apostel ; daar ze voorgeven God to vrezen en
hem lief to hebben ; terwyl ze ondertusfchen hunne Broeders haten, dat onbeftaanbaar is met elkanderen ; nademaal
de ware Liefde en Vreze Gods onmogelyk kan huisvesten in zulk een liefdeloos hart . floe toch zal men God.
beminnen, die men niet ziet, en zynen Evenmensch haten, weike men gef lag voor oogen heeft?
floe
moot men, hoe kan men dan over zulke Menfchen oordelen , wier ingekankerde heat hen gefladig doet woelen
en woeden tegen hunnen Masten ; terwyl zy hunne boosaartigheid tot die hoogte docn klimmen, dat alle hunne
laden en handelingen niets anders zyn dan woede en vervolgzugt ; die eeu lust afbeelden, om, ware bet in hunne
uiagt 3 hunuen Evenmensch tut eeu flagtoffer buns onVet-
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verzocnei :,.•k cn ha nts, en van wraaklust to flellen 2 -- \Vat
tan men van dezulken dcuhcn , wier wandrogtigc gevoclens
tot die hoogte flygen , en ., aan hunne baldadigc t :icilioorigheden , zo ver den ruitneu teugei vieren, dat zc oiet
rusten, voor ze hunnen E ven inensch uit de z : menL:vin
gettooten hebben? - - Het is nogthans geenzins 'rc_ind,
in onze dagen, voorbeelden van die natuur aan tc trel4
fen, Menfchen to ontmoeten , wier vervolglust die hoogte
beklimt, dat ze alles uit 'de zamenleving verbannen zouden, war niet volmaakt inflemt met hunr_e gevoelens, of
wyze van denken . --- Eene vervolglust, die haren grond
in niets antlers heeft, dan in heerschzugt en geweld?
Zulke verderfelyke grondbeginzels zyn volfttekt geichikt,
om de liefde des Naasten ten eenemaal uit to dooven, en,
hot Hart met_ alien wrevel to vervullen ; waardoor de
Mensch, vanwen redelyk wezen, hervormd word, in bet
wreedaartigst en woedenst flier , by 't welk geen medeTot welk een trap van boosheid
dogen to vinden is .
kan de Mensch hierdoor niet gebragt wooden! - Ily,
die de Flatten en Nieren beproeft , weet bet, wy weteit
het maar ten deele ; Hem alleen is het bekend, en Hy atleen zal 't op zynen tyd ook wreken, by zal her cens ordenlyk voor oogen itelten , aan alle dczuli :en , die aan
\Vat
hunne ziedende driften den ruimen teugel vieren .
zy ook van hunneGodsvrugt moge voorwenden,hoe fchooa
ook hun voorgeven, hunne laden toonen - dat ze waarlyk niets, anders bedoelen, dan her nadeel van an deren, en
hierdoor her bederf der Maatfchappye uitwerken .
Dan , d Mensch, words u dit geleerd door uwen fchoonen
Godsdienst, welken gy belyd? -- Door her Euangely,
gepredikt van den liefderyktlen Leeraar' Door dat Euangely , t geen de Harten met liefde tot den Evenmensch
poogt to vervullen .
Words tt in her zelve ergens geleerd, dat gy uwe Harten met liefLieloosheid zoudt vervullen tegen uwe Natuurgcnooten , om to woeden tegen Wezens
van gelyke beweging ass gy zyt ? Voorwaar , bet is 'en
zo ver van daan , dat men naulyks in her Euangely €~~ta
enkel Blad kanu opflaan, 't geen de' liefde tot onzen Naasten .,
niet ad.emt.
Indien wy, (dus laid deszelfs taal,) indien wy zegget .,
gemeenfchap met God to hebben, en in de duistermsle
wandelen, zo lie;en wy, en doen de waarbeid nict . ---~
Want, die zegt God to kennen, en zyne Geboden niet bewaart, is een Leugenaar . -- En a1 die zegt in het ligt
to
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to zyn, en zynen Broeder haat, die is waarlyk in de duisleruisfe .
fly is cen Alan des bloods en des bedrogs,
van wien de Ileere eenen gruwel heeft , even gelyk van
den boozen en bloeddor1ligen KaIn, die zyneu rechtvaardigen Broeder doodde . - Fit welke reden toch floeg by
hem dood? Gewis, nit geenc andere, dan om dat zyne
Werken boos waren, en die van zynen Broeder rechtvaardig .
En by, die zynen Broeder haat , is alrede een
Doodflager, want by voed den wrevel in zyn Harte , en
gees Doodflager beerft bet Eeuwig Leven , indien by in zyn
kwaad volharde . A'laar by, die bet Gebod onderhoud,
Ziet geen ons beveelt elkanderen lief tc hebben , die blyft
in God, die ons heeft lief gehad, toen wy nog Zondaars
waren : want de liefde is nit God, en die niet lief haft ,
die heeft God nict gekend ; want God is liq'de .
Al
vie derhalven voorgceft, God lief to hebben 4en cenen Laat
koestert tegen zynen Brooder , die is cen Leugenaar ; want
dit Gebod hebben wy, dat al wie God lief heeft, ook zvnen Broeder zal liefhebben . En bet echte kemnerk
van God to beminnen , is het bcwaren zyner Geboden .
Want dit is de ware liefde tot God, dat men zyne Geboden beware ; en al die goed doet, is uit God, maar die
kwaad doet, heeft God niet gezien . - Zo fpreekt alc mme
bet Euangely, zo fcbryft inzonderheid Apostel Joannes .
Hoe zullen wy dan oordelen over duizenden onzcr Natnurgenooten, die refit bet tegendeell doen van 't geen hun ,
met zo veel nadruk , bevolen is , door den Christelyken
Godsdienst, waarvan zy eene plegtige belydenis hebben
afgelegd ; door dat Euangely des Vredes, bet welk zy betuigen geloovig to ombelzen ; dat zy intusfchen zockcn
kragteloos to maken , door hunne fiioode handelcvyze en
gedragingen ; daar ze wel' met den Mond van Vrede fpreken, loch in hunne Harten haat, en onverzoenbare vervolgzugt, koesteren .
Alen kan intusfelien niet ontkennen, dat elks nooden , die waarlyk in deze Waereld
veele zyn, en nit kragt van welken, den eenen des andeeten hulp, onmogelyk kan misfen, op de kragtiglle en allerdringendfle wyze , de liefde des Naasten van eenen
iegelyken afvorderen . 1n hoe veele gevallen , bevind de
Mensch gefladig , dat by de huJp van een anderen behoeft ; en het geen men van een anderen begeert , heeft
cen ander ook recht om van ons to vorderen . Onze onmagt, onze behoeftigheden, pleiten voor die liefde, van
tipn tyd of, dat wy onze eerie intrede in deze bened'eo
cv t~-
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Gewesten deden ; en vordcrt , tot nan bet oogenblik ,
dat wy gerced flaan van dit tooneel der Wereld weer of
to flappen ; zelfs ilrekt deze vordering van dien onderlingen pligt zich noch verder uit ; ja, tot na den Dood
zelven .
Maar simmer fchittert deze deugd met mecrdcr glans
en luister, dan wanneer men elendige behoeftige voorwerpen aantreft ; wier dringende nooden ons medelyden en
liefde, onze ontferming, onze dadelyke hulp, afvorderen .
Dan eischt onze pligt, dat wy, als ware belyders van bet
Christen Geloof , van het Euangely , dadelyk met onze
hulp toefchieten, zonder dralen toefchieten, om alien to
onderfleunen , alien to helpen, die rood lyden, zo veel
onze vermogens toelaten ; zelfs onzen Vyanden onze hulp
Met weigeren, wanneer zy in nood zyn ; volgens de Les
van onzen Liefderyken Meester : „ Onze Vyanden zelfs
„ wel to doen, hem to Zegenen , die ons Vloekt ."
Want alle Menfchen hebben aanfpraak op onze Liefdc ,
nademaal alle Menfchen onze Naasten zyn . Zullen
wy dan niet met Joannes zeggen, die God Lief heeft,
waarlyk Lief heeft , zal zynen Broedcr niet oaten : maar
die kwaad doet heeft God niet gezien, en die zynen Broeder haat, kan onmogelyk God liefliebben ; daar by een
overtreder van Gods Geboden is .
Welaan dan Mede-Christenen , die met ons eene zelve
Belydenis hebt afgelegd , welaan , willen wy ons lien
edelen Eernaam waardig maken, hat ons dan de voetflappen van onzen liefderyken 1vleester drukken!
Willen
wy ons betoonen , ware uavolgers van Christus to zyn,
God lief to hebben boven alles laat ons dan zyne Geboden ernflig betragten . - - Men beminne des , op het
bevel van 't Euangely, den Naasten , met aflegging van
dat wyVrede tragalien Haat, Nyd en Vervolglust ;
ten to houden met alle Menfchen , jegens alien Liefdc
oefenen, en zelfs enze Vyanden weldoen!
C . v . n . G.
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et is zeker on ontwyfelbaar, dat de kragt (let Waarheid
eenmaal most zegevieren ; de Leug~n zal gewislyk eens
overwonnen worden . Dan, wie zal hat bepalen, waar, en wan .
Peer zulks gefchieden zal?
Hat gebeurt Diet zelden, dat
de Waarheid, voor ons kortziend oog, zo verdonkerd word, dat
ze hier in den tyd voor altoos verborgen blyft , en Diet to ontdekken is, wat moeite then ook liege aanwenden .
Dar,
em, als men zegt , do Waarheid zal eenmaal zegevieren , en
men veronderflelt, dat ze dat in den tyd zal doen, kan men of
dikwyls zeer verkeerd uitkomen . De Waarheid blyft zomtyds in
den tyd eeuwig bedekt, komt nooit man bet ligt, en zegepraalt
dus nirnmer over de Leugen . - Hot geen men van de Waarheid zeggen kan, heeft ook plaats omtrent de Regtvaardigheici . Dtkwils word de grootile Regtvaardigbeid onderdrukt, en jammerlyk gefolterd, door de fnoodfle Onregtvaardigheid . Dan eenmaal
zal de Waarheid, eenmaal zal de Regcvaardigheid zegevieren : en dat zal zyn , waareer 'er geen Leugen meer plaatze hebben
zal, en geen Onregtvaardigheid meer geoefend worden .
Zou 'er wel can Mensch in de Wereld ]even, die zicbzelven
Diet vleit, en niet in bet can of hat ander een zwak heeft?--- •
Wanner dit valt in lieden van Vertland , dan zal men doorgaans zien , dat daze zwakheden plaats hebben omtrent we .-mg
of Diets beduidende dingen .
Vrees en Hoop flaan tegen elkander over als ligt on duister .
nis, als zwart tegen wit .
Dan, wat Mensch leeft 'at op
dtr beneden rond, welke Diet, en van vrees en van hoop, me .
nigvuldi;malen bekropen word . Eerie mengeiing van hoop en
trees ; mag men bykans bet gantfche leven van den Mensch noemen .
Dan, indien do Mensch door do aanlachende hoop
verfost, en in zyne verwagting bedrogen word, dan word do .
zelve ongetwyfeld van de vrees vervangcn : maar indien dit gebeurt, word de Mensch ongelukkiger, dan, wanneer by Diets
gehoopt had . Kwelling is doorgaans bet gevoig eener verydelde,
eener to leur geftelde, Hoop . De Mensch zy dierhalven well
op zyne hoede, dat by zich door geeue ydele Hoop laat ver_
lokken . De Hoop is altoos zeer bevallig ; maar Hoop zonder
grond is ten tuterfle bedriegelyk .
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GLAD.

BLADWYZER
D E R
VOORNA/IMSTE BTZONDERHEDEN,
In het Tweede Stuk des Vyfdtn Deels .
de Jagt, 561 ; boven alle WetA.
ten verheeven, 562 ; eet an4andoenlykkeid
of Gevoeligheid
van Hart, een
agtenswaar- der Brood dan zyne Onderdige getteltenis, 449 ; hoe met daanen, en heeft, onder veele
ZeIT-.fde vereenigd, aid . nel . Vrouwen, 66ne Koningin, aid .
gingen daartegen overgefteld, Hoe gewekt door een zweep .
450 ; hoe zy werkt in de vol- flag , 563 ; betreedt den grond
brenging van de Pligten des nooit , aid . fpreekt dikwyls
gezelligen leevens, 451 ; de Vonnis over Hoofdmisdaaden
onaangenaamheden worden uit , all Eerbelooningen en
door aangenaamheden ryklyk Giften die by uitreikt, 564 ;
opgewoogen , 453 ; misduidin- van de Doodttraffen, 565 ;
gen van deeze gefteltenisfe, het leevend villen en dood
454 ; hoe met de Godsvrugt fteenigen, 566 ; bet ultfeeken
vereenigd .
457 der oogen , 567 ; de Lyken
Aardfierre, (Trernella Nostoc) wat der Misdaadigers zeldzaam begebruik de Goudzoekers 'er graaven , aid . Pergament . by
IIO bun tot fchryven in gebruik ,
van maaken .
Abrus, een Egyptifche Plant, iiruc- 568 ; hoe groot de overeentuur van een Blad , 289 ; waar- komst tusfchen de 4bysfiniers
neemingen san dezelve, 291, en de oude Perfen moge wee291 zen, hebbe men bun nogthans
Abysfinie, (Gwender de Hoofd- voor geene Afftammelingen van
itad van) 431 ; kort begrip dat Volk to houden , aid. ;
van dat Ryk, aid. ; Regeering ; Oorfprong diet overeenkomst .
aid .
Taalen daar gefprooken . 432
4b)sfiniers (Hedendaagfche) heb- Adderbeet (Het gift van een)
ben in Gewoonten en Zeden door't gebruik der Olyven-olie
veel gelykheid met de oude geneezen . 375 . enz.
Perfen, 434 ; dit getoond in ALBA ('t Ontzettend ontbyt des
die bet Hof betreffen , aid . Hertogs van) to Rudolftad . 2r5
over de Eerbetooningen aan Albinos, ofWitteMenfchen .Waarden Koning, 435 ; hoe de Ko- neemingen over dezelve . z99
ping zich zeldzaam vertoont, Alpen , of bet Ys in dezelve
436 ; luidrugtige Regtsvorde . toe-dan afneemt,onderzogt . r 6z
ringen, 437 ; kleeding der Ko- Amarillis Deficha,een Bolgewas
ningen en Cieraaden , 439 ; aan de Kaap do Goede Hoop ,
cen Bediende,'s Konings Mond waarmede men de Wapenen
13
geheeten, maakt de Bevelen vergiftigt .
bekend, 561 ; zyn voorregt op America, (Noord-) tlanmexkingen
over
V v 5

B L

A D W
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Zaad, op eene geheel nieuwe
wyze.
114
Yoomen , ( Porfik- en Abrikoozen) hoe van Dopluis to zuiveren .
6o1
558 Bornou , verflag van dit Ryk,
AJflostelen hebben in hunne }r3ric .
03 ; talrykheid der Kinderen
614
ven , door de benaamingen des Kouings .
van Broeders, Neilige Breeders, Boxen, cen Vegtkunst der EnGeroepenen , Getoovigen , en gel/chen , 126 ; voorbeeld van
dergeiyke, de Christenen in 't twee Meesters in 't zelve, 127 ;
algemeen verflaan .
1
twee Schoolen oin de knnst
,#a, (Wat voordeeleneene nauvi- to leeren van een byzonderen
lieuriger kennis van) men van
flyl in 't vegten, 128 ; ver .
fcheide zonderlinge Boxparde Weetenfchappen en Kunften
tyen, 129 ; fchriklyke gevoldierVolkentewagtenhebbe .251
130
ATTicus ten voorbeelde van gen daar van .
cen voorzigtig en fraai Cha . Breeders, in hot N . T. een alraFter gefchetst, 3o ; zyne Eer gemeene benaaming om Chris .
1
tegen de Abb6 St . BEAL en tenen aan to duiden .
MIDDLETON gehandhaafd, 31 ; Baucz, (J .) Verfiag wegens beta
zynegemaatigdheid in deStaatsuit den mood van cen Ibys,
431
gefchillen , 32 ; zyne Wend. finier.
fchap, Geleerdheid , Huislyk Bulverhitters, een zeldzaam Ge130
Leeven en Opregtheid.
33
nootfchap in Engeland.
B.
C.
Pabelmandel, de Straat zo ges
,
(
LUIS
DE) Aftomst
CAVtoEn
noemd , moot Babelmandeb
van deezen Portugeefchen Helheeten, vat die naam betedendichter, 301'; zyne Lettersax
kene.
.Barometer, hoe uitdenzelvenWeer- oefeningen en Hofleeven, aid .
voorfpellingen to ontleenen . van 't Hof verwyderd, 302 ;
. bant zich
327 Krygsdienst , altl
zeiven
uit
zyn
Vaderland
, aid .
BAYLE , zyne flelling dat oon
alleen ten oogtnerke hadt zyn omzwerven en verblyf in
Schepzelen gelukkig to maa • Indie, 303 ; zet zyn Dicbtwerk voort, lydt Schipbreuk,
ken, getoetst .
49
.Bedenkingen , (Zedelyke) 174, aid. ontmoetingen to Goa,
304 ; keert weder na Lisfa221, 30, 491, 535 en 636
bon, 3o5 ; geeft zyne Luftade
Bergame, bertgt wegens een Ryk
zo genaamd .
614 uit, en wordt begunf'igd ;doch
weder vergeeten en in armoeBerg-Eend befchreeven .
152
Blixemvilver , 4rgentum Fulmi- de gedompeld, aid. zyn dood .
nans. Manier om 't zelve to
306
bereiden , 189 ; fchroomlyke Cashr.a als een groot Ryk be613
fchreeven .
uitwerking van een enkel Groinn
191 Champignons (Hoe men eethaaBloemen , (Voorpel raakende re) in den Winter ltan aanteelen .
3!2
aWt voortbrengen van) door
Cha.
zie verder 1ndiaanun .
Antwoord, (Schoon) Een Dichtflukje.
88
Anaasra . (Befchryving der Vale!)
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CharaElers (Verfcheide) door eene

koozen to warden, 120 ; zyn
arbeidzaamheid, 122 ; te~it ee,n
Dame gefchetst.
40
---(Byz6nderheden die to
Gevangenen van de Dooditrafftaade komen in 't beoordee . fe , old. predikt by de Gevanlen van)
342 genen, 123 ; zonderlingheid ,
CHRISTUS, 't Verband tusfchen
om al het aanitootlyk ge't Geloof in Hem, en in Mo- fchreevene , 't geen by antsEs en de Propheeten, 313 ; moette, met een fpons uit to
boe CHRISTUS zelve zich daar
wisfen, 1x4 ; zyn dc'od, aid.
over uitdrukt, 314 ; hoe do aanmerkingen over zyn Character .
Apostelen'deswegen fpreeken,
1 .15
315 ; zy hebben zich daarin
D.
Met naar de Volksbegr1ppen Defan (De Kaap) geheeten,
gefchikt .
317 , enz.
door de Portugeejera verCicERO, ietswegenszyncnGodskeerd Capo Dafui genocmd,
441 wat dit woord zegt.
501
dienst en Zedekunde .
Colneeten, (Verkeerde begrippen Dieren (Hoe men Wee, voorder Ouden over de) 89 ; be- fpellingen van de) ontlecnt .
tere begrippen van zommigen,
39$
90 ; wat SENECA 'er van go , Dierenrietn . Zie Zodiak .
voelde , aid . laatere Ontdek- Doilart , wanneer en waar nit
kingen die dlt gevoelen heves . onti'aau .
75
tigen, 92 ; verfchillende ge- Dop-luis , (Waarneeming aanvoelens over den Staart der gaande de) in de Wyngaar .
Comeeten, 94 ; wat wy van den, Perfiken en Abrikoozen .
derzelver aannadering to vree- boomen .
6o1
zen hebben, aid. onderfcheide
E.
gedaanten waarin zy zich ver- fendvogel, Naamen, 231 ; hoe
toonen , onvelyke langte dot
tam gemaakt, 232 • veelen in
Staarten, 95 ; uit welk cene den ftaat der vryheid , 233 ;
i'offe de Staarten bet'aan, 96 ; wanneer deeze Wilden zich in
voor EleElriek gehouden, 97 ; Frankryk vertoonen, aid ; voed.
gedagten over 't nut 't welk zei, 234 ; van derzelver verme .
zy aanbrengen, 911 ; zedelyke nigvuldiging, 235 ; brengen den
bedenkingen uit do befchouZomer in 't Noorden door, 236 ;
wing der Comeeten afgeleid . 99 voortteeling, 237 ; wyde uitgeCoNON , de 4thenienfer,, houdt
ftrektheid waarin deeze Vogels
de eer zyns Volks op by den
voorkonien, 239 . - Van de
Perfifchen Monarch .
436 Tamme Eendvogels , en hoe
dezelve best to houden, 38t ;
CRUnEN, (A .) zyne afkoinst,
115 ; oorfprong van zyne on: hoe door Menders uitgebroed ,
in 't veri'and ,
383 ; een Eendvogei paart met
116 ; hervat zyne Letteroefeeen Hoen , gevolgen daarvan ,
ningen , 117 ; fchryft eene aid . ; voedzel der jongen , aid . ;
Concordantie , a id . in een pluimadie, waarin verfchillende
Gekkenhuis gezet, 118 ; denkt van de Wilden , en andere onvan den Hemel tot een Her, derfcheidendekenmerken, 384;
vormer gefchikt to zyn, 119, hallilachtige , van waar herkomzoekt tot Parlements Lid Se . ftig, 385 ; Witee Zerrden, dor-
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zelver oorfprong naagegaan, Ele6trif he Vloeiflofi'e in onzen
427, 430
586 ; van hot ruijen der Eend . Dampkring.
vogeien, 387 ; maakzel van de Engelfchen, (De Vegtkuns : der)
Longepyp ; oorzaak van 't en hunne Weddmgli:happen
fchetterend geluid, 't welk zy deeze betreffende .
124
flaan, 389 ; de Wyfjes luidrug- Epidemien, hoe zecr men in der.
tigst, aid. ; maakael van den Bek zelver G°neezing op de ;aar(a ; .
en Pooten, 390 ; gebruik v in foenen to letten hebbe, 550, enz .
't Vleesch en bet Vet , aid . ; Euphorbia, (Gene foort van) aan
'tBloed voor Tegengift gehoude Kaap de Goede Hoop, ter ver391 giftiging van Pylon en van Wa .
den .
Eendvogel, (Muscaat) Naamen , teren, aldaar grbruikt .
14
5 .54 ; Grootte en Pluimadie, Evennagtspunten , van derzelver
aid. ; van waar tot ons geko • verandering.
156
F.
men, onbekend,555 ;Leevenswyze in den tammen en wilden
zyne uit(leekend F AnINELLI,
flaat .
556
held in de Zangkonst, 262 ;
Egypte, Berigten wegens dat Ryk kragt zyner Zangkunst op Plir.
van den Heer LEDYARD. 52r LIr DEN V, 263 ; zyn i;edrag
Eider-vogel, Naamen,146 ; Groot- omtrent een Officier, en een
aid,
to en Pluimadie, aid . ; over Kleermaaker.
hat Dons van deeze Vogelen Fezzan, berigt wegens dat Ryl . .
6r1
geplukt, en de wyze waar op
men hierin to work gaat, 147 ; Flevutn, (Het Meir) oorzaak van
Voortteeling,148 ; hoe een e i. de Zuiderzee.
72
gendom in Noorwegen en op 2's FRANKLIN . (Gezelfchaps-Inrigting
land, aid. ; hander in bet Dons, van)
493
G.
I49 ; huishouding deezer Voge •
]on, 150 ; kan, fchoon by reist . GAINSBOROUGTI, een Ergrlsch
Diet under de eigenlyke Trek
Schilder, diens Afkomot en
vogelen geteld warden .
152
vroege geneigdheid tot deKunot,
Eigenliefde, in bet Gebod om den 65 ; wordt bekend, 66 ; begeeft
Naafl:en lief to hebben opge
zich tot bet Portrait. fchilderen,
flooten, 585 ; wat deeze van
aid., wat by voor zyne Stukken
ons vordert, 586 ; hoe noodig bedong, 67 ; Lof hem door
dezelve befluurd moetworden . REYNOLDS gegeeven, aid. ; zyn
588 Dood, 68 ; zyn CharaEler. 69
EleEtriciteit , met voordeel ge- Geheimhouding, door voorbeeidQn
bruikt, om kleine brokjesYzer opgehelderd .
533
uit bet Oog to krygen.
63 Genootfchap, ter ontdekkinge der
vertoont zicb flerk by binnenile deelen van Africa,
514
eene Donderbui,1o8 ; deElec- berigt van 't zelve .
trike Lichtjes als dan , zyn ten Gevoeligheld. Zie Aandoenlykheid
alien tyde waargenomen ge. van Hart .
weest, tog ; hoe door de Ou. Gezeileghei I , op den aart der
den genoemd .
IIo
Menschlyke Natuur gegrond,
..---Berigt wegens cen 265 ; onderlinge afhanglykheid
EleElriekLugtverfchynzel, 159 der Menfchen van elkander,
---,- -- Vloed en Ebbe in de 266 ; Aandrift tot Gezelligheid,
en
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en Neigingeu daar toe ftrekkende .
267

bet Hospitaal, =75 ; vereezelt
den 1Coning, en wordt to Ox fort
Gira,fe. Zie Kameel-Pardel .
bevorderd, aid. ; Dr. ENT krygt
Cons Goedheid befchouwd als
zyne Papieren over de Voortcen oorzaakderverpligtingvoor reeling, 276 ; met een Stand.
redelyke Weezens om Hem to beeld, door bet Collegie van
dieiien .
443 Geneesheeren, vereerd, en her
Godsdienst (De) de rykfte bron van
Collegie door hem begiftigd,
genoegen voor denMensch, 225 277 ; tot Voorzitter benoemd,
G0LDONI's, onrmoeting by ROUSwaarvan by affand doet, felt
SEAU, 76 ; waarom by hem zyn
'er een Jaarlyks Feest in, old. ;
weldaadige Knorrepot Diet voor- verzwakt en fterft, van de belas .
79 fchuldiging van Zelfmoord vryGom-Dragant, de Plant van welkk
gefprooken, 278 ; Uiterfte Wil,
dezelve wordt ingezameld, be . aid . ; zyn Character, 279 ; hem
fchreeven, 285 ; onderfcheid komt de Eer wegens de uitvintusfchen den Candfchen en Li- ding van den Omloop des Bloods
banon)chen, aid. ; wanneer de
toe, 280 ; hoe by then be .
Uitvloeijing gefchiedt , 286 ; wyst, 281 ; zyn ftelzel der
hoe hette en vogtigheid bier Voortteeling .
283
medewerken, 287 ; hoe in de Hette . (Van den Oorfprong der)
Geneeskunde gebruikt, 288 ;
475
uitlegging van een Plaat de
(Jaarlykfche)
479
Alflragalus Gummifera verberil- Holland, (Bedenkingen over de
dende .
289 oudeLandsgefteltenisfe van)70 ;
Gom-gandarac, groeit in Marocco .
de Kusten zyn Met grootlyks
20
veranderd, 7r ; de voornaamfte
Goudmynen van Macugnaga be .
veranderingen zyn veroorzaakt
fchreeven, 604 ; hoe dezelve door binnenlandfche Wateren .
bewerkt worden, 605 ; voor72
deelen daai uit gehaald .
607 Hondsbeet, (Eon eenvoudig be .
G s eider, de Floofdftad van Abys .
proefd Middel tegen den Del .
finie .
431 le.) 371 ; hoe tit Doiren va •a
H.
Hoender •E ieren en Boom-ohe
aanengekraai, door Apostel re- to bereiden , 372 ; hoe to gebrui.
TRUS gehoord, bet blaazen ken, 373 ; V oorbeelden van
op een Trompet.
409 eene gelukkige uitwerking, all ;
HARVEY, (W) zyne Afkomst , en bl .
378
272 ; zyne eerie Letteroefe . Hondfler, over derzelver afftand
ningen, old . ; fevorderingen, en grootte .
506
273 ; houdt Lesfen in de Ont . HOWARD, (JoHN), met hoe veel
Iced en Hc:eikunde ,aid. ; draagt refits onder de grooteMonfchenzyn fteizeivan,denOmloopdes vrienden to teilen, 332 ; zyn
Btoecs voor, aid . ; worth Lyf. Atkornst , 333 ; Huisiyl-e en
ar's van Konirg JACOBUS DEN 1, Schoolfche Opvoeding, old . ;
274 ; geeft zyre ttehh .g, we- tot den Koophandcl gefchikt
gene den ()mloop des Bloeds,
334 ; zyne jeu;;digu goediari: Duitsch1w ., ? in 'c licht, aid.
t3gheid, 335 ; Rapt van den
vcebo :ert veei m .sbruiken in
Handel af, en legt zich op de
Na-
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Natuur- en Geneeskunde toe,
403 ; geeft verflag van de La.
ald. ; trouwt en verheft zyne zaretten, 404 ; onderftaat an .
Huisvrouwe, , zyn gedrag ten dermaal Rusland, Turkyen en
haaren opzigte, 336 ; wordt Lid fret Oosten to bezocken, ald. ;
der Koninglyke Maatfchappye, Affcheid van zyne Vrienden,
337 ; reist na Lisfabon, wordt 405 ; lerft to Cherfon , ald . ;
op Reis door een rranfchen wegens zyn ongelukkigenZoon,
Baper Krygsgevangen to Brest, 4C6 ; zyne Godsdienftige be .
aid. ; hoe daarvan verlost, 338 ; grippen, 407 ; hoe deeze be
;,-e, 339 ; trouwt ftendig in hem werkten, 482 ;
rcist na It
andermao 1 , en verheft zyne wcigett dat men hem een
Standbeeld oprigte, 484 ; GeVrouw, aid. ; weldaadigheid aan
deLandbewoondets, aid.;wordt, dagtenisteken ip de Kerk van
fchoon een Disfenter, tot de Lie. St. Paul voor hem beftemd ,
4iening van Noog Sherif be. 485 ; hoe afkeerig by was van
noemd , onder welke voor. lottuitingen,486 ; Loffpraak van
waarden by dit Ampt aanvaart,
Mr. auRn] over hem , aid . ;
34o ; bezoekt de Gevangen- wat by op zyn Grafzerk wilde
huizen in Bedfort, en brengt gehouwen hebben, 487 ; wat
'er verbeteringen in to wege,
tegen do maatregclen door de
396 ; ftaat of van zyn aandeel Engelfche Staatsdienaars tegen
in bet Plan van Verheterhuide Americaanen genomen, 488 ;
zen aan to leg ;ee, 397 ; reist Verbeterd Berigt wegens zyne
na rrankryk, 1'laanderen, Hol- ontmoeting by Keizer IocF •
land, Duitschland en Zwitzer- iiiius, aid. ; wegens de behanland, oni de Gevangenisfen op geling van zyn. Kind, 489 ,
to neemen , 398 ; ook na drie Afbecldzels van hem door
Pruisfen en Italeen , geeft'er een POTEMKIN vervaardigd .
aid.
verflag van, aid. ; trekt met HYDER ALY, treffend voorbeeld
bet zelfde oogmerk na Deene- van diensEdelmoedigheid . 35
marken, Zweeden, Rusland en Hygrometer, welk een gebruik in
Poolen, 399 ; zoekt de Baflille de We8rvoorfpellingen . 329
J, en 1 .
to zien, maar vergeefsch, aid. ;
wat hem in zyn poop,,on , oin aarfaifoerren, hoe noodig op dede Gevangenhuizen der Inquizelve agt to geeven in de
fitie to zien, wedervoer, aid. ; Geneezin, van Epidemien ,
wat by 'er zag, 400 ; wat by
550 enz,
to Osnabrugge en to Lurk in Indiaanen in Noord-America, de
de Gevangenhuizen aantrof, onderfcheide bezighedon van
aid. ; zyne ontmoeting byPrins Mannen en Vrouwen, 166 ;
IENDRI1t van Pruisfen, by den
hoe zy hunnc openbaare RaadsGroot Hertog van l oscaanen, en vergaderingen houden , 167 ;
den Keizer, 401 ; met hoe veel befchaafdheid in de verkeeonderfcheiding to Conflant ;no . ring, aid. hoe zy de Vreemdepolenontvangen,402 ; On twerp lingen in een daartoe gefchikt
om den voortgang van de Pest Huis, op de Dorpen, ontvanto fluiten, aid. ; gait de La- gen, en gastvry behandelen ,
zaretten bezoeken, aid . ; huls . 168 ; oordeeL van een Indiaar.
vest in een Lazaret to Venelie, over de Vcrgaderirgcn der
ClLrla •
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Christenen , wat zy 'or in lee.

door voedzaanie Spyze en
169 Wyn .
320, 321
Inteflinum Reifum , Kunstbe- KING , op welke gronden by
52
weiking om een zameagroei- BAYLE wederfpreekt.
jing van 't zelve to geneezen. Kinkhoest, waarop in de Genee463 . 465 zlflg dier Kwaale teletten. 55z
Ipecacuanha, Met Opium, ter be- Koude, (Van de oarfprongen der)
vordering van dell Maazelen476
uitflag gebruikt.
(Jaarlykfche)
478
7
in kleine giften, nut Ifournis, een Drank der Tartaategen bet Zuur by Ktnderen . ren , verkeerda berigten wegens de bereiding, 594 ; hoe
230
derelve bereid words, 595 ;
ISTLIN, (IZAAx) zyne Afkomst
en vroegil:e Lerteroefeningen, geneezende kragten van dies
25 ; words Doftor in de Reg- Drank, 5981 algerneene uit.
yen, 26 ; fchryft verfcheide working by de gebruikers ,
Werken , aid itaal van zp ne 599 ; tot de bereiding kan ook
edelaartige denkwyze, 27 ; Op- Koe -melk, in ftede van Merregter der Helvetifche, Socie- rie-melk, dienen .
6o0
L.
toil, 29 ; zyn Huwelyk , Characier, en Dood .
30 T SDYARD, zyne vroege TochK.
ten , 516 ; zyne verdere
Cap de Goede Hoop, Verflag
moeilyke Reizen, 517 ; keert
1
van de vergifnge Planten en
terug na Engeland, 5 i 8 ; wordt
Dieren , welke aldaar gevonden
Zendeling van hot Genootfchap om ontdeltkingen in
warden.
13
Karneel-Pardel befchreeven,417 ; Africa to doen , aid. reist
hoogte , 418 ; groot onder- derwaards , 5 t 9 . zyn dood ,
fcheid tusfchen de voor- en
Szo ; gunftig getuigenis van de
achterpooten, old. Beoordee- Vrouwlyke Sexe, aid. Berigten
ling der uitgegeevene Afbeel- wegens Egypte, 521 ; zyn orrdingen,ald ;MaakzelderHoorderhoud met den Aga ~,I~522
nen, 419 ; Voedzel en Geaart . HOMMED,
heid .
420 LEIBNITZ, weik cen Steizel by
Kat (Een leevende) opgeeeten .
tegen BAYLE aanvoerde .
53
131 Licht, (Aanmerkingen over de
Kina, (Berigt wegens een nieuw fnelheid van het)
5(-9
ExtraFt van) in Zucd-Americw LocICMAN .
Eene Oosterfche
bereid, 503 ; waarin het van Anecdote .
448
andere verfchilt , 504 ; hoe Longontfleeking , zitplaats dier
dienf£ig in het gebruik.
505 kwaal, 544 ; over do behan.
lfinderer:, (Verfleende) in den Buik doling dier ziekte , 546 ; al.
gevonden .
103
tool zyn do Braakmiddelen
(Bonte) twee befchree . niet to wraaken , 547 ; hoe
naar derzelver onderfcheide
Ten .
204
Kinderziekte,(Geneeswyzeineene gcaartheid to geneezen, 549 ;
byzoudere foort van) 319 ; hoe op bet Jaargetyde to l etten .
d e Ltterkoorts to verwekJten
550
Lo r,
ren .
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LOT, (De verflyving der Huis-

frouw) 35 ; hoe edelmoedig
vrouwe van) door eene fchie- door HYDER ALY bejegend . 39
lyke Verfteening verklaard . 143 Menfchen, (Witte) hlbinos, BeLUCAS. Zyne Afkomst en Reidenkingen over de kleurverzen, 519 ; Posten door hem anderingen des Menschlyken
bekleed, en zyne aanf'elling Geflachts, I99 ;gevoelensover
tot Zendeling van bet Geden oorfprong der Albinos, en
nootfchap oin ontdekkingen in
waar dezclve gevonden worAfrica to doen , aid. Verflag den, 201 ; Berigten van Wit .
van zyne Reistochten .
61o to NeRerz7z1 z , 202 ; over de
Lugtverfchynzel , ( Berigt wegens geaartheid deezer Menfchen,
een Elee~trlek)
159
203 ; of zy kunnen voortteeLuis . Zie Dopluis .
len ?
204
M.
(Bonze) tweebefchreeMaazelen, derzelver uitflag door
ven .
'104, 205
net gebruik van Ipecacuanha MICrIAeL*_s, (Jon\N DAVID) zymet Opium bevorderd . 7 no Akomst, 2S3 ; zyne eerMacugnaga, een Dorp,befchree. fle Letteroefeningen, aid. hoe
ven, 559 ; Goudmynen aldaar, by zuwaarigheden in de God604 ; hoe bewerkt, 605 ; voor- geleerdheid vondt, 2S4 ; wordt
deelen welke zy opleveren . 607 gepromoveerd, en houdt les .
MALLEBRANCIIE, hoe by BAYLE
fen, 25 S ; reist na Engeland,
zoekt to wederleggen .
en door Holland , aid . zyne
51
Marocco , ( Vrurtbaarhe1d van) verrigtingen in dat Ryk , ald.
i9 ; overvloed van Boonlge . verblyf to Haile , 256 ; to
Gostingen beroepen, aid . gunwasfen aldaar, aid . hoe men
'er do teelt van Olyf boomen
ftig in den zevenjaarigen Oorverwaarloost , 20 ; do Gom. log hehandeld, aid. geeft eeSandarac groeit 'er , alsmede nige Werken nit, 257 ; moeizeer groote Eikels , 21 ; de lykheden hem over zyne God .
ByenteeIt word 'er veronagt . geleerdheid overgekomen, 258 ;
zaamd , alsmede de Land- op zyn voorft,el de reis na
bouw , aid. 't veelvuldig geArable , op kosten des Kobruik welk men daar van den nings van Deenemarken, onder.
Wilden Paimboom maakt , all . ; nomen, 259 ; wordtBlbliothewegens de Goud. . Zilver-, carfs, ad inte ;im,en Hofraad,
Roper- en Yzermynen, aid. aid. flaat hot verzoek, otn een
Onkunde der Mooren in dat post in de Landen des Ko .
Ryk, aid . waarin zy zich voorrings van Pruisfen to aanvaarnaamlyk oefenen , 22 ; tegen- den, af, 26o ; maakt kennis
woordige ftaat des Koophan . met PRINGI E en FRANKLIN ,
dels , aid. Mogodor tot eon aid. Gefprek Met FRANKLIN
Handelplaats aangelegd , 23 ; over do Americasnfche Volkde Handel flaac 'or weder aan
plantingen, all . met ie Noord't kwynen .
24 fer- orde door den Koning
MATTeevs XXVI . 34, opgehelvan Zweeden begift1gd, 261 ;
derd .
409 wordt Geheiine Jutluie-Raad
en Buitenlandsch Medelid van
Md4Vii., (Gefchiedenis van jufdo
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P.
de flcadeinie des Infceiptions &
des belles L%tt,cs, en Lid van fadefuelen , ( floe men eetdo Maatfchappy der Weetenbaare) in den Winter kan
322
fchappen to Lo, : den, aid . ; zyn aanteelen .
Letterarbeid, all ; zyneVrou , Pahnboozn, (lftilde) van hoe vecl .
wen en Kmderen .
262
vuldig gebruik in Morocco. 20
M0 .QTGOMERY,(AandoenlykeLot-Perfen, (Oude) derzelver 4e'yk
gevallen
n van Mevrouw) 573,
vormigheid in Gew,-unten en
616, enz. Zeden inet de Hed :nda •ig< Jcbe
A .ysiriers, 434 ; zie voorts
Mont-Rofe, Berigt cener Reize
van den Heer nE SAUSSURE Abysfiniers .
deiwaards, 523 ; hoe gebrek- PHILIPS DE V, Koning van Sfankig de berigten daar van zyn, je, geneezen door den Zang
524 ; toerusting tot de Reis . van FARINCLLI .
263
525 Planeeten, waaiin van de vaste
Mozrs (Het verband tusfchen bet Stairen onderfcheiden .
362
Geloof in) en (to Propheeten , Planten, (Opgegeevene voorbcelen in cHRISTUS, 313 . Zie ver- den van lichtgeevende) Io6 ;
der CnRISTuS .
twyfelmgcn aan do c .alt ;icid
Mu,caat .Eend . Zie EendJ7ogel .
dier waarncemim,°n , 107 ,
112 ; mole lytsheid dat h-t by
N.
;
aa ten (Welke Pligten wy aan
Dondercveer gefchiec ;t , ;8
i
den) verfchuldigd zyn, uit loch dan is hot geese eigenkra;te van bet Gehod : Gy fchip van byzondere Planten,
1cp ; bygeloovige kragu;a aan
zu :t zrw ,•n Naasten li fhebben
als zc , elven .
585, enz .
NsPOS, (CORNELIUS) de eer van
dier Schryver gehandhaafd . 31
Noorderlicl:t, (Befchryving van
eon fchoon) 422 ; voor can
uitwerkzel van do Eleticiteit

zommige
Pianten
door do
GDudzoekers toegefchieevtn .
fit
» (Slaap der) hoe door
LINNNUS ontdekt, 242 ; ry,re
waarneemingen des •v e en , z •, 3 ;
gthouden, 424 ; hoe dit daar
hoe ADASON 7iCb daar over
mode over eon to brengen .
uitlaat, 24,4 ; IiI , .I.'s aar,mer425
kingen over dit 1iFr<<p .n, 246 ;
van do luucrour der B i et :'r1
O.
iyver-olie met Eier-doiren tegen
in 't algemcen, 2 1 8 ; waarden Hondsdolheid aangepree •
neemingen , welke , o;I ver372
fch;f'ende plaatzen , omtrcnt
zen .
de flaep„nd ,, Pi : :nten gemai t
heeft bet vermogen
ont can Addcrb2et de kiagt
zyn, a .d . Oorza - k der v- •i i,i.n ordervan't Gift to ontoeemen. 375 deriig, die do Pi-inOyi zr, waar geIetien, 493 ; hoe
gun, en vvaaraan n~en den
naanl van S?sap gecf :, ego ;
door Pasf at winden do Schewarnemig,dsbtrefnodiRs ghadev
pen van SALOMO Brie jaaren
. de, op do 4bius .
291
496 - (van dc bewcegirg der)
Ouderdozn (Over de middelen om Govoelige) 293 ; ov lee : 1, :.-rst
den) eerlyk en draaglyk to
tuss hen eon Geveelige en
maaken .
537
andere Slaap~nde
l;'lautcn ,

o
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den Ring verlicht gezfen . 194
29, ; f ruC'uur eerer gevoelige
Plant, met de oo :zaak haarer Sci~MIs, (Gefchiedenis van den
beweeginc' .
aid . Plaatfnyder)
218
Podagra . Zwavelwater als cen Schorpioen, (De Zwarte of Rots-)
hulpmiddel daartegen aange- aan de Kaap de Goede Hoop,
preezen .
59r zeer vergiftig, 18 ; middelen
POPE heeft zyn Stelzel : Wot 'er
tegen die beeten aangewend .
i s is regt, Met van LEIBNITZ
ald .
ontleend .
54 SCHWARZBURG, (CATHARINA VAN)
T yn en Verrnaak (Proeve over) hoe zy den Herrog van ALBA
in deeze Wereld, en onder- fchrik aanjoeg, 215 ;haarmoe.
7oek van de onderfcheide
dig en weldaadig Character .
Steizels der Wysgeeren over
217
dit Onderwerp .
45 Simplon , welk een gezigt men
(Proeve om aan van dien Bergtop heeft , 528 ;
to toonen dat) zo in een Na- gefrreldheid van dien Berg . 529
tuurlyken als Zedelyken zin Sirius. Zie Rond/ler .
tot ons geluk ftrekken .
134 Siagaderbreuk , (Aderjpattige) Ge.
R.
neezing daar van befchreeven.
ec',teren (Het Boek der) be .
458
ftaat uit drie Deelen, 177 ; Slang, (De Gehoornde) aan de
gisfingen over den Schryver,
Kaap de Goede Hoop, allerverald. SAMUEL waarfchynlyk de giftigst , I5 ; welk con geSchryver, 178 ; dit Boek voor bruik men van dat vergift
een Godlyk Boek gehouden maakt .
aid .
door de 1ooden en de Christe(Koufeband-) aldaar zeer
aten, 179 ; nuttigheden voor 't gevaarlyk .
I6
Verfiand en Hart uit dit By .
(Geele-) aldaar vergiftig . aid .
belboek to trekken, i8o ; be(Blaas-) aldaar , hoe ge .
lang van dit Boek enkel als vaar'.yk .
17
Gelchiedenisaangemerkt,l8r ;
(Spring-) doet aldaar ook
de Tydreltening van 't zelve
veel kwaad .
aid.
veer verward , 182 ; zwaarig(Nagt-) befchreeven . 1S
iieden ten dien opzigte , aid. (Spog-) herigt van den old.
veronderflellingen , uitgedagt Siangen, in Leevendbaarende ea
mom ze uit den weg to ruimen . Eijerleggende onderfcheiden,
184 en waarin de Leevendbaaren .
Ems of Suinach . (Eene foort den van de Viervoetige Die .
van) aan de Keap de Goede ren , ten dien opzigte , ver.
Hoop,ter vergiftiginggebruikt .14 fchillen, 195 ; de paartyd duurt
ROUSSEAU , hoe by GOLDONI
lang, aid. inwendige gefteld .
ontmoet, 77 ; Anecdote van
heid, 196 ; verbaazend ondet .
dien zeldzaamen Man , we . fcheiden in grootte, aid . vergens het beoordeelen van giftige en onvergiftige , aid.
een Work zyns Vriends . 79 Rangfchikking, 197 ; beweegS.
baarheid der Schubben : aid.
aturrius, (Waarneemingen we . Smaak, wat men door dit Vergers de verdwyning desRings
mogen to verftaan hebbe,
van) i g ; i de dunne Rant van J43 ; van welk een groot aan
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belang eenwelgevormdeSmaak fcheiden, 162 ; derzelver m e .
346 nigte , affland en grootte ,
is.
Spanjaarden ontleenen hun ver- 363 ; elk als een Zon aange .
mengd Character van de Vol- merkt.
3G5
ken die beurtlings dat Ryk Steengroeijingen , (Kort Vertong
beheerschten, 347 ; onderfcheid over de) in onderfcheide
tusfchen de Cataloniers , de plaatzen van hot Menschlyk
Valenciers, de Andaluriers, de Lichaatn, ion veelvuldige
Castiliaanen, de Galliciers en voorbeelden , jai-103 ;
de Asturiers, 348 ; Algeineene oorzaaken van deeze StecnCharactertrekken, 349 ; geduld wording onderzogt, 104 ; nict
en verknogtheid aan den Ko •
onwaarfchynlyk is hot gevoening , aid . Volkshoogmoed, len van Lis ie <, dat wy met
35o ; op bet Stadleeven go- Spys en Drank Steendeeltlcs
field, aid . Onkunde, 351 ; in ons Lichaatn kry,en, 141,
Dapperheid en Wraakzugt, Steenen minder bier to Lanaid . LichaamSgeftaltederMan- de by de Menfchen, naa dat
Pen, en Kleeding, 352 ; Be . men bet zwaar Pier diinken
fchryving der Vrouwen, aid .
voor Koffy en Tree \erwisKleeding derzelven , 353 ; fell heeft, aid . waarin dit -egroote eer welke men aldaar zogt poet worden ,
142 ;
aan xzenla bewyst, aid . aping Steenen door omgroeijing ontaan de Overledenen heweezen, ftaan .
143
en overvloed van Zielinisfen, Steenkwaain , inwendige bulp354 ; hun verrcgaande hoag
. mid elen da r tegen vo rgeg agting vo r Priesiers en Mon- dra gen .
144
niken, aid . zagte tlraffen, den Stilzwygenheid, door voorbeelden
Geestlyken aangedian , J55 ; opgehelderd .
533
vreemde wyze van Groeien, Sumach . Zie Rhur.
356 ; Ileiligfchennisfcn in de
1'.
Paascbweek, de gevolgen van
arfis, waar gelegen, en hne
de Schepen van Boning S2Piegtbriefles, aid . Adeilaaten
aldaar zeer gemeen , 3s7 ; loins die plaats op derzelver
flegte 'gette ;dheid der Heiber- Reize aandeed4n .
498
gen in dat Ryk .
aid . Thermometer . van welk gebruik
Spinnekoppen kunnen tot Barome in de We8ivoorfpellingen . 329
ters dienen, en hoe dan wait Tooneelgrap.
13,.
to neemen .
481 Tooneelvertooningen, welke men
taar, geneezen door de Snuif oudryds by de Inhoor ;lingen
poeders van den Heer I~LC
van America ontmoet'e, 171 ;
BER .
413 welke men in nnze dagen op
Swatkundigen , (Hoogstveragteus- de Zuidzee . Eilanden aanti of,
waardig Character van een)
171
172 Trogloditen , (Gefchicd ;:nis dei)
Starren, hoe men nit dezely .
206
Wecrvoorfpellingen kan op- TRO1tiCHIN , over de bercidtuy
maaken.
393 van de Zal;tenne(lel e Co ~e f ,
(Vaste) waar door zy of de Marrraetade under zyn
rich van de Planeetm under
naam bekend.
51ti
7 sr .
Yx 2

B L A D W

Y Z

E

R.

Turken, voorbeeld hunner Dank
. torst . (De Mock en welber4aden)

402

baarheid •

Tyd . (Eenige leerzaatne aannisr-

kingcn over bet verloo.pen
van den :.hmtner weuerkcerenden)
306
U.

vot
W.
apentebens enWapenfc1rilden,

aanw :zwg van derzeiver
herkarost .
;31
Watervters . Zie Dole-Hondsbt.

z. eel, (Hoe rren uit hot Weddi g ;ci:a7~eia,gtooteenvreem,,eland van t) Wear voor- de in} %n{etand.
126,13t
fpc' it cn han ontieenen . 293 Wederaw?groe ingen van deelen in
Uittvaa/nningen, wat deeze emverfcheide Dicren Diet ongetrent herte en houde doen . woon, 8 ; dezelve in de Vin477 non du VLfchen waargenoUranus, deeze naam onvoege .
men .
10
lyk geoordeeld voor de Pla- W er (van hoe veel aanbelan; s
ncet, door r1nR :Cr1rLL ont- do voorkf'rnis van hot) is,
dekr.
4(9, enz . 323 ; v :,r 'cr ons , fchoon deUrk (Dat Let F,ilard) ccn Rots
zeive , ..b,ekki blyft, toe in
is,door zommig;uueweerd . 74 flaat ftelt, 324 ; hoe men de
V.
waarneemingeu to doen en to
nusziekten,(HotftelVlvande
vermenigvtndigen hebbc, 326 ;
verbor ;en of vermomde) hoe Weervoorfpellingen uit den
gevaarlylt, ;7 ; bcwyzen dat Barometer, 32,7 ; van den Ba;12'p
.
.t
, 58 rometer en Thermometer, den
cdezc've geen •
'erdcea ing. Fen Dichtftt;i,je . 264
Hygrometer, Wind en den
L'ctrt:a .k co P'111, (CroOGe over)
Staat desUitfpanfels,329 ; uit
in dsoene Were d , co onderzoek d ;: Wolhen, 391 ; uit het ge.
laid des Uitfpanf ., ls, 393 ; nit
~ ._ :}cc crdeifct;eidc ieizcasder
'tVysgeeren over (1Lt UnderZen, Maan en Steiren, .old . ;
45 van den Wind en de Dieren
(a'roc-1c otn aanr ontleend .
393
dcszclfs invloed op 't
to tocuen lc-* , ) .o it ce ;tltia
tt;;;alylwen
aly lwen_:!,a"'°
r . •" de :yi;, . n ain, Menschlyic lichaam •
479
t3~r Lheeuivtje (i:,'et) en lzaar lll ;n .
tat ors : ;eiuk liege:?" i3 .
E';. ;} t;'~hif~Iiiile
(%7 i O :L'_Ad'V11.1-1
Mar•
43
fit' .'. : : } eibaare} v`ngeh e!ei • e'i- 1 'oeiden . (,S-" iI ie'geiing van do
a ; tot t:ec1heid dc r) 3 c) 1 ; deezo wefviicn en llecsten
C . t:cideri g van 't
vai der de; I,,-) roc .ken .
512
Huisvrc : we van LO byi;ei ;ra ,t . Werkxaamlic :,'en (Opmerkin we.
143 ;'-Ks do woardy Welke toege~'z,w;??, , waarin dit vermocen i:hreevc ;I wordt non do r;nder.
n
t
vav)
341
fch a.lee
t?r-aat
.
i) in dew
t'i, c; : en, derzclver Virren
g- I ecsel-' .
293
eacn;cn zyac:e,gro i,- v 4'dei i"v'inr
'-!-)e deaelve t •kens
;Ian ' 1n ;v_oivt_l,iigek~Taarne - ter V:'e~r oeriYeliing opiev'ert .
nbri;en diaroi "rent ; Yd. ; on
393
derscicide VerfcLynze en by too ver,• 7ft, eene Heestergewas
O,wn aaugroei,
1'-, 12 am de aa,ep de Goede Hoop
tot
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'tot vergiftiging der Hyena's ge- Zon, hoe men nit dezelve Wegr?
bruikt .
15 voorfpellingen kan ontleenen.
Wolken, hoe men dezelve tot
393
Weervoorfpelling hebbe gade - (Over den Afftand derv van
to fl3an .
391
onzen Aardkloot .
584
Wyngaarden, hoe van Luis to zui- Zuiderzee, door bet Meir Flevurz
6oi
veren .
veroorzaakt.
73, enz.
Y. Zuur (De Ipecacuanha in kleine
svaleien in Zwitzerland (Onder. Giften, nut tegen bet) by Kin .
zoek of de) toe dan afnee . deren.
230
men, i6o ; bet afneemen be Zwavelwater, als hoogst heil.l
weerd, 163 ; welke oorzaaken zaam tegen de Podagra aangedaar toe medewerken . 164, enz. preezen, 591 ; hoe to bereiZ.
den .
ZCMIN . Eene Oosterfche Ver- Zweeden. (Character des tegn
e .
telling .
82 woordig Regeerenden Konings
Zodiak of Dierenriem, wat men van)
569
daardoor to v rttaan hebbe , Zydewee, (Verfchillende gevoe .
154 ; vreemde gisfingen welens over de zitplaats van bet
gees den oorfprorg derTwaalf zogenaamde) 543 ; de Long
Zodiaks Tekenen , aid. ; van met bet Ribbevlies de waare
Egyrtif have oorfpronge, 157 ;
zitplaats van deeze Ziekte„
deizeiver beduidenis opgehel- $45 . Zie verder Long-ontjtes;
derd .
aid . king.
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Bet Plaaje van den Gom-dragant Boom to plaatzen, tegen over
bl . 289
De Afbeelding van den Kanieel-Pardel , tegen over

bl . 420

